
SITTESEK HÁBORÚJA 
Elérkezett Káposztásmegyerre a

metró – törmeléke. Újpest kártérí-

tést követel.

– 7. OLDAL

ÁTMENETILEG 
NINCS ÁTMENET
Június 14-től teljes hídzárlat vár

az Északi vasúti Duna-hídra.   

– 6. OLDAL

VIRÁGZÓ PROGRAMOK
Közösségi virágültetéssel indult út-

jára immár hivatalosan is a Virágvá-

ros-program. 

– 24. OLDAL

Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  H I V A T A L O S  L A P J A

ISMÉT CSALÁDI NAP  
Második alkalommal rendezi meg

az önkormányzat június elsején az

Adyfamília-programot. 

– 8. OLDAL

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! • 2008. május 16., II. évf., 9. szám

w w w . u j p e s t . h u

ÚJPESTI NAPLÓ

Elballagtak...Elballagtak...
Közel négyszáz középiskolás fiatal búcsúzott idén a hagyományos
fáklyás felvonulással az újpesti diákévektől



HELYREIGAZÍTÁS

Az Újpesti Napló 2008. április 25.-i szá-

mában megjelent, Derce Tamás levele

előtti szerkesztői bevezetője súlyosan

elfogult, egyoldalú, politikailag elköte-

lezett, tényekkel alá nem támasztott

valótlan állításokat fogalmaz meg kije-

lentő módban. A bevezetőben szereplő,

nem bizonyított minősítések („kétes

politikai akcióba kezdett a helyi Fidesz

szervezet”, „ezzel minden felelős helyi

politikus tisztában van” – tehát aki az

ellenkezőjét állítja, az nem felelős poli-

tikus) súlyosan sértik a helyi Fidesz jó

hírnévhez fűződő jogait. Derce Tamás

levelében megjelent hamis állítások, a

valóságot hamis színben feltüntető állí-

tások, téves információk sértik a hely-

ben élők hiteles tájékozódáshoz fűződő

jogait és súlyosan sértik a helyi Fidesz

jó hírnévhez fűződő jogait is.

Az Újpesti Napló szerkesztősége a

sajtótörvénnyel ellentétesen, a köz-

pénzből fenntartott médiához méltatla-

nul, nem biztosított lehetőséget állás-

pontunk kifejtésére. Az Újpesti Napló

tehát a kialakult helyzetről egyoldalúan

tájékoztatott.

AD1.

Derce Tamás valótlanul állítja, hogy:

„Azt viszont tudom, hogy az újpesti Fi-

desz vezetése és az újpesti MSZP, a jelen

választási ciklus elején titokban, anél-

kül, hogy más tudott volna róla, elosz-

totta egymás között az önkormányzat

gazdasági pozícióit, s az ezeket a társa-

ságokat ellenőrző, illetve irányító tes-

tületekbe be sem engedték más szerve-

zetek képviselőit.”

Ezzel szemben a tény az, hogy az

önkormányzat gazdasági pozíciói-

nak elosztása a választáson szerzett

eredményen alapulóan, mandátum-

arányosan, a képviselőtestület

2006 decemberi ülésén a polgár-

mester kifejezett ajánlására és sza-

vazatával, közel egyhangúan került

elfogadásra. A testületekben vala-

mennyi jelelő szervezet képviselői

részt vesznek a Képviselőtestület

döntése értelmében. Ez év elején

Derce Tamás és az MSZP együttmű-

ködéseként 4 fő Fidesz által dele-

gált szakembert szavaztak ki ezen

cégek ellenőrző, illetve irányító

testületeiből.

AD2.

Derce Tamás valótlanul állítja, hogy a

kiáltvány egyik aláírója, aki egyben a

Fidesz fővárosi frakciójának a tagja, és

az Újpesti Fidesz vezetése közömbösen,

szó nélkül hagyva elment a Szülőotthon

bezárása és az urológiai ellátás meg-

szűntetése mellett. 

Ezzel szemben tény, hogy:

– az Újpesti Fidesz Szervezete há-

rom tiltakozó megmozdulást szer-

vezett a Szülőotthon és az Uroló-

giai Osztály bezárása, valamint a

Károlyi Sándor Kórház gazdasági

ellehetetlenítése ellen. Ezeken

Pesti Imre, a Fidesz országgyűlési

és fővárosi önkormányzati kép-

viselője, egészségügyi szakpoli-

tikus, Wintermantel Zsolt, a

Fidesz újpesti és fővárosi képvi-

selője, dr. Hollósi Antal, a Fidesz

újpesti önkormányzati képvise-

lője, a Népjóléti és Lakásügyi Bi-

zottság elnöke, valamint Nagy

István alpolgármester, a Fidesz

országgyűlési képviselője emel-

te fel a hangját a Szülőotthon

bezárása ellen. Az egyik tiltako-

zó gyűlésen dr. Derce Tamás is

felszólalt. 

– Derce Tamás és Nagy István

alpolgármester közösen tartott

sajtótájékoztatón is felemelték

hangjukat az újpestieket hátrá-

nyosan érintő intézkedések ellen.

– Nagy István alpolgármester-

ként a miniszternek írandó hivata-

los levéltervezetet terjesztett a

Képviselőtestület elé (amit az

MSZP-SZDSZ többség leszavazott),

a Fidesz helyi vezetői nyílt levélben

tiltakoztak Molnár Lajos egészség-

ügyi miniszternél a Szülőotthon

bezárása miatt.

– a Fidesz jogászai Nagy István

kérésére beadványt készítettek az

egészségügyi miniszter közigazga-

tási határozata ellen. Ezt az anya-

got átadta az önkormányzat jogi

tanácsnokának, aki ennek alapján

az önkormányzat képviseletében

keresettel élt a jogszerűtlennek

tartott intézkedések ellen.

– Nagy István alpolgármester dr.

Tóth József angyalföldi polgár-

mesternél, a Regionális Egészség-

ügyi Tanács fővárosi tagjánál hiva-

talos úton kezdeményezte az uro-

lógiai, valamint a szülészet-nő-

gyógyászati fekvőbetegellátás

visszaállítását.
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Az ellenzék véleménye

Feketén-fehéren 
– a rendelőkről
HELYREIGAZÍTÁSI KÉRELEM

Az Újpesti Napló 2008. április 25.-i számában a 6-7. oldalon, vala-

mint a www.ujpest.hu honlapon megjelent szerkesztői bevezető-

ben és Derce Tamás levelében megjelent hamis állítások, a valósá-

got hamis színben feltüntető állítások, téves információk miatt

kérjük (a levélben névvel is említettek, valamint a Fidesz Magyar

Polgári Szövetség Újpesti Szervezetének elnöke) az alábbi helyre-

igazítást az Újpesti Napló következő számában, azonos helyen, va-

lamint a www.ujpest.hu oldalon ugyanott és ugyanannyi ideig tör-

ténő megjelentetését! A helyreigazításunk alapja a valótlan, vagy

a valóságot hamis színben feltüntető tényközlések sora. A sajtó – a

töretlen jogi, bírói gyakorlat szerint is – a mástól szerzett értesülés

(információ) továbbadásáért is felel. Az egyoldalú ismertetés jog-

sértőnek minősül. 



Derce Tamás valótlanul állítja, hogy a

Fővárosi Közgyűlés az újpesti szakren-

delők privatizációját elrendelő határo-

zatát felfüggesztette.

Ezzel szemben a tény, hogy a

Fővárosi Közgyűlés ilyen határoza-

tot nem hozott.

AD3.

Derce Tamás valótlanul állítja, hogy a

2007. októberi keltezésű anyag azon

mondata, miszerint „nem preferálják a

szakellátás átvételét”, azt jelentené,

hogy: „Magyarul: a felnőtt szakrendelő

változatlanul maradjon fővárosi tulaj-

donban, fenntartásban és Újpest Ön-

kormányzata azt ne vegye át! 

Ezzel szemben 2007 decemberé-

ben éppen Derce Tamás adott utasí-

tást arra, hogy Nagy István alpol-

gármester készíttessen szakértői

véleményt a felnőtt és gyermek

szakrendelők átvételének gazda-

sági hatásairól, és annak alapján

tegyen előterjesztést a Képviselő-

testület felé.

AD4.

Derce Tamás idézete az Önkormányzat

által megrendelt szakvéleményből: „az

ingatlan (azaz a nyolcszintes épület) és

a gép- eszközpark felújítása… öt éven

keresztül évi 100 millió forint (ez való-

jában évi 200 millió minimum) fejlesz-

tés- beruházást igényel)”.

Derce Tamás ebben valótlanul idézte a

2008 február 5-i előterjesztés szöve-

gét, azzal, hogy saját zárójeles meg-

jegyzéseit az előterjesztés idézett ré-

szeként tüntette fel, holott ezen záróje-

les megjegyzések 1) nem voltak részei

az előterjesztésnek, 2) a tartalmat sú-

lyosan torzítja, és hamis következtetés

levonására alkalmas.

Derce Tamás valótlanul állította:

„Íme, a megoldó képlet: Először átvenni

a szakrendelőt az Újpesti Önkormányzat

tulajdonába, aztán ráfordítani sok száz-

milliót, netán akár egymilliárdot az Ön-

kormányzat kasszájából, majd a szak-

rendelő non profit társaságba vitelével,

külső forrás bevonásával privatizálni!”

A valóság ezzel szemben az, hogy a

100%-os önkormányzati tulajdon-

ban lévő non-profit gazdasági tár-

saságba történő külső forrás bevo-

nása nem jelent privatizációt. 

A szakértői anyag szerint a non-

profit gazdasági társaság kérheti a

közhasznú, illetve kiemelten köz-

hasznú szervezetté történő minő-

sítését, ami adományok elfogadá-

sára, azaz külső forrás bevonására

teremt lehetőséget. De külső forrás

bevonása lehet pályázati pénz, be-

ruházási, fejlesztési hitel is. Ez nem

privatizáció! Ugyanis a non-profit

gazdasági társaság jellegéből adó-

dóan osztalékot nem fizet, meg-

szűnés esetén a tagok vagyoni

hozzájárulásán felüli vagyon a tu-

lajdonosok között nem osztható

fel, csak közcélokra fordítható.

Derce Tamás azon kérdésének több-

szöri feltételével, miszerint: „Ki akar

privatizálni?”, és az előterjesztők nevé-

nek ugyanott történő említésével azt a

hamis látszatot kelti, mintha e két dolog

között bármilyen összefüggés lenne.

Ezzel szemben a tény az, hogy a

Fővárosi Önkormányzat Egészség-

ügyi Bizottsága hozott egy olyan

határozatot, ami szerint a felnőtt

szakrendelést 10 évre bérbeadják,

azaz funkcionálisan privatizálják.

Derce Tamás sejtetésével (sugal-

mazásával) szemben az igazság az,

hogy a Fidesz – Magyar Polgári

Szövetség Országos választmánya

döntött arról, hogy a Szövetség

nem támogatja az egészségügyi

intézmények privatizációját. A

Fidesz Újpesti Szervezete kiáll az

újpestiek egészségügyi ellátásáért,

és határozottan ellenzi az egészség-

ügyi intézmények privatizálását.

Tény, hogy Nagy István a Derce Ta-

más által kijelölt szakértőtől meg-

rendelt szakvélemény alapján ké-

szítette előterjesztését, és az a

szakrendelések újpesti önkor-

mányzati működtetésbe vételére

tett javaslatot.

AD5.

