
KARÁCSONYI KÖRKÉP
Mi minden kerülhet az ünnepi

otthonokba? Néhány jótanács 

– nem csak háziasszonyoknak.

– 6. OLDAL

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT…
17 évnyi szolgálat után áthelyezték

Újpest rendőrkapitányát, Práger

Ferenc ezredest. Interjúnkat januá-

ri első számunkban olvashatják.

TISZTELT HIRDETŐINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. ja-

nuár elsejétől megszűnik az Újpesti

Naplóban a  lakossági apróhirdetések

térítésmentessége. 

Kérjük Önöket, hogy apróhirdetései-

ket az Újpesti Ingatlanközvetítő Irodá-

ban, a 1042 Budapest, Árpád út 16.

szám alatt adják fel. Hirdetésfelvétel:

hétfő-csütörtök 9-18, péntek 9-14

óráig. Telefon: 380-4920, 369-5214. A

lakossági apróhirdetés díja megjelené-

senként – 25 szóig – 1.000 Ft (áfával).  

Újpest Önkormányzatának

hivatalos lapja

IDŐUTAZÁS JÁTÉKORSZÁGBA
Biedermeier babasarok, csuhéból

készült játékfigurák – Meseország

a Megyeriben.

– 17. OLDAL

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! • 2007. december 21., I. évf., 21. szám
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Békés Karácsonyi 
ünnepeket 
és eredményekben 
gazdag Új Évet
kívánunk!

Évzáró interjúnk – nem csak az első száz évről – 2-3. 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 !

Békés Karácsonyi 
ünnepeket 
és eredményekben 
gazdag Új Évet
kívánunk!
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Múlt,
jelen 
s jövendő

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

Újpest múltját, jelenét és jövőjét lapunk idei utolsó számában három generáció fogja össze. Egy 13 éves ifjú újpesti újságíró kérdéseire vála-

szol az önkormányzat és a város „újkori” életében és irányításában a legrégebben tevékenykedő, valamint a legrövidebb ideje bizonyító vá-

rosvezető. A centenáriumi év lezárásaként a jelen tükrében az elmúlt s az eljövendő 100 évről is – kérdezi ifjú kollégánk dr. Derce Tamás pol-

gármester és dr. Trippon Norbert alpolgármestert.

– Az elmúlt száz év történetéről sok helyen

olvashattunk a centenáriumi évben. Az el-

következendő száz évről azonban vajmi ke-

veset tudni. Polgármester úr élete össze-

fonódott Újpestével – van-e valami, amit

másképpen tenne? 

– Nem tudnék semmit sem másként

tenni, mert akkor az már nem én lennék.

Az ember azt teszi, ami a természete. Saj-

nos nincs olyan lehetőség, hogy ha el-

rontottam valamit, akkor újból kezdem,

másképpen. Ugyanazokat a hibákat kö-

vetjük el és ugyanazokat az erényeket

gyakoroljuk mindig. 

– Bírná még 17 évig a polgármesteri fe-

lelősséget? 

– Erre a kérdésre az a korrekt válasz, ha

azt mondom, hogy nem válaszolok. Én

nem ragaszkodom mindenáron a polgár-

mesterséghez, az életemet el tudom kép-

zelni e nélkül is: attól még ugyanúgy fel-

kel a nap, ugyanúgy le fog nyugodni, a

barátaim ugyanazok maradnak és nem

érzem magam kevesebbnek attól. Én el-

sősorban Derce Tamás vagyok és aztán

polgármester. 

– Újpest újpesti jelképe a víztorony,

amit nem kímél az idő. Polgármester úr el-

képzelhetőnek tartja, hogy az épület vala-

ha a régi fényében tündököljön? 

– Mindig akadnak jelentkezők, akik

különböző funkcióval látnák el. Vízto-

ronyként már nem működik, az épület a

Fővárosi Vízművek Rt. kezelésében és tu-

lajdonában van. Kértük már többször,

hogy adják Újpest tulajdonába, mivel

műemlékként szeretnénk megőrizni.

Nem is adunk rá építési engedélyt, meg-

változtatni nem lehet. Van, aki kiállító te-

remként, más vendéglőként akarná hasz-

nosítani. Előbb-utóbb történik vele vala-

mi, bár a Vízművek egyelőre halogatja a

döntést. 

– A hármas metró meghosszabbítása

örök álom marad, vagy esetleg tervezik az

útvonalat a hajdan tervezett káposztás-

megyeri végállomásig? 

– A hármas metró a fővárosé. A közle-

kedéssel kapcsolatosan annyit tehetünk,

hogy tavasszal Újpest egész területére

bevezetjük a parkolási díjat, ami alól az

újpestiek mentesülnek, valamint azok,

akik igazoltan a kerületben dolgoznak.

Erre azért van szükség, mert ma a város-

központ P+R parkolóként működik. Miu-

tán itt van a metró végállomása, idáig

jönnek az agglomerációból. A főváros

számtalan Újpest elleni bűne közül ez az

egyik legsúlyosabb. Éppen a minap vol-

tak nálam a BKV vezetői, akiknek el-

mondtam, hogy sok mindenre hajlandóak

lennénk a metró építéséért. Tehát a hár-

mas metróra mindig szükség lesz, s a fő-

város közlekedéssel kapcsolatos menet-

rendjét abszolút elhibázottnak tartom,

mert a metrót nem kívülről építik befelé,

hanem bentről építik még beljebb, lásd

kelenföldi metró. 

– A szülőotthon bezárásáról sem az ön-

kormányzat döntött, vagy abba azért volt

beleszólása? 

– 2006. augusztus 29-én rendelte el a

Fővárosi Önkormányzat az otthon bezárá-

sát, melynek fenntartása – tulajdonosként

– a fővárosi önkormányzat feladata lett

volna. Az önkormányzat testülete azóta

hozott egy rendeletet, miszerint igényt

tartunk az épületre. A telket anno az ön-

kormányzata adta, az épületet gyakorlati-

lag a helyiek adakozásából építették. A fő-

várossal közöltük, hogy semmiféle hasz-

nálati módosítást nem engedélyezünk, a

területre változtatási tilalmat rendeltünk

el. Most ott tartunk, hogy jó eséllyel visz-

szakaphatjuk az ingatlant, ahová az elkép-

zeléseink szerint áthelyeznénk a Jókai ut-

cai gyerekrendelőt. A mostani szakrende-

lő körülbelül 130 éves, még istállóként is

szolgált gróf Károlyi István idejében. 

– Polgármester úr, a kerület mely szeg-

letét jelölné meg, ha egy centenáriumi ké-

peslapot készíthetne? Mi áll a szívéhez

legközelebb Újpestből?

– Sosem gondolkodtam ezen, de ne-

kem a Duna-part a kedvencem. Egyrészt

azért, mert a Duna mellett nőttem fel,

másrészt a nyaraimat is közvetlen a Duna-

parton töltöttem, sokáig vízilabdáztam is,

tehát nagyon vízpárti vagyok. És nagyon

folyópárti, rengeteg emlékem fűződik eh-

hez a területhez. Azt szoktam mondani,

hogy azért jó külvárosban lakni, mert öt

perc alatt kiérek a város szélére, ha fel-

emelem a fejemet, akkor ötven méteren

túl is látok, nem ütközöm falba, mint a bel-

városban. Jó itt lakni, mert ha akarom,

megtalálom az erdőt, vagy éppen a vizet, a

Dunát, ha akarom, akkor hosszú, végtelen

messzire elláthatok, akár egész Gödöllőig.

Ilyen csak a külvárosban adatik meg.

– Ön szerint a kétszáz éves újpesti ké-

peslapokon hasonló dolgok lennének,

mint a mostaniakon? 

– John Lukács írta nemrégiben a

könyvében, amelynek az a címe, hogy

Egy nagy korszak vége. Arról ír, hogy vé-

get ért az a korszak, amely a nagy francia

forradalommal kezdődött: a polgári kor-

szak. Ez 1989-ben, a rendszerváltással

véget ért. Azok az értékek, amiket a pol-

gárság „feltalált”, ezek tűnnek el. Az in-

gatlanfejlesztőkről – jogosan – azt

mondja, hogy egy olyan társaság, amely

kirabol egy területet, aztán továbbadja.

Iskolákról, egyetemekről azt mondja,

hogy átalakultak, gyermekmegőrző sze-

repet játszanak. A gyerek nem tud magá-

val mit kezdeni, azt mondja a szülő, men-

jél egyetemre. Most valami új kezdődik,

de még nem lehet tudni, hogy milyen

korszakban vagyunk valójában. Vajon

száz év múlva ugyanúgy ki tudsz menni a

szabadba? Azt sem mondanám, hogy

foggal-körömmel ragaszkodnék a mos-

tani értékekhez, de nem lehet tudni, mi

felé tartunk. Ahhoz viszont ragaszkod-

nék, hogy a világ elviselhető, élhető le-

gyen, amiben jól érzi magát az ember. 

Múlt,
jelen 
s jövendő

Mosa Diana a Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola nyolcadik osztályos tanu-

lója. Kedvenc tantárgya azt irodalom, saját bevallása szerint „imád” olvasni és

írni, nyitott a kulturális élet értékeire. Az írott betű iránti elkötelezettség nem

csak szavakban, de tettekben is megnyilvánul az életében. A Ramble című is-

kolaújság létrehozásában jelentős szerepet vállal: ötletadástól a szerkesztői

tevékenységig, cikkek írásától –Mirabelle álnéven – egy remek szerkesztőség

összefogásáig. Első írása jelenik meg az Újpesti Naplóban.



– Az elmúlt száz évről rengeteget olvashat-

tunk, az elkövetkezendő száz évről azonban

kevesebbet. Alpolgármester úr, milyen ter-

vekkel tekint az eljövendő száz évre? 

- Ez jó kérdés, nyilván a jövő tekinte-

tében a világunk alaposan megváltozik.

Változik a főváros helyzete sőt, azon be-

lül Újpest helyzete is, éppen ezért iga-

zodni kell a kor kihívásaihoz. Sok elkép-

zelést másképpen kell formálni, mint a

rendszerváltáskor, másképpen, mint a

rendszerváltást követő két évtizedben

és másképpen, mint ahogyan most csi-

náljuk. Tíz évvel ezelőtt például el sem

tudtuk volna képzelni, hogy mára Újpes-

ten sem lehet parkolni. A Megyeri-híd-

dal párhuzamosan a közlekedésfejlesz-

tés is igen dinamikusan elindult. Pár év-

vel ezelőtt még nem gondoltuk volna,

hogy Újpesten élményfürdő lesz, nem

gondoltuk volna, hogy egy új városköz-

pont születik. Nem gondoltuk volna,

hogy Főtér-program formálódik, nem

gondoltuk volna, hogy ennyi Európai

Uniós forráshoz juthatunk. Mivel újak a

lehetőségek, újak a kihívások, új gondo-

latokra van szükség. 

– Ha már az Aqua-parkot említette,

mennyiben befolyásolhatja megnyitása

után a hétköznapjainkat az odaáramló

vendégsereg?

– Az élményfürdőnek abból a szem-

pontból van jelentősége, hogy egy na-

gyon nagy idegenforgalmi beruházás a

városrészben, sőt, a legnagyobb.

Amennyiben ezt a turisztikai célpontot

egyesíteni tudjuk Újpest tradícióival,

egy újpesti Főtér-programmal, akkor ez

hozzá tud járulni ahhoz, hogy Újpest ki-

emelt idegenforgalmi célpont legyen. 

– Ön a gazdasági ügyekért felelős al-

polgármesterként kulcsszerepet játszik az

életünket befolyásoló tervek megvalósí-

tásában. Feltehetően komoly szervezőerő

és diplomáciai érzék is szükséges ehhez.

Jól gondolom?

– Nyilvánvaló, hogy nem csak a saját

elképzeléseimre támaszkodom. A kerü-

let vezetésének közös elképzelései va-

lósulnak meg, hiszen ez nem egy ma-

gánszám, amit az ember egy ilyen tiszt-

ségben „elkövet”: ez csapatmunka. Mi-

nél harmonikusabb az együttműködés,

annál hatékonyabban valósulhat meg.

Ilyen komoly és közös céljaink a Főtér-

program megvalósítása, a Károlyi-vá-

rosközpont megszületésének a koordi-

nálása, az Aqua-park, a közlekedési

rendszerterv, a Duna-part fejlesztése.

Ezek kiemelt fejlesztések, melyeket

csak akkor tudunk megvalósítani, ha be-

vételt teremtünk. Bevétel pedig alapve-

tően két forrásból teremthető. Az egyik

mód, ha az önkormányzat olyan vagyon-

tárgyait értékesítheti, amelyeket piaci

áron kitűnően eladhatóak, az ezért ka-

pott pénzt nem éljük fel, hanem szigorú-

an a tervezett fejlesztésekre fordítjuk s

ezzel segíteni tudjuk Újpest gazdasági

életét. A másik forráslehetőség az Euró-

pai Uniós források megcélzása. Ezek ed-

dig soha nem látott lehetőséget terem-

tenek, de komoly erőfeszítéseket kell

tennünk értük.

– Ugye nem kell attól tartanunk, hogy

Újpest-központ egyik legjelentősebb

épületét, a Városházát évek múlva esetleg

üvegtornyok sokasága nyomja majd el?

– Nem. Úgy gondolom, hogy a fejlő-

dés csak úgy képzelhető el, hogy ha ra-

gaszkodunk az újpesti hagyományok-

hoz, tradíciókhoz. Ez azt jelenti, hogy az

Újpest Városközpontban egy mérsékelt,

hagyományos szemléletű beépítésnek

kell dominálnia. Nincsen szükség

plázásítási folyamatra. Nem idevaló.

– A hármas metró végállomásával kap-

csolatban támogatná-e a káposztás-

megyeri kivezetés tervét?

– Természetesen támogatom, sőt, azt

mondom, hogy nem a négyes metrót

kellene most építeni, hanem a hármas

metrót kellett volna meghosszabbítani

Káposztásmegyerre. Annak ellenére tá-

mogatom, hogy tisztában vagyok ennek

jelenlegi realitásával. 

– A helyi közlekedésre, járatsűrűség-

re, a buszok, villamosok rettenetes álla-

potára., illetve azok javítására mennyi

lehetőséget lát saját jogkörében, illetve

az önkormányzat részéről eljárva?

– A közlekedés egyértelműen főváro-

si hatáskör, a járművek állapota úgy-

szintén. Sokan hisznek abban, hogy egy

kampánnyal, egy felhívással csodát le-

het tenni, én ennek hatékonyságában

kevéssé hiszek. Ugyanez vonatkozik a

közterületi szemetelésre, a graffitikre, a

buszok megrongálására. Ami a lehető-

ségünk, azt maximálisan kihasználjunk,

amint a Pozsonyi utca, Tél utca környéki

balesetekkel kapcsolatban is felemeltük

a szavunkat.  Kezdeményeztük a lámpás

kereszteződés megépítését s közöltük a

fővárossal, hogy álljuk a telepítési ösz-

szeg felét. Erre azt a választ kaptuk,

hogy egyetértenek a javaslatunkkal.

Megkezdődött a munka előkészítése, s a

jövő évre közlekedési lámpa kerül az

életveszélyes átkelőhöz. 

– Elkezdődött újpesten is a szelektív

hulladékgyűjtés, a szemetelés mégsem

csökkent látványosan. Mit lehetne még

tenni ennek érdekében?

– Az önkormányzatnak és a lakosság-

nak is van tennivalója e tárgyban. Min-

den esetben a társasháznak és a lakos-

ságnak kötelessége, hogy a saját bejá-

ratuk előtt az utcát tisztán tartsák.

Ugyanakkor a köztisztasági feladatokat

az önkormányzati törvény szerint Buda-

pesten a fővárosi önkormányzatnak kell

ellátnia. Ezt nem látja el rendesen. Az

újpesti önkormányzat úgy döntött, hogy

a jövőben nagyobb szerepet kíván vál-

lalni a köztisztaság érdekében. Jövőre

két nagykapacitású járdatisztító gépet,

valamint egy úttesttakarító gépet vásá-

rol az önkormányzat. Ez a három gép az

év egész folyamán járni fogja a várost.

Ez éves szinten negyvenmillió forintba

kerül. 

– Ha Ön készíthetne egy centenáriumi

képeslapsorozat Újpestről, melyik hely-

színeket örökítené meg az utókornak?

– A Homoktövis- és Megyeri út sar-

kán egy körforgalom virágágyással; a

Farkas-erdő; természetesen a Víztorony

és az újpesti Városháza, de viszontlát-

nám az Árpád úton épülő új lakásokat, az

épülő Károlyi városközpontot, az Aqua-

parkot, a Homoktövis lakóparkot - van

miből választani.

– S egy képzeletbeli, virtuális kétszáz

éves Újpestet megörökítő centenáriumi

képeslapon ugyanezek a helyszínek sze-

repelnének?

– A Városháza, a főplébánia ugyanígy

szerepelne, viszont egy nagyon szép sé-

tálótér lenne az egész Szent István tér,

egy vadonatúj piacépülettel, ami illesz-

kedik a hagyományainkhoz. Nyilván ak-

korra teljesen megvalósulna a Károlyi-

városközpont, egészen a Dunáig ívelő

sétálóutcákkal. Újpestnek a régi, föld-

szintes, komfort nélküli lakásai eltűnné-

nek, már csak modern lakásokat látnánk

az új, gondozott fasorok kíséretében az

utak rendbe lennének téve. Nem nagyon

lenne rajta kátyú. A fű frissen nyírva, a

parlagfű ismeretlen, az egész városban

rengeteg a virág. Azt hiszem, ez egy

megvalósítható álom. – MOSA DIANA
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Dr. Burján Attila sportreferens, az önkormányzat nevében az egész évi munkájukat

megköszönve jutalmazta a kollégáit: Kovács Tibort az Újpesti Technikai és Tömeg-

sport Egyesület lövészetvezetőjét; Farkas Ferenc atlétika edzőt, a Kanizsay Dorottya

Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium testnevelőjét; Ipacs Gábor röplabda

edzőt, a Gyermekház Általános Iskola pedagógusát; Milkovics Andrást, az önkor-

mányzat Közhasznú Foglalkoztatási Csoportjának vezetőjét; Varga Sándort, az ön-

kormányzat Közhasznú Foglalkoztatási Csoportjának munkatársát; Somlai Bélánét, a

Megyeri Úti Általános Iskola testnevelőjét; Sósné Kelemen Erikát, a Pécsi Sebestyén

Általános és Zenetagozatos Iskola testnevelőjét; Jakubisz Gábor labdarúgó edzőt, a

Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium testnevelőjét; Kaufmanné Sági An-

na testnevelőt; Császár Gáspár labdarúgó edzőt, a Testnevelés Tagozatos Általános

Iskola testnevelőjét; Pétery Pált, a Halassy Olivér Sportközpont igazgatóját.

Az újpesti önkormányzat 2007. évi sportfeladatainak ellátásában ki-

emelkedő segítséget nyújtott társintézményi munkatársakat – az el-

múlt évek hagyományainak megfelelően – a  Sportiroda egy hangulatos

kis ünnepség keretében köszöntötte.

Az egészség dicsérete

A parkfelújítás, a füvesítés, a járólapok elhelyezése, a cserje –

és faültetés, a sövények nyírása, új padok kihelyezése, a közvi-

lágítás korszerűsítése régóta szerepelt már az önkormányzat

tervei között, – tudtuk meg dr. Trippon Norbert gazdasági alpol-

gármestertől. – A megvalósításra azonban csak most nyílt lehe-

tőség annak a kiemelt programnak a keretén belül, amelynek

során megszépül a Béke tér, valamint a Vécsey utca és a Nádor

utca találkozásánál lévő füves terület is. A járólapos közlekedő

utak és a gondozott cserjék méltó keretbe foglalják a kertvárosiak büszkeségét, a

Rákóczi téren álló, több mint ötven éve emelt Szent István Plébániatemplomot. A

templom főbejáratának és kertjének megközelítése nem okoz most már gondot

családi- és egyházi ünnepek, kegyeletes események alkalmával.  Örömmel tölt el,

hogy a rendezetté és hangulatossá varázsolt tér már a karácsonyi istentiszteletre

igyekvők megelégedését is szolgálja.   

Több hetes tereprendezési, kertészeti munkákat követően, a Leiningen

utcával egy szakaszon „szomszédos” Rákóczi tér átépítési munkálatai.

Rendezett és hangulatos 

ovács Ivánné egyesületi elnök, és Kadlecovits Géza

tiszteletbeli elnök ünnepi beszéde után került sor az

Arany Horgony emlékérmek átadására. Újpest közigaz-

gatásának közel két évtizedes irányítása, korszerűsítése,

a civil mozgalmak támogatása, a polgárok érdekeinek képviselete

és a polgármesteri feladatok eredményes ellátása során szerzett

felbecsülhetetlen érdemei elismeréseként Dr. Derce Tamás polgármesternek adták át

elsőként a díjat. Arany Horgony emlékérmet adományoztak Fericsán Kálmán tanárnak

az újpesti diáksport érdekében végzett munkájáért, az újpesti iskolákban végzett kima-

gasló tanári tevékenységéért, a Verbényi József Kosárlabda Vándorkupa megszervezé-

séért, valamint a faipari és pedagógiai kutató munkájának, Újpest asztalos dinasztiái

megismertetésének elismeréseként. Hirmann László tanár az ifjúság részére rendezett

helytörténeti vetélkedők folyamatos szervezéséért, a diákok felkészítéséért, valamint

helytörténeti ismeretterjesztő munkájáért kapta az emlékérmet. Jozefka Antal

képzőművész Újpest kulturális életében ötven éven át végzett eredményes

munkálkodásáért, a helyi képzőművészeti élet irányításáért, valamint kiállító-művészi

szerepléséért; Ferenczy Gizella, az Újpesti Civil Kórus vezetője pedig az önkormányza-

ti intézmények szakszerű gazdálkodásában nyújtott segítségéért, a Civil Kórus mega-

lapításáért, és a város kulturális életében végzett munkájáért kapta meg az idén az

Arany Horgony emlékérmet. – PÁLFI KATA

Újpest, a száz éves város fejlő-

désének, jelentős eseményei-

nek krónikája elevenedik meg

azon a falinaptáron, amelynek

kiadója Újpest Önkormányza-

ta. A 2008-as esztendő igé-

nyes és szép naptára – korlátozott példányban – már kapható a

Városháza épületében (IV. István út 14.) 1200 forintos áron.

A Városházi esték hangversenysorozat újabb

koncertjére várta Újpest Önkormányzata az

újpestieket „ezüstvasárnapon” a díszterem-

ben. A zeneszerető közönség az újpesti Meláth

Andrea és a meghívást szintén örömmel elfo-

gadó Mukk József, a Magyar Állami Operaház

magánénekeseinek karácsonyi koncertjének

örülhetett. A két vezető operaházi énekművész Pátkai Ferenc zongoraművész

kíséretében Liszt Ferenc, Rossini, Bach, Händel, Cornelius, Adams műveit szólaltatta

meg, majd a koncertet karácsonyi dallamokkal zárta. A koncertről felvételt készített az

Újpest Televízió, amelyet karácsony első napján, december 25-én, 19 órallor vetítenek. 

