
VÁROSHÁZI HÍREK

Beszámolunk a szünet előtti utol-

só testületi ülésről, egy vihar

előtti kármegelőzési javaslatról,

a Trök kihelyezett ülésé-

ről és farkaserdei sze-

métszedéséről . 5

NYÁRI SZÜNET

Lapunk következő száma augusz-

tus 3-án jelenik meg. Minden

kedves olvasónknak kellemes

időtöltést, jó nyaralást kívánunk!

A SZERKESZTŐK

LÉPCSŐHÁZI BORZALOM

Az ország közvéleményét is felka-

varta az a brutális gyilkosság, ami

az újpesti Szigeti József utca egyik

lakótelepi lépcsőházában

történt.

KITÜNTETETT EGÉSZSÉGÜGY
Semmelweis Ignác születésnapján

adta át Nagy István alpolgármes-

ter az Újpest Egészségéért díjakat

– 7. OLDAL

TÍZGÓLOS PÁLYAAVATÓ
A Mátyásföldi MLTC csapatának

pályaavatóján vendégeskedett 

az Újpest FC futballcsapata. 

– 22. OLDAL

JÉGRE VITT CSARNOK
Az Astra-Zeneca csarnok az új-

pesti és országos sportélet fi-

gyelmének fókuszában

– 6–7. OLDAL

w w w . u j p e s t . h uÚ j p e s t ,  a  s z á z é v e s  v á r o s !

Újpest Önkormányzatának

hivatalos lapja

21

PAULUS ALAJOS
A számtalan díjjal kitüntetett, 

82 éves újpesti dokumentumfilm-

rendező újabb munkára készül.

Interjú. – 14. OLDAL

CENTENÁRIUM

Polgármesteri, alpolgármesteri

felhívás, Tóth Dávid szobrász 

bemutatása, és a Híres újpesti

cigányok rovat negyedik

része.
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Újpesti Napló

Engedélyezési szakaszban a Szilas Családi Park – 2–3. oldal

Nagy tervek KáposztásmegyerenNagy tervek Káposztásmegyeren
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„Kár, hogy mára ezeket a vidáman csör-

gedező patakokat Káposztásmegyeren

az Ember betonkoporsóba zárt szenny-

vízcsatornákká változtatta. Ezek a pa-

taknak nevezett csatornák a Szilas-

patak, a Csömöri-patak és a Mogyoródi-

patak. Ahhoz, hogy megtudjuk, milyenek

voltak valamikor ezek a patakok, amikor

még volt bennük magasabbrendű élet,

nem kell időutazásra vállalkoznunk, elég

az is, ha megtekintjük őket Újpest szom-

szédos kerületeiben.” Ezeket a lehangoló

sorokat dr. Kriska György írta az Újpesti

Helytörténeti Értesítő három évvel ez-

előtti számában. A tudós biológus pesz-

szimizmusa természetesen megalapo-

zott, de, bár a Szilas-patak újpesti hossza

még jó ideig betonos marad, sok dolog

előnyére változik. A keleti szakasz gon-

dozatlan területén ugyanis olyan komp-

lexum épül, amely a betonozásnál

legalábbis nemesebb kapcsolatba hozza

az embert és a természetet, ha már az

eredeti állapot végleg elmúlt.

MOST

A Szilas Családi Park munkacímű beru-

házás tervpályázata lezárult, a hosszú

ideig készült szabályozási tervet az ön-

kormányzat képviselőtestülete elfogad-

ta, így az ügy jelenleg a terv engedélye-

zési fázisánál tart. Tekintettel arra, hogy

az ÉPIT ZRt. révén érintett az újpesti ön-

kormányzat, a Közigazgatási Hivatal a

XV. kerület építési hatóságát jelölte ki

engedélyeztetőnek, de ez a plusz kör re-

mélhetőleg nem okoz fennakadást, így a

kivitelezésre menő pályázat valószínű-

leg nemsokára kiírásra kerülhet. Mivel a

bekerülés összege 250-300 millió forint

között lesz, közbeszerzési (azon belül is

kétlépcsős, tehát előminősítéses) eljá-

rás keretében történik majd a megvaló-

sítás. Ekkora bekerülési összegnél sok

pályázóra számíthatunk, azaz vélhetően

a legtöbb, parképítéssel foglalkozó cég

lát majd fantáziát a lehetőségben – ez

akár az árat is kedvezőbbé teheti. Ha a

folyamat zökkenőmentesen megy le, és

nem fordul elő például, ami ebben az or-

szágban nem ritka, hogy egy vesztes

pályázó bejelentést tesz a közbeszer-

zéssel kapcsolatban, akkor még idén el-

készülhet a park. 

IDÁIG

Forrás Gyula, az ÉPIT ZRt. vezérigazga-

tója elmondta, hogy a park ötlete ta-

valy év végén született. „Akkor jutott

eszünkbe ennek az elhanyagolt résznek

a fejlesztési lehetősége, amikor szám-

ba vettük az ÉPIT ZRt. lehetséges jövő

évi feladatait. Akkor még csak nagyjá-

ból az volt az elképzelés, hogy itt vala-

mifajta szabadidős elfoglaltságot lehe-

tővé tévő parkot alakítsunk ki. Ezt aztán

beraktuk a tervünkbe, a két tulajdonos

önkormányzat pedig elfogadta. Amikor

februárban a társaság közgyűlése is

igent mondott, kezdtük el keresni a

tervezőt. Három olyan társaságot kér-

tünk fel a koncepció elkészítésére,

akikkel már a korábbi években kapcso-

latba kerültünk. A három koncepció kö-

zül egyik jobb volt, mint a másik. Te-

kintettel arra, hogy ez egy nagy horde-

rejű, és talán az ÉPIT ZRt. működési kö-

rén túlmutató fejlesztés, továbbítottuk

a pályázatokat az önkormányzathoz, és

maga a Városfejlesztési és Környezet-

védelmi Bizottság választotta ki a leg-

kedvezőbb változatot.” 

2
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Jövő tavaszra új értelmet kap a kerület egy eddig gazdátlannak tűnt

területe. Káposztásmegyer, de közvetve egész Újpest hétvégi arcula-

ta átrajzolódik, ha a Szilas-patak, a Sporttelep és az Óceánárok utca,

valamint a BKV-végállomás közti részen fölépül a Szilas Családi Park.
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Budapest legnagyobbja leszBudapest legnagyobbja lesz

„amíg a gyerek játszik, 

a felnőttnek ne csak 

a keresztrejtvényfejtés

maradjon”

Elkészültek a Szilas Családi Park tervei, az engedélyekre várnak



A tervpályázatot a Sándor Kertépíté-

szet Kft. nyerte meg, és, mint megtud-

tuk, a pályázatukban szereplő referen-

cialista különösen meggyőző volt. Eb-

ben szerepelt a Hajógyári-sziget, vala-

mint többek közt székesfehérvári, deb-

receni, budafoki, kőbányai játszóterek,

sőt voltak megjelölt helyszínek az or-

szághatáron túlról is, mint például a

román tengerparton fekvő Constanta.

Mint Forrás Gyula elmondta, maga a

pályázat is kiérleltebb volt, mint a má-

sik kettő, bár láthatóan a többiek is lel-

kiismeretesen foglalkoztak a feladat-

tal. Ugyanakkor a győztes anyag is ala-

kult az elfogadás után. „A másik kettő,

de a Sándor Kft-féle munka is több

sportpályával számolt, mint ami a mos-

tani tervben van. Ezt azért faragtuk le,

mert a környéken már elkezdtünk ilyen

felfogásban építkezni, építettünk

sportpályát, egy tervkoncepciónk tar-

talmaz gördeszkapályát, távlatilag egy

csarnoképületet is. Úgyhogy itt fölös-

legesek.”

KÉSZEN KAPOTT ALAPGONDOLAT

Sándor Tamás, a Sándor Kertépítészet

Kft. ügyvezető igazgatója elmondta,

hogy olyan szabadidőpark, amely egy-

részt ekkora, ilyen összetett, másrészt

minden korosztályt kiszolgál, eddig

nem létezett Magyarországon. „Már a

pályázati kiírásban meg volt határozva

az alapelv, hogy a park a lakosság min-

den rétegének szóljon. Nem mi találtuk

ki, hanem szerencsére az önkormány-

zatnál voltak olyan felelős vezetők, akik

ezt végiggondolták. Ezt szeretném ki-

hangsúlyozni. Tehát olyan helyet ter-

veztünk, ahova szándékunk szerint ak-

kor is lemennek az emberek, ha nincsen

gyerekük, mert hatalmas és mozgalmas

közösségi térről van szó.” És hogy ebből

az alapgondolatból milyen tervek szü-

lettek?

A PARK MAGA

Az ún. máltai játszóterek lehetnek a

Szilas Családi Park előképei: szintén

komfortosak, jól felszereltek, ott is

van épület, vécé, foglalkoztató. De ez

nem játszótér. Vegyük csak végig.

Az egész, 13 hektáros közpark há-

rom részre tagolódik. Másfél-két

hektár maga a játszópark, a játszó-

egységek korcsoport szerint elkülö-

nítve. Arra is figyeltek a tervezők,

hogy a kisebb gyerekek legyenek a

(mellesleg bővíthető) parkolótól tá-

volabb, a mosdót, pelenkázóhely-

iséget rejtő épülethez közelebb. Par-

koló mindenképpen kell, hiszen elég

valószínű, hogy a Szilas Családi Park-

ba szomszédos kerületekből is fognak

járni autóval. A parkolót amúgy egy

biciklitárolós, pados fogadótér vá-

lasztja el a játszótértől. Mintegy

negyvenfajta játszóeszköz lesz a ját-

szótéren, a kicsiknek való rugós játé-

koktól, mászóváraktól a nagyobbakat

megcélzó óriáscsúszdákon át a tíz

méter magas mászótoronyig. Sőt van

egy rámpás, mozgássérült gyerekek

által használható játszóeszköz is. Sok

száz gyerek tud itt egyszerre játszani

úgy, hogy nem is tűnik zsúfoltnak a

hely.

Van egy központi épület, ahol vécé,

büfé, mozgássérült vécé, pelenkázó,

valamint egy nagy, három részre

bontható, akár rendszeres esemé-

nyekre is megfelelő foglalkoztató he-

lyiség kapott helyet. Az épületnek

nagy előtere, hosszú, fedett terasza

van, ami jól jöhet hirtelen nyári zápo-

roknál. Abban, hogy akadálymentesí-

tett épületről lehetett csak szó, nem

feltétlenül a mozgássérültekre kell

gondolni: babakocsival közlekedni

ugyanúgy rémálom a fővárosban, mint

tolókocsival. Az épülethez csatlakozik

egy nagyméretű gyepfelület, ide kerül

egy kis színpad, amit domb vesz körül.

Van egy másik domb is az épülettől

keletre, ez alkalmas arra, hogy télen

szánkózzanak rajta. Az épület közelé-

ben van a parknak az a része, amely a

felnőttekről szól. Lesz itt egy gumibo-

rítású, kombinált sportpálya, lesznek

pingpongasztalok, fitness-eszközök,

a nálunk is egyre népszerűbb

petanque-nak egy pálya, óriássakk.

Mind azon az elven, hogy amíg a gye-

rek játszik, a felnőttnek ne csak a ke-

resztrejtvényfejtés maradjon.

Az utolsó egységet, a leghátsó, leg-

nagyobb parkrészt pedig fásítják. Biz-

tonságos tűzrakóhelyek lesznek itt ki-

alakítva, sétányok világítással, renge-

teg pad – erről lehet a legkevesebbet

beszélni, pedig nagyon sokan ezt tart-

ják majd az egész komplexum legfon-

tosabb részének. 

SZEZON TAVASSZAL

A Sándor Kertépítészet Kft-nél öt em-

ber, plusz a társtervezők, közmű-

vestervezők dolgoztak a Szilas Családi

Park tervén – amit mi helyszűke miatt

nem is tudtunk méltón bemutatni.

Sándor Tamás örül, hogy ők tervezhet-

tek egy ilyen jelentős komplexumot:

„Számtalan játszótér épül a városban,

kisebbek, nagyobbak. Ha ennek csak a

játszófelületét nézzük, úgy is a legna-

gyobbak közé tartozik, de ha az egé-

szet, akkor bizony ilyen még nem

épült.”

A parkot tervek szerint még ebben

az évben átadják a káposztásmegye-

rieknek, újpestieknek, és a gyanú sze-

rint egész Észak-Pestnek – de a teljes

birtokbavétel, az igazi „szezon” ta-

vasszal kezdődik. – SZÁLINGER BALÁZS

FókuszbanFókuszban
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Kíváncsian várom azt az időszakot, amikor a már felépült Szilas Családi

Parkot ellepik a szórakozni vágyó családok. Még elképzelni is érdekes,

ahogyan a gyerekek próbálgatják az új játszóalkalmatosságokat, új bará-

tokra tesznek szert, és élveznek minden percet, amit ott tölthetnek. A ter-

vekből kiderült, nem csak a csemeték, de szüleik is remekül szórakozhat-

nak majd a parkban, hiszen számukra is tartogat majd érdekességeket az

új létesítmény. Újabb kép rajzolódik ki előttem, ahogyan a nyugdíjasok nem a megszokott módon űzik kedvenc elmetornáju-

kat, a sakkot, hanem csapatokba verődve próbálják felülmúlni egymást az óriástáblán, amelyen minden figurát egy-egy em-

ber személyesít meg. Például adott esetben a nagymama, aki ebben a játékrészben a királynő posztját tölti be, odaszól a futó-

ként szereplő kisunokájának, hogy "Üsd le azt a parasztot…". Mire a kisfiú vagy éppen kislány tétován visszakérdez: Melyiket?

Erre a nagymama a játék hevétől ingerülten csak annyit felel, hát a nagyapádat. Még rágondolni is mulatságos, ahogyan a

gyerekek a nap végén, fáradtan odabattyognak szüleikhez, hogy menjünk már haza… akik erre csak annyit felelnek – légyszi,

maradjunk még egy kicsit, csak pár percet, amíg befejezzük a játékot Pistike apukájával. – FELLNER TIBOR

ÉPIT ZRt.
z Észak-pesti Ingatlan- és
Térségfejlesztési ZRt-t úgy
hozta létre 1996-ban az Új-

pesti és a Fővárosi Önkormányzat,
hogy Káposztásmegyert fejlessze.
Mégpedig olyan formában, hogy a
két megépült lakóteleprész mel-
letti beépítetlen területeket ké-
szítse elő értékesítésre, adja el, és
a befolyt pénzt forgassa vissza
Káposztásmegyer további fejlesz-
tésébe. A ZRt. feladata a legutóbbi
évig döntően a közmű- és útépítés
volt, pontosan azért, hogy jól el-
adhatóvá tegye a területeket. Bár
az elmúlt néhány évben néhány
tízmillió forintot parkosításra is
költött, leginkább az idei év az el-
ső, amikor a források nagyobb ré-
sze a városrész komfortosítására
megy el.

WINTERMANTEL ZSOLT, A VÁROSFEJ-

LESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 

BIZOTTSÁG ELNÖKE (FIDESZ)

ekem személyesen is fontos az

ügy, örülök, hogy a kezdetek-

től fogva részese lehetek egy

olyan fejlesztésnek, ami méretében

és jelentőségében is egyedülálló

Budapesten, de az országban is. 

A megvalósuló családi, integrált ját-

szópark és az igényes zöldterületfe-

jlesztés minden korosztály számára

megfelelő szórakozási és kikapcso-

lódási lehetőséget fog jelenteni.

Másfél éves kisfiam biztosan évekig

élvezni fogja, mint ahogyan remé-

nyeim szerint az újpesti gyermekes

családok többsége is. Ha kész lesz,

egy igazán szép példája lehet annak,

hogy nem csak beszélni, de tenni is

lehet azért, hogy valami új, hasznos

és igényes helyet építsünk mind-

annyiunknak. Az ötlettől kezdve ren-

geteg munka és energia kellett ah-

hoz, hogy mostanra kész tervekkel

rendelkezhessünk. Igazán boldog és

büszke akkor leszek, ha a tervek sze-

rint időben megnyitja a kapuit a

Szilas Családi Park, mely méltán gaz-

dagítja majd Újpestet, a százéves vá-

rost. Akkor már elmondhatjuk: nem

dolgoztunk hiába!

N
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Végre felnőtteknek is!
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Csendes, de szívós pályaívet tud-

hat maga mögött Geberle Erzsé-

bet. Energikus, mégis megnyug-

tató vitastílusát a közéleti tevé-

kenységben hasznosítja, már 17

éve. Az SZDSZ helyi szervezeté-

nek alapítója.

Geberle Erzsébet ennek ellenére jelen-

leg a párt legfiatalabb országgyűlési

képviselője, hiszen Demszky Gábor

megüresedett helyére került az elmúlt

év decemberében. Humánus elkötele-

zettsége viszont már 1990-ben a fővá-

rosi önkormányzatban találta meg a ha-

tékony önkifejezés terepét.

Pedagógusként hogyan tévedt a poli-

tika területére?

– Hároméves korom óta élünk itt, édes-

apám a hajdani Bányagépgyártó Vállalat

munkásszállóját vezette, korán megis-

mertem a hétköznapi szociális közösség

mindennapjait. Talán ez és az energikus

érdeklődés hajtott a társadalmi és köz-

életi kérdések irányába, szerintem ez

egyszerű „születési rendellenesség”. 

Amint említi, már kora fiatalsága a

munkásélet közvetlen közelében telt.

Miként fordult mégis a liberális poli-

tika irányába? 

– Egyszerű emberi okok: nehezen tudom

magamra erőltetni a kötelező véle-

ményt, egyrészt. Másrészről az a véle-

ményem, hogy a szociális segítséget

azoknak és akkor kell megadni, akik és

amikor valóban rászorulnak, de akkor a

hónuk alá kell nyúlni. Ezt a szemléletet

igyekeztem érvényesíteni már a kezde-

tektől. Fővárosi Önkormányzatban a

Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság

elnökeként a szociális témákról átfogó

képet kaphattam. Beleértve a hajlékta-

lan-ellátástól az időskorúak, fogyatéko-

sok gondozásán át a lakásrezsi-támoga-

tásokig, esélyegyenlőségi kérdésekig.

Most a parlament Foglalkoztatási és

Munkaügyi Bizottságában hasznosítom

ezeket a tapasztalatokat.

Egy országgyűlési képviselőn általá-

ban számon kérik, vagy legalábbis el-

várják tőle a lakóközösségében élők,

hogy lehetőségeihez mérten a helyi

érdekeket is képviselje az országos

politikában. Önt milyen problémákkal

keresik a leginkább? 

– A leghétköznapibb élethelyzetektől a

legaktuálisabb országos kérdéseket

érintő személyes ügyekig bármi előfor-

dul a fogadóórákon. Gázszámlákkal kap-

csolatos nehézségekkel éppúgy megke-

resnek az emberek, mint a megyeri te-

mető fakivágásai miatt aggódva vagy az

oktatási helyzet és reformok teremtette

nehézségek ügyében. Mindez politikus-

ként azért jelentős motivációs erő a szá-

momra, mert lényegében nem pártspeci-

fikus kérdések, hanem az emberek min-

dennapjait leginkább érintő problémák.

Ez egyébként alapelvem is, hogy a „kijá-

rós politikus” szerepe helyett inkább az

emberek összefogásában látom az igazán

hatékony közéleti tevékenységet.

Ha már szóba került az oktatás, ön –

kis túlzással a téma felelőseként is –,

mindezt miként képes az érintettekkel

megbeszélni?

– Nos, magam is résztvevője voltam

annak a viharos nyílt Közművelődési és

Oktatásügyi Bizottsági ülésnek, ahol

régen látott szenvedélyek csaptak ösz-

sze. Értelmes párbeszéddel és a valósá-

got tükröző érvekkel ezek a szenvedé-

lyek például mára szakmai megbeszé-

lésekké szelídültek. Meggyőződésem,

hogy emberi hangon és kellő szakmai

felkészültséggel minden probléma or-

vosolható. – HP

KépviseletKépviselet
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Miért fontos
önnek 
a közélet?

– Két dolog

miatt. Az egyik

maga Újpest.

Már a déd-

szüleim is itt

h á z a s o d t a k

össze, a nagy-

szüleimtől kezdve pedig itt született

mindenkim. A munkahelyem is ide köt,

a Chinoinban dolgozom. Ennek a vá-

rosnak nagyon szép múltja volt, és

méltó rá, hogy ugyanolyan szép jövője

legyen. Ennek a múltnak pedig részei

a kisebbségek is, amelyek mindig is

gazdagították a kerület kulturális és

közéletét. Ezt nem kéne hagyni elhal-

ni, már csak azért sem, mert Újpest

eredendően befogadó településként

épült.

A másik… az emberek. Szeretem

őket, és ha csak olyan apró dologban

tudok segíteni, hogy meg kéne met-

szetni a fákat a körzetemben, engem az

is boldoggá tesz. Most már nagyok a

gyerekeim, jobbak ráérek, de amikor

kicsik voltak, akkor is mindig közremű-

ködtem valami közéleti dologban.

Miben áll a képviselői munkája?

– Nagyon sokan keresnek meg akár a

fogadóórán, akár levélben, telefonon –

de sokakkal találkozom személyesen,

például bevásárlás közben.

Ez az első ciklusa ott. Megismerik
már az emberek?

– Mivelhogy én tényleg ott születtem,

a szüleim is ott laktak sokáig, eleve is-

mernek. Sokan ismernek a munkahe-

lyemről is, ez nem volt gond eddig sem.

De most már ismeretlenek is felhívnak

bizalommal.

Milyen jellegű problémákkal küzd a
körzet?

– A körzet főleg lakótelepi jellegű, de

van benne egy csöpp kisutcás, udvaros

régi rész is. Tulajdonképpen azok a

problémák a körzetemben, mint egész

Újpesten. Lakásprobléma, szociális

problémák. De vannak kellemes gon-

dok is – például van egy öregúr a lakó-

telepen, kis üzletet vezet, és gyereke-

ket akar foglalkoztatni, hogy ne az ut-

cán csámborogjanak. Ebben is próbálok

segíteni.

A körzet közel van a központhoz, ez
azt jelenti-e, hogy szórakozási, mű-
velődési, szabadidős  lehetőségek-
kel jól van ellátva?

– Hát nem tudom, szerintem egész Új-

pest nincs jól ellátva. Főleg a fiatalok

azok, akik máshol keresnek szórakozási

lehetőséget. Éppen a minap beszélget-

tem egy fiatal lánnyal, és panaszko-

dott, hogy ha a fiatalok el akarnak vala-

hova menni, nincs hova beülni. Moziba

is az angyalföldi plázába mennek.

Ez ellen ön mit tud tenni?

– Nekem csak ötleteim vannak. A vá-

rosközpontot kéne olyan irányba fej-

leszteni, hogy mindenki megtalálhassa

a neki valót. Hogy a fiataloknak, ha bu-

lizni akarnak, ne a kocsma maradjon.

Van olyan ügy a körzetében, amely-
nek érdekében a helyi riválisaival, a
körzetben lakó egyéb képviselőtár-
sával együtt tud dolgozni?

– Hát persze, de bárki mással is szíve-

sen működöm együtt. Szerencsére ha a

körzetem egy adott területét, problé-

máját nem ismerem nagyon, mindig

van, akihez fordulhatok.