Derce Tamás valótlanul állítja, hogy: „A

felnőtt szakrendelő nyolcszintes épüle-

tének felújítási költsége az elkészült

szakvélemény szerint kb. 1000 millió,

azaz egymilliárd forint.”

Ezzel szemben tény, hogy az ön-

kormányzat által megrendelt szak-

vélemény a négy (!) érintett épü-

let – a Felnőtt szakrendelő, a Gyer-

mek-szakrendelő, a Mentálhigié-

nés Állomás valamint a Fóti úti tü-

dőszűrő állomás – összes felújítási,

műszer-, gép-, eszközbeszerzési

költségét 410-490 millió forint kö-

zötti összegre becsüli. Ezzel ellen-

kező tartalmú, vagy ennek ellent-

mondó szakvélemény nem került

az önkormányzat egyetlen illeté-

kes testülete, és a területért fele-

lős ágazati alpolgármester elé.

Derce Tamás ezen hamis (egymilli-

árd forintos) számadatra alapozva

állítja, hogy a szakrendelések át-

vétele csődbe vinné az önkor-

mányzatot, és kárt okozna Újpest

lakosságának.

AD6.

Derce Tamás azon kijelentésével, mi-

szerint: „nincs joga hallgatni egyetlen

újpesti fővárosi képviselőnek sem, ami-

kor a Fővárosi Közgyűlés, vagy annak

valamely bizottsága Újpest alapvető ér-

dekeit sértő intézkedést hoz.”, azt a ha-

mis látszatot kelti, mintha a szakrende-

lő ügyében egyetlen fővárosi képviselő

sem tett volna semmit.

A valóság ezzel szemben az, hogy

Wintermantel Zsolt újpesti és fő-

városi képviselő már tavaly ősszel

interpellációt intézett Demszky

Gáborhoz a szakrendelő helyzeté-

nek ügyében.

Újpest, 2008. május 7.

BARTÓK BÉLA, 

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 

Újpesti Szervezetének elnöke

NAGY ISTVÁN, 

országgyűlési képviselő 

(Fidesz – MPSZ), Újpest 

alpolgármestere

DR. HOLLÓSI ANTAL, 

önkormányzati képviselő, 

az NLB elnöke

WINTERMANTEL ZSOLT, 

fővárosi és újpesti 

önkormányzati képviselő
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méreteit tekintve egyébiránt kicsiny gyermekparadicsom ezen a napsütötte,

tavaszi napon nagyon sok érdeklődőt vonzott, nem hiába kerültek invitáló so-

rok a környék házainak postaládáiba. A bekerített játszótéren hinta, csúszda

és a Canopus névre keresztelt, a gyerekek lendületével dinamikus mozgás-

formákra képes alkalmatosság várta a kicsiket és a nagyobbacskákat, a szigorúan vett

EU-s szabványoknak megfelelő, biztonságos környezetbe építve. A gyerekek termé-

szetesen mindjárt kipróbálták a játékokat, mamák, nagymamák, apukát figyelő tekin-

tete mellett. Avatóbeszédében dr. Trippon Norbert gazdasági alpolgármester hangsú-

lyozta, nekünk, újpestieknek egyáltalán nem mindegy milyen állapotban vannak a

parkok és a játszóterek, lényeges szempont, hogy hol, milyen környezetben töltjük

szabadidőnket és hogy a gyermekek milyen körülmények között játszhatnak, jutnak

közelebb ezáltal a megismeréshez. Ez a játszótér Újpest Önkormányzata anyagi erejé-

ből, és a fővárosi önkormányzat játszóterek felújítását ösztönző pályázatából elnyert

pénzösszegből valósult meg, mely utóbbi támogatásért külön is köszönetet mondott.

Kívánta, érezzék jól magukat a játszótéren, vegyék birtokukba, de emellett kérte is a

jelenlévőket, a gyerekeket, vigyázzanak rá, hogy hosszú ideig élvezhessék, ilyen új-

szerű állapotban, minél többen. A játszótérre érkező tipegő-totyogó apróságokat és a

nagyobbacska óvodásokat nemcsak az új játszóeszközök varázsolták el, hanem az ün-

nep jegyében átnyújtott csokoládé, és Újpest „színeit” idéző piros és sárga léggöm-

bök is várták. További élményként, a Szép Ernő Társulat Panni és az álommanók című

mese előadásában, királykisasszony és királyi fenség is érkezett a játszótérre. S, ha

nem is lesz mindig léggömb és mesejáték, a „hátramaradó” játszótér – e kellékek nél-

kül is – varázslatos élmények színtere lehet, azaz máris az. – B. K.

A JÁTÉK NEVE: CANOPUSZ
A 6-15 éves korosztály számára készül. Elsősorban dinamikus mozgásformákat

tartalmaz, mint mászás, forgás. A toronyban a statikus funkciókat a pihenőkagy-

ló és a háromszög alakú keret szolgálja. Abból indultunk ki, hogy ez a korosztály

ugyan játszik, azonban a „játékuk” inkább a különböző sportok felé irányul. En-

nek megfelelően a jégtánc (piruett) és a szörf azonos mozgáselemeire épül. 

…igen, az történt a játszótér felújítási programban. Az elmúlt év végén

átadott Aradi utcai játszótér után a sorban a Rózsa utca 1-3. számú,

tízemeletes panelház tövében lévő játszótér született újjá, amit

avatási ceremóniával tett emlékezetessé április 25-én délelőtt a

kisgyermekes családoknak Újpest Önkormányzata. (Év végégig még

tizenöt park, játszótér felújítása bővíti a sort.)

Egy újabb lépés…

A
A fejlesztőpedagógia  határokon átívelő és Újpest-

ről induló világhírét mi sem bizonyítja jobban,

minthogy második alkalommal érkeztek Japánból

pedagógus vendégek április végén a Nyár utcai

JMK, vagyis a Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvo-

dába. A tizennégy tagú, óvodapedagógusokból és

tanárokból álló delegáció a mozgásfejlesztésre

épülő helyi nevelési program gyakorlati tapaszta-

lataira volt kíváncsi. A fejlesztő pedagógia, mint új tudományág, ugyanis alig több

mint két évtizedes múltra tekint vissza, akkor nyert teret, amikor a prevenció gondo-

lata is új volt. Az emberi személyiség teljes kibontakoztatására törekvő program a

mozgás fejlesztő szerepére épít, azt tekinti az egészséges személyiség lételemének.

Magyarországon a fejlesztőpedagógia szülőanyja a nemrégiben elhunyt Porkolábé dr.

Balogh Katalin, Újpest Gyermekeiért-díjas pedagógiai szakpszichológus, az ELTE do-

cense , akinek módszerét Újpesten először az Aradi Óvodában, majd a JMK óvodában

alkalmazták és alkalmazzák ma is. A JMK Óvodába látogató japán pedagógusok érdek-

lődéssel és tetszéssel fogadták a látottakat, ami arra is garancia: a nevelési progra-

mot újabb és újabb csoportok tanulmányozzák majd, a jövőben is, Újpesten.

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetőségű súlyos

mozgáskorlátozott fiatalok támogatására pályázatot hirdet, amely

tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási, ill. munka-

vállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tárgyi eszközök

vásárlásához hozzájárulásként igényelhető. Az alapítványtól pályázható összeg

nem lehet több a pályázati cél költségének 25%-ánál, de legfeljebb 45 000 Ft. Pá-

lyázni a 40. életév betöltéséig lehet. A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos

mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi igazolásokat, valamint a családban

együtt élők 2007. évi jövedelemnyilatkozatait. A névvel, címmel és telefonszám-

mal ellátott pályázatokat Prof. Dr. Kováts István Alapítvány (1052 Bp., Városház u.

9-11.) címére kérjük beküldeni 2008. augusztus 31-ig. Minden pályázó 2008. ok-

tóber 31. napjáig kap értesítést a kuratórium döntéséről. A díjakat a nyertes pá-

lyázók a Fogyatékosok Napja Fővárosi rendezvénye keretében vehetik át.

A mozgáskorlátozott fiatalok támogatására létrehozott Prof. Dr. Kováts István Alapítvány kuratóri-

uma tájékoztatja az adományozókat, hogy 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a mozgás-

korlátozottak 2007. évi támogatására használják fel. Köszönjük mindazoknak, akik a jövedelem-

adójuk 1%-át az Alapítvány részére juttatták!

Sajtóközlemény
Budapest IV. kerület Újpest Önkor-

mányzat képviselőtestülete 2008. má-

jus 13-án szándéknyilatkozatot foga-

dott el a Langlet Valdemár Általános és

Felnőttképző Iskola és a Bródy Imre

Gimnázium összevonásáról. A tervezett

új közös igazgatású oktatási intézmény

2008. szeptember 1-től a Langlet

Valdemár utcai iskola telephelyén fog

működni. Az intézmény-összevonása

nem érinti a Langlet Valdemár Általános

Felnőttképző Iskola és a Bródy Imre

Gimnázium pedagógiai programjait. Az

intézményekben tanuló diákok válto-

zatlan osztálybeosztásban, eddigi tan-

testületük vezetésével, változatlan

képzési formában részesülnek. Az ösz-

szevonás által az eddigi Bródy tanulói

infrastrukturális lehetőségei növeked-

nek: helyben használhatják a tornater-

meket, és helyben vehetik igénybe a

közétkeztetési szolgáltatást is.

A szükséges tájékoztatásokat az érin-

tettek és a hivatalos, valamint a szakmai-

társadalmi szervezetek felé megkezdtük,

közös ügyünket az iskolák nevelőtestü-

letei által megfogalmazott elvárásoknak

megfelelően fogjuk megvalósítani. Min-

den további érdemi fejleményről időben

fogunk tájékoztatást adni.

DR. DERCE TAMÁS, Budapest IV. kerület

Újpest Önkormányzat Polgármestere

BELÁN BEATRIX, Budapest IV. kerület

Újpest Önkormányzat Oktatási Alpol-

gármestere

GICZY BÉLA, a Langlet Valdemár Általá-

nos és Felnőttképző Iskola igazgatójá-

nak és 

PRENNER KÁROLYNÉ és HIRMANN

LÁSZLÓ, a Bródy Imre Gimnázium veze-

tőségének egyetértésével

Újpesti példa 

Japán vendégeknek

Közélet  Közélet  
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einrich Ullrich németországi gyógypedagógusként szállt szembe azzal a

tévhittel, hogy az értelmi fogyatékos emberek nem képesek megtanulni

dallamhangszeren játszani. Az első elterjedt – főként ritmushangszerekre

alapozott – zeneterápiás módszer Carl Orff nevéhez fűződik. Ezt fejlesztet-

te tovább a német gyógypedagógus speciális színes kottarendszerével és az ehhez

tartozó hangszercsaláddal. A módszer alkalmazása során kiderült, hogy sikerrel sa-

játíthatják el a zenélés készségét értelmi fogyatékos gyermekek, de alkalmazható a

módszer azok körében is, akik nem tudják vagy nem akarják elsajátítani a hagyomá-

nyos kotta-technikát.

A módszert 1991-ben Vető Anna gyógypedagógus vezette be Magyarországon, s

ezzel kezdődött meg hazánkban az értelmileg sérült gyerekek zenei oktatása. Ezt a

különösen hatékony módszert hivatalosan még nem ismerték el, annak ellenére,

hogy alkalmazásával sokfelé lehet találkozni.

