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Biztos alapokon a Fõtér
A díszburkolat ünnepélyes elhelyezésérõl részletesen olvashatnak a 3. oldalon

GYERMEKPARADICSOM

AZ ELÕDÖK NYOMÁN

LE IS FEL

LEGENDÁS KOSARAS

Újpest legszebb ovija lett a JMK,
amely EU-s forrásból is merített a
beruházáshoz.

Három személyiség díszpolgári címet kapott, öten az Újpestért díjat vették át a városnapokon. Bíró
Lóránt plébános, díszpolgár a kapcsos könyvbe ír…
4. oldal

Nem szabad elhanyagolni a gondolkodást! Erre int bennünket Báli Péter mûvész-tanár és az általa
megalkotott grafikus körök.
9. oldal

A háromszoros Európa-válogatott Kiss Lenke kosársulijában a
tizenkettedik tanévre „csengettek
be”.
15. oldal

2. oldal
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Közélet

Becsengettek
Szeptember elsején – a 2009. áprilisi adatok szerint – 798
elsõ osztályos kezdte meg iskolai tanulmányait Újpesten. A
2009/2010-es tanévben a 7950 nappali tagozatos és a 280
esti tagozatos tanulónak összesen 182 tanítási nap áll rendelkezésére, hogy az új tudnivalókat alaposan elsajátítsák.
– Hamar eltelt a
nyár, de azt gondolom, önkormányzatunk sokat segített
abban, hogy a gyerekek izgalmas, érdekes, emlékezetes
programokon vehessenek részt – kezdtük a beszélgetést Belán Beatrix alpolgármesterrel. –
Nagyon örülök, hogy rendkívül sikeres
volt a Szüni-dö-dö programunk, melyen 880 gyerek szórakozhatott. Közel
ezerkétszázan látogattak ki a napközis
táborba, és a velencei és katalinpusztai
táborunk is nagyon népszerû volt. Remélem, mi is hozzájárultunk ahhoz,
hogy a gyerekek kitûnõ élményekkel

gazdagodva, ugyanakkor kipihenve
kezdjék meg a következõ tanévet.
– Önök nyáron sem pihentek. Milyen feladatokat kellett elvégezniük?
– Folytatódott az önkormányzati
óvodák udvarainak felújítása az Európai Uniós szabályok és elõírások figyelembevételével. Közel 75 millió forint
értékben több mint 50 új játékkal lettek gazdagabbak óvodáink, a régiek
felújításra kerültek. Ezeket a munkálatokat a nyári szünetben a legcélszerûbb elvégezni. Ezen felül két intézmény, a JMK és a Park óvoda felújítására korábban jelentõs Európai Uniós
támogatást nyertünk, összesen 250
millió forintot. A JMK óvoda esetében
az épületrekonstrukció és az udvar tel-

Gyermekparadicsom
az óvodában
Az idei tanév varázslatosan indult, legalábbis a Nyár utcai JMK (Játék, Mozgás, Kommunikáció) óvodásai számára mindenképpen.
Több, mint egy éve, a szomszédos bírósági
építkezés miatt még homlokráncolva szemlélték az érintettek a változásokat, mára kiderült, ok nélkül. Újpest egyik legszebb óvodájaként újult meg az intézmény. Augusztus
utolsó napján a megnyitó szalagját dr. Derce
Tamás polgármester vágta át Belán Beatrix
és dr. Trippon Norbert alpolgármesterek, valamint Kiss Péter társadalompolitikai miniszter jelenlétében.

M

jes felújítása megtörtént, a Park óvodában az udvar készült el idén nyáron,
s a projekt folytatódik tovább. A JMK
óvoda avató ünnepségét a napokban
tartották meg, a Park óvodában pedig
hamarosan. Természetesen ügyeltünk
arra, hogy ne sérüljön az óvodák mûködése a munkálatok során. Ezúton is
szeretném megköszönni a gyermekek,
a szülõk, a munkatársak és a környezõ
lakók türelmét és segítségét. Hadd
mondjam el azt is, hogy az újpesti
óvodások létszáma növekvõ tendenciát mutat, köszönhetõ többek közt annak is, hogy sok fiatal pár Újpestre költözött. Idén két új csoportot kellett
megnyitnunk.
– Ugyanez volt a feladat az iskolák esetében is?
– Minden iskolában igyekeztünk a
legszükségesebbnek ítélt felújítási munkálatokat elvégezni. Csak két példát
mondok: az Angol Tagozatos Általános
Iskolában az udvart hoztuk helyre, a Pécsi Sebestyén Általános Iskolában a tornatermet újítottuk fel, és még sorolhatnám. Remélhetõleg az új környezet elõsegíti a kellemesebb munkát, a hatékonyabb tanulást. Az oktatási intézmé-

agyarországon két éve olyan nagyszabású iskola- és óvoda-felújítási program indult el, amely program keretében 186 óvoda újulhat meg, illetve bõvülhet 2011ig hazai és EU-s forrásból. Újpesten két intézmény,
a JMK és a káposztásmegyeri Park Óvoda is, melyek felújítására pályázaton közel 250 millió forintot nyert önkormányzatunk.
– Az 1978-ban épült JMK óvodának különösen
szüksége volt erre a beruházásra – emelte ki ünnepi beszédében Belán Beatrix. – A több, mint 30

nyek felújítására közel 180 millió forintot biztosítottunk. Ha már az iskolásokról beszélünk, meg kell említenem,
hogy a rászorulók, mint a megelõzõ
években, idén is igényelhetnek ingyenes
tankönyvet, ingyenes vagy kedvezményes étkeztetést és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A jogszabályoknak megfelelõen a nagycsaládosok, fogyatékkal élõ vagy tartósan beteg gyermeket nevelõk és a szociálisan rászorulók élhetnek a lehetõséggel.
– Azért a tanulás mellett szükséges a pihenés is. Milyen rendezvényeket szerveznek a közeljövõben az
iskolásoknak?
– Két jól ismert és kedvelt õszi programra hívnám fel a figyelmet. Szeptemberben 26-án kerül megrendezésre a káposztásmegyeri futó- és kerékpáros fesztivál, amit minden évben
nagy siker övez. Az október 10-én
megrendezésre kerülõ szüreti sportparty-ra minden korosztályt várunk,
és hamarosan megkezdõdnek a diákolimpiai küzdelmek. Természetesen az
intézmények is színvonalas programokkal, rendezvényekkel színesítik
idén is a mindennapokat.
– P. K.

éves technológia az állandó karbantartások ellenére sok gondot okozott. A megújult intézményben
a kulturált esztétikai környezet kialakításával javultak a feltételei annak, hogy a nagyszerû pedagógiai munka folytatódjon, amit az itt dolgozó nevelõk
mindig is biztosítottak az ide járó gyermekek számára. A pedagógusok az épület megújulása után a
humán fejlesztést is vállalták.
Ez az álom nem válhatott volna valóra példátlan
összefogás nélkül. Szeretném minden résztvevõnek megköszönni az odaadó, lelkiismeretes mun-

GYERMEKBARÁT GAZDASÁGPOLITIKA JEGYÉBEN
– Egy város akkor válik otthonunkká, ha vannak olyan parkjai,
ha vannak olyan játszóterei, óvodái, iskolái ahová a gyerekek szíve-

sen járnak – nyilatkozta az esemény kapcsán dr. Trippon Norbert
alpolgármester. – Mi ezt szeretnénk! Ezért pályáztunk és újítottuk fel a JMK Óvodát. Ezért különítettünk el 140 millió forintot
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Biztos alapokon a Fõtér
A 2009-es Újpesti Városnapok rendezvény-sorozatát egy méltán kiemelt figyelemmel
kísért, örömteli esemény nyitotta meg a formálódó Fõtéren. Augusztus 29-én délelõtt
tíz órakor került sor a díszburkolat elhelyezésére mind jelképes, mind gyakorlati formában az újpesti városvezetés, egyházi vezetõk, civilszervezetek és helyi polgárok
nagy számú érdeklõdése mellett.

D

r. Trippon Norbert alpolgármester ünnepi beszédét követõen az elsõ követ – melyre a jövõt üdvözlõ gondolatait, valamint kézjegyét „hagyományozta” –
dr. Derce Tamás polgármester helyez-

te el, az alábbi üzenettel: „Remélem,
ez is, mint az elõdje, legalább 100
évig állni-feküdni fog!" Õt követõen
szabadon bárki aláírhatott és elhelyezhetett egy-egy követ a „jövõ számára fektetett úton”.

káját. Köszönöm a szülõk lelkes és hatékony segítségét és türelmét, kérem,
segítsék a továbbiakban is az óvodát. Köszönöm a környéken lakók türelmét
és megértését. Köszönöm a Virág Óvoda dolgozóinak a befogadó gondoskodást, az önkormányzat intézményeinek, dolgozóinak és a civil segítõinknek
a munkát. És fõleg köszönöm a JMK óvoda dolgozóinak
azt a sok munkát, amit már elvégeztek, és ami ezután
vár rájuk.
Kívánom, hogy sok örömet szerezzen minden újpesti
számára a megújult JMK óvoda, kívánom, hogy ez a mosoly
és öröm, amit látok az arcokon, minél több újpesti óvodában, óvodás arcán tükrözõdhessen a jövõben.
– H. P.
óvodák, és iskolák felújítására, melyet
hamarosan további 50 millió forinttal
fogunk kiegészíteni. Ezért folytatjuk
tovább a 70 millió forintos óvodai játszó udvar felújítási programunkat, és
230 millió forintból ezért építünk

újabb parkokat és játszótereket. Sõt a
gyermekek biztonsága érdekében színes gyalogátkelõhelyet is létesítünk az
intézmények közelében, melybõl az elsõ már meg is valósult a Templom utca
és Lõrincz utca keresztezõdésében.

Az alábbiakban részletesen olvashatják a Fõtér-program felelõs alpolgármestere, dr. Trippon Norbert köszöntõjét:
„Tisztelt Polgármester Úr! Kedves
Megjelentek, Barátaim!
Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem az újpesti egyházak és az újpesti
civil szervezetek jelenlévõ képviselõit is.
Tisztelt Jelenlévõk!
A mai napon nemcsak szemtanúi lehetünk Újpest történelmi pillanatának, hanem a részesei is lehetünk annak. A mai napon a saját két kezünkkel vehetünk részt a Fõtér lerakásában, a saját két kezünkkel helyezhetjük el az új kockaköveket.
Amióta áprilisban elkezdõdött a
Fõtér építése, a Fõtér ügye beszédtéma lett a hétköznapokban is. Nagyon
sokan szurkoltak a sikernek, mások
õszintén aggódtak, s meg kell, hogy
valljam, jó szándékú kritikát is mondtak. Köszönjük nekik ez úton is.
S nagyon kevesen, de voltak olyanok is, akik vészmadárként károgtak
és keringtek itt a tér felett. Ma már
tudjuk – hangjukat a munkagépek
dübörgése nyomta el.

Közélet

Az elmúlt négy hónapban 1456 tonna építési törmeléket mozgattunk
meg és szállítottunk el. Árkokat ástunk, 1300 folyóméter új vezetéket
fektettünk le. Új parkolási rendet vezettünk be az újpesti piac vásárlóiért,
új kaput terveztünk a piachoz, új épület, új passzázs épül a Fõtéren. Tavaszszal fákat és virágokat is ültetünk.
Tisztelt Újpestiek!
A Fõtér megõrzi a százéves tradíciót:
az újpesti Városházát, az Egek Királynéja templomot, a református templomot, az újpesti piacot, és a városalapító Károlyi szobrát. De megõrizhetünk, újra helyt adhatunk egy szobornak, mely korábban már itt állt a téren, évtizedeken keresztül.
1937 óta – még a tanácsrendszerben is – itt, a Fõtéren állt Kocsis
András alkotása, a Fájdalmas Anya
szobra. Ha ez a szobor részese a Fõtér múltjának, miért ne lehetne részese a Fõtér jövõjének is? Hiszem,
hogy itt a helye. Ez a szobor, Kocsis
András Fájdalmas Anya címû alkotása az I. világháborút követõ nemzeti tragédiának állít emléket. Közös
nemzeti és ezért közös újpesti múltunk jelképe. Ez a szobor évtizedeken keresztül itt állt, álljon itt a jövõben is!
Tisztelt Jelenlévõk!
A mai napon tehát nemcsak szemtanúi lehetünk Újpest egy történelmi pillanatának, hanem alakítói lehetünk
annak, a saját kezünkkel rakhatjuk le
az új köveket. A mai napon két futballpályányi terület burkolása történik meg az Önök jóvoltából. Ehhez jó
munkát kívánok!”
– H. P.
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Közélet

Hárman a Díszpolgárok között, öten részesültek Újpestért Díjban

Az elõdök példáját követve
Az Újpesti Városnapok legrangosabb eseményére, az Újpest Díszpolgára cím és az Újpestért Díj átadó ünnepségére augusztus 28-án, pénteken került sor a városháza dísztermében. Újpest önkormányzatának képviselõ-testülete legutóbbi ülésén döntött az
önkormányzati díjak odaítélésérõl, arról, hogy ebben az évben három jeles személyiségnek díszpolgári címet adományoz, öten pedig az Újpestért díjban részesülnek. A zsúfolásig telt díszteremben Belán Beatrix alpolgármester köszöntötte az egybegyûlteket.

