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FELKÉSZÜLÉS 
A VÁLASZTÁSOKRA
Minden, amit a választásról tudni
lehet. Az értesítõ és az ajánlószel-
vény február 8–12. között kerül a
postaládákba.    3. oldal

KILAKOLTATÁSI STOP 
A társadalmi szolidaritás és tör-
vény egyaránt a téli kilakoltatás el-
len véd. Az önkormányzat anyagi
segítséget is nyújt a lakáshitelt tör-
lesztésben elmaradóknak. 5. oldal

ODAFAGYTUNK TELENTE
Két hét után újra felszálltunk a
10-es villamosra. Bús Erzsébet, a
legendás járat egyik villamosve-
zetõje osztotta meg velünk ka-
landjait.  7. oldal
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A MESTER ÉS A MOZAIKOK 
Az uszoda sorsa, úgy tûnik, el-
dõlt. Az is, az épületben lévõ
Barcsay-mozaik  védettséget kap
és a magyar kultúra megõrizendõ
darabjává válik.        10–11. oldal

Több jelentõs döntés született a
szakrendelõ sorsáról 2., 4–5. oldal

Célegyenesben 
a felújítás

Célegyenesben 
a felújítás
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SZTK: NYÍLÁSZÁRÓKTÓL 
A TELJES FELÚJÍTÁSIG?
– Az elmúlt év decemberi testületi
ülésen esett szó utoljára a sajtó
nyilvánossága elõtt a Görgey úti
felnõtt szakrendelõ felújításáról.
Mi történt azóta, milyen menet-
rend alapján kezdõdhet a munka?

– Visszatekintéssel kell kezdenem.
A Görgey úti Szakorvosi rendelõ, az
SZTK épületével és a benne mûködõ
egészségügyi szakrendelésekkel na-
gyon sokat foglalkoztunk az eltelt
években. Ahogyan változott a fõváro-
si önkormányzatnak a Károlyi Sándor
Kórházzal kapcsolatos megítélése és a
kórház jövõképét felvázoló álláspont-
ja, mindez kihatott az SZTK lehetsé-
ges sorsára is. Mivel az SZTK a fõváro-
si önkormányzat által fenntartott kór-
ház egységeként mûködik, hol az volt
a javaslat, hogy vegye át a rendelõin-
tézetet az önkormányzatunk, mások
a privatizációban látták az egyedüli
megoldást. Hosszas viták kereszttû-
zében született meg az újpesti önkor-
mányzat álláspontja: amely szerint mi
a továbbiakban is a kórház szakmai
háttere és tulajdonlása mellett tudjuk

elképzelni a rendelõintézet jövõjét.
Ilyen értelemben született meg a fõ-
városi önkormányzattal is közöttünk
az egyezség, vagyis marad minden a
régiben. Ugyanakkor újpestiként lát-
juk, tapasztaljuk, hogy az épület siral-
mas állapotban van, ami a gyógyító
munkára is kihat. Már a 2009-es év-
ben is elkülönítettünk vissza nem té-
rítendõ támogatásként 250 millió fo-
rintot a felújítás segítésére. 

– Nem elõször lenne arra példa,
hogy a fõvárosi önkormányzat fel-
adatában nyújt segítséget az újpes-
ti önkormányzat…

– Példát az élet számtalan terüle-
térõl vehetnénk, de karnyújtásnyira

van két egészségügyi területen tör-
ténõ együttmûködés: éppen egy éve
annak, hogy segítségünkkel az SZTK
korábban üresen álló épület szárnyá-
ba költözött át a kórházhoz tartozó
gyermek szakrendelõ, és az újpesti
önkormányzat tulajdonában lévõ
épületben alakítja ki saját költségve-
tésébõl a Jókai utcából kiköltözõ
gyermekfogászat új helyét is.  

– Miként lett „akta” a felnõtt
szakrendelõ felújításából?

– Nos, az Újpesti Napló is beszá-
molt arról, hogy a Károlyi Kórház
elõtt arra nyílt lehetõség, hogy EU-s
pályázaton vegyen részt. A pályázatra
a figyelmet az újpesti testület egyik
fõvárosi képviselõje, Szalkai István
hívta fel. Önkormányzatunk vállalata
a pályázat elkészítéséhez szükséges
terv-és költségvetés elkészítésének
anyagi terhét. A pályázat konkrétan
épületenergetikai fejlesztések és köz-
világítás korszerûsítése tematikájú
pályázati konstrukcióra benyújtott,
komplex épületenergetikai fejlesztés
az SZTK-ban címû projekt címet kap-
ta, és december elején kaptuk az ér-
tesítést a fõpolgármestertõl: elfogad-
ták a pályázatot, a pénzzel elsõsorban
a gépészet újulhat meg, megtörtén-
het a nyílászárók cseréje. 

– A pályázati pénzt pedig kiegé-
szítheti az újpesti önkormányzat
által az elmúlt évre már „fél-
retett” 250 millió forint? 

– Sõt, ennél merészebb álmaink is
lehetnek, ezért még az elmúlt év de-
cemberében az újpesti hivatalban
tárgyaltunk Ikvai-Szabó Imre fõpol-
gármester-helyettessel a két önkor-
mányzat közös dolgairól. Ezek egyike
volt a szakorvosi rendelõintézet
helyzete. A tárgyaláson arról szól-
tunk: Újpest önkormányzata lehetõ-

séget lát arra, hogy a szakorvosi ren-
delõnek nemcsak a gépészeti terüle-
te, a nyílászárói újuljanak meg, ha-
nem megtörténjen a közel 60 éves
épületben a teljes felújítás is. Erre
pénzösszeg ugyan nincs, de két in-
gatlan, nevezetesen a több éve be-
zárt Szülõotthon, és a Jókai utcai ko-
rábbi gyermek szakrendelõ épületei-
nek eladásából befolyó összeget erre
lehetne fordítani. Ezekhez az épüle-
tekhez az újpestiek érzelmi szálakkal
ugyan kötõdnek, de tulajdonosuk a
fõvárosi önkormányzat.

– Van szándék az ingatlanok el-
adására? 

– Mi úgy tapasztaltuk, igen. Ikvai-
Szabó Imre elmondta: a fõváros ab-
ban az esetben lehet a partnerünk,
amennyiben felvállaljuk az ingatla-
nok értékesítésében és az SZTK fel-
újításában egyaránt a mentori szere-
pet. Vagyis kiírjuk és lebonyolítjuk a
közbeszerzési eljárásokat, a tervezõ-
munkát, ütemezzük a feladatokat
stb… Ez nem kis feladat, de vállal-
nánk a cél érdekében. Abban is meg-
állapodtunk, hogy a két önkormány-
zat 3-3 tagú bizottságot hoz létre a
koordinálás és a lebonyolítás érdeké-
ben, s ki-ki értesíti a másik felet, ha
ez a kijelölés megtörténik. 

– További fejlemények?
– Három szakembert felkértem a

munkára, minderrõl levélben értesí-
tettem a fõpolgármester-helyettest.
Majd e-mailt is írtam, de nem jött vá-
lasz. A mai napig nem jött…

A hír, mely szerint a fõvárosi köz-
gyûlés zöld utat adott a Szülõotthon
és a Jókai utcai korábbi Gyermekszak-
rendelõ épületének értékesítéséhez,
eljutott hozzánk, így a levélen kívül
már a tetteket is szeretnénk látni. 

– B. K. 

Aktáról aktára
– a polgármesterrel
Sorozatunkban olyan eseteket tárunk az olvasó elé,
amelyek személyes jelzéseket, vagy éppen lakóközössé-
gi panaszokat tartalmaznak, sokakat érinthetnek, még
többeket érdekelhetnek, az újpestiek tájékoztatását,
egyben tájékozódását segítik. Az aktát dr. Derce Tamás
polgármesterrel lapozzuk. 

FARSANGI SPORTNAP
Újpest Önkormányzata sportnapra
hív minden érdeklõdõt! Helyszín:
Halassy Olivér Sportközpont (Bp.,
IV.Pozsonyi u. 4/c.) Idõpont: 2010.
február 20., 7.30 és 15 óra között.

PROGRAMOK:
– Labdarúgó teremtorna 7.30 és
9.30 óra között 1998–99 éves kor-
osztályú csapatok részére  Játékfor-
ma:  5+1 fõ (+ 6 fõ tartalék). 
– Labdarúgó teremtorna 9.45 és
12.15 óra között 2000–2001-es szü-
letésû gyermek csapatok részére  Já-

tékforma: 5+1 fõ (+ 6 fõ tartalék).
– Röplabda torna: 12.30 órától 16
éven felüliek részére. Résztvevõk: 6
fõs vegyes csapatok  3 fõ lány+3 fõ
fiú (+ 2 fõ tartalék). 

PONTGYÛJTÕ PROGRAMOK:
Emeleti tükrös teremben: 8 és 15 kö-
zött szellemi vetélkedõk és játékok,
sakkszimultán Egedi István nemzet-
közi mester ellen. Sport-totó,  társas-
játék, puzzle, többpróba.
– Kondicionáló teremben: 9 és 15
között  szkander, fekvenyomás, 
– Tekepályán: 9 és 15 között Teke

verseny. 5 bemelegítõ gurítás után
20 teli és 15 hármas tarolás.
– Darts klubban: 9 és 15 között a
sportág megismerése, kipróbálása,
gyakorlási lehetõség
– Komplex fizikai állapotfelmérés
9 és 15 óra között a földszinti kiste-
remben. 
– Ergométeres felmérések és ver-
senyek

EREDMÉNYHIRDETÉS: 
Labda sportágakban az adott kor-
osztály versenyének befejezését kö-
vetõen. A többi sportpróba a pont-

gyûjtõ akció keretén belül történik,
díjazása a játékszabályzatban rögzí-
tettek szerint az elért pontok alap-
ján egyéni választási lehetõséggel pl.
póló, sapka, könyv, stb.

Elõzetes jelentkezést kérünk a
labdarúgó tornákra és a röplabdára
az önkormányzati Sportiroda 231-
3176 telefonszámán, vagy a
sport@ujpest.hu e-mail címen
2010. február 15-ig, az idõkorlát mi-
att korcsoportonként 4-4 csapat
nevezését tudjuk fogadni.

Mindenkit szeretettel vár
Újpest Önkormányzata
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agyarországon négy-
évenként nyílik mód
arra, hogy – alkot-

mányos jogunkkal élve – szava-
zatunkkal döntsünk, az ország-
gyûlési képviselõkrõl. Az ország-
gyûlési képviselõ-választás elsõ
fordulójára 2010. április 11-én
(vasárnap), a második fordulóra
pedig 2010. április 25-én kerül
sor.

Ön a napokban – 2010. febru-
ár 8 és 12-e között – kézhez kap-
ja a választói névjegyzékbe tör-
ténõ felvételérõl szóló Értesítõt,
valamint a képviselõjelölt ajánlá-
sához szükséges ajánlószel-
vényt. Amennyiben Ön csak a
második fordulóban jogosult
szavazni, az ajánlás jogával még
nem élhet, így ajánlószelvényt
nem kapott. Amennyiben az Ér-
tesítõn feltüntetett adatai téve-
sek, kérjük, forduljon a Polgár-
mesteri Hivatalhoz.

A választói névjegyzék megte-
kinthetõ 2010. február 10-étõl
február 17-ig (szerda) 16.00 órá-
ig a Polgármesteri Hivatal Vá-

lasztási Irodájában (Budapest IV.
ker., István út 15. – Új Városháza
– III. emeleti Tárgyaló) 

A névjegyzékkel kapcsolatos
kifogások a jegyzõhöz nyújtha-
tók be, 2010. február 17-én
(szerda) 16.00 óráig. 

MIRE VALÓ 
AZ AJÁNLÓSZELVÉNY?
Ahhoz, hogy valaki egyéni vá-
lasztókerületi jelölt lehessen,
legalább 750 választópolgár ér-
vényes ajánlását kell összegyûj-
tenie.

Jelöltet úgy ajánlhat, hogy az
Önnek megküldött hivatalos
ajánlószelvényt kitölti, saját
kezûleg aláírja, majd azt átad-
ja a támogatni kívánt jelölt-
nek, vagy megbízottjának.

Az ajánlószelvények gyûjtése
2010. március 19-ig történhet.
Az ajánlás nem vonható vissza.

Egy választópolgár egy jelöltet
ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet
többször ajánlotta, vagy aki
több jelöltet is ajánlott, annak
valamennyi ajánlása érvénytelen.