Az egyesület célja természetesen az, hogy működésüket hivatalosan is zeneisko-

laként folytathassák, de pillanatnyilag az oktatást végző szakembereket gyógype-

dagógusként nem fogadják el zenetanárnak, a zenetanárt pedig gyógypedagógus-

nak. Pedig akik bírják a Fesztiválzenekar partneri bizalmát, azok feltehetően jó úton

járnak: a jeles szimfonikus zenekarral eddig három közös koncertjük is volt. Az pe-

dig, hogy a dallam megszólaltatása, egy hangsor birtoklása mit jelent a tanítványok

számára, szavakkal nehezen megfogalmazható. 

Az egyesület Szilfa utcai székhelyén évek óta folytatja az oktatást, rendszeresen

bemutatják a  „színeskotta-módszer” alkalmazását is az érdeklődőknek. S ismét egy

jeles fellépés várja őket az év végén: a Művészetek Palotájában karácsonyi koncert-

tel köszöntik az érdeklődő rajongókat. – H. P., T. K.

Porhintés
Május 14-én s Szabad Demokraták Szövetsége Újpesti Szervezetének postafiók-

jába fehér porral teli boríték érkezett. Amint azt Boruzs András elnöktől megtud-

tuk, az elmúlt egy hét folyamán, több budapesti SZDSZ iroda is kapott a gyanús

küldeményből. Az anyagot az illetékesek laboratóriumi vizsgálat alá vetik: 

– Most még nem tudjuk, hogy a por valóban mérgező-e – nagy valószínű-

séggel a borítékban lévő anyag ártalmatlan –, ezeket a cselekményeket azon-

ban mégsem lehet félvállról venni: a rendőrség, a katasztrófavédelem és az

ÁNTSZ munkatársai nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Mindez nemcsak az

adófizetők pénzét emészti fel értelmetlenül, hanem állandó félelemérzetet is

kelt az emberekben. Elgondolkodtató, hogy már Újpesten is megjelentek az

ilyen, közéletet és köznyugalmat felbolygató események – fogalmazott az

SZDSZ helyi elnöke.

Immár második alkalommal látta vendégül a Babits Gimnázium egy

immár 10 esztendős budai alapítvány különleges koncertzenekarát: 

A „színeskotta-rendszer” hazai művelőit, a Zene Mindenkié Egyesület

Parafónia együttesét.

A zene valóban mindenkié

H
káposztásmegyeri hely-

szín és az újpesti piac

sarka gyorsan megtelt

érdeklődőkkel, akik

nem csak bámészkodni, hanem

csereberélni is jöttek. Neoncsö-

vektől kezdve használhatatlan

monitorokon át különböző méretű

és formájú elemekig tisztességes

kupac gyűlt össze a különös felhí-

vás nyomán:

– Úgy gondoltuk, hogy nem csak beszélni kell a környezetünk óvásáról, de néha

tenni sem árt valamit – jellemezte az akciót az Újpestért Fiatalok Egyesületének el-

nöke, Légrádi Péter. – Nem ez az első civil akciónk, hiszen rendszeresen igyekszünk

felszámolni illegális szeméthegyeket, rendezni elhanyagolt parkokat. Ez a kezde-

ményezés talán kicsit furcsának tűnik, de meggyőződésem, hogy ha felhívjuk a fi-

gyelmet egy eddig nem különösebben kezelt, ám veszélyes problémára, az egész-

ségre fokozottan káros hulladékot tudatosabban szelektálják saját közegükben az

emberek.

Dr. Trippon Norbert alpolgármester szintén besegített virágosztásba:

– Úgy gondolom, hogy a Virágváros-program elindítójaként kötelességem min-

den hasonló, környezetóvó eseményen részt vennem. A személyes példa talán töb-

bet használ az emberek számára, mint tucatnyi felhívás.

Az akció sikerét jelzi, hogy május 25-én 14 órától a Szent Imre utcában ismét ta-

lálkozhatnak a „sugármentes” virágosztással. – H. P.

A Föld Napja alkalmából hagyományteremtő akciót szervezett az Újpes-

tért Fiatalok Egyesülete: két helyszínen is virágra cserélhették az újpes-

tiek a veszélyes hulladékként számon tartott civilizációs szemetet.

Sugármentes virágakció

A
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film egy tragikus sorsú

embert állít középpontba –

talán páran még nem fele-

jtették el Pusoma Dénes

nevét. A sorozatos megaláztatások,

az igazságszolgáltatás hibái miatt

később öngyilkosságot elkövetett

férfi története 1994-ben kezdődött.

Egy idős asszony gyilkossága kap-

csán merült fel a neve – először

tanúként, majd vádlottként állt a bíróság előtt, kihallgatói később rávették, hogy

vállalja magára a bűntettet. 

A történet innentől kezdve már ismert, és nem egyedi. Amikor előkerült az igazi

tettes, Pusoma Dénes már több évet letöltött jogtalan büntetéséből; szabadulása

után az ártatlan férfit azonban már nem fogadta vissza környezete. Ragályi Elemér

kétségkívül darázsfészekbe nyúlt, amikor megfilmesítette ezt a történetet. A

Parlamentben interpelláltak az alkotással kapcsolatban, az érintett bíróság pedig

sajtótájékoztatót szervezett a film bemutatója után. 

A történet egyik érdekessége, hogy részt vett a forgatókönyv megírásában

Magyar Elemér ügyvéd is, aki annak idején Pusoma Dénes kártérítési perében

segített. Ragályi Elemér az ártatlanság védelme, az igazságos bíróság, az esélye-

gyenlőség és az emberi méltóság mellett tette le voksát. Az elkészült mű több, mint

egy mozi – súlyos társadalomkritikáját mélységes csendek fogadják, a mai napig. A

legmélyebben a főszereplő: hiába tisztázták a vádak alól, a meghurcoltatásokat nem

tudta kiheverni és saját házában önkezével vetett véget az életének. Képünkön

Ragályi Elemér (jobbról), dr. Somos András a Kör elnöke társaságában. – PÁLFI KATA

Boldog születésnapot!
zázadik születésnapja alkalmából köszöntötte Újpest Önkormányzata nevében

Nagy István alpolgármester, továbbá az ünnepelt ismerősei, barátai és tiszte-

lői, a minap a Baross utca 100. alatti nyugdíjas otthon egyik lakóját, Kovács

Istvánt. 2005 óta él Kovács István az újpesti intézményben. Szolnok megyé-

ben született 1908-ban, négy gyermekes családban. Édesapját korán, az első világ-

háború idején elveszítette. 1940-ig földművesként és napszámosként dolgozott,

majd felkerült a fővárosba a Ganz Mávaghoz. Itt tanult szakmát, gépszerelő lett. Hű is

maradt első budapesti munkahelyéhez, onnan ment nyugdíjba. 

István hosszú élete során egyszer sem nősült meg. Szereti a zenét, maga is játszott

klarinéton. A mai napig jó szellemi állapotban van, remélhetőleg még sokszor kö-

szönthetjük e jeles nap alkalmából. Kívánunk még sok boldog születésnapot! – T. K.

Bírói tévedés, társadalmi előítélet, nyomor – kemény kérdéseket és prob-

lémákat vet föl Ragályi Elemér operatőr legutolsó filmje, a Nincs kegye-

lem, melyet a világhírű filmes forgatókönyvíróként és rendezőként is

jegyzett. A 2006-os alkotást, mely idén a Filmszemle Legjobb rendező dí-

ját is elnyerte, április 25-én az Újpesti Közművelődési Kör is bemutatta. 

2007.  március  2.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  május  16.
KözéletKözélet  

zt a hidat anno, 1957-ben ideig-

lenes jelleggel építették újjá, ám

funkciója azóta is megmaradt.

Akkoriban a hadihíd készlet fel-

használásával épült meg a híd, amely a

háború során felrobbantott acélszerke-

zetes Északi összekötő vasúti hidat volt

hivatott helyettesíteni. Az idők során a

– nem hosszú távra épített – hídszerke-

zet elhasználódott, a leromlott állapot

miatt folyamatosan sebességkorláto-

zást kellett rajta bevezetni az áthaladó

forgalom számára, így az amúgy növek-

vő Budapest–Esztergom vasútvonal

egyik kritikus pontja lett. 

Mostanra halaszthatatlanná vált a

hídszerkezet cseréje, hosszas előkészí-

tést követően idén nyáron minden fel-

tétel adott a felújítási munkákhoz. A

hídelem gyártása már megkezdődött,

ám a lakosság és a hidat használók szá-

mára a legnehezebb a 2008. június 14.

és szeptember 14. közötti időszak lesz

előre várhatóan. Ekkor történik ugyanis

a régi szerkezet elbontása, az új hídele-

mek beemelése. 

Mint azt megtudtuk, a beruházóként

közreműködő Nemzeti Infrastruktúra

Fejlesztő Zrt, valamint a kivitelező

Északi híd 2005. konzorcium, továbbá

az érintett szolgáltatók mindent meg-

tesznek azért, hogy a hídépítés idősza-

ka a közlekedésben a lehető legkisebb

kellemetlenséget okozza. 

Az új acélszerkezetű híd klasszikus

rácsos szerkezet lesz, a jelenleginél

karcsúbb kialakítással. A jelenlegi 30

km/órás sebességkorlátozás a felújítás

után megszűnik, a maximális sebesség

az új hídon 80 km/óra lesz, így a me-

netidő percekkel lerövidül. A hídon

most látható helyen lévő gázvezetéket

is eltűntetik, az a járda alatt kap helyet. 

2008. június 14-én a hidat teljesen le-

zárják, Óbuda és a Nyugati pályaudvar

között a vasúti személyforgalom ideigle-

nesen megszűnik. A vonatok ideiglene-

sen a szentendrei HÉV pályáján, a Margit

hídi felszíni végállomásig közlekednek

majd, a HÉV megállóiban megállnak. A

vonatok Esztergom és Óbuda között a

megszokott, de kismértékben módosított

menetrend szerint járnak. A HÉV Kaszás-

dűlő és Margit híd megállóhelyei között a

MÁV és a BKV elfogadják egymás bérlete-

it. Az esztergomi vonal állomási és Nyu-

gati pályaudvar között váltott vasúti bér-

letek a Margit híd és a Nyugati pályaudvar

között a BKV 4-es és 6-os villamosain is

érvényesek. A Duna partjai között kishajó

közlekedik, amelyre a budai oldalon a ko-

rábbi Hableány kikötőben, a pesti oldalon

a Meder utcánál lehet felszállni. 

Ezt a kishajót a BKV Zrt. üzemelteti,

egy átkelés ára 350 Ft. lesz, s szemé-

lyenként egy kerékpárt ingyenesen le-

het szállítani. A kishajók naponta 4:30

és 23:30 között közlekednek. – T. K.

Mint minden nyáron, idén is felborítja a főváros közlekedését a

számtalan útfelújítás. Újpestet ezen kívül az Északi vasúti Duna-híd

korszerűsítésére is érintheti az alábbiak szerint.