A

köszöntõt követõen a díjak
átadására került sor. Dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere elsõként az Újpest Díszpolgára
kitüntetõ elismeréseket adta át.

Újpest Díszpolgára címet kapott BÍRÓ LÓRÁNT, a Clarisseum plébánosa.
Újpest Díszpolgárát sokan ismerik,
itt él közöttünk, itt kezdte tanulmányait és itt végzi ma is hivatását már
nyugdíjasként, plébánosként. Nem
mindennapi életút az övé. A Don
Bosco Szalézi szerzetesrendben érettségizett fogadalmas szerzetesként.
Volt kántor a Szent József templomban, majd matematikus lett. Nappal
alkalmazott matematikusként dolgozott, este pedig ellátta a kántori te-

endõket. Óraadóként tanított késõbb a Mûszaki Egyetemen, de igazi
hivatásáról sosem mondott le. 1988ban szentelték pappá, 1989-ben pedig világi pályájának lezárása és
nyugdíjba vonulása után plébánosi
teendõket vállalt. Rendkívül sokrétû
munkát végez. A szokásos teendõkön túl tanított hittant, nevelte a
nehézsorsú gyermekeket. Táborokat
létesített, énekkart, színjátszó kört
szervezett, sport és kulturális lehetõségeket teremtett, mindezt azért,
hogy szebbé tegye jelenüket és jövõjüket.

Újpest Díszpolgára címet kapott
GYÉMÁNT LÁSZLÓ festõmûvész,
aki Káposztásmegyeren alkotó világ-

hírû képzõmûvész. A Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar
Köztársaság Érdemrend Középkeresztje kitüntetettje, Príma Primissima díjas, aki már hat éves korában eldöntötte, hogy festõmûvész
lesz. Jól döntött. Pályafutását 1963ban, a Magyar Szürrealisták csoportjában kezdte, és tehetsége folytán
rögtön az érdeklõdés középpontjába
került. Ha lehet ezt mondani a képzõmûvészet fenegyereke. Így nem
csoda, hogy bár számos akkor nyugatinak minõsült országba kapott
kiállítási meghívást, nem mehetett,
nem kapott útlevelet. A tiltott kategóriába sorolta a hivatalos mûvészetirányítás. Így nem csoda, hogy
1970-ben elhagyta az országot és
elõbb Londonban, majd Bécsben telepedett le. Mûvészetét ott is siker
koronázta. 1982-ben tért haza. Számos alkotása található hazai és külföldi múzeumokban. Kiállításai, alkotásai ma is feltûnést keltenek. A
magyar és az európai képzõmûvészet ikonja.

Újpest Díszpolgára címet kapott
VÁRHIDI PÁL labdarúgó, szakedzõ,
az Újpesti Dózsa örökös bajnoka.
Itt született, itt nõtt fel, sportolói
és edzõi pályafutása Újpesthez kötõdik, csak örömet szerzett a szurkolóknak. Már tizenkét éves korától
nagy tehetségû, igazolt labdarúgó
volt. 1950-tõl tizenöt éven át játszott
az Újpest elsõ csapatában jobb hátvédként. Csapatával nyert bajnokságot, többször volt válogatott, és az
Újpesti Dózsa örökös bajnokaként
hagyta abba aktív labdarúgói pályáját. Ezt követõen edzõként tevékenykedett. Természetesen az Újpestnél.
Az általa irányított csapat négy bajnoki, két második és egy harmadik
helyezést ért el és bejutott a Bajnokcsapatok Európa Kupájának elõdöntõjébe is.
A városházi ünnepség ezt követõen az Újpestért díjak átadásával
folytatódott.

Újpestért
díjban
részesült
BOROSNÉ DR. KÉZY ZSUZSANNA,
a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium igazgatója. 18 éve
igazgató. Iskolája oktatási, nevelési
tevékenységének és jellegének meghatározó egyénisége. Nagy hangsúlyt
fektetett a nevelõtestület egységes
szemléletének kialakítása mellett a
szülõk megnyerésére és közösségeik
kialakítására az iskola nevelési céljainak eléréséhez. Szakmai munkássága
példaértékû. Elnökségi tagja az Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetségének, közoktatási szakértõ és a
Szegedi Tudományegyetem Közoltatási Vezetõ Intézetének oktatója.
Újpestért díjban részesült GILYÉN
ELEMÉR, nyugállományú helyettes
államtitkár, fejlesztési igazgató. 25
éve lakik Újpesten, azon a területen
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melynek út-, víz-gáz és mélyépítési
munkálatainak megtervezésében és
kivitelezésében tevékenyen részt
vett. Jelentõs szerepe volt Újpest város rehabilitációjának a megvalósításában és a káposztásmegyeri lakótelep építésében. Gyakorlatilag a teljes
újpesti panellakás-programhoz kapcsolódó közmû, út- mélyépítési, alépítményi munkát õ irányította.
Mint újpesti lakos hamar bekapcsolódott a helyi társadalmi életbe. Alapítója az Újpesti Keresztény Megújulási Alapítványnak. Önzetlenül, több
millió forinttal járult hozzá közösségi
célok megvalósításához, így a Nap
utcai és az Egek Királynéja templomok rekonstrukciójához, a Katolikus
Kultúrház fejlesztéséhez.

Újpestért díjban részesült DR.
MATAVOVSZKY TIBOR, nyugállományú tanár, a Kordován Téri Baráti
Kör elnöke.

–

III.

ÉVFOLYAM,

1990 óta él Káposztásmegyeren.
Hamar beilleszkedett új lakóközösségbe, és három év múlva, mint eltökélt környezetvédõ megalapította a
jelenleg is aktívan mûködõ Kordován
Téri Baráti Kört, melynek ma is elnöke. Sok és céltudatos munkával ma
már a Kordován tér referenciaparkká
vált. Korszerû növénytelepítési eljárásokat alkalmaztak, példaértékûen.
Ennek köszönhetõen a parkot ma
hetvennél többféle fa és cserje díszíti. Az egyesületi tagok az elmúlt esztendõkben mintegy harmincezer
munkaórát töltöttek itt, melynek
motorja és fõ mozgató ereje volt, és
az a mai napig is az. Környzetvédõként aktív tagja a Környezet- és
Természetvédõ Tanárok Egyesületének, több évtizeden át vállalt túravezetéseket a Budapesti Természetbarát Sportszövetségben.

Újpestért
díjban
részesült
RAPPAPORT ZOLTÁN, az Újpesti
Zsidó Hitközség örökös, tiszteletbeli
elnöke.
Hatvan éve él Újpesten. Negyven
évig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott
a Tungsram Rt-nél. A zsidó közösség
megbecsült tagja, aki nem kerülhette
el sorstársai megpróbáltatásait sem.

Másodfokon jogerõs
az Újpesti Napló
Wintermantel Zsolt, Bartók Béla és Hladony Sándor Gyula újpesti
képviselõk (Újpesti Fidesz) felperesek sajtó-helyreigazítási pert indítottak az Újpesti Napló szerkesztõsége ellen a 2009. január 30-án „Nem
füstbe ment terv” címû – az Elem utcai öntöde mûködésével kapcsolatos – cikk megjelenésével kapcsolatosan. A felperesi elõterjesztés 12
pontban támadta meg a lapban közölt állításokat.
A bíróság a felperesek keresetét kisebb részben találta alaposnak. A
sajtó-helyreigazítást a keresetben benyújtott 12-bõl mindössze 2 pontban találta indokoltnak, amit az Újpesti Napló az elsõ fokú ítélet után a
lap 2009. május 22-i számának 3. oldalán meg is jelentetett.
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Újpesti Szervezete az ítélettel szemben fellebbezéssel élt, amelynek alapján a Fõvárosi Ítélõtábla 2009.
szeptember 1-jére tûzte ki a tárgyalást. A másodfokon eljáró bíróság elutasította a fellebbezést és helyben hagyta az elsõ fokon eljáró bíróság
ítéletét, amely immár jogerõs.
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Volt munkaszolgálatos és deportálták
is. Az emberek iránti hite és bizalma
azonban soha nem ingott meg. Így
tudta életét újrakezdeni és felépíteni.
1993-tól, nyugdíjas korától töltötte
be a hitközség elnöki tisztségét. Tevékenységére végig jellemzõ volt a felekezetek közötti párbeszédek elõsegítése. Mint városvédõ lokálpatrióta, az
érdeklõdök számára nyitottá tette a
zsinagógát. Részese volt többek között a Zsinagóga, a Mártír Emlékmû
és az orgona felújítási munkálatainak.

Újpestért díjban részesült DR.
ROZNER LÁSZLÓ, nyugállományú
KTSZ elnök, karitatív segítõ.
1995 óta segíti az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzat tevékenységét. Az általa kitalált segítõ feladatokat nagy lelkesedéssel végzi. Tevékenysége kiterjed a jogi tanácsadásra,
a munkaügyi regisztrációra, az álláskeresésre, önéletrajzok írására, aszerint, hogy kinek mikor mire van szüksége. Önként végzett munkájához
tartoznak a bírósági keresetlevelek, a
fellebbezések megírása, vagy a nyugdíj
és a szolgálati idõk kiszámítása. Minden hozzáfordulónak önzetlen segítõkészséggel áll rendelkezésére, korát
meghazudtoló agilitással.

Közélet

A díjak átadását követõen fiatal újpesti mûvészek zenei bemutatóval fejezték ki tiszteletüket a díjazottaknak.
Elõször egy csellista, Zanathy- Pintér Márk lépett a közönség elé, aki a
zenei alapokat a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskolában
és az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskolában sajátította el. A Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépiskola
diákja fiatal kora ellenére már
Bogányi Gergely és Kocsis Zoltán társaságában is fellépett. Az ünnepségen egy virtuóz átiratot adott elõ,
Paganini Mózes Fantáziáját. Ezt követõen az ifjú operaénekes generáció
egyik legtehetségesebb baritonja lépett a városháza közönsége elé:
Geiger Lajos, a Magyar Állami Operaház énekese, ösztöndíjasa, az Erkel
Gyula Újpesti Zeneiskola egykori tanulója, számos hazai és nemzetközi
versenyen sikeres résztvevõje. Az elmúlt esztendõben megnyerte a II.
Nemzetközi Erkel Ferenc Áriaversenyt, ami után meghívást kapott
hazánk képviseletére Madridba, az
Európai Unió ünnepén. Az ünnepségen nemzeti operánkból, Erkel Ferenc Bánk Bánjából a híres bariton
áriát, a Bordalt adta elõ, zongorán kísérte: Petrován Mária, az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskola mûvész-tanára.
A városházi ünnepség a Himnusz közös eléneklésével ért véget, majd fogadáson köszöntötték a díjazottakat.
(A méltatásokat a felterjesztésekbõl idéztük összefoglalónkban. A
szerk. megj.)
– BANGHA KATALIN

Megindul az ingyenes pénzügyi tanácsadás!
Várják a lakáshiteleseket! 2009. szeptember hó 14. napján 16 és 17:30 óra
között az újpesti Polgármesteri Hivatal – István út 14. – Fszt. 27-es szobájában
Ingyenes pénzügyi tanácsadást tart Boda Katalin pénzügyi tanácsadó.

Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja

ÚJPESTI NAPLÓ
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hogy új, modern és korszerû körülmények között tölthessék szabadidejüket
a legkisebbek is. Lényegesek természetesen az adatok is, hogy több, mint öt
és félmillió forintból mi mindent sikerült átépítenünk itt a Rózsa utcában,
hogy 445 db cserje telepítése történt,
gumitéglázás, új hinták, kényelemet
és biztonságot szolgáló csõkorlátok kiépítése s még számtalan változás, ami
a kényelmet szolgálja. De a legtöbbet
mégis csak az mond el az eseményrõl,
amit látunk: a szülõk és a gyerekek serege, az önfeledt pihenés és játék lehetõségének a megteremtése.
– H. P.

Játszótéravatók
Újpest-szerte

A szünidõ befejeztét és a tanévkezdés mélabúját egyszerre három játéksziget átadása is
enyhítheti az újpesti gyerekek számára. A kor szellemének és a gyermeki találékonyságnak
megfelelõ, modern és kreatív eszközökkel felszerelt, igényes játszótereket avattak az elmúlt
héten: a Rózsa utca, a Kassai és a Szíjgyártó utcák környéki gyermekek gazdagodtak.