Újpest várossá nyilvánításának 100. évfordulója alkalmából rendezte meg

az Újpesti Városvédő Egyesület az évzáró díszközgyűlést, melyre az egye-

sület tagjai mellett Dr. Derce Tamás polgármester, Dr. Trippon Norbert alpol-

gármester, valamint az újpesti egyházak képviselői is meghívást kaptak. 

Arany Horgony a városvédőktől 

Újpest 
falinaptár

K

Városházi esték – karácsonyi dallamok
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Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány 2007. szeptemberében megszervezte a cen-

tenáriumi helytörténeti vetélkedőt. Az egyik, előre meghirdetett, fakultatív feladat

egy-egy nevezetes újpesti épület makettjének elkészítése volt, 1:200-as mére-

tarányban. A kisorsolt épületet a vetélkedő során szóban be kellett mutatni, de a

zsűri külön is pontozta a legszebbnek ítélt makettet. Az ezért járó tortát a Szűcs

Sándor Általános Iskola csapata nyerte. A vetélkedő zsűrije úgy döntött, kapjon

lehetőséget Újpest lakossága is a szavazásra. Ezért az elkészült öt makettet kiállítot-

tuk a Helytörténeti Gyűjteményben, ahol a látogatók pontozhatták a csapatok

munkáit. Köszönet a Helytörténeti Gyűjteménynek, amely lehetőséget biztosított

erre. A szavazás lezárult, a következő eredménnyel: Összesen 117 vélemény

érkezett, ebből értékelhető volt 81. A pontozás a következőképpen zajlott: a

helyezéseket 1-5-ig kellett javasolni, az első hely 5 pontot ért, a második 4-et és így

tovább, ennek alapján: Első helyezett 310 ponttal a Városháza  makettje lett,

készítője az Angol Tagozatos Általános Iskola csapata, második lett a  Könyves

Kálmán Gimnázium  épületét megformáló, a Szűcs Sándor Általános Iskolát képviselő

csapat ,304 ponttal, h armadik helyezést kapott a Tűzoltóság  makettje 257 ponttal,

(ezt a Károlyi István 12 évfolyamos Gimnázium csapata nyújtotta be, a sorban a

következő az Egek Királynéja templom,makettje, amelyet a Könyves Kálmán

Gimnázium általános iskolás korú csapata készített el, 197 pontot gyűjtve, végül a

sort a Zsinagóga  makettje zárta melyet a látogatók 157 pontra értékeltek. Ez utób-

bit a Homoktövis Utcai Általános Iskola csapat mutatta be. Köszönet a csapatok tag-

jainak, akik elkészítették a 100 éves Újpest mini városközpontját, valamint a láto-

gatóknak, akik leadták szavazataikat a Helytörténeti Gyűjteményben. Az első

helyezett csapat tagjai írószereket, míg a többi makettkészítő diák édességet kap

jutalmul az alapítványtól. A makettek visszakerülnek a készítő iskolákhoz, ahol kiál-

lítják azokat. – HIRMANN LÁSZLÓ KURÁTOR, ÚJPESTI HELYTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY
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z alpolgármester asszony a díját-

adással kapcsolatosan lénye-

gesnek tartotta kiemelni: – Az

Újpesti ösztöndíj célja, hogy

azokat a fiatalokat támogassa a kerület,

akik kiváló teljesítményt nyújtanak, a

rossz szociális helyzetük ellenére. Két ka-

tegória van, középiskolások és a felsőok-

tatásban tanulók számára. A helyi rende-

let alapján minden tanévben 10 ösztön-

díjat osztottak ki, ebben az évben 13 pá-

lyázó felelt meg minden feltételnek, így

teremtettünk forrást és mindannyian

megkapták. Fontosnak tartom, hogy tá-

mogassa a kerület a tehetséges, de nehéz

helyzetben lévő fiatalokat. Tiszteletre

méltó, hogy ezek a családok nehéz anya-

gi helyzetük ellenére támogatják a gyer-

mekeik tanulását. 

Kanász-Nagy Máté az ELTE társada-

lom-tudományi karán szociálpolitikai

szakon harmadéves. Tanulmányai alapján

már a második tanévben segíti a diákösz-

töndíj: – Az önkormányzat lapjából érte-

sültem az ösztöndíj lehetőségéről, meg-

próbáltam, sikerült. De nem adják köny-

nyen, erős négyes átlaggal lehet csak

nyerni, ennek ellenére az eljövendő tan-

évre is megpályázom, hiszen jelentős se-

gítséget és inspirációt ad a tanulmányok

magas színvonalához. Az egyetemi társak

közül sokan érdeklődnek a lehetőségről,

nem kis „irigységgel” persze, hiszen a

többi kerületben jóformán ismeretlen a

hasonló lehetőség. 

Az önkormányzat döntése értelmében

a 2007/2008.-as tanévben Újpest Diák-

ösztöndíjban részesült: – Besenyei Dóra

az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki

Szakközépiskola, Szakiskola és Gimná-

zium 12. évfolyamos tanulója, Czeróczki

Anita a Babits Mihály Gimnázium 12. év-

folyamos tanulója, Jantsek Zsolt az Új-

pesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szak-

középiskola, Szakiskola és Gimnázium

12. évfolyamos tanulója, Pásztor Alex-

andra a Könyves Kálmán Gimnázium 12.

évfolyamos tanulója, Hegedűs Judit a

Magyar Képzőművészeti Egyetem festő-

restaurátor szakának III. évfolyamos

hallgatója, Kanász-Nagy Máté az Eötvös

Lóránd Tudományegyetem Társadalom-

tudományi Karának  szociálpolitika sza-

kos III. évfolyamos hallgatója, Kiss And-

rás a Nyugat-Magyarországi Egyetem

Faipari Mérnöki Karának I. évfolyamos

hallgatója, Portik Szabó Emőke a Páz-

mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-

szettudományi Kar nemzetközi tanulmá-

nyok szak I. évfolyamos hallgatója,

Rossu Renáta a Pázmány Péter Katolikus

Egyetem Bölcsészettudományi Kar pszi-

chológia szakának I. évfolyamos hallga-

tója, Rossu Szilvia a Budapesti Műszaki

és Gazdaságtudományi Egyetem  Gazda-

ság-és Társadalomtudományi Karának

közgazdász szakos IV. évfolyamos hall-

gatója, Tábori Kristóf az Eötvös Lóránd

Tudományegyetem Természettudományi

Kar fizika szakának III. évfolyamos hall-

gatója, Tábori Viktor a Budapesti Műsza-

ki és Gazdaságtudományi Egyetem Vil-

lamosmérnöki és Informatika Kar mér-

nök informatikus szakának  I. évfolya-

mos hallgatója, Zana Anita a Kodolányi

János Főiskola kommunikáció és mé-

diatudomány szakos II. évfolyamos

hallgatója.

Tíz helyett tizenhárom

Bővült az ösztöndíjasok köre
Idén is gazdára találtak az önkormányzat által meghirdetett

diákösztöndíjak. A Mikulás napján kiosztott támogatásokat az erede-

tileg meghirdetett 10 ifjú diák helyett 13 vehette át Belán Beatrix

kulturális és oktatási ügyekért felelős alpolgármestertől. 

KözéletKözélet

Újpest közönsége szavazott

A városháza
makettje nyert 

A

November 14-én megalakult a Magyar Kerékpárosklub Észak-Pesti Alapszervezete. Az alapszervezet legfontosabb célja, hogy Újpest és

egész Észak-Pest minél emberibb és élhetőbb legyen. Az alapszervezet összefogja a IV., XIII., XV. kerületet, Dunakeszit és Fótot. Maga

a klub 2002-ben alakult, elnöke László János XIII. kerületiként az észak-pesti szervezetet erősíti. A csapat szervezte a szeptemberi au-

tómentes napon az Újpesti Vonulást a Critical Mass biciklis felvonulásra, melyen közel 300 ember vett részt a kerületből és környéké-

ről. Az észak-pestiek elsődleges céljai közt szerepel a terület kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése, biciklitárolók kihelyezése az

önkormányzattal együttműködésben. Továbbá a fent említetthez hasonló kerékpáros programok szervezése, a modern kerékpáros kul-

túra kialakítása. Az M0-s híd megépülésével várhatóan jelentősen megnő Újpest (átmenő) forgalma. A megváltozott, szokatlan körül-

mények közt különösen fontos a kerékpárosok érdekeinek védelme, ezáltal egy élhetőbb Újpest kialakítása. Mindezek megvalósításá-

hoz az egyesület kéri az önkormányzatok és a lakosság támogatását. Az érdeklődők a www.kerekparosklub.hu/eszak-pest weboldalon

tájékozódhatnak. Az éves Kerékpárosklub tagdíjért baleset- és felelősségbiztosítást, jogsegélyszolgálatot, sportorvosi tanácsadást,

kedvezményeket is biztosítanak. Információ: www.kerekparosklub.hu vagy eszak-pest@kerekparosklub.hu.

www.ujpest .hu

Észak-Pest – két keréken
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– A feldíszített fenyő egyetlen egy év-

ben sem hiányozhat, – kezdi a beszélge-

tést Steer Anikó, akinek piacfelügyelő-

ként ez a kilencedik, vezetőként pedig az

első karácsonyi „megmérettetése”. Az

ünnep hangulata semmivel sem helyet-

tesíthető, a készülődés több héttel ko-

rábban kezdetét veszi. Ám jól tudjuk:

lesznek, akik az utolsó pillanatban, hu-

szonnegyedikén délelőtt térnek be hoz-

zánk, vagy azért mert friss árut szeretné-

nek, vagy amiatt, hogy elfelejtődött vala-

mi a nagy igyekezetben. – Biztonságot

adhat, hogy a piac ünnepi nyitva tartása

egyaránt igazodik a vásárlók és a keres-

kedők terveihez – tudjuk meg a „menet-

rendet”, december 22-én, szombaton, 6-

17 óráig tartunk nyitva, másnap aranyva-

sárnapot tartunk, reggel 6-16 óráig. És az

a bizonyos utolsó pillanat, a huszonne-

gyedike is a vásárlók rendelkezésére áll

reggel 6 órától délig. A legtöbb árus ki-

nyit, ekkorra várjuk a halvásár tetőzését,

érkezik a friss kenyér, a tej, és ha netán

elfogyott volna az otthoni készlet, lesz

még pulyka, csirke, sertéshús és termé-

szetesen zöldség és gyümölcs is. – A  ke-

reskedők tudják, mit és mennyit kell hoz-

ni, folyamatosan rendelnek és töltik fel

az elárusítóhelyet, s vannak árusok, akik

vállalják, hogy összekészítik az előre

megrendelt árut. Törzsközönséget alkot-

nak az árusok és a vásárlók, sok estben

bár azonos a beszerzési forrás, mégis más

ízű a savanyú káposzta, vagy a narancs a

megszokott pultnál, a jól ismert eladónál

vásárolva, mintha az „idegennél” vá-

lasztjuk ugyanazt.  Ez adja a piac ellenáll-

hatatlan, mással össze nem téveszthető

varázsát is. A karácsonyi vásárlás is a tra-

dícióra épül, a kereskedők és a vásárlók

kapcsolatának záloga a bizalom, amely

hosszú évek „együttmunkálkodásán”

alapul. Névről vagy „látásból” ismerik

egymást. Ez például egy multicég üzleté-

ben elképzelhetetlen.  A kereskedők tud-

ják, hogy emellett a legjobb  reklám a jó

minőségű árú. A vevő ma már öntudatos:

a pénzéért jót akar. Vezetőként ezzel

egyetértek és hozzáteszem: várja meg a

nyugtát – ez is a kiszolgálás része. A

megnövekedett forgalomban a piacfelü-

gyelőség is messzemenően partner az el-

lenőrzésekben- tájékoztat Steer Anikó.

Az elmúlt hónapok média-hírei illegális

hús raktárakról, feldolgozó üzemektől,

bejgli-gyáraktól voltak hangosak… – Le-

kopogom, hozzánk semmi ilyen jelzés,

bejelentés nem érkezett, számomra is

öröm, hogy nemcsak a kereskedőink al-

kotják a törzsgárdát, a beszerzési hátte-

rük is stabil, nem megkérdőjelezhető…

NÉZZÜNK KÖRBE A PIACON!

– Hal, pulyka a listavezető, majd a disz-

nóhúst a zöldséges, gyümölcsös forga-

lom követi – állítja fel a sorrendet az

ünnepi szokásainkról Valev Lászlóné az

„átjárónál”, miközben mandarint mér

egy vevőnek. – Nagy keletje van a le-

veszöldségnek, önmagában az is csoda,

hogy ilyen szép a sárgarépa és a gyökér,

hiszen alig volt nyáron csapadék. A ve-

getáriánusok kedvére rendeltünk padli-

zsánt és gombát. A narancs görög, a

mandarin, a mangó, olasz szőlő bőséges

kínálata megmarad az ünnepek alatt és

szilveszterre egyaránt. Van alma is, de

mi tagadás, sokszor drágább, mint a na-

rancs. Volt persze, amikor mindez for-

dítva volt, – emlékezik Valev Lászlóné,

aki negyvenedik (!) karácsonyát tölti

köztünk a piacon. Szép emlékeket őrzök

a fiatal korom piacáról, amikor még a

parkoló helyén, a családi házak szom-

szédságában kínáltuk az árut. A „régi-

ek” közül, már csak mi hárman: Ilonka

néni és Kolozsi bácsi viszi még az üzle-

tet… Nagyon szeretem az embereket,

örülök, ha szép árut adhatok. Ez tart

erőben engem…

Ilonka néni, azaz Pinczel Lászlóné,

annak a „Nagy néninek” a lánya, aki fél

évszázada még a régi piacon télen, nyá-

ron szabad levegőn mérte  a savanyú

káposztát, a csalamádét, a gyalult tö-

köt… Jómaga több mint harminc éve,

hogy a fia boltjába nyugdíjasként „be-

segít”…Az ezüstvasárnapi hétvégén ün-

nepelte 84-ik születésnapját. A savanyú

káposzta történelem azonban nem áll

meg e puszta ténynél: kiderül, hogy a

vecsési csalamádé és káposzta, a ká-

posztával töltött paprika előállítása is

generációkon keresztül öröklődik, a be-

szállító ugyanaz a családi vállalkozás,

mint a kezdet kezdetén, Nagy néni éle-

tében, csak már egy újabb generáció

jegyzi a céget és a receptet…

Sok háztartásban készül karácsonyra,

vagy szilveszterre töltött káposzta. Na-

gyon jóízű a dézsában lévő káposzta. 

A káposztába kerülő hús szinte lépé-

senként kelleti magát a hűtőpultokban.

Ha sertéshúsról van szó, a templom fe-

lőli oldalon lévő Fecó boltja fogalom…

A főnök, Szabó Ferenc örömmel nyug-

tázza, hogy mesterhármasuk: a Laci,

Csaba, Fecó trió – akik képről is moso-

lyognak ránk a bolt faláról –  fáradozá-

sának van eredménye. Szemet gyö-

nyörködtető a kínálat. – Jó tíz éve an-

nak, hogy Veszprémből hozatjuk a tőke-

húst – tudom meg a főnök úrtól. – Min-

den nap jön áru, nem vagyok híve an-

nak, hogy hetente kétszer bepakoljam a

hűtőkamrát és a hét többi napján ki-

mérjem a húst. Inkább kevesebbet, de

minden nap szállítsanak nekünk. Így

biztosan elégedetten távozik a vevő is.

Fecónál telefonon, sőt interneten is le-

het rendelést feladni. Kicsi a bolt, leg-

alábbis ilyen forgalomhoz mérve. Érde-

mes ezzel élni, hiszen ha a sorba állás

nem is spórolható meg, gyors a kiszol-

gálás ünnepnapok idején is.

– Ilyenkor másfélszer annyi húst mé-

rünk ki, mint máskor – von mérleget a

főnök úr. – Igaz, a január soványka hónap

nekünk is, akkor már ismét beosztóbbak

az emberek… 

A fenyőfaárusok – az előbb megszó-

laltatokkal ellentétben – még nem iga-

zán tudják bemérni: milyen mennyiség-

ben kel el árujuk. Bár a legnépszerűbb

luc-, ezüstfenyő és normann fenyő for-

galma jó esetben is ezüstvasárnap kör-

nyékén lendül meg, leginkább ők azok,

akik az utolsóperces vásárlókra számít-

hatnak. Érthetően nehezen múlik szá-

mukra az idő a Trombita téren.

Pápai Ferencék családi vállalkozás-

ban fenyőfa termelők. Surd-ról, Zalából

költöznek fel Újpestre, hogy eleget te-

gyenek a családi hagyományoknak és

itt árusítsák ki a készletet.  Az édesanya

több mint 30 éve járja ezt az utat, bár fia

most kimondottan borúlátó, sőt ki is

mondja: számára ez az utolsó alkalom: 

– A televízióban csak arról beszélnek –

kesereg, hogy ötven százalékkal drá-

gább a fenyő, mint egy évvel ezelőtt. És

elhangzanak ilyen-olyan, méterben

megállapított árak. De arról nem be-

szélnek, hogy a helypénz, amit mi is fi-

zetünk, jócskán emelkedett. Az a né-

hány négyzetméter például, amelyen a

mi fáink vannak, 320 ezer forintba ke-

rült. A Trombita téren a legtöbb fenyő-

nek emiatt is darabára van… A szemben

lévő fenyőfa árus: Vadászné Vass Mária

is földi, még ő sem tudja hoz-e a kony-

hára és főként mennyit a faárusítás.

Mellettünk, a fejünk fölé érő normann

fenyőn fityegő cédulán az ár:  15 000 fo-

rint. A fa egyébiránt gyönyörű példány. A

fiatalasszonytól megtudom: körülbelül

10 évig nevelték, sőt – nem túlzás – dé-

delgették: kapálták, permetezték,

gyomirtóval védték, igyekeztek ellensú-

lyozni az enyhe telek és meleg nyarak

károsító hatásait: – A családunk már a

csemete kiválasztásánál arra törekszik,

hogy nemes, jó minőségű fákat telepít-

sen – mondja. Azután jó tíz évvel később

azzal szembesülünk: megcsappant a ke-

reslet. Úgy érzem: erre a karácsonyra ko-

moly dilemma elé kerültünk: magas a

helypénz, a szállítás sem olcsó, szállás,

élelem is kell nekünk 10-14 napra. Csak

reményünk lehet, hogy a fenyőket nem

vágtuk ki hiába, és nem vész kárba so-

kunk több évtizedes munkája… - B.K.

A piac külsőségekben is készül az ünnepre: az árusok már feldíszítet-

ték elárusító helyüket és az elmúlt hét péntekére a nagycsarnokban

a hatalmas karácsonyfát is. 

Hagyomány és minőség – karácsonyra

Terülj, terülj asztalkám…     

KözéletKözélet

Steer Anikó vezető piacfelügyelő
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I. A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Vissza nem térítendő támogatásban

részesíthetők azok az Újpest Önkor-

mányzat illetékességi területén, be-

jelentett lakóhellyel rendelkező sú-

lyosan fogyatékosnak minősülő ma-

gyar állampolgárok (menekült statu-

sú személyek), akik a kérelem tár-

gyához kapcsolódó önkormányzati

lakásban bérlőként, saját tulajdonú

(résztulajdonú) lakásban tulajdo-

nosként, vagy haszonélvezőként, il-

letve ilyen lakásban közeli hozzátar-

tozóként, más legális jogcímen leg-

alább két éve megszakítás nélkül

életvitelszerűen laknak és önhibáju-

kon kívül lakhatási költségeik megfi-

zetésének elmulasztása miatt jelen-

tős adósságot halmoztak fel.

Közeli hozzátartozónak minősül:

– a házastárs,

– az egyenes-ágbeli rokon,

– az örökbefogadott, a mostoha és a

nevelt gyermek,

– az örökbefogadó-, a mostoha- és ne-

velőszülő,

– valamint a testvér, 

2. Súlyosan fogyatékosnak minősül az a

személy, aki:

a) Fogyatékossági támogatásban,

b) Az I. II. vagy III. rokkantsági fokozat-

ba tartozik és rokkantsági, illetve

baleseti rokkantsági nyugdíjban,

c) Rokkantsági járadékban,

d) Vakok személyi járadékában,

e) Saját jogán emelt összegű családi

pótlékban,

f) Aki után szülője (gondozója) emelt

összegű családi pótlékban részesül.

3. A támogatás pályázat útján annak a

kérelmezőnek állapítható meg:

a) akinek – közös háztartásában élő –

családjában az egy főre jutó havi

nettó jövedelem nem haladja meg 

a nyugdíjminimum 250%-át, az 

67 825, Ft-ot.

b) aki vállalja, hogy a támogatás oda-

ítélését követően az esedékes köz-

üzemi díjakat folyamatosan megfi-

zeti a szolgáltatónak.

4. Nem részesíthető támogatásban az a

kérelmező:

a) akinek eltartásra képes és köteles

hozzátartozója van, vagy olyan na-

gyobb értékű vagyontárggyal ren-

delkezik, amelynek értékesítése

megélhetési és állapotának megfele-

lő életfeltételeit nem veszélyezteti,

b) akinek, illetve akire tekintettel az

Önkormányzat három éven belül a

támogatást már egyszer megállapí-

totta.

5. Támogatás csak egy jogcímen, egy

személy részére és egy lakás tekinte-

tében állapítható meg.

6. Ha a kérelmező a megállapítás alap-

jául szolgáló eljárás során hamis

adatot közöl, adatokat eltitkol, ré-

szére támogatás nem állapítható

meg, illetve a már megítélt támoga-

tást vissza kell vonni.

7. A szociális körülmények vizsgálata

céljából, indokolt esetben – a pályá-

zó hozzájárulásával – környezetta-

nulmány készíthető.

8. A támogatás körébe sorolt díjhátralék

tartozások:

a) Vezetékes gáz-, áram-, távhő és víz-

szolgáltatás,

b) csatornahasználati-és szemétszállí-

tási, kéményseprési díjtartozás,

c) a társasházi közös költség tartozás,

lakásszövetkezeti költséghátralék,

d) lakbérhátralék.

II. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

ÉS ELBÍRÁLÁSA

1. A pályázatokat az erre a célra rend-

szeresített pályázati adatlapon az

előírt mellékletekkel együtt, 2008.

január 15. napjáig kell személyesen,

vagy törvényes meghatalmazással

rendelkező képviselő útján benyúj-

tani az alábbi hivatalokban:

– Szociális Osztály (1041 Budapest, Ki-

rály u. 12-14.) T.: 231-31-01

– Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati

Iroda: 1046 Budapest, Hajló u. 42-44.

T.: 230-66-78, 380-65-26

A pályázati adatlapok (ingyenesen)

szerezhetők be a fenti hivatalokban,

vagy letölthetők az ujpest.hu weboldal-

ról. 

Ügyfélfogadási idő: 

Szociális Osztály

Hétfő: 14-18 óráig

Kedd: 8-12 óráig

Szerda: 10-17 óráig

Csütörtök: 8-12 óráig 

Péntek: 8-12:30 óráig

Káposztásmegyei Ügyfélszolgálati Iroda

Hétfő: 8-18 óráig

Kedd: 8-16 óráig

Szerda: 8-17 óráig

Csütörtök: 8-16 óráig 

Péntek: 8-12:30 óráig

2. A hiányosan benyújtott és a jelen

rendeletben vagy a pályázati kiírás-

ban meghatározott feltételeknek

meg nem felelő pályázati kérelmek

nem kerülnek elbírálásra. Erről a ké-

relmezőt – az ok megjelölésével – ér-

tesíteni kell.