Kisvonat helyett
HÉV-vel utazhatnak

S

E

Kései kegyelem 

A



Öt napon át tárta nyitva Nyár utcai irodájának  kapuját a IV.

kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség  hogy a veszélyesként szá-

mon tartott hulladékokat, elsősorban akkumulátorokat,

használt elemeket begyűjtsék – és ily módon  továbbszállítsák –

tőlünk, újpestiektől.  Az áprilisi akciót a Föld Napja tiszteletére

hirdették meg plakátok és a szó erejével.  Az öt nap letelte után

a veszélyes hulladékok a gyűjtőhelyre kerültek, a beszállításért

cserében 4 almafa csemetét, földet, trágyát kaptak. A fákat  pár

nap múlva a Nyár utca 14. számú óvoda kertjében ültettek el, az

ovisok nem kis örömére, akik kis kertjük meggyfa állományát

gazdagították ily módon almafákkal. A Polgárőrség tagjai úgy

vélik, hogy a környezetünk védelme érdekében meghirdetett

akciójuk csak egy csepp a tengerben, de ismerik azt  a mondást

is: sok kicsi sokra megy. Ezért úgy gondolják, még ebben az

évben, és a későbbiek során is, folyamatosan felhívják majd a

figyelmünket a környezettudatos viselkedésre, környezetünk

megóvására. Az akció szervezői, és azok, akik célkitűzéseiket

segítették, már elmondhatják magukról:  tettek is ez ügyben. 
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– Számomra már nem az a kérdés, hogy

jogállamban hogyan történhet ilyen lé-

pés, – mondja Újpest polgármestere. Az

a véleményem, hogy Magyarországon

már nem a jogállamiságról beszélünk,

hanem vannak jogszabályok, amelyet

mindenki másként él meg, amit „egye-

seknek” szabad, azt „ketteseknek”

nem.  Erre példa ez az eset is, amely

mint az utóbbi napokban kiderült: nem-

csak bennünket, újpestieket érint, hi-

szen Cinkota is kapott a metró fúrópaj-

zsai által felszínre hozott földből. Az

előzetes felméréseink alapján Újpest

harmincezer köbméter betontörmeléket

és sittet kapott, engedély nélkül, amit

ismereteink szerint a 4-es metró mun-

kálatainak egyik alvállalkozója, a Kres-

Bau Kft. engedély nélkül szállított erre a

ligetes, fás, zöld területre.

Hogy engedély nélkül- e, ezt a törté-

net egy szakaszában vitatták…

– A Kres-Bau Kft.-vel jelenleg szövevé-

nyessé váló történetünk jól indult. Az

elmúlt év augusztusában az Észak-Pesti

Ingatlan és Térségfejlesztő  (ÉPIT) Zrt.

tulajdonosi hozzájárulást adott ahhoz,

hogy a területet homokkal – a feltöltést

szem előtt tartva – rendezzék. Ehhez az

újpesti- és a fővárosi önkormányzat

50-50 százalékos tulajdonában lévő,

közös Zrt-je jogosan adta hozzájárulá-

sát. A Kft. első jogszerűtlen lépése az

volt, hogy nem szerezte be az ilyenkor

szükséges hatósági engedélyt.  Azután

a feltöltendő területtől néhány méterre

a Kres- Bau Kft. bérbe vett egy újabb

területet, és ide már részben a homok-

kal vegyített törmelék, és vasbeton

tömb darabok kerültek. 

Milyen intézkedés született?

– Az ügyészség hivatalból feljelentést

tett, a BRFK megindította az eljárást,

amely jelenleg is folyik. Ezzel párhuza-

mosan megkezdődtük a kárfelmérést, a

talajmechanikai vizsgálatot, kértünk

környezetvédelmi szakvéleményt, a

rendőrség környezetkárosítás miatt is

nyomozást rendelt el. Időközben a DBR

Metró Projektigazgatóság megerősítet-

te a sittszállítmányok eredetét, igaz-

velünk ellentétben – úgy véli, hogy a

kizárólagos felelősség ebben az építést

alvállalkozóként végző Kres-Bau Kft.-é.

A sittel feltöltött terület rekultivációja –

becslések szerint – 100 millió forintba

kerülhet. Ennek költségét az ÉPIT Zrt.

megelőlegezi, hogy megkezdődhessen

a helyreállítás. Ennek összegét behajt-

juk – ha kell peres úton eljárva – a kár

okozójától. Mindez több hónapig fog-

lalkoztat még bennünket.

Boruzs András, Káposztásmegyer

elöljárója megdöbbent, amikor a hely-

színen szembesült a történtekkel:

– Egy hónappal ezelőtt keresett meg

egy székesdűlői lakos azzal, hogy 

az épülő Aquaworld mögött,

Káposztásmegyer határában nagy erők-

kel irtják a zöld növényzetet. A Szilas-

patak melletti futók, kerékpározók, ku-

tyasétáltatók által kedvelt fás-bokros

terület alig fél év alatt több focipályá-

nyi sivataggá változott, közepén hatal-

mas kőzúzalék-heggyel. Első helyszíni

szemlénk után azonnal értesítettem a

Polgármester urat, akivel még aznap új-

ra kilátogattunk a területre. A kintjár-

tunkkor teherautók hordták és terítet-

ték el az Ipari park egyik telkén meg-

őrölt építési törmelékkel kevert homo-

kot (a törmelék a teherautó-sofőr sze-

rint az épülő 4-es metró beruházásából

származik), mintegy négy méter maga-

san feltöltve az eredeti talajszintet. Az

ügyben természetesen eljárás indult,

kiderítendő, hogy kinek a megbízásá-

ból, honnan s főként, hogy jogszerűen

tűnt-e el egy ekkora zöldövezet

Káposztásmegyeren. Az ügy a 3-as

metró meghosszabbításának évtizedes

késéséhez is kapcsolható, hiszen metró

helyett Újpest a metróépítésből szár-

mazó törmeléket kapta meg. Ez azért is

fájdalmas a számunkra, mert közben az

Önkormányzat nagyon sokat költ a par-

kok, közterületek fenntartására, sőt pá-

lyázati források bevonásával éppen a

legnagyobb és legértékesebb zöldterü-

leteinket próbáljuk megmenteni a hul-

ladékszennyezéstől: a Duna-partot és a

Farkaserdőt. Remélem tehát, hogy a

környezetkárosítás ügyében minél

előbb döntés születik, és megtörténik a

feltöltött terület rehabilitációja. Sajnos

azonban évtizedek szükségesek ahhoz,

hogy a kiirtott erdő újra a régi legyen –

mondta Boruzs András. – B. K., H.P

KözéletKözélet

Metróügyben csak sitt érkezett
A metró kérdésben rendkívül érzékeny újpestiek kedélyét két héttel ezelőtt joggal borzolta a tapasztalat:

valószínűleg a 4-es metró építésből származó építési törmeléket találtak – egy lakossági bejelentés nyo-

mán – Káposztásmegyer I-en, az Ipari park épületeivel szomszédos zöld területen. Újpest polgármestere,

dr. Derce Tamás, az országos sajtóban már többször elmondta a téma kapcsán: arcpirítónak tartja, miköz-

ben Újpest több mint 20 éve hiába vár a 3-as metró építésének befejezésére, sőt egyáltalán válaszra, ad-

dig egy újabb metróépítés szemetét azonban kéretlenül is megkapja. 

Facsemetére „cserélték” az akkumulátorokat
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KözéletKözélet

Sárkánytánc sudoku versennyel
Bizony volt sárkánytánc és sudoku verseny is a japán nyelvoktatást végző Ba-

bits Mihály Gimnáziumban május 8-án, csütörtökön, az idegennyelvi napok

jegyében, a japán napon. E két programon túl számtalan egyéb esemény is kí-

nálkozott a diákok számára, hogy megismerjék, megismertessék egymással a

japán kultúrát, művészeteket. Délelőtt japánnal kapcsolatos filmeket láthat-

tak az érdeklődők, vagy éppen japán néptánc, netán harcművészeti bemutató

részesei lehettek. A művészetkedvelők kalligráfiákat készíthettek, de szeren-

csére nem maradt el a sushitekercsek kóstolása sem. A színpadi előadások so-

rán hallhattunk meséket, japán történeteket, dalokat is. 

2008. április 23-án szombaton nagy munkába kezdtünk a Liget óvo-

dában. Az óvodát körülvevő kerítésre igen-igen ráfért a felújítás.

Már korán reggel gyülekeztek az óvoda dolgozói és a lelkes, segíte-

ni kész szülők. A munkát csiszolással és alapozó festéssel kezdtük. Mindez a sok dolgos kéz ellenére igen nehéz feladatnak bi-

zonyult. Mikor a végére értünk, rövid szünetet tartottunk. Következett egy jó hangulatban eltöltött finom zsíroskenyér tízórai.

Alighogy az utolsó falatok is elfogytak, már várt minket a második felvonás. Még három órába tellett, mire a hosszú-hosszú ke-

rítés zöld színű lett. Szerencsére a szép időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy a munkát befejezzük és a szülőkkel együtt örüljünk

az újjávarázsolt kerítésnek.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden szülő részvételét és szívből jövő segítségét. Bízunk abban, hogy ha legközelebb ilyen

összefogásra lesz szükség, akkor is ilyen szeretettel támogatnak minket. KÖSZÖNJÜK! – A LIGET ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

Két helyszínnel és délutántól estig tartó programokkal várta a nagyérdeműt április 26-

án az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola az intézmény alapítványa javára immár második

alkalommal megrendezett  zenede-napon. A nyitó hangversenyre, amelyen Belán Be-

atrix kulturális és oktatási alpolgármester köszöntötte a fellépőket  és a zeneiskola

koncertére belépőhegyet váltó támogatókat egyaránt, az Egek Királynéja Főplébánia

templomban került sor. A műsorban a zeneiskola növendékei és művésztanárai léptek

fel, valamint a velük gyakorta együtt koncertező Babits Mihály Gimnázium vegyes ka-

ra. A családi programok már a Katolikus Kultúrházban folytatódtak, ahol könnyűzenei

műsor következett, szólt a jazz, a pódiumon családok és növendékek együtt szerepel-

tek.  A zeneiskola eme program apropóján ismertette meg a hallgatóságot a napokban

első alkalommal megjelenő cd-je zenei anyagával, amelyen növendékek és művészta-

nárok szintén együtt zenélnek. Az élő lemez bemutatót  táncház és a népzene zárta, tel-

jes keresztmetszetét adva ez által a világ és a magyar zeneirodalom legszebb művei-

nek.   Bár az alapítványnak nem volt mellékes a belépőjegyek megvásárolásából érke-

ző bevétel, az erkölcsi siker, a jó hangulat, a kellemesen telt, felüdülést hozó délután

felülmúlt minden várakozást. Zenede-nap lesz jövőre is, ezt már most állítják a szerve-

zők. De addig is folytatódik a hangversenysorozat: május 10-én a fóti Római Katolikus

templomban rendezett a Fóti Károlyiak Alapítvány – az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola

részvételével – és az iskolai alapítvány  javára – jótékonysági hangversenyt.

A KULTÚRA NAPJA ÚJPESTEN 

ADYFAMÍLIA…

CSALÁDI NAP AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
Együttműködő partnerünk az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház

2008. június 1-jén, 9:30-22:00 óráig

9:30–10:00 Jelmezes felvonulás a Városháza épületétől az Ady Endre Művelődési

Központ udvaráig az István úton: A menet indulására egy 1848-as mozsárágyú

három díszlövése adja meg a jelt! A felvonulás résztvevői, sorrendben: fúvószene-

kar, majorettek, íjászok, BEM Néptánc Együttes, lovas huszárok, élő óriásbábuk.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADTÉRI SZÍNPADÁN: 10:00–10:15 FÚVÓSZENEKARI 

ÖSSZEÁLLÍTÁS A MAJORETTEK LÁTVÁNYGYAKORLATÁVAL KÖZÖSEN. 10:20–10:35 AZ

ADORÁTE KÓRUS műsora. 10:45–11:15 NYITÓTÁNC (Bem Néptáncgyüttes ifj. csoportja)

11:15–11:30 AZ UTE AZ OLIMPIÁKON kiállítás megnyitó. 11:30–13:00

GYERMEKMŰSOROK: A színpadon: RINGAT A VÍZ (mesefüzér) Előadják a HG stúdió

növendékei. Rendezte: Harsányi Gábor. 11:00–12:00 A színházteremben: a FABULA

BÁBEGYÜTTES előadása: A KÉK KUTYA TÖRTÉNETE. 9:30–13:00 GYERMEKFOGLALKOZÁSOK:

Az udvarban több helyszínen: KACSKARINGÓK Virtustársulat, ÉLŐ ÓRIÁSBÁBUK,

JÁTSZÓHÁZ. Információs szolgáltatás az Ezer Szín Kulturális és Önfejlesztő Egyesület

tevékenységéről. Kézműves foglalkozások: Lonka baba készítése Rónai Katalin

díjnyertes babakészítővel; papírvirág készítése Nagy Szilvia papírszobrásszal.