Mi az az eredmény, amivel három év
múlva nyugodt szívvel indul el az
újabb választáson?

– Tulajdonképpen az, hogy aki most

nem ismer, az akkorra megismerjen,

méghozzá úgy, mint aki komolyan vet-

te a problémáit. Nem nagy, látványos

eredményekben hiszek, szerintem az is

eredmény, hogy valamivel jobban lehet

élni az adott körzetben.

Légrádiné Nagy Klára 2006 ősze előtt szlovák kisebbségi képviselő

volt, azóta az MSZP színeiben a 9. számú választókörzet képviselője.

A Kisebbségi Bizottság elnöke.

OrszÆgh
Æz
a

Nem a „kijárós”
politika
hatékony

Az apró segítség is nagy segítség
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rszágszerte négyszázszor riasz-

tották a tűzoltókat, főként fák

kidőlése miatt. A vihar Újpesten

is számos kárt okozott, ágak tör-

tek le, fák dőltek ki, melyek mind a mai

napig láthatók. Dr. Trippon Norbert ön-

kormányzati képviselő, a Városfejleszté-

si és Környezetvédelmi Bizottság tagja-

ként felhívással fordult képviselőtársai-

hoz és a lakosokhoz egyaránt.

– Nem kizárt a pusztító erejű vihar

megismétlődése. Egy újabb hasonló eset

komoly veszélyt jelenthet az emberek

testi épségére és vagyontárgyaira. Előz-

zük meg tehát erőnkhöz mérten a bajt, és

próbáljuk megóvni az újpestiek testi ép-

ségét és vagyonbiztonságát. Újpesten

járva – néhány helyszínről már bejelen-

tést is tettem a Városüzemeltetési és

Környezetvédelmi Osztályon – korhadt,

kiszáradt, kidőléssel fenyegető fák,

életveszélyes ágak lebegnek a fejünk fe-

lett sokfelé. Ilyeneket találni többek kö-

zött az István téren több helyszínen, a

József Attila utcában és a Szabadság

parkban is.

Ezek a fák, ágak komoly veszélyt jelent-

hetnek egy esetleges viharban. Ami tőlünk

telik, meg kell tennünk a baj megelőzése

érdekében. Ezért arra kérek minden ön-

kormányzati képviselőt, járja be körzetét, s

ha hasonlókat tapasztal, jelentse be az ön-

kormányzatnál. Ezzel is segíthetjük a Vá-

rosüzemeltetési Osztály munkatársainak

magas színvonalú munkáját.

Két hete nagy erejű vihar söpört keresztül Újpesten. Budán és

Újpesten dió nagyságú jég hullott. Budapesten hatan megsérültek,

három ember a fejükre hulló ágak miatt, egy embert a lábán cserép

sebzett meg, egynek az ütőerét vágták el egy betörő ablak szilánkjai. 

www.ujpest .hu

Szokásos arcát mutatta a nyári

szünet előtti utolsó testületi ülés

június 21-én: érdemi döntések és

személyeskedésektől sem mentes

felszólalások váltották egymást a

kánikulai koraestében. 

KÖSZÖNET ÉS KORREKCIÓ

A napirendi pontok megtárgyalása előtt

dr. Derce Tamás polgármester köszönte

meg az önkormányzat nevében a nyug-

díjba vonuló Jánka Sándor alezredes, ke-

rületi rendőrkapitány-helyettes munká-

ját. Wintermantel Zsolt (Fidesz) a frakci-

ója nevében kezdeményezte, hogy Újpest

várossá nyilvánításának 100. évfordulója

alkalmából a képviselőtestület augusztus

14-én rendkívüli ülést tartson. A tervet

egyetértés fogadta.

Szalkai István (MSZP) alpolgármester

az önkormányzat fenntartásában lévő in-

tézmények költségvetéséről és a végre-

hajtás szabályairól és a nem lakás céljára

szolgáló helyiségek bérletéről és ennek

szabályairól szóló rendelet módosítását

kérte. Az előterjesztéseket 27 igen szava-

zat mellett elfogadták.

AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZETÉRT

A Gazdasági Bizottság nevében dr.

Trippon Norbert (MSZP) frakcióvezető

előterjesztésével két lényeges, kérdés-

ben is döntés született. Az István tér és

környezetének megújítási folyamatához

kapcsolódó előkészítő és tervezői mun-

kák tárgyában kiírt közbeszerzési pályá-

zatának nyertesét kérte elfogadni (26

igen, 1 nem, 1 tartózkodás). A miskolci

M-TEAMPANNON Kft. 12.400.000 Ft net-

tó költség mellett vállalta a fenti tervezé-

si munkák elvégzését 10 hetes határidő-

vel. Döntés született a zöldterületek és a

fasorok 2007–2010 közti fenntartási

munkáira kiírt nyílt közbeszerzési eljá-

rásról is. Az eljárás becsült értéke

537.249.999 Ft, amelynek lebonyolítá-

sával az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-t bízta

meg az önkormányzat. Az előterjesztést

27 igennel fogadta el a testület. 

Wintermantel Zsolt (Fidesz), a Város-

fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

elnökének előterjesztésében (28 igen

szavazattal) módosították a 2007. évi

Közbeszerzési Tervét.

„A MINISZTERELNÖK EGY HAZUG DISZNÓ”

A testületi üléshez szorosan nem kap-

csolódó fenti véleményét osztotta meg

a többiekkel Szalma Botond (KDNP)

frakcióvezető Szalkai István hozzászó-

lását kommentálva, amely az oktatási

intézmények felülvizsgálatáról szóló,

Belán Beatrix (MSZP) alpolgármester

általi előterjesztéssel kapcsolatosan

hangzott el. Szalkai emlékeztetett,

hogy egy, a szakbizottság által már

megtárgyalt és elfogadott javaslatról

van szó, és kérte, hogy mivel az előter-

jesztések a bizottsági egyetértéseket

már bírják, gyors döntéssel adják át a

helyet a következő napirendi pontnak.

Ez után jött Szalma Botond, aki azt

mondta: a módosításnak több ezer

érintettje van, akiknek a jövőjét nem

lehet egy sürgető döntéssel meghatá-

rozni, bár neki is volna személyes véle-

ménye bizonyos emberekről (lásd

fenn). A vitát a polgármester zárta le,

mondván: bár vannak többen, akikkel

nem szimpatizál,  az eltelt 17 év alatt

sem ragadtatta magát hasonló minősí-

tésekre a testületi ülésen. A Belán Be-

atrix alpolgármester által benyújtott

előterjesztést pedig elfogadásra java-

solta a testület számára, ami 26 igen

szavazattal meg is történt.

Egyhangú döntés született a kábító-

szer visszaszorítására készült stratégiai

anyagról, a Karinthy Frigyes ÁMK szmsz-

éről, a Homoktövis utcai bölcsőde férő-

helybővítéséről, valamint a kerületi köz-

oktatási intézkedési terv elfogadásáról. 

MÉLTÓ ZÁRSZÓ

A képviselőtestület Kovács Sándor

(MSZP) előterjesztésében a II. világhá-

borúban elhurcolt újpesti polgárok emlé-

kére július 11-ét emléknappá nyilvání-

totta. Mint ismert, 1944. július 11-én

több mint 17.000 újpesti polgárt depor-

táltak. Köztük közel 3000, az iskoláskor

alatti gyermek is volt. A Közművelődési

és Közoktatási Bizottság emléktábla-állí-

tásról szóló határozatát a testület egy-

hangúan elfogadta. – HP

O

Fától az erdőigMielőtt vakációra
indult a testület

VárosházaVárosháza

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 2007. június 18-án az épü-

lő M0-ás híddal és a kapcsolódó közlekedési beruházásokkal foglalkozó kihe-

lyezett ülését tartotta meg az M0 Északi Duna-híd Konzorcium által létesített

Látogatóközpontban, illetve az építkezés helyszínén. A rendhagyó szabadtéri

ülésre meghívást kapott a kerületi önkormányzat vezetése is, akik plasztikus képet kaphattak Újpest egyik legjelentő-

sebb beruházásáról.

A programon Rapkay Kálmán igazgató (Hídépítő Zrt., Dunahidak Igazgatósága) és Windisch László projektvezető (M0

Északi Duna-híd Projektiroda) tartott tájékoztatót, melyen bemutatta a híd terveit és beszámoltak a kivitelezés eddigi mun-

kafázisairól. A látogatás keretei között lehetőség nyílt hajóval megtekinteni az építkezés helyszínét is.

Trökök a Dunán

Június 23-án Boruzs András vezetésével

néhány helyi képviselő, bizottsági tag és

önkormányzati delegált személy szemétszedési akciót szervezett a Farkaserdő

környékén. A délelőtti esemény egy olyan környezetvédelmi akció része, amel-

lyel a Káposztásmegyeri Területrészi Önkormányzat nem csak a zöldövezeteket,

de a lakókörnyezetet is „zöld-kommandók” segítségével igyekszik feltérképezni,

és a lakosság bevonásával tisztán is tartani. 

Az István teret még veszélyezteti….  

Az erdő tisztaságáért
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A KEZDET

Kezdetben vala a jég, s utána vala a kor-

csolya. Újpest köztudottan erős sportbá-

zis a fővárosban és azon túl is. 2003-ig

egyetlen lehetőség hiányzott: a téli

sportok szerelmeseinek biztosított terep.

Gondolt hát egyet egy sportbarát,

Maszlov Dmitrij, és magánberuházásból

megálmodott, majd megépíttetett egy

modern és korszerű jégcsarnokot, hogy

legyen hol hokizni a gyerekeknek – 

2,7 milliárd forintért. Ez igen nagy áldo-

zat a sportszeretet oltárán, amit némileg

segített, hogy a 8000 hasznos négyzet-

méterrel bíró csarnok telkét az önkor-

mányzat kedvezményesen bocsátotta

rendelkezésére. Némileg árnyalta a ké-

pet, hogy ugyanakkor kezdett épülni az

UTE sportcsarnoka is, így két jégcsarnoka

lett rövid idő alatt Újpestnek, méghozzá

úgy, hogy az egész országban összesen

van négy ilyen intézmény.

A kétpályás sportkomplexum átadása

után néhány hónappal már világossá vált,

hogy tulajdonosa képtelen állni a bank-

hitel törlesztését, és már 2003-ban gaz-

dát cserélt a palota, elrekvirálta az OTP

adósságkezelő fiókcége, a REORG. 

„A” PONTBÓL „C” PONTBA 

Megkerestük a befektető Maszlov

Dmitrijt, hogy megkérdezzük tőle,

miként történt, hogy a komplexum kike-

rült a tulajdonából, és mi késztette egy

ilyen jelentős kockázattal járó, igen nagy

befektetés kivitelezésére, amikor az UTE

csarnok kijött 800 millióból, s a gyerekek

sportszeretetét számtalan hatékony mó-

don kielégíthetik jó szándékú mecéná-

sok, méghozzá jóval kisebb összegből is.

– Azzal az indokkal vette át az ingat-

lant az OTP, hogy tartozásunk van, de ez

nem volt igaz – véli a ma is aktív hok-

iedző. – Nullszaldósra ki tudtuk hozni az

üzemeltetést, bár a hiteltörlesztéssel

voltak gondjaink. Normális dolog, hogy

ekkora nagyságrendnél némi türelmi

idő jár, ezt nekünk nem adták meg. 

49 millió ki volt fizetve, 20 milliót köl-

töttünk fejlesztésekre, a számításaink

szerint másfél év alatt 60 milliós plusz-

bevétellel tudtuk volna üzemeltetni a

létesítményt. Erre nem kaptunk lehető-

séget. Több mint különös, hogy 2004-

ben az OTP már 1 milliárdra, ma pedig

mindössze 850 millióra értékeli az in-

gatlant. Hiába dolgoznak ott nagy em-

berek, akik megcsinálják a pluszt, ha

vannak kisebbek, akik csinálják a mí-

nuszt, és csak maguknak a pluszt.

Természetesen némileg másként érté-

keli a történteket az OTP-s REORG Rt-t

„felvásároló” OTP Faktoring Zrt. jelenlegi

vezérigazgatója, Brúder Márton.

– 2005-ben tartottunk egy árverést az

ingatlanra, akkor egy milliárdos ajánlat

született. Mi 2006. szeptember 30-án

vettük meg a REORG-ot, s az átvilágítás

és a további vizsgálatok mostanáig tar-

tottak, aminek köszönhető, hogy az in-

gatlant csak idén májusban hirdethettük

meg eladásra. A kiírt pályázatunkban ter-

mészetesen szempontként szerepel az is,

hogy ha azonos nagyságrendű ajánlatok

érkeznek, akkor döntő szempont lehet a

sportfunkció megtartására irányuló

igény, az alkalmazottak további sorsát

érintő elképzelés is.

Arra a kérdésre, hogy az OTP miért mű-

ködtetett egy ilyen hatalmas veszteséget

termelő ingatlant évekig a saját kontójá-

ra, s miért csak 2005-ben történt árverés,

a vezérigazgató praktikusan azt válaszol-

ta, hogy erről a REORG-ot kellene meg-

kérdezni. Amit – ugye – időközben felvá-

sároltak.

TISZTELT EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 

Tehát kiírásra került egy pályázat egy in-

gatlan adásvételéről, egyszerű üzleti

ügy. Lenne, ha nem röppent volna fel a

hír, hogy potenciális befektetőként fel-

bukkant Gát György filmproducer is. Ez

az információ komoly indulatokat kavart.

Mind a helyiek, mind a kerület, mind a

környező települések – nevében – petí-

ciók születtek a sportolási lehetőség

megszűnése ellen. (Azt azért érdemes

megjegyezni, hogy nem állami, hanem

magántulajdon és hazai magántőke áll a

viták kereszttüzében). Aggódók és

Tenniakarók aláírással kiáltvány is szü-

letett, amiben az OTP-székház elé való

tüntetésre buzdítás mellett többek kö-

zött ez áll: „(…) Ez a csarnok segítette

több ezer gyermek korcsolyatanítását,

tette lehetővé, hogy a jégkorong- és

műkorcsolyautánpótlás-nevelés európai

körülmények között valósulhasson meg

(…). Mindezeket akarja elvenni egy szűk

érdekcsoport, akik üzletileg sikeres,

showműsorok gyártására alkalmas film-

stúdióvá akarják átalakítani az ország

egyetlen kétpályás, nemzetközi sport-

események lebonyolítására is alkalmas

jégcsarnokát. Nem az ilyen típusú műso-

rokkal van bajunk, de szeretnénk, hogy

mindenki eldönthesse, hogy tévét néz

és/vagy aktív sportolással akarja eltöl-

teni az idejét.” Tiltakozásukat eljuttatták

az OTP vezérigazgatójának, Csányi Sán-

dornak is.

Ezt a szándékot igyekezett árnyalni a

jégcsarnokban a Budapest Stars utánpót-

láscsapatot vezető Szabó István is.

Merénylet a sport ellen? Vagy egyszerű, hétköznapi üzleti tranzak-

ció? „Karvalytőke” vagy pénzmosás? Sportromantika 3 milliárdért?

Megannyi kérdés merül fel még mindig a lezáratlan sorsú káposztás-

megyeri Astra Zeneca Jégcsarnok sorsa körül. 

Nem csak sport – Tanácstalanság

Káposztásmegyeren

Jégre vitték 
a csarnokot
Jégre vitték 
a csarnokot

Bartók Béla, a Fidesz újpesti elnöke

Korábban is, amikor az önkormányzat

kedvezményesen, a mi támogatá-

sunkkal eladta a területet, elsősorban

nem üzleti kérdésnek fogtuk fel ezt,

hanem egy lehetőséget Újpest és a fő-

város sportéletének fejlesztésére. Ha

itt megszűnik a sportcélú működtetés,

ezt a kedvezményt, amit az önkor-

mányzat sportcélú működtetés fejé-

ben adott, vissza kell fizetni. Ezen túl-

menően továbbra sem tudunk csupán

üzleti ügyként tekinteni rá, ezért is

szomorú, hogy miközben Demszky Gá-

bor olimpiával kampányol, nem emel

szót a sportlétesítményért. Mert ha

senki nem emel szót Újpesten kívül a

sport érdekében, akkor fontos dolog

veszhet el nem is Újpest, de az egész

ország sportélete számára. 

Boruzs András, az SZDSZ újpesti elnöke

Nem támogatom a funkcióváltást. A

részönkormányzat vezetőjeként tudok

olyan, a jégcsarnokban dolgozó egye-

sületről is, amelynek 160-170 foglal-

koztatott gyerekéből 80 káposztásm-

egyeri. És egyáltalán nem baj, ha Új-

pesten két jégcsarnok van. Hangsúlyo-

zom, magántulajdonról van szó, de az

önkormányzatnak a lehetséges eszkö-

zökkel mindent meg kell tenni a profil

megtartásáért. Az OTP-től pedig elvár-

juk, hogy ha két hasonló ajánlat van,

akkor a sportcélút fogadja el. 

Kató Balázs, az Újpestért Egyesület elnöke

Mindenképp azt szeretnénk, ha az ere-

deti funkciójában maradna a csarnok, és

az újpestiek használnák. Amikor eladtuk

a földterületet, a szerződésben szere-

pelt a jégcsarnok-funkció. Az önkor-

mányzat szándéka az, hogy a jelenlegi

tulajdonos is betartsa az eredeti megál-

lapodást, és hogy ne csak élsportra, de

tömegsportra is hozzáférhető legyen.

Trippon Norbert, az MSZP újpesti elnöke

Szomorú vagyok, mert ilyen helyzetbe

került az Astra-Zeneca Csarnok, fontos

feladatot látott el. Fontos szem előtt tar-

tani, hogy magántulajdonról van szó, de

kerületi szinten fontos közéleti kérdés a

sorsa, mert Káposztásmegyeren fontos

sportszerepe van. A kerületnek az lenne

a legjobb, ha továbbra is sportcélokat, a

gyermekek egészséges életmódra ne-

velését segítené, de azt is tudomásul

kell venni, ha más szerepe lesz, hiszen a

filmstúdió is kulturális hozadékot je-

lenthet Újpest számára. – SZ. B.
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– Biztosan voltak elképzelések már

2003-ban a csarnokkal, hogy nem tör-

tént semmilyen lépés az ügyben évekig.

Amint értesültünk a pályázat kiírásáról,

villámgyorsan döntöttünk, és a szülőkkel

együtt összefogva megfelelő önrésszel

és hitelfelvétellel biztosítani tudjuk a

850 milliós vételárat. Így tehát indulunk

a pályázaton, hogy ne veszhessen el egy

sportlehetőség a térképről.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ JÚNIUS 28-ÁN

Dr. Derce Tamás polgármester a pályázat

beadási határideje (június 29.) előtt egy

nappal sajtótájékoztatót hívott össze,

ahol az önkormányzat álláspontját is-

mertette a megjelentekkel. (Erről némi-

leg felháborodva értesült Brúder Márton,

mondván: „Hogyan képzeli a polgármes-

ter, hogy a pályázati esélyeket rontva

egyszemélyben kíván dönteni más tulaj-

donáról?”) Dr. Derce Tamás közölte, több

párttól is kapott telefonhívásokat, hogy

az érdekkörükhöz tartozó személyt pre-

ferálja. Felvetette annak a lehetőségét is,

hogy még az önkormányzat is megvásá-

rolhatná az ingatlant, de a tulajdonos gá-

tolta a teljes iratbetekintést és lehetetlen

határidőket határozott meg. A polgár-

mester azt mondta, hivatali lehetőségei-

vel igyekszik megakadályozni az ingatlan

funkcióváltását is.

A sajtótájékoztató egyik meglepetése

volt, hogy a már említett szülői összefo-

gást képviselő Bayer Csaba bejelentette:

visszalépnek a pályázati kihívástól. Fel-

bukkant viszont a polgármester oldalán

egy szegedi cég képviseletében, és

láthatóan optimistán Baranyi Sándor,

akit a polgármester is támogatásáról biz-

tosított. Történt mindez június 28-án.

MÉG NINCS ALÁÍRÁS 

Megkerestük az önkormányzat városfej-

lesztésért felelős alpolgármesterét,

Szalkai Istvánt, hogy

választ kapjunk a kér-

désre, miként került

képbe a vevőkör, jele-

sül Gát György.

– A befektető tör-

vénybe iktatott jogán

mint tisztségviselőt keresett meg, hogy

a megvásárolni szándékozott ingatlan

infrastruktúrájáról és nyilvános paramé-

tereiről érdeklődjön, ami teljesen nor-

mális bármilyen hasonló esetben, és

bárki számára elérhető lehetőség. Vá-

zolta az elképzeléseit, és ehhez kérte ki

az önkormányzat tájékoztatását. Mivel

az ingatlan területén a Fővárosi Szabá-

lyozási Terv érvényes, ami engedélyez

sport és kulturális tevékenységet is,

nem látta akadályát, hogy induljon a ki-

írt pályázaton. Ennek megváltoztatása

csak nagyon indokolt esetben kezdemé-

nyezhető. A történethez tartozik az a

tény is, hogy a sportot sosem adóztatták

meg. Viszont a 8000 négyzetméteres

hasznos terület minden négyzetmétere

építmény- és telekadóköteles, ami tíz-

milliós nagyságrendet jelent az önkor-

mányzatnak, az iparűzési adó szintén.

Arról nem beszélve hogy ha a filmstúdió

megalakul, és idővel folyamatos külső

helyszíneket igényel, ez mind pluszbe-

vételt jelent Újpestnek, hiszen a város

maga a díszlet.  

Június 29-én 13.00 órakor benyújtásra

került mindkét pályázat, s egy óra eltel-

tével az OTP Faktoring Zrt. meghozta dön-

tését: a kiírt vételár megközelítően egyti-

zedével többet ajánló Gát György vezette

befektetői csoport nyerte el az ingatlant –

a döntés szerint. Szinte minden érintettet

sikerült megkeresnünk, ám a főszereplő

Gát György elhárította az interjút, bár

ígéretet tett, hogy ha sikerül végleges

döntést hozni, elsőként az Újesti Napló-

nak nyilatkozik. Lapzártánkig még nem

sikerült megállapodnia minden részletre

kiterjedően az OTP vezetőivel, és addig

nem kíván részletes nyilatkozatot adni a

terveiről, amíg a szerződés aláírásra nem

kerül. Mint mondta – túl nagy a tét, ahhoz

hogy elhamarkodottan dönthessen az ál-

tala képviselt vállalkozás nevében. 