3. A pályázati kérelmekhez csatolni kell:

a) a kérelmező (jogosult) és a vele

közös háztartásban élő családtagjai

rendszeres és nem rendszeres jöve-

delméről – három hónapnál nem ré-

gebben – kiállított igazolásokat (nyi-

latkozatot), valamint nyilatkozatot ar-

ról, hogy van-e érvényes tartási, élet-

járadéki vagy öröklési szerződése,

b) a kérelmező és a vele közös háztar-

tásban élő családtagjai számára va-

gyoni helyzetére vonatkozó igazolá-

sokat (nyilatkozatot), nyilatkozatot

a kérelmező és a vele egy háztartás-

ban élő családtagjai számára vagyo-

ni helyzetére vonatkozó igazolásokat

(nyilatkozatot),

c) nyilatkozatot a kérelmező és a vele

közös háztartásban életvitelszerűen

együttlakó személyek számáról és

családi állásáról,

d) a tartásra köteles és képes hozzátar-

tozókra vonatkozó nyilatkozatot,

e) a közüzemi szolgáltatók igazolását a

közüzemi díjak egyenlegéről, vala-

mint a díjhátralék keletkezésének

időpontjáról és mértékéről,

f) a súlyos fogyatékosság igazolására

szolgáló okiratot,

g) a lakhatás havi költségére vonatkozó

igazolásokat (nyilatkozatot),

h) a lakás, bérleti szerződésének máso-

latát, illetve a magántulajdonú lakás

három hónapnál nem régebbi tulaj-

doni lap másolatát,

i) nyilatkozatot arról, hogy a kérelem-

mel érintett lakásban legalább két

éve életvitelszerűen, mely jogcímen

lakik,

j) nyilatkozatot arról, hogy az adós a

hitelező szervezetet felhatalmazza

arra, hogy a fizetés elmaradásáról az

Önkormányzatot tájékoztassa,

k) a pályázó és a vele életvitelszerűen

együttlakó közeli hozzátartozók nyi-

latkozatát arról, hogy a pályázati ké-

relem benyújtását megelőző 3 évben

nem részesültek ilyen támogatás-

ban.

4. A pályázatokat az Önkormányzat

Képviselő-testülete által megválasz-

tott bizottság bírálja el 2008. január

29. napjáig.

5. A döntésről a pályázókat az Önkor-

mányzat 2008. február 8. napjáig

írásban értesíti.

6. A pályázat nyerteseivel az Önkor-

mányzat az adósságkezelésre vo-

natkozó szerződést köt, amelynek

alapján a támogatás összegét a díj-

hátralék követelésére jogosult szol-

gáltatóknak utalja át az Önkor-

mányzat.

A pályázati űrlapok letölthetőek a

www.ujpest.hu honlapról.

Budapest, 2007. december 1.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzata

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

A súlyosan fogyatékos
személyek adósság-

terheinek enyhítésére 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testülete, a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő

támogatásáról szóló – módosított – 23/2000. (XII.29.) számú önkor-

mányzati rendelet felhatalmazása alapján, a súlyosan fogyatékos

személyek adósságterheinek enyhítésére és életfeltételeinek javítása

céljából díjhátralék kiegyenlítő támogatás (a továbbiakban: támo-

gatás) elnyerésére ismételten 2007. december 1-től pályázatot ír ki,

az alábbi feltételekkel:
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égyen voltak nővérek apai nagy-

anyámék: Gréti, Mitzi, Anna (a

nagyanyám) és Liesl. Mind a né-

gyen Iglau (Jihlava) mellett szü-

lettek szudétanémetként. Nagyanyám

már 1919-ben feljött Pestre pesztonká-

nak, még éppen látta a Gellért Szálló

előtt, amint Horthy fehér lován belovagol Pestre. Anna mami a reá bízott gyerekek-

től, a munkaadóitól, Petőfi verseiből és a Színházi Életből tanult meg magyarul úgy-

ahogy, élete végéig törve beszélte a nyelvünket, anyanyelve a német volt. 1925-

ben éppen gyerekeket legeltetett a Városligetben, mint német nevelőnő, amikor

összeismerkedett egy ingatlanügynök ficsúrral, a nagyapámmal. Két gyermekük

született, 1926-ban Gyöngyi lányuk, 1929-ben György fiúk, aki nem más, mint

atyám, Mikes György, a humorista.

Nagyanyám családja ott élt tovább Szudétaföldön egészen 1945-ig, amikor a ma-

gyarokat is sújtó Benes-dekrétumok eredményeként kitelepítették őket Németor-

szágba. Két órát kaptak a csomagolásra. Sok értékük ugyan nem volt, mert a család

spórolt pénze elúszott még az első világháborús hadikölcsönökön. Dédnagyanyám a

németországi gyalogmenetben pusztult el egy mezőn, amikor fagyott marharépákat

próbálta tíz körömmel kikaparni a földből. A túlélő lányok a hatvanas évektől rend-

szeresen jártak látogatóba pesti nagyanyámhoz, de Csehszlovákiába soha nem tet-

ték be többet a lábukat. Pedig ők még szerencsések voltak, Németország amerikai

zónájába telepítették őket, a későbbi Nyugat-Németországba. Az utánuk jötteket

már az NDK-ba vitték.

Nagyanyámék a pesti Csikágóban telepedtek le, ez nem az amerikai Chicagó, a

Keleti pályaudvar környékét becézték ezzel a gengsztervilágot idéző névvel. Nagy-

anyámék 1942-ben költöztek Újpestre, az Északi Összekötő Vasúti Híd lábához, a

Lőwy Izsák utcába. Lőwy Izsák Újpest első zsidó főbírája volt. A zsidótörvények után

átkeresztelték az utcát Levente utcává. Aztán 1945 után Ságvári Endre lett. A rend-

szerváltáskor kapta vissza régi nevét, ma újra Lőwy Izsák. Kelet-Európában gyakran

változnak az utcanevek, legjobb lenne csak virágokról és madarakról elnevezni a

közterületeket, azok minden rendszernek megfelelnek, mint például a Galamb utca

vagy a Nefelejcs utca.

Apám 13 évesen került Újpestre, az iskolában rendszeres leventeoktatáson vett

részt. Azt tanulták, hogy légibombázás esetén minden levente két vödör vízzel áll-

jon készenlétben az oltáshoz. 1944-ben jöttek az amerikaiak, szőnyegbombázták a

Váci utat, majdnem minden gyárépület égett. Apám rohant, s ott állt a nagy tűz kö-

zepén, egymaga, két vödör vízzel. Ekkor már ő is sejtette, hogy mi lehet ennek a vé-

ge. 1945 januárjában Újpest felszabadult, az egyik szovjet kiskatona elkérte nagy-

apám Doxa karóráját, csak egy fél percre, hogy megmutassa a parancsnokának. A fél

perc még azóta sem telt le. A zabrálásról volt is egy vicc régebben. Kádár, kint

Moszkvában saját két szemével látta Brezsnyev arany zsebóráját, melynek felpat-

tintható fedelébe az volt írva: Apponyi Albertnek, a hálás Felsőház.                   

– MAJLÁTH MIKES LÁSZLÓ 

Nyugati pályaudvar és a Király utca

között e naptól kis zöld színű jármű-

vek indultak. Két motorkocsi és

egy pótkocsi kísérletképpen dö-

cögött egyméteres nyomtávolságú sínpá-

lyáján: létrehozói e vasúttal kívánták de-

monstrálni a kételkedő városatyák és a publikum számára, hogy az elektromos áram-

mal hajtott közlekedési eszköz mit is tud valójában. Fura lehetett a lovakhoz szokott

járókelőknek, hogy semmi nem húzza szerkezetet, a lóerő a kocsi „lelkében” van. 

Utasai a próbavillamost hamar megszerették, építtetői pedig a már korábban papírra

vetett közúti vasúthálózat tervein dolgoztak tovább, hogy azok az eredetileg nagy rész-

ben gőzüzeműre tervezett vonalak inkább villamosvasútként születhessenek meg.

1889-ben átadták az első állandó jellegű, normál, 1435 mm-es nyomtávú Baross-, illet-

ve a Podmaniczky utcai járatokat; a nagykörúti vonalat is átépítették és meghosszabbí-

tották. A Budapesti Villamos Városi Vasút (BVVV) az 1890-es években sorra nyitotta meg

új viszonylatait – amikor Újpestre még lassú és zsúfolt lóvonat döcögött a Váci úton át.

Ezt, valamint a főváros többi lóvasútját „futtató” Budapesti Közúti Vaspálya Társa-

ság (BKVT) látva a konkurens „városi vasút” térhódítását, rájött, hogy lóvontatta

„bárkái” nem bírják a versenyt az új és gyorsabb „önjáró” kocsikkal szemben, ezért

1895 őszén hozzáfogott teljes hálózatának villamosításához. Ezidőtájt már munkál-

kodtak a Lehel utcai, Újpestre vezető vonalon is, az építtető vállalkozók Budapest-

Újpest-Rákospalotai Villamos Közúti Vasút (BURV) néven alapítottak részvénytársa-

ságot. A mai Lehel tértől a Baross utcai Megyeri kápolnáig vezető járata – Újpest el-

ső villamosvonala – 1896. január 12-én nyílt meg. Ez a Váci úti lóvasútnak, majd vil-

lamosnak a versenytársa lett. A BURV főképp Újpesten épített ki jelentős hálózatot. 

A magánvállalatok versengtek utasaik kegyeiért, sok párhuzamos járat jött létre. A

publikum eldönthette, hogy a „városi” sárga, vagy a „közúti” barna villamosaival

utazzon-e, ha meg Újpestre hozta útja, a BURV zöld, később barna kocsijait is igény-

be vehette. A villamosok a ‘20-as évek elejétől egységesen sárgává váltak, ablakuk

alatt barna csíkkal, így öröklődött a két legnagyobb vállalat járműszíne. Sárga vaske-

rekűeket 1923-tól egységes közlekedési vállalat, a Budapest Székesfővárosi Közle-

kedési Rt. (BSzKRt), majd ‘49-től a Fővárosi Villamosvasút (FVV) igazgatta. A ‘68-ban

alakult BKV négy évtizede alatt a villamosok szerepe az autóbusz és a metró térhódí-

tásával egyre inkább csökkent. Újpest egykor jelentős vonalai is áldozatul estek, az

Ősz és Baross utcai, illetve a Váci és Árpád úti járatok 1985-ig bezárólag megszűntek.

Jelenleg csupán a „csonka” 12-es (valaha eljutott a Lehel térig), és a 14-es közleke-

dik lakóhelyünkön. A BKV nagyszabású ünnepségsorozattal emlékezett meg az elmúlt

120 esztendőről. Ismét látni lehetett az idén forgalomból kivont UV típusú „tujákat”,

de nem maradt kocsiszínben az egykori két nagyvállalat egy-egy korabeli, húsz éve

korhűen felújított járműve, a BVVV sárga 436-os és a BKVT barna, 611-es pályaszámú

kocsija sem. Nem mindegyik „megmentett” jármű szerencsés annyira, mint ők.  Kö-

zel tucatnyi a felújítandó villamosok száma. – KRIZSÁN SÁNDOR

M O S O L Y G Ó S  N A P L Ó

Egy ősújpesti família emlékkönyvéből (5.)

Négy nővér

A villamos 120 éve
„Villamos vasút, de nem Ujpesten, hanem a fővárosban. A Teréz-

körúton gyorsan készül a villámvasút; a jövő hóban már járni is fog.”

– írta az Ujpesti Ellenőr 1887. október 23-i száma. És valóban,

november 28-án ünnepélyes keretek között forgalomba helyezték az

elsőt, a nagykörúti próbavasutat…

HelytörténetHelytörténet

A 2806-os motorkocsi két közép-
bejáratú póttal a cérnagyári
végállomáson. (Fotó: Újpesti
Helytörténeti Gyujtemény)  

Műsorunk hétköznap 7.00-tól és

18.00-tól látható, szombaton és vasár-

nap 9.00-tól és 17.00-tól

DECEMBER 21., PÉNTEK

18.00 Híradó és Magazin

19.15 Baptista harangjáték 33’

19.40 A HAKME kisebbségi karácsonyi

műsora

20.00 Kincskereső kisködmön (színes ma-

gyar filmdráma) 92’ rendező: Szemes Mi-

hály, főszereplők: Haumann Péter, Bihari

József, Szűcs Gábor, Kőmíves Sándor (a

film ismétlése: december 23. 18.00)

21.35 Fekete-fehér (dokumentumfilm)

Ikarosz zuhanása

DECEMBER 25., KEDD

18.00 Híradó és Magazin

19.00 Városházi karácsonyi koncert

20.00 Babits koncert

JANUÁR 1., KEDD

18.00 Híradó és Magazin

19.00 Verdi: Traviata című opera ke-

resztmetszete 80’

20.20 Binder Károly jazzkoncert 60'

JANUÁR 8., KEDD

18.00 Híradó és Magazin

19.00 Rokonok (fekete-fehér magyar já-

tékfilm) 102’ rendező: Máriássy Félix fő-

szereplők: Ungváry László, Tolnay Klári,

Rajnay Gábor, Pácsi Sándor, Gobbi Hilda)

(a film ismétlése: január 12. 18.00)

20.40 Fekete-fehér (dokumentumfilm)

Szentendrei Táncegyüttes- Padlón tán-

coló idő

Az Újpest

Televízió műsora

N A
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Rendszeresen

fellépsz a vá-

rosrészben. Van

újpesti kötődé-

sed? 

– Sok barátom Újpesten lakik, vagy

éppen innen származik. Nagyon sokszor

voltam vendége a kerületi idősek

otthonának, ahova minden alkalommal

boldogság visszamenni. Úgy érzem,

akárhányszor odamegyek, hihetetlen

szeretet vesz körül. A kántorkoncerten

is már idén másodszor – mint tisztelet-

beli kántor – részt veszek. 

Annyi minden történt mostanában

veled, hogy az ember azt sem tudja,

melyik történetre a legkíváncsibb.

Talán azért a legfontosabb az Ezter

lemez megjelenése. Ennek most,

december elején volt a bemutatója.

Ezt az albumot mindig, mint egy pro-

jektet említed. Van ennek valami

oka?

– A tavalyi lemez valóban Bíró Eszter

lemeze volt. Erről, az Ezter címűről vi-

szont nem szeretném, ha „csupán”

mint az én legújabb albumomról be-

szélnének. Az én lemezem is, hiszen

nélkülem az anyag nem jöhetett volna

létre ebben a formában. Anélkül, hogy

összegyűjtöttem volna ezeket a dalo-

kat, anélkül, hogy kitaláltam volna,

hogy ezt szeretném csinálni. Egyszerű-

en szeretném azt hangsúlyozni, hogy

ez alkotó emberek műve. Egy ötletre

összeverődött baráti csapat közös al-

kotása, már csak amiatt is, mert a zenét

egy négy emberből álló jazz-zenekar,

az Azuma Clan készítette.

Sikercsapat a javából, hiszen kitűnő

zenészek vannak körülötted…

– Bizony, az Azuma Clanon kívül  a csapat

tagja Nikola Parov is, aki egy bolgár

származású zenész, háta mögött egy

igen sikeres külföldi karrierrel. Alapító

tagja volt a River Dance-nek, s közel tíz

évig ezzel a csapattal turnézott. Miután

hazajött, csak olyan feladatokat vállalt

el, amelyekben jól érezte magát. Arra,

hogy az Eztert elvállalta, nagyon büszke

vagyok, nagyon nagy dolog számomra.

Az együttműködés köszönhető Fodonak

is, aki a projekt zenei atyja. Ők ketten

nagyon szeretnek és tudnak együtt

zenélni. Ők tehát a zenekari kíséret, én

pedig énekelek. Ez a hat ember a zenekar

alapja, de szerencsére olyan vonzereje

van a produkciónak, hogy folyamatosan

csatlakoznak hozzánk nagy tudású

emberek. Ilyen például Maczkó Robi, a

hangmérnökünk, de annál valójában

sokkal több. Rengeteget ad a produk-

cióhoz kívülről. Ő is zenekari tag, nélküle

az egész nem működne, hiszen folya-

matosan játszik a hangokkal, segít ne-

künk. Toto a fénytechnikáért felel, aki-

nek a munkáját sajnos én mindig csak

utólag látom. Pár napja, amikor meg-

kaptam az A38-as fellépésünk fotóit,

újra megdöbbentett, hogy mennyit tu-

dott hozzáadni a zenéhez látványban. Ő

is hónapokat dolgozott azon, hogy ez

így jelenjen meg a színpadon. Akiket

még szintén meg kell említenem, az a

Kiégő Izzók VJ csapat, akikkel nyár ele-

je óta azon munkálkodunk, hogy olyan

anyagok kerüljenek ki vizuális kiegé-

szítésként a koncerteken, amelyektől ez

a zene még mélyebb lesz. 

Úgy tűnik, sikerült valami újszerűt

alkotnotok. Olyat, amilyet még eddig

senki nem csinált.

– Reméljük, hogy igen. Fodo agyszülemé-

nye a műfaji meghatározásra: judeo-pop.

Ez eléggé  találó elnevezés az Ezter-re. 

Milyen volt a fogadtatása az új

albumnak? 

– Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az

évek alatt kialakult a közönségem - egy

kicsit az idősebb korosztályból - akik

engem elfogadtak, mint musicalszínész-

nőt, klezmer-énekest, filmszínésznőt.

Volt bennem némi izgalom, hogy ezeket

az embereket nem szeretném eltántorí-

tani magamtól, de nem akartam semmi-

lyen elvárásnak megfelelni. Nem szeret-

tem volna, hogy bárki beleszóljon, hogy

valami olyasmit mondjon, ami megvál-

toztat, ami befolyásolhat. Ehhez persze

kellett, hogy legyen egy kialakult célom,

hogy én mit szeretnék hallani. A fogad-

tatás ezek után végképp különleges volt.

Érdekes módon ugyanis nem csak a fia-

talok lelkesedtek ezért a zenéért, hanem

egészen a negyvenes, ötvenes korosz-

tályból is nagyon jó reakciók születtek.

Az egyik dedikáláson odajött egy férfi és

elmondta, hogy ő bizony a tizenhárom

éves fiát nem igazán tudja elvinni kon-

certekre magával. Az Ezter bemutatójára

azonban eljöttek és a fiatal srácból ra-

jongónk lett. Ez azért különösen fontos,

mert nem gondoltam, hogy egy tizenhá-

rom éves fiúnak is tudunk adni valamit. A

saját korosztályomnak, akik éppen útke-

resésben vannak, még egyetemisták,

vagy már dolgoznak, de keresik a helyü-

ket az életben, nekik szántuk a lemezt.

Azonban az nagy boldogság, hogy sokkal

szélesebb közönségnek tetszett. Nagyon

jó volna, hogyha egy generáció nőhetne

fel ezen a zenén. Nem szeretnénk meg-

állni egyetlen albumnál. Attól tartot-

tunk, hogy itthon fogják szeretni, de

külföldön értékelik majd igazán. Viszont

nagyon nagy öröm, hogy minden vára-

kozással ellentétben ezt itthon kifeje-

zetten jól fogadták. Olyannyira, hogy

úgy tűnik, újra kell nyomni a lemezt,

mert elkapkodták. 

Különösen fontos számodra az Ezter.

Nyilvánvaló, hogy a másik formáció-

val is remekül érzed magad, de

ahányszor csak megemlíted az új pro-

jektet, mintha elérzékenyülnél. 

– Olyannyira sokat jelent – tudom,

hogy ez a baba miatt is van – hogy ha

rágondolok, arra a szeretetre, ami

övezi a projektet, szinte el tudnám

sírni magam. Mert nagyon sok jó dolog

ért engem az életben, sok mindent

megbecsültek azokból, amiket csinál-

tam, de a saját produkcióim közül ez az

első, ami igazából jó kritikákat kapott.

Naponta kapok e-maileket, hoz-

zászólásokat, reakciókat, ami boldog-

gá tesz. 

Elképesztő sikerekről számolsz be,

most éppen a másik, számodra fontos

előadással, a Budapest Klezmer Band

zenekarral lépsz fel Újpesten.

Mindeközben gyermeket vársz, a

hatodik hónapban vagy, mégis tele

vagy energiával. Meddig pörögsz

még ebben a tempóban?

– Decemberben még jó néhány fel-

lépés hátra van, mivel a Budapest

Klezmer Band-del éppen turnézunk.

December 29-én még az Ezterrel

Balatonbogláron zenélünk. Január ele-

jére vállaltam be az utolsó koncertet,

azt is csak feltételesen. Csak akkor

lépek színpadra, ha még jól érzem

magam. Őszintén szólva már nagyon

várom a januárt, noha azt érzem, hogy

a baba élvezi a zenét. A terv min-

denképpen az volt, s most is az, hogy

addig zenélek, ameddig azt érzem,

hogy ez neki is jó. Januárban viszont

már végre foglalkozhatunk a babaszo-

ba kialakításával, végre  leülhetek

majd és arra figyelhetek, hogy én most

kismama vagyok… – TK

Bíró Eszterrel a Budapest

Klezmer Band koncertje előtt, az

Ady Művelődési Központban

beszélgettünk. Kismama, ze-

nész, elégedett nő. Minden

mondatából, mozdulatából

nyugalom sugárzik. Beszélge-

tésünk alatt megerősödik ben-

nem: tökéletesen jókor jött szá-

mára az anyaság. Letette az

asztalra, amit szerinte le kellett,

számtalan sikert tud maga mö-

gött, tele van  tervekkel. Min-

den rendben van.

Megszületett Ezter

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I .  É V F O L Y A M ,  2 1 .  S Z Á M
InterjúInterjú

Megszületett Ezter
Érkezik a várva várt gyermek
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Lassan közeledik a kérelmek beadási
határideje azon lakossági fogyasztók
részére, akik a teljes 2008-as évre sze-
retnének szociális gázártámogatásban
részesülni. A Fővárosi Gázművek Zrt.
lehetőségeihez mérten segítséget sze-
retne nyújtani Ügyfeleinek a kérel-
mekkel kapcsolatos tájékozódásban,
ezért összefoglaljuk a 2008. évi
gázártámogatással kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókat.

A 289/2007.(X. 31.) kormányrendelet
értelmében módosult a lakossági gázfo-
gyasztás szociális támogatásának
igénybevétele. Az idei évre vonatkozó
jogosultság december 31-én lejár, így a
támogatási kérelmet újra el kell juttatni
a Magyar Államkincstár (MÁK) illetékes
regionális igazgatóságához, akkor is, ha
a fogyasztónak 2007-re megítélték a
gázártámogatást.

A Magyar Államkincstár azoknak, akik
2007-ben már kapták gázártámogatást,
november 20-ig postai úton eljuttatta a
2008. évre vonatkozó igénylőlapot.
Amennyiben a gázfogyasztó nem kapta
meg a támogatáshoz szükséges igény-
lőlapot, letöltheti a Magyar Államkincs-
tár (www.allamkincstar.gov.hu) és a Szociá-
lis és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról
(www.szmm.gov.hu) illetve személyesen
átveheti a Kincstár ügyfélszolgálati iro-
dáiban.