13:00–14:00 EBÉD, megvendégeljük VENDÉGEINKET! A MENÜ: Serpenyős burgonya

kolbásszal, savanyúval. 15:00–15:30 LATIN TÁNCOK BEMUTATÓJA (Világbajnoki

helyezett versenytáncosok programja) 15:45–17:15 SZÓRAKOZTATÓ MŰSOR: Kerületi

iskolák vidám műsora. 17:30–18:00 NÉPTÁNC BEMUTATÓ (Bem Néptáncegyüttes fel-

nőtt csoport). 18:15–19:15 MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYE. Műsoron:

Prokofjev: Péter és a farkas; Ránki György: Pomádé király új ruhája. Vezényel:

Kökényessy Zoltán. Kb.: 19:30–22:00 UTCABÁL, RETRO DISCO, DJ: DEVIL.

EGÉSZ NAP: KIÁLLÍTÁS AZ ÚJPESTI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRSASÁGA ALKOTÁSAIBÓL,

Népművészeti Kirakodóvásár, KIÁLLÍTÁS AZ Ady MK. kerámia stúdió munkáiból,

agyagozás, HAVAS óriáscsúszda, JÁTSZÓHÁZ GYERMEKEKNEK, büfé, vattacukor,

kürtőskalács, LÉGPUSKA-LÖVÉSZET, TŰZSZERÉSZETI BEMUTATÓ, Sakkszimultán,

KRESZ vetélkedő. DÉLELŐTT: gyermeklovagoltatás huszárlovakon, játék játék hátán:

Programok megállás nélkül…! Válassza ki a sajátját! A BELÉPÉS INGYENES!

Zenede-nap, két helyszínnel

Sok kéz hamar kész!
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Budapest IV. kerület Újpest Önkormány-

zata pályázatot hirdet a kerület távhővel

ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfo-

gyasztásának szabályozására és mérésé-

re alkalmas eszközök beszerelésének tá-

mogatására (az Önkormányzati és Terü-

letfejlesztési Miniszter LFP-2008-LA-9

kódszámon kiírt pályázatával (ÖKO-

Program) összhangban, annak önkor-

mányzati támogatással történő kiegé-

szítésére)

I. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A támogatás célja a távhővel ellátott la-

kóépületek lakásonkénti hőfo-

gyasztásának szabályozására és méré-

sére alkalmas eszközök beszerelése.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot nyújthatnak be a társashá-

zak és lakásszövetkezetek saját tulaj-

donú, távhővel ellátott épületeik laká-

sonkénti hőfogyasztásának szabályo-

zására és mérésére alkalmas eszközök

beszerelésére (a továbbiakban: pályá-

zók).

III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

1. A lakások hőleadóinak egyedi szabá-

lyozásához szükséges berendezések

(termosztatikus szelepek) beszerelése

2. A lakások egyedi hőfogyasztásának

mérésére, vagy az épület hőfo-

gyasztásának lakásonkénti költség-

megosztására alkalmas mérőeszközök

(hőmennyiségmérők és/vagy költség-

megosztók) beszerelése

3. Az épület fűtési rendszerének az át-

alakítása, ezen belül:

a) Strangszabályozók beépítése vagy

cseréje;

b) Az egycsöves átfolyós rendszerű fű-

tési rendszer átalakítása a hőleadók elé

beépített átkötő szakaszokkal, vagy az

egycsöves fűtési rendszer helyett új,

kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. 

Csak olyan pályázat kaphat támoga-

tást, melynek eredményeként a pályá-

zat szerinti korszerűsítést követően a

teljes épület, vagy teljes önálló fűtési

egység valamennyi lakásában és a közös

használatban lévő fűtött helyiségei-

ben az önálló fűtési energiafogyasztás-

szabályozás műszaki feltételei biztosí-

tottá válnak.

IV. A PÁLYÁZAT TÁRGYA 

ÉS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

1. A pályázat tárgya: A pályázat tárgya

csak teljes épület, vagy teljes önálló

fűtési egység (a továbbiakban

együtt: épület) lehet.

2. A pályázat benyújtásának módja: A

társasházak és lakásszövetkezetek a

felújítási pályázatot az önkormányzat

felé 1 példányban nyújtják be. Az ön-

kormányzati döntést követően az ön-

kormányzat által támogatott pályá-

zatokat – az önkormányzat doku-

mentumaival kiegészítve – a pályázó

társasházak, ill. lakásszövetkezetek

továbbítják az Önkormányzati és Te-

rületfejlesztési Minisztérium (a to-

vábbiakban: a minisztérium) felé. 

V. A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETŐ 

TÁMOGATÁS

Az önkormányzati támogatás, a támo-

gatás szempontjából elismerhető beke-

rülési költség maximum 15%-a, de la-

kásonként legfeljebb 23 000 Ft. Az igé-

nyelt állami támogatás mértéke a tá-

mogatás szempontjából elismerhető

bekerülési költség maximum 35%-a, de

lakásonként legfeljebb 54 000 Ft.

Önkormányzati támogatás és a pá-

lyázó saját ereje együtt a bekerülési

költség 65%-a.

Az igényelt támogatás lakásonkénti

mértékénél minden esetben a pályázat-

tal érintett lakások száma vehető figye-

lembe.

VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

1. A pályázat benyújtásával kapcsola-

tos követelmények:

a) A pályázat az alábbi fő részekből áll:

pályázati formanyomtatványok

· műszaki dokumentumok

· mellékletek

b) A pályázat magyar nyelven, kizárólag

a pályázati formanyomtatványokon

nyújtható be.

c) A pályázatot a Pályázati útmutatóban

közölteknek megfelelően, hiánytalanul,

azaz a pályázati formanyomtatványok

minden kérdésére választ adva és az

előírt dokumentumok csatolásával kell

benyújtani.

2. Pályázati díj: A pályázat benyújtása

díjtalan.

3. Benyújtás helye és formája: A teljes

pályázati dokumentációt 1 eredeti

példányban, zárt borítékban/cso-

magban, ajánlott küldeményként a

következő címre kell beküldeni: Bu-

dapest Főváros IV. kerület Újpest Ön-

kormányzat Polgármesteri Hivatala

(1041 Budapest, István út 14.) A borí-

tékon/csomagon fel kell tüntetni a pá-

lyázat kódszámát (LFP-2008-LA-9), 

a pályázó nevét és címét, valamint

a pályázattal érintett épület cí-

mét.

4. Benyújtás időpontja, határideje: A

pályázatok 2008. április 30-tól fo-

lyamatosan nyújthatók be. A pályá-

zat benyújtásának időpontja: a pá-

lyázatot tartalmazó boríték, vagy

csomag postára történő feladásának

időpontja. Az Önkormányzat fenn-

tartja a jogot, hogy a rendelkezésre

álló költségvetési forrás teljes fel-

használását követően, vagy forrás

hiányában a pályázati lehetőséget

korábban is felfüggessze. A pályáza-

tok benyújtási határideje: 2008. szep-

tember 30.

A határidőt követően benyújtott pályá-

zatokat az Önkormányzat bontatlanul

visszaküldi.

5. Pályázati anyagok beszerzésének

lehetőségei: a pályázati felhívás, a

pályázati útmutató és mellékletei a

minisztérium Internetes honlapjáról

(www.otm.gov.hu), és az Építésügyi

Minőségellenőrző Innovációs Kht.

Internetes honlapjáról (www.emi.hu)

tölthető le.

VII. ELJÁRÁSREND

A pályázat csak ajánlott küldeményként

és csak postai úton nyújtható be. A Pol-

gármesterei Hivatal személyesen, vagy

kézbesítővel benyújtott pályázatot nem

vesz át, és nem dolgoz fel.

Amennyiben a pályázatot:

a) nem magyar nyelven,

b) nem az előírt formanyomtatványo-

kon,

c) nem zárt borítékban/csomagban,

d) nem ajánlott küldeményként, 

e) határidőn túl nyújtják be, úgy a pá-

lyázat kizárásra kerül az elbírálásból.

1. A pályázó és a pályázat jogosultsága:

A pályázó jogosultsága: A pályázatban

nem vehet részt az a pályázó:

a) amely lejárt esedékességű, 60 napot

meghaladó adó- vagy adók módjára

behajtható köztartozással bír, kivéve,

ha az adóhatóság számára fizetési

halasztást vagy részletfizetést enge-

délyezett.

b) amely a pályázat szakmai, pénzügyi

tartalmát érdemben befolyásoló va-

lótlan, hamis adatot szolgáltatott a

pályázat benyújtásakor, és ez hitelt

érdemlően bebizonyosodik;

c) amely magyar adóazonosító jellel

és/vagy adószámmal nem rendelke-

zik;

A pályázat jogosultsága: 

a) a pályázattal érintett műszaki tarta-

lomnak a Pályázati útmutató III. fe-

jezetében meghatározott tartalom-

mal azonosíthatónak kell lenni;

b) a pályázat tárgya csak teljes épület,

vagy teljes önálló fűtési egység le-

het a Pályázati útmutató IV. fejezeté-

ben meghatározott feltételeknek

megfelelően.

2. Hiánypótlás: Hiánypótlásra nincs

lehetőség. A Polgármesteri Hivatal

munkatársai a minisztérium által ki-

írt pályázat Pályázati útmutatója

alapján formailag ellenőrzik a doku-

mentumokat. Amennyiben a pályá-

zat a minisztérium által kiírt Pályá-

zati útmutatója VII. fejezet 1. pont-

ban felsorolt dokumentumok vala-

melyikét nem, illetve hiányosan

tartalmazza, a pályázatot visszakül-

dik a pályázónak. A pályázó a határ-

időn belül ugyanarra az épületre vo-

natkozóan újból beadhatja – javí-

tott, korrigált, vagy kiegészített –

pályázatát.

3. Döntés-előkészítés, döntési mec-

hanizmus: Amennyiben a pályázat

benyújtásának módja, a pályázó és

a pályázat jogosultsága és a pályá-

zat teljessége a minisztérium által

kiírt Pályázati útmutatóban megha-

tározott feltételeknek megfelel, a

pályázat befogadásra kerül. A pá-

lyázatok érkezési sorrendben ke-

rülnek előterjesztésre támogató

döntésért az Önkormányzat Város-

fejlesztési és Környezetvédelmi Bi-

zottsága elé. A döntésről a pályázók

a döntést követő 15 napon belül

írásban kapnak értesítést, mellé-

kelve a minisztériumi Pályázati út-

mutatóban előírt alábbi dokumen-

tumokat.

Önkormányzat dokumentumai:

· II. Összefoglaló adatlap, (1/A. számú

melléklet)

· Önkormányzati határozat az 5. sz.

melléklet szerinti kötelező tartalom-

mal.