Folytatás következik. – HP

Szabó István szerint veszélybe került az utánpótlás jövője

KözéletKözélet

Az „Újpest Egészségéért” díjat vehette

át Nagy István alpolgármestertől

– dr. Bátorfi István, Pozsonyi úti

gyermekrendelő gyermek háziorvosa,

aki körzeti munkáját lelkesen, nagy

empátiával végzi, gondozottai szeretik,

tisztelik;

– Bárány Csabáné, a Szociális és

Egészségügyi Intézmény titkárságve-

zetője, aki az eltelt 29 év alatt és jelen-

leg is nagy szakmai tapasztalattal, ma-

gas színvonalon látja el munkáját;

– dr. Bokor Tamás, a Liszt Ferenc

u.tcai háziorvosi rendelő háziorvosa,

akiről empátiája és segítőkészsége mi-

att betegei és munkatársai is elisme-

réssel beszélnek;

– a Károlyi Sándor Kórház szülészet-

nőgyógyászati osztálya (A díjat a meg-

szüntetett Szülőotthon munkatársai

nevében dr. Hintalan Albert főorvos és

Erdő B. Zoltánné főnővér-helyettes

vette át;

– Kiss Józsefné, felnőtt háziorvosi

ügyeleti szolgálat nővére, aki bölcses-

ségével és élettapasztalatával sok nő-

vér, orvoskolléga szárnybontogatását

segítette;

– dr. Kovács Alice, a Gyermekszak-

rendelő pszichiáter főorvosa, aki ko-

moly szerepet vállal a serdülő, illetve

fiatal felnőtt korosztály kezelésében,

és akit az egészségügyben eltöltött

évei Újpesthez kötnek;

– Krnács Györgyné, a neurológiai

osztály általános ápolója, EEG asszisz-

tense , aki a kórházban ledolgozott 41

év alatt kétszer részesült igazgatói di-

cséretben, és idén január 1-jétől meg-

érdemelt pihenését tölti;

– dr. Szőcs Albert, az I. belgyógyá-

szati osztály osztályvezető-helyettes

főorvosa, akinek szakmai elhivatottsá-

gát bizonyítja a kerületben a diabéte-

szes betegek felvilágosító, betegségü-

ket követő tevékenység, melyet klub

formájában rendszeresen tart;

– Végvári Istvánné, a II. rehabilitáci-

ós osztály osztályvezető főnővére, aki

40 éve végez példamutató ápolói, ápo-

lásszervezői munkát, szakmája fejlődé-

se iránt érdeklődő, kreatív szakember. 

Az egészségügyben kifejtett magas

színvonalú munkájáért polgármesteri

dicsérettel és jutalommal 57 egészség-

ügyi dolgozó tevékenységét köszönte

meg Nagy István alpolgármester,

valamint elismerésben részesült a dr.

Varga József vezetése alatt álló Szociá-

lis és Egészségügyi Intézmény .

Június 28-án Semmelweis Ignác születésnapjához kapcsolódóan

hatodik alkalommal Újpesten is jutalmazták az egészségügyi dol-

gozók áldozatos tevékenységét a Semmelweis-nap alkalmából.

Kitüntetett egészségügy

Az egészségügyi dolgozókat Nagy István alpolgármester köszöntötte
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z utóbbi egy évtizedben a fővá-

ros lakossága 200 ezer fővel

csökkent; főként a fiatal háza-

sok költöztek az elővárosokba,

nyugalmas lakókörnyezetet keresve.

A fiatalabb generáció azonban már

más nézeteket vall az életstílust illető-

en, a trend megfordulni látszik, az „ur-

bánus” azaz városi életformát választó

fiatalok már megtalálják modern élet-

formájuk helyszínét a város határain

belül is. 

Járosi Tamás, a CEU-REality csoport

ügyvezetője elmondta, a Károlyi István

Városközpont 40.000 m2 területén él-

hető, szellős, újszerű városközpontot

építenek, egyfajta „város a városban”

koncepció mentén.

Járosi Tamás szerint a közel 200

millió euró értékű beruházás sikeré-

hez a kiváló koncepció mellett hozzá-

járult az első ütem árképzése is: „A je-

lenleg folyó első ütem 300 lakását

bevezető árakon kívántuk eladni, mi-

vel már a következő két ütemre kon-

centrálunk. Ez azt jelenti, hogy a kör-

nyék árain (az átlagos angyalföldi

vagy újpesti új építésű árakon) tudjuk

kínálni a termékünket, miközben a

termék minden ízében különleges.

Melyik fejlesztés mondhatja el magá-

ról, hogy piaci átlag áron kínál lakáso-

kat, de szinte minden lakás a délre né-

ző napos-tágas sétálóutcára és a

10.000 nm-es parkra fog nézni?”

A terület kiválasztása és a több mint 3

évig tartó előkészítés során egy célki-

tűzés volt: „Urban Lifestyle” terméket

létrehozni minőségi és építészeti

kompromisszumok nélkül. Az újfajta

városi életformát kínáló termék minden

városi szolgáltatást kell egy helyen kí-

náljon, válogatott üzemeltetőkkel és

brendekkel, valamint kiváló tömegköz-

lekedési lehetőségekkel (metró) kell

rendelkeznie. 

A hatalmas területen belül ezért lé-

nyegében kizárták a gépkocsiforgal-

mat, azaz az autók egy a terepszint alá

süllyesztett új utcán keresztül közelítik

meg a mélygarázsokat. A terület teljes

egészén lényegében napos, tágas és

nyitott parkokat, sétálóutcákat fogunk

találni. A sétálóutcák és pihenőterek

mentén 10 válogatott étterem és kávé-

ház (Leroy, Okay Italia, Polgár Borozó

stb.) kínálja majd szolgáltatásait. A Vá-

ci úti oldalon lévő irodaházakban létre-

jön Budapest legnagyobb fitness-well-

ness központja, amely a hagyományos

„Gym” szolgáltatások mellett egy Day-

Spa létesítményt és jógaközpontot is

fog tartalmazni. 

A koncepció lényegi eleme pezsgő

kulturális élet létrehozása, amely a Ká-

rolyi Kulturális Központ létesítményei-

ben fog heti szinten szerveződni.

A Károlyi István Városközpontban meg-

fordulókat kiskereskedelmi és szolgál-

tató egységek sora fogja várni széles

termékskálával (posta, bank, drogéria,

borbolt stb.) 

A közlekedési lehetőségek a Váci úti

kapcsolat miatt igen kedvezőek, a kö-

zeljövőben várható további fejlődés

Megyeri híd átadása miatt. A területtől

500 méterre fog megépülni az Aquincu-

mi híd, amely a Római parttal fog köz-

vetlen összeköttetést biztosítani. Köz-

lekedési szempontból mégis a legfon-

tosabb: a közeli metrómegálló haszná-

latával, tömegközlekedéssel (átszállás

nélkül) 15-20 perc alatt a Deák téren

lehetünk!

A fejlesztőcsoport szakemberei az in-

gatlanpiacon szerzett több évtizednyi

tapasztalatuk alapján, nemzetközi pél-

dák felhasználásával, tudományos ala-

possággal tervezték meg az új városne-

gyed koncepcióját, figyelembe véve a

városi fiataloknak a lakókörnyezetükkel

szemben támasztott elvárásait is. 

A városközpontban 900 lakás – köz-

tük Budapest első 17 szintes penthouse

lakótornyai – és több mint 50 ezer

négyzetméternyi iroda és kereskedelmi

felület épül, egymással szerves egy-

ségben. 

Fontos szempont a megvalósuló la-

kások magas minősége: az egyes épü-

lettömbök távolsága akár 80-100 méter

lesz, szabvány a kétfrontos tájolás a

kedvező benapozottság biztosítására,

valamint minden fürdő és konyha ren-

delkezni fog ablakkal és ezáltal termé-

szetes fényforrással.

A beruházók mélyreható környezetvé-

delmi vizsgálatot és hatástanulmányt ké-

szíttettek, amely egyszerre foglalkozott a

terület múltjával és a beépítés okozta jö-

vőbeli hatásokkal. Ennek eredményei

alapján olyan – a környezet védelmét

szolgáló – technológiákat valósítanak

meg, melyek példaértékűek lehetnek ha-

zánkban (pl.: geotermikus fűtési rend-

szer, szelektív hulladékgyűjtés stb.). 

A projekt kivitelezése három ütem-

ben valósul meg, az első ütem kivitele-

zését 2007. januárjában kezdték meg. 

www.lakas-ingatlan.hu

Új életforma
Budapesten 
„urbánus”
fiataloknak? 
A világ nagyvárosainak trendje

elérte Budapestet is, a modern

városi életformát választó fiatalok

egy új városközpontban találhat-

ják meg az életstílusukat kiszol-

gáló szolgáltatásokat.  Minőségi

éttermek és kávéházak 10.000 m2

parkban sétálóutcák mentén,

3000 m2 wellness központ, kultu-

rális központ nyári színházzal és

kiállítótermekkel… Mindez a kék

metró és a Duna mentén!

HirdetésHirdetés

A

A koncepció lényegi eleme pezsgő kulturális élet 

létrehozása, amely a Károlyi Kulturális Központ 

létesítményeiben fog heti szinten szerveződni.
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Néha talán fel tudunk repülniKarinthy Frigyes Általános Művelődési

Központ kulturális ajánlója

2007. július
TANFOLYAMOK

KARINTHY FRIGYES ÁMK – KÖZÖSSÉGI HÁZ

(1048 Budapest, Lóverseny tér 6. Tel: 380-6760)

SZEPTEMBERBEN INDULÓ TANFOLYAMOK – ELŐZETES

Gyermekeknek: Aranyalma néptáncoktatás, manótorna, oviangol, mozgásterá-

pia, kubai salsa és latintánc kezdő csoport, Szinovál Szinistúdió.

Felnőtteknek: délelőtti angoltanfolyam, terápiás jóga, Kriston- intimtorna, 

digitális fotótanfolyam, csí kung – tai csi, kubai salsa kezdő és haladó tanfo-

lyam

Klubélet: Hancurka babamama-klub, babamama-torna, Ringató, foltvarró

klub, nyugdíjas klub

A tanfolyamok részletes leírását az augusztusi számban közöljük, felvilágosí-

tást a megadott telefonszámokon és e-mailben tudunk adni.

Éjszakai Asztalitenisz: Ha szeretsz pingpongozni, játszani vagy csak beszélget-

ni volna kedved, várunk minden pénteken és szombaton, este 20-02 óráig. 

A részvétel ingyenes. 

KARINTHY FRIGYES ÁMK – FŐÉPÜLET

(1048 Budapest, Hajló u. 2-8. Tel: 380-6163)

SZEPTEMBERBEN INDULÓ TANFOLYAMOK – ELŐZETES

Gyermekeknek: ovitorna, óvodás néptánc, oviangol, ákom-bákom kézműves

foglalkozás, zene ovi, angol kisiskolásoknak,  ritmikus sportgimnasztika, akro-

batikus rock and roll, fashion dance, yoshimi ju-jitsu, agykontroll gyerekek-

nek, gyógytorna gyermekeknek

Felnőtteknek: súlyzós tartásjavító torna, hatha jóga, női torna, do-in, atlanti-

szi jóga, harci fitness, Adonika táncstúdió, autósiskola, számítástechnikai

képzések, angol tanfolyam

A tanfolyamok részletes leírását az augusztusi számban közöljük, felvilágo-

sítást a megadott telefonszámokon és e-mailben tudunk adni. A mozgásos

és művészeti foglalkozásokra folyamatos bekapcsolódási lehetőséget biz-

tosítunk.

Nyári nyitvatartás: KFÁMK Főépület Közművelődési Csoport: 2007. július 1-

jétől szerdánként 9-12 óráig.

Közösségi Ház: 2007. július 1-jétől augusztus 21-ig zárva tart.

Elérhetőségek: Karinthy Frigyes ÁMK Főépület (1048 Budapest, Hajló u. 2-8. Tel.:

380-6188, Közművelődés: 380-6163) Honlap: www.karinthyamk.sulinet.hu.

E-mail: kozmuvelodes@karinthyamk.sulinet.hu

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház (1048 Budapest, Lóverseny tér 6. Tel.:

380-6760.) E-mail: haz.kozossegi@gmail.com

meghívó jazzbalett-növendé-

kek bemutatójára szólt. Szabá-

lyos vizsgaelőadásra számí-

tott a gyanútlan néző. De

hogy mennyivel több ez, még a laikus is

érezte a színházteremben. A tizenötö-

dik vizsgaelőadás kapcsán megkockáz-

tatom az állítást, hogy Péter Márta vi-

tathatatlanul a kortárs táncszínház

egyik fontos tényezője. Valami olyat

művel, ami teljesen civil, tánccal kedv-

telésből foglalkozó növendékeivel el-

képzelhetetlennek tűnik. Bár nyilván

vannak technikák, tréning, és a munka

folyamán alakul a test és a lélek hajlé-

konysága, az előadás több ennél. A

technikai tudás itt valahogy magától

értetődő, és közben létrehoz valami

mást is. Ami a színpadon történik, nem

egyszerűen tánc. Előlükteti a mai és az

archaikus kultúrák jelképeit is. Annyi

fájdalom, játék, halhatatlan és halandó

emlékeztetni akaró gondolat tölti be ál-

tala az üres teret, hogy a néző már be-

felé figyel tőle saját lelkébe, keresve a

felébresztett jeleket. A tánc tökéletes,

de amit sugároz, az tart fogva. A transz-

cendens, atavisztikusan drámai tarta-

lom. Igazi táncszínház, társulattal. Pé-

ter Márta táncművész a tanfolyamveze-

tő tanár, a koreográfus és a látványter-

vező. Akik táncolnak, nehezen hihető,

de amatőr növendékek, civilek. Pereg a

játék, pillanatra sem törik meg a har-

mónia. Gondolatok születnek, és meg-

töltik maguk körül a teret. 

Péter Márta tizenöt évet töltött a Du-

na Művész Együttesben, elvégezte a

táncpedagógusi iskolát, a magyar-

néprajz szakot Szombathelyen, dolgo-

zott a Táncművészet című újság szer-

kesztőségében. Ezer előadást néz meg,

több helyen is publikál, szerkesztője az

Ellenfény című lapnak. Mindig is írt és

rajzolt, a művészetek minden ága von-

zotta, de a tánc mindig megvolt. Na-

gyon gyengéd és nagyon erős művész.

Lényével halkan és szuggesztíven nevel

civil növendékeiből hiteles táncosokat.

Állandóan változó, társulat nélküli tár-

sulatával olyan produkciókat hoz létre

rendre, ami a világ bármelyik színpadán

megállná a helyét. És mégis azt mondja

az előadás végén: sok vergődés, nyűg

közepette azért néha talán fel tudunk

repülni! Ezt hívják művészetnek.

– URBÁN BEATRICE

Hirdessen az Újpesti Naplóban!
AKCIÓ!

HIRDETÉS

A

Gyorshitelek magánszemélyeknek 

akár 1 nap alatt!
Szabad felhasználásra, 

vásárlásra, építésre.

Adósságrendezés, 

végrehajtások kiváltása, 

BAR listásoknak is!

Ingatlanfedezet szükséges.

CÉGES HITELEK 
FEDEZET NÉLKÜL IS!

HITELCENTRUM
30/203-2854, 30/670-0343,

06-1/457-0084

HIRDETÉS

Méret Ár
1/32 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Ft
1/16 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 Ft
1/8 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 Ft
1/4 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 Ft
1/3 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 Ft
1/2 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 000 Ft
3/4 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 000 Ft
1/1 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000 Ft

Felárak: Hátsó borító: +100%, Elhelyezett hirdetés: +50%

Kovács Zoltánné, hirdetésszervező  Tel.: 259-0511, 06-20/9341-257,

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 
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jpest Önkormányzat Képviselő-

testülete – hagyományaihoz hí-

ven – ebben az esztendőben is

várja a kitüntető cím elnyerésére

tett javaslatokat. Képviselőtestü-

letünk az újpesti választópolgárok képvi-

seletében kívánja kifejezni a városközös-

ség köszönetét és elismerését a díjak

adományozásával azon újpesti polgárok-

nak és szervezeteknek, akik Újpest társa-

dalmi, közösségi életében, illetve Újpest

fejlődésében, fejlesztésében kiemelkedő

szerepet töltenek vagy töltöttek be. 

A javaslatot kizárólag az erre rendsze-

resített adatlapon lehet megtenni, melyek

átvehetők az ügyfélszolgálati irodákon

(1041 Bp. István út 19, 1046 Bp. Hajló u.

42-44.), illetve letölthetők az önkor-

mányzat honlapjáról (www.ujpest.hu).

Kérjük, minél többen éljenek a lehető-

séggel, hogy a díjak a legméltóbbakhoz ke-

rüljenek. Javaslatot tehetnek: képviselők,

egyesületek, társadalmi szervezetek, poli-

tikai pártok, érdekközösségek, történelmi

egyházak, kisebbségi önkormányzatok,

önkormányzati intézmények vezetői.

A részletes és konkrét elvárásokat,

szabályokat az adatlapok mellékletei

tartalmazzák. A felterjesztéseket 2007.

július 23-ig az ügyfélszolgálati irodákon

és titkárságomon (1041 Bp. István út 14.

II/68.) lehet benyújtani postai úton,

vagy személyesen. A díjak ünnepélyes

átadására 2007. szeptember 1-jén kerül

sor, az Újpesti Városnapok keretén belül.

– BELÁN BEATRIX kulturális, oktatási

ügyekért felelős alpolgármester

„ÚJPEST DÍSZPOLGÁRA” CÍM

ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A díj annak az újpesti polgárnak vagy

szervezetnek adományozható, aki

(amely) tevékenységét legalább egy év-

tizeden át folyamatosan, kiemelkedő

színvonalon Újpest érdekében fejtette ki,

vagy tevékenysége során valamely je-

lentős újpesti esemény megszervezésé-

vel, jelentős újpesti létesítmény létreho-

zásával, jelentős eredmény elérésével

kiemelkedő érdemeket szerzett.

EZEK A TEVÉKENYSÉGEK: közéleti; újpesti

civil szervezetekben, kisközösségi ön-

szerveződésekben, illetve ezek érdeké-

ben végzett szervező tevékenység; köz-

művelődési-, oktatási-, kulturális-, mű-

vészeti tevékenység, ismeretterjesztés; a

lakosság tájékoztatása érdekében kifej-

tett tevékenység; egészségügyi, szociá-

lis tevékenység, gyermek- és ifjúságvé-

delem; újpesti lakosság érdekeinek kép-

viselete, érdekvédelmi tevékenység;

helytörténeti kutatási tevékenység; épí-

tészeti tevékenység, az épített környezet

és a városkép védelmében kifejtett tevé-

kenység; környezet- és természetvédel-

mi tevékenység; kiemelkedő sporttelje-

sítmény; közrend-, közbiztonság védel-

me; Újpest iparának, kereskedelmének,

illetve szolgáltatásainak fejlesztése; a

Polgármesteri Hivatalban vagy bármely

önkormányzati intézményben kifejtett, a

lakosság érdekeit szolgáló egyéb ki-

emelkedő színvonalú tevékenység.

A díj nem adományozható annak a

polgárnak, aki az adományozás idő-

pontjában a Képviselőtestületnek, a

Képviselőtestület valamely bizottságá-

nak vagy a részönkormányzat testüle-

tének a tagja. A díj nem adományozha-

tó annak a szervezetnek, amely az ado-

mányozás időpontjában a Képviselő-

testületben képviselettel rendelkezik,

továbbá nem adományozható pártnak

és párt helyi szervezetének.

AZ  „ÚJPESTÉRT” DÍJ

ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Ez a cím annak a személynek adomá-

nyozható, aki valamely kiemelkedően je-

lentős munkájával vagy egész életművé-

vel a városon belül vagy országosan, il-

letve nemzetközi viszonylatban általános

elismerést szerzett, továbbá példamuta-

tó emberi magatartása miatt köztiszte-

letben áll.

A cím annak a személynek is adomá-

nyozható, aki bármilyen módon hozzájá-

rult a város jó hírnevének öregbítéséhez,

Újpest közösségének, életének, hagyo-

mányainak gazdagításához. A cím nem

adományozható annak a személynek, aki

az adományozás időpontjában a Képvi-

selőtestületnek, a Képviselőtestület va-

lamely bizottságának vagy a részönkor-

mányzat testületének a tagja.

Felhívás 
1944. július elején Újpestről húszezer zsidó polgártársunkat deportálták

haláltáborokba. Az elhurcoltak döntő többsége újpesti volt, de ide gyűj-

tötték be a rákospalotai, pestújhelyi és a szentendrei zsidóságot is. Az

elhurcoltakból mindössze háromezer tért haza. A tizenhétezer haza nem

tértből csak pár százan menekültek meg, a többieket a haláltáborokban

megkínozták, majd meggyilkolták.

E polgártársaink emlékére Újpest Önkormányzata rendeletben július

11-ét gyásznappá nyilvánította, előírta, hogy Újpesten ezen a napon

minden közintézmény köteles a gyász jeléül fekete zászlót kitűzni.

Azon az úton, melyen polgártársainkat a haláltáborokba vitték – az új-

pesti Mártírok útján – emléktáblát helyezünk el.

Ezúton tisztelettel meghívunk minden újpesti polgárt a emléktábla júli-

us 11-én délután 5 órakor történő felavatására, az újpesti Mártírok útja

és Árpád út sarkára.

– DR. DERCE TAMÁS, polgármester

Felhívás az „Újpest Díszpolgára” és
az „Újpestért” díj adományozására
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„Cigányként teret nyerni,
és adni mindenkinek”
Rácz Gyöngyi a cigány értelmiség meghatározó alakjaként szerve-
zi, intézi, segíti a fiatal romák szakképzését. Három évtizede él Új-
pesten, és húsz éve vezeti az Eötvös József Cigány-Magyar Peda-
gógiai Társaságot. Most jelent meg bemutató kiadványuk.

– MÚLT HÉTVÉGÉN A MÉDIA ÉS A FILMES SZAKMA KÉPVISELŐINEK TARTOTTAK

EMELTSZINTŰ KÉPZÉST. MI A CÉLJA A SPECIÁLIS OKTATÁSNAK?  

– Hosszú évek óta tartunk az OKJ által elismert közép- és felsőfokú szakképzése-

ket. Nagyon fontos, hogy a média fiatal munkatársai maguk mutassák be a ci-

gányság értékeit. Egy új generáció ugyanis mindent más szemmel lát. Nálunk ta-

nult többek között Horváth Kálmán, Névai Melinda, a Duna TV bemondói, Bálint

Andrea, az előző ciklusokban önkormányzati képviselő, Solymosi Imre, a Ma-

gyarországi Cigányokért Közalapítvány elnöke és Kóczé Angéla, az EU munkatár-

sa. Tanítványunk volt Csonka Szilvia a Vígszínház, és Mazách Zsuzsa, a Kassai

Színház művésze is. Az elmúlt két évtizedben tíz megyéből és a fővárosból több

mint százan szereztek itt közép- és felsőfokú végzettséget. Ezúttal emeltszintű

képzést indítottunk azoknak, akik már megszerezték a felsőfokú képesítést. 

– MILYEN ANYAGI FELTÉTELEKKEL MŰKÖDIK A TÁRSASÁG?

– A résztvevők számára a képzés ingyenes, mert a tanfolyamot az Országos

Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. A szakmai elismertségre és színvo-

nalra jellemző, hogy eddig, a Magyar Nyelvi Intézet segítségével, bentlakásos

filmes és színészképzéseink voltak. Az elmúlt években kulturális-közéleti ren-

dezvényeinket, melyet a Roma Önkormányzattal közösen szerveztünk, Újpest

Önkormányzata is támogatta.

– ÚJPEST MENNYIRE ALKALMAS HELYSZÍNE A KÜLÖNBÖZŐ PROJEKTEKNEK? 