A

Rózsa utcában már az ünnepélyes megnyitó elõtt hatalmas gyereksereg fogadta azt
átadáshoz készülõdõ technikai és városvezetõi jelenlévõket. A gyerekek

lényegében és valójában már birtokukba vették és felavatták a helyszínt
jóval az ünnepélyes szavak elõtt – ez
így is volna rendjén.
– Öröm látni, hogy a legfõbb kriti-

Az újpesti címer és lobogó
a mindennapjaink részévé vált
Újpest címere az utcatáblákon
az óvodák, iskolák és orvosi rendelõk homlokzatán
A városok jelképeinek használata nemes történelmi hagyomány. A jelképek nem csupán – sõt nem is elsõsorban – díszítõ elemek, sokkal inkább az együvé tartozás, a közös
gyökerek megtestesítõi. A lokálpatrióta városi közösségeknek mindig is
fontos volt identitástudatuk kifejezése, a közösség összetartó erejének kinyilvánítása érdekében saját jelképe-

ik – a címerek és a zászlók – alkalmazása. Nem véletlen, hogy Újpest rendezett tanácsú város egyik elsõ rendelkezése éppen a város címerének
megállapítása volt, és hogy az erre az
intézkedésre vonatkozó veretes szöveget Dr. Ugró Gyula nyugalmazott
polgármester legendás monográfiájában is fontosnak tartotta megemlíteni.
Ez az érzés motiválta a „Címer rendelet” kezdeményezõjét Dr. Trippon
Norbert alpolgármestert is, amikor
tavaly a képviselõ-testület elé terjesz-

kusok, a gyerekek önfeledten vetették
bele magukat a játékba – nyilatkozta
az esemény kapcsán dr. Trippon Norbert alpolgármester. – Ez mindent elmond arról, ami a szándékunk volt,

tette javaslatát. Mint mondta, azért
kezdeményezte az újpesti címer minél szélesebb körben történõ kihelyezését, utcatáblákon való megjelenítését, mert a város történelmében
mindig is jelentõs szerepet játszott a
lokálpatriotizmus, amely napjainkban is erõs. Úgy gondolja, hogy az újpesti címer valamint az újpesti zászló
az Újpesthez és az együvé tartozás
jelképei.
Mára már az utcatáblákon túl az
iskolák, óvodák és orvosi rendelõk
homlokzatán is megjelenik a városi
címer, sõt, a város határában zászlók
is jelzik, hogy Újpesten vagyunk. Mára már az újpesti címer és lobogó
nemcsak az ünnepek, hanem a mindennapok részévé vált.
– H. P.

Köszönjük a játszótér-átadóra
érkezett rajzokat. Amennyiben
az alkotáson nem tüntették fel
az elérhetõségüket, megtehetik
a Gyermek és Ifjúsági Házban,
ahol várják a további rajzokat,
és pályamûveket is szeptember
30.-ig. Az alkotásokból október
5-16-ig kiállítást szervezünk, Új
játszóterek címen. Mindenkit
szeretettel várunk a kiállítás
megnyitójára és a díjátadóra október 5-én 17 órára az újpesti
Gyermek és Ifjúsági Házba.
– Újpest Önkormányzata
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Fõtér-program 2009.

Már folynak a burkolási
és szegélyezési munkálatok
Már folynak a szegélyezési és burkolási munkálatok – tudtuk
meg a Fõtér Kft. igazgatójától, Tilli Lajostól, aki a munkálatokról
ismét tájékoztatta szerkesztõségünket.
ELVÉGZETT MUNKÁK
1. Felvonulás – ideiglenes közüzemek kialakítása,
konténerek, szociális helyiségek elhelyezése –
bontási munkák megkezdése, a terület körbekerítése, õrzés felállítása.
2. A megmaradó fák védelmének kialakítása, a forgalomterelési közlekedési táblák kihelyezése.
3. Húsbolt és BKV-pavilon elbontása.
4. A parkoló berendezések gyártása és szerelése,
valamint a parkoló elkerítésére szolgáló U alakú
korlátok leszállítása. A parkoló üzemszerû mûködésének biztosítása.
5. A 80/100-as vízvezeték kiépítési munkái befejezõdtek, a föld visszatöltése megtörtént.

6. A csobogó vízgépház és a vízi játékok gépházának szerkezetépítési munkái befejezõdtek.
7. A terület vízellátásának fogadására alkalmas akna
szerkezetépítési munkái befejezõdtek, a vízvezetékek nyomvonalának kialakítása megkezdõdött.
8. A templom új csatornarákötése elkészült, a vízóraakna kialakításával együtt.
9. A katolikus templom vízellátásának kialakítása,
új rákötéssel és visszatáplálással, valamint az új
elektromos betápvezeték lefektetése megtörtént.
10. A Duna-tengelyen a burkolati szegélyek elhelyezése megkezdõdött, a végleges burkolat kialakításával együtt.
11. A vízgépházak szigetelési munkái elkészültek, a
földvisszatöltési munkákkal együtt.
JELENLEGI MUNKÁLATOK
1. A Duna-tengelyen a burkolati szegélyek elhelyezésének folytatása, valamint a megkezdett végleges burkolati munkák folytatása.
2. Az elektromos nyomvonalak kialakításának folytatása, mind a Duna-tengelyen, mind a Trombita téren. Az elektromos kábelek védõcsöveinek
telepítése folyamatos.

Közélet

3. A terület vízellátásához szükséges vízvezetékek
nyomvonali kialakításának folytatása.
4. A katolikus templom mellett elhelyezkedõ ún.
szimbolikus kerítés, illetve a kiülõ támfal építési
munkái megkezdõdtek.
5. A folyókák, pontszerû vízgyûjtõk, burkolati szegélyek, fémszegélyek elhelyezésének folytatása a
Duna-tengelyen és a Trombita téren.
6. Bontott építési anyagok elszállítása.
7. Bontási munkák folytatása a Trombita téren.

KÖZELJÖVÕ MUNKÁLATAI
1. A burkolási, szegély-elhelyezési munkák folytatása.
2. A bekötõ- és locsolóhálózat vezetékeinek elõkészítõ munkáinak folytatása és a vezetékek fektetésének megkezdése.
3. Elektromos nyomvonalak kialakítása, valamint a
vezetékhálózatok kiépítésének folytatása.
4. A beépített elemek – pl.: padok, csobogók,
ivókutak – alépítményi munkáinak megkezdése.
5. A szimbolikus kerítés, a kiülõ támfal, valamint a
pergola építési munkáinak folytatása.
6. A 400-as vízvezeték leágazó vezetékszakasz kialakítása.
7. Bontott építési törmelékek folyamatos elszállítása.
– H. P.
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23 gépkocsit a tulajdonosaik elszállítattak a közterületrõl, azonban 27 db
gépkocsit a közterület-felügyelet szállíttatott el, mivel a jogszabályban biztosított határidõn belül a tulajdonosok nem teljesítették kötelezettségeiket.
Köszönjük a Béke tér lakóközösségének a fenti ügyintézésünkkel kapcsolatos telefonon történt köszönetnyilvánítását.

Tisztelt Újpesti Polgárok!
Újpesti Közterület-felügyelet felügyelõi 2009. július 15-tõl július 30-ig terjedõ idõszakban Újpest közigazgatási közterületén hatósági ellenõrzéseik során 50 db üzemképtelen gépjármûvel kapcsolatban küldtek ki felszólítást a
gépkocsik tulajdonosainak, üzembentartóinak. A felszólítás eredményeként

Programok
és tanfolyamok
RAJZISKOLA
Somos Ildikó és Szunyoghy András szeptember 9-étõl ismét megnyitják rajziskolájukat. A tanmenetbe idén a mûvészeti anatómia is bekerül. A fiatalok és
felnõttek mellett már az 5 éves kisgyermekeket is várják. Bõvebb információ:
06-20-915-2595
TÁNCOLJUNK!
Társastánctanfolyamot indít kezdõknek és haladóknak a Földházi Tánciskola és az ÚTSE. Folytatódik a klub és
a versenytánc klub is. Beiratkozások:
szeptember 11-én, 18 órától a helyszínen, valamint a foglalkozásokon.
Részvételi díj: 9700 Ft/tanfolyam (15
alkalom). Szeptember 16-tól 18 órától
Latin tánctanfolyam is indul, kezdõnek és haladóknak egyaránt. Részvételi díj: 6500 Ft/tanfolyam.
Bõvebb információ: 06-20-9114-527,
231-7070. www.utse.atw.hu
GYERE, FOCIZZ A KSK-BAN
A Káposztásmegyeri Sport- és Szabadidõ Klub kispályás labdarúgó szakosztálya felvételt hirdet 6-14 éves gyermekek részére. A felvételi idõpontja:
2009. szeptember 12., 9 óra. Helyszín: KSK Sportpálya (IV. ker. Székpatak
u. 10., Mûfûves pálya) Hozz magaddal:
sporfelszerelést, futballcipõt (terem,
vagy mûfûves) vagy sportcipõt.
TEHETSÉGGONDOZÓ
TANFOLYAMOK
A Babits Mihály Gimnázium tehetséggondozó tanfolyamot szervez az általános iskolák 4. és 8. évfolyamos diákjai
számára. Célja az iskolai tananyag el-

mélyítése és olyan készségek fejlesztése, melyek a továbbtanulásban nyújtanak segítséget. A tanulók teljesítményét dolgozatokkal mérjük.
Beiratkozás és az elsõ foglalkozás
2009. szeptember 14-én 14:30 órakor
(1047 Bp., Tóth Aladár u. 16-18.)
A foglalkozások idõpontja:
– negyedikes diákok számára: hétfõ
vagy csütörtök 15 órától matematika és/vagy magyar
– nyolcadikos diákok számára: magyar
nyelv és irodalom hétfõ vagy csütörtök, matematika: szerda 15 órától
Tanfolyamok díja tantárgyanként 2000
Ft/hó. A megbeszélésre várjuk azokat
is, akik csak az egyik tárgyból kívánnak
a foglalkozásokon. A tanfolyamokra
késõbbi idõpontban is be lehet kapcsolódni!
AZ ADY MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
(Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000)
2009. SZEPTEMBERBEN INDULÓ
AKKREDITÁLT ALAPFOKÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAM
1. modul: Szövegszerkesztés
(szövegszerkesztõ alapfunkcióik elsajátítása)
2. modul: Táblázatkezelés
(táblázatkezelõ szoftver alapfunkcióinak elsajátítása; adatkezelési, nyomtatási és grafikai lehetõségek; táblázatok létrehozása, kezelése; diagram szerkesztés;
adatbázis készítés, alkalmazás)
Idõtartama: 20 hét, heti 1x4 óra. Foglalkozások: hétfõn 17-20 óráig. Elsõ
foglalkozás és beiratkozás: szeptember 21-én, 17 órakor. Jelentkezési határidõ: szeptember 16. (Legmagasabb
iskolai végzettségét tanúsító bizonyítványát szíveskedjék magával hozni!)
Részvételi díj (1+2 modul) 38 000 Ft.
Két részletben fizethetõ!

FIGYELEM!
Helyi közterület-felügyelet munkatársai közösen a BRFK IV. kerületi Rendõrkapitányság rendõreivel, 2009. szeptember hónapban folyamatosan ellenõrzi Újpest közterületének jogszerû használatát.
Az ellenõrzések során kiemelten kezelik:
– az ebtartással;
– a közterületi szeszesital fogyasztással;
– a reklámhordozók, cégtáblák, hirdetmények engedély nélkül történt kihelyezésének gyakorlatát.
BEDÕ JÓZSEF, osztályvezetõ
KONDICIONÁLÓ
ÉS ZSÍRÉGETÕ TORNA
Hetenként 3 x 1 órában, hétfõn és szerdán 17-18 óráig és 18-19 óráig; pénteken 17:30-18:30 óráig és 18:30-19:30
óráig. Részvételi díj: havi bérlet (12 alkalom): 4200 Ft. Napijegy: 700 Ft. Kurzusvezetõ: Nagy Ilona.
JAZZBALETT 6 ÉVES KÓRTÓL
Idõtartama: 20 hét, heti 2x2 óra (80
tanóra) Beiratkozás: szeptember 7én és 8-án, 17:30-19 óraig. Részvételi
díj: 29 000 Ft. (Részletfizetési lehetõség!) Tematika: jazz tánc, klasszikus balett, spicc, modern technikák. Tanfolyamvezetõ tanár: Péter Márta táncmûvész.
ANGOL NYELVFANFOLYAM
8 hetes kurzusok szeptember 14-tõl.
Heti 2 x 3 óra (48 tanóra). Foglalkozások: megbeszélés szerinti napokon, az
esti órákban. Tudásszint-felmérés, beiratkozás, tandíj befizetése nem kezdõk
részére: szeptember 7-én, 17:30 órakor,
kezdõk részére szeptember 10-én,
17:30 órakor. Részvételi díj: 31 000 Ft.
(Legmagasabb iskolai végzettségét
tanúsító bizonyítványát szíveskedjen
magával hozni!)
A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS
MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN
(www.karinthyamk.sulinet.hu, tel.: 3806163, 380-6760)
IDÕPONTVÁLTOZÁS!
Szeptember 10. helyett szeptember
15-én 16-18 óráig tartjuk zenés, táncos nyugdíjas klubdélutánunkat! Öszszejövetelünk „batyus” jelleggel mûködik. Közremûködik: Boldizsár Endre. A
belépés díjtalan! A programot támogatja Újpest Önkormányzata.