MIT KELL TUDNI
A SZAVAZÁS HELYÉRÕL?
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az
Értesítõn feltüntetett szavazó-
körben szavazhat. Amennyiben
mozgásában akadályozva van
(például egészségi állapota mi-
att), úgy a szavazást megelõzõen
a jegyzõtõl írásban kérhet moz-
góurnát. Ebben az esetben a sza-
vazatszámláló bizottság két tag-
ja  – a szavazatszámláló bizott-
ság munkájának akadályoztatása
nélkül – fogja Önt felkeresni a
mozgóurnával. Mozgóurnát vég-
sõ esetben a szavazás napján –
szintén írásban – a szavazat-
számláló bizottságtól kérhet.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA
A SZAVAZÁS NAPJÁN 

A LAKÓHELYÉTÕL ELTÉRÕ 
TELEPÜLÉSEN TARTÓZKODIK?
Ha a szavazás napján Magyaror-
szágon, de lakóhelyétõl eltérõ
településen tartózkodik, a jegy-
zõtõl kapott igazolással szavaz-
hat. Igazolás személyesen vagy
meghatalmazott útján legké-

sõbb 2010. április 9-én 16.00 órá-
ig kérhetõ. Ha ajánlott levélben
kéri az igazolást, a kérelemnek
legkésõbb 2010. április 6-án meg
kell érkeznie a jegyzõhöz

HOGYAN SZAVAZHAT, HA
A SZAVAZÁS NAPJÁN 
KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODIK?
Ha Ön a szavazás napján külföld-
ön tartózkodik, hazánk nagykö-
vetségén vagy fõkonzulátusán ad-
hatja le szavazatát. Ennek érdeké-
ben a lakcíme szerinti jegyzõnél
kell kérnie a külképviseleti név-
jegyzékbe történõ felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe
történõ felvételét személyesen
vagy meghatalmazott útján, il-
letve ajánlott levélben kérheti,
amelynek legkésõbb 2010.
március 19-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a jegyzõhöz.

Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az országgyûlési kép-
viselõ-választással kapcsolatosan
bármilyen egyéb kérdése merül fel,
forduljon a 2010. február 10. napjá-
tól mûködõ Választási Irodát (Bp.,
IV. ker., István út 15. – Új Városhá-
za – III. emeleti Tárgyaló), vagy ke-
resse fel – a választási jogszabályo-
kat is tartalmazó – a www.valasz-
tas.hu internetes oldalt. 

Kérjük éljen a választójogával! 
– DR. VITÁRIS EDIT, jegyzõ

Választási Iroda vezetõje

Országgyûlési képviselõ-választás – 2010

Tisztelt Újpesti
Választópolgár!
M

Tájékoztatom a tisztelt káposztás-
megyeri társasházi lakóközössége-
ket és közös képviselõit, hogy a
káposztásmegyeri házhoz menõ
szelektív hulladékgyûjtési rendszer
bõvítése keretében a PET-palack és
papírgyûjtési programhoz újonnan
csatlakozó káposztásmegyeri tár-
sasházak eszközbeszerzését (me-
chanikus prés és gyûjtõedények) a
Településrészi Önkormányzat egy-
szeri, vissza nem térítendõ formá-
ban támogatja.

A bõvítési program részleteirõl, a
jelentkezésrõl és a támogatásról a
Káposztásmegyeri Településrészi
Önkormányzat az alábbi elérhetõ-
ségeken nyújt tájékoztatást: tele-
fon: 232-1501, fax: 380-6341, e-
mail: trok@ujpest.hu (ügyfélszolgá-
lati idõben személyesen is: 1048
Bp., Hajló utca 42-44.)

A bõvítési programra a társashá-
zak törvényes képviselõik útján je-
lentkezhetnek, jelentkezési határ-
idõ: 2010. március 1.

– BORUZS ANDRÁS, elöljáró
Káposztásmegyeri 

Településrészi Önkormányzat

Felhívás



K ö z é l e t4
fõvárosi tulajdonban lévõ
Felnõtt Szakrendelõ felújítá-
sának kérdése újra és újra

napirendre kerül Újpesten. A felújí-
tás érdekében az elmúlt években
több döntés is született. Többek
között még 2008 végén vállalta az
újpesti önkormányzat, hogy a Fel-
nõtt-szakrendelõ felújítási költségé-
nek 1/3 részét, legfeljebb 250 MFt-
ot biztosít a költségvetésében, ab-
ban a reményben, hogy a maradék
2/3 részt a fõváros állni fogja. Ez
azonban  nem történt meg. Idõköz-
ben a Gyermek-szakrendelõ átke-
rült a Görgey úti Felnõtt-szakrende-
lõbe, azonban a teljes épület felújí-
tása, korszerûsítése azóta is várat
magára.

Tavaly év végén újabb megoldási
lehetõséget keresve a képviselõ-tes-
tület úgy döntött, hogy a korábban
elkülönített 250 MFt átcsoportosí-
tásával támogatja a felnõtt szakren-
delõ épületenergetikai fejlesztésé-
hez szükséges pályázaton való rész-
vételt. Amennyiben a Károlyi Sán-
dor Kórház és Rendelõintézet pályá-
zata sikeres lesz, úgy megoldódik a
Szakrendelõ fûtésének korszerûsíté-
se, a nyílászárók cseréje, és a külsõ
szigetelés is. 

Most úgy tûnik, hogy a teljes körû
felújításra is megoldás született! 
A fõvárosi közgyûlés képviselõi –
köztük Wintermantel Zsolt újpesti
képviselõ is – igent mondott Szalkai
István valamint Hock Zoltán újpesti
képviselõk javaslatára. 

Ezzel kapcsolatban kerestük meg
az elõterjesztõt, Szalkai Istvánt. 

– A fõvárosi önkormányzattal ko-
rábban hosszú tárgyalásokat folytat-
tunk, az egyik legújabb próbálkozá-
sunk volt az épületenergetikai fej-
lesztéshez szükséges pályázat, amit a
fõváros is pozitívan bírált el. Ez a pá-
lyázat a szakrendelõ nyílászáróinak,
és tetejének felújítására, valamint az
épület gépészeti felújítására ad lehe-
tõséget. A teljes sikerhez, vagy

mondjuk így, az alaposabb felújítás-
hoz azonban még hiányzott valami,
és erre a legutóbbi fõvárosi közgyû-
lésen találtunk megoldást, melyben
fontos szerepe volt Hock Zoltán kép-
viselõtársamnak is. Két kerületi in-
gatlan közös értékesítésérõl van szó:
az egykori, régóta üresen álló Szülõ-
otthonról, illetve a nemrég megüre-
sedett Jókai utcai gyermek szakren-
delõ fõvárosi tulajdonú részérõl. Ezt
a döntést a fõvárosi képviselõk 66
igen szavazattal elfogadták. Ezzel a
megoldással nemcsak a nyílászárók,
a tetõ felújítása és a gépészeti felújí-
tások valósulhatnak meg, hanem
fontos, modern orvostechnikai esz-
közökkel is gazdagodhat végre a fel-
nõtt szakrendelõ, s ennek minden
újpesti, és az intézményben dolgozó
is örülhet. A két félnek, azaz Újpest-
nek és a fõvárosnak csupán egy szer-
zõdést kell már csak aláírnia. Büszke
vagyok erre a sikerre és arra, hogy a
fõváros végre kiemelten kezeli az új-
pestiek számára rendkívül fontos
ügyet.  

Megkérdeztük a Károlyi Sándor
Kórház és Rendelõintézet fõigazga-
tóját, dr. Bocskai Tamást is a szakren-
delõ felújításáról.

– Az energiaracionalizálási pályá-
zaton költségvetési szervezetek és
intézetek pályázhattak, így a Károlyi
Sándor Kórház is elindulhatott. Je-
lentõs segítség volt, hogy Újpest ön-
kormányzata 250 MFt-ot biztosított
számunkra, melybõl 10 MFt-ot a pá-
lyázat megírására fordítunk, a 240
MFt pedig a szükséges önrészt teszi
ki. Szükség volt azonban a fõváros
támogatására is, és az Európai Ügyek
irodájától is megkaptuk a felhatal-
mazást. A pályázat fontos feltétele
volt, hogy a fenntartó, jelen esetben
a fõváros öt évig biztosítsa a mûkö-
désünket. A pályázat jelenleg a meg-
írás fázisában van. Rengeteg enge-
délyt kell megkérnünk – többek
közt a tûzoltóságtól, a fõépítésztõl
–, van vele munka. A 250 MFt keret-

A Fõvárosi Közgyûlés január 28-ai ülésén olyan határozat
született, amely elõmozdíthatja a Felnõtt Szakrendelõ
felújításának ügyét. A képviselõk döntése értelmében –
melyet dr. Derce Tamás polgármester tárgyalások kereté-
ben már korábban is szorgalmazott – az egykori Szülõ-
otthon és Gyermek Szakrendelõ értékesítésével biztosí-
tanák az épület felújításához szükséges fedezetet. A köz-
gyûlés forgalomképessé minõsítette a Szülõotthon és a
Gyermek-szakrendelõ épületét, zöld utat adva ezzel az
értékesítésnek. A képviselõk úgy döntöttek, hogy ezzel,
valamint a Szakrendelõ teljes körû felújításával Újpest
önkormányzatát bízzák meg, egyúttal felkérték a fõpol-
gármestert, hogy az erre vonatkozó megállapodást 2010.
február 28-ig terjessze a közgyûlés elé.

Újpesti összefogás – Aláírás elõtt 

Elõrelépés 
a Felnõtt-
Szakrendelõ
felújításának
ügyében 

A



Kilakoltatási stop
A kormány döntése szerint a
fûtési szezon végéig, azaz április
15-ig nem árverezhetõk el lakott
ingatlanok. Az árverési moratóri-
um február 2-án lépett életbe. 

nagy hidegre való tekintettel ismét na-
pirendre került a politikusoknál a kila-
koltatások ügye. A korábbi években is

elõfordult, hogy egy-két hónap haladékot adtak
a kilátástalan helyzetbe került családoknak tél-
víz idején. 

Most ismét megszületett a döntés, 2010. áp-
rilis 15-ig nem árvereznek el lakott ingatlant és
nem lakoltatnak ki egy családot sem. A kilakol-
tatási moratórium egyébként törvényileg sza-

bályozott, s december 1. és március 1. között
nem lehet senkit az utcára tenni. Ez azonban
nem vonatkozott lakáshitel szerzõdésekben
rögzített, erre irányuló feltételekkel történõ ár-
verezésekre.  A helyzetet javítandó, most a kor-
mány jogszabályt módosítva védi azokat is,
akiknek ingatlanát lakottan is, végrehajtás nél-
kül, árverezéssel értékesítenék. 

Újpest önkormányzata elõrelátó volt, s még a
télvíz beállta elõtt pályázatot hirdetett azon új-

pesti családoknak, akik lakáshitel törlesztési
gondokkal küzdenek. Az önkormányzat átme-
neti pénzügyi segítséget nyújt azoknak, akik
bajba jutottak, s nem tudják törleszteni lakáshi-
telüket. Azon családok, akik igénybe veszik, és
részesülnek a támogatásból, jó eséllyel átvészel-
hetik az átmeneti nehéz idõszakot, így nem fe-
nyegeti õket a bank követelése, az elárverezés
vagy a kilakoltatás. 

Felmerült a kérdés, hogy a módosítás követ-
kezményeként egyes cégek, bankok anyagi hát-
rányt szenvedhetnek. Mint azt megtudtuk, õket
nem kárpótolja a kormány, sokkal fontosabb-
nak tekintik jelen helyzetben a lakosság védel-
mét, a társadalmi szolidaritást. 

A rendelet módosítása végett több száz la-
kástulajdonos és család menekült meg – ha
csak átmenetileg is – attól, hogy az utcára ke-
rüljenek. A fûtési szezon végéig bizonyosan la-
kásukban maradhatnak. – T. K.
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összeg, kérdés, hogy mire tudjuk ezt
az összeget fordítani. Az egyik leg-
fontosabb feladat a szakrendelõ fû-
tésének korszerûsítése, javítása,
ezért elsõsorban a külsõ szigetelést,
a nyílászárók cseréjét, és a fûtéstech-
nika felújítását tervezzük. Ha belefér,
a villanyellátás racionalizálása is szó-
ba kerülhet. 

Mi lesz a feladat, ha – remélhe-
tõleg – megnyerik a pályázatot? 

– Projektmenedzsmentet kell
szerveznünk, egy hozzáértõ teamet
kialakítanunk. A projekt levezénylé-
sére és kivitelezésére is közbeszerzési
eljárás kiírása szükséges. Komoly
szervezést és odafigyelést igényel
egy ilyen pályázat elkészítése, vala-
mint a munkálatok lebonyolítása, de
szükséges. Intézményünk elég sok
problémával küszködik, nemcsak az
épület állaga, hanem az orvostech-
nikai berendezések elavultsága mi-
att. Sok problémát vet fel az, hogy

ez az intézmény négy telephelyen
mûködik, ráadásul idén 350 MFt-tal
kevesebbet kap a Károlyi. Összeha-
sonlításképpen egy hónapi mûködé-
si költségünk 300 MFt-ra rúg.

Mik azok a feladatok, felújítási
munkálatok, melyeket minden-
féleképp el kellene végezni a fel-
nõtt szakrendelõ esetében?