VIII. A TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI:

Az Önkormányzat által nyújtott támo-

gatás csak a miniszter támogató dönté-

sével rendelkező pályázatokra vehető

igénybe. A támogatást elnyert pályázó-

val az Önkormányzat Támogatási szer-

ződést köt. A Támogatási szerződés

megkötésének feltétele, a miniszter tá-

mogató döntésének bemutatása.

DR. TRIPPON NORBERT

alpolgármester 
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A helyiségek bérbevételére pályázatot

nyújthat be, bármely cselekvőképes ma-

gánszemély, jogi személy vagy jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkező gazdasági

társaság. A bérleti jogviszony határozott

idejű, 5 éves. A helyiség bérleti díja a

helyiségben folytatott tevékenységi kör

figyelembevételével változhat. A bérleti

díj mértékét befolyásolja az üzlet terüle-

ti elhelyezkedése. A helyiséget kereske-

delmi, szolgáltató, ipari, irodai, raktáro-

zási, célra lehet bérbe venni.

Amennyiben a bérlő a helyiségben

szakhatósági engedélyekhez kötött te-

vékenységet kíván folytatni, úgy  annak

beszerzése a bérlő feladatát képezi.

A rendeletünk 46. § (2) bekezdése értel-

mében, amennyiben jogszabály a tár-

sasház hozzájárulását írja elő, úgy – jog-

szabály eltérő rendelkezése hiányában –

a bérlőnek kell beszereznie.

A helyiségek  megtekintéséhez a kulcs

az Újpesti Vagyonkezelő ZRt. Kezelési Osz-

tályán (Bp., IV. Ker. Munkásotthon u. 66-

68. Telefonszám: 369-8155) vehető át.

A pályázati díj összege  az adott he-

lyiségre 23. § (1) bekezdése alapján

megállapított egy havi irányadó bérleti

díjnak megfelelő összeg, amelyet a pá-

lyázónak a pályázata benyújtását meg-

előzően a bérbe adó  részére kell megfi-

zetnie  az Újpest Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatal pénztárába, (Bp., IV. Ist-

ván út 14. I. em. 50/a szoba). Pénztár

nyitvatartási ideje: hétfő 14–17-óráig,

szerda 10–13, 14–16-óráig, péntek

9–12-óráig. A nyertes pályázó esetében

a pályázati díj a szerződéskötési díj ösz-

szegébe beszámításra, míg a nem nyer-

tes pályázók részére a pályázati díj az

eredmény megállapításától számított 15

napon belül visszafizetésre kerül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 

MÓDJA, FELTÉTELEI:

1.) A pályázati ajánlatot írásban, zárt

borítékban kell benyújtani. A borí-

ték külső oldalán csak a megpályá-

zott helyiség címét, a pályázó nevét

és a pályázat benyújtásának idő-

pontját lehet feltüntetni.

2.) A pályázatot tartalmazó zárt borí-

tékban elhelyezett ajánlatnak tar-

talmaznia kell:

a., a pályázó nevét, székhelyét (lak-

címét), levelezési címet, képviselője

nevét  és telefonszámát,

b., a megpályázott helyiség pontos cí-

mét és a pályázati kiírásban esetlegesen

feltüntetett egyéb azonosító adatait,

c., a pályázó által megfizetni kívánt

szerződéskötési díj összegét, amely

nem lehet kevesebb, mint a meghatáro-

zott  szerződéskötési díj összege,

d., a pályázó által a helyiségben vé-

gezni kívánt tevékenység megjelölését,

e., a pályázó cégszerű aláírását,

3.) A pályázat benyújtásakor a pályázó

részére átvételi elismervényt kell

adni. A pályázónak a pályázata be-

nyújtásakor a befizetési bizonylat

másolatának átadásával igazolnia

kell a pályázati díj befizetését.  

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2008. május 30. (péntek) 12:30 óra.

Helye: Budapest, IV. kerület Újpest Ön-

kormányzat Polgármesteri Hivatal (Bu-

dapest, IV. Ker. István út 14. sz. I. em.

37-es szoba.) A pályázatok kiértékelé-

se a pályázat benyújtási határidejét kö-

vető 8 napon belül történik.

A pályázat nyertese az, aki a legmaga-

sabb összegű szerződéskötési díj megfi-

zetésére vállal kötelezettséget. A pályá-

zat nyertese köteles az értesítést köve-

tő 15 napon  belül a bérleti szerződést

megkötni, az Újpesti Vagyonkezelő ZRt.

Kezelési Osztályán (Budapest, IV. ker.

Munkásotthon u. 66-68. Telefonszám:

369-8155). 

A pályázat nyertese tudomásul veszi,

amennyiben a bérleti szerződés megkö-

tésétől neki felróható ok miatt eláll, az

általa befizetett pályázati díj visszafize-

tésére igényt nem tarthat. A pályázattal

kapcsolatos további felvilágosítás kér-

hető a 231-3138-as telefonszámon.

DR. TRIPPON NORBERT

alpolgármester 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Budapest, IV. kerület István

út 14.) bérbeadással történő hasznosításra meghirdeti az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiségeket:

A pályázati felhívást a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. (IX. 07.) számú a

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

szóló rendelet szabályai szerint tesszük közé. 

Hatóságunk tudomására jutott, hogy 2008. 04. 28.-án GÖRÉNYTETEMET TALÁLTAK a

1048 Budapest, Külső-szilágyi és Székes u. sarkán. Felhívjuk a tisztelt lakosság

figyelmét a következőkre:

1. Az a személy, aki a tetemet megfogta, hozzáért haladéktalanul jelentkezzen az

ÁNTSZ Budapest Főváros IV.-XV. kerületi Intézeténél.

2. Továbbá, felkérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki tud olyan személyről, aki a

tetemhez hozzáért, megfogta, haladéktalanul tájékoztassák az illetőt arról, hogy

jelentkezzék az ÁNTSZ Budapest Főváros IV.-XV. kerületi Intézeténél.

3. A fentiekre saját érdekükben hívjuk fel szíves figyelmüket.

4. Intézetünk címe: 1046 Budapest, Óceán-árok u.7. Telefon: 369-0455, 379-3095.

5. Amennyiben az információk munkaidőn kívül jutottak bárki tudomására, akkor

jelentkezhetnek az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet Központi

Ügyeletén is.

A Központi Ügyelet elérhetősége munkaidőt követően 16:30-tól másnap reggel 

8 óráig hétvégén folyamatosan: 1055 Bp, Bajcsy-Zsillinszky út 76. Tel.: 311-7818. 

DR. CSERNUS ÉVA, IV-XV.kerületi tisztifőorvos
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Lakatosmunkák, biztonsági
rácsok, erkélybeépítések,

előtetők, korlátok
gyártását és javítását vállalom.

Tel: 360-00-35; 
06-30-975-2315

T Á R S A S H Á Z A K
közös képviseletét, 

könyvelését vállaljuk
B.I.F. BUDAPEST KFT

Tel: 30/280-1615 • 70/408-2026
e-mail: bpingatlan@freemail.hu

Újpesten, a Megyeri út-Váci út 

közötti területen, 

a „Nagyváradi-liget” lakóparkban

bérbe adunk 1.000 Ft/nm áron 

egy 103 nm-es 4 szobás lakást,

eladásra kínálunk egy 

új építésű 111 nm-es 

3+2 fél szobás tetőtéri lakást,

A Megyeri úton egy 62 nm-es 

2 szobás használt lakást,

valamint az alábbi 

üzlethelyiségeket:

Árpád út 56.          300 nm

Mártirok u. 58.      923 nm

Aradi u. 43.            238 nm

Liszt F. u. 23/c         57 nm

Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési Osztály

1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. Telefon: 369-8155

HirdetésHirdetés
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Néhány nappal ezelőtt a Károlyi Ist-

ván Városközpont területe mellett

sétáltam el, és meglepődve láttam,

hogy eltűntek a régi épületek, meg-

tisztult a terület.

– Igen, azon dolgozunk, hogy minél

előbb befejeződjenek a bontási mun-

kálatok, és elkezdődhessen egy iz-

galmasabb folyamat, a terület kiépí-

tése, megszépítése. Rendkívül fon-

tosnak tartjuk, hogy mire az új lakók

birtokba veszik lakásaikat, ne zavarja

életüket bontásból származó por és

zaj. Ennél talán látványosabb fejlő-

dés, hogy az első ütem házai már

megmutatták arcukat, rendkívül sok

telefont kapunk a gyönyörű homlok-

zat miatt.

Új lakókról beszél, mikor költöznek

be, mikor készülnek el az első laká-

sok?

– Az első ütemben 4 társasház kerül ki-

alakításra, amelyből az első két épüle-

tet a nyár elején adjuk át tulajdonosa-

iknak. Május közepétől kezdődnek a

műszaki átadások ezekben a lakások-

ban, és július végén be is költözhetnek

az újdonsült lakók. A C és D épület ez év

őszén készül el.

Úgy tudom, hogy ez év nyarán egy

újabb ütem építését is elkezdik a te-

rületen…

– Igen, most folynak az előkészületek

a II/C ütemhez, amelyet júliusban kez-

dünk el építeni, és 2009 szeptemberé-

re készülnek el a lakások. Ebben a sza-

kaszban mintegy 144 lakás kerül ki-

alakításra, két épületben, az alsó szin-

ten kiskereskedelmi egységekkel. A

lakások értékesítése pár héttel ezelőtt

elindult, és az eddigi tapasztalatok

alapján bátran állíthatom, hogy rend-

kívüli népszerűségnek örvendenek.

Jelenleg még bevezető árakon értéke-

sítjük ezeket a lakásokat, az előérté-

kesítés lezárása után valamint év vé-

gére várható egy komoly áremelkedés,

hiszen a terület értéke folyamatosan

nő, az első ütem lakásainak értéke is

egy év leforgása alatt közel 30%-ot

emelkedett, és ez a tendecia várható a

II/C ütem lakásaira is. 

Milyen további fejlemények vannak a

városközpont programja kapcsán?

– Lassan lezárul a nemzetközi tervpá-

lyázat, május végére győztest tudunk

hirdetni. Nagyon bizakodóak lehetünk,

a meghirdetett pályázat sok építész-

irodát mozgatott meg itthon és kül-

földön is. Nyáron elkezdjük a kiskeres-

kedelmi egységek értékesítését, itt

főleg a helyi közösségben élő keres-

kedőkre és szolgáltatókra számítunk.

Év végén szeretnénk elkezdeni a kul-

turális központ, az éttermi negyed és a

szolgáltató központ építését. Ma min-

dent annak érdekében teszünk, hogy

három éven belül a teljes központ ki-

építése befejeződjön.

Végezetül azok számára, akik még az

idén költöznének, van lehetőségük

lakást vásárolni az első ütem házai-

ban?