CAPOEIRA
Mestre V. T. gyerekeknek és felnõtteknek tanítja a játékos harcot, táncokkal,
kulturális elemekkel, zenével és hangszeres játékkal, akrobatikával, ügyességi elemekkel tarkítva. Tel.: 06-20-2019525. Kedden és csütörtökön: 18-19
óráig. Díja: 6000 Ft/hó, 1200 Ft/alkalom (gyerekeknek kedvezmény). Kezdés: szeptember 8-án, 18 órakor.
www.acdp.hu
KISISKOLÁS ANGOL
Kezdõ: 1-2. osztályos gyermekek részére. Kedden és csütörtökön: 16-17
óráig. Haladó: nyelvi elõképzettséggel rendelkezõ gyermek számára.
Kedden és csütörtökön: 17.15-18
óráig. Díja: 4600 Ft/hó. Kezdés szeptember végén. Vezeti: Konokné
Gyetvai Márta
ZENE OVI - ZENE SULI
Egyszerû jelrendszerre alapuló zenetanulási módszerrel sajátítják el a gyerekek a zene alapjait. Ovisoknak 4 éves
kortól, szerdán: 16-16:30 óráig. Díja:
2500 Ft/hó. Tanfolyamvezetõ: Balogh
Zsuzsa zenetanár. Sulisoknak 6 éves
kortól, szerdán: 16-17 óráig. Díja: 3500
Ft/hó. Tanfolyamvezetõ: Balogh Gábor zenetanár. www.onlinezenesuli.hu
ÜVEGFESTÕ TANFOLYAM
FELNÕTTEKNEK
Kezdõknek szánt kézmûves tanfolyam.
A tanfolyami eszközöket, alapanyagokat biztosítjuk, elõzetes rajztudás
nem szükséges. Szerdánként 17:30-20
óráig, 6 alkalommal. Részvételi díj:
10 500 Ft/6 alkalom. Jelentkezési határidõ: 2009. szeptember 10. Várható kezdés: szeptember 23. Vezeti: Süveges Julianna tanár, 06-30-393-6443.
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LogIQus grafIQus, avagy:

Le is fel
Nem mindennapi kiállítás résztvevõi lehetünk, amennyiben elfogadjuk Báli Péter képzõmûvész tanár és
a Független Pedagógiai Intézet
meghívását. A tárlat az Intézet
Frankel Leó út 6. szám alatti épületében szeptember 6-án, 16 órakor
nyílik Le is fel címmel. Báli Péterrel
a Bajza Utcai Általános Iskolában
osztálytársak, majd a Könyves gimnáziumban párhuzamos osztályba
jártunk. Ezért tegezõ a hangnem.
– Péter! Emlékszem, amikor rajzórán
vázát, kockát rajzoltunk, a tiéd mindig
jobban sikerült.
– Látod, ez nincs az iskolai emlékeim között, hogy milyen kockát tudtam rajzolni, az azonban igen, már akkor is sok mindenen járt az agyam,
ami miatt kissé lassúnak tartottatok ti,
ám igyekvõnek és partnernek a tanárok. De vannak az iskolánál korábbi
emlékeim is, például négy-öt éves lehettem, amikor édesanyám a nyári
meleg napok idején egy nagy lavórban
kitett az akkori Papp József téri (ma
Szent László tér) lakásunk függõfolyosójára pancsolni, és két nagy ecsetet
nyomott a kezembe. Azt a vízbe mártottam és pingáltam – színtelenül – a
földre fákat, állatokat; mire megszáradt, kezdhettem elörõl. Innen egyenes út vezethetett az az állandó rajzoláshoz, ami az örökös gondolkodással
párosulva valóban egyengette a felnõtté válás során az utamat. A rajz

–

III.

ÉVFOLYAM,

meghatározta az életemet, elõbb rajztanár lettem, tanítok most is. Egyre
közelebb kerültem a képzõmûvészethez. Festek, készítek grafikákat, sõt
könyveket. Elvégeztem a könyvtár szakot is.
– Több kiállításon láthatott már a
közönség. A mostani azonban más.
Már a címe is utal erre: Le is fel. Miért
fogalmaztál így?
– Mindenkire rábízom már az elején: találja ki kedvére, mit is jelenthet.
– Nézzük. Kezdjük társadalmi méretekben?
– Szakmai ártalom. Nem tenném.
De segítek: van egy ilyen címû, gondolkodós feladatom. A kiállításon ugyanis
a LogIQus GrafIQs körökrõl készült
könyvem ábrái szerepelnek. Ezek a
tollrajzok egy-egy lakás díszeként is
megállják a helyüket, miközben, ha nézed, rájössz: logikai feladatot tartalmaznak. Az a célom ezekkel, hogy minél több matematikai, logikai problémát vizuális, illetve manuális tevékenység bekapcsolásával oldjunk meg,
ezzel a problémamegoldó gondolkodást, kreativitást fejlesszük. Nézd, ezen
a grafikán például több feladat van.
– Igen, a hozzám közelebb esõ végén, hogy az út tetején egy várkastély
áll, biztosan ott lakik a királylány, ahová a királyfi tart.
– Igen, a feladatot a tanár magyarázza el, úgy, ahogyan a könyvben
megfogalmaztam. A kastélyhoz, amit
említettél, vizet kell felvinni, ám az
emelkedõn sok a veszteség, ahogy
lépdelünk felfelé, a várba, kilötyög belõle. Azt kell megtalálni, honnan vigyük fel a vizet, honnan járunk kevesebb lépcsõt, ha a kútról, a forrásból,
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avagy a gémes kútból merítjük a dézsánkba a vizet.
– Miért jó, ha megoldja valaki a feladatot?
– Több nemzetközi felmérés is igazolta, hogy a probléma felismerésben
mélyen vagyunk. Hogy valaki a teret
meglássa, s tájékozódjon például a térképen, képesség 15-16 éves korig fejleszthetõ csupán. Ha valaki szorgalmasan tanul és mindegy vágya, hogy orvos legyen, minden bizonnyal el is végzi az egyetemet. De elképzelhetõ –
már elnézést a szakmát remekül ûzõktõl –, hogy a késõbbiekben egy síkbeli
ábrából – például egy röntgenképbõl
– nem látja a probléma, azaz például a
betegség lényegét. Mai világunk vizuális világ, az információk 70 százalékát
így, készen kapjuk. Sokszor még gondolkodni sem kell. Intelligenciánk egy
részét génjeinkkel örököljük, és a ránk
jellemzõ intelligenciaszint körülbelül
17 éves iskolás korunk végére kialakul.
Ezt is fejleszteni kell. Nem szabad elhanyagolni a gondolkodást. Ezért találtam ki a logIQus grafIQus köröket,
amelyek a fejlesztésben és a tehetséggondozásban segítik a kreativitást, a
logikus gondolkodást, a matematikus
gondolkodást, a problémamegoldást,
a térbeli gondolkodást és a térlátást
egyaránt. Az agy karbantartását játszva el lehet végezni. Beépül az egyéniségébe és a problémát meg tudja oldani
az, akinek ez a dolog tetszik. És sokaknak tetszik.
– Ezt tanítod is?
– Igen, Vácott, Dunakeszin és Budapesten. Van iskola, amelyik alkalmazza, de általában tanórán kívüli tanfolyami tevékenységként, illetve nem
szakrendszerû oktatásban „fogadják
be”. Az elmúlt tanévben például Újpesten a Bajzában volt érdeklõdés
iránta. Ez a fejlesztés 15-16 éves kor
alatt érdekes, de késõbb sem rossz. Erre a korosztályra megvan a programom, tanítom, a logót levédettem.
Persze késõbb sem rossz, tervezem,
hogy a köröket megalkotom idõsek
otthonában élõ korosztályig. Hiszen a
határ a csillagos ég.

Por tré

– Mennyiben más a könyved mint
egy foglalkoztató könyv?
– A könyv önálló feladatokat tartalmaz és a gyermek egy-egy lapot kap,
az azon lévõ feladatot oldja meg. Itt
például, ahol kinyílt a kötet, a papíron
egy tornyos épületekkel teli város elevenedik meg, s mellette térképen,
már felülnézetbõl láttatom a várost. A
diáknak azt kell megtalálnia, melyik
térkép mutatja a várost. Ha ez megvan, már tovább tudunk haladni,
hogy feladatul kapja például, hogy a
térképen ott forduljon jobbra, ahol az
egytornyú épület van. Egy másik feladatnál a színpreferencia mérésre teszünk próbát azzal, hogy egy megrajzolt lepke szárnyának tükörképét , azaz fél szárnyát különbözõ feladatokkal
színezzük ki.
– Valamennyi rajz, feladat a Te ötleted, mûved?
– Igen, az elõbbi „váras-vizes” tollrajzos feladatsor három hónapi munka eredménye.
– Honnan a lendület, a kitartás?
– Gondolkodó embernek tartom
magam. Nálam ez a motiváció. A
Mensa Hungarica tagja is vagyok, 155
feletti IQ-t értem el, aminek feltétele
egy IQ-teszt írás. Ennek alapján a lakosság legmagasabb intelligenciahányadosú egy százalékába tartozom.
– Ha most mérnék, akkor is ilyen jó
eredményt érnél el?
– Nem lenne fair, ha újraírnám a
tesztet, mert az elmúlt 3 évben szinte
csak a logikus grafikus ábrákkal foglalkoztam, az agyam már teljesen „ráállt”
erre. De nem is a szám a lényeg, hanem a gyarapodó problémamegoldó
képesség igénybevételével megoldatni
másokkal is az élményt nyújtó feladatokat, továbbadni azt amit tudok.
– A kiállításon tehát ebbe pillanthatunk bele?
– Igen. Emellett néhány festményemet is viszem, hogy a kiállítás arról is
szóljon, amikor az éppen nem gondolkodó „õrült” mûvész egy nõalakot,
avagy tájképet fest a vászonra.
– BANGHA KATALIN
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (Budapest, IV. Kerület István út 14.) bérbeadással történõ
hasznosításra pályázati úton meghirdeti az alábbi nem lakás céljára
szolgáló helyiségeket:

A helyiségek megtekintéséhez a kulcs
az Újpesti Vagyonkezelõ ZRt. Kezelési
Osztályán, Bp., IV. Ker. Munkásotthon u.
66-68. (tel.: 369-8155) szám alatt vehetõ át. A pályázati díj összege az adott
helyiségre 23. § (1) bekezdése alapján
megállapított egy havi irányadó bérleti
díjnak megfelelõ összeg, amelyet a pályázónak a pályázata benyújtását megelõzõen a bérbe adó részére kell megfizetnie az Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárába (Bp., IV. István út 14. I. em. 50/a szoba).