A kitöltött igénylőlapot a MÁK Terüle-
ti Igazgatóságára kell visszaküldeniük az
alábbi kötelezően csatolandó mellékle-
tekkel együtt:

– a legutóbbi gázszámla másolata,
– a közös mérővel rendelkező társas-

házi lakásban lakóknak a közös
képviselő nyilatkozata és a leg-
utóbb kézhez kapott gázszámla má-
solata,

– új fogyasztási hely esetén a gáz-
szolgáltató társasággal kötött szer-
ződés másolata.

Az igénylőlap 4. pontjának kitöltésé-
hez szükséges, gázszolgáltatásra vonat-
kozó adatok mindegyike megtalálható a
gázfogyasztásról kapott számlán, felso-
rolásuk – és további segítség – megta-
lálható társaságunk honlapján: www.fo-
gaz.hu, illetve további tájékoztatás elér-
hető a Társaság telefonos ügyfélszolgá-
lati rendszerében is. A gyors és zökke-
nőmentes elbírálás feltétele az adatok
pontos megadása!

Fontos tudni, hogy a 2008-as támo-
gatás 2008. január 1-jétől érvényesít-
hető, azonban nem visszamenőlegesen.
Így tehát 2008 egész évére csak azok
kapnak támogatást, akik még az idén
beadják – a szükséges mellékletekkel
együtt – a Magyar Államkincstárhoz az
igénylést. Minden más esetben – hibát-

lan igénylés esetén – az igénylést köve-
tő hónap 1-jétől kap az igénylő támoga-
tást.

A gázártámogatásra kizárólag a fo-
gyasztó jogosult, ezért kérjük, hogy az
nyújtson be igénylést, akinek a nevén
szerepel a gázmérő. Mivel a támogatás
odaítélése a háztartásban élők egy fo-
gyasztási helyre eső jövedelmétől függ,
ezért mindegy, hogy a háztartás tagjai
közül kinek a nevén szerepel a gázmérő.

A szociális támogatásra beadott
igénylések elbírálásával, illetve az eset-
leges hiánypótlással kapcsolatban kizá-
rólag a Magyar Államkincstár területileg
illetékes igazgatósága tud felvilágosí-
tást adni, illetve tájékoztatás kérhető a
gaz@allamkincstar.gov.hu e-mail címen
is.

Minden gázszolgáltató, így Társasá-
gunk is a Magyar Államkincstártól heti
gyakorisággal kapja meg a határozato-
kat, a támogatás a MÁK határozatában
megállapított kezdő dátumtól automati-
kusan kerül érvényesítésre a számlák-
ban. A gázszolgáltató kizárólag a Magyar
Államkincstártól kapott adatok alapján
érvényesíti a támogatást, ezzel kapcso-
latban semmilyen döntési joga nincs!

Postai cím: Magyar Államkincstár Buda-
pesti és Pest Megyei Regionális Igazga-
tóság, 1431 Budapest, Pf. 148

Budapesti ügyfélszolgálati irodák:
XIII. kerületi iroda: 1139 Budapest, Váci
út 71., Tel.: 349-9384 

XI. kerületi iroda: 1115 Budapest, Bartók
Béla u. 120-122., Telefon: 371-9951

Fővárosi Gázművek Zrt.
További sajtóinformáció:
1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
Tel.: (06 1) 477-1111/1519.
Fax: (06 1) 477-1277
www.fogaz.hu

HirdetésHirdetés

A gázártámogatás részleteiről

HIRDETÉS
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Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777



12

INGATLANT ELAD
� ELADÓ IV. Klapka u. 23 szám alatt, 435 m2-es telken,
361 m2 felépítménnyel rendelkező, teljes egészében
felújításra szóló ipari ingatlan, magánszemélytől. Tele-
fon: 06-30-966-2737

�� Újpesten, az Izzó lakótelepen téglaépítésű, 56 négy-
zetméteres, 2 szobás, erkélyes, parkra néző, földszinti,
gázkonvektoros, szépen felújított lakás eladó. Irányár:
13,5 MFt. Tel: 06-30-345-2861.

� IV. ker. Tél utcában 68 nm-es, 1+3 félszobás panella-
kás eladó. Ár: 12,8 MFt Telefon: 06-20-541-4540

� Újpesten a Zrínyi u-ban, 6 lakásos rendezett udvar-
ban lévő 60 nm-es, 1+1/2 szobás, cirkó fűtéses, felújí-
tott házrész, tulajdonostól eladó. Azonnal beköltözhető!
Tel: 06-20-520-6690

� Újpesti, 54nm-es jó állapotú lakás eladó. Ár: 9,5 MFt
Tel: 06-20-801-4091. 14óra után.

� Eladó Újpesten, az  Erdősor utcában felújított
2+félszobás, 69nm-es erkélyes öröklakás társasház-
ban. Ár: 15,5 MFt .Tel: 06-30-258-4336, 233-14-98 

� Erdőkertesi ,856nm-es telken, komfortos, bővíthető
téglaépület nagy pincével, szép kilátással eladó. Tel:
06-30-392-0749

� Újpesten 2,5 szobás, 74nm-es lakás, kertes házban
kocsi beállóval eladó. Irányár: 15,5 MFt. Tel: 06-20-
215-2718

� Kétgenerációs, 144nm-es ,Újpest centrumban lévő
panel öröklakás vállalkozásnak is eladó. Ár: 23 MFt. Tel:
06-30-224-3997

� Tápiószentmártonon, termálfürdő, Attila domb köze-
lében 2100nm-es bekerített, gondozott telek eladó. Ár:
4,5 MFt. Tel: 06-20-328-3050

� Újpest centrumban 2. emeleti ,72nm-es szövetkeze-
ti öröklakás eladó. Ár: 11,9 MFt Telefon: 06-70-329-
2747

� Mogyoródi 1000nm-es építési telek eladó. Telefon:
230-01-26

� 1970-ben épült kertes családi ház eladó Újpesttől 70
km-re a Mátra lábainál. Horgásztó 5 perc, jó levegő,
csodálatos panoráma. Ár: 6,5 MFt Telefon: 06-20-959-
4291

� Újpest szép, családi házas övezetében eladó 568 nm-
es telken , 3 lakásból álló cca.140 nm-es családi ház.
Összeköltözök vagy befektetők figyelmébe! Ár: 46 MFt.
Tel: 369-33-36

� Káposztásmegyer I-en, 6. emeleti 1+2 félszobás 65
nm-es vízórás, felújított budai panorámás lakás eladó!
Ár: 13 MFt Tel: 380-7536, 06-70-282-4722

� Homoktövis lakókertben új, 4 szobás, 100nm-es, I.
emeleti lakás eladó. Ár: 31,5 MFt Tel: 06-70-256-
8716

� IV. ker. Intarzia utcában 3+1 félszobás, 68 nm-es
panellakás eladó. Ár: 13,4 MFt Telefon: 06-20-541-
4540

� Homoktövis lakókertben új, 4 szobás 114nm-es I.
emeleti lakás eladó. Ár: 33,5 MFt Tel: 06-70-256-8716

� Újpest központjában lévő, 52nm-es, 1,5 szobás
komfortos lakás zöld övezetben eladó. Ár: 14 MFt Tel:
06-30-215-5683

� Eladó 1+2 félszobás lakás. Ár: 10,8 MFt. Keresünk
helyette 1,5 szobás vagy 1 szobás 45nm-es nem pa-
nellakást,vidéken is  lehet. Tel: 16-19 óráig : 370-
8568

� Újpest centrumában II. emeleti 72nm-es igényes
panel öröklakás eladó. Ár: 10,9 MFt Tel: 06-70-329-
2747

� Panel-felújított házban, másfél szobás ,36nm-es
OTP öröklakás Dunakeszin eladó. Ár: 8,3 MFt Tel: 06-70-
329-2747

� Újpest központban 40 nm-es felújított téglalakás el-
adó. Ár: 12,3 MFt .Tel: 06-30-332-7808

� Újpesten 72nm-es, építésszel átépített extra panel
öröklakás eladó. Ár: 12,2 MFt. Tel: 06-30-224-3997

� Építési telek Veresegyházon, Bp-től 15perce. Igé-
nyes környezet, jó szomszédok. Irányár:12 MFt. Tel: 06-
30-999-2971

� Eladó Újpesten, metróközelben, 1,5 szobás 2. eme-
leti felújított panellakás. Ár: 9,5 MFt Tel: 06-30-973-
7847

� Újpesten az Attila utcában, parkra néző, 1,5 szobás
téglaépítésű, felújított, gázos, II. emeleti, erkélyes,
pincerészes 46nm-es lakás eladó. Ár: 11,5 MFt Tel: 06-
30-854-2751

� Eladó az Izzó lakótelepen 67 nm-es, II. emeleti,
tetőkazános, spejzos, 2 gardrobos gáztűzhelyes,
amerikai konyhás lakás. Ár: 14 MFt. Tel: 06-20-494-
8797

� Újpest központban 65nm-es 2 szoba, étkezős,10 éve
épült téglalakás eladó. Ár: 18,5 MFt .Tel: 06-30-944-
0435

� Káposztásmegyer II.-n, IV.emeleti, 36nm-es igé-
nyesen felújított lakás,  álmennyezettel, spot lámpákkal
eladó. Ár: 9,2 MFt. Tel: 06-20-346-7427

� VI. kerület, Király úti ,34nm-es, galériás, gázfűtéses
lakás eladó. Ár: 13 MFt Tel: 06-20-951-1329

� Fót szép részén igényes családi ház azonnali beköl-
tözéssel sürgősen eladó. Tel: 06-30-241-0762, 06-30-
961-4951

� Újpest központban eladó 2 szoba hálófülkés tégla la-
kás  8 lakásos társasházban. Ár: 9,9 MFt. Tel: 06-70-
267-0431

� Árpád hídi metrónál 68 nm-es, 3 szobás loggiás lakás
eladó: Ár: 13,8 MFt. Tel: 06-20-575-4343, 330-51-75

� Káposztásmegyeren 5. emeleti 64nm-es 2,5 szobás
felújítandó lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 11,25
MFt. Tel: 06-30-850-2416

� Fóton, nyaralóként használt felújítandó családi ház-
rész eladó. Telek 440nm, 60nm ház Ár: 13,9 MFt. Tel: 06-
30-934-6367 

� Újpesten, másfél szobás, 49 nm-es, téglaépítésű, jó
elosztású lakás, 36 nm-es garázzsal eladó. Irányár: 12,8
MFt. Tel.: 06-20-335-9009

� Újpest központban, téglaépítésű garzonlakás 36 nm-
es szerelőaknás garázzsal eladó. Irányár: 11,5 MFt. Tel.:
06-20-987-2869

� Újpesten, Szigeti József utcában, IV. emeleti, 1+2 fél-
szobásnak kialakított, jó állapotú, zöldövezeti lakás el-
adó. Tel: 06-20-374-9174

� Újpesten, a Kassai utcában, 72 nm-es, metróközeli,
2+félszoba+hallos, erkélyes, jó állapotú lakás eladó.
Tel: 06-20-335-9009

� XV. kerületben eladó egy 32 nm-es, galériás szoba-
konyha. Tel: 06-20-374-9174

� Zuglóban eladó egy 30 nm-es garzonlakás, jó közle-
kedési lehetőségekkel. Tel: 06-20- 987-2869

� Újpesten, 54 nm-es, 2 szobás, fiatalosan felújított
lakás eladó, zöldövezeti részen. Tel: 06-20-335-9009

� Városkapunál téglaházban 2 szobás felújított lakás
sürgősen eladó. Ár: 12,8 MFt .Telefon: 06-20-349-2378

� Izzó lakótelepen ,az Ugró Gyula soron, eladó egy
63nm-es 2+2+gardrób szobás részben felújított föld-
szinti lakás 12,2 MFt irányáron. Költözés rövid időn be-
lül megoldható! Tel: 06-30-545-4582

� Eladó Újpesten 3,5 szobás cirkó fűtéses lakás garázs-
zsal téglaépületben 19,5 MFt-ért. Tel: 06-30-684-0023

� IX. ker. Gyáli úton 50nm-es,  2 szobás, konyhás, elő-
szobás öröklakás eladó. Ár: 12 MFt Tel: 06-30-265-
9617

� IV. ker. Erdősor utcában eladó 4. emeleti felújított,
körpanorámás 69nm-es nagyerkélyes, 2+félszobás tár-
sasházi lakás. Ár: 14,8 MFt Tel: 06-30-297-3255

� Újpesten 3 lakásos önálló családi ház 160nöl telekkel
359 MFt-ért eladó. Telefon: 06-20-349-2378

� Szilaspataknál zöldövezeti 2 szobás, nagy erkélyes,
panorámás lakás rendezett házban eladó. Ár: 11,5 MFt
Telefon: 06-20-349-2378

� Szérűskert utcában családi ház 599 nm telken eladó.
Tel: 06-30-231-3761

� 2+2 szobás gyönyörűen felújított földszinti panel el-
adó Újpesten. Költözést megbeszéljük. Ár: 13,5 MFt Tel:
06-20-967-0780

� Újpest Városkapunál tulajdonostól 56 nm-es, 2 szo-
bás, jó állapotú lakás eladó. Ár: 10 MFt Tel: 370-58-67

� Lebstück utcában másfél szobás, felújított, parkra
néző panellakás eladó 2008.V.havi költözéssel. Ár: 9,5
MFt .Tel: 06-30-365-8040

� Szigeti utcában 35 nm-es, másfél szobás, csendes
panellakás alacsony rezsivel eladó. Ár: 8,8 MFt. Tel: 06-
30-437-0905, 06-20-465-8242

� Sürgősen eladnám IX. kerületi, felújításra szoruló 51
nm-es öröklakásomat. Tel: 06-30-629-2741

� Árpád hídnál 3 szobás, 68 nm-es, loggiás, emeleti
lakás pincehasználattal eladó. Ár: 13,8 MFt. Tel: 330-
51-75, 06-20-575-4343

� 1+2 félszobás, felújított, világos panel lakás sürgő-
sen eladó. Ár: 10,3 MFt. Tel: 06-20-349-2378

� IV. Nyár utcában 4 emeletes panel félemeletén eladó
egy 69 nm-es 2+2 félszobás, részben felújított, teher-
mentes, beköltözhető öröklakás. Irányár: 12,2 MFt. Tel:
06-20-583-0434

� Újpesten kertes, tégla garzonlakás garázzsal, tároló-
val sürgősen eladó megegyezés szerint. Tel: 06-20-
498-8264

� Újpesten kiváló közlekedésnél, 58 nm-es, 1+2 fél
szobás, nagy étkezőkonyhás, 2. emeleti tehermentes
panellakás eladó. Irányár: 10,7 MFT. Telefon: 06-20-
314-8510

� Fóton, az Öreg Hegy aljában, 5 szobás, két fürdős-
zobás, gázcirkó fűtésű tehermentes, azonnal kölzözhető
stabíl ház eladó. Irányár: 26,5 MFT. Tel.: 06-20- 417-
1375

� Újpesten másfél szobás IV. emeleti panellakás eladó.
Lift van, metró jól megközelíthető. Ár: 8,3 MFt Telefon:
369-5542

� Újpesten a Pozsonyi utcában másfél szobás, 46 nm-
es lakás eladó. Ár: 9,5 MFt Telefon: 06-30-282-6917

� XIII. kerületben, a Vőlegény utcában, extrán felújí-
tott, cirkós, földszinti, világos öröklakás, 58 nm-es el-
adó. Ár: 15,8 MFt Telefon: 06-30-948-2569

� Megyeri úton 65 nm-es ház nagy saroktelken
összközművel, garázzsal eladó. Emeletráépítés, bővít-
hetőség. Ár: 28,5 MFt. Telefon: 230-9279, 06-20-471-
0775

� Eladó a IV. kerületben egy 54 nm-es, 2 szobás felújí-
tott lakás. Csere: 1+2 érdekelne! Telefon: 06-30-603-
4078

� Újpest kertváros szép részén családi ház felújítva, két
generációs, 192 nm, garázzsal, műhellyel, pincével, kü-
lön bejárattal eladó. Telefon: 06-20-426-7842

� 5 szobás, 230 nm-es családi ház, garázsokkal, par-
kosított kerttel eladó. Ár: 42 MFt. Telefon: 06-30-970-
3537

� Izzó lakótelepen eladó egy 55 nm-es, II. emeleti, 2
szobás, gázfűtéses lakás. Ár: 12 MFt. Telefon: 06-20-
490-4721

� Békásmegyeren 1,5 szobás 37 nm-es panellakás el-
adó. Ár: 8,7 MFt Telefon: 06-20-263-1820

� Alsó-Gödön 3 szintes ,300 nm-es családi ház kerttel,
igényesnek eladó. Ár: 42 MFt  Telefon: 06-20-541-
4540

� Felső-Gödön 98 nm-es családi ház ,1067 nm-es te-
lekkel ,eladó. Ár: 21,5 MFt. Telefon: 06-20-541-4540

� Izzó lakótelepen 63 nm-es földszinti, 2+1 szobás la-
kás eladó. Ár: 12,2 MFt. Telefon: 06-30-545-4582

� Újpesten 1,5 szobás lakás eladó. Ár: 8,5 MFt Telefon:
06-30-924-5863

� Újpest központban 71 nm-es, étkezős, erkélyes, jó
állapotú öröklakás tulajdonostól eladó. Ár: 12,8 MFt  Te-
lefon: 06-70-501-6202

� Újpest városközpont közelében, felújított, 80 nm-es,
tetőtér beépítéses szélső házrész eladó. Ár: 16,9 MFt Te-
lefon: 06-20-324-9108

� Rózsa utcában eladó egy 54 nm-es, felújított panel-
lakás. Irányár: 11,5 MFt Telefon: 06-30-276-0155

� Újpesten a Závodszky utcában 4 emeletes ház IV.
emeletén eladó egy 74 nm-es 2+ félszobás, étkezős, er-
kélyes lakás. Telefon: 06-20-987-2869

� A XV. kerületben eladó egy 55 nm-es ,1+2 félszobás,
VII. emeleti, erkélyes lakás. Telefon: 06-30-944-8238

� IV. kerületben, a Petőfi utcában, az V. emeleten eladó
egy 54 nm-es, erkélyes, 2 szobás, átlagos lakás. Irány-
ár: 9,95 MFt Telefon: 06-30-859-8255

� IV. kerületben, a Deák Ferenc utcában a IX. emeleten
eladó egy 59 nm-es 1+2 szobás lakás. Ár: 10,8 MFt Te-
lefon: 06-30-859-8255

� IV. ker Rózsa utcában 35 nm-es 1,5 szobás panella-
kás eladó. Ár: 8,4 MFt Telefon: 06-20-541-4540

� Aradi utcában 53 nm-es, jó állapotú, csendes lakás
extrákkal eladó. Ár: 10,9 MFt Telefon: 06-30-352-7254

� Szigeti utcában  35 nm-es, hajópadlós, járólapos pa-
nellakás azonnal beköltözhetően tulajdonostól, eladó.
Ár: 8,6 MFt Telefon: 06-30-437-0905, 06-20-465-
8242

� Eladó az Újpesti metrónál 1,5 szobás, felújított, II.
emeleti panellakás. Ár: 9,5 MFT. Telefon: 06-20-490-
5084

� Békásmegyeren, 10 emeletes ház I. emeletén 50
nm-es 2 szobás lakás tulajdonostól eladó. Hév, piac 5
percre. Ár: 11,2 MFt Telefon: 06-30-302-1649, 06-70-
264-3250

� Az Izzón eladó 55 nm-es, 2. emeleti 2 szobás, gáz-
konvektoros lakás. Ár: 12 MFt .Telefon: 06-20-490-
4721

� Újpesten, az  Izzó lakótelepen, téglaépítésű, 56 nm-
es , 2 szobás, erkélyes, parkra néző, földszintes, gáz-
konvektoros lakás eladó. Irányár: 13,5 MFt. Telefon:
370-02-49

� Kassai utcában,  33 nm-es  - a Városházával szemben
lévő- alacsony költségű lakás tulajdonostól eladó. Ár:
8,6 MFt. Telefon: 06-30-417-7619

� IV. kerületben a József Attila utcában 3+2 szobás, er-
kélyes, kitűnő állapotú öröklakás eladó. 107nm+5nm
erkély. Irányár: 29,6 MFt. Telefon: 06-20-365-845

� XV. kerület Veresegyház utcában 2,5 szobás, konvek-
toros, felújítandó családi ház, gk. tárolóval eladó. 82
nm. Irányár: 26,2 MFt. Telefon: 06-20-365-6845

� Újpesti 2 szobás 53 nm-es, II. emeleti téglaépítésű
öröklakás pincével eladó. Ár: 10,5 MFt Telefon: 06-30-
527-2323

� Újpest Központban 2,5 szobás 60 nm-es 4. emeleti
panellakás eladó. Ár: 10,8 MFt Telefon: 89-49-40

� Eladó az Újpesti Víztoronynál egy 8. emeleti, jó álla-
potú, 72 nm-es lakás. Ár: 12,3 MFt Telefon: 06-30-931-
7495

� IV. Szigeti J. utcai, IX.emeleti, 36 nm-es, 1,5 szobás,
igényesen felújított öröklakás eladó, Irányár: 10 MFt.
Telefon: 06-20-391-5546

� XIII. Tisza u. felújított, téglaépítésű társasház föld-
szintjén 47 nm-es, 2 szobás összkomfortos öröklakás
eladó. Irányár: 13,5 MFt Telefon: 06-20-391-5546

GARÁZS 
� Garázst vennék. Káposztásmegyer I-en, a Bőröndös
utca közelében, saját tulajdonú garázst keresek megvé-
telre. Tel: 06-30-397-5167

� Újpesten a Szondi utcában kertes házban 2x4,5 m-es
zárható garázs hosszú távra kiadó. Tel: este 230-02-26

� Teremgarázsban, a Munkásotthon 14-ben, két
,17nm-es garázs ráccsal lekerítve eladó. Ár: 1,9 MFt
.Tel: 06-30-942-1324

� Teremgarázs eladó Újpest József Attila u.33-ban
Irányár: 2,2 MFt. Tel: 06-30-243-7896

� IV. kerület Szilaspatak soron, a Megyer lakóparkban,
zárt önálló garázs kiadó. Tel: 230-56-97, 06-30-942-
0097

� Kiadó teremgarázst keresek Újpest központ és a víz-
torony közötti területen. Telefon: 06-30-698-2407

� Újpesten a Káposztásmegyeri u. 14-ben garázs el-
adó. Telefon: 233-12-44, 06-30-541-8485

� Újpest Központban 20 nm-es garázs eladó. Ár: 3,2
MFt .Telefon: 06-20-486-1419

� Garázs bérbeadó vagy kiadó. Tel: 06-20-363-4781

� Újpesten az Attila utcában a Juharliget lakóparkban
eladó egy 2 beállós, 34 nm-es, zárt távirányítós ajtóval
ellátott garázs. Telefon: 06-70-318-0630

� Garázs kiadó a Víztorony közelében. Telefon: 06-30-
934-0935

� Tizennyolc négyzetméteres garázs, tartós használat-
ra kiadó Káposztásmegyer I-en a Külső Szilágyi úton.
Tel:  06-30-570-6332