– A szakrendelõ az ötvenes épek-
ben épült. Az akkor modernnek, im-
pozánsnak mondható épületnek ma
rengeteg problémával kell megbir-
kóznia. Elengedhetetlenül fontos az
alapos, teljes körû felújítás, hiszen
nem mindegy, hogy milyen körül-
mények között gyógyítunk, és
gyógyulunk. Még mindig azt mon-
dom, érdemes volna az önkormány-
zatnak átvennie a felnõtt szakrende-
lõt, ebben az esetben könnyebbé
válhatnának azok a beruházások,
amelyek a megfelelõ ellátás kialakí-
tását segíthetnék elõ. Mindenesetre

az újpesti önkormányzat eddig is
rengeteg segítséget nyújtott, amit
ezúton is köszönünk. Elképzelhetõ-
nek tartanám, hogy megfelelõ anya-
gi háttér esetén idõvel modern
egészségközpontot alakíthatnánk ki
a Görgey úton, kihasználva az épület
adottságait, négyzetméterét. A ren-
delõk mellett mûködhetne aku-
punktúrás gyógyítás, masszázs,

gyógynövénybolt is, így az egész
épület végre mindenki számára
megfelelõen szolgálhatná az újpesti-
ek egészségét.

A Károlyi Kórházat 1893 és 1895
között Ybl Miklós tervei alapján
építették, 1899-ben nyerte el nyil-
vános jellegét. 1917-ben létesült a
Szülõotthon, néhány évvel késõbb
a Baross utcai intézmény, majd az
Árpád úti egykori Újpesti Gyerek-
kórház. 1950-ben a Szakorvosi
Rendelõintézet is felépült. A Szak-
rendelõ épülete, egy fõépületbõl
és két csatlakozó épületbõl áll, tel-
jes alapterülete 6168 m2. 

A kórház és az újpesti szakren-
delõk jelenleg 200 ezer újpesti és
rákospalotai felnõtt és gyermek
szakellátását végzik. A Szakrende-
lõ épületében és gondozóintéze-
teiben évente több mint 480 000
alkalommal fogadnak betegeket
illetve folytatnak le vizsgálatot. 

– PÁLFI KATA



– A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL
FELTÉTELEI:

1. A pályázat benyújtására jogosult az
a természetes személy aki, magyaror-
szági székhellyel vagy telephellyel ren-
delkezõ bankkal, pénzintézettel (a to-
vábbiakban együtt: bank) 2008. szep-
tember 1. napját megelõzõen olyan
lakáshitel szerzõdést kötött új vagy
használt lakás megvásárlására vagy
felújítására, amelynek biztosítékául a
megvásárolt vagy felújított lakásra (a
továbbiakban: hitellel terhelt lakás)
jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-
nyilvántartásba, amennyiben
a) az adós, adóstársak (a továbbiak-

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

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

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

d) az adós, illetve az adóssal egy ház-
tartásban élõ személyek tulajdoná-
ban – a lakáshoz tartozó garázs és
tároló kivételével – nincs üdülõ-
vagy egyéb nem lakás céljára szol-
gáló ingatlan, és

e) az Adós, illetve az adóssal egy ház-

tartásban élõ személyek tulajdoná-
ban lévõ gépjármûvek – a tulajdo-
nos foglalkozásának gyakorlásához
elengedhetetlenül szükséges gép-
jármûvek kivételével – együttes
forgalmi értéke nem haladja meg a
hárommillió forintot, és

f) az adós bejelentett lakó- vagy tar-
tózkodási helye a hitellel terhelt la-
kásban van és életvitelszerûen ott is
lakik, illetve az adós vagy az adós-
társak egyike már 2008. szeptember
1-jét megelõzõen is rendelkezett
Újpesten bejelentett lakó- vagy  tar-
tózkodási hellyel, és

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

h) az adósnak 2008. szeptember 1-jén
a hitellel terhelt lakásra nem volt
30 napnál régebbi lakáshitel-tör-
lesztési- vagy közüzemi díj hátralé-
ka, és

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

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

Érvénytelen a pályázat, ha az adós
nem felel meg a fent meghatározott
valamely feltételnek, illetve ha a pá-
lyázatot hiányosan vagy nem az elõírt
formában nyújtották be. Az érvényte-
len pályázatot a polgármester az ok
megjelölésével elutasítja.
2. A támogatás csak akkor állapítható
meg, ha a hitellel terhelt lakásban – az
egy háztartásban élõ személyek szá-
mához viszonyítva – a lakás szobaszá-
ma és alapterülete nem haladja meg
az alábbi mértéket:
a) két fõig 56 m2;
b) két fõtõl öt fõig 72 m2;            
c) öt fõ felett 100 n2,
3.  A támogatást azon adósok részére
lehet megállapítani, akik önhibájukon
kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy
fennáll a közvetlen veszélye annak,
hogy lakástulajdonukat – ezáltal lak-
hatási lehetõségüket – elveszítsék,
ugyanakkor alaposan feltételezhetõ,
hogy nehézségeik átmenetiek, ezért a
támogatási összeg visszafizetését reá-
lis eséllyel vállalhatják.

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

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

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

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

II. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, 
IDÕTARTAMA:

1. A támogatás vissza nem térítendõ.
A támogatás havi összege legfeljebb
30 000 Ft lehet.
2. A támogatási támogatás folyósítá-
sának idõtartama legfeljebb hat hó-
nap lehet. 
3. Újabb támogatásra nem jogosult az
az adós, aki a jelen rendelet szerinti tá-
mogatásban korábban már részesült. 
4. Valamely hitellel terhelt lakás vo-
natkozásában egyazon háztartásban
élõ személyek  részére csak egy támo-
gatás állapítható meg.

III. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

1. A nyertes pályázókkal az Önkor-
mányzat – a Magyar Köztársaság Pol-
gári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) sza-
bályainak megfelelõen – támogatási
szerzõdést (a továbbiakban: szerzõ-
dés) köt az NLB döntésétõl számított
30 napon belül. 
2. Az Önkormányzat a támogatás
összegét havonta közvetlenül a hitele-
zõ bank részére utalja át. 
3. A támogatási szerzõdés hatálya
alatt az adós köteles az esedékes la-
káshitel törlesztési- illetve közüzemi
díjfizetési kötelezettségeinek mara-
déktalanul eleget tenni, és ezt az Ön-
kormányzat felé negyedévente igazol-
ni. 
4. Amennyiben az adós a támogatási
szerzõdésben foglalt kötelezettségeit
súlyosan megszegi, vagy egyébként
rosszhiszemûen jár el, az Önkormány-
zat a támogatás folyósítását azonnali
hatállyal megszünteti, ebben az eset-
ben a támogatott a már folyósított
támogatás teljes összegét – a Ptk. sze-
rinti késedelmi kamatokkal növelt

összegben – haladéktalanul köteles az
Önkormányzat részére visszafizetni.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, 
HATÁRIDEJE
1. A pályázatot az erre a célra rendszere-
sített formanyomtatványon lehet be-
nyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakás-
ügyi Irodáján (IV. ker. István út 14 fsz./4.)
2. A pályázattal kapcsolatos részletes
felvilágosítás ugyanitt kérhetõ (Tel.:
231-31-79)
3. A pályázat benyújtására nyitva álló
határidõ 2010. március 1. 16h
4. Az érvényes pályázatokat a Népjólé-
ti és Lakásügyi Bizottság – a pályáza-
tok beadására nyitva álló határidõ
utolsó napjától számított 45 napon
belül – értékeli, és dönt a támogatás
odaítélésérõl, a támogatásban részesí-
tett pályázók körérõl, valamint a tá-
mogatás mértékérõl és idõtartamáról.
5. A pályázókat az Önkormányzat az
elbírálástól számított 30 napon belül
írásban értesíti a döntésrõl.

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

élõ személyek jövedelmét igazoló
okiratok;

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

c) a hitelszerzõdés egy másolati pél-
dánya;

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

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

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

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

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

j)  a hitellel terhelt lakásra vonatkozó
a pályázat benyújtásakor 30 napnál
nem régebbi közüzemi díj igazolások.
Budapest 2010. január 25.                    

Budapest IV. ker., 
Újpest Önkormányzata  

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

Pályázati
felhívás
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Karinthy Frigyes Általános Mûvelõ-
dési Központ a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet Karinthy Frigyes Általános
Mûvelõdési Központ Gyermek- és
ifjúságvédelmi munkaközösség
gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: ha-
tározatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ 
A munkavégzés helye: 1048 Bp., Hajló utca 2-8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi meg-
bízással járó lényeges feladatok: közremûködés
a tanulók veszélyeztetettségének megelõzésében
és megszüntetésében, együttmûködés a gyermek-
jóléti szolgálattal, az iskola pedagógusainak gyer-
mek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése, az

intézményi gyermekvédelem összehangolása.
Munkavégzés helye: KF ÁMK és a kerületben kije-
lölt intézmények. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
Kollektív Szerzõdés rendelkezései az irányadók. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– Fõiskola, szociálpedagógus vagy pedagógus

gyermekvédelmi szakiránnyal, 
– pedagógus pályán vagy gyermekvédelem vala-

mely területén eltöltött gyakorlat – Legalább 5
év feletti szakmai tapasztalat, 

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), 
– Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. 
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– Fõiskola, fejlesztõpedagógia, 
– romológiai alapismeretek. 
Elvárt kompetenciák: kiváló szintû empátia,
kommunikációs képesség, tárgyalási képesség, tü-
relmes, elfogadó magatartás, határozottság. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: önéletrajz, motivációs levél, végzettséget
igazoló dokumentumok másolata. 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a

munkakör a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. feb-
ruár 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt Hortobágyiné Török Rita nyújt, a
1-3806-218 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Karinthy Frigyes Általános
Mûvelõdési Központ címére történõ megküldésé-
vel (1048 Budapest, Hajló utca 2-8. ). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számot: 13/2009, valamint a
munkakör megnevezését: gyermek- és ifjúságvé-
delmi felelõs. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beér-
kezett pályázatok után, a személyes meghallgatást
követõen bizottság dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. febru-
ár 26. A pályázati kiírás további közzétételének
helye: www.ujpest.hu, www.karinthyamk.sulinet.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges in-
formáció: a munkakört betöltõ kerületi gyermek-
és ifjúságvédelmi feladatokat lát el, ezért munkáját
több közoktatási intézményben végzi. 
További információt a www.karinthyamk.sulinet.hu
honlapon szerezhet. 

Pályázati felhívás
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Bús Erzsébet egy, az Újpesti Napló-
ban megjelent helytörténeti anyag
kapcsán kereste meg szerkesztõsé-
günket. Az írás az egykori 10-es vil-
lamosról szólt, s mivel Erzsike is
évekig vezette a villamost ezen a
vonalon, tudott néhány érdekes-
séggel szolgálni. Beszélgetésünk
közben el-elkalandoztunk a villa-
mosok világából, szóba került a
rettenetes halina-csizma, a bor-
zasztó telek a vezetõfülkében,  még
leharapott fejû tevehajcsár rémisz-
tõ történetére is fény derült.

Az 1960-as években hét évig dolgo-
zott a Budapesti Közlekedési Vállalat-
nál, elõbb mint váltókezelõ, azután
volt kalauz is, majd villamosvezetõ
lett. Járt többek között a 10-es, 55-ös,
3-as vonalakon. Ahogy elkezdünk a
10-es villamosról beszélni, papírt vesz
elõ és rajzolni kezd. Oly lelkesen mu-

tatja, merre is járt a villamos, hogy né-
zett ki akkoriban, melyik volt a szoba-
konyha járat, melyik a koporsó és me-
sél a batárról is, szinte átéli az ember
az utazást vele. Elmondja, külön jára-
tok és szabályok voltak érvényben az
újpesti stadionban tartott futball-
meccsek idején, hogy rendõrbódé –
fakabát – vigyázta a rendet a Megyeri
csárdánál, a villamos végállomásnál. 

Ahogy meséli, olyan, mintha Erzsike
élete nagy élménye lett volna a villa-
mosozás. Ám kiderül, bármibe kez-
dett, lelkesen csinálta, egyedül a hely-
hez kötött munkát nem viselte jól.
Ilyen „nemszeretem” munka volt szá-
mára, amikor elsõ munkahelyére, az
Egyesült Izzóba került – merthogy az
Izzó csapatában atletizált –, s a gyár-
ban kellett egy asztal mellett ülve
ugyanazt a három mozdulatot ismé-
telve robotolnia. Hamar abba is hagy-
ta, s ment tovább a szabadba, a villa-
mosokhoz dolgozni. Azt mondja, bár
szerette a BKV-nál a munkáját, ma
már nem vállalná, a mai körülmények
között. Még akkor is inkább a régi szép
idõkre emlékszik vissza, ha akkoriban
nagyon nehéz volt a villamosvezetõi
munka. Hiszen nem volt visszapillantó
tükör sem, a kocsi nyitott volt, fürtök-
ben lógtak az emberek a villamoson,

nem tudták, mi történik az utastér-
ben, a kalauzokra voltak utalva. 