– Újpest a kezdetektől nagy kísérletek helyszíne. 1989-ben a Dallos Ida Művelő-

dési Központ színháztermében ötszázan szerepeltek a Kárpát-medencei Tehet-

ségkutató Versenyen. A népismeretet integráltuk a helyi nevelési tervbe. Jelen-

leg a középfokú intézményeknek készül segédlet. Idén nyáron is szerveztünk lo-

vas- és néptánctábort, ahol újpesti gyerekek is voltak. A családokat a kultúrára

építve lehet a legkönnyebben megközelíteni. Nem mellesleg 1979-től élek itt,

kötődöm Újpesthez. Itt indult be először a cigányság várostörténeti kutatása is.

– ZENÉSZCSALÁDBAN SZÜLETETT, PÁLYÁJA MÉGIS MÁS IRÁNYT VETT. HORDOZ VA-

LAMIT AZ APAI ÖRÖKSÉGBŐL?

– Édesapám a Kék Duna Művészegyüttes csellistája, és a Rajkó Zenekar egyik

alapítója volt, aki nagyon sok emberen segített a saját erejéből. Amikor a pá-

lyaválasztásra került sor, apám azt, mondta, hogy a gödöllői Agrártudományi

Egyetemre menjek, hogy megismerjem a magyar gondolkodásmódot. Gyakor-

nokoskodás, továbbképzés után a Pénzügyminisztériumba tértem vissza.

1970-ben a Hazafias Népfront keretében megalakult a Cigánypolitikai Munka-

bizottság, amelynek tagjai között művészek is helyet kaptak. Sikeres mozga-

lom kezdete volt ez az időszak. Pedagógiai diplomát szereztem 1979-re, és

amikor a Művelődési Minisztériumba kerültem, már jól ismertem a teljes hazai

iskolarendszert. A tanulást azóta sem hagytam abba, jelenleg  alkotmányjog-

ból írom a diplomamunkámat.

– ELISMERTÉK AZ EDDIGI MUNKÁJÁT VALAMILYEN KITÜNTETÉSSEL?

– Nekem az Eötvös József Társaság az életem. Minden időszakban jelölni kí-

vánnak országgyűlési képviselőnek, de nem adom fel a függetlenségemet. A

Magyar Kultúra Napján javaslatunkra négy állami kitüntetést adtak át a mun-

katársaimnak. Ezek számomra kiemelten fontos elismerések, mert a pályám

akkor teljesedik ki igazán, ha a kultúra minden ágában kialakul az önálló gon-

dolkodású cigány szakértelmiség. – R.A.

ávid tavaly óta épített Verőcén

egy műtermet. Augusztusban

kezdte, most 60 %-ban kész.

Októberben két szobrát avatták,

Kisorosziban a megkötözött pegazust,

Gyöngyösön egy hatalmas zászlót. Géza

fejedelem balesetet szenvedett lovas-

szobrát december 23-án éjfélkor rakta

helyére, tavaly még bakon állt a kert-

ben. Áprilisban Győrben volt egy kiállí-

tása állatszobrokból, utána robbant ki a

tölgyfa-botrány, és felkapta a média.

Közben emlékkövet, páros portrét min-

táz, Gyöngyös város vár tőle egy portrét,

alkotótáborba rohan, és sokat vigyáz

Benedekre, mert Móni folytatja a tanul-

mányait. Mónika lohol, Benedek éppen

ébred, és csodálja a világot tágra nyílt

fényes kék szemével. A fészer oszlopá-

ról csigás szőrű kos feje tekint le, kert

füvén hím oroszlán és nősténye őrködik

a kicsi Benedek és a birodalom egyéb

dolgai felett. 

Az apró műterem tele elkészült, ké-

szülő és tervezett darabokkal. A kertben

Csenge, a vizslalány lohol és Kacor tör-

leszkedik. A telivér kanca Verőcén lakik,

Dávid szinte naponta felkeresi. A műte-

rem mellett a Belvárosi Templom hófe-

hér Szent Kingája áll, és a két összefo-

nódó tölgyfa. A lovagkeresztes szobrász

Verőce egyetlen díszpolgára is. 2000-

ben bízta meg a verőcei polgármester,

hogy készítsen Géza fejedelem-szobrot.

Horváth Istvánnal restaurálási munká-

kat végeznek együtt. A Sándor Palotát, a

Gresham Palotát, a New York Kávéházat,

az Indóházat, a Royalt (és sok mást)

mind ők restaurálták. Szobrász szülők-

kel sem szükségszerű feltétlenül mű-

vésszé válni, de ha igen, hatványozódik

az adottság. A nagyapa, id. Tóth Béla a

magyar öttusaválogatott lovasedzője

volt, ő nevelte ki az olimpikonokat. In-

nen a művészi alkotó késztetés, a mun-

ka tisztelete, fegyelem, rend, adott szó

szentsége. A Kisképzőbe, majd a Képző-

művészeti Főiskola szobrász-szakára is

elsőre felvették. Tanulmányi díjakat és

pályázatokat nyert. Feladatorientált

képzőművész, aki nem egysíkú stílusra

törekszik. Az adott térrel lélegzik együtt

minden alakja. A Városháza homlokza-

tán Ugró Gyula portréja és Aschner Lipó-

té az UTE csarnok főbejáratánál. A tér-

képész Mikoviny Sámuel mellszobra Ta-

tán, és Maderspach Viktor vadászé a tel-

ki Vadasparkban. A Honfoglaló, Szent

Kristóf, Wass Albert, a Keresztelő Szent

János és az Életfa díszkút meg a többiek,

de legértékesebb művének kisfiát, Be-

nedeket vallja. – URBÁN BEATRICE

Lélegző alakok
Tóth Dávid szobrász 1974. március 26-án született. Újpesten él

családjával. Itt született, ahogy szobrász-pedagógus édesanyja,

Péter Zsuzsanna is. Nevezetes szobrász édesapja Tóth Béla, a nagy-

bácsi Mikus Sándor, és  nagyapja, id. Tóth Béla is híres. Klasszikus

szépségű alkotásai a fővárosban és az országban több helyen

láthatóak. 2006-ban a Lengyel Köztársaság Lovagkeresztjével tüntet-

ték ki. Győrben felállított alkotásáért a rangos kitüntetést a lengyel

köztársasági elnök adta át. A háromtízszer háromhúszas szobor két

ölelkező tölggyel állít emléket a lengyel-magyar barátságnak.

Stanislaw Worcel költő nevezi két egymást ölelő tölgyfának a két

baráti népet, így született a kompozíció ötlete. Az emlékművet a

lengyel és a magyar köztársasági elnök avatta fel. Volt némi cirkusz

körülötte, de tavasszal megtörtént a szobor szimbolikus átadása.

D
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pám, amikor tizenévesen udva-

rozni járt barátaival, rendre le-

cserélte a hegedű húrjait brá-

csahúrozásra. Mire pedig ha-

zaért visszarendezte hegedűre. Így csak

barátai tudták, hogy Kacsesz brácsával

muzsikál napról-napra. A probléma akkor

keletkezett, amikor elfelejtette a húrokat

visszacserélni… Lassan nagyapámnak is

be kellett látnia, hogy apámnak a brácsa

a mindene, attól függetlenül, hogy ő

máshogy döntött. Úgy mondták, hogy a

hangszer választotta apát.

Első, meghatározó emlékem is a brá-

csához kötődik: hoztak hozzánk egy ha-

talmas, nagy méretű brácsát, kérték

apámat, hogy próbálja ki a bécsi filhar-

monikusoknak készített hangszert. Apa

nézegette, kézbe vette, és egyesével,

úgynevezett szálhangokat húzott rajta.

Utána üveghangokat, majd a páros han-

gok következtek, hármas és négyes

hangzatok. Ekkorra már a templomi or-

gonához jobban hasonlított a hangzás,

mint egy vonós hangszertől elvárható

lett volna! Miközben a tempót is egyre

fokozta, szinte beleolvadt, szeretettel

ölelte magába a hangszert. Nagy él-

mény volt hallani, nézni, ahogy bemu-

zsikálja azt a hangszeróriást. Kisgyer-

mekként éreztem meg azt is, hogy mit

jelent apámnak a zene. A lelkét, a szívét

tudta átvinni a hangszerre. Olyan át-

éléssel, olyan szeretettel, hogy azt má-

sok is megérezték. Apám már több évti-

zede dolgozott együtt Boross Lajossal,

amikor megtörtént az az eset, hogy

hallgattunk otthon egy ritka felvételt,

ahol Lajos bácsi muzsikál. Elmélyülve

egy nóta hallatán, apám egy óvatlan

pillanatban elsírta magát, és ahogy a

nóta mondja: „Nem csak ő sírt sírtam én

is, mert sírt a hegedű is…”

A Nyár utcában, az Arany Kakas étte-

remmel szemben laktunk, állandó ze-

neszó mellett. Családi mulatozások

alkalmával sem mindig mentünk étte-

rembe, hisz édesanyám sütött-főzött.

Apám pedig egy pár pohár bor után

elővette a brácsát, hogy muzsikáljon

nekünk. Játékában a dallam mellé húz-

ta a tercet, követte a harmóniát és ve-

zette a basszust. Így spontán alakított,

egyszemélyes zenekarát élvezhettük.

Képes volt egy dallamra többféle szó-

lamot rögtönözni, így ritka volt, hogy

megismételt volna bármit. 

1986-ban Boross Lajost a muzsikus

cigányok prímáskirállyá választották,

aki a ceremónia alkalmával a követke-

zőt mondta: „Megköszönöm azoknak a

zenekari tagoknak, akik évekig velem

játszottak és támogatták muzsiká-

mat…” 1973-ban már választottak prí-

máskirályt Detroitban (USA) az id. Járó-

ka Sándor személyében. Apám abban a

kitüntető helyzetben volt, hogy mind-

két prímáskirály mellett ott lehetett,

egyedüliként a muzsikusok közül.

A világ számos országában játszott,

több hanglemez őrzi játékát, ahol a leg-

kiválóbb prímásokat és nótaénekeseket

kíséri. 1960-ban, Milánóban vendég-

szerepeltek, a zenekart Vörös Kálmán

vezette. A Modern Jazz Kvartett szintén

a városban készítette hanglemezfelvé-

telét. A kiadó cég meghirdetett egy

olyan lehetőséget, hogy a lemez másik

oldalán más műfajú együttes szerepel-

jen. A lehetőséget – félszáz együttes

közül – apáék nyerték el, így a világhí-

rű jazz előadók mellett a magyar nóta

szerepelhet egy lemezen.

Szerette magát más műfajokban is ki-

próbálni. Azon dolgozott, hogy előtérbe

helyezze a hangszerét. A vágya volt a

brácsát mint szólóhangszert bemutatni.

Például cimbalomkísérettel a melódia

mellé akkordot húzott és bontott, amikor

a cimbalom vette át a vezetést akkor vi-

szont ő kísérte. Rendszerint hottolt és

harmonizált, majd visszavette a szólam

vezetését. Lehetőségek tárházát próbál-

ták, mint egy labdát dobálták a melódiát.

Tanítványai közül nem csak brácsá-

sok kerültek ki, legkedvesebb testvé-

rének, Lajosnak például a nagybőgő

fortélyait mutatta meg. Sajnos nagybá-

tyám tragikusan fiatalon elhunyt, így

ígéretes pályája nem tudott betelje-

sedni. Szüleim emlékét őrzöm, és sze-

retettel mesélek lányomnak, Barbará-

nak és fiamnak, Gyurikának, hogy mi-

lyen sorsunk volt, hogy élt egy újpesti

muzsikuscsalád. – RIGÓ GYÖRGY

A BRÁCSA

Mélyhegedű, viola: alt kulcsban

középszólam. Húrjai egy kvinttel

vannak lejjebb a hegedűhöz, illet-

ve egy oktávval feljebb a csellóhoz

képest. Feladata az akkordok tö-

mör harmonizált összefűzése. Rit-

mus, lassú-gyors dűvő, lassú és

gyors esztam képzése.

Híres újpesti cigányok 4 Kacsesz, a brácsás

Rigó János 1933-1988

Járóka Sándor prímáskirály-választása 1973. Detroit. Jobbra Rigó János. Boross Lajos prímáskirály-választása 1986. Budapest. Középen Rigó János.

Szívesen teszek eleget Molnár István Gábor barátom felkérésének, aki

megkért írjak édesapámról, a brácsásról ki Újpesten született és itt is

halt meg. Nagyapám a János nevet adta neki, így Rigó Jánosnak

anyakönyvezték. Neve, a kor híres cigányprímására utalt, és apja is

prímásnak szánta. Tévedett.

A
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– Az én történetem sokkal régebben kez-

dődött, mint az első jegyzett filmem –

mesél magáról derűs iróniával Paulus

Alajos. – 1925-ben születtem Újpest vá-

rosában, és az úgynevezett szociális ér-

zékenységemet egy életre meghatároz-

ták az Egyesült Izzóban töltött korai évek.

Ezt a céget ma már feltehetően keve-
sen ismerik, legalábbis a fiatalok kö-
zül.

– A kor igényei szerinti nagyvállalat

volt. S ebbe azt is bele kell érteni,

hogy mind szociális, mind kulturális

értelemben gondoskodott az emberei-

ről. Uszoda, stadion épült, kulturális

intézmények támogatásáról gondos-

kodott a vállalat dolgozóit szolgálva.

Az üzemi étkeztetés bevezetése példá-

ul hatalmas szociális kedvezmény volt

akkoriban. Minderről sokat tanultam

édesapámtól, aki a szakszervezeti ve-

zető régi fogalma szerint képviselte

azokat az embereket, akik közül való

volt. Ma ez a funkció többé és kevésbé,

de alku tárgya, magyarán ára van. Ak-

koriban apám a satupadnál teljesítette

a munkáját, utána tiszta köpenyt vett

fel, s ment a munkatársai érdekét ér-

vényesíteni a vállalat vezetésénél. Azt

hiszem, innen eredeztethető mindaz,

amit szociális érzékenységnek nevez-

hetünk bennem.

Nem úgy tűnik, mintha a kezdetek
egyből a filmgyár felé lökték volna.

– Apám úgy gondolta, hogy egy pálya

nyitott a számomra, ha bírom: a jogi. A

rossz anyagi körülmények miatt nem

tudtam volna munka nélkül eltartani

magunkat, s ez volt az egyetlen tanulá-

si lehetőség, amihez nem kellett rend-

szeresen bejárni. Pénzt tudtam keresni

az Izzóban, majd később az Orionban,

‘57-ben megválasztottak munkástaná-

csi elnöknek, az „utóvédharcért” egy év

börtön volt a prémium. Kirúgtak, Kis-

tarcsára, majd a hajdani Könyves Kál-

mán körúti filmgyári híradós telepre

kerültem, ami évtizedeken keresztül a

szakma alapját jelentette. Mindig von-

zott a kép akár mozgó, akár álló formá-

ja, a fotózással már kísérleteztem egy

ideje, gondoltam, próbáljuk meg ezt a

vonalat. Bevált. Világosító szakmunkás

lettem.

Sok fényes filmes karrier indult on-
nan évtizedeken át.

– Természetesen. A legnagyobb eré-

nye volt a stúdiónak, hogy amellett,

hogy a szakma legapróbb részletét is

megtanulhatta az ember, a legjobb

szemű filmesekkel dolgozhatott

együtt. Valóban sokan indultak onnan,

elég csak Makk Károly, Jancsó Miklós

nevét említeni. A segédmunkás és a

„művész úr” ugyanazon végzetes sze-

relemért dolgozott akkoriban, egy kö-

zösségben.

Mikor derült ki, hogy több szorult
önbe?

– A beszélgetések során előjött belő-

lem a filmes érzékenység, és egyre

többen biztattak, hogy írjak forgató-

könyvet. Tettem rá egy kísérletet, az-

tán még egyet, s azon vettem észre

magam, hogy alkalmi rendezőasszisz-

tensként lassan a film egészében is el-

kezdek gondolkozni. Rám bíztak hát

egy lehetőséget, vágjak bele. A pénz-

szűke miatt kiiktatott dialógusokat ze-

ne helyettesítette, mindez szokatlan

erőt adott a marosmenti ártéri tanya

életét bemutató műnek. Meghívták a

filmet Lipcsébe, ahol igen jó besoro-

lást kapott.

Beindult a karrier…

– Nézze, én sosem számoltam filmes kar-

rierrel. Átkerültem a gyártási csoporthoz,

segédrendező is lettem, s megkérdezte

Kondor István, az akkori filmfőigazgató,

hogy döntsem már el végre, gyártásve-

zető vagy rendező akarok-e lenni. Per-

sze, hogy rendező akartam lenni. Kiska-

rácsony címmel csináltam is gyorsan az

újpesti óvodákban egy filmet arról, hogy

a gyerekeket szenteste elhalmozzák já-

tékfegyverekkel a szülők. A film olyan

nagy érdeklődést keltett, hogy meghív-

ták az oberhauseni fesztiválra is. Elkerül-

hetetlen volt, hogy „kivívja” a Honvédel-

mi Minisztérium figyelmét is. Ekkor kö-

zölték, hogy nézze, csinálhatja a maga

dolgát, de sosem kap érte elismerést.

Ezt jó gazda módjára be is tartotta a
kultúrpolitika: Balázs Béla díjat is
csak a rendszerváltás után kapott.
Nem érzi úgy, hogy elszalasztott egy
nagy lehetőséget?

– Mindig a mikrokörnyezet, a kisreal-

ista emberi sors érdekelt és érdekel a

mai napig. Közel húsz fesztiváldíjat

kaptak a munkáim – külföldön. Ha va-

laki valamit elszalasztott, akkor a le-

hetőség hagyott ki engem, s nem én

őt. Újpestiként pedig három olyan al-

kotásra vagyok a legbüszkébb, amely

kordokumentumként örökíti meg az it-

teni élet egy-egy szeletét. Az egyik a

káposztásmegyeri lakótelep születése

és sorsa, amiről szerintem történelmi-

nek számító képek kerültek szalagra.

Nem elhanyagolható kérdés, hogy a

kezdeti nagy elhatározások ellenére

miért nem alakult olyan közösséggé,

amilyennek szánták. Ellentétben az

ottani katolikus közösséggel, amiről

szintén egy munkám mesél. Komoly

problémákat vet fel a világról az a kér-

dés is, hogy miért nem került el odáig

a metró, amint ezt jó szándékú terve-

zők még elképzelték a ‘80-as években.

Mindez szerintem a mai napig megha-

tározza a város életét.

A szavaiból úgy tűnik, hogy a közéle-
ti érdeklődés nem múlik korral.

– Egy fenéket. Bosszant, hogy állandó-

an csak a politikusokat kárhoztatják az

emberek, pedig a döntés alapvetően az

ő kezükben van. Ha nem szorítják meg a

képviselőiket, hajlamosak elkényelme-

sedni. Én a magam eszközeivel két és

fél éve elkezdtem a Városvédő Egyesü-

lettel feltérképezni Újpest jelenlegi ál-

lapotát, és hallatlanul érdekes tanulsá-

gokra jöttünk rá. Egyetlen gondunk,

hogy az utómunkálatokra elfogyott a

pénzünk, pedig egy feszes ötven perces

dokumentumfilmre való anyagot for-

gattunk le. S hogy miről szólna a film?

Erre elmondanék egy történetet. Panel-

ben lakom, s rendszeresen szedegetem

a ház körüli szemetet, amit többen

kezdtünk el, de magamra maradtam ez-

zel a hobbival. Lakik a házban egy lelkes

zöldaktivista, aki egy nap jóindulatúan

tanácsolta: ha megnyírnám a sövényt, a

bokrok tövéből könnyebben tudnám ki-

piszkálni a szemetet. Azt hiszem, Újpest

mai arcát ismerhetnénk meg az elké-

szülő filmből.

CentenáriumCentenárium

Paulus Alajos 80 fölött még egy helytörténeti dokumentumfilmre ké-

szül. Úgy mondja, ez volna az utolsó munkája – amit persze senki sem

hisz el –, ha a szerencse hozzásegíti az utómunkálatok elvégzéséhez. De

mi volt az első mozgókép, amit saját műveként jegyzett?

Egy törékeny 
dokumentátor
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címen tehetik fel kérdéseiket életvezetési, pedagógiai, pályaválasztási, orvo-

si, gyermekorvosi, fogorvosi, állategészségügyi, kisállattartási és ingatlan témakörök-
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ki. 1046 Budapest, Nádor u. 1. Információ és bejelentkezés a 369-4205-ös számon.
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1. Újpesten ELADÓ egy 140nm-es, két szintes, 4 szobás családi ház, gondozott udvarral, garázzsal, melléképülettel. A családi ház mű-

szakilag és esztétikailag 2004-re lett teljeskörűen felújítva. Az udvaron található garázs, illetve az előtte lévő tér, kiváló parkolási le-

hetőséget biztosít 2-3 autó számára. Az ingatlan tehermentes, hitelre is megvásárolható! Érd.: 70/454-0430

2. Újpest központtól 15 percnyire ELADÓ 10 emeletes panelben egy 71nm-es, 2,5 szobás hallos, felújítandó, de szép állapotú lakás

gyönyörű panorámával! Irányár: 10,7 MFt. Érd.: 70/454-0430

3. Újpest központban kínálunk ELADÁSRA egy rendezett társasházban, 2,5 szobás, étkezős lakást. Az ingatlant műszakilag és esztéti-

kailag 2004-re teljeskörűen felújították. A nagyszobákon 2-2 ablak van, ezért egész nap világos a lakás. Az ingatlan tehermentes, hi-

telre is megvásárolható! Érd.: 70/454-0430

4. Újpesten  a Virág utcában ,10 emeletes ház IV. emeletén eladó egy 71nm-es 2+ fél szobás, étkezős lakás 10600000 Ft-ért. Az in-

gatlan felújítandó!! Érd.: 70/454-0446

5. Újpest központi részén kínáljuk eladásra ezt az 53nm-es, mégis 1+2 félszoba elrendezésű jó tájolású 9. emeleti panellakást. A lakás

átlagos állapotban van, ára 9990000 Ft!A fürdőszoba burkolata cserélve lett!  Érd.: 70/454-0414

6. Újpest Pozsonyi ltp-n, panelházban eladó egy fsz-i 46 nm-es,1,5 szobás, gardróbos,gyorsan költözhető lakás 8990000 Ft-os

irányáron.Járólappal és parkettával burkolták a helyiségeket. A szobák keleti fekvésűek. Két lifttes a ház. Érd.: 70/454-0414

7. Újpesten, a Lőrinc utcában eladó egy 29 nm-es, 1 szoba összkomfortos , egyedi fűtéses, vízórás, teljesen felújított lakás. Nagyon csen-

des, zárt udvar , jó lakóközösség. Mellék utcában, de jó közlekedéssel, közel a piachoz, 7200000 Ft-os irányáron. Érd.: 70/454-0448

8. Újpesten, a Tó utcában eladó egy  250 nm-es, kétgenerációs családi ház.  A két ház külön bejáratú, mindkettő összkomfortos. A na-

gyobbik házban 2 egész és 3 félszoba található, a kisebbik ház 2 szobás. Megvásárolható hozzá egy 3 állásos garázs is. Irányár:

48000000 Ft. Érd.: 70/454-0448

9. Újpesten, központ közelében a Pozsonyi lakótelepen eladó egy  X emeletes panelház III. emeletén lévő  56 nm-es, 1+2  szobás la-

kás. A lakás teljesen felújított, azonnal költözhető. Busz, villamos a ház előtt, metró 1 villamos megállóra. Irányár: 11400000 Ft.