INGATLANT VESZ
� Megyer, Gyertyaláng vagy Juharliget lakóparkban
keresek eladó lakást saját részre. Tel: 06-30-210-0562

� Kis lakást, garzont vagy másfél szobást vennék lehe-
tőleg erkélyest. Magánszemély. Ár: 8 MFt .Tel: 06-30-
318-9376

� Magánszemély saját részre keres az Erdősor utcában
tetőkazános házban lakást I-III. emeletig. Tel: 06-30-
859-5098

� Újpesti 1,5-2 szobás II.-III. emeleti öröklakást kere-
sek. Ingatlanközvetítő, panel kizárva. Tel: 06-30-368-
6251 este

� Egy szobás, kizárólag I. emeleti, összkomfortos la-
kást keresek a Závodszky utcában. Vásárlás vagy csere.
Tel: 06-20-490-5084 

INGATLANT KIAD – BÉREL
� Újpesten, a Nagyvárad ligeti lakóparkban, 2 éve
épüét tégla házban, önálló fűtésű 2 szobás bútorozott
lakás kiadó Tel: 06-30-441-60-38, 233-18-76

� Főiskolás lány mellé albérlő társat keresek. Telefon:
06-20-947-0150

� Újpesten a József Attila utcában nagyon szép 51nm-
es lakás igényesnek kiadó. Tel: 06-30-951-4679

� Kiadó igényes bérlőnek 45nm-es lakás garázsal saját
kerttel hosszabb távra. Tel: 06-20-426-6652

� Újpesten, 2 szobás lakásban, 1 szoba kiadó 30
ezer+rezsi Tel: 06-20-374-9174
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� Újpest Központban újépítésű társasház teremgará-
zsában kocsi beálló tulajdonostól hosszú távra kiadó. Ár:
12.000 Ft .Tel: 06-30-485-5027

� Baross út elején társasház zárt belső udvarában fe-
dett kocsi beálló kiadó. Ár: 10.000 Ft. Tel: 06-30-485-
5027

� Kiadó igényes bérlőnek 45nm-es lakás garázzsal,
saját kerttel hosszabb távra. Tel: 06-20-426-6652

� Vécsey utcánál 2 szoba + nappali 90 nm-es, felújított
családi ház fedett kocsi beállóval kiadó. Tel: 06-30-
237-7003

� Kiadó alacsony rezsijű másfél szobás, bútorozatlan
metró közeli új lakás igényesnek. Tel: 06-20-920-6826

� Szoba kiadó. Tel: 06-20-363-4781

� 55 éves nő albérleti szobát keres a IV. kerületben,
háztartási munka ellenében is. Telefon: 06-30-630-
4965, 06-70-227-1418 de. 8-14-ig

� Kiadó helyiség Újpesten a Kiss Ernő utca 2-ben, ve-
gyes használatra. 2x 120 nm. Ár: megegyezés szerint.
Telefon: 06-70-617-2010

� Újpest központban másfél szobás, berendezett, fel-
szerelt lakás párnak kiadó, számlával. Ár: 50.000,-Ft.
Telefon: 06-30-318-9376

� Albérlőt keres Újpesten családi házrészben, gázfű-
téssel, komfortos épületben 2 főre, olcsón. Telefon: 06-
70-617-2010

� Szülőotthonnál berendezett garzon rendezett, 4
emeletes házban kultúrált környéken 45.000,-Ft/hó ki-
adó. Telefon: 06-20-254-2880

INGATLANT CSERÉL

� Elcserélném 2+2 fél szobás önkormányzati lakásom 2
szobásra + ráfizetést kérek. Tel: 06-20-967-0696

� Árpád hídnál 3 szobás, 68 nm-es, loggiás lakásomat
nagyobbra cserélném értékegyeztetéssel. Ár: 13,8 MFt.
Tel: 330-51-75, 06-20-575-4343

� Sürgősen elcserélném 2+2 félszobás önkormányzati
lakásom 2 szobásra. Tel: 06-20-967-0696

� Elcserélném egy szobás téglalakásom másfél szobás
téglára értékegyeztetéssel. Telefon: 06-30-626-0611

� Törökszentmiklósi, összkomfortos családi ház eladó
vagy cserélhető Budapesti 1+1/2 szobás önkormányza-
tira. Minden megoldás érdekel. Ár: 5,5MFt Telefon: 06-
70-530-9437

OKTATÁS

� Matematika, fizikatanítás általános és középiskolás-
ok részére szaktanártól. Házhoz megyek! Tel: 06-20-
959-0134

� Újpesti logopédus „nyelvlökéses nyelés” hibát javít-
ja fogszabályozás előtt, alatt és után gyerekek és fiatal
felnőttek esetében. Tel: 369-34-62, 06-30-416-3282

�� Államilag elismert dajka, pedagógiai- és gyógypeda-
gógiai asszisztensképzés Csepelen. Kasza Szakképző. Te-
lefon: 276-59-18 Nyt: 01-0064-04 

� NÉMETÓRÁT ad türelmes nyelvtanár magas színvona-
lon, reális áron. Nyelvvizsgára való felkészítést, érettsé-
gi és pótvizsga felkészítést is vállalok. Tel: 233-04-55

� Angol kicsiknek, nagyoknak, kezdőknek, haladók-
nak. Korrepetálás, nyelvvizsga. Ádám: 06-70-607-
8425

� Sakkoktatás gyerekeknek az Ady Endre Művelődési
Központban. Információk: www.uksesakk.uw.hu Tel: 06-
30-572-7416

� MAGYAR, NÉMET és ALSÓS tantárgyakból segítséget
ajánlok, gyermekfelügyeletet is vállalok. Megegyezés
szerint. Tel: 380-75-36, 06-70-282-4722

� Matematika, fizika, angol, olasz oktatás. Érettségire,
pótvizsgára felkészítés. Tel: 06-30-854-8315

� Nyelvoktatás! Angol, olasz, japán nyelvből negyed-
éves egyetemista lánynál 1500 Ft/óra Tel: 06-20-316-
2102

� Angol nyelvoktatást vállalok minden szinten. Érett-
ségire, nyelvvizsgára való felkészítést, felzárkóztatást.
Alkalmi esetenként, dolgozatírások előtt is. Tel: 417-
30-05, esténként , 06-30-447-2988

� Biológiából, matematikából, fizikából, földrajzból
közép-emelt szintű érettségire felkészítés, korrepetá-
lás. Tel: 06-20-476-7574

� ANGOL-NÉMET nyelv oktatását, érettségire és nyelv-
vizsgára történő felkészítést vállal gyakorlott tanár. Tel:
06-20-238-5301

� Újpesti logopédus beszédhibák javítását, írás, olva-
sás és számolási zavarok megszüntetését illetve meg-
előzését vállalja 5 éves kortól. Tel: 369-34-62, 06-30-
416-3282

� Szintetizátor, zongora énekeseknek, karaoke korre-
petálás zenei alapokkal, kottaolvasás elmélet. Tel: 06-
70-273-0546

� Megjelent könyvem kizárólagos kiadását, filmesíté-
sét eladom. Telefon: 06-30-494-2928

� Nyelvtan, német korrepetálás érettségire felkészítés
1100/60perc Tel: 370-31-69

� Matematika korrepetálást vállalok középiskolások-
nak. Tel: 06-30-618-0241

� Angol tanítás vállalok, korrepetálok diákokat, érett-
ségire, nyelvvizsgára felkészítek. Tel: 06-30-465-0202

� Fiatal tanárnő felkészítést és korrepetálást vállal
kémiából és biológiából általános- és középiskolások
számára. Házhoz megyek. Telefon: 06-30-618-5478

� Tanító és angol nyelvtanár fejlesztőpedagógus gya-
korlattal általános iskolások tanítását, korrepetálását
vállalja. Telefon: 379-30-27

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

�� Mindennemű villanyszerelés. Hazai és külföldi
boylerek javítása, vízkőtelenítése. Elektromos fűtések
javítása, felújítása. Háztartási gépek bekötése, javítása.
Vízszerelés: csapok, szifonok, wc- tartályok, mosdók javí-
tása, cseréje. Kismunkát is vállalok. Tel: 06-30-540-
8685 

� Hitelügyintézés otthonában! Mobil bankár házhoz
megy! Hívjon bizalommal! Megtaláljuk a megoldást!
Tel: 06-70-267-0431

� Mindenféle hitelben segítek. Előzetes költségek
nélkül. Bar listásoknak is. Tel: 06-20-252-7590

� ALEXANDER, a Budapest tv-ből is ismert jós várja
vendégeit. Jóslás, számmisztikai sorselemzés, mágikus
szolgáltatások. Folyamatosan induló tanfolyamok.
www.alexanderjosda.hu Tel: 06-30-551-2447

� Középkorú, becsületes nő rendszeres takarítást vál-
lal. Tel: 06-20-496-6075

� Nagykonyhai, vendéglátóipari gépek, berendezések,
eszközök vétele-eladása. Telefon: 06-20-948-2569

� Használt és új vendéglátó ipari gépek és felszerelé-
sek eladása-vétele. Telefon: 06-30-948-2569

� Házvezetést, rendszeres takarítást  vállalok fő állás-
ban, részmunkaidőben is. Telefon: 06-30-630-3965,
06-70-227-1418 de. 8-14-ig

� Házimunkát vállalok Újpest Központ környékén. Hív-
jon! Megegyezünk. Telefon: 06-30-915-5636

�� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, javítá-
sa. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV. ker. Fóti út
45. Tel: 370-4932

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

�� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szerviz.
Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusítá-
sa Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046 Nádor u. 73. Üzlet:
369-04-22; 06-30-960-1138, szerviz: 230-76-69

�� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépítések,
előtetők, korlátok gyártását és javítását vállalom. Tel:
360-00-35; 06-30-975-2315

�� Gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak
teljes körű könyvelést visszamenőleg is vállalunk. Tele-
fon: 06-30-531-9205, 06-20-488-4234, 370-26-67

�� Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, erkélybe-
építés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos munkák. Ingye-
nes árajánlat társasházaknak is. Tel: 10-54-28, 06-30-
941-5280 www.sulyok-t.hu

JÁRMŰ
� Üvegszálas horgászladik, három személyes, eladó.
Tel: 230-01-26

� NDK utánfutó lejárt műszakival, rendszámos, kitűnő
állapotban eladó. Tel: 06-20-577-6170

ÁLLÁST KERES
� Lakások, házak takarítását vállalom referenciával a
kerületben és a belvárosban. Tel: 230-56-97, 06-30-
280-2627

� 4-6 órás irodai munkát keres megbízható, agilis, fi-
atalos nyugdíjas nő. Tel: 06-30-358-5718

� Friss nyugdíjas nő mérlegképes könyvelői végzett-
séggel pénzügyi területen munkát keres. Telefon: 369-
44-66, 06-30-502-4361

ÁLLÁST KÍNÁL��

A Szűcs Sándor Általános Iskola (Újpest, Ugró Gyula sor
1-3.) takarító alkalmazottat keres délutános műszakra,
decemberi kezdéssel. Érdeklődni és jelentkezni az iskola
igazgatójánál lehet az iskolában személyesen vagy a
233-2978-as telefonszámon illetve a szucsisk@t-
online.hu e-mail címen.

�� A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolába (1041. Bp.
Deák F.u.40.) munkatársakat keresünk: részmunkaidős,
délutáni takarítónői valamint hajnali (4 óra 30 ) kezdést
vállaló, közel lakó személyt, portási állás betöltésére. Ér-
deklődni a 369-60-11-es telefonszámon illetve szemé-
lyesen a gondnoknőnél lehet.

�� A Fóti Ökomenikus Általános Iskola és Gimnázium ma-
tematika-kémia szakos tanárt keres azonnali belépéssel,
közalkalmazotti bérezéssel. Óraadóként az egyik szak ta-
nítása is lehetséges. 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. Telefon:
06-27-359-641

� Vidám, lelkes munkatársakat keresek! Főnök nélküli
kreatív munka. Egészségmegőrzés, pénzkereset! Tel:
06-30-481-0845

VEGYES
� Használt és új vendéglátóipari, nagykonyhai gé-
pek, berendezések eladása, vétele. Tel: 06-30-948-
2569

� Jelképes áron eladó egy 3 fiókos mélyhűtő szek-
rény jó állapotban. Telefon: 784-31-12, 06-20-989-
1465

� Eladó 2 vezetékes telefon üzenetrögzítővel 2.500 Ft
Tel: 06-20-544-5269

� 260-as ablakra duplaszéles, húzott, szélessége állít-
ható, magassága: 250, hibátlan függöny eladó. Mms-t
küldök. Irányár: 15.000 Ft Tel: 06-30-261-4622

� 2 db függöny, 170cm széles, 295cm magas, alján
gyönyörű pasztellszínű virág bordűrrel eladó. Mms-t
küldök. Ár: 5.000 Ft Tel: 06-30-261-4622

� 2 db sötétbarna, zöld bársonykárpitos, hibátlan, ele-
gáns szék olcsón eladó. Mms-t küldök. Irányár: 4.000
Ft/db Tel: 06-30-261-4622

� Régi festmények, porcelánok, fali óra, szőnyeg, ha-
gyaték vétele ingyenes kiszállás. Hívjon! Tel: 06-70-
583-6484

� Porszívó, hi-fi torony, Ignis üléshuzat féláron, chi
gép originált gyermekjátékok eladók. Telefon: 06-20-
423-6148

� Több zsák bébi és gyermekruha költözés miatt egy-
ben, 5.000 Ft-ért elvihető. Telefon: 06-710-623-8466

� Gyerek íróasztal, fölötte kis polccal, szekrénnyel
1.500 Ft-ért eladó.Telefon: 389-26-91, 06-20-332-
1077

� Lada 2105, 90-es évjárat, 1 év műszakival, vonó-
horoggal, rádiósmagnóval, alkatrészekkel eladó.
Irányár: 110.000 Ft Telefon: 389-26-91, 06-20-332-
1077

� Értelmiségi baráti társaság bővülne 40 évestől. Jel-
ige: "Barátság" Bp. 1462 Pf: 659

� Eladó 2 db ágynemű tartós heverő alacsony áron.
5.000,-Ft/db Telefon: 06-70-264-3250

� 88x58x58cm, mogyorószínű, tetején, közepén füst-
színű üveglapos dohányzóasztal eladó. Ár: 24.990,-Ft
Telefon: 230-02-26 – este

� Eladó egy olasz gyártású CANDY tipusú kis mosógép,
jó állapotban. Ár: 12.000,-Ft Telefon: 380-81-95

EGÉSZSÉG
�� Főnix Pszichológiai tanácsadó lelki tanácsadás fel-
nőtteknek és gyermekeknek. Nevelési problémák, krí-
ziskezelés, hangulati-zavarok, kapcsolati-zavarok, al-
kalmazkodási nehézség, másság elfogadása,szorongás
és félelemoldás, Gyászreakció kezelés, Szenvedélybe-
tegség, Grafológiai elemzés. Gyógypedagógiai korre-
petálás, fejlesztés. Időpont egyeztetés: 06-20-203-
3573

�� Ajándékozzon karácsonyi egészségkártyát – masz-
százs, reflexológia, akupresszúra!!! Gyógymasszőrök
Újpest-Központban: 06-20-318-2008 http://awellness-
masszazs.googlepages.com/

� Bébi és gyermek thai masszázs, háznál is. Hívd Ágit
Tel: 06-30-942-8314

� Kineziológia! Stressz, félelem, depresszió, pánik, al-
vászavar, tanulási,kapcsolati problémák oldása. Tel: 06-
20-316-2102

TÁRSKERESŐ

� Kedves, csinos, független, egzisztenciával rendelke-

ző komoly hölgyet keresek negyvenig. Tel: 06-70-273-

0546

� 160/65, 63 éves hölgy megismerkedne hasonló korú

férfival. Tel: 06-20-953-0257

� Mozgékony hölgyet élettársnak keres 180 cm magas,

sportos vállalkozó Újpesten. Telefon: 06-70-403-7720

� Hölgyet, függetleníthetőt, nőiest, németül értőt

élettársnak keres 180 cm magas, újpesti vállalkozó. Te-

lefon: 06-70-348-5495

� Nyugdíjas nő társat keres 58-63 évig független úr

személyében. Telefon: 06-30-859-5663

�� Társkeresés minden komoly kapcsolatot keresőnek!
Személyes segítségemmel 4000 tagunkból fotókról,
azonnal választhat. Bejelentkezés: 06-30-580-0363

GONDOZÁS

� Nyugdíjas nővér betegápolást vállal egész napra is.

Tel: 06-70-524-3713

� Ápolást, gondozást vállal nyugdíjas ápolónő Újpes-

ten, Újpalotán és a környéken. Tel: 06-70-967-0780

� Nyugdíjas nővér betegápolást vállal hosszú távra.

Lehet házaspár is. Takarítás is érdekel. Tel: 06-70-524-

3713

� Gondozást vállalok fő állásban, részmunkaidőben is.

Telefon: 06-30-630-3965, 06-70-227-1418 de. 8-14-

ig

GYERMEKFELÜGYELET

� Megbízható, gyermekszerető hölgy rendszeres

gyermekfelügyeletet vállal. Tel: 06-20-496-6075

� Megbízható, gyermekszerető hölgy megbeszélés

szerint gyermekfelügyeletet vállal (gyermek és felnőtt

szakápoló). Tel: 06-70-522-1506

� Gyermekfelügyeletet vállalok fő állásban, részmun-

kaidőben is. Telefon: 06-30-630-3965, 06-70-227-

1418 de. 8-14-ig

� Gyermekszerető nyugdíjas nagymama gyermekfel-

ügyeletet vállal. Telefon: 06-20-395-9076

ISKOLAI TALÁLKOZÓ

� Jelentkezzenek azok, akik 1954 és 1962 közt az Ápri-

lis 4 téri leányiskolába jártak.aprilis.4.teri@freemail.hu
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ApróhirdetésekApróhirdetések

HIRDESSEN AZ  

ÚJPESTI  NAPLÓBAN!
Kovács Zoltánné,

hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

TISZTELT HIRDETŐINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. január elsejé-

től megszűnik az Újpesti Naplóban a  lakossági

apróhirdetések térítésmentessége. Megértésü-

ket köszönjük. Kérjük Önöket, apróhirdetéseiket

az Újpesti Ingatlanközvetítő Irodában, a 1042

Budapest, Árpád út 16. szám alatt adják fel 2008.

január 2-tól. Hirdetésfelvétel: hétfő-szerda 10-

17, péntek 10-12 óráig. Telefon: 380-4920,

Tel./Fax: 369-5214. E-mail: ingatlankulcs@

t-online.hu A lakossági apróhirdetés díja megje-

lenésenként – 25 szóig – 1.000 Ft (áfával). 

A következő szám hirdetés leadás határideje:

2008. január 4., 12 óra. 

A vállalkozói apróhirdetés felvétele továbbra is az

Ady Endre Művelődési Központban, az Újpesti

Média Kht. szerkesztőségében történik. Címünk:

1043 Budapest Tavasz u. 4. I. em. Telefon: 785-

0366. e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Vállalkozói apróhirdetés (megjelenésenként): 10

szóig 3.000,- Ft (áfával) 20 szóig 5.000,- Ft (áfával)
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KultúraKultúra

z újpesti cigányság túlnyomó

többsége a Felvidékről szárma-

zik. Ez alól a Bujka család sem

kivétel, Perbete településről

kerültek a főváros közelébe, Újpestre. A

cigányzene fénykorában mozgásba in-

dult muzsikus családok egy-egy kima-

gasló, vagy annak hitt tehetsége próbál

szerencsét, hogy a pesti nagy zenekarok

valamelyikébe bekerüljön. Sorra rende-

zik a prímásversenyeket és más hangsze-

rek párbajait, ahol van lehetőségük a fia-

taloknak is összemérni képességüket a

híresebb, már befutott zenészekkel.

Ilyenkor felkért neves klasszikus zene-

művészek, és a közönség szimpátiája volt

a mérvadó. A korabeli sajtó rendre be-

számol eme nevezetes kávéházi esemé-

nyekről, hol felmagasztalva a kihívót: új

csillag születik! – felkiáltással. Hol pedig

mindenféle kutyaütőnek bélyegzik és ja-

vasolják, utazzon haza, ott szomorítsa a

nagyérdeműt! Miután jól elhordták a bu-

kott versenyzőt, esetenként vigasztalás-

képp megjegyzik bátorságát is.

Pacek Bujka Márkus (Márkusz) nagy-

sípos az 1900-as évek elején a Rózsa ut-

cába költözött. A Pesten már befutott,

több klarinétpárbajt megnyert fiatal ké-

sőbb Magyari Imre zenekarában muzsi-

kált első osztályú virtuóz zenészként. Jól

érezte magát Újpesten, mert a BURV által

üzemeltetett villamos közel hozta számá-

ra a fővárost, mégis élvezhette a vidéki

élet előnyeit is. Jobban szerette a csen-

des, földszintes újpesti udvarokat a Pes-

ten gombamód épülő három, négyszintes

bérházakkal szemben. Pár esztendőre rá

Pacek testvéröccse, Legid, Bujka Rudolf

prímás is Újpesten, az Árpád út elején te-

lepedett le. Ebben az időben telis-tele

volt a Váci országút Duna felöli oldala

kerthelyiséggel ellátott vendéglőkkel,

halászcsárdákkal. Az átmenő forgalom és

az út túloldalán kialakult vállalkozások,

fiatal gyárak nagy vendégforgalmat te-

remtettek, és ez megfelelő kereseti lehe-

tőséggel kecsegtetett a szórakoztatásból

élő embereknek. Még úgy is, hogy a ven-

déglős külön nem fizetett a bandának – a

borravalóból megéltek. 

Fia, id. Bujka Rudolf cimbalmos, elis-

mert muzsikus volt és Budán a Gülbabá-

ban, Újpesten a Horváth kertben cimbal-

mozott, mígnem harmincnyolc éves ko-

rában hirtelen elhunyt. Édestestvére

Bujka Antal karmester, bőgőművész ti-

zenöt évig zenélt Németországban, majd

1943-ban hazajött és megalapította az

első újpesti rajkó zenekart: Rapszódia

Rajkó Együttes néven. Arra törekedett,

hogy az akkor népszerű cigányzene mel-

lett egy-két könnyebb klasszikust és

slágerszámot, operett részletet is szín-

padra állítson. Az Újpestről összeverbu-

vált cigány fiatalokkal könnyű dolga volt,

olyan tehetségeket talált, mint Csóka Jó-

zsef, Szabó Sándor, Csóka Ödön, Farkas

Pál, a Czirok gyerekek… Két fő hárfással

és Lakatos Margit táncos – énekessel

megerősített zenekar szép sikereket ért

el, de a front majd a háború utáni újjáépí-

tés szétzilálta az ifjakat. A cigányzene

folytatását – ezen a családi ágon – Bujka

Antal fia, Bujka Rezső klarinétos vitte to-

vább. A mai napig aktív zenész, a Mátyás

Pincében Déki Lakatos Sándorral évtize-

dek óta együtt muzsikál.

A negyvennyolcas hazafias eszmék ze-

nei kísérője, majd a forradalom leverése

után üldözött szimbóluma a tárogató

volt. A tárogató közeli rokona a klarinét,

cigányzenekarok kedvelt díszítő- és szó-

ló hangszere. A klarinét a fafúvósok csa-

ládjába tartozik, melyet puszpáng vagy

ébenfából készítenek. A levegő egy fú-

vókán keresztül jut a hangszerbe, ott

megrezegtet egy vékony nádlemezt, ez

adja meg a klarinét alaptónusát. Hang-

terjedelme az összes fúvós hangszer kö-

zül a legnagyobb.  