Kiderült, akkoriban a kényelem
volt a fõ szempont.  az idõsebb villa-
mosvezetõket jobban kímélték, nem
tették a 10-es vonalára télen, amikor
a vezetõnek halinacsizmában és 9 ki-
logrammot nyomó bundában kellett
dolgozni és még sokszor így is más
kollégáknak kellett segíteni kiszállni a
vezetõállásból a végállomáson, mert
a nagy hidegben szinte odafagytak az
ülésbe. Hogy mi a halinacsizma? El-
képzelhetõ, hogy egy-két olvasónk
tudja? Ma már szinte elképzelhetet-
len, hogy a japán gésa-cipõre emlé-
keztetõ, 10 centiméteres tömör fa-
talp volt a csizmán, rajta vastag posz-
tó anyag, amiben a mozgás meglehe-
tõsen nehézkes volt. 

– Volt, hogy be kellett kiabálnom
az utasokhoz, hogy mindenki húzza
le a fejét! – meséli Erzsike. – Mert-
hogy a Váci úton rengeteg lovaskocsi
járt. A lovak, mivel nem szoktak hoz-
zá a forgalomhoz, sokszor megijedtek
a villamos hangjától, megbokrosod-
tak. Ha pedig a ló elszabadult, tört,
zúzott, volt, hogy betörte a villamos
oldalüvegét. No, ezért kellett lehúzni
mindenkinek a fejét, nehogy valaki-
nek baja essék. Erre külön felhívták a

figyelmünket az oktatás során. Olyan
is volt, hogy egy másik vonalon men-
tem a villamossal, ahol vitték a cirku-
szosok a tevéket az úton, hirtelen az
egyik teve megrémült, vagy ki tudja,
mi történt vele, megharapta az õt ve-
zetõ hajcsár fejét. Nem állhattunk
meg, rémülten mentük tovább. 

– Megyeren volt egy lõszerraktár is,
ami felrobbant. Majd amikor azt le-
rombolták, elektronikai gyárat épí-
tettek a helyén. A helytörténeti inté-
zetet is megkerestem sok helyi érde-
kességgel kapcsolatban, hiszen amel-
lett, hogy erre vezettem villamost, év-
tizedekig éltem Megyeren, most is Új-
pesten élek. Sok mindent láttam és
tapasztaltam, ami érdekes lehet a mai
nemzedékek számára. 

Megtudtuk Erzsikétõl, hogy az Új-
pesti Temetõben is dolgoztak gyász-
huszárok, akik a koporsót szállító
lovaskocsi bakján ültek. Oly sok ér-
dekességet mesélt nekünk Erzsike,
hogy történeteivel a késõbbiekben
még találkozhatnak akár helytörté-
neti rovatunkban is. – T. K.

Odafagytunk telente a vezetõülésbe
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Újpesten, a Schweidel u. 3.
szám alatt raktárépületben 

RAKTÁR, IRODA ÉS KÜLTÉRI
TERÜLET többféle méretben

kiadó! Érdeklõdni lehet 
a 06-30-280-1672 telefonszámon.

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó,

asszisztens képzés.

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

(Ny. sz.: 01-0064-04)

Táncos, élõzenés

NOSZTALGIAEST
Minden páros héten pénteken 

18-22-ig a CSÜLÖK VENDÉGLÕ
különtermében! Belépõ 300Ft/fõ 

Asztalfoglalás: 230-9182
Vacsorázzon és táncoljon

kellemes, kulturált környezetben!
Nem csak a 20 éveseké a világ!

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

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.)

Valentin napi üzeneteit
küldje az Újpesti Naplóval!

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

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

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

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

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJAI

BABA-MAMA KLUB
Február 16. 9.30-11 óra
Játék és kötetlen beszélgetés. Az ott-
hon lévõ anyukákat és a közösségbe
nem járó kicsiket várjuk klubunkba. 
A belépés díjtalan.

A TERMÉSZET CSODÁI KIÁLLÍTÁS
ÉS VÁSÁR
2010. február 10-14. között láto-
gatható az Újpesti Gyermek- és Ifjú-
sági Házban, naponta 9-18 óráig.
(Kétéltûek és hüllõk, egzotikus pó-
kok, halak, virágok és kaktuszok, ás-
vány- és kõzet kiállítás, madarak, kis-
emlõsök, rágcsálók… Rendezvé-
nyünkön részt vesz a Rex Kutyaott-
hon Alapítvány és az Állatsziget is.)
Belépõdíjak: gyermekcsoportoknak
és nyugdíjasoknak: 300 Ft/fõ. A cso-
portot kísérõ pedagógus térítés-
mentesen látogathatja a rendezvé-
nyünket. Középiskolásoknak és egye-

temistáknak egyénileg: 300 Ft/fõ.
Felnõtteknek: 400 Ft/fõ. Családok-
nak (2 felnõtt és legalább 2 gyer-
mek): 300 Ft/fõ

EGÉSZSÉGKLUB
Február 15., 16.30-18 óra
Dióhéjban a cukorbetegségrõl
Elõadó: Gyõrfi Tünde, az Újpesti
SZEI Egészségnevelõje (Diabetológiai
szaktanácsadó, a Zuglói Cukorklub
vezetõje). A belépés díjtalan.

CSALÁDI JÁTSZÓ
Február 20., 10-13 óra
A kisgyermekeket babajátszó,
ugrálóvár, falfirka, a nagyobb gyer-
mekeket társasjátékok és kézmûves
foglalkozás várja. Belépõ: gyermek:
300 Ft, felnõtt: 350 Ft, család 4 fõtõl:
300 Ft/fõ (1 éves korig díjtalan!)

SZÍNHÁZI ELÕZETES
A Zeneszínház  idei bérletes évadja
február 25-én a Katáng Zenekar
Üveghegyen túl… címû darabjával

folytatódik.  A belépõ ára: 900 Ft/elõ-
adás. A Vasárnapi Színház  következõ
mûsora a Piroska és a Farkas, a VSG-
Danszgrupp együttes elõadásában.
Jegy ára: 900 Ft/elõadás.    

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

VÉRADÁS 2010. 
február 18-án, 13-17 óráig az Új-
pesti Gyermek- és Ifjúsági Házban.
Ha Ön egészséges, elmúlt 18 éves, de
még nem töltötte be a 60. életévét,
és úgy érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a vér-
adásra! „Adj vért, és ments meg há-
rom életet!”

www.ugyih.hu

F E L H Í V Á S
A 2010. január hó 1. napján lejárt
nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek és gépkocsi tárolók bérleti
szerzõdéseinek tárgyában.
Budapest Fõváros IV. kerület Új-
pest Önkormányzata az alábbiak-
ra hívja fel azon nem lakás céljára
szolgáló helyiségek és gépkocsi tá-
rolók bérlõinek figyelmét, akiknek
bérleti szerzõdése 2010. január hó
1. napján lejárt:
1. Szerzõdésük meghosszabbítását
a Bp., IV. kerület, István út 14. I.
emelet 37-es szobájában, a Helyi-
séggazdálkodáson lehet kérni. (Bõ-
vebb információ 231-3138)
Becsatolandó iratok: kérelem;  bérle-
ti szerzõdés; bérleti díj igazolás (be-
szerezhetõ: UV Zrt. – Bérlemény el-
számolási csoport, Munkásotthon u.
66–68.); közmû igazolások (ELMÛ,
Gázmûvek, Víz-csatorna); cégek ese-
tében 30 napnál nem régebbi cégki-
vonat; aláírási címpéldány.
2. Amennyiben szerzõdésük meg-
hosszabbítását nem kívánják kez-
deményezni – a helyiség illetve a
gépkocsi tároló visszavételezése
céljából – azt a fenti címen szíves-
kedjenek bejelenteni. 

– DR. TRIPPON NORBERT
alpolgármester
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Kossuth utca mindkét vé-
gén erõteljesen lejtett: ott,
ahol belefutott a Deák ut-

cába meg a Petõfi-szoborba, meg
ott, ahol mi laktunk. Éppen a házunk
elõtt kezdõdött az utca egyenletes
süllyedése, s tartott egészen a Szi-
lágyi utcai buszvégállomásig. (Gyûj-
tõknek: Kossuth utca negyvenkilenc,
ma egy tízemeletes panelmonstrum
áll a helyén, amelyet úgy tudunk re-
konstruálni, hogy elszámolunk a he-
tedik fáig a Kiss József utca felõl – az
a fa állott a kapunknál éppen.) Má-
sok ebben (ti. az utca süllyedésében)
nyilván valamifajta szimbólumot lát-
nának, mi, Kossuth utcai srácok egy-
szerû ródlipályát láttunk benne. (Te-
lente: mert nyáron például görkor-
csolyapálya volt – ha ez a kis rovat
megéli a nyarat, elmesélem majd úgy
is.) Ha elég hó esett (akkoriban min-

den télen esett elég hó, és az úttes-
ten szépen meg is maradt – semmi
nem zavarhatta meg regnálását), ha-
mar a szánkóké lett a fõszerep. Szán-
kója persze minden fiúnak volt a kör-
nyéken, volt, ugye, elõször is az álla-
mi egyenszánkó, fa vázzal és
redõnygurtnival kombinálva, erõssé-
gérõl csak annyit, hogy egy könnyû
szembeszél képes volt darabokra tör-
ni – viszont minden sportboltban
kapható volt, ott állt a gyûrûhinta
meg a kéziexpander mellett a bejá-
ratnál, és az ára is kedvezõnek volt
mondható. 

Aztán volt a többi. Örökölt, átala-
kított, szerelt, buherált, volt ott ezer-
féle szerkezet, s mindenki a magáét
tartotta a legjobbnak. Persze, voltak
határesetek is: a Wendl Laci például
télre leszerelte a gágyéjáról a csapá-
gyokat, s helyükre két vassínt illesz-
tett – ment is vele, mint a veszede-
lem. (Pontosabban, mint egy feltur-
bózott mosóteknõ: távolról legin-
kább arra hajazott az egész szerke-
zet.) A nagyobbik Antosnak meg va-
lami kormányszerkezet volt a szán-

kóján, azzal rángatta jobbra-balra az
egészet, és ezért rögtön bobnak ne-
vezte a ródliját. (Kevés sikerrel: õbe-
lõle lett csak Bob herceg ebbõl az al-
kalomból, melyet elnyújtott hangon,
csúfolódva illett kiejteni.)

Az enyém egy böhömnagy vas-
szánkó volt, keményfa üléssel, kétélû
sínekkel. Hárman hozták föl a pincé-
bõl, olyan nehéz volt, egy hektó kro-
mofág kellett, hogy lemarassam róla
a tavalyi rozsdát, vízszintes talajon
nem is lehetett megmozdítani, de ha
elindult a lejtõn, a jóisten se állította
meg többé. (Nem is volt ilyen szán-
dék.) Imádtam száguldani rajta, kü-
lönösen, ha az élményt megoszthat-
tam valami sikoltozó kiscsajjal, ezzel
érve el az optimális súlyeloszlást. Ak-
koriban az volt a munkamegosztás,
hogy a lányoknak nem volt szánkó-
juk – vagy ha igen, nem sokáig – vi-
szont hosszú copfjuk volt, mely vidá-
man repült utánuk a levegõben a le-
siklás alkalmával. Nõügyben egyéb-
ként két élesen szembenálló nézet
csapott össze minden télen. Az egyik
szerint a nõnek a szánkó elején, a

másik szerint a végén kellett elhe-
lyezkednie. (Voltak érvek mindkét
irányban – elég csak a kapaszkodási
technikák és a copfok röppályája kö-
zötti összefüggésekre utalnom.) De
olyan nézet nem akadt, mely a nõk
szánkóviselését (a szánkók nõviselé-
sét?) kétségbe vonta volna.

Versenyeztünk is, persze, megállás
nélkül. Volt gyorsasági és távolsági
verseny: dicsekvés nélkül mondom,
mindkettõben derekasan megálltam
a helyem. Elõbbinél ráfeküdtem a
szánra, fejemet befúrtam a hóba
szinte – ezzel is csökkentve a légel-
lenállást – és csak leheletfinoman ér-
tem a cipõmmel a földhöz, ha mu-
száj volt. A másodiknál büszkén ült
az ember, a kéz hátul, a lábak elöl, a
versenyzõ erõteljes mozdulatokkal
irányította magát az ideális ívre.

S ha minden összejött, csak azért
kellett imádkozni, hogy ne jöjjön autó
a keresztutcából, mert
akkor nemcsak a re-
kord lett oda, hanem
sokszor a szánkó is. 

– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 13. 
– Jolsvai András rovata

Lefelé a lejtõn

A

Luxusnyaralás
Nyilván Önök is sóhajtozva nézik az újságok hirdetéseit, amelyben
pár nap tökéletes nyugalmat és pihenést kínálnak viszonylag olcsón
a szállodák. És ki ne vágyna pár nap kikapcsolódásra?! Igaz, általában
még az akciós kínálatok esetében is mélyen a tárcánkba kell nyúl-
nunk, de mégis…Nos, volt, aki a családi üdülést másképp oldja meg.

December 4-én egy hölgy H. Kinga néven bejelentkezett a Ramada
Hotelbe férjével és két kisgyermekével, kivett egy kényelmes lakosztályt,
és igénybe vette a kapcsolt szolgáltatásokat is. Amikor a szállodai sze-
mélyzet megpróbálta elkérni a szabályzat szerinti illetéket, átmeneti
anyagi nehézségeikre hivatkozva odázták annak kifizetését távozásukig.