Érd.:70/454-0448

10. Eladó Újpesten, a Szigeti József utcában egy 50 nm-es, 1+1 szobás, felújított lakás 9700000 Ft-os irányáron. Az ingatlan föld-

szinti, tehermentes, azonnal költözhető. Csendes, parkos környezet, nagyon jó közlekedési és vásárlási lehetőség jellemzi. Érd.:

70/454-0448

11. Újpest központjában az István utcában,  IX.emeleten  új tulajdonosra vár egy 35 nm ,1+1 félszobás , világos konyhás, felújított,

azonnal költözhető panellakás 8900000 Ft-os áron. Az ablakából a Budai hegyekben gyönyörködhet. Érd.: 70/454-0446

12. Újpesten a Munkásotthon utcában eladó egy II emeleten lévő, 37nm-es panellakás. Az ingatlan nagyon jó elosztású, nappalit, há-

lófülkét és étkezőt is kialakítottak benne. Nyugati fekvésű a lakás. Beépített gardróbszekrény található az előszobában és a hálóban.

Irányár: 9000000 Ft. Érd.: 70/454-0446

13. Újpesten, a központhoz közel, a Munkásotthon utcában eladó egy 16nm-es teljesen szeparált garázs 1600000 Ft-os áron. Érd.:

70/454-0446

14. Újpesten a Kassai utcában  kínálunk ELADÁSRA 10 emeletes panel házban, egy 71 nm-es, 3. emeleti, 2+1 félszobás jó állapotú

gardrobszobás panellakást. Irány ár: 10.9 M Ft Érd.: 70/454-0447

15. Újpest Városkapunál az Árpád úton kínálunk ELADÁSRA 1991-ben épült téglaépületben, egy 91 nm-es, 3. emeleti, 2+2 félszobás,

cirkófűtéses lakást. Irány ár: 25.9 M Ft Érd.: 70/454-0447
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AA  GGeenneerraallii--PPrroovviiddeenncciiaa  ZZrrtt..  
33  ffõõ  rréésszzéérree  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOTT  HHIIRRDDEETT

most induló értékesítési csoportjába! 

FFEELLAADDAATTKKÖÖRR::
ÚÚjj  VVÁÁLLLLAALLAATTII  ÜÜGGYYFFEELLEEKK  rréésszzéérree

ttöörrttéénnõõ  vvaaggyyoonn,,  ffeelleellõõsssséégg,,  eeggyyeeddii  ééss
ggééppjjáárrmmûû--bbiizzttoossííttáássookk,,  vvaallaammiinntt  ppéénnzzttáárrii

tteerrmméékkeekk  éérrttéékkeessííttééssee..
• Tanácsadás, projektek kidolgozása

EELLVVÁÁRRÁÁSSOOKK::
•Meglévõ, vagy folyamatban lévõ felsõ-

fokú képesítés
•Középfokú végzettség esetén biz-

tosításközvetítõi képzettség megszerzése 
•Eredményorientált, önálló munkavégzés 

AAMMIITT KKÍÍNNÁÁLLUUNNKK::
• Versenyképes, teljesítményarányos

jövedelem 
• Kezdõ támogatás 

• Egy multinacionális cég stabil háttere

MMUUNNKKAAVVÉÉGGZZÉÉSS HHEELLYYEE::  
BUDAPEST és környéke

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSII HHAATTÁÁRRIIDDÕÕ::  
Megjelenést követõ 10 napon belül

Amennyiben megfelel a kiírási
feltételeknek, kérem, küldje el fényképes
pályázati anyagát az alábbi e-mail címre:

aranka-ibolya.tiszavolgyi@generali.hu,

vagy tel: 06-20-9208-878

Tisztelt Képviselőtestület!

Újpest rendezett tanácsú várossá alakulásához ifjabb Andrássy Gyula gróf, belü-
gyminiszter 1907. május 29-én kelt rendeletével járult hozzá. Ezt követően
június 24-én Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez intézett leiratában utasította
a vármegye alispánját, hogy az átalakulás tényleges keresztülviteléhez a szük-
séges intézkedéseket tegye meg. Újpest rendezett tanácsú város alakuló köz-
gyűlését 1907. augusztus 14-én tartották.

„Kétségtelen, hogyha azt akarjuk elérni, hogy egy város lakossága emelkedő

gazdasági jó létre és magasabb kultúrfokra tegyen szert, akkor arra kell

törekednünk, hogy minél többen legyenek a produktív munka és alkotó cse-

lekvés részesei, hogy így a közös célban, közös szándékban, közös óhajtás-

ban, a közös reményben és esetleges csalódásban, egyszóval a város anyagi

és szellemi javai iránti érdekek szolgálatában a lakosság minél szélesebb

rétegeit egyesítsük.” 

Dr. Ugró  Gyula: Magyar Városok Monográfiája, 

Újpest 1831–1930

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség újpesti képviselői, Újpest első pol-
gármesterének gondolatainak szellemében kezdeményezzük, hogy Újpest
várossá alakulásának 100. évfordulója alkalmából, az alakuló közgyűlés
ülésének száz éves évfordulóján, azaz 2007. augusztus 14-én az Újpesti
Képviselőtestület rendkívüli, ünnepi ülést tartson. Napirendre javasoljuk az
ünnepi megemlékezés megtartását, valamit az Újpest díszpolgára cím(ek) és az
Újpestért díj(ak) átadását. Felkérjük a Polgármester Urat, hogy az ülés össze-
hívásáról gondoskodni szíveskedjen.

Újpest, 2007. június 20.

Balázs Erzsébet, Bartók Béla, Daróczi Lajos, Hladony Sándor, 

Dr. Hollósi Antal, Koronka Lajos, Nagy István, 

Rádi Attila, Wintermantel Zsolt

Az Arany Alkony Idősek Otthonában

(1154 Bp., Bánkút utca 67-69.) 

néhai dr. Gyökössy Endre 
lelkipásztor 

életéről vetít filmet Vaslabán Csaba 

római katolikus lelkész .

Időpont: 28-a (szombat) 15.30-kor. 

A vetítés ingyenes, minden érdeklő-

dőt szeretettel várnak.

Filmvetítés

HIRDETÉS



z alábbiakban röviden szeret-

ném összegezni mindazokat az

eseményeket, amelyek a Ho-

moktövis Általános Iskolá-

ban az elmúlt két héten zajlottak. 

A XVI. Weöres Sándor Gyermekszín-

játszó Fesztiválra két csapatunk neve-

zett. A felsős tanulók alkotta Homoktö-

vis Színpad Földesiné Gyöngyösi Klára

vezetésével először mutatkozott meg

iskolánk falain kívül, és mindjárt bronz

minősítést kapott. Másik csapatunk, a

Nebuló Színpad Fodor Erika tanárnő ve-

zetésével arany minősítést szerzett

ugyanitt, és részt vehettek a debreceni

országos döntőn.

A tanév végét jelző következő állo-

más a tanévzáró koncert. A forró han-

gulatot nemcsak az időjárás okozta,

hanem az a lelkesedés is, ahogy tanu-

lóink énekeltek, furulyáztak, és a na-

gyobbak hangszereiket is megszólal-

tatták.

Következett a ballagás, amelyen

meghitt hangulatban vettünk búcsút

nyolcadikosainktól, akik tánccal kö-

szöntek el tőlünk.

Június 17-én az Újpesti Gyermek- és

Ifjúsági Házban mutatták be éves pro-

dukciójukat az iskolánkban működő

Adonika Mozgásművészeti Stúdió tán-

cosai. A Beer Noémi vezette egyesület

kiscsoportos óvodásoktól kezdve fel-

nőttekig tervezi, tanítja be az egyes

táncokat, és akik látták őket, elmond-

hatják, hogy a szemünk előtt lett izgő-

mozgó picik táncából hosszú évek alatt

művészet. A tanárnő munkáját nem vé-

letlenül ismerte el a Magyar Táncpeda-

gógusok Országos Szövetsége 2007-

ben szakmai Nívó-díjjal! Csak az idén az

Országos Táncművészeti Versenyen két

első helyezést értek el, és egy másodi-

kat a Börtöntangó című produkciójuk-

kal! Nagy öröm számunkra, hogy táncuk

beépült iskolánk programjaiba, és így

újabb művészeti ágban mérethetik meg

magukat tanulóink.

Köszönöm minden tanuló, szülő és

természetesen a kollégák egész éves

munkáját. Eredményeinkről folyamato-

san tájékozódhatnak honlapunkról:

http://homoktovis-suli.hu/

– DALNOKINÉ KERTÉSZ ZSUZSANNA
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Ingyenes nappali tagozatos szakkép-

zésre várjuk fiatalok jelentkezést 16-

tól 21 éves korig. Szakmák: víz-, gáz-,

vagy központifűtés-szerelő. Páli Szent

Vince Katolikus Szakiskola 1043 Buda-

pest Kassai u. 24. Tel: (1) 370-84-23,

mobil: 06-20/823-1440, ingyenes

zöldszám (munkanap 8-12-ig) 06-

80/203-938. www.pszv.sulinet.hu

– KŐVÁRI LÁSZLÓ, igazgató

Felhívás

AZ OLDALT ALMÁSI ANDREA ÁLLÍTOTTA ÖSSZE (almaandi@freemail.hu)

römmel értesítjük mind-

azokat, akik támogattak

bennünket, akik aggódtak

értünk, hogy iskolánk vál-

tozatlan profillal és helyen műkö-

dik tovább, és készül a 125 éves

születésnap megünneplésére. 

Vidám nyarat és jó pihenést kí-

vánunk minden barátunknak!

– A PÉCSI SEBESTYÉN 

ÁLTALÁNOS ÉS ZENETAGOZATOS

ISKOLA TANTESTÜLETE 

ÉS DIÁKSÁGA

Megmaradunk!

IskolákIskolák

Ö

ltelt egy újabb tanév, újra itt a

vakáció. De míg a gyerekek nagy

örömmel vetik bele magukat a

két hónapig tartó szünidőbe, a

szülőket aggodalommal tölti el a hirtelen

jött nagy szabadság. Hisz képtelenség

állandóan figyelni rájuk, és a nagyi sem

biztos, hogy mindig ráér. Megoldást

nyújthat az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági

Ház, amely több éve szervez napközis tá-

bort a kerületi általános iskolások szá-

mára. Idén június 25-től augusztus 17-ig

várják a gyermekeket a Tábor utcában. 

A gyermekek reggelente iskoláikban

gyülekeznek, és tanáraikkal együtt

mennek át a táborba, ahol aztán 8.30-

tól 15.30-ig birtokba vehetik a hatal-

mas területet, amelyen focipálya és ját-

szótér is van.

A szervezők rengeteg játékkal várják a

gyerekeket. Az idei mottó: Csodaország

a fantázia földjén. Ehhez kapcsolódóan

hetente új és újabb témájú programokat

szerveznek az ifjúsági ház munkatársai

az iskolák pedagógusainak segítségé-

vel. Lesz sárkányok, boszorkányok és

tündérek hete is. A gyerekek csapatokba

szerveződnek, és a legjobbakat aján-

dékkal jutalmazzák. Naponta vannak

szellemi fejtörők és többpróbás ügyes-

ségi versenyek, hetente egyszer na-

gyobb vetélkedő. Minden héten van

filmvetítés, minden nap van lehetőség

kézműves foglalkozásra, sportolásra, já-

tékra egyénileg is. Az utolsó hét a „Kí-

vánságok hete” lesz, amikor a gyerme-

kek az elmúlt hetek témáiból választhat-

ják ki a számukra legkedvesebbet.

Sokan már az előző években is itt töl-

tötték szünidejük egy részét, és szívesen

jöttek most is. Nyilván nem véletlenül.

A táborba folyamatosan lehet jelent-

kezni, Trencsényi Edit táborvezetőnél a

(06-1) 233-1560 telefonszámon.

Vár ránk a nyár Csodaország
fantáziaföldjén!

Beszámoló a Homoktövisből

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Óvodánkban június 2-án köszöntöttük a

gyerekeket, a tőlünk most és régebben

elbúcsúzókat és a most is hozzánk járó

ovisokat. Idén is gazdagodott a rendez-

vény: sikere volt a pónilovaglásnak, a bo-

hócnak, a kipróbálható kisautóknak, mo-

toroknak, az ugrálóvárnak. Megismer-

kedhettek a határőrök és a polgárőrök

munkájával, beülhettek egy tűzoltóautó-

ba is. Minden óvodai csoport színpadra

lépett valamilyen műsorral – de a stabil

programok mellett állandó időtöltésre is

volt lehetőség: volt gyurmázás, hajtoga-

tás, mandalaszínezés. Hadd köszönjük

meg ezt a szép napot segítőinknek, az

Orosz Cukrászdának, a Fecó Bt-nek, az

Istár Bt-nek, az Árpád úti Húsdiszkont-

nak, Lóránt Gyöngyinek, a szülőknek és a

fődíjat adó Passnave Kft-nek.

– GALLÉNÉ FARKAS ÉVA

Gyereknap az Aradiban

A E
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A június 26-i Kábítószerellenes Világ-

naphoz kapcsolódva június 22-én az

önkormányzat és a Sirály Életmód Klub

éjszakai asztalitenisz-bajnokságot ren-

dezett a Karinthy Frigyes ÁMK-ban, a

fővédnök Belán Beatrix alpolgármester

volt. A rendezvényen részt vett a Drog-

Stop Egyesület és a Zabhegyező Gye-

rekanimátorok Egyesülete. 

Az 1998-ban Újpesten létrejött, és a

bajnokságot szervező Sirály Életmód

Klub, mely a káposztásmegyeri Közös-

ségi Házban pénteken és szombaton

éjszaka ingyenes sportolási lehetősé-

get biztosít a fiataloknak, a tájékozta-

tással, a színes programokkal és a fel-

nőttek bevonásával kiemelkedik a

sportklubok közül. 

A júniusi éjszakai bajnokság több

volt, mint sportvetélkedő: a drog ve-

szélyeire és a prevencióra ugyanolyan

hangsúlyt fektetett, mint az egészsé-

ges életmód és a segítő közösségek

szerepének bemutatására.

Sport és drogprevenció

A Bethesda Gyermekkórház vezetősége tájékoztatja a lakosságot, hogy 

a gyermekorvosi területi ügyeleti ellátás (hétköznap 20-8 óráig, szombat, 

vasárnap és munkaszüneti napokon 8-8 óráig)

2007. július 1-jétől a Budapest XIV. Ilka utca 57. szám alá költözött.

Az ügyelet telefonszáma: 384-5114

Tájékoztatás

IskolákIskolák

Ámokfutás „Fehér Kesztyűvel”

Aki a 20-as busszal jár, biztos ismeri azt az őszes hajú sofőrt, aki fehér kesztyűben

vezeti járművét. Ha erről nem, arról felismerik, hogy Újpest központjába érve ér-

ces hangon szól a mikrofonba: „További kellemes utazást, szép napot kívánok!” 

Amikor fél éve az Izzó lakótelepre költöztem, s először utaztam az „úriem-

berrel”, még jól is esett ez a figyelmesség. Akkor még nem értettem, hogy ez

miért csak az én arcomra csal enyhe mosolyt. 

Aztán később megértettem. Padlógázzal indulunk, padlófékkel állunk meg.

Az Erdősor utca végén akkora lendülettel ereszti a járgányt a derékszögű ka-

nyarba, hogy gyors imába kezdek.

Az öreg nem bírja elviselni, ha a felszállók totojáznak. Az ajtó még ki sem nyí-

lik, ő már nyomja a csengőt. Aztán vagy felugrik a nyomorult utas, vagy nem. Egy-

szer idős, beteg emberre zárta az ajtót, s el is indult. Egy fiatal srác üvöltésére állt

csak meg. Nem kíméli az anyukákat sem, ha kell, gyerekestül zárja oda őket!

Múlt héten a két éves lányom ült az anyja ölében, amikor istentelen nagyot fé-

kezett a Baross utcában. Megelőzte egy furgon, amin ő úgy állt bosszút, hogy utá-

na hajtott, s a Fóti úti lámpánál milliméterekkel a kocsi mögött állt meg, padlófék-

kel. Csak a véletlenen múlt, hogy a lányom nem fejelte le az előtte lévő ülést. 

Külön kedvence a vén brigantinak a Fóti-Nádor utca kereszteződése. Itt a

Nádor utca végén 2 db. kötelező megállás helyét jelző vonal is fel van festve.

Előbb csak a fehér volt, aztán kicsit távolabb egy sárgát is felfestettek, amikor

az ideiglenesen erre járó csuklósbusz a zöldre váró autósoktól nem tudott be-

fordulni. Az úrvezetők gyakran szabálytalanul begurulnak egészen a fehérig. 

Fehér Kesztyű itt rendszeresen úgy tesz, mintha nem látná az ott álló autót,

s fékezés nélkül rohan a kanyarba, majd vidáman vészfékez egyet: Jé, itt egy

autó! Persze több kocsi nehezen tud hátratolatni, kell egy kis idő nekik. Ekkor

jön el az öreg ideje. BÜNTET! Káromkodik, ahogy az ablakon kifér. Legutóbb egy

terhes nőnek üvöltözött. 

Általam igen nem tisztelt Fehér Kesztyű! Ha Önnek annyira derogál a busz-

vezetés, hogy fehér kesztyűben hajlandó rá, akkor ne vezessen. Maximum

lovaskocsit. A ló felülbírálhatná az ostoba döntéseit, amivel elkerülhetne pár

veszélyes helyzetet. 

Hogyan bízhatnak emberéleteket olyanra, aki még magán sem tud uralkod-

ni? Lehet, hogy legközelebb kiugrik az ablakon, hogy rendre tanítson egy ma-

zsolát? Vagy találkozik egy keményebb legénnyel, aki kikapja a volán mögül,

hogy elvegye a kedvét a szemétkedéstől? Az utasok se így, se úgy nem járná-

nak jól. Ők nem a műsorra váltották a drága jegyet, bérletet, hanem azért, hogy

biztonságban utazzanak. Mit tanulnak a gyerekek az ilyen arrogancia láttán? 

Fehér Kesztyű Úr (?)! Ha főnökei olvassák e pár sort, s ennek ellenére nem

javasolnak Önnek hosszútávú pihenést, kérem, hogy az út végén ne kívánjon a

rémült utasoknak semmit! Inkább kérjen tőlük. Mélységes elnézést!

P. J. (cím a szerkesztőségben)

Szmsz-böngészde

Az egyik újpesti társasházban 2007. júniusában elfogadásra került a szervezeti-mű-

ködési szabályzat. Illetékmentes benyújtási határideje a Földhivatalhoz 2004. de-

cember 31. volt… Ebben a szabályzatban többek között az alábbi olvasható: „A tu-

lajdonos joga: a…-ben lévő közös helyiség igénybevétele társasházi ügyben, Sz.b.

jelenlétében.” 

Nem értem! Minek ott az szb jelenléte? Egyedül minek vegyem igénybe a közös

helyiséget társasházi ügyben? Ha viszont jogom van (mint tulajdonostárs) társas-

házi ügyben a közös helyiséget igénybe vennem (éjjel-nappal), akkor ott, azzal

(azokkal) kívánnék beszélgetni, akit (akiket) meghívtam. Mit akar ott és akkor el-

lenőrizni az szb?

És a fenti mondatot kitalálta, beépítette, végül elfogadta a közös képviselő, a 3

számvizsgáló és 160 tulajdonostárs. Á. (Cím a szerkesztőségben)

Tisztelt Szerkesztőség!

Figyelmükbe ajánlok egy témát, amely szerintem sokakat érint, autóvezetőket

és gyalogosokat egyaránt, de főleg azokat, akik nem tartják be az ezzel kap-

csolatos szabályokat.

Az utóbbi időben Újpest egyes részein a járdákon gyalog már nem lehet köz-

lekedni, bizonyos helyeken pedig „teherautó-terminál” alakult ki a járdákon.

A „teherautó-terminál”-ra a legjobb példa a Munkásotthon utca Rózsa utca és

Virág utca közötti része. Az útkereszteződéseknél nagyon gyakran okoz prob-

lémát az elsőbbség megadása a járdán szabálytalanul parkoló járművek miatt,

mert a járdán parkoló járművek akadályozzák a védett útvonalra való kilátást.

Az én tudomásom szerint járdán bármilyen járművek csak akkor lehet par-

kolni, ha ezt tábla vagy útburkolati jel engedi és a járda fele de legalább 1,5

méter szabadon marad a gyalogosok számára és a jármű tengelyterhelése 1000

kg-nál kevesebb.

Tehergépjárművel pedig szerintem amúgy sem lenne szabad közterületen

tartósan parkolni, mert telephellyel kell rendelkezni.

Kérem, ha Önök is úgy látják, hogy érdemes, járják körül ezt a témát.

Üdvözlettel:

VARGA ÁGNES Felhívás, kérés Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, mitöbb kérjük őket, hogy írják meg nekünk az

újpesti mindennapokhoz kapcsolódó panaszaikat, észrevételüket, tapasztalataikat, ötleteiket – bármit,

amiben úgy gondolják, segíthetünk. Ezzel a mi munkánkat is segítik. – A SZERKESZTŐK 
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CSALÁDI ESEMÉNY
� Stenger Krisztinának üzenjük, hogy a leg-
szebb és legboldogabb névnapod legyen Jáz-
min kislányod, férjed és szerető családod kö-
rében. Nagyon sok szeretettel: Anya-Apa

� Törő Jázmin, Alma kicsi tündéri unokánk.
Ami az életben a legszebb és legboldogabb azt
adja neked az 1 éves születésnapod alkalmá-
ból szívből kívánva millió puszival Anikó nagyi
és Pista papa

� Hencz László úrnak üzenjük, hogy születés-
napodon a legszebb és legboldogabb kívánsá-
god teljesüljön erőben, egészségben szívből
adó szeretettel a Stenger család.