– A lakások 90-95%-a még a tavalyi

évben gazdára talált, de néhány lakás

még szabadon van, ezért természetesen

azok számára, akik még az idén költöz-

nének új lakásba, állunk rendelkezésé-

re. Ezeket a lakásokat internetes olda-

lunkon, vagy személyesen az irodánk-

ban meg lehet tekinteni, értékesítőink

készségesen segítsenek a részletekkel,

és akár a hitelügyintézésben is. (x)

A Károlyi István
Városközpont ma
Közel 4 év előkészítés és egy év kivitelezés

után már kézzelfogható az új városközpont

megvalósulása. A Károlyi István Városköz-

pontot kitaláló és fejlesztő CEU Reality cso-

port vezetőjével, Járosi Tamással beszélget-

tünk a projekt aktuális helyzetéről és a jövő-

beni tervekről.  
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INGATLANT ELAD

�� Fóton, REKLÁM ÁRON, azonnal beköltözhető, 228 m2-
es gázcirkó fűtésű, duplakomfortos, kétgenerációs, te-
hermentes, stabil tégla ház , garázzsal, kocsibeállási le-
hetőséggel eladó. ÚJPESTI LAKÁSOKAT BESZÁMÍTUNK!
IRÁNYÁR: 26,5M FT  Tel.: 06-20-417-1375

�� Káposztásmegyeren kiváló közlekedésnél, erkélyes
alacsony rezsijű, 37 m2-es parkettás, járólapos, világos
konyhás 3. emeleti garzon, liftes panelházban kedvező
áron eladó. Irányár: 8,5 m Ft. Tel.: 06-20- 417-1375

� Veresegyházon, a tónál 77 m2-es tetőtér-beépíté-
ses családi ház, 1+2 félszobás, 150 nöl telekkel eladó.
Irányár: 19.900.000 Ft. Tel.: 06-30-428-9451

� Újpesten Központhoz közel 54 m2-es 1+2 fél szobás
felújított fürdő, járólap, parketta, nyílászárók. Erké-
lyes, parkra néző, emeleti panel lakás eladó. Ingatla-
nosok és csak nézelődők kíméljenek. Irányár: 11,8
MFt. Tel.: 06-70-606-0011

� Újpesten az Izzó lakótelepen eladó egy 3. emeleti,
világos, egyedi fűtéses, 54 m2-es nem panel lakás 12
MFt készpénzért. Tel.: 06-20-490-4721

� Újpest villanegyedében 250 m2-es családi ház 580
m2 telken eladó. Ár:  60 MFt. Tel.: 06-30-9213154

� Újpesten a Zrínyi utcában hat lakásos rendezett ud-
varban lévő négy éve felújított másfél szobás verandás
házrész tulajdonostól eladó. Közös költség nincs.
Irányár:  13 MFt. Tel.: 06-20-520-6690 

� Eladó Mogyoródon Fóthoz közel 1070 m2-es beke-
rített zártkert. Gyümölcsfák, szőlő, faház, terasz, pin-
ce, fúrt kút, villany van. Gáz az utcában. Irányár:  4,7
MFt. Tel.: 06-20-492-5943

� Újpest Kertvárosában 35 m2 beköltözhető komfor-
tos családi házrész eladó. Közös költség minimális. 20
m2 galériázható szoba, konyha, fürdőszoba, tároló 5 m2

pincerész, beépíthető padlástér, udvarrész. Ár:  8,9
MFt Tel.: 06-20-234-7352

� Dunakeszin, nyugodt csendes környezetben újépí-
tésű mediterrán jellegű 170 négyzetméteres, alápin-
cézett ház eladó. A nappalihoz és az emeleti szobákhoz
fedett teraszok tartoznak gyönyörű kilátással. A ház
nem tetőteres. Ár 45 mill. Ft. Tel.: 06-30-900-7252

� Izzó lakótelepen Ugró Gyula soron 2+1 félszobás
földszinti lakás tömbfűtéses házban  eladó. Irányár :
12,2 MFt. Tel.: 06-30-415-2586 

� Rákospalota kertvárosában, 3,5 szobás családi ház
eladó. Telek 446 m2. Alapterület 133 m2. Fűtés cirkó.
Iskola, óvoda Közel. Ár: 42 MFt. Tel.: 06-20-316-7041

� Újpesten, Ugró Gyula soron eladó egy 67 m2-es,
2+1 félszobás, amerikai konyhás, nagy fürdőszobás,
felújított 7. emeleti panellakás, 9 m2-es erkéllyel
(szép panoráma). Irányár:  14,2 MFt. Tel.: 06-30-448-
8322

� Eladó Újpesten Szigeti József utcában 2 félszoba,
étkezős I. emeleti 71 m2-es panellakás. Irányár: 11,3
MFt. Vagy hosszú távra bérbeadó havi 60.000.- Ft + re-
zsi. Tel.: 06-30-646-9047 

�� Újpest Városközpont, metro közelében, zöld udvaros
társasházban eladó 70 m2-es, földszintes, tetőtér-
beépítéses felújított öröklakás (szélső házrész), kis
kertrésszel, önálló pincével 16,9 m Ft irányáron. Tel.:
06(20)324-9108

� Újpest, szép családi házas övezetében eladó 568
m2-es telken, 3 lakásos családi ház cca. 140 m2. Csak
egészben. Ár:  44 MFt. Tel.:  3693-336; 06-30-292-
2634 

� Vécsey utcánál eladó önálló ház 120 nöl telekkel,
fszt 112 m2, 3 szoba, kívül-belül igényesen felújítva,
tetőtér beépíthető (+3 szoba), 2 kocsinak fedett beál-
ló. Irányár: 54,5 millió. Tel.: 06-30- 237-7003.

�� XV. kerületben, Mézeskalács téren, 56 m2-es, 1+2
félszobás, VII. emeleti, jó állapotú lakás, szép környe-
zetben, jó kilátással eladó. Tel.: 06-20-374 -9174

�� Újpesten, a Perényi Zsigmond utcában eladó egy
téglaépítésű, III. emeleti, lakás. Garázs bérelhető! Tel.:
06-20 -374 -9174

�� Újpesten, az Ugró Gyula utcában, 67 m2-es, nagy er-
kélyes, jó elosztású, felújított lakás, zöldövezeti részen
eladó. Tel.: 06-20-335 -9009

�� IV. Nádor u. mellékutcájában, 513 m2-es telken 120
m2-es, 3 szobás, 2 lakássá alakított, cirkófűtéses csalá-
di ház, 18 m2-es garázzsal, 55 m2-es raktárral, tárolók-
kal eladó. Eladási ár: 34,9 MFt. Tel.: 369-5214

�� IV. Szigeti J. utcában,  X emeletes panelház IX. eme-
letén, 36 m2-es, 1,5 szobás,  igényesen felújított,
(egyedi  tervezésű beépített konyhabútor, légkondi,
biztonsági ajtó, parketta) keleti tájolású, társasházi
öröklakás  eladó. Eladási ár: 9,6 MFt.  Tel.: 06-20-391-
5546

�� XIII. ker. Tisza utcában, 3 emeletes, felújított, tégla-
építésű társasház földszintjén, 47 m2-es, 2 szobás, gáz-
konvektoros fűtésű, alacsony rezsijű, csendes, jó közle-
kedésű, összkomfortos öröklakás eladó. Eladási ár: 13,6
MFt. Tel.: 06-20-391-5546

�� IV.,  Szekfű Gyula utcában, többlakásos  földszintes
társasházban, 30 m2-es, előkertes, 1 szoba, komfortos,
felújított, gázkonvektoros fűtésű öröklakás eladó. Ár:
7,7 MFt. Tel.: 369-5214

�� Újpest Kertvárosában, 644 m2-es összközműves, par-
kosított telken, 1939-ben épült, felújított, jó állapotú,
139 m2-es, 5 szobás családi ház, a szuterénben 97 m2-
es, 2 szobás összkomfortos lakással, garázzsal eladó. El-
adási ár: 57 MFt. Tel.: 369-5214

� Eladó Újpest villanegyedében a Mikszáth utca SZTK
mögötti területén 150 nöl telken 120 m2 teljesen fel-
újított 3 szobás + beépítésre előkészített tetőterű ház
garázzsal. Irányár: 51 MFt .Tel.: 06-30-949-1835

� Vác és Verőce között csodálatos panorámás zártker-
ti ingatlan fúrt kúttal, másfél szobás faházzal eladó.
Irányár: 4,2 MFt. Érd.: 369-76-27 este, napközben: 06
30-465-15-43

� Újpest központban, Kassai utcában, metró végállo-
másától 50 m-re, 46 m2-es utcai portálos üzlethelyi-
ség eladó vagy kiadó. Eladási ár: 23,3 MFt. Tel.: 06 30-
204-5849

� Újpesten (Istvántelken) csendes békés zsákutcá-
ban 670 m2-es nagy kertes telken 4 szobás családi ház
eladó. A ház felújításra szorul. Irányár: 29 MFt. Érdek-
lődni: Buzna. Tel.: 06-70-512-1512

� Eladó Újpest villanegyedében a Mikszáth utca SZTK
mögötti területén 150 nöl telken 120 m2 teljesen fel-
újított 3 szobás + beépítésre előkészített tetőterű ház
garázzsal. Irányár: 51 MFt Tel.: 06-30-949-1835

� Eladó Újpesten tulajdonostól 34 m2-es másfélszo-
bás 8. emeleti panorámás vízórás laminált parkettás
járólapos panel öröklakás 8,9 MFt. Tel.: 06-20-981-
4319

� Rózsa utcában napfényes, fa konyhabútoros egye-
di fürdőszobás 72 m2-es 2 + félszobás lakás kilátással
a budai hegyekre áron alul eladó. Irányár: 10,75 MFt
Tel.: 06-70-612-9675

� ELADÓ Újpesten a Rózsa utcában eladó egy 71 m2-
es felújított 2,5 szobás 5. emeleti öröklakás. Irányár:
12,5 millió Ft. Érdeklődni: 06-70-360-30-61

� Újpest Központban Deák utcában 73+10 m2-es 2,5
szobás téglaépítésű cirkófűtésű csendes fenyőkertes
vízórás udvari lakás tárolóval beépíthető tetőtérrel
csak négylakásos társasházban 19,5 MFt. eladó. Tel.: 06
20/334-4628

INGATLANT KIAD
� Kiadó egy körúti berendezett garzon öröklakás. Te-
lefon: 06-30-293-3077

� Újpesten az Erzsébet utcában másfél szobás, 35 m2-
es felújított, bútorozott, vízórás panellakás hosszútáv-
ra június elsejétől kiadó 55 ezer Ft/hó + rezsiért. Kau-
ció: 2 hónap. Tel.:06-30-564-8024

� Újpest-Megyeren jó közlekedéssel egy szoba össz-
komfortos bútorozott lakás kiadó. Tel.: 06-20-373-
3237

GARÁZS
� Újpesten a Káposztásmegyer u. 14-ben  GARÁZS
ELADÓ! Telefon:  233-1244;  06-30-541-8485   

� IV. ker. Irányi Dániel u. 1-ben 28 m2-es garázs ki-
adó, 11eFt/hó Tel.: 06-20-357-7290

� József Attila utca18. teremgarázsban egy gépkocsi
beálló hely kiadó. Érdeklődni a 06-30-951-4679 tele-
fonon lehet.