Ez persze nem akadályozta meg a családot abban, hogy pihenés köz-
ben bátran használják a telefont és a minibárt.

Miután „kipihenték” magukat, december 6-án – nyilván valamilyen
Mikulás-ünnepségre sietvén – szó és fizetés nélkül továbbálltak a szállo-
dából. A nyomozás jelenlegi állása szerint a következõ történt: a beje-
lentkezéskor használt okmányokat még tavaly tavasszal lopták el egy
szórakozóhelyen annak tulajdonosától, hogy azt felhasználva visszaélést
követhessenek el – egyelõre – ismeretlen tettesek.

Mi mégis azt javasoljuk, hogy ha pihenni, üdülni vágynak, válasszák
inkább a legális utakat. Az elkövetõk által okozott kár ugyanis 191 751
Ft volt – és még az is lehet, hogy a következõ „üdülésüket” valamelyik
büntetésvégrehajtási intézetben fogják tölteni emiatt…

Kedves állandó és leendõ véradóink!
A  Magyar Vöröskereszt MINDENKI számára nyilvános véradást szervez: 
Helyszínek és idõpontok: Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház, 1042. Bp.
István út 17-19: 2010. február 18. (csütörtök) 13–17 óráig; KFÁMK
Közösségi Ház, 1046 Bp. Lóverseny tér 6.: 2010. február 23. (kedd)
15–18 óráig.
Ha Ön egészséges, elmúlt 18 éves  és még nem töltötte be 60 életévét,
jöjjön el a véradásra. Nagyon fontos: hogy hozza magával személyi iga-
zolványát, lakcím kártyáját, és TAJ kártyáját. 

Segítségét elõre is köszönjük beteg embertársaink nevében.



– A  lakótelep közepén álló uszodaépület szinte
már mementóként emlékeztet a múltra, amikor
a fürdõváros képnek Újpest is egy szelete volt.
Mi lesz az uszodaépület sorsa? Ennyi év eltelté-
vel lehet-e valami biztosat mondani? 

– Biztosat sajnos továbbra sem. Csupán annyi bi-
zonyos: az uszodaépület vevõre, befektetõre vár. De
engedjen meg egy rövid visszatekintést. Az újpesti
uszoda megépítése a Fõvárosi Tanács részérõl egy-
fajta „presztízs-beruházásnak” is tekinthetõ, hiszen
mûszaki és szakmai hátterét tekintve már megépí-
tésekor komoly hiányosságai voltak. Eredetileg a
zuglói Paskál strand és Gyógycentrum építése volt
tervbe véve, olyannyira, hogy a gyógyszálló alapjai
annak idején már el is készültek.  Mégis az újpesti
uszoda építése mellett döntött a Fõvárosi Tanács,
amelyet a Rózsa utca vonalában és vonzáskörnye-
zetében felépült lakótelep házai, az oda költözõ
több tízezer lakó, sõt egész Újpest ez irányú igénye
is alátámasztott. Ugyanakkor a felépülõ gyógyfür-

dõ és uszoda saját vízbázissal nem rendelkezett. A
Széchenyi-fürdõ gyógyvize ugyan kivívta a fürdõ-
vendégek ámulatát:  6,5 kilométeres távvezetéken,
roppant költséges megoldással érkezett. A belépõje-
gyekben mindezt nem lehetett érvényesíteni és egy-
re kevesebben látogatták az újpesti uszodát. 2003-
ban 106, 2004-ben 136 millió forint vesztesége volt
társaságunknak az uszoda mûködtetésébõl. Ez az
összeg a bezárást megelõzõ évben már 170 millió fo-
rintra rúgott. Mûködtetésére ezért sem vállalkoz-
hattunk tovább. 2007. június elsején zártuk be. Az
épület statikailag rossz állapotban van, felújítása és
újból megnyitása milliárdos nagyságrendû kiadással
járna. Üzleti tervünkben az uszodát értékesítésre ál-
lítottuk be, nem kötöttük ki, milyen funkciót lásson
el. Amennyiben lesz olyan befektetõ, aki továbbra is
gyógyfürdõként, uszodaként lát ebben fantáziát,
annak értékesítjük az épületet. A leendõ tulajdonos-
nak nemcsak az épület mûszaki állapotával kell
szembesülnie, hanem a tervezésébõl adódó hátrá-

nyokkal is: a hatalmas földszinti elõtér, az emeletre
felvezetõ széles, monumentális lépcsõsor, a kevés
számú medence semmiképpen nem a mai kor für-
dõivel szemben támasztott követelményeket jelenti.

– Vannak-e, voltak-e érdeklõdõk? 
– A gazdasági válság nem kedvez a befektetõk-

nek, az ingatlanpiac megtorpant, a banki hitelek
felvétele korlátozott. Álláspontunk azonban vál-
tozatlan, az épület értékesítésére a célunk. Szeren-
csére az újpestiek és az agglomeráció lakosai már
merõben jobb helyzetben vannak, mint az uszoda
bezárásának idején voltak. Azóta megépült a kör-
nyéken egy aqua- és vízicsúszda-park. 

– Az uszodaépület Barcsay Jenõ üvegmozaik-
ját rejti. A védetté nyilvánítási eljárásban Önök
is érdekeltek… 

– A Barcsay-mozaik mûvészeti értékét mi is érez-
zük, tisztában vagyunk vele. Úgy gondoljuk, hogy a
védett mûkincsek között van a helye, ezért is for-
dultunk kezdeményezõként a Kulturális Örökség
Védelmi Hivatalhoz. Részvénytársaságunk vállalja a
leletmentés költségét, és a megõrzést. Amennyiben
megtörténik a védetté nyilvánítás, és az épületet
egykoron sikerül értékesítenünk, megoldást kell ta-
lálnunk a Barcsay-mozaik elhelyezésére. Ezért kér-
tük a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, hogy ne-
vezze meg azt a szakbontót, amely a mozaik levé-
telének szakavatott elvégzõje lehet. Részvénytársa-
ságunk mûemlék fürdõiben – a Gellértben, a Lu-
kácsban, a Széchenyiben, avagy a Király- és a Rudas
török fürdõkben – sajnos nem helyezhetõ el mére-
teinél fogva a mozaik. Ebben a kérdésben lépésrõl-
lépésre haladunk majd. – BANGHA KATALIN

A mûvészettörténész véleménye a 11. oldalon.

A Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei
Zrt. a tulajdonos fõvárosi önkormány-
zat felhatalmazása alapján üzemelteti
a fõvárosi fürdõket és strandokat. Rák
Tibort, a részvénytársaság mûszaki
igazgatóját az újpesti uszodaépület le-
hetséges sorsáról és a Barcsay mozaik-
ról egyaránt kérdeztük. 

Budapestet 1934 óta nevezik fürdõ-
városnak, a világ fõvárosai közül itt
van a legtöbb termál- és gyógyvíz-
kút, a gyógyfürdõk pedig patinás
színfoltjai a városnak. Az összeállí-
táshoz már 2007 nyara óta nem szol-
gál adatot az Újpesti Gyógyfürdõ és
Uszoda, amely bezárt. A lassan fele-

désbe menõ egykori uszoda épülete
Újpest egyik központi helyén áll –
használaton kívül. Lassan a helytör-
ténet részévé válik, miként a koráb-
bi idõszakok. A fürdõnek ugyanis Új-
pesten van hagyománya, a XIX–XX.
század fordulóján az Erzsébet gõz és
kádfürdõ mûködött. A II. világhábo-

rú után az új városrész kialakulásával
és a sportos életmódra törekvés kí-
vánalmával a leromlott állapotú
tisztasági fürdõ helyett – a Rózsa ut-
ca és az Árpád út találkozásánál  –
1974-ben épült fel Bene László és
Szentmártoni Ferenc építész társter-
vezõ munkája nyomán az uszoda.

Az épület a hetvenes évek hamar
elavult modernista felfogásban
épült, amelyet abban az évben no-
vember 7-e ünnepére adtak át. Az
újpestiek csodájára jártak annak is,
hogy a gyógyvizet a Széchenyi
Gyógyfürdõbõl vezették el csõve-
zetéken idáig.
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Értéket rejt a bezárt épület

I n t e r j ú

Barcsay Jenõ kétszeres Kossuth-
díjas festõ- és grafikusmûvész
életmûvének jelentõs részét

képezi az újpesti mozaik
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arcsay Jenõ kétszeres Kossuth-
díjas festõ és grafikus mûvé-
szetét számtalan könyvben,

újságcikkben méltatták már. A köz-
tünk lévõ korkülönbség miatt csu-
pán tisztelõje lehettem, ám jól ismer-
tük egymást. Újságíróként, késõbb a
Mûvelõdési Minisztérium képzõmû-
vészeti osztályának vezetõjeként,
majd hivatásomnál fogva késõbb is,
többször találkoztunk. Az Újpestre
kerülõ mozaik ügyében is  – emléke-
zik Horváth György mûvészettörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galéria nyu-
galmazott fõigazgató-helyettese, je-
lenlegi fõmuzeológusa, számos Új-
pest Galéria-beli képzõmûvészeti tár-
lat megnyitását elvállaló szaktekintély. 

– Amikor a mozaik az uszoda falá-
ra került, nem sokkal késõbb megke-
resett Barcsay Jenõ és sérelmezte –
jogosan –, hogy az utólagosan felsze-
relt lámpa armatúrák belelógnak a
mozaik látványába. Ráadásul minden
esztétikai érzéket is nélkülöznek. Ez-
zel most, harminchat év elteltével, is-
mét szembesültem. Keserû emlékem,
hogy bármennyire is szerettem vol-
na, nem tudtam elérni, hogy leszerel-
jék a világítótestet és egy oda illõvel
oldják meg az uszoda elsõ emeleti
várójának világítását.  

– Barcsay Jenõt elsõsorban
Szentendréhez kötõdõ festõként,
grafikusként tarja számon az utó-
kor. Mit tudunk a mozaikokról? 

– Barcsay Jenõ négy nagyméretû
mozaik alkotója volt. Az egyiket, az
Asszonyok címût, amely minden
Barcsay albumból ránk köszön, még

1949-ben tervezte, de a megvalósítás
sokáig váratott magára. A márvány
mozaik 1:1 méretarányú tervét szén-
nel megrajzolta, aztán felcsavarta és
eltette, mert reménye se volt, hogy a
„szocialista realizmus” virágkorában
megvalósíthassa. Az ugyanis nem
Barcsay stílusa volt, az idõ akkor még
nem a Mesternek dolgozott. Az
1960-as évek elején mégis megnyílt
az út az Asszonyok elõtt, a Miskolci
Nehézipari Egyetem felvette vele a
kapcsolatot, és a fekete-fehér és szür-
ke márvány darabokból kirakott asz-
szonyi alakok mozaikká értek, a fríz-
szerûen meghatározott ritmusú al-
kotás nagy sikert aratott. Ma is az
egyetem épületének elõcsarnokát dí-
szíti. Olyan nagy sikere volt, hogy a
„testvérét” is el kellett készítenie,
amely Budapesten, az Izabella téri
Nemzeti Színház (ma Pesti Magyar
Színház – a szerk.)  falára került –
más mûvészek munkája mellett – fõ
attrakcióként. A mozaikok számba-
vételénél nem hagyhatjuk ki a szent-
endrei városházára kerülõ immár

muranói üvegbõl készültet sem, mi-
közben elérkezünk idõben 1974-hez,
és térben Újpesthez. 

Az újpesti uszoda falát díszítõ
üveg mozaik állami megrendelés
volt, kifejezte azt a szándékot, hogy
a formálódó új városrészbe tervezett
épület kapjon egy mûremeket, neve-
zetesen egy Barcsay-mozaikot. A
mûalkotást oda is szánták, beillesz-
tették a készülõ uszoda tervébe. A
munkálatokat összegzõ, a mai napig
meglévõ dosszié arra is példa, hogy a
döntést hozók olykor sokat áldoztak
a közösségi beruházásokra. Az alko-
tás több, mint kétmilliós költségve-
tésû munka eredménye, az összeg-
nek elenyészõ töredéke illette a Mes-
tert, a muranói üveg beszerzése vi-
szont szinte csillagászati összegre rú-
gott. Minden egyes szemcséjét a terv
alapján kellett a falra illeszteni.

– A mozaik az uszoda emeleti
várakozó terének két, egymással
szemközti falának dísze. Egyfelõl
ahonnan az öltözõkbe mehettünk,
illetve vele szemben lévõ falon lát-
ható, ahová a „társas gõzosztály”
bejára nyílt… Hatalmas méretû dí-
sze a térnek…  

– Valóban, csak így, két falon volt
elhelyezhetõ. Az elhelyezése mai
szemmel nézve nem volt szerencsés.
Hiszen a mozaik padlótól a mennye-
zetig ér, szinte összenõtt a szürke
padló és falburkolóval, amely min-
den korabeli uszodából visszakö-
szön. Isten különös kegyelmének
tartom, hogy nem esett kár benne a
mindennapi felmosás, fertõtlenítés,
takarítás idején. Az üvegmozaik ki-
tûnõ állapotban van, elsõ rendû
munka volt a felhelyezése is. 