A pénztár nyitvatartási ideje: hétfõ
14-17 óráig, szerda 10-13, 14-16 óráig,
péntek 9-12 óráig.
A nyertes pályázó esetében a pályázati díj a szerzõdéskötési díj összegébe
beszámításra, míg a nem nyertes pályázók részére a pályázati díj az eredmény megállapításától számított 15
napon belül visszafizetésre kerül.
A pályázat benyújtásának módja,
feltételei:
1.) A pályázati ajánlatot írásban, zárt
borítékban kell benyújtani. A boríték külsõ oldalán csak a megpályázott helyiség címét, a pályázó nevét
és a pályázat benyújtásának idõpontját lehet feltüntetni.
2. ) A pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell:
a., a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címet, képviselõje
nevét és telefonszámát,
b. a megpályázott helyiség pontos címét és a pályázati kiírásban esetlegesen feltüntetett egyéb azonosító
adatait,
c., a pályázó által megfizetni kívánt
szerzõdéskötési díj összegét, amely
nem lehet kevesebb, mint a meghatározott szerzõdéskötési díj öszszege,
d., a pályázó által a helyiségben végezni kívánt tevékenység megjelölését,
e., a pályázó cégszerû aláírását,

Nevezés és részvétel: a sporteseményen mindazok a futók és kerékpározók részt vehetnek, akik a határidõig jelentkeznek, a kiírási szabályokat
elfogadják, egészségi állapotuk és kerékpárjuk mûszaki állapota lehetõvé
teszi az indulást. A fesztiválon mindenki csak saját felelõsségére vehet
részt. A helyszínen orvosi vizsgálat
nincs, a rendezvény egész ideje alatt
egészségügyi ügyelet (mentõ) biztosított. Felhívjuk a résztvevõk figyelmét
a közlekedési szabályok betartására.
Nevezés rendje: elõzetesen nevezni lehet az újpesti Polgármesteri Hivatal Sportirodájában: Budapest IV. István út 15. fszt. 2. Elõzetes nevezés
határideje: 2009. szeptember 18.
A verseny napján a helyszínen
mindhárom versenyszámra 8 órától a
rajt indításáig lehet nevezni.
Elõzetes nevezés díj: 500 Ft/fõ, helyszíni nevezés a verseny napján 1000
Ft/fõ. Minden benevezett résztvevõ
emblémázott pólót kap, melyek átvehetõk a nevezéskor. A távot teljesí-

tõ résztvevõk a beérkezés után frissítõt kapnak.
Díjazás: a benevezettek között értékes tárgyjutalmakat sorsolunk ki
tombola formájában. A mini futáson
résztvevõk tombolasorsolása kb. 9.30
órakor, a maxi futáson és a kerékpározáson résztvevõk tombolasorsolása
kb. 12.30 órakor lesz a színpadon.
A kisorsolt tárgyjutalmakat csak
azok kaphatják meg, akik a rendezvény helyszínén a sorsoláskor azt személyesen át tudják venni. Ha a kisorsolt személy nem jelentkezik, ugyanarra a tárgyra új nevet sorsolunk ki.
Fõdíj: egy gyermekkerékpár illetve egy MTB kerékpár.
2000 Ft értékû ajándékutalványt
kapnak a szervezõk minden 30 benevezett és a versenyen résztvevõ személy után. A rendezvényen jelen lévõ
szervezõk és kísérõk között további
egy db MTB kerékpárt sorsolunk ki.
A sorsolásban a csoportos nevezési lapon szervezõként és kísérõként megnevezett személyek vesznek részt.

Amennyiben a bérlõ a helyiségben
szakhatósági engedélyekhez kötött tevékenységet kíván folytatni, úgy annak
beszerzése a bérlõ feladatát képezi.
A rendeletünk 46. § (2) bekezdése
értelmében amennyiben jogszabály a
társasház hozzájárulását írja elõ, úgy –
jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a bérlõnek kell beszereznie.

A pályázati felhívást a Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselõ-testületének
26/2004. (IX. 07.) számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérõl és bérbeadásának szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló rendelet szabályai szerint tesszük közé.

A helyiségek bérbevételére pályázatot
nyújthat be bármely cselekvõképes
magánszemély, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság. A bérleti jogviszony határozott idejû, 5 éves. A helyiség bérleti díja a helyiségben folytatott tevékenységi kör figyelembevételével változhat. A bérleti díj mértékét befolyásolja az üzlet területi elhelyezkedése. A
helyiséget kereskedelmi, szolgáltató, ipari, irodai, raktározási, célra
lehet bérbe venni.

VERSENYKIÍRÁS
10 éves az Újpesti Futó- és Kerékpáros
fesztivál, idén ennek jegyében kerül az
õszi program is megrendezésre. Rendezõje: Budapest Fõváros IV. kerület
Újpest Önkormányzata, Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat.
Szervezõje: Újpesti Polgármesteri Hivatal Sportirodája.
Idõpont: 2009. szeptember 26.
Helyszín: IV. ker. Újpest, Káposztásmegyer.
Gyülekezés és helyszíni nevezés:
a Karinthy Frigyes ÁMK és a Babits Mihály Gimnázium közötti területen.
Táv: Mini futás 1300 m – elsõsorban
óvodások és kisiskolások részére., maxi futás:
4200 m, kerékpáros futam: 7000 m
Rajt-cél helye: a Farkaserdõ utcában
a Babits Mihály Gimnázium mellett.
Rajt idõpontja: Mini futás 9 órakor, maxi futás: 10.15 órakor, kerékpározás: 11.15 órakor

3. ) A pályázat benyújtásakor a pályázó részére átvételi elismervényt kell adni. A pályázónak a
pályázata benyújtásakor a befizetési bizonylat másolatának átadásával igazolnia kell a pályázati díj befizetését.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 18., 12 óra. Helye:
Budapest, IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. Ker. István út 14. sz. I. em. 37es szoba.)
A pályázatok kiértékelése a pályázat
benyújtási határidejét követõ 8 napon
belül történik.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegû szerzõdéskötési díj
megfizetésére vállal kötelezettséget. A
pályázat nyertese köteles az értesítést
követõ 15 napon belül a bérleti szerzõdést megkötni, az Újpesti Vagyonkezelõ ZRt. Kezelési Osztályán (Budapest, IV. Ker. Munkásotthon u. 66-68
Telefonszám: 369-8155).
A pályázat nyertese tudomásul veszi, amennyiben a bérleti szerzõdés
megkötésétõl neki felróható ok miatt
eláll, az általa befizetett pályázati díj
visszafizetésére igényt nem tarthat.
A pályázattal kapcsolatos további
felvilágosítás kérhetõ a 231-3138 -as
telefonszámon.
– DR. TRIPPON NORBERT
alpolgármester
A Sportnap 14 órától a káposztásmegyeri Icecenterben folytatódik,
ahová a futásra és kerékpározásra benevezõk ingyenesen léphetnek be. A
jégcsarnokban ingyenes közönségkorcsolyázás, hoki, curling és más sportbemutatók, versenyek, mászófal, légvár és egyéb gyermekjátékok, valamint további értékes sporteszköznyeremények várnak mindenkit.
A 2009. évi két eseményen, az óvodai és iskolai gyermeklétszámhoz viszonyított arányban, a legnagyobb létszámmal résztvevõ újpesti oktatási intézmények külön díjazásban (sportszervásárlási utalvány) részesülnek az
alábbiak szerint, a szeptemberi program után:
I.
100000 Ft.
V.
60000 Ft.

II.
90000 Ft.
VI.
50000 Ft.

III.
80000 Ft.
VII.
40000 Ft.

IV.
70000 Ft.
VIII.
30000 Ft.

Az intézményi értékelésnél a résztvevõk létszámába csak az elõzetesen benevezett személyeket számítjuk bele.
További információ a Sportiroda
telefonszámán: 231-3176 kapható.
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Hirdetés

nít meg. Az EIS egy képalkotó berendezés, mely a szervek és szervrendszerek mûködésbeli állapotát vizsgálja, így következtetni tud a szervek
hibás mûködésére, például gyulladásokra, emésztési, keringési zavarokra.
Tájékoztatást ad többek között a szív, a vesék, a tüdõ, az emésztõszervek
vagy akár az idegrendszer funkcionális állapotáról. Áttekintést nyerhetünk továbbá a hormonszintekrõl, oxidatív stresszrõl, a vérgáz értékekrõl
és a sav-bázis egyensúlyról is.
AZ ELJÁRÁS ELÕNYEI:
– teljes test egyidejû, tûszúrás nélküli vizsgálata
– a probléma eredetének keresése során a beépített kockázatelemzõrendszer javaslatai alapján szûkíthetõ a vizsgálandó területek száma
– ellenõrizhetõ a terápia, kezelés hatásossága, illetve a mellékhatások
– költségtakarékos (kevesebb idõ, kevesebb laborvizsgálat, kevesebb
vizit)

A nyári szabadságok után itt az idõ, hogy visszatérjünk a feszítettebb tempójú hétköznapokba. Ilyenkor nagyobb energiatartalékokra van szükség, ezért nem árt, ha kicsit jobban odafigyelünk és feltérképezzük szervezetünk aktuális állapotát.
Az újpesti BioLaborban õsztõl szakképzett orvosok várják az elõre bejelentkezett érdeklõdõket egy különleges állapotfelmérésre. Az Electro
Interstitialis Scan (EIS) magyarországi bevezetését és a háziorvosi gyakorlatban való elterjesztését a Magyar Háziorvosok Országos Szakkollégiuma 2006 áprilisi ülésén hozott határozata alapján alkalmasnak találta.
A EIS diagnosztikai rendszer egy korszerû, hatékony, különleges orvosi
vizsgálóeszköz, mely fájdalommentes, gyors állapotfelmérést tesz lehetõvé. Néhány perc alatt hatalmas mennyiségû információt gyûjt a szervezetrõl, melyet azonnal szövegesen, illetve grafikusan 3 dimenzióban jele-

A mérés menete: A kórelõzmény felvétele után a páciens a tenyereit és
a csupasz talpait egy-egy fémlapra helyezi, míg a homlokára felkerül 2
elektród. A kb. 4-5 perces vizsgálat közben semmit nem lehet érezni. Ezután történik a kapott eredmények kiértékelése, elemzése. Az egész procedúra kb. 1 órát vesz igénybe.
A vizsgálat nem végezhetõ olyan pácienseknél, akiknek a szervezetükbe valamilyen elektromos eszközt ültettek be (pl. pacemaker), terhességben a 6. hónap után, végtaghiány, valamint tenyéren vagy a talpon lévõ
bõrhiány esetén. Az ízületbe beépített fém (pl. csípõprotézis) megváltoztathatja az eredményt, ezért külön megítélést igényel.
BEJELENTKEZÉS: MENG TÜNDE
06-30-663-9494 ujpesti@biolabor.hu
Cím: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 15.
(x)
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Hirdetés
Ingatlan eladó
䊉 Újpest központhoz közel, IV. ker. Nyár utcai
négyemeletes házban eladó egy 67 m2-es, 2+1/2
szobás, jó állapotú lakás (gardrób szoba, parkettás, járólapos, új konyhaszekrény). Irányár: 11,4
MFt. Tel.: 06-70-263-2510
䊉 Újpest központjában 71 m2-es, 2,5 szobás, nagy
ebédlõs, részben parkettás, jórészt felújított, világos, napos, thermoüveges-loggiás lakás tulajdonostól 13,3 MFt-ért eladó. Garázs megoldható.
Tel.: 06-30-922-8511
䊉 Újpalotai 1 + 2 félszobás, napfényes, erkélyes,
szép lakásom 60%-os bútorozottsággal eladom,
vagy kisebb, 40 m2 körüli, 1,5 szobás erkélyesre
cserélném értékegyeztetéssel. Egyedi fûtésû
elõnyben. Tel.: 06-30-298-3221
䊉 Pomázon panorámás, tiszta levegõjû nyugodt
környezetben 647 m2-es telken 44-es Poroterm téglából, Bramac tetõfedéssel 314 m2-es, dupla komfortos, tehermentes ház eladó. Ajándék: 20 m2-es fedett
kocsi beálló! Irányár: 54 MFt. Tel.: 06-20-925-2042
䊉 XIII. kerületben 31 m2-es, K-NY-i fekvésû világos, jó állapotú lakás csendes környezetben, jó
közlekedéssel, azonnali költözéssel eladó. Irányár:
9,9 MFt. Tel.: 06-20-925-2042

䊉 Tulajdonostól Deák Ferenc utcában eladó egy
53 m2-es III. emeleti panellakás. 1 + félszoba + étkezõ. A szobák parkettásak. Vízórás, erkélyes, lift
van. Irányár: 10 800 000 Ft. Tel.: 06-30-903-9164

䊉 Elcserélem Újpesten, az Erzsébet utcában lévõ
2 szobás erkélyes 53 m2-es önkormányzati panellakásom 35-40 m2-es önkormányzati panelra. Ráfizetést kérek. Tel.: 06-20-321-7945, 370-2237

䊉 Eladó a IV. kerületben (Pácoló utcában) egy 20 m es ikergarázs, saját részem: 16 + 4 m2, garázs + tároló.
Tel.: 06-70-414-9665, e-mail: nagy.csaba5@rubicom.hu

䊉 IV. kerületi, 88 m -es telekhányadon 42 m -es összkomfortos régi építésû házrészemet elcserélném hasonlóra. Jó közlekedés, alacsony rezsi. Közös költség
nincs. Tel.: 306-5087, 379-5547, 06-30-555-6030

2

䊉 Újpesten a Károli Egyetemhez közel két + gardrób szobás, loggiás, világos konyhás, 54 m2-es emeleti lakás eladó. Irányár: 9,7 MFt. Tel.: 06-30-243-3411
䊉 Újpesten 1 + fél szobás, világos, csendes panellakás eladó. Tehermentes, azonnal költözhetõ.
Ára: 8,2 MFt.Tel.: 06-20-380-1252
䊉 Újpesten, Erzsébet utcában, 3. emeleti, 1+1/2 szobás lakásomat eladom. A lakás tehermentes, világos,
jó elosztású. Irányár: 8,35 MFt. Tel.: 06-30-676-3897
䊉 IV. kerület Kertvárosban saroktelken két családnak is alkalmas, 4 szobás, 2 fürdõszobás + garázsos ház eladó. Irányár 52 MFt. Tel.: 06-20-5500475 (10-18 óráig)
䊉 Budára panorámás gyermelyi nyaralóm kívülbelül felújított, bútorozott, téliesített, áron alul
betegség miatt eladom. Telek: 1162 m2, ház: 36
m2, vendégszoba: 20 m2 + pince, padlás, termõ
gyümölcsfák. Tel.: 410-7230