Id. Bujka Rudolf cimbalmos hat gyer-

meke közül a három fiú zenész lett. Ru-

dolf prímás, Gyula cimbalmos és id.

Bujbek Bujka János klarinétos, akinek

fia, szintén a klarinétot választotta, és

a KISZ Rajkó Együttesét erősítette ti-

zenhárom évig, majd a nemrégiben el-

hunyt ifj. Járóka Sándor prímás mellett

muzsikált. Fia, a legifjabb Bujka tizenöt

évesen klarinéttal, szintén a Rajkóban

tanuló. Újpesten a legtöbb klarinétost a

Bujka család adta és adja mind a mai

napig.

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Híres újpesti cigányok 9 A Bujka dinasztia
Pacek
Bujka
Márkus

Id. Bujka 
Rudolf

Bujka Antal

Id. Bujbek 
Bujka János

Ifj. Bujbek 
Bujka János

Rapszódia Rajkó Együttes, Újpest

A
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– Hogyan és miként? Erről kérdeztük az

elnököt, aki a kötet szerkesztője is.

– Tizenkét esztendővel ezelőtt kezdő-

dött a könyv szerkesztése. A Könyves

rendezvényein, az egykori és a minden-

kori diákokon keresztül vártuk azok

visszajelzését, akik örömmel emlékezvén

diákéletük könyvesbeli-állomására,

adatlapunk kitöltésével és visszaküldé-

sével jelezték: szívesen vennék életraj-

zuk lexikális ismertetését. A könyv szer-

kesztőbizottsága – Csongor Magdolna,

Iványiné Konrád Gizella, Hencsei Pál,

Sárossy Istvánné, Verbényi József, Fecs-

ke András és Takács Judit  azonban túl az

önkéntes jelentkezésen, megkereste

azokat is, akik elszármaztak a városrész-

ből, és ezáltal kiestek a figyelemkörből.

S azokat is, akik azáltal olvadtak be  a

Könyves családba, és lettek szinte tisz-

teletbeli tagok, hogy  munkájuk, művé-

szetük lévén tettek az iskoláért, nem is

keveset. A munka során tapasztaltuk,

hogy felborulnak szerkesztési elveink,

ugyanis olyan információkkal is bővül-

tünk, amelyeket véleményünk szerint

kár lenne kihagyni, legalábbis ilyen zárt

helyi közösség esetében, hiszen ezek az

adalékok, adomák, információk tovább

gazdagítják az egymásról alkotott képet.

Átléptük a hagyományos lexikon kerete-

ket, így lett a lexikonból lex, azaz  Lex Pro

Homine, szabad fordításunkban: Sors az

emberért, amely Babits Mihály Zsoltár

férfihangra című versének alapgondo-

latára utal. 

– Az alapítvány rendszeresen jelentet

meg könyveket, a Könyves-Csillagok

vagy valamelyik másik sorozatába il-

leszkedik a mostani is?

– A legújabb könyvünk egyik sorozat-

nak sem része, önálló kötet, amely ki-

egészíti és formálja a Könyves Gimnázi-

umról, és a tudást itt átadókról és befo-

gadókról kialakult képet. A kötetben

szereplő mintegy 1 500 szócikk „mö-

gött” a gimnázium mindenkori társadal-

ma 10 százalékának élete követhető

nyomon. Vannak közöttük ismert szemé-

lyiségek, közéleti, valamint tudós-, és

művész emberek, de legtöbbjük szürke

eminenciásként teszi dolgát munkahe-

lyén, örökíti át tudását családjában. A

teljességre törekvés vezetett bennünket

a könyv egy további fejezetében: közre-

adjuk a közel 15 000 nevet tartalmazó

összeállítást, amelyben a Könyves gim-

názium egykori és mai diákjai, tanárai

ABC sorrendben felsorolva követik egy-

mást, további lapokon pedig az alapít-

vány történetét, tevékenységét és a

kapcsolatfelvétel lehetséges módozatait

vázoljuk fel. 

– Említette, hogy 12 éves gyűjtőmun-

ka eredménye a kötet. A széleskörű

adatgyűjtés tett szükségessé ennyi

időt? 

– Csak részben ad ez erre magyaráza-

tot. Amikor alapítványunk egy-egy

könyv szerkesztéséhez fog, „látja” a

munka végét is. A lexikon valóban széles

alapokra épült és szerettük volna a gim-

názium száz éves fennállását méltató

ünnepségsorozatra megjelentetni. Szá-

munkra is csalódás volt, hogy nem sike-

rült. Mi valamennyien társadalmi megbí-

zatásban tevékenykedünk, segítséget,

támogatást is csak kérhetünk, nem kö-

vetelhetünk. Bennünket is lekötött a

centenáriumi rendezvénysorozat szerve-

zése, a jubileumi tanév során így is tíz

könyvünk jelent meg, és mi tagadás: ki-

merült a kasszánk is. Időközben elvesz-

tettük azt a bázist is, ami a gimnázium

épületében lévő folyamatos alapítványi

jelenlétünk, találkozási pontunk jelen-

tett. De ahogy szokták mondani: minden

rosszban van valami jó. Bár a szócikkek

gyűjtése két évvel ezelőtt hivatalosan

lezárult: sokan éppen a csúszásról érte-

sülve éltek a lehetőséggel, és több szá-

zan most, „könyvzárta” után küldték meg

adatlapjukat. Velük azonban még telje-

sebbé vált a könyv, amely november má-

sodik felében került nyomdába. Vigasz-

tal bennünket az a tény, ha az iskola cen-

tenáriumára nem is, de Újpest várossá

nyilvánításának századik esztendejében

ez a kötetünk gazdagíthatja a városrész-

ről kialakult képet. 

– Hol lehet a könyvet megtekinteni,

és megvásárolni? 

– A december 19-i könyvbemutatón

örömmel adtuk végre a kezébe a kötetet

minden olyan öregdiáknak, aki előfize-

téssel támogatta az alapítványt a könyv

megjelentetése érdekében, de termé-

szetesen ez alkalommal mindenki hozzá-

juthatott a könyvhöz, aki eljött. A későb-

biekben az Újpesti Helytörténeti Gyűjte-

mény Berda József utca 48. szám alatti

épületében, az Újpest centenáriumára az

önkormányzat által megjelentetett

könyvek „társaságába kerül”, és alapít-

ványi támogatásként vásárolható meg.

– Vannak-e a könyvnek támogatói?

– Igen, az alapítvány önerőből és az

öregdiákok előbb említett támogatása

révén – adomány, avagy az adóforintok

1 százalékos felajánlása kapcsán – ren-

delkezik bevétellel. De meg kell, hogy

mondjam, egyik legnagyobb támoga-

tónk – működésünk kezdete óta – eme

könyv esetében is, Újpest Önkormány-

zata. Alapítványunknak vannak mecé-

násai, olyan közéleti szerepet betöltő

vállalkozók, üzletemberek, akik rend-

szeresen segítik céljainkat. Nélkülük

nem tervezhettük volna sem a Lex Pro

Homine kiadását, de a Könyves-

Könyvek és más sorozatunk további

folytatását sem. – B.K.
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KultúraKultúra

Az ősi paraszti kultúra, a népművészet értékei, az el-

múlt 1-2 évtizedben az óvodai és az iskolai nevelés-

ben – oktatásban széles körben jelentek meg. Sok

óvodában, számos iskolában tanítanak órarendi kere-

tekben, illetve szakköri formában népi játékokat,

néptáncot, s hagyományismerettel is foglalkoznak. 

Így tesz a mi iskolánk, a Szigeti József Általános Iskola is.

Az ünnepi kultúra részévé vált a jeles napi hagyományok

felelevenítése. Teret hódított nálunk a kézműveskedés is:

gyerekeink megismerkedhetnek a természetes anyagok

felhasználásával, a szövés-fonás, az agyag, csuhé, gyé-

kény, gyapjú megmunkálásának alapjaival. 

Egy szép csütörtöki napon (november 29-én) a kör-

nyék óvodásait hívtuk kukoricafosztásra. Jöttek is

szép számmal. Dramatikus játékkal mutattuk be ezt a

népszokást. Meséltünk, daloltunk, adomákat mond-

tunk, tréfálkoztunk, találós kérdéseket tettünk fel.

Úgy láttuk, az ovisok sok mindenre ráismertek, vidá-

man nevetgéltek. 

A fosztót az alsós néptánc szakkör tánccal zárta.

Mindenki fogyasztott a pogácsából is. Az ovisok csu-

héból készült babát és szitakötőt kaptak emlékül. 

Azzal váltunk el, hogy tavasszal ismét összejövünk

egy „lakodalmasra”. Akik, ezt a régi szokást megis-

mertették az ovisokkal: a Szigeti iskola 4. b osztá-

lyos tanulói, Andrea néni és Ági néni vezetésével. A

néptánc szakkörösöket Gabi néni és Erzsi néni vezé-

nyelte.

Hagyományok a Szigetiben

Több, mint lexikon
Vízváry Vilmos, a Könyves Kálmán Gimnázium N. J. Pro Homine öreg-

diák alapítványának alapító-kurátora elmondhatja magáról, hogy az

egyik szeme sír, a másik meg nevet. Márpedig azért, mert két évvel

ezelőtt, a gimnázium centenáriumi ünnepségsorozatára, bármeny-

nyire is szerették volna, nem készült el a Könyves-lexikon, de az

most, a karácsonyfa alá már odakerülhet. December 19-én, a Köny-

ves Kálmán Gimnázium dísztermében, az öregdiák találkozón került

az olvasó kezébe és az érdeklődés középpontjába. Igaz, a lexikonból

időközben „lex” lett. 
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Karácsonyi vásárt rendeztek a Homok-

tövis utcai általános iskolában az elmúlt

héten. Az iskola igazgatónője, Dalnoki-

né Kertész Zsuzsa mesélt az intézmény

karácsonyi hagyományáról: 

– A Luca-napi vásárt régen, legalább

tizenöt éve minden karácsony előtt meg-

rendezzük. A napközis tanítók valamikor

október közepén elkezdenek a gyerekek-

kel karácsonyi dísztárgyakat, emléktár-

gyakat és fenyőfadíszeket készíteni. Ami

dísztárgy összegyűlik két hónap alatt, azt

Luca-napkor a vásáron adják el egymás-

nak a gyerekek. Mindig vannak, akik

árulnak, mások pedig izgatottan készül-

nek arra, hogy az adott évben társaik mi-

lyen meglepetéssel állnak elő. 

Lelkesen vásárolják az apró kezek ál-

tal készített különlegességeket szülők

és gyerekek egyaránt, de a tanároknak

is rendre jut egy-két különlegesség. 

– Van egy lelkes apukánk, akitől

minden évben kapunk fenyőfát, ennek

fejében ő árul a gyerekeknek virágokat,

növényeket kedvezményes áron – me-

sélt a vásárról az igazgatónő.

Az iskola hatalmas, öt és fél méter

magas karácsonyfájára a díszeket a

gyerekek készítik, de a díszítésből

csak az alsó ágakon veszik ki a részü-

ket, mivel a magasban a balesetve-

szély elkerülése érdekében a tanárok

szorgoskodnak. 

A Luca-napi vásár minden évben két

napos, ám az idén csupán csak egy na-

pig tart, hiszen akkora nagy sikere volt a

készített apróságoknak, hogy egy-két

kivétellel fél óra alatt mindent elkap-

kodtak a diákok. Akik a nyitás után egy

órával érkeztek, már csak üres asztalo-

kat találtak. Talán az elmúlt tizenöt év-

ben nem volt ilyen siker a vásáron, hi-

szen tavaly két nap alatt ugyan sok

mindent eladtak, mégis volt, ami meg-

maradt az idei esztendőre. Ezúttal min-

den elkelt. – T. K.

Két fél tanévnyi időre is jutott az Újpest

várossá nyilvánításának centenáriumát

köszöntő rendezvényekből a Megyeri Úti

Általános Iskola diákjai számára. Először

a kicsik, majd a felső évfolyamosok ve-

télkedtek, majd tematikus kiállításon,

képek segítségével jelenítették meg a

régmúltat. A naptári év végére még egy

időutazásra is futotta erejükből: sőt, en-

nek érdekében mindenki megmozdult:

pincébe, padlásra mentek, dobozok mé-

lyére hatoltak, rég elfeledett de ki nem

dobott tárgyak kerültek elő a családi rej-

tekhelyekről. A gyerekek természetesen

nemcsak a szülőket, de a nagyszülőket is

bevonták, aukciós honlapon keresgéltek,

így jött létre a majd száz éves, de min-

denképpen régmúlt idők játékkiállítá-

sa…, avagy amivel az újpesti gyerekek

játszottak – anno . 

Az iskolai folyosó beugrójában a kez-

detek: biedermeier babasarok: játszó-

házzal, fából faragott bölcsővel, benne

hosszú, selyemruhákba öltöztetett, por-

celán hajas babákkal.  A polcon mese-

könyvek, a korabeli sikerkönyv: Dugó

Dani a városligetben, és generációk

örökéletű meséje: a Jancsi és Juliska, és a

Hófehérke. Egy újabb polcon a szegény-

világ játékai: kukoricacsuhéból készített

babák, állatfigurák sorakoznak. Fölötte a

mai kor útmutatója: így készült…, hiszen

a csuhéból készült kabalafigurák, játé-

kok ma reneszánszukat élik. 

A csipketerítővel beborított asztalon

mozsár, cserépedény, majolika kancsó

jól megfér egymás mellett. Nemcsak

falun, az újpesti városi konyhában is

került házi áldás és falvédő a konyhába.

A piros fonállal hímzett textilen okos-

Kata – fejkendős háziasszony épp a

konyhaasztalt súrolja, nem nagy lelke-

sedéssel, de a felirat sokatmondó: A kony-

ha rendes – az asszony csendes… Féltett

kincs: a csigatésztát készítő fa alátét és

„tekerő”, amelyről használói joggal

mondhatják: nem volt gyerekjáték a le-

vesbetét elkészítése. A falvédőhöz új

bababútor dukál, már a modern idők

termékeként a konyhakredenc kicsinyí-

tett mása, kicsi kézbe való teáskészlet

és kaucsuk baba a kislányok játéka. Van

rózsaszínűre festett szobabútor is. A ki-

állítás idősávjában így eljutunk a faböl-

csőtől a fröccsöntött műanyag termé-

kekig, az új típusú bababölcsőig, a mű-

anyag, – ámbár valamelyest fésülhető

hajkoronájú babákig. Kockajáték, vár-

építő-elsősorban a kisfiúknak járt.  A

rögtönzött konyhaasztalon, a nagyi

korosztály számára kedves, régen nem

látott, de el nem feledett csatos bam-

bisüveg és kék szódásszifon díszeleg. 

Megelevenedik egy félszáz éves,

zöldre festett iskolapaddal, kék papírba

kötött füzetekkel, fából készült tolltartó-

val az iskolai hétköznap is. Csak az aljzat

nem a bordó olajos változat már…

A játékvilágon kívüli gyűjtőmunka

eredményeként 50-60 évvel ezelőtt ké-

szült, régi fényképek is a múltba kalau-

zolnak bennünket. Róluk iskolai osztá-

lyok, kisbabák mosolyognak ránk. A lur-

kók egyen piros pöttyös labdát, egyen

macit ölelnek magukhoz, mi tagadás e

sorok írójának is van ilyen fotója, amely-

nek készítője a körúti Mosoly Albuma

Fényképész Szövetkezet. (A fényképé-

szet máig dacol az idővel, de már nem az

55-ös villamossal jutunk el oda.) Kedves

családi emlék és kölcsönkapott kiállítási

tárgy egy tintaceruzával írt notesz,

amelyben a legfontosabb évszámok és

természetesen intelmek jegyeztettek be-

le. Megmosolyogtató sorok: „A házasság

egy jól elkészült tea: rum benne az erős

férj, citrom benne az anyós, cukor benne

az édes kis feleség” ugye Önök is úgy ér-

zik: nincs új a nap alatt?… – B.K.

Időutazás játékországba
OktatásOktatás

Minden elkelt a vásáron

Zongora, cselló, hegedű és fuvola. Ezek

azok a hangszerek, amelyek a Pécsi Se-

bestyén Általános és Zenetagozatos Is-

kola decemberben tartott növendék-

hangversenyén megszólaltak. S hogy mi-

ért nagy szó mindez?

Ugyanis az iskola nemrégiben átadott

dísztermében először lépett színpadra a

hangszeres zenét tanuló diákok egy része.

Ám sokkal többen vannak azok, akik az

iskola falai között sajátítják el egy-egy

hangszer kezelésének alapjait, melyet a

későbbiekben akár mesterfokon is mű-

velhetnek. Ők az elkövetkező hónapokban

megrendezendő hangversenyeken mu-

tatkozhatnak be. Képzésükről az iskolá-

ban tanító művészek, művészpedagógu-

sok gondoskodnak. A zongoratanárok: Er-

délyi László, Nagy Istvánné, Vilmányi Ale-

xandra, Csorba Zsófia; a fuvolatanár

Zalavölgyi Cecília; a hegedűtanár Nagy

Harold és a gordonkatanár Borhy Györgyi.

A karácsonyi hangulatban töltött közel

kétórás hangversenyen többek között

Mozart, Beethoven, Haydn, Bach, Schu-

mann dallamai mellett felcsendült Bartók

Béla, Farkas Ferenc, Hajdú Mihály, Sárai

Tibor, Sugár Rezső, Takács Jenő egy-egy

darabja. Sőt, ez az est meglepetést is tar-

togatott a közönség számára. Vilmányi

Alexandra csembalóművész, az iskola

zongoratanára lépett fel, aki Babits Mi-

hály: Karácsonyi ének című versét mond-

ta el. – SZ. J.

Növendékhangverseny

A közelgő ünnepek hangulatát idézték

meg ének-és zeneszóval Bécs IV. kerüle-

tének, Wiedennek Szent Erzsébetről el-

nevezett templomában december 12-i

fellépésük alkalmával a Babits Mihály

Gimnázium kamarakórusának tagjai és az

Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola hangsze-

res zenészei. A meghívást, amelyet az  új-

pesti és a  bécsi önkormányzat között né-

hány évvel ezelőtt  létrejött testvérvárosi

kapcsolat alapozott meg, a német ki-

sebbségi önkormányzat  támogatta és  az

utazást anyagilag is segítette. 

A diákokat várakozással telve fogad-

ták, és a nyilvános koncert közönsége

nagy tapssal jutalmazta a magyar kará-

csonyi dalokat, valamint a világ más táján

komponált zeneműve, Bach, Praetorius,

Corelli gyönyörű  „örökzöld” muzsikáját.

Csendes éj
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A Fidesz Magyar Polgári Szö-

vetség Újpesti Szervezete ál-

dott, békés karácsonyi ünne-

peket és sikerekben gazdag boldog új évet

kíván minden kedves újpestinek!

Kegyelemteljes karácsonyi ün-

nepeket és békés, boldog új esz-

tendőt kíván a Jobbik Magyar-

országért Mozgalom Újpesti Szervezete ne-

vében Pajor Tibor önkormányzati képviselő.

Tisztelt Barátaink! Örömmel értesítjük Önö-

ket, hogy január elsejétől új, immár teljesen

önálló internetes oldalon érhetnek el ben-

nünket: www.ujpest.jobbik.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket,

a ránk köszöntő új esztendőre

pedig jó egészséget és sok sze-

rencsét kíván minden újpesti

polgárnak a Magyar Demokrata Fórum Új-

pesti Szervezete és önkormányzati képvise-

lőcsoportja nevében dr. Chikány Gábor elnök

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog,

sikerekben gazdag 2008-as évet kíván minden

újpesti családnak Hock Zoltán és Pettkó And-

rás, az MDF országgyűlési képviselői

GLOBALIZÁCIÓ – KERESZTÉNY

SZEMMEL 

A KDNP Újpesti Szervezete tiszte-

lettel várja Önt, családját, baráta-

it arra a káposztásmegyeri Szentháromság

Plébánián tartandó találkozóra, amelyen  Kiss

Ulrich jezsuita atya tart előadást „Globa-

lizáció keresztény szemmel a mai Magyaror-

szágon” címmel. 

Rendezvényünk ideje: 2008. január 14.

(hétfő), 19 óra. Vendégünk, Kiss Ulrich, ko-

rábban egy kozmetikai világcég marketing

igazgatója volt, majd sikeres munkáját „cse-

rélte fel” a jezsuita rendre, és a Pázmány Pé-

ter Katolikus Egyetem, valamint a Zsigmond

Király Főiskola oktatói tevékenységére. Vár-

juk Önt is szeretettel!

– SZALMA BOTOND elnök

KISS PÉTER országgyűlési

képviselő fogadóóráit 2008.

év első félévében a következő

időpontokban tartja. Január 30. szerda

18.30, február 27. szerda 18.30, március

26. szerda 18.30, április 30. szerda 18.30,

május 28. szerda 18.30, június 25. szerda

18.30. A fogadóórák helyszíne az újpesti

Polgármesteri Hivatal.Jelentkezni lehet te-

lefonon is időpont egyeztetés céljából, az

alábbi számon: 06-1-441-4733.

„Összecsendül sok pohár – pótszilveszteri há-

zibuli” Szeretettel meghívjuk Önöket 2008.

Pártok, CivilPártok, Civil
2007.  december  21.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

DIÓTÖRŐ

A legkedvesebb és egyben legismer-

tebb karácsonyi mesejáték, a Diótörő

színrevitelével köszönti az év végi ün-

nepeket, a Testnevelés Tagozatos Álta-

lános Iskola. A december 21-i, délelőt-

ti bemutató a karácsonyi ünnepkör ese-

ményeinek lezárását is jelenti egyben,

melyre a diákok várják a tanárokat és

természetesen a szülőket is. A Diótörő

eme újabb újpesti bemutatóján a hato-

dikos, hetedikes és nyolcadikos diákok

közül Hirmann Réka, Tóth Dániel, Bod-

nár Gergely, Szinger Lilla, Vass Dávid,

Nagy Gergely, Drincsa Gabriella,

Csombók Attila, Király Annamária, Fe-

hér Dóra, Noll Vivien és Szabó Richard

látható, akik a díszletek elkészítésében

is segédkeztek. Az előadás létrejöttét

Szegediné Wurm Judit és Hartmann-né

Sajti Gabriella tanárnők segítették.

HULL A PELYHES…

Az Újpesti Baptista Gyülekezet (Kassai

u. 26) istentisztelettel egybekötött ka-

rácsonyi ünnepséget tart december 25-

én, 17 órai kezdettel, amelyre szeretet-

tel várnak minden érdeklődőt.

KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

kulturális ajánlója

2007. december 21. - 2008. január 4.

KARÁCSONYI LABDARÚGÓ KUPA  Decem-

ber 27-30-ig, 8.00-20.00 óráig.