– Mit ábrázol a mozaik és mi-
lyen értéket képvisel? 

– Az uszoda építésekor 74-ik élet-
évében járó Barcsay Mester nem áb-
rázoló jellegû mozaikot készített Új-
pestre, ez már az absztrakt korára
jellemzõ mûvészi alkotás, anyaga, a
színek ritmikája adja a formát és a
tárgyát.

– Ön is a védettséget szorgalma-
zó szakemberek egyike.  A kezde-
ményezésnek miért pont most jött
el az ideje?

– A Barcsay-mozaik védetté nyil-
vánításának kezdeményezése évek
óta „benne volt a levegõben”, so-
kunk szívügye. Abban is biztos va-
gyok: ezzel a törekvéssel az Újpes-
ten élõk közül többen egyetérte-
nek. A védettség egy különleges ka-
tegória, amelynek elõfeltétele a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
szakembereinek azon határozata,
hogy egy mûtárgy – önállóan, vagy
például egy épület tartozékaként –
a magyar kultúra reprezentatív da-
rabja legyen, ezáltal megõrizendõ
az utókornak, nem semmisíthetõ
meg. Mindez egy friss alkotásról
még nem mondható el. Egy mû-
tárgy utólag helyezhetõ csak véde-
lem alá. A Barcsay-mozaik minden-
képpen megõrizendõ, ez a szándék.
Hogy idõvel hol lesz a helye, errõl
most még kevés szó esik.  Az uszoda
sorsa, attól tartok, eldõlt. A mozai-
kot azonban nem kell vele együtt el-
bontani. A technika ugyanis egysze-
rû: a falról – adott esetben – a hor-
dozó anyaggal együtt leválasztható
és egy „neki” is helyet teremtõ új
környezetben ismét beépíthetõ. 

– BANGHA KATALIN

A Mester és a mozaikok

B

A pénzügyi válság ellen
A modern világot, és azon belül a hazánkat
megrázó pénzügyi válság talán kevésbé érez-
tette volna hatását, ha az oktatási ágazat
részt vett volna a megelõzésben.  
A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnáziumban  egy
olyan oktatási program zajlik, melynek célja a gim-
náziumi diákok pénzügyi ismereteinek bõvítése,
azon belül az internet bankok népszerûsítése. A diá-

kok tanulnak emellett a biztonságos inter-
nethasználatról is, amely nélkülözhetetlen a min-
dennapi életünk részévé vált netezés szempontjából
és kiemelkedõen fontos a banki ügyek világhálón
történõ intézésekor. A tanfolyam során a tanulók az
alapvetõ pénzügyi ismereteken felül a megtakarítá-
sokról, a hitelekrõl és a bankkártyákról is tanulnak. 

A tanfolyam lebonyolításában – amelynek hely-
színéül a Károlyi Gimnázium számítógépes terme
szolgál – két bankszakember is közremûködik. 
A képzés végére a szervezõk játékos vetélkedõt
terveznek. A program lebonyolítója – elõzetes pá-
lyázati eljárás lefolytatása alapján – a Puskás Tiva-
dar Közalapítványon belül mûködõ CERT-
Hungary Központ, amely közfeladatának tekinti az
informatikai és hálózati biztonsággal kapcsolatos
tudatosság növelését. A CERT-Hungary Központ

ilyen irányú tudatosítási tevékenysége nem egye-
dülálló, hiszen a mostani modellen túl már kidol-
gozott és kipróbált egy általános és középiskolai
hálózatbiztonsági oktató programot. 

A jelenlegi, a PSZÁF támogatásával megvalósu-
ló internetbanki és internetbiztonsági oktatóprog-
ram modell gyakorlására eddig három középisko-
lában szervezõdtek csoportok: a ceglédi Kossuth
Lajos Gimnáziumon kívül a Károlyiban és a szintén
IV. kerületi Újpesti Kéttannyelvû Mûszaki Szakkö-
zépiskolában. A tanfolyam során és az ismereteket
feldolgozó vetélkedõben sikeres tanulók értékes
informatikai eszközöket kapnak majd ajándékba. 

További információ: idealisbank.biztonsagosin-
ternet.hu weboldalon.  

– HIRMANN LÁSZLÓ intézményvezetõ, 
a program helyi szervezõje



A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN 
Február 11-én, 16.00-18.00 óráig.
Szeretettel várunk minden kedves
nyugdíjast, ill. azokat, akik nagysze-
rû társaságban szeretnének eltölteni
egy kellemes délutánt. Összejövete-
lünk „batyus” jelleggel mûködik.
Közremûködik: Boldizsár Endre, a
belépés díjtalan! Helyszín: KFÁMK
Közösségi Ház

SZEDERINDA – APRÓK TÁNCHÁZA
Február 13-án, 17.00-18.30 óráig.
Jelmezbál – autentikus moldvai élõ-
zenére sor és lánctáncok (Kecskés,
Bulgáros), rávezetõ mozgások,
egyenletes járás, körben, sorban,
különbözõ ritmusképletek tapsolá-
sa és dobogása. Szeretettel várunk
minden óvodás és kisiskolás korú
gyereket és szüleiket! A talpalávalót
a Csobán zenekar szolgáltatja. A
táncházat Prekler Kata vezeti. Belé-
põdíj: 500 Ft/fõ. 2 éves kor alatt a
belépés ingyenes. Helyszín: KFÁMK
Közösségi Ház

AGYKONTROLL TANFOLYAM
GYEREKEKNEK
7-10 éveseknek. Február 20, 21. Dí-
ja: 18 000 Ft/fõ. Információ: Pappné
Sztupjánszky Zsuzsától a 380-6163-
as telefonszámon. Helyszín: KFÁMK
fõépület

„HELYES EXPOZÍCIÓ”
Digitális fotótanfolyam. A tanfolya-
mon elsajátíthatók a digitális fény-
képezés alapjai (fotótechnika, kép-
szerkesztés, photoshop használata).
A tanfolyam két tantermi, elméleti
oktatásból és egy külsõ helyszínen
történõ fotózásból áll. Foglalkozá-
sok: szerdánként 17.00-19.00 óráig
(3 alkalom). Díja: 6500 Ft/fõ, CD-n
lévõ tananyaggal együtt. A kezdés
megváltozott: 2010. február 17-
én 17.00 órakor. A tanfolyam fo-
lyamatosan indul – megfelelõ lét-
szám esetén – minden hónap elsõ
szerdáján. Jelentkezni lehet Hlaszni
Veronika oktatónál, tel: 06-20-340-
9440 és a Közösségi Házban. Hely-
szín: KFÁMK Közösségi Ház

TIFFANY SÍKÜVEG, HOBBY 
TANFOLYAM FELNÕTTEKNEK
Foglalkozások: 2010. februárban
szombaton 10.00 órakor vagy szer-
dán 18.00 órakor indulnak. Díja:

1125 Ft/óra, összesen 45 000 Ft. Ve-
zeti: Jócsák Zsolt. A tanfolyam idõ-
tartama: 40 óra (5 alkalom). Bõvebb
információ: Tóthné Ruzsinszki Ilo-
na, 380-6163. Helyszín: KFÁMK fõ-
épület

ÜVEGFESTÕ TANFOLYAM
Kezdõknek szánt kézmûves tanfo-
lyam, melyen elsajátítható az üveg-
festés alaptechnikája. Foglalkozá-
sok: szerdánként 17.30-19.30 óráig.
Díja: 10.500 Ft/6 alkalom. Vezeti:
Süveges Julianna tanár. Várható kez-
dés: 2010. február, a tanfolyam csak
megfelelõ létszám elérése esetén in-
dul. Információ és jelentkezés: Süve-
ges Julianna, 06-30-393-6443. Hely-
szín: KFÁMK fõépület

ANGOL TANFOLYAMOK
Kezdõ – 40 órás, foglalkozások: hét-
fõn és pénteken 18.30-20.00 óráig.
Díja: 40.000 Ft/fõ. Kezdés: 2010.
február 8. Felsõfokú nyelvvizsga-
felkészítõ – 100 órás, foglalkozások:
szerda 18.00-20.00 óráig. Díja: 90
000 Ft/fõ. Kezdés: 2010. február 3.
Vezeti: Njoku Godwin, anyanyelvi
tanár, tel: 06-20-430-4273. Beiratko-
zás és befizetés az elsõ alkalommal.
Helyszín: KFÁMK fõépület

www.karinthyamk.sulinet.hu

AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJAI
VÁLTSON BÉRLETET 
AZ ÚJPEST SZÍNHÁZBA!
Újra indul az Újpest Színház bérlet!
Az Ady Endre Mûvelõdési Központ
2010. februártól színházi bérletes elõ-
adásokra invitálja a színház szerelme-
seit. A bérlet ára: 1-9. sor: 7000 Ft, 10-
15. sor: 6000 Ft. A bérleti elõadásokról
tájékozódhat az Ady Endre Mûvelõdé-
si Központ honlapján: www.adymk.hu

Bérletek rendelhetõk személyesen
az Ady Endre Mûvelõdési Központ-
ban vagy a 06-1-231-6000-es számon.
Az elõadások bérleten kívül is megte-
kinthetõek. Jegyárak: 2200 és 2500 Ft

BÉRLETBEN MEGTEKINTHETÕ
ELÕADÁSOK:
Beaumarchais: Figaró házassága:
2010. február 26., 19 óra
Kishon: Házasságlevél: 2010. márci-
us 27., 19 óra

Arthur Miller: Édes fiaim: 2010. áp-
rilis 10., 19 óra
Robert Thomas: Nyolc nõ, 2010.
május

BEAUMARCHAIS
FIGARO HÁZASSÁGA
avagy egy õrült nap története két
részben, vígjáték
2010. február 26. 19 óra
Fordította: Pacskovszky Zsolt
ALMAVIVA gróf HARMATH IMRE
ROSINA, grófné BÁNFALVY ÁGI
FIGARO, belsõ inas RÉKASI KÁROLY
SUZANNE, Figaro jegyese BUGÁR ANNA
MARCELINE, házvezetõnõ IVÁN ILDIKÓ
ANTONIO, kertész BÁCSKAI JÁNOS
FANCHETTE GYARMATI ÉVA
CHÉRUBIN BAGHY JÁNOS
BASILE DÓCZY PÉTER
BARTHOLO URI ISTVÁN/INCZE JÓZSEF
DON GUSMÁN FARKAS ZOLTÁN
DUPLA-MARÉK VIRÁG LÁSZLÓ
BUZGÓMÓCSING BOLGÁR PÁL
AJTÓNÁLLÓ KOVÁCS ARNOLD
PEDRILLO BAJI ÁKOS
továbbá cselédek, lányok, asszonyok: BA-
JOR ZSUZSA, BARÍZ EVELIN, CSÖNGEDI
NIKOLETT, HÁZI ANITA

Díszlet: GULYÁS IMRE; Jelmez: LIBOR
KATALIN; Zene: KOKAVECZ IVÁN; Stylist:
DÜLK KATA; Mozgás: PINTÉR TAMÁS; A
rendezõ munkatársa: ULLMANN KRISZ-
TINA, KICKINGER GÁBOR; Rendezõ:
BÁNFALVY ÁGI

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

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

FARSANGI BÁL
2010. február 27., 20–04 óráig.
Játszik a Nincspardon tánczenekar.
Nyitótánc: A Földházi tánciskola
versenytáncosai. Éjféli tombola! Be-
lépõ: 2200 Ft

VERSPÓDIUM
2010. február 21-én, 18 órakor.
„Sem emlék, sem varázslat”. Radnó-
ti Miklós emlékmûsor. Harsányi Gá-

bor kétszeres Jászai-díjas színmû-
vész és Nyári István elõadómûvész
estje. Közremûködnek: az Újpesti
Kommunikációs Stúdió növendé-
kei.

Az emlékmûsor anyagának ösz-
szeállításában közremûködött:
Szöllõsy Marianne. Rendhagyó
irodalomóra egy középiskolában.
Radnóti líráját hallgatjuk, miköz-
ben megelevenednek életének
fontosabb eseményei, helyszínei.
Jegyár: 900 Ft

OPERAPORTRÉK
2010. február 25., 18 óra. Pándi
Piroska jubileumi koncertje. „20
éve az operaénekesi pályán”. Mû-
sor: Puccini: Tosca – Tosca imája;
Puccini: Turandot –Turandot áriá-
ja; Mascagni: Parasztbecsület –
Santuzza áriája; Giordano: André
Chenier – Maddalena áriája; Pucci-
ni: Bohémélet – Musette áriája;
Puccini: Gianni Schicchi – Lauretta
áriája; Catalani: La Wally – Wally
áriája; Bizet: Carmen – Habanera.
Zongorán közremûködik és a mû-
sort vezeti: Köteles Géza. Belépõ:
500 Ft.