2
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Õrzött parkoló
䊉 Megyeri úton õrzött parkolók kiadók. Tel: 0630-680-6716

Oktatás

ÚJPESTI GYORS LAKÁSSZERVIZ!
Szabó Károly és fia!
Vízvezeték szerelők!
A legkisebb munkától a lakásfelújításig! Csőtörés és dugulás
elhárítás 0-24h-ig!
Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434
䊉 Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,
szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított
készülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp.,
1046 Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30960-1138, szerviz: 230-7669

䊉 NÉMET-ANGOL nyelv oktatását, érettségire és
nyelvvizsgára történõ felkészítést vállal gyakorlott tanár. Tel: 06-20-238-5301

䊉 Tisztelt hölgyek és urak! Leendõ fodrász újpesti fodrász szalonba várja önöket egy ingyen hajvágásra! Tel.: 06-30-725-5840

䊉 Matematikatanítás. Nagy gyakorlattal rendelkezõ középiskolai tanár korrepetálást, közép- és
emeltszintû érettségire felkészítést vállal matematikából Újpesten. Tel.: 06-20-532-9770

Egészség

䊉 Angol és orosz nyelvoktatás felnõtteknek és
gyerekeknek egyaránt. Nyugodt, derûs körülmények, reális árak. Tel.: 06-20-946-9556
䊉 Angol, német, olasz nyelvtanítás, korrepetálás,
érettségire, általános és gazdasági nyelvvizsgára
felkészítés. Tel.: 06-30-448-8030

䊉 Leszoktatjuk a dohányzásról egyszeri biorezonanciás kezeléssel 7000 Ft, Újpesten a Görgey u-i nagy SZTK-ban, és több SZTK-ban. Bejelentkezés: 06-70-271-9867

䊉 XVI. Szentmihályon 300 nöl-es összközmûves telek 70 m2-es házzal tulajdonostól eladó. Ikerház építésére is kitûnõen alkalmas. Tel.: 06-20-522-0918

䊉 Újpesten a Víztoronynál, IX. emeleti, 36 m2-es,
másfél szobás, igényesen felújított, keleti fekvésû,
kiváló közlekedésû, panellakás eladó. Ár: 8,9 MFt.
Tel.: 06-20-391-5546

䊉 Tulajdonostól eladó lakások! 2+2 szobás, 68
m2-es Árpád úti, erkélyes, új radiátorok, szalagparketta, járólap, pince, konyhabútor. Irányár:
12,4 MFt. Kétszobás, 54 m2-es Rózsa utcai II. emeleti erkélyes, világos konyhás, gardróbszobás, új
parkettás. Irányár: 9,4 MFt. Tel.: 06-20-985-3085

䊉 XIII. ker. Újlipótvárosban, 5 percre a Duna-parttól és a metrótól, kulturált, felújított, téglaépítésû
ház földszintjén, biztonságos, udvarra nézõ, csendes, 45 m2-es, 2 egybenyíló szobás (külön nyitható,
galériázható), gázkonvektoros, alacsony rezsijû,
öröklakás eladó. Ár: 12,8 MFt. Tel.: 06-20-391-5546

䊉 Eladó az Izzó lakótelepen négyemeletes téglaépítésû házban világos, gázkonvektoros, alacsony
rezsijû, 49 m2-es kétszobás, részben felújított lakás. Ár: 11,9 MFt. Tel.: 06-30-949-1835

䊉 Újpest-Központban hatéves, téglaépítésû, elsõ
emeleti, 96 m2-es lakás tulajdonostól eladó. Beépített konyhával, klímával, padlófûtéssel, egyedi ajtókkal, sarokkáddal, zuhanyzófülkével, beépített gardróbbal. Azonnal beköltözhetõ. Tel.: 06-70-335-3172

䊉 2009 nyarán nyugdíjba vonult gimnáziumi tanár gyerekfelügyeletet, magyar nyelv és irodalom
tantárgyból korrepetálást, érettségire felkészítést,
orosz nyelvtanítást vállal, illetve tanulási problémákban segít. Tel.: 06-30-8697475

䊉 Újpesten négylakásos kertkapcsolatos házban 46
m2-es gázcirkós, egyszoba, étkezõs felújított házrész
és 33 m2-es fürdõszobás nyári lakrész kedvezõ áron
eladó. Irányár: 12,9 MFt. Tel.: 06-20-417-1375

䊉 Angoltanítást vállal gyakorlott tanár. Korrepetálás, érettségire és nyelvvizsgára felkészítés. Tel.:
380-4284, 06-70-775-3493

䊉 A Leiningen Utcai Óvoda határozott idõre szóló
szerzõdéssel óvodapedagógust keres sürgõsen. Jelentkezni lehet személyesen vagy a 379-33-14-es telefonszámon Szabó Tibornénál.

䊉 Matematika, fizikatanítás általános és középiskolások részére nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20-959-0134

Társkeresés

䊉 Olasz nyelvoktatás! Több mint 10 év tapasztalattal, bolognai egyetemi diplomával várom kedves régi és leendõ tanítványaimat ÚjpestKözpontjában! Tel.: 06-20-518-7907

䊉 53 éves független, diplomás nõ barátot, társat
keres független, sportot, természetet kedvelõ 5060 éves újpesti férfi személyében. Tel: 06-30-4325932, vagy E-mail: ka_kati@freemail.hu

䊉 Angoltanítást vállal tapasztalt angol nyelvtanár
minden szinten. Tel.: 06-20-235-3664

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

䊉 Tulajdonostól! Eladó Újpest, Virág utcában 2 +
fél szobás, vízórás, dupla ráccsal védett 71,5 m2-es
VI. emeleti felújítandó panellakás. Egyedi fûtésmérés szerelése folyamatban. Megegyezéssel igény szerint felújítom. Ár: 9,5 MFt. Tel.: 06-20-209-5557
䊉 Újpesten négylakásos kertkapcsolatos házban 46
m2-es gázcirkós, egyszoba, étkezõs felújított házrész
és 33 m2-es fürdõszobás nyári lakrész kedvezõ áron
eladó. Irányár:12,9 MFt. Tel.: 06-20/-417-1375

䊉 Újpest központban, csendes utcában, tégla társasházban, gázfûtéses, alacsony rezsijû, félemeleti,
89 m2-es, 3,5 szobás, parkettás, nagypolgári lakás
kedvezõ áron eladó. Tel.: 06-20-417-1375

䊉 Újpest központban, csendes utcában, tégla társasházban, gázfûtéses, alacsony rezsijû, félemeleti,
89 m2-es 3,5 szobás, parkettás, nagypolgári lakás
kedvezõ áron eladó. Tel.: 06-20/417-1375

䊉 Közvetlen Duna-parti exkluzív családi ház pazar panorámával eladó Gödön. Ára: 80 MFt. Tel.:
06-30-639-4100.

䊉 Erdõkertesen jó közlekedésnél, nagyméretû,
megosztott összközmûves építési telek 2 szobás
téliesített faházzal eladó. Tel.: 06-20-417-1375
䊉 Eladnám Újpest központjában 53 m2-es klimatizált, kétszobás, harmadik emeleti panellakásomat. Tel.: 06-20-249-5388
䊉 Káposztásmegyer I-en X. emeleti 37 m2-es összkomfortos öröklakás kétliftes házban 7,8 millió
forintért eladó. Tel.: 06-28-478-518
䊉 Eladó 53 m2-es 1 + 2 félszobássá alakított keleti fekvésû, világos konyhás panel. Parkra nézõ,
Károli Egyetemhez közeli. Diákoknak! Járólap,
parketta, biztonsági rács, vízóra. Tulajdonostól!
Irányár: 9,5 millió forint. Tel.: 06-20-518-7907
䊉 Újpest kertvárosában 580 m2-es saroktelken 250
m2-es 6 szobás, 2 szintes (mindkét szinten összkomfort, légkondicionáló, riasztó) jó állapotú családi ház
szuterénnel, két beállós garázzsal 54 MFt-ért eladó.
A Nagyvárad ligeti lakóparkban I. emeleti lakást beszámítunk. Tel.: 233-1645, 06-20-525-0216
䊉 Tulajdonostól eladó! II. emeleti panellakás, parkettás, járólapos, beépített konyha, gardróbszekrény, 2,5 szoba, klíma, ablakok reluxával + redõnnyel ellátottak, 2 biztonsági ajtó. Loggián kibehajtható napfényvédõ. Parkra nézõ öröklakás.
Irányár: 12,5 MFt. Tel.: 06-20-396-9950
䊉 Fóton, Újpesthez közel 400 négyszögöles telek
tízfajta gyümölcsfával, évelõ növényekkel, 20 m2es faházzal (víz, villany van!) betegség miatt áron
alul eladó. Tel.: 06-20-325-2854
䊉 Áron alul eladó panel! Földszinti, felújított, 2,5
szobás nagy konyhás (cseresznyefa utánzatú beépített bútorral). Sarokkádas fürdõszobával, járólap, szalagparketta. 12,5 MFt. Tel.: 369-3142, 0620-934-1445
䊉 Újpesten a rendõrségnél 60 m2-es, II. emeleti, 2
és félszobás lakás eladó. Irányár: 10,5 MFt. Tel.: 0630-981-3875
䊉 Eladó II. emeleti 34 m2-es, másfél szobás lakás a
Virág utcában. Keleti fekvésû, tehermentes, azonnal költözhetõ. Tel.: 06-20-442-5929

䊉 Erdõkertesen, jó közlekedésnél, nagyméretû,
megosztott összközmûves építési telek kétszobás
télíesített faházzal eladó. Tel.: 06-20-417-1375

Ingatlant kiad
䊉 Újpest kertvárosában, családi házban külön
bejáratú, külön közüzemi órákkal, felújított 70
m2-es, 5 helyiségbõl álló szuterénhelyiség hosszú
távra csendes tevékenységhez, vagy irodának kiadó. Tel.: 06-20-914-7956
䊉 Kiadó a Deák Ferenc utcában egy III. emeleti,
másfél szobás étkezõs, erkélyes lakás. Csendes,
panorámás, saját vízóra van. Bérleti díj: 60 000 Ft
+ 2 havi kaució. Tel.: 06-30-903-9164
䊉 Metróhoz közel, SZTK-nál, Závodszky utcában
35 m2-es bútorozott, vízórás, felújított 1,5 szobás
lakás kiadó. 40 000 Ft + rezsi. Tel.: 06-20-569-1431

䊉 Angolt szeretni, tudni vágyó tanítványokat,
nyelvvizsgázókat nagy gyakorlattal vállalok
Újpest-Központnál. Tel.: 379-4595
䊉 Logopédus, fejlesztõ és gyógypedagógus beszédhibák javítását, írás- olvasás- és számolási zavarok
megszüntetését illetve megelõzését vállalja 5-10
évesek körében. Tel.: 369-3462, 06-30-416-3282

䊉 Német nyelvoktatás, korrepetálás, érettségire,
vizsgákra felkészítés nagy hatékonysággal, rugalmas idõbeosztással. Tel.: 06-20-975-2764
䊉 Korrepetálás minden tantárgyból, diszfunkciók
(diszlexia stb.) terápiája, tanulási képességek fejlesztése 8-16 éveseknek délelõttönként is. Tel.: 0620-521-6367 és 230-6425

Ingatlant cserél

Vegyes

䊉 Frissen vizsgázott 2002-es évjáratú Toyota
Avensis sok extrával (ABS, CD, fedélzeti kompjúter, sötétített üveg, szervokormány, szervo fék,
elsõ és oldalsó légzsákok) megkímélt állapotban
eladó! Tel.: 06-20-437-3443

Régiség

A lakossági apróhirdetés felvétele az Újpesti Média Nonprofit Kft. szerkesztõségében történik (Ady Endre Mûvelõdési Központ, Tavasz u. 4., I. emelet).
Információ: 06/20 971-8848
Hirdetésfelvétel: hétfõn: 10-17 óráig,
csütörtökön 9-16 óráig, pénteken 9-12
óráig. Az apróhirdetés díja bruttó 1000
Ft/25 szó/megjelenés.
Hirdetését e-mailen is feladhatja:
unhirdetes@gmail.com (ebben az esetben kérjük, szíveskedjenek a kért megjelenési dátumokat, nevüket és postacímüket is megírni).