� Drága Édesanyánknak Tóth Antalnénak 80. születés-
napja alkalmából kívánunk nagyon boldog születésnapot
és jó egészségben megélt hosszú éveket. Lányai Kati és
Tündi, vejei Sándor és Tibor, unokái Tündi, Andi és Gábor,
únokahúga Marika és férje Gyuri

INGATLANT ELAD
� Homoktövis lakókert családias övezetében 4 szintes
családi ház önálló fele eladó. Külön kert 160 nm. Burkola-
tok nélkül 47 MFt. Esetleg kisebb téglaingatlant, építési
telket beszámítok. Telefon: 06-70-256-8716; 

� Újpest központban eladó kertes udvarban 37 nm-es,
galériázható gázfűtéses lakás, 27 nm-es, szerelőaknás,
garázzsal. Azonnal beköltözhető! Irányár: 12,5 MFt Tele-
fon: 06-70-318-4884

� Újpesten a Zrínyi u-ban, 6 lakásos rendezett udvarban
lévő 60 nm-es1+1/2 szobás, cirkófűtéses, felújított ház-
rész, tulajdonostól eladó. Azonnal beköltözhető! Telefon:
06-20-520-6690

� Újpest-Központban a  Deák Ferenc utcában 73 nm-es
két és félszobás, földszinti, téglaépítésű, cirkófűtéses,
fenyőkertre nyíló udvari lakás 2 Wc-vel,vízórával,beépít-
hető tetőtérrel, négylakásos társasházban,plusz 10 nm-
es külön bejáratú helyiséggel tulajdonostól eladó. Ár:
18,5 MFt Telefon: 06-20-334-4628

� Újpest kertvárosban, földszintes, 2005-ben épült 2 la-
kásos családi ház egyben eladó. 80 nm és 54 nm , 460
nm-es telken. Irányár: 55 MFt Telefon: 06-20-520-6690
16 óra után

� XV. Szödliget utcában, 58 nm-es lakás 3 lakásos tár-
sasházban eladó. A telek 1641 nm. Kocsibeálló+ pince,
felújításra szorul. Osztott közös telek Irnyár: 16,7 MFt Te-
lefon: 06-70-235-9119

� XV. kerületben 180 nm-es rendezett telken eladó egy
2 generációs tégla családi ház. 89 nm-es+ pince+tároló-
val. Két kocsi beállási lehetőség. Irányár: 43 MFt Telefon:
06-20-335-9009

� Eladó Gödön 363 nm-es telken, teljesen felújított 55
nm-es családi ház.  Jó közlekedés.Irányár: 19,9 MFt Tele-
fon: 06-30-228-6261

� Eladó lakás Újpesten. A Szigeti József utcában 71 nm-
es, parkra néző I. emeleti lakás 12 MFt-ért eladó. A lakás
azonnal költözhető. Telefon: 379-0482; 06-30-315-1802

� Újpesten az Arany János u-ban 10 lakásos téglaházban
68 nm-es erkélyes (6 nm), napfényes lakás zárt gk.
beálóval eladó Irányár: 18,6 MFt Telefon: 06-30-228-
6261

� IV. Erdősor utcában V. emeleten 68 nm-es nagy erkélyes,
2 szobás, étkező konyhás tömbfűtéses öröklakás tulajdo-
nostól eladó. Irányár: 12,3 MFt vagy cserélhető Telefon: 06-
30-482-6591; 06-30-973-4862; 06-20-976-5644

� Homoktövis lakókert családi házas övezetében 4 szin-
tes családi ház önálló fele min. 230 nm eladó. Sarok épü-
let. Burkolatok nélkül 47 MFt. Esetleg kisebb téglaingat-
lant, építési telket beszámítok. Telefon: 06-70-256-8716 

� Homoktövis lakókert családi házas övezetében 3 laká-
sos villaházban 2 db újépítésű I. emeleti lakások két kü-
lön házban eladók. Egyik 100 nm, 30 MFt, másik 111
nm+garázs 33,5 MFt Más ingatlant esetleg beszámítok.
Telefon: 06-70-256-8716; 

� Fóti, panorámás, 200 nöl telek kis házzal, vízzel, vil-
lannyal 6,5 MFt-ért eladó Telefon: 06-70-504-3693

� Nyár utcában eladó, 54 nm-es kétszobás, erkélyes la-
kás Irányár: 9,8 MFt Telefon: 06-20-335-9009

� XV. kerületben kétgenerációs családi ház eladó. Ren-
dezett kert, két garázzsal. Telefon: 06-20-374-9174

Újpest Megyeren eladó háromlakásos részben felújított
ház 512 nm-es telken. Irányár: 43 MFt Telfon: 788-1824

� Megyeren 64 nm-es családi ház eladó. Kettő kicsi,
nem panellakásra cserélhető Telefon: 06-30-244-8978

� Megyeri úti nagy saroktelkes 65 nm-es családi ház ga-
rázzsal,mellék épületekkel eladó. Ár: 30 MFt Telefon:  06-
20-471-0775

� ERDŐKERTESEN 300 N.ÖLES, KOMFORTOS, KÖZMŰVES
TELEK STB. 8 MFT-ÉRT ELADÓ. Telefon: 789-0546

� IV. kerület, Ugró Gyula soron található 67 m2-es, két
és fél szobás, II. emeleti lakás eladó. Irányár: 14,3 MFt.
Érdeklődni a 06 20-4948-797-es számon, késő délutáni
órákban lehet.

� Telek eladó Pátyon. 1500 nm, faházzal, villany,fúrt
kút,pince, bekerítve. Irányár: 4,2 MFt Telefon: 369-1877;
06-30-563-2908

� Újpesttől 15 percre Csörögön  801 nm-es közművesí-
tett építési telek faházzal, pincével, fészerrel, termő gyü-
mölcsfákkal eladó. Telefon: 369-6795; 06-20-258-2857

� Budapesttől 35 km-re Hévízgyörkön 611 nm-es belte-
rületi összközműves építési telek építési engedéllyel tu-
lajdonostól eladó. Irányár: 3,1 MFt Telefon: 06-20-596-
5086

� Báthory u-ban 1 szoba komfortos, galériázott 24 nm-
es alacsony rezsijű lakás eladó Ár: 6,5 MFt Telefon: 06-
20-263-1820

� Újpesten 74 nm-es fszt., kertes, konvektoros, kocsi-
beállásos lakás 15 MFt-ért eladó Telefon: 06-20-215-
2718

� Szent László téren eladó 55 nm-es, 3. emeleti, erké-
lyes, 1 szobás, egyedi fűtésű társasházi öröklakás Irány-
ár: 12,2 MFt Telefon: 06-20-9423-988

� Etyeken nagy telek, két különálló házzal eladó Telefon:
06-20-910-5776

� Káposztásmegyeren a Böröndős u-ban 3. emeleti 69
nm-es, 2,5  felújított öröklakás eladó tulajdonostól.
Irányár: 12,5 MFt Telefon: 06-30-508-5663

� Fóton 400 nöles telek kis faházzal minden kerti felsze-
reléssel,víz-villany van, családi okok miatt eladó! Ár: 3,5
MFt Telefon: 06-20-3252-854

� 55 nm-es 1+2 félszobás 2006-ban felújított Pozsonyi
úti lakótelepi, fsz-i panel lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 9,9MFt Telefon: 06-30-691-4832

� Újpesten azUgró Gyula sor kertvárosi részén, földszin-
ti, 45 nm-es szép, napos lakás eladó Irányár: 11,7 MFt Te-
lefon: 230-6347

� Az Izzó lakótelepen 4 emeletes ház földszintjén, egyedi
fűtésű 68 nm 2+1/2 szoba, étkezős lakás eladó. Érdeklődni
lehet a 06-70-200-79-28-as telefonszámon egész nap

� Tóra néző 1 szobás, rendezett, X.emeleti lakás eladó a
14-es villamos végállomásánál. Ár: 6,7 MFt Telefon: 06-
20-383-1376

� Fót legszebb részén, jó közlekedésnél, szép családi
ház, nappali+4 szoba sűrgősen eladó. Telefon: 06-30-
2410-762; 06-30-9614-951

� Újpest Központjában, felújítandó 67 nm-es, 2+2 fél-
szobás, földszinti, panellakás kisebbre is cserélhető a
környéken Irányár: 11,8 MFt Telefon: 390-6076; 06-20-
808-2850

� Budapest, IV.kerületben egy 58 nm-es panellakás 1+2
félszobás saját lakás, kedvező áron eladó! Érdeklődni:
16.h-19.h-ig Telefon: 370-8568; 6-20-916-6613 Irány-
ár: 10,8 MFt

� Újpesten a Vasvári Pál utcában,512 nm-es
összközműves telek lebontásra ítélt házzal eladó. Irányár:
24 MFt Telefon: 06-30-907-4824

� Újpest, Kassai utcai 53 nm-es lakás eladó. Felújított,
redőnyös, erkélyes, vízórás, új konyhabútoros, új nyílás-
záró ablakok. Telefon: 370-2422

� Újpest Központban II. emeleti 2 szobás, étkezős lakás
modern társasházban eladó. Telefon: 06-30-9440-435

� Fóton 400nöl-es telek eladó. Faházzal, villany-víz van.
Gáz a telek előtt. Ára: 4,5 MFt Telefon: 06-70-2523-720

� Sűrgősen eladó a Károlyi Kórháznál 34 nm-es panel
öröklakás, I.emeleti, 1,5 szobás, vízórás, 4470Ft közös
költséggel.Ár: 8,3 MFt Telefon: 06-30-552-8416

� Újpesten 2007-2008-ban befejeződő építkezésen el-
adó raktár,üzem,műhely,iroda és üzlet kialakítására is al-
kalmas nagyobb terület. Telefon: 06-20-532-3315

� Felsőgödön eladó 2 szobás 76 nm-e, teraszos, pincés,
tetőteres családi ház. Ár: 14,7 MFt Telefon: 06-20-263-
1820

� Rózsa utcában eladó 36 nm-es 1,5 szobás, csendes,
világos panellakás. Ár: 7,9 MFt Telefon: 06-20-263-1820

� Nagymaroson eladó 1055nm-es panorámás, bekerí-
tett szép telek vízzel, villannyal. Ár: 5,5MFt Telefon: 06-
20-941-7090

� Lábatlanban eladó 881 nm-es panorámás, 2 utcára
nyíló építési telek. Ár:3,5 MFt Telefon: 06-20-941-7090

� Káposztásmegyer I-en 36nm-es, 1 szobás, világos,
vízórás, franciaerkélyes lakás magánszemélytől eladó.
Irányár: 8,2MFt Telefon: 06-30-376-1050

� Újpest kertvárosában kétszintes családi ház azonnali
költözéssel eladó. Ár: 39,9 MFt. Telefon: 06-20-9252-042

� Balatonfűzfőn 100nöl-es telek, 3 szobás, beton
alap,faház,5 gyümölcsfa, 5MFt-ért eladó. Telefon: 06-
20-578-2824; 3898140

� Eladó Budapesttől 45km-re Hévízgyörkön 9600nm-es
építési telek. Ár: 27MFt. Telefon: 06-20-968-2448

� Csörögön eladó 122 nm-es 70%-os készültségű 970
nm-es telken lévő családi ház. Ár: 17,5 MFt Telefon: 06-
20-263-1820

� Újpest-Megyeren eladó egy új építésű, 140 nm-es
kétszintes családi ház. Irányár: 59 MFt Telefon: 06-30-
282-3519

� Dunakeszin, Tóváros lakóparkban 2006-ban épült 3
szobás családi ház garázzsal eladó. Irányár: 55 MFt Tele-
fon: 06-30-906-7230

� Újpesten a Szigeti József utcában eladó egy 35 nm-es
panellakás. Telefon: 06-20-236-7305

� Újpesten a Kassai utcában 64 nm-es, alagsori, 2 szo-
bás, felújított lakás eladó. Irányár: 11,9 MFt Telefon: 06-
20-912-6976

� Eladó Újpesten Pozsonyi úton 6.emeleti,56 nm-es, 3
szobás+gardróbos, felújított, vízórás lakás. Irányár: 11,6
MFt Telefon: 389-0675

� Káposztásmegyeren cseréptetős házban I. emeleten
eladó egy 62 nm-es lakás, 2 szoba, étkező,saját tároló.
Ár: 11,7 MFt Telefon: 06-20-426-8315 

� Dunakeszin 3 családnak is alkalmas hatalmas kertes
ház eladó, irányár 41MFt. Telefon: 06/30 44 94 672 (este)

� Eladó Virág utcai 71m2  I. emeleti 2+1/2 szoba, étke-
ző, gardrob, védőrácsos, vízórás 11,5MFt. Telefon: 06/70
538 6434

� Újpesten közlekedéshez közel 710m2-es telek, 50m2-
es épülettel Eladó vagy bérelhető. Telefon: 06/30 92 47
435

� Tágas családi ház eladó Újpesten, 247m2 lakótér 3
szinten, 581 m2-es telken. www.gabiszepsegszalon.hu/
eladohaz/elado.htm

� IV. Pozsonyi utcában eladó 56nm-es 1+2 félszobás zárt
folyosós, kamrás, faparkettás, pincés lakás parkos kör-
nyezetben, jó közlekedésnél. Óvoda, iskola, rendelő, üz-
letek 5 percen belül. Irányár: 9,9MFt Telefon: 06/30 64 33
238 Ingatlanosok ne hívjanak

� Újpest-Központban 4 emeletes téglából épült társas-
házban 1+1/2 szobás 41 nm lakás a III. emeleten eladó.
Árpád út 63-65. Zárt udvar kocsi beállóval 11,5MFt.
Telefon: 06/20 93 68 457

� Fót öreghegyen 305 nöl panorámás nyaraló telek el-
adó Telefon: 06/20 343 35 69

� XV. Rákospalotán 36m2 beépített zöldövezeti nem pa-
nel garzon lakás eladó, jó közlekedéssel. Irányár: 9,2MFt
Telefon: 06/30 356 65 90

� IV. kerület Deák Ferenc utcában 53 nm, I. emeleti, er-
kélyes 1+2 fél szobás lakás eladó. Telefon: 3-690-106,
06/20 252 26 79

� Központban patinás házban 78m2-es lakás 18m2-es
terasszal, galériákkal, felújítva eladó. Ár: 23,5MFt Tele-
fon: 06/20 365 68 45

� Központban kitűnő állapotú belső 2 szintes 2+2 fél-
szobás lakás eladó. Ár: 31,5MFt. Telefon: 06/20 365 68 45

� Eladó Aradi utcában 1+1/2  szobás lakás, vízórás, biz-
tonsági rácsos,  hevederzáras. Ár: 8,4MFt Telefon: 06/20
432 18 52

� Erdősor utcában IV. emeletes házban 69m2-es 2+1/2
szobás teraszos lakás eladó. Ár: 14,9MFt Telefon: 06/20
546 33 45

� Leányfalu központjához közel, 2 db építési telek
(777m2, közműves és 930m2, nem közműves) eladó.
Együtt és külön is megvásárolható. Irányár: 12-12 MFt.
Telefon: 06/70 511 68 98, 379 01 74

� IV. Lebstück M. utcában 71 m2-es 2,5 szoba,  étkezős,
igényesen felújított panellakás 13MFt-ért eladó. Telefon:
3320 880, 06/20543 28 22

� Újpesten kétlakásos, kétszintes 192 nm-es alápincé-
zett családi ház garázzsal, felújítva eladó (külön bejárat-
tal) kettő téglalakást beszámítok. Telefon: 233-0813

� Káposztásmegyer I-en Dunakeszi utcában 4 szintes
házban 82nm. I. emeleti 2 és ? szobás, 2 erkélyes, teher-
mentes öröklakás tulajdonostól eladó. Ár: 16,1MFt. Tele-
fon: 06/70 530 76 45, 06/30 380 4630

� Káposztásmegyeren cseréptetős ház  I. emeletén
88nm-es, erkélyes lakás 18 millió Ft irányáron eladó. Te-
lefon: 06/30 94 11 418

� Káposztás II-n, Megyeri úton (tulajdonostól)  eladó
73m2-es 2+ fél szobás világos panellakás. Irányár:
12,5MFt Telefon: 06/30 556 8046

� Kertes házat Szigethalmon 2 szobás öröklakásra cse-
rélném vagy eladó 15MFt, építési telekkel 19,5Mft Tele-
fon: 06/70 54 89 061

� A XVII. Kerületben, Rákoscsabán, eladó 200 nm-es tel-
ken egy 70nm-es két szintes felújításra szoruló csalási
ház. Gázfűtés, fúrt kút, ipari áram. Irányár: 22,6MFt Tele-
fon: 06-1-307-3302

� Eladó az Ugró Gyula soron, II. emeleti 67 nm-es 2+fél-
szobás, parkettás, köves, vízórás nem panel lakás. Ár: 15
MFt Telefon: 06-70-275-6388

� Erdőkertesen komfortos tégla nyaraló családi házzá
bővíthető, rendezett kerttel eladó. Telefon: 06-30-240-
6630

� Erdőkertesen 670 nm-es telken 42 nm alapterületű
tetőteres, téglaépítésű ház eladó vagy újpesti másfél
szobásra cserélendő.Villany,víz bevezetve, gáz a telken
belül.Telefon: 096-70-278-9299; 380-4595

� Újpesten a Szigeti József utcában eladó egy 72 nm-es
VII. emeleti 2 és félszoba hallos, csendes lakás. Ár: 12MFt
Telefon: 380-5154; 06-30-622-5861

� Újpest központban 2 szobás, erkélyes, csendes lakás
eladó! Ár: 9.85 MFt Közvetítők NE! Telefon: 06-30-989-
98-32

� Újpesti 54 nm-es jó állapotú lakás eladó. Ár: 9,5 MFt
Telefon: 06-20-801-40-91 14h után

� IV. Erdősor utcában V. emeleti 68 nm-es erkélyes, 2 szo-
bás, tömbfűtéses, keleti fekvésű lakás tulajdonostól eladó!
Ár: 12,3 MFt Telefon: 06-30-9734-862; 230-66-65

� Újpesten kétlakásos, kétszintes 192 nm-es alápincé-
zett családi ház garázzsal, felújítva eladó (külön bejárat-
tal) kettő téglalakást beszámítok. Telefon: 233-0813

� Rákospalotán kertes, családi ház 180 nm,+35 nm kü-
lönálló eladó csak együtt. 5 szobás 2 fürdőszobás Ár: 39,5
MFt Telefon: 06-30-414-8711

� Káposztásmegyer II-n 87 nm-es 2+2 félszobás, felújí-
tott, belsőkertes panellakás eladó. Irányár: 17,5 MFt Te-
lefon: 06-30-565-21-77; 380-8030

� Eladó Fót-Kisalag kurjancs 360 nöl telek. Víz,villany,
gáz van, a ház 55nm. Ár: 11 MFt Telefon: 06-70-701-
4927; 06-20-552-1513

� Újpesti 53 nm-es kétszobás, téglaépítésű öröklakás
pincével zárt udavri gk.tárolóal eladó Ár: 11,5 MFt Tele-
fon: 06-30-527-2323

� Megyeren 2006.12.hóban átadott 62 nm-es 1+2 fél-
szobás cirkófűtéses+saját tároló, gk.parkolóval eladó.
Irányár: 20 MFt Telefon: 06-70-77-88-171

� Újpest központi 2+2 ? szobás földszinti lakás sürgősen
eladó tulajdonostól. Ár: 12 MFt Telefon: 06-30-318-58-88

� Újpesten másfél szobás panellakás beköltözhető, tu-
lajdonostól sürgősen eladó. Egyetemhez közel Ár: 8,5 MFt
Telefon: 06-30-212-3434

� 30 éve bevezetett trafik betegség miatt eladó. Telefon:
06-30-393-8837

� Eladó Újpest központjában, metrótól 5 percre, a Kassai
utcában, fszt-i, 53 m2-es, 2 szobás, étkezős, vízórás,
parkettás, járólapos, jó állapotú lakás, novemberi költö-
zéssel. Irányár: 9.9 MFt.
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� Káposztásmegyer I-en 2+1 félszobás étkezős, 2 erké-
lyes, tehermentes, redőnyös, vízórás 6. emeleti panella-
kás 12 MFt-os irányáron, magánszemélytől, novemberi
költözéssel eladó. Tel: 230-61-88

� Káposztásmegyer I-en, 36 m2 (1,5 szobás), III. eme-
leti, részben felújított (konyha kivételével) garzon tulaj-
donostól eladó. Irányár: 9 MFt. Telefon: 06-30-320-6946

� IV. Árpád útnál 35 nm, másfél szobás, jó állapotúlakás
eladó a VII.-n. Irányár: 8,55 M Ft. Tel: 06-30-859-8255

� IV. Rózsa utcában, 54 nm, erkélyes, világos konyhás, jó
állapotú lakás eladó az V.-n.Irányár: 9,9 M Ft. Tel: 06-30-
859-8255

� Károlyi kórháznál eladó 59 nm-es, étkezőkonyhás VIII.
emeleti panellakás Telefon: 06-20-224-8026

� Berda József utcában 71 nm-es 2,5 szobás, hallos,
VIII.emeleti, panorámás lakás elad. Ár: 11 MFt Telefon:
06-30-234-5096

� IV. kerületben a Görgey Artúr út földszintes társasház-
ban eladó egy udvari 29 nm-es jó állapotban lévő felújí-
tott, gázkonvektoros lakás. A lakáshoz kertrészlet és pin-
ce is tartozik. Irányár: 7,5 MFt Telefon: 06-30-910-0241;
06-30-580-7941

� Újpest központban 3 emeletes téglaépületben 2 szoba
hallos, gázkonvektoros, 86 nm-es nag erkélyes teher-
mentes öröklakás eladó vag cserélhető! Irányár: 17,5MFt
Telefon: 06-70-269-4395

� XIII. Árpád hídnál 46 nm-es másfél szobás panellakás
sürgősen eladó Irányár: 8,7 MFt Telefon: 06-30-2164-
102

� Nagyszékely üdülőfaluban 3 szobás, konyhás, családi
ház folytatásába melléképületekkel, nagy udvar, külön
konyhakerttel eladó vagy budapesti belvárosi lakásra
cserélném. Telefon: 06-30-301-1578

� Siófok Kilit szőlőhegyen kb 400nöl ingatlan eladó
Irányár: 500.000 Ft Telefon: 06-70-701-4927, 06-20-
552-1513

GARÁZS ELADÓ
� Istvántelki-Elem utca sarkán saját tulajdonú 18nm-es,
villanyórás,biztonsági ajtós garázs költözés miatt eladó.
Irányár: 2,3MFt Telefon: 06-30-3975-167

� Garázsok eladók! Külső Szilágyi úton a Játműtelep u-
nál 2 garázs 13 és 16 nm eladó. Irányár: 2,6 és 2,9 MFt Te-
lefon: 06-70-317-6229

� Újpesten metróközeli teremgarázs eladó vagy hosszú
távra kiadó. Telefon: 06-20-9252-042

� Garázs eladó az Ugró Gyula soron Telefon: 06-30-225-
2267

� Garázs bérleti joga eladó az Ügető utcában Telefon:
06-20-413-00-54

INGATLANT VESZ
� Keresek Újpesten, Rákospalotán bontásra ítélt családi
házat telekkel, vagy üres építési telket. Magán személy.
Telefon: 06-70-256-8716

� Építési telket vennék: Alag-Kisalag,Fót,Dunakeszi.Mi-
nimum 720 nm,jó tömegközlekedés fontos! Telefon: 06-
70-623-0800

� 2 szobás kertes családi házat keresek csendes helyen.
Vetés utcai előnyben. Telefon: 06-20-4710-775

INGATLANT KIAD
� Káposztásmegyer I-en, 3 emeletes ház I. emeletén 36
nm-es 1 szoba összkomfortos lakás hosszútávon reális
áron kiadó. Telefon: 06-20-985-3663

� Újpest - Megyeren tetőtérbeépítéses családi ház 120.
000 Ft/hó + rezsi hosszútávra kiadó.A kert 110 nöl, az ud-
varhoz fedett kocsibeálló is tartozik. Érdeklődni lehet:
06-20-475-68-66 

� Újpesten 2 szobás lakás kiadó lányoknak. 2 hónap ka-
uciót kérek. Telefon: 06-70-234-9693

� Keletinél szobás, komfortos, galériás, gázfűtéses la-
kás kiadó 05.22-től. Ár: 40.000,-Ft. Kaució szükséges Te-
lefon: 06-20-577-6170