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

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

HAYDN ÉS AZ ESTERHÁZYAK
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját az Adorate Vegyeskar
megalakulásának kétéves évfordu-
lója alkalmából megrendezett kon-
certre!
Idõpont: 2010. február 13., 18:00
Helyszín: Újpesti Városháza, Díszte-
rem. Közremûködik: Albinoni Ka-
marazenekar, mûvészeti vezetõ:
Zsigmond Balassa, Csillag-Szabó
Dóra – szóló; Harmath Dénes –
zongora, continuo. Vezényel:
Dombó Dániel és Zsigmond Balassa
Belépés meghívóval, ami az Ady
Endre Mûvelõdési Házban, illetve az
újpesti Városháza ügyfélszolgálatán
ingyenesen átvehetõ, valamint a kó-
rus weboldaláról letölthetõ.
További információ kérhetõ a
www.adorate.eoldal.hu weboldalon.

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony

Sándor Gyula; Rádi Attila önkor-
mányzati képviselõk március 1-jén
hétfõn 17-18-óráig tartanak fogadó-
órát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád
út 56. Tel.: 369-09-05. Bartók Béla
március 2-án 18-19 óráig; Koronka
Lajos március 4-én 17-18 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Ár-
pád út 56. Tel.: 369-09-05. Nagy Ist-
ván március 2-án 16-17 óráig  tart
fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Ist-
ván út 11. Daróczi Lajos önkor-
mányzati képviselõ március 8-án 15-
17 óráig; Wintermantel Zsolt ön-
kormányzati képviselõ március 10-
én 18-19 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: 1042 Bp., Árpád út 56. Dr.
Hollósi Antal március 9-én 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: Me-
gyeri u. 20. Általános Iskola

www.ujpestifidesz.hu

Boruzs András frakcióve-
zetõ, egyéni képviselõ (15.
választókerület: Megyer-

Székesdûlõ) fogadóórája: Megyeri
Úti Általános Iskola, minden hónap
elsõ hétfõjén 16.30-17.30. Kovács
Sándor listás képviselõ fogadóórája:
Megyeri Úti Általános Iskola, min-
den hónap elsõ hétfõjén 16.30-17.30.

www.szdszujpest.hu

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET 
KÉPVISELÕINEK 
FOGADÓÓRÁJA

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

AJÁNLÓSZELVÉNY
GYÛJTÉS – TÁJÉKOZTATÓ
Az ajánlószelvényt az értesí-

tõkkel együtt kell a választópolgár-
oknak megküldeni, 2010. február
12-ig. Az MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri Szervezetének aktivistái az
ajánlószelvények gyûjtésekor egy
„Ajánlószelvény gyûjtés” feliratú kár-
tyával igazolják magukat, amelynek
a második oldalán lévõ meghatal-
mazást az MSZP bejegyzett képvise-
lõjének maghatalmazottjai írják alá
minden egyéni választókerületben.
Aktivistáink Önt is megkeresik, de

ajánlószelvényét az MSZP-Újpesti
Káposztásmegyeri Szervezetének
irodájában is leadhatja! Címünk: Bp.,
1046 Nádor utca 1. Bõvebb informá-
cióért hívja a 369-4205 telefonszá-
mot, vagy az 5 és 6. választási iroda
telefonszámát: 272-0069.

KÁVÉHÁZI BESZÉLGETÉSEK 
RENDEZVÉNYSOROZAT
Szeretettel meghívjuk Önt egy kö-
tetlen beszélgetésre február 18-án
17 órakor az Ady Endre Mûvelõdési
Központba (IV. ker. Tavasz u. 4.).
Vendégeink: Mesterházy Attila mi-
niszterelnök-jelölt, Lendvai Ildikó az
MSZP elnöke és Sebestyén Katja a
Csillag születik újpesti sztárja. Jöjjön
el, várjuk Önt!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és ked-
ves családját február 17-én 17 óra-
kor kezdõdõ Teadélutánra – egy
rendhagyó fogadóórára –, melynek
helyszíne: Német Tagozatos Általá-
nos Iskola (Pozsonyi utca 3.) Jöjjön el
egy kötetlen, baráti beszélgetésre!

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

PARLAMENT-LÁTOGATÁS
Szeretettel meghívom Önöket febru-
ár 18-án 10 órától tartandó Parla-
ment látogatásra. A Parlament épüle-
tébe való beléptetés miatt elõzetes
bejelentkezés szükséges. Jelentkezni
február 15-ig a 441-7947-es telefon-
számon lehet, minden hétköznap 8 és
12 óra között.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

ELMEGYEK A MINISZTERHEZ
Szeretettel meghívom Önt dolgo-
zószobámba egy rendhagyó foga-
dóórára, február 11-én 14 órára. A
minisztérium épületébe való belép-
tetés miatt elõzetes bejelentkezés
szükséges. Jelentkezni a 441-7947-es
telefonszámon lehet minden hét-
köznap 8–12 óra között. (Az idõ-
pontok egyeztetése a jelentkezések
sorrendjében történik.) 

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

„MI ITT VAGYUNK!”
Jubileumi „Ki mit tud?” Pódium ren-
dezvénysorozat nyugdíjasoknak
2009-2010. A „Ki mit tud?” Pódium
következõ elõadására 2010. február
10-én 14 órai kezdettel a Polgár
Centrumban (IV. ker., Árpád út 66.)
kerül sor. A zenés, szórakoztató ren-
dezvényen az összes mûfaj, kategó-
ria képviselteti magát egy-egy színes

elõadás keretében. Fõvédnök: Kiss
Péter, Csizmár Gábor, országgyûlé-
si képviselõk. Bõvebb információt
kaphat az MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri szervezetének irodájában
(Nádor u. 1.) vagy telefonon a 369-
42-05-ös számokon. Minden kedves
érdeklõdõt szeretettel várunk!

„Ki Mit Tud?” Klub szervezõi

SPORT ÉS EGÉSZSÉGNAP
Sok szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklõdõt február 13-án 10
órakor a Halassy Olivér Sportköz-
pontba (IV. ker. Pozsonyi u. 4/c.). A
résztvevõk különféle sportágakban
próbálhatják ki tudásukat: darts, te-
ke, asztalitenisz, ügyességi verseny,
kispályás foci és röplabda. A kispá-
lyás foci és a röplabda esetében elõ-
zetes nevezés szükséges, melyre feb-
ruár 10-ig van lehetõség az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szerveze-
tének irodájában, telefonon a 369-
4205-as és a 06-20/419-7828-as szá-
mokon. Kispályás focinál két kategó-
riában: 18 év alatti és 18 év feletti
5+1 fõs csapatok, míg röplabda ese-
tén 6 fõs vegyes csapatok jelentkezé-
sét várjuk. A többi sportágnál ele-
gendõ a helyszíni regisztráció. A ne-
vezés és a belépés díjtalan. A rendez-
vényre nem csak az aktív sportolókat
várjuk, hanem a lelkes szurkolókat is,
azaz mindenkit, aki egy jó hangulatú
napra vágyik. A rendezvény kiemelt
témája az egészségmegõrzés, ezért
lehetõség lesz vérnyomás-, vércukor-
és koleszterinszint-mérésre is. Vala-
mint vetélkedõkön tesztelhetik a té-
mával kapcsolatos tudásukat is.
Fõvédnök: Kiss Péter, Csizmár Gá-
bor országgyûlési képviselõk

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezete

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívom Önt és ked-
ves családját a Csipkerózsika c. me-
semusical elõadására február 14-én
10 órára a Kossuth utcai Általános
Iskolába (XV. ker., Kossuth u. 53.).
Az elõadás sok-sok zenével, játékkal
és tánccal van fûszerezve, úgy hogy
a nézõ gyermekek is felmehetnek
majd köszönteni Csipkerózsikát a
„Cifra Palotába”. Jegyek – ingyene-
sen – átvehetõek az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri szervezetének
irodájában a Nádor u. 1. szám alatt,
vagy érdeklõdni lehet a 369-4205-
ös számon.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN
Egy olyan klub, ahol te is tanul-
hatsz, és tõled is tanulhatnak a gitár
szerelmesei! Szeretettel várjuk a
most alakuló klubunkba mindazok
jelentkezését – kezdõket, haladó-
kat, érdeklõdõket –, akik szívesen
vennének részt egy zenei közösség
munkájában. 

Ízelítõként: hangszertörténet,
kottaismeret, összhangzattan, ak-
kordok és fordításaik, stílusgya-
korlat, zeneelmélet. Figyelem: nem
oktatás, csak konzultáció, a klub-
tagság ingyenes! Érdeklõdni a
06/20-419-7878-as telefonszámon
lehet H-SZ-P 10–15 óráig. Cím: Ná-
dor u. 1.,

FARSANGI JELMEZBÁL
Szeretettel meghívom Önt és ked-
ves családját február 19-én pén-
teken 14 órára a Csokonai Mûve-
lõdési Házba (XV. ker., Eötvös u.
64–66.) egy vidám, zenés, táncos
farsangi jelmezbálra. A legötlete-
sebb jelmezeket jutalomban része-
sítjük! Jegyek – ingyenesen – átve-
hetõk személyesen az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri szerve-
zetének irodájában a Nádor u. 1.
szám alatt, illetve érdeklõdni lehet
telefonon a 369-4205-ös  számon.
A jókedvüket hozzák magukkal,
várom Önöket! A rendezvény hely-
színe megközelíthetõ a 25-ös
busszal Újpest Központtól a 9.
megállónál, az Arany János utcánál
kell leszállni. 

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

www.mszpujpest.hu

Kedves Újpesti Választók!
2010 február 9-12-ig (kedd-
tõl péntekig), minden nap

17-19 óráig a KDNP újpesti irodájá-
ban (Templom u 4.) adhatják le
ajánlószelvényeiket a Fidesz-KDNP
jelöltjeire. Köszönettel: Szalma Bo-
tond, elnök

Az Újpesti Bolgár, Görög és
Szerb Kisebbségi Önkormány-
zatok szeretettel értesítik az új-
pesti lakosokat, hogy 2010.
február 20-án, 18 órai kezdet-
tel Balkán Est lesz az Ady End-
re Mûvelódési Központban.
Néptáncbemutató, élõ zenés
táncház és nemzetiségi büfé
várja a kedves érdeklõdõket.

Újpestért
Egyesület
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– Rengeteget dolgoztak a srácok a
felkészülés hetei alatt – újságolta
Borsche Gábor, az Újpesti Futsal

Club elnöke. – A kemény edzések
mellett felkészülési meccseket is vív-
tak, s büszkén mondom, szép játék-
kal, jó eredményeket értek el. Persze
tudom, hogy másképpen npattan a
labda, ha élseben megy a játék, de
látva az elszántságot, ismerve az el-
végzett munkát biztosan nem ma-
radnak el a gyõzelmek.

– Mikor lépnek hazai pályán a
közönség elé?

– Február 15-én, hétfõn lesz a
nagy nap, amire külön programmal
is készülünk. Nem árulok el titkot,
hogy a Monor elleni meccsünk elõtt
igazi rangadót láthat majd a remél-

hetõen szép számú közönség a Láng
Vasas csarnokban. Az Újpest öregfi-
úk csapata lép pályára a Vasas ha-
sonló korú futballistái ellen. A régi
sztárok közül biztosan pályára lép a
lila fehéreknél Urbán Flórián, Véber
György, Szlezák Zoltán és nem utolsó
sorban az UTE frissen kinevezett
klubigazgatója, az újpesti szurkolók
kedvence, Kovács Zoltán is.

– Gondolom, Angyalföldrõl sem
kutyaütõk érkeznek…

– Bizony, fel kell kötni majd azt a
bizonyos fehérnemût Urbánéknak,
hiszen Mészöly Géza vezérletével el-
jön hozzánk Kozma, Keresztúri, 

Kecskés, Gricajuk is. Úgy gondolom,
hogy nem okoznak csalódást a né-
zõknek. Remélem a bajnoki ponto-
kért folyó küzdelem színvonala sem
marad majd el a gálameccsétõl és a
Újpest-Monor meccs után sem fo-
gunk majd búslakodni.

– Említette Kovács Zoltán nevét
az „öregek” között. Úgy tudom, ve-
le szoros kapcsolatban áll a futsal
csapat.

– Igen, Zoli a tiszteletbeli elnö-
künk, aki nem csak reprezentál a
csapat mellett, hanem, ha ideje
engedi lejön az edzésre és hasznos
tanácsokkal segíti a csapatunkat.

– Térjünk vissza egy kérdés ere-
jéig még a csapathoz. Sérülés, be-
tegség nem akadályozza a mun-
kát?

– Mindenki a fedélzeten! Szeren-
csére valamennyi futballistánk
egészséges, nincs sérültünk sem.
Egy-két jékosunk munkáját ugyan
megnehezítette a vizsgaidõszak, de
most már nyugodt szívvel elmond-
hatom, hogy sikeresen túl vannak a
vizsgákon, és már alig várják, hogy
elkezdõdjön a bajnokság tavaszi idé-
nye. – G. G. 