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

䊉 Újpalotai, 53 m2-es 1+2 félszobás erkélyes,
parkra nézõ, felújított önkormányzati lakásomat
elcserélem IV. kerületi önkormányzatira, újszerû,
új építésûre, akár 2 szobásra is. Minden megoldás
érdekel. Tel.: 06-20-776-2616

Állást kínál

䊉 Magas színvonalú németoktatás Káposztásmegyeren évtizedes tapasztalattal rendelkezõ tanártól. Érettségire és bármilyen típusú nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Tel.: 230-5607, 06-20216-7801, 06-20-988-9920, 06-30-472-7142

䊉 Kiadó Újpesten, metrónál két szobás gázkonvektoros lakás havi 55 000 Ft + rezsiért (+ kéthavi kaució). Tel.: 06-30- 225-2267

Ingatlant vesz

Állást keres
䊉 Nyugdíjas nõ konyhai dolgozóként elhelyezkedne, vagy mosogatási munkát vállalna. Tel.: 369-3414

䊉 Alsó tagozatos gyerekek korrepetálását és tehetséggondozását is vállalom minden tantárgyból nagy türelemmel és szakértelemmel ÚjpestKözpontban. Tel.: 389-4619, 06-20-589-8663

䊉 Antikvárium könyveket, hanglemezeket,
papírrégiséget vásárol. Díjtalan kiszállás. Tel.:
332-0243, 06-20-922-0001

䊉 Sürgõsen keresek a kerületben 1 félszobás, lehetõleg felújított és erkélyes lakást I-IV. emeletig,
8 MFt-ig. Készpénzzel fizetek! Tel.: 06-20-918-6162

䊉 Horvát kõrút: 6 nap szept.15-20: 69 900 Ft.,
Krasznahorka-Betlér: szept. 12.: 6300 Ft.,
Máriazell: szept. 13.: 8500 Ft., Fertõtó-hajóvalSopron: szept. 27.: 4500 Ft., Gráz–Eggenberg:
szept. 26.: 8500 Ft. Pataki Edit, tel.: 413-1874.

䊉 Eladó 2 db diógyökér furnéros, elegáns, hajlított
ajtóval, zárt polcos éjjeliszekrény. 1 db cseresznyefa
2 fiókos varróasztalka, a hozzátartozó 1 db három
fiókos kis komóddal, valamint 1 db alsó felsõ részes,
vitrines, nagy rakodófelületû, 5 ajtós, polcos szekrény 2m x 1,70m magas eladó. Tel.: 06-30-605-7038

䊉 Újpest villanegyedében csendes sarokház jó parkolási lehetõséggel iroda céljára hosszú távra kiadó
októbertõl. Lakótér: 85 m2 + 40 m2 szuterén-raktár.
Bérleti díj: 600 EUR/hó + rezsi. Tel.: 06-30-639-4100

䊉 Újpest kertvárosában családi ház kiadó. 2 fürdõszoba, kocsibeálló, nagy kert. Cserépkályha
van. Kutyát lehet hozni. Bérleti díj: 80 000 Ft + rezsi/hó. Tel.: 06-30-282-4230

Utazás

Szolgáltatás
䊉 Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk készítése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932
䊉 Mosógép-, mikrosütõ-szerviz. Felújított
mosógépek értékesítése garanciával, szállítással. Tel.: 453-0567, 06-30-931-9955
䊉 Autókarosszéria munka! Törött, korrodált
gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom.
Tel.: 06-30-932-8305
䊉 Nyugdíjas asztalos munkát vállal. Javítást is.
Tel.: 306-2023, 06-70-234-7759
䊉 Tévéjavítás azonnal! Garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Normende, Vestel, Schneider,
Dual) Tel.: 06-20-410-6393, 06-20-471-8871

VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN
Kovács Zoltánné,hirdetésszervezõ
Tel.: 259-0511, 06-20/9341-257,
e-mail: ujpestinaplo@invitel.hu
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OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN
Egyéni és fizetési
kedvezményekkel, ingyenes
szolgáltatásokkal

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó
(élelmiszer- és vegyiáru, lakástextil
és bútor, zöldség-gyümölcs)
szakács, idegenvezető,
elsősegély tanfolyam.
Jelentkezés és információ:
06-30-557-1236
A képzés helye: BKIK Újpesti
Kirendeltsége (1042 Bp., Árpád út 56.)

16.

S Z Á M , 2009. szeptember 7.

Hirdetés

Élõzenés táncos est
Töltsön egy kellemes
estét az újpesti Csülök
Vendéglõben
Minden páros pénteken
18-21.30-ig
Zenefelelõs az IZZÓ zenekar!
Asztalfoglalás: 230-91-82
Cím: 1046 Bp., Reviczky u. 36.
Belépõ: 300 Ft
Kötelezõ ételfogyasztás:
1500 Ft

Nyílt nap az Újpesti
Jógacentrumban
2009. szeptember 19-én
9-18 óra között. Cím: Virág u. 22.
Bővebb információ:
www.jogacentrum.hu
Tel: 06-20-915-6878

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak,
műhelyek, irodák közvetítése
a IV. és XV. kerületben.
Tel: 06-30-949-1835;
06-70-317-0777, www.medaille.hu
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Programok és párthírek

Pártok
INGYENES JOGI
TANÁCSADÁS
2009. szeptember 8-án
kedden 15-16 óráig ingyenes jogi
tanácsadást tart az újpesti Fidesz–MPSZ. Helyszín: Fidesz iroda (1042 Bp., Árpád út 56.)
Bejelentkezés: H-P 11-18-óráig a
369-0905-ös telefonszámon.
FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet, Hladony Sándor Gyula, Rádi Attila önkormányzati képviselõk szeptember
7-én hétfõn 17-18-óráig tartanak
fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp.,
Árpád út 56.) Tel: 369-09-05
Daróczi Lajos önkormányzati
képviselõ szeptember 14-én hétfõn 15-17 óráig; Wintermantel
Zsolt önkormányzati képviselõ
szeptember 9-én szerdán 18-19
óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Fidesz iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.)
Dr. Hollósi Antal szeptember 8án kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Megyeri u. 20.
Általános Iskola
www.ujpestifidesz.hu

Boruzs András frakcióvezetõ, egyéni képviselõ
(15.
választókerület:
Megyer-Székesdûlõ) Tel.: 2321501, Fax: 380-6341, e-mail:
boruzsa@ujpest.hu
Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Iskola, minden hónap elsõ
hétfõjén 16.30-17.30
Kovács Sándor listás képviselõ
Fogadóóra: Megyeri Úti Általános
Iskola, minden hónap elsõ hétfõjén
16.30-17.30
Szabad Demokraták Szövetsége
Újpesti Szervezet (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 788-0802 (munkaidõben) E-mail: info@szdszujpest.hu. Kedden és csütörtökön
16-19 óráig személyesen is várunk
minden érdeklõdõt.
www.szdszujpest.hu
Pajor Tibor fogadóórája
minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a a Szent
László tér 7. szám alatt.

Ajánló/Felhívás
ÖREGDIÁKOKAT VÁRNAK
A Babits Mihály Gimnázium nevelõtestülete október 2-án, 17 órai kezdettel rendezi meg az öregdiák-találkozót,
amelyre nagy szeretettel várja egykori diákjait.
AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
A IV. kerületben lakó 45-65 éves nõk,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata
óta eltelt két év, névre szóló meghívót
kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják õket az Országos Onkológiai Intézetben (1122 Bp., Ráth György u. 7/9., tel.:
224-86-00/1340) vizsgálatra. Vegyen
részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat térítésmentes.
Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete. Tel.: 465-3823.
A lehetõség adott! Éljenek vele!
MOZGÁSSÉRÜLTEK FIGYELMÉBE
A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Újpesti Szervezete a nyári szünet
után folytatja összejöveteleit, minden
hónap keddi napján, 15 órától. Újpesti
Szervezetünk 1981-óta mûködik az
Ady Endre Mûvelõdési Központban segítséget és tájékoztatást ad. Kérjük régi
és jövendõ tagjainkat, hogy látogassák
összejöveteleinket, mert csak közös
összefogással tudunk harcolni megszerzett jogainkért és támogatásainkért.
2010-ben küldöttgyûlés keretében
meg kell újítani a szervezeti vezetõk
mandátumát, illetve új vezetõk választását. Kérjük tagjainkat, hogy jelentkezzenek, mivel az elmúlt évek folya-

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET
KÉPVISELÕINEK
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Kató Balázs minden hónap
második csütörtök 17-18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége)
Dr. Dabous Fayez minden hónap
második csütörtök 17-18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége)
Újpestért
Egyesület

INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél ingyenes jogi
tanácsadást tart Dr. Csiki-Szász
Elemér ügyvéd. Információ és bejelentkezés a 369-4205 telefonszámon
hétköznap 12-18 óráig.

mán sajnos sok sorstársunk elköltözött vagy elhunyt, így nyilvántartásunkat pontosítani szükséges.
Kérjük, jelentkezésüket összejöveteleinken, vagy telefonon. Elérhetõségeink:
Major Ferencné 389-4940 (hétfõtõl
csütörtökig 8-10ig, du. 16-18-ig.) Mészáros Anita (Ady Endre Mûvelõdési
központ) Tel.: 231-6000. Hétköznap:
89-15 óráig. E-mail: ady@adymk.hu
Major Ferencné, elnök
BEJELENTÉS SZÚNYOGIRTÁSRÓL
Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetének DDD csoportja bejelenti, hogy biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló – 22/2006. (V. 17.)
EüM-FVM-KvVM együttes rendelettel
módosított – 38/2003. (VII. 7.)
ESzCSM-FVM-KvVM együttes rendeletének 8. sz. melléklete 22. d. pontjában foglaltaknak megfelelõen – a méhek védelme érdekében – az alábbi
helyeken, idõpontokban és anyagokkal csípõszúnyogirtást végez.
Az irtás helye: Népsziget, MegyeriVáci-Fóti út által határolt rész, Megyeri temetõ környéke, Károlyi Kórház,
Városi Kórház, Székesdûlõ, Bányató
körüli területek, Homoktövis lakótelep, Szilas patak mente közigazgatási
határig, Farkaserdõ utca, Káposztásmegyeri lakótelep. Idõpontja: 2009.
szeptember 8-9. (21 és 02 óra között).
Módszer: ULV Irtószer: K-OTHRIN
ULV (szinergizált deltametrin) inszekticid. Felelõs vezetõ: Tajti László entomológus (gépkocsi: Mazda B 2500 TD,
KUM-830) Az idõjárástól függõen néhány napos eltérés elõfordulhat.
„Mi itt vagyunk!”
„KI MIT TUD?” PÓDIUM
RENDEZVÉNYSOROZAT
NYUGDÍJASOKNAK
Hat év telt el azóta, hogy elsõ alkalommal megrendeztük nyugdíjasok
részére a „Ki Mit Tud?”-ot. Az elmúlt
évek alatt nem egyszer profikat megszégyenítõ produkciókat láthattunk.
Kérésükre folytatjuk ezt a szép hagyományt, ebben az évben is meghirdetjük a „Ki Mit Tud?” Pódiumot.
Szeretettel várjuk mindazokat,
akik részt vennének és bemutatnák
tudásukat a következõ kategóriákban: vers- és prózamondás, magyar
nóta, dalmû, operett, énekkórus,
táncdal, hangszeres, képzõmûvészet
és egyéb szórakoztató kategóriákban.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet
szeptember 1-21. között:
Palotán: személyesen az MSZP
XV. kerületi szervezetének irodájában az Eötvös utca 8. szám
alatt minden hétköznap 8-16 óra
között, vagy telefonon a 3076320-as számon.
Újpesten: személyesen az MSZP
IV. kerületi szervezetének irodájában a Nádor utca 1. szám alatt
minden hétköznap 14-17 óra között, vagy telefonon a 369-4205ös számon. Jelentkezésüket várva,
jó felkészülést kívánunk!
Hajdu László, Csizmár Gábor,
Kiss Péter országgyûlési képviselõk
TÁNCKLUB
A Baloldali Baráti Kör sok szeretettel vár mindenkit Táncklubjába,
ahol élõ zenei kísérettel kedveskedünk vendégeinknek
Idõpont: 2009. szeptember 10én, 15-17 óra. Helyszín: Újpest, Nádor u. 1. A rendezvény Ingyenes!
RUHAGYÛJTÉS
Az MSZP Újpesti Szervezetének
Nõtagozata ruhagyûjtést szervez. Idõpont: 2009. szeptember
9-16-ig, 14-17 óráig. Helyszín:
Újpest, Nádor u. 1.
A Nõtagozat TAGGYÛLÉST tart
szeptember 8-án, 17 órától, a
Nádor u. 1 szám alatt. Minden
kedves csatlakozni kívánó hölgyet szeretettel vár.
GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN
Egy olyan klub, ahol Te is tanulhatsz, és Tõled is tanulhatnak a
gitár szerelmesei! Szeretettel várjuk a most alakuló klubunkba
mindazok jelentkezését – kezdõket, haladókat, érdeklõdõket –,
akik szívesen vennének részt egy
zenei közösség munkájában.
Ízelítõként: hangszertörténet,
kottaismeret, összhangzattan, akkordok és fordításaik, stílusgyakorlat, zeneelmélet. Hozd magaddal: tudásodat, jókedvedet, kíváncsiságodat, kottás füzetedet,
gitáriskoládat, zeneszeretetedet.
Figyelem: nem oktatás, csak
konzultáció, a klubtagság ingyenes!
Érdeklõdni a 06/20-419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P 10-15
óráig. Cím: 1046 Budapest, Nádor
u. 1., MSZP Újpesti–Káposztásmegyeri Szervezetének székháza.
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Legendás kosaras
A tanévkezdés napjára, reggel 8 órára beszéltünk meg találkozót Kiss Lenkével, egykori válogatott kosárlabda játékos centerrel, edzõvel. Az Ady
egyik asztalánál ül elem szemben az a hölgy, aki 328 alkalommal volt válogatott, négyszeres magyar bajnok, és 1974 és 1979 között négyszer volt
az év játékosa. Olimpiai negyedik helyezett és Európa-bajnoki bronzérmes sportoló. Háromszor választották be Európa-válogatottba, majd Belgiumban háromszor az év játékos lett. Az aktív pályafutás után sem felejtették el: a szakmai és közönségszavazatok alapján négy éve a magyar kosárlabda legendájává választották. Bár az eltelt évek során Kiss Lenke saját kosárlabda sulijának is a „védjegye” lett. A „legenda” nem tétlenkedik.
Ma (is) korán kelt, már bevásárolt a piacon, interjút adott az Újpesti Naplónak, majd egy Pest-környéki településre tartott, az iskolát szervezi. Csak
este tér haza. A „haza” számára Újpest, ahol él és ahol létrehozta a Kiss
Lenke Kosárlabda Sulit, amely a tizenkettedik tanévét kezdi.
– Nekem Újpest a mindenem- szögezi
le beszélgetésünk elején Kiss Lenke, a
KSI, a Budapesti Spartacus, és hát-itt
jön a lényeg: a Vasas Izzó (a Tungsram)
játékosa. Többet éltem már Újpesten
mint másutt. Amikor 1977-ben megérkeztem Újpestre, az elsõ edzést követõen kisétáltam az utcára és rácsodálkoztam erre a kedves, hangulatos
kisvárosra. Olyan jól éreztem magamat, mint szülõvárosomban, Szarva-