� Hosszú távra tulajdonostól kiadó három szintes házban
egy 61 nm-es 2 szoba+nappalis panellakás a Lakkozó ut-
cában 60 EFt/hó + rezsiért, igényesnek. Telefon: 06-30-
423-1432

� 1+1/2 szobás felszerelt,berendezett lakás a Pozsonyi
út 6/b alatt havi 50ezer Ft+rezsiért hosszú távra kiadó, 2
havi kaucióval.Telefon: 369-45-97 

� IV.kerület Szilaspatak sor 46/c-ben önálló zárt garázs
kiadó. Telefon: 230-5697, 06-30-942-0097

� Újpesten 2 szoba összkomfortos lakás családi házban
kiadó kerthasználattal Ár: 70 EFt+rezsi.Telefon: 06-20-
9252-042

� Gépkocsi beálló kiadó zárt udvarban hosszú távra a
Homoktövis lakóparkban. Telefon: 06-20-521-6367,
230-6425

� Izzó lakótelepen 2 szobás lakás egyedi fűtéssel kiadó.
Ár: 70 ezer+ rezsi Telefon: 06/70 522 00 59

� Megyeren 60 m2, 2 szobás ház, garázzsal,kiadó,  80
ezer Ft+rezsi/hó(kaució szükséges) vagy 26Mft-ért el-
adó. Telefon: 06/70 384 03 99

� Újpest központjában az Aradi utcában, 2 szobás 53
nm-es bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Telefon: 06-
30-315-1580

� IV. Kassai utcában 71 nm-es VI. emeleti 2,5 szobás bú-
torozott lakás hosszú távra kiadó. Havi
80.000+rezsiTelefon: 06-20-9434-442

� Újpest központban kiadó 1+ ? szobás bútorozott lakás
hosszú távra. Telefon: 06-30-4866-599; 369-5113

� Szülőotthonnál 4 emeletes házban, olcsó bérű, kultrált
garzon kiadó akár bútorozottan is Ár: 45.000/hó Telefon:
06-20-254-2880

INGATLANT CSERÉL
� 72 nm-es VI. emeleti öröklakást cserélnék kertes in-
gatlanra vagy eladó Ár: 12,5 MFt Telefon: 06-70-524-
2520

� Önkormányzati 1 szoba+galériás, komfortos, 26 nm-
es lakásom SŰRGŐSEN! elcserélném 1+1 vagy 1+2 szo-
básra, lehetőleg kertkapcsolatossal megegyezés szerint,
ráfizetéssel. Telefon: 06-70-501-4409

� Nagymarosi 3 szobás családi házam (hitelátvállalás-
sal) elcserélhető Újpesti másfélszobás tehermentes
öröklakásért Víz, villany, csatorna, telefon bekötve, gáz az
utcában. Telefon 06-30-682-7561

� Békásmegyeren 3 szobás önkormányzati lakást 1 ?-2
szobásra cserélném, felújításra szorul.Telefon: 06/20 448
18 34

� Kertes házat szigethalmon 2 szobás öröklakásra cse-
rélném, vagy eladó 15MFt, építési telekkel 19,5Mft. Tele-
fon: 06/70 54 89 061

� Elcserélném IV.kerületi nagy méretű lakásomat kisebb
bérlakásra.Telefon: 06-30-647-2562

� X. emeleti 71 nm-es 2+1/2 szoba +hallos, összkom-
fortos, felújítandó lakásunkat elcserélnénk 30 nm-es
körúti komfortosra értékegyeztetéssel. Telefon: 06-30-
647-2562

� Elcserélem 64 nm-es 2 szobás téglaépítésű tehermen-
tes öröklakásomat 13 MFt értékben vagy eladom. Telefon:
370-4500

OKTATÁS
� NÉMET-ANGOL nyelvtanítást vállal gyakorlott nyelvta-
nár. Korrepetálást és nyelvvizsgákra való felkészítést is
vállalok. Telefon: 233-0455

� Angol, orosz történelem oktatása Újpesti tanárnőnél
gyerekeknek, felnőtteknek minden nap Telefon: 06-20-
5957-138

� Matematikából középszintű érettségire való felkészí-
tést, valamint korrepetálást vállalok (egyéneknek, illetve
csoportoknak is) Minden korosztály számára. Telefon:
06-20-328-4464

� Matematika, fizikaoktatást, kétszintű érettségire, pót-
vizsgára felkészítés Telefon: 06-30-854-8315

� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal mate-
matika tanár szakos egyetemi hallgató. www.zrob.hu Te-
lefon: 06-30-572-7416; 233-0826 

� Matematika, fizikatanítás általános és középiskolások
részére szaktanártól! Házhoz megyek! Telefon: 06-20-9-
590-1346

� Angol nyelvoktatás Írországban élt főiskolás fiútól.
alap-közép-felsőfok. Ádám. Telefon: 06-70-607-8425

� Francianyelv-oktatás minden szinten tapasztalt tanár-
nőnél Telefon: 379-0656, 06-30-265-4291

� Államilag elismert dajka, pedagógiai- és gyógypedagó-
giai asszisztensképzés Csepelen. Kasza Szakképző Telefon:
276-5918 Nyt: 01-0064-04 

� NÉMET-ANGOL nyelvoktatást, vizsgára történő felké-
szítést vállalok. Telefon: 06-20-238-5301

� Matematika korrepetálást vállalok 8. osztályig, 20
éves gyakorlattal. Telefon: 06-20-418-2240 Pótvizsgára
és szintentartásra felkészítést vállalok. Matematika, fizi-
ka és kémia tantárgyakbó. Telefon: 369-6087

� Angol nyelvtanítást (üzleti is) szakképesítéssel és tol-
mácsigazolvánnyal a beszélgetéstől a nyelvvizsgáig bár-
milyen igény szerint Telefon: 06-20-482-2270

� Fizikából, matematikából pótvizsgára felkészít és kor-
repetál gyakorlott tanár. Telefon: 06-30-969-3600

� Német nyelv oktatás! Felkészítés nyelvvizsgára, kor-
repetálás, eredményorientált, egyénre szabott módszer-
rel. Telefon: 06-20-9330-113

� Iskola előkészítő óvodásoknak, pótvizsgára felkészí-
tés, tantárgyi korrepetálás egész nyáron. Telefon: 06-20-
521-6367, 230-6425 Matematikából, fizikából, szakta-
nár pótvizsgára felkészítést vállal, általános és középis-
kolások részére. Ár: 1600 Ft Telefon: 06/30 408 84 66,
239 59 07

� Matematika pótvizsgára felkészítés, nyári felzárkózta-
tás általános iskolásoknak az Izzo lakótelepen, tapasztalt
tanárnál. Telefon: 233 32 08, 06/20 490 41 58

SZOLGÁLTATÁS
� Mágus és mesterjós jövendöl. Tenyér, kártya, rontás
levétel, szerelmi kötés. Telefon: 06-70-214-9230

� Könyvelés, adótanácsadás, könyvvizsgálat ,gyakorlat-
tal ,  anyagi felelőséggel visszamenőleg is a Görgey utcá-
ban .Telefon :06- 70-338-1613

� Karosszéria munkák! Karambolos, korrodált gépkocsik
javítását vállalom! Tel: 06-30-932-8305

�� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépítések,
előtetők, korlátok gyártását és javítását vállalom. Tel: 360-
0035; 06-30-975-2315

�� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN (Orion, Videoton,
ITT- Nokia, Normende, Dual, Schneider, Vestel) Telefon:
06-20-471-8871

�� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szerviz. Ké-
szülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusítása
Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046 Nádor u. 73. Üzlet: 369-
0422; 06-30-960-1138, szerviz: 230-7669

�� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, javítása.
Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV. ker. Fóti út 45. Te-
lefon: 370-4932

�� Vízszerelés gyorsszolgálat, csőrepedések javítása,
duguláselhárítás, műszeres csőrepedés keresés hétvégén
is. Telefon: 06-30-914-3588

�� MŰANYAG ABLAKOK biztonsági ajtók beépítése ingye-
nes felméréssel, bontott anyag elszállítással. 8 év garan-
cia, OTP hitel ügyintézés Falkay László: 06-70-381-7402;
Léhárt Csaba: 06-20-938-8108; 06-30-268-3892

�� Gumis-műhely megnyílt a Szilágyi-Görgey u. buszvég-
állomásnál. Nyitva: Hétfő-szombat: 7-19 óráig. Telefon:
06-20-9364976

JÁRMŰ
� Yamaha licenc 0 km-es, szalon állapotú robogó eladó.
Ár: 350.000,.Ft Telefon: 06-30-296-1512

GONDOZÁS
� Házigondozó és Betegápolást vállalok, Vöröskereszt-
nél szerzett oklevéllel. Vagy eltartási szerződés kötnék.
Friss nyugdíjas nő vagyok. Telefon: 06-20-920-7218

ÁLLÁST KERES
� Közszférából, nyugdíjazott, értelmes, agilis, fiatalos
megjelenésű és gondolkodású nő adminisztratív munka-
területen elhelyezkedne 4-6 órában. Telefon: 06-20-
243-5482

� Nyugdíjas, babysitter vizsgával állást vállalna rész
vagy teljes munkaidőben illetve alkalmanként Telefon:
06-70-275-6388

� Friss nyugdíjas kisebb családnak (kutya nélkül) ta-
karítást, vasalást vállal Újpesten. Telefon: 06-20-915-
7995

� 59 éves becsületes nő budapesti idős személy háztar-
tásába besegítene napi 4-5 órában vagy társalkodónői
munkát vállalna. Telefon: 06-20-488-8810

VEGYES
� Párkapcsolati, pályaválasztási, pályamódosítási ta-
nácsadás grafológiai elemzéssel okleveles grafológus.
Telefon: 06-30-690-0602

� Sporttársak! Áprilistól ismét lesz kártya,csocsó klub a
Böröndös u. 10.sz. presszóban Telefon: 06-30-335-5855

� 30 cm-nél hosszabb hajat vásárolok. Telefon: 06-70-
346-5495

� Maxicosi biztonságiülés 9 kg-ig, Lada generátor önin-
dító, olcsón eladók.Telefon: 06/20 332 10 77

� Álló szolárium eladó. 2 éves 160w-os, mélybarnítós, tur-
bó, 60 csöves. Ára. 600.000+Áfa Telefon. 06/20 555 23 61

� Eladó 3 fiókos mélyhűtő, szétnyítható 8-10 személyes
asztal 4 szétnyítható székkel, rozsdamentes mosogató. Ár
megegyezés szerint. Telefon: 784-3112; 06-20-9891-
465; 06-20-366-9841

� Kombinált szekrény, kihúzható rekamié INGYEN ELVI-
HETŐ!Telefon: 360-1343

� Eladó költözés miatt exkluzív, elemes szekrénysor sötét-
kék alapszínnel, lazac színű szegéllyel (méretek:
441x225x58) Irányár: 119.000 Ft Telefon: 06/30-684-5797

HITEL

ÉLETJÁRADÉK
� Életjáradékot fizetnék, szimpátia esetén eltartást köt-
nék családi házas ingatlanra (kerületben) Telefon: 06-
70-524-2520

EGÉSZSÉG
� Masszázs jakuzzival, szaunával, fogyasztás, alakformá-
lás, mellnövelés, gerinc-derék torna csak hölgyeknek. Te-
lefon: 06-30-294-1945

� Főnix Pszichológiai tanácsadó Lelki tanácsadás felnőt-
teknek és gyermekeknek. Nevelési problémák, Krízis keze-
lés, Hangulati-zavarok, Kapcsolati-zavarok, Alkalmazko-
dási nehézség, Másság elfogadása, Szorongás és félelem-
oldás, Gyászreakció kezelés, Szenvedélybetegség, Grafo-
lógiai elemzés. Időpontegyeztetés: 06-20-203-3573

GONDOZÁS
� Nyugdíjas hölgy vagyok. Idős néni vagy bácsi gondo-
zását, ápolását vállalom. Lehet házaspár is.Telefon: 233
28 22 (Hívható: de: 7-9h-ig vagy este 17-20h-ig)

RÉGISÉG

� Régi pénzt, kitüntetést, katonai tárgyakat vásárolnék
1956-ig. Telefon: 06-20-264-0116

GYERMEKFELÜGYELET
� Gyermekfelügyeletet, idős ember segítését vállalja
nagy tapasztalattal rendelkező, leinformálható újpesti
pedagógus. kijuma@freemail.hu

TÁRSKERESŐ
� Hosszú hajú hölgyek ismeretségét keresem. Telefon:
06-70-346-5495

� Újpest központban lakó 80 év feletti férfi szeretne
megismerkedni, szintén egyedül élő kedves, békéster-
mészetű hölggyel. Telefon: 370 81 08 (este 6-tól)

� Megismerkednék 60 körüli férfival, 62 éves 160/65 kg
nő vagyok Telefon: 06/20 953 0257

SPORT
� Jó állapotú komplett WINDSURF olcsón eladó. Érdek-
lődni: 06-30-9-514-679-es telefonszámon lehet.

ÜDÜLÉS

� Bécs-Schönbrunn 07.07; 08.04  6.900,- Prága-Karlovy
Vary 07.26-29 39.900,-Velencei hétvége 07.19-22
44.900,- Gráz-Eggenberg 07.14 8.500,- Krasznahorka-
Bettér 07.22 5.900,- Körutazás Horvátországba 09.11-16
64.900 Ópusztaszer-Szeged 07.28 4.500,-

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I .  É V F O L Y A M ,  1 1 .  S Z Á M
ApróhirdetésekApróhirdetések

Hirdetésfelvétel: 785-0366, 
hirdetes@ujpestimedia.hu

Magánszemély ingyenesen adhat
fel hirdetést az Adyban 

elhelyezett postaládában.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, 1950 előtti képes-
lapokat, cserkész emléktárgyakat, levélborí-
tékokat vásárolunk. Bp., VIII. ker. Szentkirályi

utca 6. (Rákóczi útnál). Tel.: 485-5060

Balatonföldvári, vízközeli (300m) szép, komfortos

nyaralómat és apartmanomat kiadom 2-16 személy

részére. Színes tv, hűtő, kocsibeállási lehetőség.

1900-2200 Ft/fő + IFA  Telefon: 06-30-293-3077

SOS HITEL SOS

Lakásproblémája van? – Végrehajtás, árverezés,

közüzemi tartozások. Telefon: 06-30-955-6207

Lakáskozmetika. Tapétázást, szobafestést, mázolást,
PVC és szőnyegpadló ragasztást, parkettacsiszolással,
bútormozgatással, takarással vállalja: Csapó György

Festőmester. Alapítva: 1971-ben. Telefon: 221-8281,
06-70-774-3621
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00.00 – 07.00 Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság

07.00 – 08.00
Magazin, Híradó (ism.)

Kilátó (ism.)

Újpesti Magazin (ism.)

Kilátó (ism.)

Újpesti Híradó, Újpesti Hét, 

Életmód  (ism.)

Újpesti Híradó, Újpesti Hét, 

Életmód  (ism.)

Újpesti Híradó, Újpesti Hét, 

Életmód  (ism.)
Képújság Képújság

08.00 – 09.00 Fekete-fehér II. (ism.) Fekete-fehér II. (ism.) Pódium (ism.) Pódium (ism.) Pódium (ism.) Képújság Képújság

09.00 – 10.00 Újpesti Hét, Életmód (ism.) Újpesti Hét, Életmód (ism.) Fekete-fehér I.(ism.) Fekete-fehér I. (ism.) Fekete-fehér I. (ism.)
Újpesti Magazin (ism.)

Kilátó (ism.)

Újpesti Magazin (ism.)

Kilátó (ism.)

10.00 – 11.00 Pódium (ism.) Pódium (ism.) Képújság Képújság Képújság Fekete-fehér II. (ism.) Fekete-fehér II. (ism.) 

11.00 – 12.00 Fekete-fehér I. (ism.) Fekete-fehér I. (ism.) Képújság Képújság Képújság 
Újpesti Híradó, Újpesti Hét, 

Életmód  (ism.)

Újpesti Híradó, Újpesti Hét, 

Életmód  (ism.)

12.00 – 13.00 Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Pódium (ism.) Pódium (ism.)

13.00 – 14.00 Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Fekete-fehér I. (ism.) Fekete-fehér I. (ism.) 

14.00 – 17.00 Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság 

17.00 – 18.00 Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság
Magazin, (ism.), 

Életmód  (ism.)

Magazin, (ism.), 

Életmód  (ism.)

18.00 – 19.00
Újpesti Magazin (ism.),

Híradó, Kilátó (ism.)

Újpesti Híradó, Újpesti Hét, 

Életmód

Újpesti Híradó (ism.), Újpesti

Hét (ism.), Életmód  (ism.)

Újpesti Híradó (ism.), Újpesti

Hét (ism.), Életmód  (ism.)

Újpesti Magazin,

Kilátó

Fekete-fehér II., Újpesti Hét,

Életmód, Pódium (ism.) 

Fekete-fehér II., Újpesti Hét,

Életmód, Pódium (ism.) 

19.00 – 20.00 Fekete-fehér II. (ism.) Pódium Pódium (ism.) Pódium (ism.)
Fekete-fehér II. (kisfilm ill.

dokumentumfilmek)
Pódium (ism.) Pódium (ism.)

20.00 – 21.00
Újpesti Hét (ism.), 

Életmód (ism.)

Fekete-fehér I. (kisfilm ill.

dokumentumfilmek)
Fekete-fehér I. (ism.) Fekete-fehér I. (ism.)

Újpesti Hét (ism.), 

Életmód (ism.)
Képújság Képújság

21.00 – 22.00 Pódium (ism.) Képújság Képújság Képújság Pódium (ism.) Képújság Képújság

22.00 – 23.00 Fekete-fehér I. Képújság Képújság Képújság Fekete-fehér I. (ism.) Képújság Képújság

23.00 – 24.00 Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság

Minden héten kedden új 

hírekkel, érdekes tudósítá-

sokkal jelentkezik húsz 

percben az Újpesti Híradó.

Műsorvezető: Pálfi Kata

Álljunk meg néhány szóra!

Beszélgessünk egészségről,

sporttról életmódról. 

Minden kedden élő műsorral 

jelentkezünk! 

Műsorvezető: Jamrik Levente 

Egy finom kávé és egy jó

beszélgetés. Tartson velünk

péntek délután! 

Az újpesti Kilátóban mindenki

otthonosan érezheti magát. 

Műsorvezető: Kovács

„Nagyember” László

Újpesti Hét: Politika, közélet,

botrány. Beszéljük meg. 

Minden kedden élőben,

Jamrik Leventével!

Újra indult az Újpesti Televízió!
Új műsorok, új arculat, ismerős arcok! Minden kedden és pénteken új programokkal jelentkezünk! 

Helyben vagyunk

Péntekenként hírekkel, ok-

nyomozó riportokkal jelent-

kezik heti magazinunk.

Minden, amit Újpestről 

tudni kell!

Színház előadások, beszél-

getések vágatlanul. 

A kultúra mindenkié!

Újpest TVÚjpest TV
2007.  jú l ius  6.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
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Ren.dőr.mor.ze

A kerületi rendőrkapitányság eljárást kezdeményezett ismeretlen tettes ellen,

aki a 14-es villamos végállomásával szemben egy fiatalkorú fiút megfenye-

getett, és a mobiltelefonja átadására kényszerítette. A tettes egy középkorú,

erősen kreolbőrű, sötét hajú férfi volt.

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki az Árpád úti Általános Iskola közelé-

ben gázspray-vel lefújt egy nőt, majd annak válláról a táskáját lerántotta, és

abból a mobiltelefont és a személyes okmányokat elvette. Az elkövető 25-30

év körüli, rövid hajú, 170-175 cm magas férfi volt.

Szintén ismeretlen elkövetők a Tungsram strand területéről lángvágóval le-

vágták és elvitték az ott elhelyezett átemelő szivattyút. Ez esetben azonban a

területet visszatérően ellenőrző rendőrjárőr a helyszínen rajtakapta a bűncse-

lekményben résztvevő három férfit.

Június utolsó hetében több bűncselekmény miatt is eljárást kezdeményezett a

kerületi rendőrkapitányság. Garázdaság miatt 9 fővel szemben, kábítószer-

fogyasztás miatt 7 fővel szemben, testi sértés miatt 1, lopás miatt 3, rablás

miatt 2, betöréses lopás miatt 4, ittas járművezetés miatt 1, csalás miatt 4, el-

fogató parancs alapján 12, és eltűnés miatt 10 fővel szemben indult eljárás.

112112

jpesten megöltek egy embert.

Legutoljára három éve, azelőtt

pedig a 90-es évek elején for-

dult elő ilyen. Ám a június 25-i

tragédia még a rideg tényeknél is sok-

kal, de sokkal borzalmasabb. Egyrészt a

helyszín miatt, hisz az elhunyt asz-

szonyt a halálos támadás nem sokkal a

lakása ajtaja előtt érte. Másrészt az idő-

pont miatt, hisz egy tízemeletes lakó-

telepi házban 18 órakor igen aktív élet

zajlik. A szörnyű tett legmegdöbben-

tőbb részlete azonban az elkövető sze-

mélye volt. A 23 esztendős lányról sen-

ki sem gondolta, hogy ilyesmire képes.

Aznap rossz volt lift a Szigeti József

utca 19-es számú házban, sajnos ez ott

gyakran előfordul. Az egyik agglome-

rációs településen iskolaigazgatóként

dolgozó asszony gyalogosan vágott

neki a lépcsőnek. A második emeleti

lépcsőfordulóban találkozott a végze-

tével. Az ismeretlen fiatal nő egyálta-

lán nem keltett gyanút benne. Az ilyen

tízemeletes épületekben ugyanis a la-

kók egymást sem ismerik. A 64 lakás

egy része köztudottan albérleti célokat

szolgál, a lakói ennek megfelelően ál-

landóan változnak. S mivel a rendszer-

váltás óta nem kötelező a házba költö-

zők bejelentkezése, még a ház gondja-

iért felelős személy sem mindig tudja,

ki lakik a felügyeletére bízott épület-

ben. De ezek a lakótelepi házak az ide-

genek számára is könnyű prédának

számítanak. Elég csak egy házban la-

kóval együtt határozottan belépni a

kapun, s ha a ház lakója esetleg érdek-

lődni mer, hogy kihez megy az általa

kinyitott kapun bemasírozó idegen,

elég az arrogáns válasz vagy egy oda-

vetett név. A 23 éves dunakeszi nő be-

jutott. Hogy a kettejük találkozása so-

rán valójában mi is történt, azt most

éppen igazságügyi elme- és orvossza-

kértő vizsgálja. Mert tanú nem volt. Az

első és második emeleti lakók már

csak a sértett segélykérő sikítására fi-

gyeltek fel. Később elmondták, hogy

egy nőt láttak a földön térdelve sikí-

tozni, amitől úgy megijedtek, hogy

gyorsan becsukták az ajtót, és hívták a

mentőket és a rendőrséget. A hely-

színre kiérkező orvos már csak a halál

beálltát állapíthatta meg. Meg azt,

hogy mindezt két késszúrás okozta. A

rendőröknek nem kellett sokáig kuta-

kodnia, a holttest mellett ugyanis egy

irattárcára bukkantak. A nyomozás te-

hát ebben az irányba indult el, és a

tettes elfogására hamar sor került, a

gyilkos ugyanis az újpesti ház pincéjé-

be bújt el, ahol reggel megtalálták. Az

első kihallgatáson még tagadta tettét,

ám a válaszaiban annyi ellentmondás

volt, hogy a rendőrök gyanúja még in-

kább megerősödött. A BRFK Bűnügyi I.