Hetente legalább három
alkalommal tréningeznek
az újpesti futsal csapat já-
tékosai. A nagyon tehetsé-
ges futballistákból verbu-
válódott gárda nem ki-
sebb fegyvertényt akar
végrehajtani, alakulásuk
után alig egy esztendõvel
a legfelsõbb osztály baj-
nokságát vették célba. A
tavaszi idény elsõ találko-
zóját lapzártánk után Kar-
talon játszották a fiúk.

Újpest-Vasas öregfiúk
rangadóval kedveskednek
a futsalosok

Mindenki 
a fedélzeten

Ez egy korszerû, hatékony orvosi vizsgálóesz-
köz, mely fájdalommentes, gyors állapotfel-
mérést tesz lehetõvé. Néhány perc alatt hatal-
mas mennyiségû információt gyûjt a szerve-
zetrõl, melyet azonnal szövegesen, illetve gra-
fikusan három dimenzióban jelenít meg. Ez-
után történik a kapott eredmények kiértéke-
lése. Az egész procedúra kb. 1 órát vesz igény-

be. A leleteket a páciens rögtön, nyomtatott formában megkapja az étkezési és élet-
módtanácsokkal, homeopátiás és gyógynövényes tanácsokkal együtt. A Perényi
Egészség Centrumban a vizsgálatot és a kiértékelést is szakképzett orvosok végzik.

DIAGNOSZTIKAI RENDSZERÜNK AZ ALÁBBIAKAT ÁLLAPÍTHATJA MEG:
– szív és keringési rendszer, érhálózat állapota
– nyirokrendszer állapota
– az idegrendszer mûködése és terheltsége
– a stressz szintje
– a belsõ szervek mûködõképessége (máj, tüdõ, vese)
– a szervezetben lévõ gócok, gyulladások feltérképezése
– emésztõrendszer és gyomor állapota
– sav-bázis egyensúly
– daganatos betegségre való hajlam az aktuális állapot alapján
– esetleges cukorbetegség kialakulásának kockázata
– a szervezet ásványianyag-szintje
– az esetleges folyadékhiány vagy -többlet
– a szabadgyökök aránya a szervezetben
– testösszetétel, zsírtömeg aránya
– hormonális egyensúly
– vércukorszint, koleszterin és a vérzsír értéke (vérvétel és tûszúrás nélkül)

KIKNEK AJÁNLJUK?
– akik állandó fáradtsággal küzdenek
– stresszes életet élnek
– olyan problémákkal küzdenek, amelyeknek nem tudják az okát
– szeretnének életmódot váltani
– fontosnak tartják a megelõzést
– szeretnének teljes képet kapni szervezetük aktuális állapotáról

AKCIÓ! Az állapotfelmérés díja 12 000 Ft.
Februárban az állapotfelmérés mellé egy 5000 Ft értékû 

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

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

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



Ingatlan eladó

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

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

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

� Eladó tulajdonostól Újpesten, jó közlekedés-
sel, csendes környezetben egy kétszobás, össz-
komfortos családi ház (telek, udvar, gazdasági
épület). Kiadó is. Tel.: 06-30-392-4030

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

� Újpesten-Megyeren családi ház eladó tulaj-
donostól. Két különálló lakás, de egyben is meg-
vásárolható (2x30 m2). 6,9 MFt és 9 MFt. Tel.: 06-
30-250-6560

� Káposztásmegyer I-en, 1 szobás, 37 m2-es,
erkélyes lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 
7,4 MFt Tel.: 06-20-396-2795

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

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

� Budapest XV. kerület Csomád utcában tulaj-
donostól eladó 3 külön lakásból álló családi ház.
Tartozik hozzá garázs és pince is. Irányár: 24 MFt.
Tel.: 06-20-535-8822 

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

� Dunakeszi-Alsón 300 négyszögöl gyümölcsös
kis faházzal hobbi-kertnek hosszabb távra bér-
beadó. Gyermekes családnak vagy nyugdíjasok-
nak ideális. Tel.: (munkaidõben) 06-52-346-226,
vagy 06-70-258-8045

� Eladó Újpest-központhoz közeli, 73 m2-es
kétszobás, alkóvos házrész ötlakásos udvarban.
Nagy pince, saját elõkert, közös költség nincs.
Irányár: 13,9 MFt. Tel.: 06-20-917-4640

� 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

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

� Eladó Újpesten egy 26 m2-es galériás, felújí-
tott lakás kis kerttel, tárolóval. Konyhabútor, für-
dõszobabútor, mosógép, hûtõ, IKEA-s bútorok
az árban. Ár: 8,8 MFt. Tel.: 06-20-220-3477

Ingatlant kiad

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

� Kiadó Újpalotán egy 55 m2-es 1+ 2 félszobás,
részben bútorozott panellakás, 45 ezer Ft + re-
zsiért, két havi kaucióval. Jó közlekedés, iskola,
óvoda a közelben. Érdeklõdés a 06/204835925,
vagy a 3884668-as telefonokon.

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

� VII. kerületben, a Városligettõl 2 percre II.
emeleti, 85 m2-es, kétszobás, étkezõ-konyhás,
felújított, félig bútorozott lakás kiadó. Diákok-
nak is! Tel.: 06-20-437-3443 (10-22 óráig)

Ingatlant cserél

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

Garázs

� Eladnám vagy bérbe adnám Újpesten, piac-
hoz, metróhoz közeli, József Attila utcában lé-
võ 9 m2-es teremgarázsomat tárolóval vagy nél-
küle. Irányár: 1 950 000 Ft. Tel.: 06-30-243-7896

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

� Garázs kiadó vagy eladó áprilistól a Reviczky
utcában. 20 m2-es, víz, villany van. Tel.: 06-20-
586-0406

Szolgáltatás

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

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

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

� Vállalom FÉG-es (magyar) gázkészülékek
javítását, tisztítását, karbantartását. Harangi
Ferenc, tel.: 06-30-841-0481

� 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

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

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

� Lakberendezés-tervezés-generálkivitelezés
www.1kislakberendezes.hu, Kis Judit tel.: 06-309-
512-765

Oktatás

� Német nyelvoktatás kezdõknek, haladóknak,
újrakezdõknek, nyelvvizsgára készülõknek. Vizs-
gáztató tanárként vállalok különbözõ vizsgákra
való felkészítést, üzleti nyelvoktatást kidolgozott
tananyaggal. Sok kommunikáció, sok gyakorlás.
Tel.: 06-20-344-0643

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

� Angolból általános iskolások korrepetálását,
fejlesztését vállalom. Alsós gyermekeket is. Akár
matematikából, magyar nyelvbõl is, Árpád Üz-
letház közelében. Tel.: 06-20-494-4590

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

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

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

� Angol, német, olasz nyelvtanítás, korrepetálás,
érettségire, általános és gazdasági nyelvvizsgára
felkészítés. Egyéni tematika. Tel.: 06-30-448-8030

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

� Senior tánctanfolyam indul február 19-én a
XIII. Dagály u. 15/a szám alatt. Bõvebb felvilá-
gosítás és jelentkezés a zolilea@hotmail.com
címen. www.fortunatsk.info

� Jazz-zongora oktatás Káposztásmegyeren
kicsiknek és nagyoknak, kezdõtõl haladó szintig,
gyakorló, diplomás jazz-zongoristától! Zenei elõ-
képzettség nem feltétel, de elõnyt jelent. Komp-

lex, személyre szabott órák – garantált és gyors
fejlõdés! Horváth Bence Tel.: 06-30-947-7451,
benzjazz@mailbox.hu

� Matematika, fizika, kémia, elektro korrepe-
tálást vállalok 5. évfolyamtól 12-ig. Tanulási ne-
hézségekkel küzdõ tanulókat is szívesen látok.
Mérnöktanár, szakvizsgázott pedagógus. Tel.: 06-
70-948-1464

Állást kínál

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

� A Deák Ovi (1041 Bp., Deák Ferenc u 95.) pályá-
zatot hirdet óvodapedagógus állásra, határozat-
lan idõre. Részleteket a kozigallas.gov.hu webol-
dalon találhatnak. Érdeklõdni Nagy Imréné óvoda-
vezetõnél a 369-6307-es telefonszámon lehet.

Utazás

�Busójárás Mohácson 02.14.: 6500 Ft., Bécs-
Schönbrunn 03. 06.: 7200 Ft., Száztornyu Prá-
ga 03.13–15.: 34 900 Ft., Krakkói városnézés
03.26–28. 26 900 Ft., Izrael 03.14.: 198 6oo
Ft+ill., Izland 04.19.: 295 500 Ft+ill. Tel.: 413-
1874. Pataki Edit

Régiség

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

Egészség

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

Gyermekfelügyelet

Megbízható hölgy, az otthonában, a hét minden
napján, gyermekfelügyeletet vállal 0–10 éves ko-
rig. Tel.: 06-20-989-7567, 708-5436, egész nap.

Társkeresés

� 178/65, 34 éves leszázalékolt fiatalember kere-
si 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).

Üdülési jog

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

Vegyes

� Eladó egy új állapotban lévõ Whirlpool mosó-
gép. Tel.: 230-0506

Családi események

� Tündéri unokáinknak! Törõ Bo-
tond 1 éves születésnapja, valamint
nõvére Törõ Jázmin névnapja al-
kalmából együtt töltött, legboldo-
gabb, legszebb kacagástól hangos,
örömteljes, közös ünnepet kívá-
nunk szívbõl jövõ szeretettel, anyá-
val és apával és velünk. Ani nagyi és
Pista papa.

� Horváth Lilikét 1 éves születés-
napja alkalmából köszöntik nagy-
szülei: Erzsi mama és Sanyi papa, va-
lamint nagynénje: Andrea és unoka-
nõvére: Regike

A lakossági apróhirdetés felvétele az
Újpesti Média Nonprofit Kft. szerkesz-
tõségében történik (Ady Endre MK, Ta-
vasz u. 4., I. emelet).

Hirdetésfelvétel: hétfõn: 10-17 óráig,
csütörtökön 9-16 óráig, pénteken 9-12
óráig. Az apróhirdetés díja bruttó 1000
Ft/25 szó/megjelenés. Hirdetését e-mai-
len is feladhatja: unhirdetes@gmail.com
(kérjük, szíveskedjenek a kért megjele-
nési dátumokat, nevüket és postacímü-
ket is megírni). Lapzárta: csütörtökön-
ként 14 órakor.
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Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja
� Kiadó: Újpesti Média Nonprofit Kft. � Ügyvezető igazgató: Nemesházi Beatrix � Főszerkesztő: Harkai Péter � Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin 
� Szerkesztő: Tutor Kata, Pálfi Kata � Olvasószerkesztő: Török Mónika � Fotó: Horváth Dávid � Titkárságvezető-hirdetésszervező: Szerencsi Csilla 

� Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Központ, 1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, fax: 785-0466, 

e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, � Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 � Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Lajosmizsei Nyomdája, www.hknyomda.hu � Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 885-5337. Megjelenik minden héten 47 000 példányban.

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010.február 18-ig. Le-
vélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Bp., Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail

címen is fogadjuk. Ezévi 3. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Baksai
Csengelle, Dányiné Kárpáti Ágnes, Hibó István, Maróti Sándor akiknek a nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Keresztrejtvény

Szabó Andor emlékére
Lapunk megjelenésének napján,
február 8-án, 12 órakor búcsúztat-
ják a Megyeri úti temetõben Szabó
Andor sokszoros magyar bajnok
motor-kerékpár versenyzõt, aki 85
éves korban,  január 11-én hunyt  el.

Szabó Andor Újpesten született 1925, június 26-án. Motors pályafutá-
sa a negyvenes évek elején indult, kezdõ versenygépét maga építette egy
125-ös Sachs blokk felhasználásával. 1944-ben aratta elsõ legnagyobb si-
kerét, amikor a Millenáris betonteknõjében megnyerte Budapest kismo-
toros pályabajnokságát. 1945. augusztusában 125-ös DKW-n a budapesti

városligeti nemzetközi versenyen, októberben pedig a bécsi Práter Park-
ban gyõzött. Majd Mátrával versenyzett Urbach László támogatásával,
majd 350-es Velocette és kompresszoros DKW következett, de legna-
gyobb sikereit Puchhal aratta. 1948-ban az országos túrabajnokság és a
gyorsasági bajnokság 125-ös kategóriájában elsõ, a következõ évben gyor-
saságiban bajnok a 125-ös géposztályban. 1951-ben és 1952-ben Buda-
pest gyorsasági bajnoka a 125-ös kategóriában, 350-es Jawán megnyeri
1952-ben Budapest  túrabajnokságát is. 1952-ben Kiváló Sportoló kitün-
tetésben részesült. 1953–1956 között a 125-ös kategóriában Mondialon
versenyzett, sportpályafutását MZ-n fejezte be 1958-ban. A motorsport-
hoz azonban nem lett hûtlen, éveken át segítette és kísérte a külföldi ver-
senyeken részt vevõ legjobb magyar versenyzõket, köztük Szabó II Lászlót
és Drapál Jánost. (Forrás: Veterán Autó és Motor, Motorrevü online)
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