Serdülő, ifjúsági felnőtt és öregfiúk

korcsoportban . Nevezés: 2007. decem-

ber 21-ig. Nevezési díj: felnőtt és öreg-

fiúk 7000 Ft, ifjúság 5000 Ft, serdülők

3000 Ft. Részletes információ: Tóthné

Ruzsinszki Ilona, tel: 380-6163. A

program támogatója a Településrészi

Önkormányzat. Helyszín: KFÁMK Fő-

épület tornaterme.

JÁTSZÓHÁZ A TÉLI SZÜNETBEN December

29-én, szombaton 10-12 óráig, üveg-

matrica - festés. Díja: 500 Ft/fő.

Helyszín: KFÁMK Főépület, aula.

2008-ban is minden kedves látoga-

tónkat várjuk szeretettel, színes progra-

mokkal és sok tanfolyammal, amelyek-

hez folyamatosan tudnak kapcsolódni.

Békés, boldog ünnepeket kívánnak

minden olvasónak a Karinthy Frigyes Ál-

talános Művelődési Központ dolgozói!

ANGOL KISISKOLÁSOKNAK 1-2. osztályos

gyermekek részére. Jelentkezés szep-

tember 24-ig. Beiratkozás szeptembertől

folyamatosan. 

DÉLELŐTTI ANGOL TANFOLYAM szeptem-

berben folyamatosan lehet jelentkezni.

Kezdő, 48 órás, kedd és péntek 10.00 -

11.30., haladó 48 órás, hétfő és szerda

10.00 -11.30. Gyermekfelügyelet költ-

ségtérítéssel megoldható! A tanfolyam-

okra szintfelmérés után folyamatosan be

lehet kapcsolódni. 

ALAPFOKÚ 40 ÓRÁS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI

KÉPZÉS: Windows-alapok, szövegszer-

kesztés, az Internet használata. Délelőtt:

kedden és csütörtökön 8.00–10.30-ig.

Délután: kedden és csütörtökön

17.00–19.30-ig.   Jelentkezni folyama-

tosan lehet szeptemberben!

HANCURKA BABA-MAMA KLUB hétfőtől-

péntekig, 9-18 óráig nyitva tart. Baba-

mama torna kedden és csütörtökön 9-

10 óra.  Díja: 500 Ft/alkalom. Ringató

zenés, játékos készségfejlesztő foglal-

kozássorozat szülőknek és kicsinyeknek

három éves korig minden pénteken

9.00, 9.45, 10.30 ill. 11.10 órától.  Díja:

700 Ft/alkalom. Foltvarrás a Babaklub-

ban kéthetente hétfőnként 9-12 óráig.

Szoptatási tanácsadás és beszélgetés a

babaklubban minden hónap 2. keddjén

10 órától. A foglalkozás ingyenesen lá-

togatható. 

Rendezvényeinkről, tanfolyamaink-

ról tájékozódhat a Hívogató 2007

ősz/tél kiadványából és honlapunkon

keresztül is.

Elérhetőségek: Karinthy Frigyes ÁMK

Főépület (1048 Budapest, Hajló u. 2-

8. Tel: 380-6188, Közművelődés: 380-

6163) 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

ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 

Januári előzetes

ÁSVÁNYBÖRZE Január 5-én,  9-18 óra kö-

zött. Rendező: Kőország Kft. Gyermek és

nyugdíjas belépő: 300 Ft, felnőtt belépő:

600 Ft

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ Január 11-én,  10 és

14óra 30 -kor: A hattyúk tava. mesejáték

Csajkovszkij zenéjével. A Nektár Színház

bérletes előadása. Jegyek korlátozott

számban – 700 Ft/alkalom – az előadás

előtt válthatók.  

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ Január 13-án,  10

órakor: Pocahontas. Mese-musical. A

Szabad Ötletek Színháza előadása. Je-

gyek december 16-tól válthatók 1000 Ft-

os egységáron az információs pultnál.

ÉKES ILONA ÉS GAUDI-NAGY TAMÁS DÍJA

Ékes Ilonának, a Fidesz-MPSZ újpesti

országgyűlési képviselőjének, a Ma-

gyar Asszonyok Érdekszövetsége elnö-

kének, és dr. Gaudi-Nagy Tamásnak,

európai jogi szakjogásznak, a Nemzeti

Jogvédő Alapítvány ügyvezetőjének

ítélték oda – megosztva – a Polgári Ma-

gyarországért Díjat.

A polgári oldal életműdíját, amelyet

harmadik alkalommal ítélt oda a  kuratóri-

um, olyan személynek adományozzák, aki

az alapvető emberi és alkotmányos jogok

védelmében nyújtott tevékenysége pél-

daértékű, és a tudományos, közéleti, mű-

vészeti, karitatív tevékenységével olyan

maradandó szellemi, emberi értékeket ho-

zott létre, amellyel Magyarországot, a ma-

gyarságot, annak valamely adott közössé-

gét gazdagította, megerősödését az euró-

pai közösségen belül hitelesen, szaksze-

rűen és hatásosan elősegítette, s akinek

tevékenysége jól jellemzi a polgári-

keresztény-nemzeti értékközösség céljait.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS Az Újpesti Hely-

történeti Gyűjtemény az év végi ünnepek

közötti munkanapokon nincs nyitva,

2008. január 3-tól azonban ismét várja az

érdeklődőket.

A Király Könyvtár december 22-én,

szombaton 9-14 óráig, majd a két ünnep

között is várja az olvasókat, december

27-én és 28-án 9-19 óráig, december

29-én 9-14 óráig. Az új esztendő első

munkanapján, január 2-án pedig  a szo-

kásos  nyitva tartással: 9-19 óra között.

A Babits Mihály Könyvtár december 21-

ig a rendes nyitva tartás szerint várja az ol-

vasókat. December 27-én 10-14 óra között,

december 28-án 14-19 óra között látogat-

ható, majd január 2-ától (aznap 14-19 órá-

ig) ismét a megszokott rendszer szerint.

ÜNNEPI ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS de-

cember 22-től dec. 26-ig, illetve decem-

ber 29-től január 1-ig: a felnőtt lakosság

részére 24 órás orvosi ügyelet áll rendel-

kezésre a IV. Görgey út 43. szám alatti

Felnőtt Háziorvosi Ügyeleti Szolgálaton.

Telefon: 369-2600.

A gyermekeket a Bethesda Gyermek-

kórház látja el: reggel 8 órától este 20

óráig a sürgősségi ambulancián (1146

Bp. Bethesda u. 3.), este 20 órától reggel

8 óráig pedig az ügyeleti ambulancián

(1146 Bp., Ilka u. 57.) Tel.: 384-5514.

Ügyeletes gyógyszertár: az Arany Hor-

gony Patika, IV. Pozsonyi út 19. Telefon:

379-3008, 389-4079.

KULTURÁLIS PROGRAMOK RÖVIDEN
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január 9-én (szerdán) az Ady Endre Művelő-

dési Központban (IV. Tavasz u. 4.) 15 órakor

kezdődő pótszilveszteri „házibulinkra”. 

Köszöntsük együtt az új esztendőt, koc-

cintsunk közös jövőnkre,terveinkre, szerette-

inkre! Meghívók igényelhetők január 3-tól

12.00 és 16.00 óra között személyesen az

MSZP IV. kerületi szervezetének irodájában

(IV., Nádor u.1. szám alatt), vagy érdeklődni

lehet telefonon a 369-4205-ös számon. Sze-

retettel várjuk Önöket egy vidám délutánra! 

– CSIZMÁR GÁBOR és KISS PÉTER

országgyűlési képviselők

„MI ITT VAGYUNK!” „KI MIT TUD?” PÓDIUM

rendezvénysorozat nyugdíjasoknak. Mint

már bizonyára Önök is értesültek róla, idén is

- immár negyedik alkalommal – de ezúttal

megújult formában rendezzük meg nyugdíja-

soknak szóló rendezvénysorozatunkat.

Örömmel értesítjük Önöket, hogy ismételten

igen szép számú jelentkezést regisztráltunk.

Az előadások során az összes műfaj, kategó-

ria képviselteti magát egy-egy színes elő-

adás keretében. Zenés, szórakoztató előadá-

saink időpontjairól érdeklődni lehet szemé-

lyesen az MSZP IV. kerületi szervezetének iro-

dájában a Nádor utca 1. szám alatt hétfőtől –

péntekig, 12:00-18:00 óra között, vagy tele-

fonon a 369-42-05-ös számon továbbá tájé-

kozódni lehet az eddig megszokott formák-

ban, az Újpesti Naplóból és az Újpesti

Televízióból. Szeretettel várunk minden ked-

ves érdeklődőt rendezvényeinken! 

– CSIZMÁR GÁBOR, KISS PÉTER

országgyűlési képviselők

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT

és SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ

ÉVET kíván minden kedves új-

pestinek BORUZS

ANDRÁS, a Káposztásmegyeri Te-

lepülésrészi Önkormányzat elöljá-

rója. Lakossági bejelentésekkel a

jövőben is forduljanak hozzám bizalommal

a 232-1501 telefonszámon, vagy a

boruzsa@ujpest.hu e-mail címen.

Boldog karácsonyt és sikerek-

ben gazdag új esztendőt kíván

minden újpestinek a Szabad Demokraták

Szövetsége Újpesti Szervezete

BORUZS ANDRÁS, az újpesti 15. választókerü-

let egyéni képviselője, és Kovács Sándor lis-

tás képviselő tájékoztatja a tisztelt lakossá-

got, hogy a fogadóóráik 2008. január 7-én,

szabadságolások miatt elmaradnak. Halaszt-

hatatlan ügy esetén keressék a 232-1501 te-

lefonszámon vagy a boruzsa@ujpest.hu e-

mail címen.

Kedves Újpestiek! Boldog karácsonyi

ünnepeket! Örömteli, sikerekben

gazdag 2008-as évet kíván az

Újpestért Egyesület önkormányzati képviselő-

csoportja nevében:

Dr. Kató Balázs, frakcióvezető

Pártok, CivilPártok, Civil

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

Maracskó Gabriella
grafikus művész kiállítása

december 20-tól  január 6-ig.

Morelli Edit 
tűzzománc művész kiállítása

december 21-től január 6-ig

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

kkiiáállllííttáássaa::

Újpesti Polgár Centrum, 

IV., Árpád út 66.
A kiállító termek naponta 11-18 óráig,

szombaton 9-18 óráig tartanak nyitva.

HÉTFŐ:  SZÜNNAP

Szakmai tárlatvezetés:

Kedden: 15-18 óráig

Csütörtökön: 11-14 óráig

Szombaton: 9-12 óráig

Csoportos látogatás esetén 

bejelentkezés Gelléri Istvánnál, 

a 379-3114-es telefonon

2007. december 22. 19 óra

White Christmas 

KARÁCSONYI KONCERT

Műsor:

Wilkommen: Bardóczy Attila

Mein Herr: Détár Enikő

Memory: Csonka Zsuzsanna

Sakk duett: Détár Enikő–Vásári Mónika

zong.szolo: Hegedűs Valér

Jaj cica: Csere László

Hajhó: Csonka Zsuzsanna

Schimmy: Csere László–Vásári Mónika

Szenesember: Bardóczy Attila–

Csonka Zsuzsanna

Zong.szoló: Hegedűs Valér

Evita: Détár Enikő

Elisabeth: Vásári Mónika

Moulin egyveleg: Bardóczy Attila–

Détár Enikő

Phantom: Bardóczy Attila–

Csonka Zsuzsanna

New York: Détár Enikő

(Musztafa: Csere László)

Bözsi mindent: Bardóczy Attila–

Vásári Mónika

Ave Maria: Csonka Zsuzsanna

Pamparammmm: Bardóczy Attila

Honfoglalás

Jegyár: 1900 Ft

2008. január 4. 19 óra

Johann Strauss: 

DENEVÉR
Nagyoperett három felvonásban 

– két részben

A Magyar Állami Operaház Szólistáinak

előadásában

Szereposztás:

Dr. Falke – ügyvéd: Busa Tamás, Rosalinda

– feleség: Kukely Júlia, Alfréd – énekes:

Berkes János, Adél – szobalány: Csonka

Zsuzsanna, Eisenstein – férj: Urbán Nagy

Róbert, Ida – balerina: Tallós Andrea,

Orlovszky – orosz herceg: Cseke László,

Frosch – börtönőr: Kokas László, Blind -

ügyvéd: Kokas László, Frank – börtönigaz-

gató: Szüle Tamás

Rendező: Csere László, Koreográfus:

Lőcsei Jenő, Zenei munkatárs: Mátra

Gusztáv, Színpadkép: Keszi József

Dr. Falke neheztel barátjára, Eisensteinre,

és kis bosszút forralva nevetségessé akarja

tenni. Adélt, a szobalányt álmeghívóval el-

csalja egy bálba, hogy Rosalinda asszony -

kinek férje, Eisenstein épp ma este kezdi

megy nyolc napos börtönbüntetését – nyu-

godtan fogadhassa régi hódolóját, a csodá-

latos hangú tenoristát. 

Falke bíztatására Eisenstein Orlovszky

herceg palotájába megy, hogy a börtön-

büntetése előtt egy kicsit szórakozzon. Mi-

vel nem jelenik meg a fogdában, tévedés-

ből az otthonában vacsorázó tenoristát vi-

szik el a fogdába. Rosalinda nem szeretne

egyedül maradni szilveszterkor, inkább ál-

ruhában ő is elmegy Orlovszky herceg bál-

jára. Eisenstein a bálban kitűnően érzi ma-

gát, – mitsem sejtve – hol a saját szobalá-

nyának, hol saját feleségének udvarol. Az

idő elszalad, éjfél után jelentkeznie kell a

börtönben, ahol legnagyobb meglepetésé-

re már cellájában ül az „állítólagos” Eisen-

stein. Hamar kijózanodik, szenvedélyes

féltékenységtől gyötörve igyekszik lelep-

lezni feleségét, aki hajnalban meglátogatja

cellájában a tenoristát, és…

Jegyár: 1900,- és 2100 Ft

2007. december 31. 20–04 óráig

SZILVESZTERI BÁL
Fergeteges báli hangulat a szikrázó újévi

éjszakában! Játszik a Classic Beat Band

Műsor:

szemet gyönyörködtető 

hastánc bemutató. 

Éjfélkor tombola

Fődíj:

ropogós sült malac, frissen sült cipó, 

egy demizson bor!

További értékes nyeremények!

Hideg-meleg ételkülönlegességek,

egész éjszaka svédasztal

Előzetes helyfoglalás

Jegyár: 9000 Ft

Az Újpesti Napló legutóbbi, de-

cember 7-i számába tévesen ke-

rült be az Ady Endre Művelődési

Központ Jazz Klub koncert-hir-

detése. Decemberben már nem

kerül sor a könnyűzenei sorozat

koncertjére.

Olvasóink s az érintettek elné-

zését kéri a szerkesztőség nevé-

ben: Harkai Péter főszerkesztő.



Kétségtelen, hogy a szeretetre, az

őszinte ajándékozásra törekvő embert,

családtagot is elsodorhatják a veszé-

lyek: az ajándékozás-vásárlás vagy a

kötelező bejgli sütés idegessége meg-

zavarja a szeretetet, a békét – ami az

ünnep lényegi eleme volna. 

Keresztény közösségünkben mi is ta-

lálkozunk a karácsonyra készülés szép-

sége mellett a veszélyekkel, és több öt-

let született ezek legyőzésére. Sajáto-

san élővé teszi a karácsonyt, ha az azt

megelőző napokban az egymás iránti

szeretet egyszerű, mindennapos tettei-

vel készülünk rá. Karácsonyt várva mi is

törekszünk – a családi közösségben

vagy egyenként – minden nap legalább

egyszer örömet szerezni egy-egy em-

bertársuknak: olyat megtéve, amit

egyébként nem tennénk meg, illetve

amivel neki örömet szerezhetünk.

Egészen egyszerű „szeretet-gyakor-

latokról” hallunk egymástól. Sajátos

családi gyakorlat, hogy a családtagok

leülnek a karácsony előtti napok estéin

(tv nézés helyett) egy kis beszélgetés-

re, vagy a szülő meghívja a családtago-

kat, gondolkozzanak el, ma kinek kö-

szönhetnének meg valamit, vagy kit

tudnának megdicsérni, majd mondják el

ezt egymásnak. Mások reggel bedobják

minden családtag nevét egy kosárba, és

mindenki húz egy nevet: hogy aznap

ennek a családtagnak próbáljon valami

kis örömet szerezni.  Sokan számolnak

be közös beszélgetéseinken, hogy 

– azon túl, hogy sikerült valakiknek

örömet szerezniük – saját magunkban

fedezték fel a növekvő örömet és békét.

Ez valódi karácsonyi készület.

Karácsony ünnepén a legtöbb ember

szíve mélyén vágyik a szeretetre, a kap-

csolatra. Talán közismert, hogy a magá-

nyosok körében ezen az ünnepen a leg-

magasabb az öngyilkosságok száma. Ez

is indított bennünket arra – több más

humán elkötelezettségű, vagy vallásos

közösséghez hasonlóan –, hogy decem-

ber 24-e délutánján, a „szentestén”

meglátogassunk magányosokat, súlyo-

san betegeket, kórházi osztályokat, és

ott egy kis ajándékkal, ünnepléssel,

énekkel örömet szerezzünk a betegek-

nek.  Azonban a legnagyobb élményt ez

az esemény nem a betegeknek szerzi

(akik közül sokan sírnak örömükben,

hogy valaki gondolt rájuk), hanem ma-

guknak a látogatóknak, felnőtteknek,

fiataloknak, gyermekeknek. A karácso-

nyi készület és az ünnep alapeleme:

hogy szívből örömet szerzünk, a körü-

löttünk levő legrászorulóbbaknak is.

Arra szeretnénk meghívni bármilyen

hitű testvérünket, hogy tegyük a kará-

csonyt valóban a Szeretet ünnepévé, má-

sok és önmagunk számára. A hívő ember

számára karácsony azt jelenti, hogy Isten

Fia emberré lett, gyermekké lett, a világ-

ba jött – hogy a meghalt lombok helyébe

rügyező ágakat hozzon, hogy a húsz fokos

vagy még fagyosabb hidegben is lángot

rakjon a fázó homlokok mögé, ahogy Jó-

zsef Attila írja Karácsony című versében.

Legalább húsz fok hideg van,

szelek és emberek énekelnek,

a lombok meghaltak, de született egy 

ember,

meleg magvető hitünkről

komolyan gondolkodnak a földek,

az uccák biztos szerelemmel

siető szíveket vezetnek…

Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég

s az újszülött rügyező ágakkal

lángot rak a fázó homlokok mögé.

A Szeretetnek azt a lángját kívánjuk

karácsonykor minden embertestvérük-

nek !

– DR. TOMKA FERENC

a Káposztásmegyeri Katolikus 

Közösség plébánosa

A karácsony  titka
Mi neked, mi nekem a karácsony? Gyakran hallunk a médiában is

viccelődni a kimerítő bevásárlásokról, az ajándékvásárlás idegesí-

tő elemeiről, vagy éppen a kereskedelem nagy lehetőségéről a ka-

rácsonyi készület során. Azért remélhetjük, hogy embertársaink

többsége számára mégis a Szeretet ünnepe ez.

A műemlék jellegű egyemeletes lakó-

épület 1868 körül épült koraeklektikus

stílusban. Homlokzatát a klasszicizmus

nemes egyszerűsége és formavilága

jellemzi. A földszinti ablakokat kes-

keny vakolt keret veszi körül, a zárókő

stilizált palmetta és akantuszlevél dí-

szítésű. Az emeleti ablakokat korin-

toszi oszlopfővel díszített vakolt

lizénák fogják közre, és ugyancsak va-

kolt, egyszerű tagozású szemöldök-

párkány zárja le. A boltozott kapubejá-

rón betekintve igen szép kovácsoltvas

kerítést látunk, mely az épület közvet-

len környezetét választja el a telek

többi részétől. Az egykori Kisdeák,

majd Illek Vince utca 14. számú ház fa-

lán 1961 óta márványtábla hirdeti az

épület műemlék jellegét, városképi je-

lentőségét. Ebben a házban élt Nagy-

bányai Nagy Zoltán festőművész. 

– IVÁNYINÉ KONRÁD GIZELLA

Újpesti séták – Illek
Vince utca 14. 
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2. B.I.G. DIÁKFILMFESZTIVÁL
2008. JANUÁR 18-ÁN AZ ADY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 

Második alkalommal kerül megrendezésre a Bródy Imre Gimnázium 

és az Ady Művelődési Központ által rendezett diákfilm fesztivál.

NEVEZHET A IV. KERÜLET BÁRMELY ISKOLÁJÁNAK 

7-12 ÉVFOLYAMOS TANULÓJA VAGY TANULÓCSOPORTJA EGY VAGY TÖBB, 

MAXIMUM 10 PERCES FILMALKOTÁSSAL.

Jelentkezési határidő és a pályaművek leadása: 2008. január 10., 

csütörtök 14 óráig (a Bródy Imre Gimnázium titkárságán)

Formátum: CD, DVD, VHS, miniDV, SVHS, VHSC-PAL)*

A beérkezett műveket filmes szakmai zsűri bírálja és lesz közönségszavazás is.

A fesztiválra a belépés ingyenes.

Helyszíne: Ady Művelődési Központ, 1043 Budapest, Tavasz u. 4.

Jelentkezési lapok igényelhetők a Bródy Imre Gimnázium titkárságán 

hétköznap 10-14 óráig, (1048 Budapest, Attila u. 8-10.;

Illetve elektronikus úton: istvandabi@wp.pl

Információ: Dabi István M., Tel.: 30 402 1971, e-mail: istvandabi@wp.pl

A fesztivál tervezett programja: 17:30 órától megnyitó, 

17:45 órától filmek vetítése, 19:00–19:30-ig a zsűri döntéshozatalra

visszavonul, közönségszavazatok összeszedése, számlálása,

19:30 órától eredményhirdetés, értékelés, 

beszélgetés a filmek jelenlévő alkotóival.

* a leadott hordozók a fesztivál napján az átvételi nyugta ellenében helyszínen átvehetők, 

a későbbiekben azokat nem őrizzük meg.
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Rendőrségi hírek

FIATALOK RABOLTAK

Fényes nappal történt a minap Káposztásmegyeren, hogy egy tinédzserkorú fiú

ment az utcán, majd odalépett hozzá három fiatal, akik kést rántottak és meg-

fenyegették, hogy bizony baja esik, ha nem adja oda a mobiltelefonját. A fiú

nem adta azonnal a telefont, így dulakodni kezdtek, végül a túlerő győzött és

elvették tőle a mobilt. Az elkövetőket a rendőrség nem találta meg, ám megin-

dították a nyomozást, könnyen lehet, hogy lapzártánkra már meglelik a tettese-

ket, hiszen akciót is szerveztek az előkerítésükre. 