Főosztály Életvédelmi Osztály munka-

társai hatékony kihallgatási taktikájá-

nak köszönhetően a nő néhány óra

alatt bevallotta tettét. Állítólag ciga-

rettát kért az áldozatától, aki nem tu-

dott – vagy nem akart – adni, mire dü-

hében a nála levő késsel megszúrta, és

elvette a táskáját. 

A Szigeti József utcában most sem

látszanak nyugodni a kedélyek. A lakók

rettegnek, ha elromlik a lift, és a lép-

csőházi világítás hiányát is bírálják.

Mert ők a saját szemükkel látták, hogy

a saját házukban se lehetnek bizton-

ságban. – RIERSCH TAMÁS

Lépcsőházi borzalom
Ú

Lánglovagok
Sorozatunkban az Újpesti Tűzőrség érdekesebb riasztásaiból szemelgetünk.

JÚNIUS 18. 16 ÓRA 18 PERC, VETÉS UTCA Egy családi háznál teherautó eltörte a gáz-

vezetéket. A raj a gázművek segítségével a szivárgást megszüntette, személyi sérü-

lés nem történt.

JÚNIUS 20. 10 ÓRA 56 PERC, BERDA JÓZSEF UTCA Körülbelül 5 méteres fa úttestre dőlt.

A fát motoros fűrész segítségével a raj eltávolította, személyi sérülés nem történt.

JÚNIUS 21. 12 ÓRA 57 PERC, LŐRINC UTCA Körülbelül 5 méteres fa törzse és belseje izott.

A raj a tüzet eloltotta, de a fa olyan mértékben károsodott, hogy ki kellett vágni.

JÚNIUS 21. 19 ÓRA 6 PERC, ESTHAJNAL UTCA Két jármű összeütközött, az egyik mo-

tortere lángra kapott, melyet a járókelők oltottak el a raj kiérkezése előtt.

JÚNIUS 22. 4 ÓRA 47 PERC, NÉPFELKELŐ UTCA 3 méternyi bádogtetőt a vihar fel-

szakított. A raj kötélbiztosítás mellett visszaszerelte, a vészhelyzetet megszün-

tette.

JÚNIUS 22. 14 ÓRA 22 PERC, SZŰCS ISTVÁN UTCA Fa elektromos vezetékre dőlt, és két

villanyoszlopot az úttestre döntött. A raj a vészhelyzetet megszüntette.

JÚNIUS 22, 14 ÓRA 29 PERC, DRÉGELYVÁR UTCA Hirdetőtábla egy része leszakadt, a

raj kézi erővel a vészhelyzetet megszüntette.

JÚNIUS 22. 22 ÓRA 11 PERC, JUHOS UTCA Fa telefonvezetékre dőlt, a raj motoros fű-

rész segítségével a fát eltávolította.

JÚNIUS 24. 10 ÓRA 38 PERC, ERZSÉBET UTCA A szél letépett egy zsindelytetőt, a raj a

káresetet felszámolta.

JÚNIUS 24. 20 ÓRA 56 PERC, ARADI UTCA Egy lakásban olajat melegítettek, amely

lángra kapott. A szomszédok segítségével a tüzet sikerült a tűzoltók kiérkezése előtt

eloltani. Személyi sérülés nem történt.

JÚNIUS 24. 21 ÓRA 9 PERC, BENCZÚR UTCA Személygépkocsi teljes terjedelmében

égett, melyet a raj eloltott. Személyi sérülés nem történt.

TISZTELT OLVASÓINK! Az Újpesti Napló nyári szünet után augusztus 3-án,

pénteken jelenik meg legközelebb. A szünet utáni első lapzárta: 2007. július 27.

(péntek) első megjelenés: 2007. augusztus 3. (péntek)

HIRDESSEN AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN! Kovács Zoltánné, hirdetésszervező  

Tel.: 259-0511, 06-20/9341-257, e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése 
a IV. és XV. kerületben. 
Tel: 06-30-949-1835; 

06-70-317-0777

Dunakeszin porfestő üzem 
műszaki végzettségű, agilis 

művezetőt keres 
gépkocsival, kétműszakos 

munkaidőre.
Tel.: 06-20-9429-493

Dunakeszin porfestő üzem 
porfestő, előkészítő

munkakörre munkaerőt keres.
Tel.: 06-20-9429-493

Újpesten, Berni úton 
750 m2-es 

ipari csarnok kiadó.
Tel.: 06-20-9429-493; 

06-20-9342-383
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z ősi ninják önmagukat ten-

guktól származtatták. A ten-

guk erdőkben élő misztikus,

madárszerű lények voltak,

akik nagyon jól értettek a harchoz, és

a kardforgatás nagy mesterei voltak. A

ninjákat kitaszították a társadalomból,

ezért szükségük volt rá, hogy megta-

nulják az önvédelem technikáit. Elzárt

közösségekben éltek, mégis a szabad-

ságot és az önállóságot tartották a

legfontosabbnak. Míg Japánban egyre

jellemzőbb lett a tradíciókhoz való kö-

tődés, addig a ninják megőrizték füg-

getlenségüket, és a szamurájok harci

és etikai kódexe sem kötötte őket, így

bármilyen módon harcolhattak.

Igyekeztek elhitetni ellenségeikkel,

hogy természetfeletti képességekkel

rendelkeznek. Különféle mondák

kezdtek róluk elterjedni, például, hogy

repülni tudnak, illetve a pillanat töre-

déke alatt képesek eltűnni és újra fel-

bukkanni egy teljesen más helyen.

Ezekből természetesen semmi sem volt

igaz, csupán ügyes mozdulatokkal, kö-

telekkel és füsttel tévesztették meg az

embereket. Még a szamurájok sem szí-

vesen álltak ki ellenük.

A ninjutsu a többi küzdősportból

merítette szabályrendszerét, és azokat

egymással elegyítette. Ezt megtanulni

nem könnyű, s mivel kevesen is tanít-

ják, nem sok magyarországi ninja-

iskoláról van tudomásunk. Azon keve-

sek egyike viszont Újpesten található.

A Szigeti József Általános Iskolában

1988 óta működik a „ninja-iskola”.

Hála Korcsok Tamásnak, aki a nyolcva-

nas évek közepén takarítói (!) felada-

tokat látott el az intézményben.

– Korábbi munkahelyemen egy ön-

védelemmel foglalkozó szervezetnél

voltam „állásban”, és 1978-ban, a Zalka

Máté Katonai Műszaki Főiskolán talál-

koztam először a ninjutsuval. A küzdő-

sportot olyannyira a magaménak érez-

tem, hogy gyakorolni kezdtem. 1984-

ben Újpestre kerültem. Másodállásban

takarítottam az akkor indított Szigeti

József utcai Általános Iskolában. Abban

az időben más küzdősport működött itt,

mely edzésekre én is lejártam segéd-

kezni. Az akkori igazgató, amikor meg-

üresedett a karateoktatói hely, nekem

ajánlotta fel azt. Ekkor kezdtem el a

ninjutsu oktatását.

Mivel a ninjutsu ereje éppen a ki-

számíthatatlanságában és rejtélyes-

ségében van, nem volt oktatóanyaga.

Korcsok Tamás azonban kidolgozta az

ütések és védések rendszerét, és a re-

pertoárjába bevette a bot- és kardfor-

gatás oktatását is. A tanítványai – el-

sősorban az iskola diákjai – lelkesen

fogadták az új ismereteket. Ez a lelke-

sedés később se lankadt, sőt, ma már

az elballagott diákok is visszajárnak a

ninja-edzésekre. Közülük Rácz Richárd

(képünkön) már a fekete ruhát is kiér-

demelte. Korcsok mester szerint vitat-

hatatlanul ő a legjobb a srácok között,

de nagyon büszke azokra a legkiseb-

bekre is, akik a június 13-i bemutató

vizsgán megtöltötték az iskola torna-

termét, és a szülők, tanárok, diáktár-

sak és érdeklődők előtt egyaránt ha-

talmas sikert arattak.

Újpesti ninják

A

Nem túlzás azt állítani, hogy a ninják tudománya az egyik legizgalma-

sabb harcművészet. A fekete ruhát és fejkendőt viselő harcosokat első-

sorban a filmek tették világhírűvé. Kevesen tudják azonban, hogy ez a

küzdősport is másfélezer éves múlttal rendelkezik. A ninjutsu ősi japán

harcművészet, melyben a „nin” szó türelmet, kitartást, illetve árnyék-

harcot jelent, a „jutsu” pedig technikát, eljárásmódot és művészetet. A

művelőit ninjáknak nevezték.

z a kirándulás több szempontból

is érdekesnek ígérkezett: egy-

részt mert az Újpest játékos-

kerete ezen a nyáron nagy átala-

kuláson megy keresztül, és ezért a

szakvezetés, illetve a tulajdonosok szá-

mára minden edzőmérkőzés különleges

jelentőséggel bír. Az új játékosokat

ugyanis ki kell próbálni, a már leszer-

ződtettetett labdarúgókat pedig minél

előbb be kell építeni a csapatba. Erre

pedig egy, a június 30-hoz hasonló

„haknimeccs” is kiválóan alkalmasnak

bizonyult. A stadionavatón ugyanis az

Újpest ellenfele a Budapest-bajnokság

I. osztályában évek óta kiesés ellen

küzdő Mátyásföldi Lawn Tennis Club

(MLTC) csapata volt. Így tehát nem szá-

míthatott túl nagy ellenállásra az újpes-

ti támadószekció. A program legizgal-

masabb része azonban mégsem annyira

a játék, hanem inkább az ahhoz kötődő

esemény volt. Manapság ugyanis meg-

lehetősen ritka, hogy valahol az ország-

ban – főleg Budapesten – stadiont

avassanak. Márpedig a XVI. kerületben

ez történt. Az ottani önkormányzat

ugyanis hatalmas fejlesztéseket tervez

és hajt végre a túlnyomórészt kertváro-

si lakóövezetben. Ennek részeként töb-

bek között két uszodát építenek, és

szinte teljes egészében felújítják az Er-

zsébet-ligetben található egykori szov-

jet laktanya ittléte által lelakott létesít-

ményeket: a színházat, a tisztikaszinót,

a parkot és a sportpályát. Ez utóbbi ko-

rábban az 1911-ben alapított MLTC tu-

lajdonában volt, ám a klubot az államo-

sítást követően megszüntették, és csak

a rendszerváltás után alakulhatott újra

az együttes. A kiscsapatnak komoly kö-

tődései vannak a lila-fehér klubhoz.

Korábban ugyanis Mátyásföldön edzős-

ködött Tóth József, az újpestiek 56-szo-

ros magyar válogatott balbekkje, és a

jelenlegi edző, Muraközi Lajos is Újpes-

ten volt labdarúgó. Az MLTC keretében

pedig több olyan játékos is található,

akik utánpótlásszinten a IV. kerületben

futballoztak. Érthető tehát, hogy az Új-

pest FC elsőre igent mondott a hívó szó-

ra. És a játékosoknak, szakvezetőknek

nem is kellett csalódniuk a programban.

Mert bár a két csapat valóban nem volt

egy súlycsoportban, a létesítményt

zsúfolásig megtöltő közönség – kb.

1500 néző – ugyanis az első félidőben

egy látványos játékot produkáló Újpes-

tet láthatott. A lila-fehér alakulat az 5-

0-s vezetés birtokában a második fél-

időre egy kicsit visszavett, ám a 7-0-s

újpesti győzelemmel végződött mérkő-

zés (G.: Rajczi 3, Foxi 2, Tisza és Korc-

smár 1-1) így is kiváló propagandája

volt a labdarúgásnak. Az esemény kró-

nikájához hozzátartozik, hogy a mérkő-

zés kezdőrúgását az Aranycsapat kiváló

hátvédje, Buzánszky Jenő végezte el,

míg a nézőtéren olyan játékoslegendák

ültek, mint Mészöly Kálmán, Varga Zol-

tán és Garaba Imre. – RIERSCH TAMÁS

E

Június 30-án nem mindennapi eseményen vehetett részt az Újpest FC

labdarúgócsapata. A lila-fehéreket ugyanis egy XVI. kerületi stadion-

avatóra hívták meg. 

Stadiont 
avattak a lilák

Az Újpest FC kerete az átigazolási

időszakban a következő játékosok-

kal erősödött: Pető Tamás (NAC

Breda), Sasa Radulovic (Brisbane

Wolves), Regedei Csaba (REAC),

Kethevoama Foxi és Sadjo Haman

(Diósgyőri VTK), Paulis Roiha

(ADO Den Haag)
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Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!
Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I .  É V F O L Y A M ,  1 1 .  S Z Á M

– Mi igaz a Matthäus-ügyből? Tényleg

tárgyalt az osztrák fogadóiroda a klubbal? 

– Az Újpest FC nem tárgyalt az osztrák

fogadóirodával. Klubunkat idén tavasz-

szal Pellady Péter  kereste meg szemé-

lyesen, és felvetette: érdekel-e minket

egy együttműködés a fogadóirodával,

Az iránt is érdeklődött, ha bármi is rea-

lizálódna ebből, kaphatna-e szerepet

Lothar Matthäus az újpesti labdarúgás-

ban. Mi ettől a felvetéstől – mint lehe-

tőségtől – nem zárkóztunk el. De azóta

az ügyben semmilyen előrelépés nem

történt. Hogy ki terjeszti ezt a hírt? Az

biztos, hogy ezt a személyt nem a IV.

kerületben kell keresni.

– Egy ilyen tavasz után miért maradt

Urbányi az edző? Mészöly tavalyi visszhan-

gos távozása után óhatatlan ez a kérdés. 

– Urbányi Istvánnak az volt a feladata,

hogy az akkor rendelkezésére álló játé-

kosállományról kiderítse: ki alkalmas és

ki nem alkalmas egy nemzetközi kupa-

szereplésre hivatott csapat tagja lenni.

Természetesen nem feladva annak a re-

ményét, hogy mindez eredményesség-

gel is párosul. István a feladatának első

részét kiválóan végrehajtotta, míg a fel-

adat második részének meg nem valósu-

lásáért nem gondolom, hogy ő egy sze-

mélyben lenne a felelős. A napi munka,

illetve koncepció alapján döntöttünk

úgy, István megkapja a bizonyítási lehe-

tőséget egy minőségileg jobb és általa

már „átfésült” kerettel való bizonyításra.

– Néhány éve a külföldiektől –

Sloncikék, Túlió – várta a klub a sikert,

majd jöttek a hazaiak és a fiatalok. Ez

már majdnem bejött – két ezüstérem –,

de idén kiderült, hogy a túl sok fiatal

sem váltja meg a világot. Most ismét a

külföldiek lesznek a nyerők? 

– Magukban a fiatalok valóban nem

váltják meg a világot, szükség van mel-

lettük kész, rutinos, meghatározó lab-

darúgókra. Aki figyeli a magyar futballt,

az látja, sajnos ezen a téren itthon kicsi

a kínálat. Ezért nyitni kell. Emlékeztet-

nék mindenkit a török futballra, ahol a

klubcsapatok első nagy eredményeiket

külföldiekkel érték el, majd maga a tö-

rök futball is emelkedni kezdett.

– Mi lesz azzal a sok fiatallal, akik az el-

múlt évben a nagycsapat közelébe jutot-

tak, de eddig még nem bizonyítottak?

– Egy részük végleg elment, egy részük

kölcsönbe került, míg néhányan marad-

tak, és rajtuk múlik, hogy az NB I-ben

vagy az NB III-ban szereplő csapatunk-

ban játszanak. 

– Mi a klub elvárása az új bajnokságban?

– A nemzetközi kupaszereplést érő hely.

– Kíván-e tenni valamit az egyesület a

szurkolói rendbontások megszüntetése

és a nézőszám növelése érdekében? 

– Természetesen a továbbiakban is

mindent megteszünk azért, hogy rend

legyen a stadionban. A szurkolók szá-

mának növelésével kapcsolatban is ter-

veink vannak. Jobb futball a pályán és

magasabb szintű kiszolgálás a lelátón.

– Végül mikor lesz végre bajnok az Újpest?

– Bízom benne, hogy egy éven belül.

– RIERSCH TAMÁS

Az Újpest bajnoki címre tör
Az Újpest FC csapatának nagy része néhány hét alatt kicserélődött, és az

új keretben több külföldi játékos is van. Az elmúlt hetek egyik legizgal-

masabb kérdése az volt, hogy az aranylabdás Lothar Matthäus valóban

szerepet vállal-e Újpesten, vagy csak kacsa volt a bajnokság végén fel-

röppent hír. Nos, akadt néhány kérdés, melyre kíváncsiak voltunk. Dr.

Dányi Szilárd, az Újpest FC ügyvezető igazgatója válaszolt ezekre.

– A legtöbbet vitatott csapatrész a tá-

madósor volt – vágott a dolgok közepé-

be a szakvezető. – Sajnos a támadójáték

mindig a rendelkezésre álló állomány

függvénye. Tavaly valószínűleg nem

szárnyalt volna a csapat, ha Rajczi Péter

nem rúg több mint 20 gólt egy szezon-

ban. Idén ez a 22 gól nagyon hiányzott.

És hiába rendelkezünk több fiatal, te-

hetséges labdarúgóval, ők még nem

tudják berúgni a helyzeteiket.

Ezek szerint erősíteni kell?

– Az, hogy a következő szezonban mit

fog játszani az Újpest, a következő évi

kerettől függ. A keret összeállításakor fi-

gyelembe kell vennünk, hogy Újpesten

elvárás az eredményes szereplés, ehhez

pedig mérkőzéseket kell nyernünk. Saj-

nos erre a jelenlegi keret nem lenne al-

kalmas, ezért olyan játékosokkal kell

megerősítenünk azt, akik a magyar élvo-

nalban meghatározó labdarúgóknak szá-

mítanak. Vannak persze alternatívák is,

mint ahogy az MTK-nál láthatjuk, ám ők

évek óta komoly hangsúlyt helyeznek az

utánpótlásképzésre.

Ez azonban ellentmond az Újpesten
évek óta hangoztatott fiatalításnak.

– Szó sincs róla, csak az egyensúlyt kell

megtalálni. Az idei keretben alig volt

olyan játékosunk, akinek az életkora 23 év

felett lett volna, márpedig ilyen fiatal

csapat még nem bírja el a terheket. Újpes-

ten korábban különböző koncepciók kö-

vették egymást (volt idő, amikor az ide-

genlégiósokban, aztán a hazai sztárokban,

legvégül a fiatalokban bíztak), most

azonban az egyensúlyra kell törekednünk. 

Télen több külföldi játékost igazolt a
csapat, akik viszont nem vagy csak
kevés játéklehetőséget kaptak.

– Milan Lukacs, Velibor Kopunovics, Ivan

Zaleh valóban távoztak már a klubtól. Ők

ingyen igazolható játékosok voltak. A le-

igazolásukat a szükség diktálta, hisz

Vanczák Vilmost és Rajczi Pétert pótol-

nunk kellett, ráadásul a klubvezetés té-

len nem akart elhamarkodottan nagy

pénzekért játékosokat igazolni. Az biz-

tos, hogy nyáron csak olyan játékosokat

hozunk, akiket már kipróbáltak Magyar-

országon. Külföldi játékos is csak akkor

kerülhet szóba, ha már legalább fél évet

játszott valamelyik csapatban. Több név

is szerepel a noteszomban.

Kizárólag a játékosállománnyal ma-
gyarázható a kudarcnak mondható 4.
helyezés?

– A tavaszi szezon első felét megoldottuk.

A zalaegerszegi találkozó kivételével min-

den találkozón pontot, pontokat szerez-

tünk. A gondok később jelentkeztek. A

Kaposvár elleni meccsünkön kaptuk az el-

ső figyelmeztetést. Pedig akkor reális kö-

zelségbe került a 2. hely megszerzése is. A

Vác elleni meccsünket befolyásolta egy

kiállítás. A Debrecen ellen megmutattuk,

hogy mit tudunk, ám a fordulópontot a Ta-

tabánya elleni meccs jelentette, amikor

egyszerre veszítette el a csapat a 2. hely

megszerzésének, illetve a nemzetközi

szereplésért kitűzött prémiumnak az esé-

lyét, majd aztán a Debrecen elleni győze-

lemért járó 3 pontot is elvették. Ezt köve-

tően már a presztízsünk és a tartásunk volt

a cél, és el kell ismerni, nem jól vizsgáz-

tunk. A hétközi edzéseken nem volt jele a

lélektelen játéknak, és nem akadt senki,

aki összekapta volna a csapatot.

Ha neveket nem is, legalább azt
megtudhatjuk, mely posztokat kelle-
ne megerősíteni?

– Ahogy már említettem, góllövő csatár-

ra mindenképpen szükségünk lenne.

Fontos lenne megerősíteni a két szár-

nyat, a jobb- és a baloldalt, a középpá-

lyára sem ártana egy szűrőjátékos, illetve

egy irányító, valamint Kövesfalvi távozá-

sával a kapusposztra is igazolnunk kell.

Ez olyan, mintha egy autót komplet-
ten generáloznának.

– Pontosan. Gyakorlatilag a csapatot is-

mét fel kell építenünk. 

Urbányival vagy nélküle?

– Erről nem engem kell kérdezni. Két-

ségtelenül régebben szokás volt ilyen

szezon után megköszönni az edző mun-

káját, de úgy gondolom, mostantól egy

új időszak kezdődik – kezdődött az Új-

pestnél. Ha a véleményemre kíváncsi, én

itt, Újpesten tervezem a jövőmet.

– RIERSCH TAMÁS

A keretet meg kell erősíteni
Már javában tart az új szezonra való felkészülés, és mi még mindig a

2006/2007-es szezon gyengébb újpesti eredményére keressük a ma-

gyarázatot. Ezúttal a csapat fiatal vezetőedzőjét, Urbányi Istvánt kér-

deztük, akiről elmondhatjuk, hogy a szokatlan időpont ellenére is kész-

ségesen állt az Újpesti Napló rendelkezésére.
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Kulturális összművészeti és családi nap, egy helyszíni rádió élő adása, valamint Hiller Ist-

ván kulturális és oktatási miniszter személyes üdvözlete indította útjára Újpesten a Múze-

umok Éjszakája rendezvénysorozatot. A Károlyi István Városközpont beruházói és a Károlyi

Kulturális Alapítvány által szervezett s a WAX Kultúrgyár helyszínein éjszakába, sőt haj-

nalba nyúló esemény mérföldkőnek számít Újpest jelenkori kulturális életében. 

A nap 24 órájában találkozhattak a jelenlévők többek között Eifert János fotóművész és

a Sebesvíz alkotótábor műveivel; a televízióból is jól ismert és jelentős rajongótáborral

rendelkező Godot Dumaszínház művészeivel, a világhírű amerikai STAMP együttest idéző

Talamba ütőegyüttes koncertjével, a Figurina Bábszínház varázslatos előadásával és

számtalan különleges szórakoztató eseménnyel a népszerű színész-igazgató, Németh

Kristóf vendéglátása mellett.

Múzeumok éjszakája
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