son. A sport, a család is idekötött, az
Erdõsor utcában lakom, itt nõtt fel a
lányom és a fiam is. Az edzõk, a játékostársak is ide húznak , a kosárlabda
nagy szerelem ma is. Nem is fordulhatott volna elõ, hogy ne itt jöjjön
létre a suli.
– A sport szeretetén kívül mi volt
még a motiváció?
– A sport és a gyerekek a szeretete a
tanítás élményével olvadt össze. Kis-

Ajánló/Felhívás

kerül sor a Fóti út - Baross utca – Erdõsor utca – Tábor utca környezetében,
az ún. Tempo 30. korlátozott sebességû övezet kialakítására. A munkálatok

KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI
INTÉZKEDÉS
Budapest IV. ker. Polgármesteri Hivatal
szakaszosan és idõszakosan lejáratja
2009. szeptember 26-án 8.30 órától 13
óráig a IV. kerület Farkaserdõ utca –
Óceánárok utca – Megyeri út – Homoktövis utca – Farkeaserdõ utca útvonalat az Újpesti Futó és Kerékpáros
Fesztivál zavartalan lebonyolítása érdekében rendõri segítséggel.
TÁJÉKOZTATÓ
A közúti forgalombiztonság növelése,
valamint a lakókörnyezet védelme érdekében a 2008. évben elfogadott Újpesti Közlekedési Rendszerterv alapján
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Sport

lánykoromban, Szarvason a testnevelõ
tanárnõ ösztönzésére kezdtem sportolni. Hogy a kosárlabdára esett a választás, véletlen volt. Szívesen mozogtam, bár az elején nem is ismertem a
játék szabályait. Visszagondolva olyan
voltam, mint elefánt a porcelánboltban. Nagyon akartam, és maximális
erõbedobással végeztem az edzésmunkát. Idõvel ez finomodott, természetesen a szabályok is beépültek, de a
megfelelni akarás, a maximális teljesítményre törekvés ma is motivál. Ezért
gondoltam azt, hogy a tömegsport támogatása és a tehetséges gyermekek
kiválasztása mindannyiunk érdeke.
Ezért jött létrejött a kosárlabda suli,
amely egyesületi formában mûködik
és a miniktõl a felnõtt korosztályig
mindenki megtalálja benne a maga
„sportosztályát” és azt a bajnoki fordulót, például a Budapest Bajnokságot,
amelyben a csapata versenyezhet. A tíz
évvel ezelõtti kezdõk közül sokan már
korosztályos válogatott játékosok:
Tornoczky Jean-Claude, Vida Máté, Fejes
Réka és Rasheed Rita, Csernák Ádám
– Hol van az iskola székhelye, milyen bevételre számíthatnak?
– A lakásomon. De ne gondolja senki, hogy ott lenne kosárpálya is. Mi
megyünk a helyszínre edzõ kollégáimmal, és végezzük az edzéstervet, illetve
a mérkõzésekre való felkészítést. Újpesten négy helyen, a Testnevelés Tagozatos Általános Iskolában, a Károlyi
István 12 Évfolyamos Gimnáziumban,
a Szûcs Sándor Általános Iskolában és
a Bajza József Általános Iskolában vagyunk régóta otthon, és több, Újpest
közelében lévõ kerületben, településen. Mivel a tanév most kezdõdik ná-

lunk is, szeptember elsõ napjai a szerzõdések megkötését jelentik. Szerencsére sok helyre várnak vissza bennünket. Szomorúan tapasztalom, hogy az
iskolák arra kényszerülnek, hogy bevételeiket folyamatosan növeljék, amihez bérbe kell adni a termeiket. Így sajnos kevés lehetõség adódik a spontán
mozgásra. Bár a sok ülés, az örökös
számítógépezés, az egészséges életmód ellen van, örömmel tapasztaljuk,
hogy a sport ma is azokat az alapokat
adja a felnõtté váláshoz, mint a mi
idõnkben. Megtanítja a gyereket arra,
hogy mit jelent pontosnak lenni, feldolgozni a vereséget, örülni a sikernek,
csapatban lenni, gondolkodni. MIndig
vannak kiemelkedõen sikeres csapataink és az õ sikerük közös öröm. Az
anyagiakból sohasem elég, támogatóink között évek óta megtalálható Újpest önkormányzata, amely nyári
edzõtáborainkat is segíti. Cégek, magánszemélyek egyaránt állnak még
mellettünk és számítunk a felajánlott
egy százalékokra is. Szülõk, rokonok,
barátok a gyermekek utaztatásában és
a szurkolásban támaszaink.
– Elégedett az eltelt évtizedek
eredményeivel?
– Teljes mértékben. Nagyon szép
pályafutás volt az enyém, és a suli is
sokoldalú tevékenység. Amit sportoló
megkaphat az élettõl, én megkaptam,
legfeljebb kicsit késõbb, mint ahogyan
számítottam rá. Olykor megkérdezik,
mi lett volna, ha késõbb születek és a
képességeimet már a profi szemléletû
világban kamatoztathatom. Nos, minden bizonnyal gazdagabb lennék anyagilag. De ez nem minden. Újpest engem mindben kárpótol.
– B. K.

idejére a közlekedõk és a lakóközösség
türelmét és megértését kérjük.
Polgármesteri Hivatal

3300 grammal és 55 centiméterrel:
szeretet övezze minden lépését.
Büszke szülei: Tímea, Balázs
és nõvére Anita

ÉRTESÍTÕ
Örömmel értesítünk
minden rokont, ismerõst és ismeretlent,
hogy 2009. július 24-én boldogságba
és egészségben megszületett Kató Lea

A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
teljes állású angol szakos tanárt keres
határozott idejû kinevezéssel, egyetemi
vagy fõiskolai végzettséggel. Címünk:
1041 Bp., Deák Ferenc utca 40. Tel.: 3696241, e-mail: kozma@kozmafa.sulinet.hu
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Rejtvény

Keresztrejtvény A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2009. szeptember 11-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. A helyes megfejtést beküldõ Olvasóink között könyvajándékot és két személy részére belépõt sorsolunk ki a káposztásmegyeri Ice Centerbe. A szerencsés nyertesek: dr. Mikuss Judit, Nagy Zsuzsanna, Prekly Józsefné, és Reinhardt Tibor. A nyeremény átvételérõl postán küldünk értesítést.

Hajdanoló 4. – Jolsvai András rovata

Galeri-galéria
B
andukolok az Istvántelki úton,
elképzelem a hajdani fatelepek
illatát, ahogy szoktam, ha legszûkebb szülõhazámban járok (Tavasz
utca 126., jegyzem meg az utókor és
az eljövendõ emléktábla kedvéért),
számolom az elszaladt éveket meg a
kettétört járdaköveket, amikor, kicsit
bizonytalanul, rámköszön egy középkorú úr.
– Tiszteletem!
– Legjobbakat! – emelem meg viszonzásul a szalmakalapomat, egy pillanatra lassítok, aztán megyünk
mindketten tovább, a dolgunkra.
Egyikünk se tudja igazán, ki volna a
másik (azért ez a semleges köszönés
is), de azt tudjuk mindketten, hogy
valahonnan, a ködös múltból, ismerjük egymást. Pontosabban: mindketten megismertünk valamit a másikban. Valamit, amit a másikról õrzünk

a gyermekkorukból. Talán egy mozdulat ez, talán egy mosoly, talán a jellegzetes mozgásunk. Talán annak a pillanatnak az emléke, amikor így szembetalálkoztunk egymással évtizedekkel
ezelõtt.
Persze, töröm a fejem erõsen, mióta
visszatettem rá a szalmakalapot, de
csak a Zichy utca sarkán jut eszembe,
kivel találkoztam. A Fecó volt az! Hirtelen visszafordulok, de hajdani ismerõsöm már eltûnt az új bevásárlóközpont forgatagában.
Jó, jó, de milyen Fecó? Kneifert,
Neifert vagy Neuwirt? Esetleg
Neuwart? Vagy valami ilyesmi. Mindegy, a lényeg a Fecón volt, így hívta
mindenki, aki számított a Víztorony
galeriben.
Itt álljunk meg egy pillanatra. Ifjabb
olvasóim kedvéért kénytelen vagyok
elmagyarázni, mit is jelentett a galeri

szó. Bandát, gyerekcsapatot. A név,
nem mondom, félelmes egy kicsit, de
a valóság azért szelídebb volt, higgyék
el. (Még akkor is, ha a bûnügyi krónikák idõnként feljegyeztek vadabb
galerihistóriákat is: azok azonban természetesen nem Újpesten történtek.)
A galerik általában egy-egy helyhez kötõdtek (grund, telek, játszótér, ilyesmi), voltak benne fõnökök és alnokok,
voltak benne betartandó szabályok és
elterjedt szabadidõs tevékenységek.
Foci, mindenekelõtt, aztán négysarkos, snúr, kis késdobálás, orgonalopás,
efféle. Aztán volt benne verekedés is,
napi átlagban kettõ, rövidtávú, kezelhetõ: olyan, amilyen minden rendes
falkában elõfordul. És aztán volt az a
különleges eset, amikor két galeri ezért
vagy azért egymásnak feszült. Az pedig úgy történt, hogy az egyik egyszercsak megjelent a másik felségterületén, aztán történt, ami történt, aztán
lehetett mesélni a lányoknak hónapokig a hõstetteket és mutogatni a kék
foltokat. Komoly következménye persze nem lett az egésznek.

Elsõfû csikó koromban az egész város tele volt ilyesfajta galerikkel. Volt
egy a Baross utcában, a Lóversenytéren, a Trombita téren és még ki tudja, hol. Magam a Kossuth utcaiak táborát gyengítettem, A Fecó meg (jó,
de milyen Fecó?) a Víztorony galeri
tagja volt. Minthogy a két helyszín viszonylag közel esett egymáshoz,
évente átlag háromszor találkoztunk,
amikoris egyikünk megverte a másikat. (Hogy pontosan ki kit, azt most
hagyjuk homályban.) Lényegében ebbõl állott az ismeretségünk, nem is
nagyon tudtunk mást egymásról,
csak azt, hogy õ a Víztornyosokhoz
tartozik, és meg a Kossuth utcaiakhoz.
Ha szolgálaton kívül találkoztunk
egymással, köszöntünk illendõen.
Mint most, sok-sok év után, ott, az
Istvántelki úton.
Kíváncsi vagyok, vajon neki eszébe jutott-e
a nevem.
Segítek:
– JOLSVAI ANDRÁS