ÉRMÉT LOPOTT A KÖRÖZÖTT BŰNÖZŐ

December első napjaiban egy hetvenéves újpesti úr esett rablók áldozatául. Az

idős ember egy érmegyűjtő társaság tagja, rendszeresen jár az összejövetelek-

re. Mint azt valószínűleg a rablók kifigyelték, bizonyos időközönként magával

viszi régi érméit, papírpénzeit, majd a klubból kiszámítható időben tér haza. La-

kása előtt, a bejáratnál várták az elkövetők. Amikor a bácsi a  ház kapujának aj-

taját nyitotta volna, odalépett hozzá egy fiatalember, lefújta gázspray-vel, fel-

lökte és elvette a táskáját. Az ellopott érmék nagyjából ötszázezer forint érté-

kűek.  Az idős áldozathoz mentőt hívtak a járőrök, kihallgatták. Itt azonban még

nem volt igazi nyom, amire támaszkodhattak volna, ám később a Telefontanú

szolgálathoz érkezett egy hívás, miszerint valaki látta, hogy milyen rendszámú

gépkocsiba szálltak be az elkövetők. A rendszám alapján tovább kutakodtak a

rendőrök. Elsődlegesen az autó tulajdonosát szeretnék felelősségre vonni, el-

számoltatni, hogy ki használta a kocsit a kérdéses időpontban. Az azonban bi-

zonyos, hogy a gépkocsi tulajdonosa sem először találkozik a rend őreivel, hi-

szen jelen pillanatban is szökésben van, más ügy miatt elfogatóparancsot adtak

ki ellene. Most a sort tovább bővítette az újpesti rendőrség, ők is körözik az il-

letőt. 

GÉPKOCSIFELTÖRŐK ŐRIZETBEN

Egy viszonylag kis értékű – százezer forint körüli – Lada típusú személygépko-

csit szerettek volna meglovasítani a tolvajok, ám nemhogy autóval, gyalog sem

tértek haza. Ugyanis a helyi járőrök elfogták őket, őrizetben, a rendőrkapitány-

ságon várják ügyük további alakulását. Annyit lehet tudni, hogy a tolvajok vidé-

kiek, egyelőre más ügyek kapcsán nem kerültek az újpesti rendőrök látókörébe,

noha több hasonló korú autó is eltűnt a kerületből. A rendőrök vizsgálják, hogy

a többi lopáshoz van-e köze a két 18-25 év közötti, hasonló jellegű cselekmé-

nyek miatt már büntetett előéletű fiatalembernek.

A forró pillanatok kivédésére

Ünnepeljünk gondtalanul! - ezzel a felkiáltással immáron har-

madik éve tartanak a fővárosi tűzoltók bemutatót az ünnepek

idején oly’ gyakorivá váló tűzesetek megelőzése érdekében.

A tűzoltási – és gyújtási – bemu-

tatón az elmúlt két évben a fe-

nyőfa-tüzek hatását és oltását

mutatták be a szakemberek, míg

az idén a konyhatüzek kerültek

előtérbe. 

Mint Molnár Pétertől, a Fővá-

rosi Tűzoltó Parancsnokság szó-

vivőjétől megtudtuk, nagymér-

tékben megnőtt a konyhában ke-

letkezett, ottfelejtett ételmara-

dékok által okozott tűzesetek

száma, ezért esett az idei bemu-

tatón a választás a lakás eme he-

lyiségére. 

A látványos demonstráción be-

mutatták, hogy egy a konyhában,

a gáztűzhelyen felejtett serpe-

nyőben étolaj felmelegszik 400-

450 Celsius fokra, amikor önma-

gától begyullad. 

A tűzoltók megmutatták, hogyan nem szabad az ilyen tüzet eloltani, és

mit lehet tenni a lángok hatékony megfékezésére. 

Az oltásra két variációt is bemutattak. Az egyik igen kézenfekvő, hiszen a

legtöbb lábasnak, serpenyőnek is tartozéka a fedő. Ha a lángra kapott ola-

jat letakarjuk a fedővel, akkor az oxigén utánpótlását megszűntetve, elolt-

hatjuk a tüzet. A másik alternatíva, amikor egy benedvesített, kicsavart

konyharuhával fedjük be az edényt, szintén elvágva ily módon az oxigént.

Azonban ha nem csavarjuk ki a konyharuhát, sokkal nagyobb kárt okozha-

tunk, mint azt elsőre gondolnánk.  

Abban az esetben, ha az első rémületben egy pohár vizet öntenénk a lán-

goló olajra, elkövetjük a lehető legnagyobb hibát. Mint azt fotónkon is lát-

hatják, elképesztő tűz keletkezik, amikor a forró olaj vízzel érintkezik. A sza-

badtéri demonstráción láthatták, hogy kettő deciliter víztől egy közel nyolc

méter magas, gombaformájú tűzgolyó alakul ki, amely roppant égési sérü-

léseket okozhat, valamint minden útjába kerülő bútort, éghető anyagot be-

gyújt. A tűz terjedési sebessége ilyenkor 90 méter másodpercenként. Még

kimondani is borzasztó.

A tanulság tehát: ha lángra kap egy edényben az ott felejtett olaj, első-

ként a fedőt próbáljuk ráhelyezni, vagy ha az nincs kéznél, egy konyharuhát

vizezzünk be, csavarjuk ki (!) és azzal fedjük le az edényt.

Fenyőtüzek megelőzésére
Karácsonykor fokozottan nő a lakástüzek száma, hiszen a fenyőfák, valamint

az izzósorok egyaránt kigyulladhatnak. Ezzel kapcsolatban megkerestük

Molnár Pétert, a tűzoltóság szóvivőjét, aki a megelőzéssel kapcsolatban ki-

emelte: a fenyőfa nagyon sok olajat tartalmaz, ezért kifejezetten intenzíven

és gyorsan kezd el égni. Gyakorlatilag kettő perc alatt kialakulhat egy igen

komoly lakástűz. Ha ilyen történik, az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy

kimenekülünk a lakásból és hívjuk a tűzoltókat. Ha még kicsi a láng, akkor

esetleg áramtalanítást követően néhány vödör vízzel elolthatjuk a tüzet, de

nyilvánvalóan – a kifejezetten ijesztő látvány miatt – nincs mindenkiben

annyi lélekjelenlét, hogy maga kezdjen oltani. Az elektromos fényfüzérek

használata is igen elterjedt, manapság szinte nincs karácsonyfa világító,

néha zenélő izzósor nélkül. Csak és kizárólag szakboltban érdemes ilyet vá-

sárolni, olyan terméket, amelyről van műbizonylat is, amely tartalmazza a

besorolását, hogy milyen érintésvédelmi szabályoknak felel meg, ezzel

együtt nyilván garanciát is vállalnak a működésére. A piacon vásárolt ter-

mék lehet, hogy olcsóbb, de a lakásfelújítás egy esetleges tűz után lénye-

gesen nagyobb összeg, mint amit az ember megspórol egy olcsó, de rossz

minőségű izzósoron.



Kivont karddal Pekingbe

A kardot, mint fegyvert, eredetileg a fér-

fiaknak találták ki. Mi vitt rá egy fiatal

lányt, hogy mégis ezt a fegyvernemet

válassza?

– Számomra ugyanaz volt a vonzó a

kardban, mint egy fiúnak. Én is imádtam a

kalandfilmeket, és azokon keresztül a kar-

dot is megszerettem. Kislányként egyéb-

ként elsősorban focizni szerettem volna,

de azt az édesapám nem engedte, majd

miután 1986-ban beléptem a Majakov-

szkij (ma Király) utcai vívóterembe, az ot-

tani edzők is megmosolyogtak, mikor ki-

jelentettem, hogy kardozni szeretnék.

Aztán mégis csak egyike lett a női kard-

vívás hazai megteremtőinek.

– 1987-ben igazolt le az Újpesti Dózsa

(most ünnepeltük a 20 éves klubtagsá-

got). Eleinte Szlávy Géza irányításával tő-

röztem. Egész jól ment. Országos Úttörő (ma Újonc) Bajnokságot nyertem, csapatban

is többször korosztályos bajnoki címet szereztem. A 90-es években aztán eljutott

hozzánk is a hír, hogy Nyugat-Európában már rendeznek női kardvívó versenyeket, és

1996-ban ezen felbuzdulva vettem magamnak egy kardot. Akkor már Gergácz László

irányította az edzéseimet, akitől az első kardiskolákat is kaptam. Az első hazai női

kardvívó versenyre 1997-ben (újabb jubileum) Nagykanizsán került sor, ahol 27-en

indultunk. Közülük ma már mindössze csak négyen vívnak.

– Szerencsére a nemzetközi eredmények sem sokáig várattak magukra…

– 1998-ban már bemutatóként szerepelt a világbajnokság programjában a női

kardvívás. A 9 résztvevő között én is ott lehettem. Az első teljes vébét pedig egy év

múlva Szöulban rendezték. Jómagam - már Bódy István irányításával - azóta négy-

szeres egyéni európa-bajnoki 3. helyezett vagyok, és emellett tagja voltam a 2002-

es moszkvai Eb-n és a 2003-as lisszaboni vébén egyaránt 2. magyar csapatnak.

– Az első olimpiája Athénban viszont nem úgy sikerült, ahogy szerette volna (a leg-

jobb 16 között egy tussal kikapott), de úgy tűnik, esélye van arra, hogy Pekingben ja-

vítson.

– Ehhez előbb ki kell jutnom, ami ma már nehezebb dolog, mint az olimpián jól

szerepelni. Jelenleg 14. vagyok a kvalifikációs ranglistán. De, ha a csapatban kvalifi-

kációt szerzőket (erre a magyar válogatottnak kevés esélye van) kihúzzuk, akkor már

a 2. helyen állok. Tavasszal még hat verseny lesz, melyek mindegyikére remélhető-

leg nevezni fog a magyar szövetség. Ha minden a terveim szerint alakul, akkor való-

ban utazhatok majd Pekingbe, ahol már egyetlen cél fog vezérelni, hogy bejussak a

nyolcas döntőbe. Ott pedig már bármi megtörténhet. – RIERSCH TAMÁS

Olimpiai sorozatunk első állomása a IV. kerület határain túlra, a bel-

városi UTE Vívóterembe vezetett, ahol a szakosztály egyetlen olim-

piaesélyes versenyzőjével, Nagy Orsolyával találkoztunk.
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Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!

2007.  december  21.

Bene Ferenc 
december 17-én 
lenne 63 esztendős
Az Újpesti Torna Egylet olimpiai bajnokainak

– Megyeri úti – márvány tábláján öt labdarú-

gó neve szerepel. Közülük az első Bene Feren-

cé aki 1964-ben Tokióban lett aranyérmes.

• 1944. december 17-én Balatonújlakon született és 1964-ben az újpesti

Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett.

• Labdarúgó pályafutását Balatonkeresztúron kezdte, ahol 13 évesen már a fel-

nőtt csapatban játszott. Innen a Marcali MEDOSZ-ba, majd a Kaposvári Kini-

zsibe igazolt.

• 1961-től 17 éven keresztül volt az Újpesti Dózsa Sport Club játékosa. Ez idő

alatt nyolc bajnokságot és három Magyar Népköztársasági Kupát nyert.

• 418 bajnoki mérkőzésen több mint 300 gólt szerzett.

• 1963 és 75 között ötször volt a hazai bajnokság Gólkirálya.

• 1964-ben a Tokiói Olimpián – a magyar csapat tagjaként – aranyérmet szer-

zett és tizenkét góljával itt is elnyerte a Gólkirály címet.

• Az 1964. évi Európa-bajnokságon bronzérmes lett.

• 1966-ban a világbajnoki VI. helyezett csapat tagja volt.

• 1962 és 1979 között közel 80 alkalommal volt tagja a magyar válogatottnak.

• Az európai labdarúgás történetében 1961 és 1974 között is maradandót alko-

tott. A KEK-ben és a BEK-ben bronzérmes, a Vásárvárosok Kupájában ezüst-

érmes lett. 

• 1989-ben a Testnevelési Főiskolán szakedzői diplomát szerzett. 

• 1979-től 81-ig az Újpesti Dózsa Sport Club Labdarúgó szakosztályának tech-

nikai vezetője, 1989-től pályaedzője, 1992-93-ban az UTE vezetőedzője volt.

• 1992-ben irányításával Szuperkupát nyert a csapat.

• 1988-ban a magyar válogatott, 1994-től az atlantai olimpiai válogatott pá-

lyaedzője volt.

• 1998-99-ben a László Kórház női foci csapatának edzője, irányításával két-

szer bajnokságot, egyszer kupát nyert  csapata.

• 2005. őszén Újpest díszpolgárává választották.

• 2006. februárjában végleg eltávozott közülünk.

Emlékét tisztelettel megőrizzük.

GYERMEKÁLDÁS

Samu Andrea kajak edzőnknek megszü-

letett második gyermeke: Zsófia! 

BERTA ÁKOS tagja volt a Pannon Kupán

résztvevő felnőtt válogatottnak! – adta

hírül az MJSZ az elmúlt héten. Berta

péntektől vasárnapig Miskolcon ját-

szott Ukrajna, Lengyelország és Japán

legjobbjai ellen.

MARATONI BRONZ

Teveli Petra atléta 2:35:21 órás egyéni

csúccsal bronzérmet nyert és olimpiai

szintet futott a Miláno Marathonon.

JUNIOR HOKIPRÓBA

Rafaj Attila, Strausz Ádám, Szirányi

Bence és Virág Csaba, az UTE hokisai

elutaztak a junior válogatott tagja-

ként Rigába, hogy megpróbálják ki-

harcolni a csoportban maradást. El-

lenfeleik: Fehéroroszország, Nagy-

Britannia, Franciaország, Lettország

és Szlovénia.

RANGLISTA ELŐRELÉPÉS

Gyertyános Gergő kajakozó harmadik

lett a Magyar Kereskedelmi Bank fér-

fi kajak ranglistáján.



evés magyar futballista mond-

hatja el magáról, hogy 92-sze-

res magyar válogatott. Fazekas

László 1959-ben igazolt az Új-

pesti Dózsába, itthon soha, egyetlen

meccset sem játszott más klub színei-

ben. Ezért rögtön arra voltam kíváncsi,

mit is jelent számára a városrész:

– Ó hát életemnek egyik legna-

gyobb részét. Egy nagy szelet az éle-

temből, ami tele van kellemes élmé-

nyekkel és nemcsak azért mert fiatal

voltam. Tudni kell, hogy 12 éves ko-

romtól 33 éves koromig – azaz 21 éven

keresztül mindig ugyanabba a stadi-

onba kellett mennem. Több mint 2 év-

tizeden át lila-fehérben azon a kör-

nyéken játszottam. Minden egyes hét-

végén mérkőzésre készültünk. Edzet-

tünk. Egész alacsonyról jutottam fel a

legjobbak közé, szóval, nagyon sokat

jelent nekem Újpest.

– Kicsit meséljen a pályafutásáról.

Hogyan lehet az minta a mai futballis-

ták számára?

– Hát, hogy miben rejlik a titok? Na-

gyon akarni kell. Az ember mindenhez

csak úgy álljon hozzá, hogy csak és ki-

zárólag magára számíthat. Ne keressen

másokban kifogást, hanem magával tö-

rődjön, hogy ő mit és hol rontott el. A

fociban is, mint az élet sok más terüle-

tén, két embertípus van kudarc esetén.

Az egyik típus összeomlik, ha kudarc

éri, a másik még jobban megkeménye-

dik és ezáltal jobban teljesít. Az élet te-

le van hullámvölgyekkel. Például az én

kiruccanásomtól sokan féltettek (33

évesen 1980-ban igazolt egy Belga

csapathoz (RFC Antwerp)). Amikor én

kimentem, akkor lettek a belgák ezüst-

érmesek. Néhány évvel később Mexikó-

ban a világbajnokságon pedig bronzér-

mesek. Abban az időben a topon volt az

a csapat. Úgyhogy ebben az erős csa-

patban mindenféle szerénytelenség

nélkül állíthatom, hogy az egyik leg-

jobb voltam.

– Bálint László után a második volt,

aki a szocializmus évtizedeiben enge-

délyt kapott arra, hogy nyugati klub-

hoz szerződjön. Sokan féltették a bel-

giumi kalandtól, felemlegetve, hogy

már 33 éves, s hogy vékony testalka-

tával „elveszik” majd a szigorú profi

védők között. Nem lett igazuk…

Ezek szerint megtalálta ott a helyét.

Meddig játszott abban a

belga csapatban és me-

séljen arról mi történt

Önnel a későbbiekben?

– 80-tól 84-ig játszot-

tam az Antwerpenben

MB1-ben. Utána hívott

egy kisebb csapat másod-

osztályba, hogy segítsek,

mert szeretnének följutni.

Akkor én már bizony 37

éves voltam, még egy

évet ott játszottam. Köz-

ben elvégeztem a belga

edzőiskolát. Diplomát

szereztem. Utána kezdtem edzőként

dolgozni.

– Úgy tudom, hogy edzőként is sikert

sikerre halmozott.

– Másodosztályban háromszor ját-

szottam a feljutásért MB1-be, abból

egyszer sikerült feljutni. Szabadi Laci

volt a játékosom a Vasasból. Hát ez a

csapat 30 év után feljutott. Emlékszem

óriási ünneplés volt. Utána egy másik

csapattal is bajnokságot nyertem. Végül

pedig az Antwerpennél voltam edző első

osztályban. Ott az volt az eredményem,

hogy bejutottunk a legjobb négy közé.

– Fazekas László neve itthon többször

is felmerült az Újpest csapatánál vagy a

magyar labdarugó válogatott élén. Be-

levágna ebbe a „nagy kalandba”? 

– Én megmondtam elég világosan, ha

jövök vagy jönnék, két csapat jöhet szá-

mításba: az vagy az Újpest vagy pedig a

válogatott. De hát amíg nincs konkrét

megkeresés addig ez a dolog függőben

marad. Ugye a közmondás szerint is

kettőn áll a vásár… 

– Egy ilyen világhírű játékostól nem

lehet elmulasztani azt a kérdést, hogy

mit üzen a mai magyar futballistáknak.

Mert bizony szükség volna néhány bíz-

tató szóra.

– A mai futballistáknak az az óriási

szerencséjük, hogy a focival rengeteg

pénzt lehet keresni. Ha netalán valaki

kijut nyugatra, mondjuk egy tíz év alatt

egy biztos jövőt alapozhat meg magá-

nak. Tehát óriási lehetőség van a kezük-

ben, ami a mi időnkben bizony nem

volt. Nálunk abban az időben a klubhoz

való hűség és a színekért való küzdelem

ment. A barátság, a becsület volt a kö-

zéppontban. Ez a mai világban már nin-

csen. Sem a fociban, se semmiben.

Mindenki oda megy, ahol egy kicsit

többet tud keresni.

– Hiányzik az összetartás?

– Igen, ezt hiányolom. Elsősorban ak-

kor tudatosult bennem ez, amikor edző

voltam, hogy ezek a mai „fiúk” egészen

mások, mint mi voltunk… – TK

UTE-hírek
A LEGJOBB HOKIS

Ahogy közeleg az esztendő vége, minden

szövetségben elérkezik az év legjobbjai-

nak kiválasztása. A Magyar Jégkorong-

szövetségben is megrendezték az ünne-

pélyt, ahol a 2007-es év legjobb női já-

tékosának Szlaby Gyöngyit, az UTE-

Marilyn csapatkapitányát választották. 

SZURKOLÓK TALÁLKOZTAK 

A JÁTÉKOSOKKAL

Nemrég nagy sikerű szurkolói ankétot

rendeztek az UTE hokisai, amelynek al-

kalmával a csapat leglelkesebb bíztatói

belátogathattak a felnőtt csapat öltöző-

jébe, megtekintették a csapat edzését. A

legnagyobb élményt talán a játékosok-

kal való közös hokizás, valamint az azt

követő kötetlen beszélgetés jelentette.

Mint az fotónkon is jól látszik, úgy

tűnik, sikerült kicsit közelebb hozni

egymáshoz a felnőtt csapatot és az ér-

tük szurkolókat.

KÖTELEZŐ GYŐZELEM

Az újpesti vízipólósok kötelező győzel-

met arattak az Alba Volán SC ellen a

legutóbbi mérkőzésen. A gólokat Ger-

gely, Lezo és Skorvanek szerezték, így

végül 3-1 lett a végeredmény. 

ÚJRA ÚSZNAK LÁNYAINK, FIAINK…

Folytatva a hagyományt, idén is meg-

rendezi év végi úszóversenyét az UTE

póló szakosztálya. Az idei versenynap-

tár lehetővé tette, hogy december hó-

napban, a karácsony előtti napokban

bonyolítsák le a sportolók, szüleik és

nagyszüleik által egyaránt szeretett

ünnepi seregszemléjüket. Legalább

olyan hangulatban szeretnének látni

mindenkit a Komjádi uszodában de-

cember 22-én, szombaton, mint ezt

megelőzően minden évben. 

Az úszás mellett minden arról szól

majd, mint minden évben: a gyerekek

teljesítményének megbecsüléséről,

értékeléséről, megfelelő körítéssel

hangulatos órák közös eltöltéséről. 

Az esemény december 22-én, szom-

baton 10:30-kor kezdődik a Komjádi

Béla fedett uszodában. A belépés min-

den résztvevő számára ingyenes.

23www.ujpest .hu

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I .  É V F O L Y A M ,  2 1 .  S Z Á M
Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!

Az egykori ezüstcipős kiváló magyar focista Budapesten a Görögor-

szág elleni magyar eb selejtezőn ünnepelte 60. születésnapját. Az

Újpesti Dózsa egykori támadójánál csak Bozsik József szerepelt

többször a magyar válogatottban. A Belgiumban élő legendás fut-

ballista, pályafutása csúcspontján európai ezüstcipőt nyert. „Csak

akarni kell” – így jellemezte sikerekben gazdag pályáját.

K

Csak akarni kell
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Újpesti Napló

Pinczel Lászlóné, Ilonka né-

ni,több mint fél évszázados

piaci emlékekkel is szolgál,

s megtudhatjuk tőle: a sa-

vanyúságok receptje is

öröklődik generációk mun-

kája nyomán…

Valev Lászlóné  a negyvenedik karácsonyára készül azújpesti piacon a zöldséges stand másik oldalán állva.

A karácsonyi díszek, apró ajándék-

tárgyak mit tagadás vonzzák a te-

kintetet, bár kinek-kinek az ízlésvi-

lága is diktál, mennyire öltözteti

ilyenkor díszbe a lakását és a fe-

nyőfáját. A kínálat nemsokára vál-

tozik: az angyalkákat, csengettyűket

a szilveszteri kellékek – a trombita,

a szerencsepénz és a papírkalapok –

váltják.

Minden nap érkezik

sertéshús Fecóhoz,

akinek az üzlete

fogalom a piacon.

A karácsonyi ajándékok beszerzési forrása számtalan lehet, egy azonban biztos: a

közelgő ünnepek előtt az újpestiek jelentős többsége – még az is, aki csak „alkal-

mi” vásárló – többször is megpakolja szatyrát, kiskocsiját a piacon. 

Sőt a főváros számtalan pontjáról, így Budáról, Angyalföldről és a Pest-környé-

ki településekről is érkeznek vásárlók. Bár a vásárlók pontos számát megbecsülni

sem lehet, bőségesen elég a saját tapasztalat: amikor cammogunk sűrű sorokban

az árusok és elárusító helyek között, – több mint ezren vagyunk egy időben jelen…

De az újpesti piac- és vásárcsarnok még mindig nagy népszerűségnek örvend,

nemcsak az áruválaszték bőséges, az árak is különbözőek: érdemes először körbe-

járni, tájékozódni.

Terülj, terülj asztalkám… A Surdról érkező
Vadászné Vass Mária 
vidám mosolya annak
szól: formás, szép 
fenyőket hozott.

FOTÓK: HORVÁTH DÁVID
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