� Az Árpád út 68-70. számú ház teremgarázsában
(Újpest-Központ) hely kiadó. Érdeklődni: 06-30/282-
52-22

INGATLANT VESZ
� IV. eladó, 2 szobás lakást keresek tégla házban.
Gyurkó Melinda. Tel.: 06-30-239-6175

� Kerepesen eladó 14,5 millióért egy kétszobás (60
m2-es, telek 1628 m2)  felújítandó családi ház, vagy
elcseréljük budapesti 2,5-3 szobás téglaépítésű örök-
lakásra értékegyeztetéssel. Tel.: 06 70/365-38-29,
369-75-99

INGATLANT BÉREL
� Kiadó lakást keres fiatal pár Újpesten. Nem panelt.
40.000,-Ft körüli árért. Tel.:  06-20-385-5675

� Sürgősen keresek 3 szobás kiadó családi házat na-
gyon hosszú távra. Fontos a nagy, gondozott kert. Tel.:
06 30/440-8857

INGATLANT CSERÉL
� Újpesti, önkormányzati, 70 m2-es (2 nagy szoba,
nagy étkező, nagy fürdő, konyha, kert, tároló) szépen
felújított lakásomat elcserélném újpesti 1+fél szobás
önkormányzati lakásra, megegyezéssel. Minden meg-
oldás érdekel! Tel.: 06-20-246-5120

� Elcseréljük újpesti téglaépítésű (28+8 m2) önkor-
mányzati lakásunkat, megvehető kétszobás önkor-
mányzati téglalakásra ráfizetéssel (lakbér + közös
költség 5,400.-, kis rezsi) Tel.: 06 70/365-38-29,
369-75-99

OKTATÁS
� Matematika, fizikatanítás általános, és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól!
Házhoz megyek! Tel.: 06-20-9590-134

� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal ma-
tematikatanár szakos egyetemi hallgató. www.zrob.hu
Tel.: 06-30-572-7416

� Olasz nyelvoktatást, állami és egyéb nyelvvizsgák-
ra való hatékony felkészítést vállal nagy gyakorlattal,
bolognai egyetemen végzett akkreditált nyelviskolá-
ban is tanító nyelvtanár. Helyszín: Újpest-központban,
Kodály körödnél Tel.: 06-20-518-7907

� Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást, érett-
ségi (közép-és emeltszinten) felkészítést vállal kö-
zépiskolai tanár. Tel.: 06-30-747-5869

SZOLGÁLTATÁS
�� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! (Orion, Video-
ton, ITT-Nokia, Normende, Dual, Schneider, Vestel) Tel.:
06-20-471-8871

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

�� Autó karosszéria munka! Törött, korrodált gépkocsik
javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30-932-
8305

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

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

�� Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, erkélybe-
építés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos munkák. In-
gyenes árajánlat társasházaknak is. Tel.: 410-54-28,
06-30-941-5280 www.sulyok-t.hu

�� Építőanyag kereskedelem, falazóanyagok, kötő-
anyagok, sóder, homok, dryvit rendszer stb. Ingyenes
gépi rakodás, fuvarvállalás 2-10 t-ig. Márkusz és Tsa Kft
. 1046 Bp. Knézits u. 15. Tel.: 389-6087, 06-30-924-
7435

�� Lakáskozmetika. Tapétázást, szobafestést, mázolást,
PVC szőnyegpadló ragasztást, parkettacsiszolással, bú-
tormozgatással, takarással vállalja: Csapó György fes-
tőmester. Alapítva: 1971-ben. Tel.: 221-8281, 06-70-
774-3621

�� Gépkocsijával, bútorával kapcsolatosan nagy értékű
fogyasztói kár érte! Van megoldás! Újpest központban
forduljon szakemberekhez! (fogyasztóvédelmi szakértő,
ügyvéd, igazságügyi közvetítő) Tel.: 06-302-164-102
(időpontegyeztetéssel) lapunk: www.fogyasz-
tovedelem.virtus.hu

�� Ingatlan tulajdonosi, válás, vagyonmegosztási per előtt
áll, orvosi műhiba, hagyatéki jogvitája van. Az Érdekvédel-
mi pont neves szakemberekkel segíti Önt Újpest központjá-
ban! Tel.: 06-302-164-12, rögzítő: 3-694-235
http://www.eumediator.5mp.eu http://www.magyar-
birosagok.virtus.hu

ÁLLÁST KÍNÁL
�� Újpesti szakközépiskola (3696-241, e-mail cím:
kozma@kozmafa.sulinet.hu) keres • egyetemi végzett-
ségű, teljes állású: kémia-biológia, angol-magyar vagy
angol-bármilyen, informatika bármilyen, testnevelés-
bármilyen; • félállású magyar; • részállású rajz és vizu-
ális kultúra szakos tanárokat és • főiskolai végzettségű
faipari szakoktatót.

ÁLLÁST KERES
� Gyakorlatias, szorgalmas, korkedvezményes nyug-
díjas nő, irodai munkát vállalna. Titkárnői, ügyintézői
gyakorlattal, számítógépes ismerettel. Tel.:  06-30-
358-5718

� Víz, gázkészülék szerelő, mestervizsgával, gondno-
ki, házfelügyelői, karbantartói munkát keres Újpesten.
Tel.: 06-20-968-2509

� Nagyon agillis, lelkiismeretes, precíz, 38 éves
hölgy munkahelyet váltana. XI. kerület előnyben.
Ügynökösködés kizárva! Hívjon! – nálam jobb munka-
erőt keresve sem talál! Tel.: 06-20-575-1038

ÜDÜLÉS
� Balatonföldvári vízközeli „250m” szép, berendezett
nyaralomat és apartmanomat (színes tv, hűtő stb.) ko-
csibeállási lehetőséggel, 2-től 12 fő részére tavalyi
áron kiadom. Ár: 2300Ft/fő+IFA. Gyerekeknek kedvez-
mény! Tel.: 06-30-293-3077

RÉGISÉG
�� Antikvárium könyveket, hanglemezeket, papírrégi-
séget vásárol. Díjtalan kiszállás. Tel.: 332-0243, 06-
20-922-0001

TÁRSKERESÉS
� 160/65 kg  64 éves nő megismerkedne hasonló ko-
rú férfivel. Becsületes, tisztességes legyen. Tel.:  06-
20-208-0215

EGÉSZSÉG
�� Karcsúsító, cellulit, menedzser, svéd, sport masszá-
zsok, ajándékkártyák a metrónál! Tel.: 06-20-318-2008
http://awellnessmasszazs.googlepages.com/

KERTGONDOZÁS
� Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését, gon-
dozását, fűvek és fák telepítését, metszését, nyírását,
gyomirtást és fakivágást. Vojtkó Mihály Tel.: 06-20-
917-6811

VEGYES
� Negyvenesek, ötvenesek, nyugdíjasok, értelmiségi
baráti társasága bővülne intelligens, kultúrált, jószívű,
érzékeny, humort, kötetlen beszélgetéseket kedvelő
emberekkel. Jelige: Barátság 1462 Bp., Pf. 659

� Billenő ajtós 5 × 2,5 m fém garázs szétszerelve
(popszegecs ), vevő által elszállítva eladó. Személy-
gépkocsi mentődoboz, elakadásjelző, lábpumpa
1.000–1.000,-Ft-ért eladó. Tel.: 389-4880

� Könyveket, (régit, és újat ), könyvtárakat vásárolok!
Díjtalanul házhoz megyek! Tel.: 06-20-42-56-437

� Kitüntetést, régi fém-, és papírpénzt, képeslapot,
régi iratokat, katonai felszerelési tárgyakat, fotókat
vásárolnék. Tel.: 06- 20-264-0116

VÍZI TÚRA
� Dunai, Tiszai, és tengeri vízi túrákhoz, vízi napközi-
hez gyermek és felnőtt résztvevőket keresek 2008
nyarára.  www.hajosklub.hu Tel.: 06-30-327-0990 

� Kenuval a Dunán, Újpesttől a Vaskapun át a Fekete
tengerig. 2008. július 12-től augusztus 15. tartó túrá-
ra lehet jelentkezni. Tel.: 06-30-327-0990;
www.hajosklub.hu

CSALÁDI ESEMÉNY

NAGY NYUSZINAK 

Boldog 50. születésnapot 

kíván Nyuszi puszi

HIRDESSEN 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN!

Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

Hirdetésfelvétel: IV. Árpád út 16.

Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)
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Laboratóriumi vizsgálatok indultak Új-

pesten a Jókai Biocentrumban (1042

Budapest, Árpád út 77.) ahol minden

vérből és vizeletből elvégezhető vizs-

gálat kérhető.

A vizsgálatokat kérheti orvos, vagy

maga a páciens is. Érdemes évenként

minőségi vérképet csináltatni, hogy

néhány alapvető információ kaphas-

sunk magunkról. Így például a vörös-

vértestek száma, esetleg alacsony ér-

téke – a vérszegénység – vérvesztést

jelent, amely a termékeny korban le-

vő nőknél mindennapos, de szélsősé-

ges esetben daganatból is eredhet.

Az emelkedett fehérvérsejt szám szin-

te mindig gyulladást jelent, amely-

nek a tünete néha „csak egy banális

hajhullás”, de rosszabb esetben vér-

képzőszervi megbetegedés tünete is

lehet.

Nem véletlenül nagyon divatos mos-

tanában a szervezet „zsírtükrének” a

mérése, ami a gyakorlatban a koleszte-

rin, triglicerid és HDL koleszterin érté-

kek meghatározását jelenti, amelyek ha

emelkedettek, érdemes orvoshoz for-

dulni.

Az elmúlt években a vércukor szűrő-

vizsgálatok a lakosság igen nagy szá-

zalékában mutattak tüneteket még

nem okozó, de már enyhe cukorbeteg-

ségre utaló, emelkedett értékeket. A

magyar lakosság kb. 5%-a cukorbeteg,

de számuk egyre nő, szerte a világon.

Beutaló nélkül végeznek HIV azaz

AIDS szűrővizsgálatot (3500 Ft). És di-

agnosztizálható a májgyulladás, a can-

dida gombás fertőzés (6360 Ft), illetve

a gyomorfekély egyik előidézőjeként

számon tartott Helicobacter Pylori

baktérium. Szintén vérből meghatá-

rozható 36-36 légúti, ill. étel allergén.

Az bizalmas és szakszerű adatkezelés

garantált.

Több daganatos betegség korán, még

a klinikai tünetek megjelenése előtt

felismerhető a daganat által okozott

anyagcsere változásokból, ún. tumor-

markerekből. Ilyen daganatok az emlő,

a petefészek, prosztata (3180 Ft/db) és

vastagbél (9800 Ft), stb. Az esetleges

pozitív leletek jelzésértékűek, és min-

denképpen szakorvosi kivizsgálást

igényelnek. Drogtesztet lehet végezni

behozott vizeletmintából (3800 Ft).

Az elvégzett laboratóriumi szűrő-

vizsgálatok jelentősége sokkal na-

gyobb, mint gondolnánk, mert számos

esetben a leletek már akkor utalnak a

betegség valós, vagy lehetséges

fennállására, amikor a tünetek még

nem kifejezettek. Minél hamarabb fel-

merül a gyanú, annál könnyebb és ol-

csóbb a betegség gyógyítása, és a szö-

vődmények elkerülése. 

A vizsgálatokat jelenleg reggel 8 és

10 óra között végzik, amely a későbbi-

ekben este is lehet. Adott esetben a

vérvétel háznál is történhet. A reggel

levett minták eredményeit másnap

reggel lehet átvenni. A vizsgálatoknál

van egy ún. vérvételi díj, ami jelenleg

600 Ft, és ehhez adódnak az egyes mé-

rések árai. Egy minőségi vérkép ára a

vérvétellel együtt 1300 Ft, amelyhez

ha koleszterint, trigliceridet és HDL

koleszterint is kérünk, 1890 forintot

fizetünk. A vizsgálatok egészségpénz-

tári számlára elszámolhatók. Külön

megbízásra a leleteket a gyógyszert

házhoz szállító szolgálatunk házhoz vi-

szi, vagy interneten továbbítjuk. A

vizsgálatokra a 370-0974-es számon

előre be kell jelentkezni, mert az idő-

pontok az igényekhez alkalmazkodva

változhatnak.

Részletesebb tájékoztatás a honla-

punkon www.jokaibiocentrum.hu is

megtalálható.

– DR. STARCZ JUDIT

ügyvezető igazgató

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK ÚJPEST KÖZPONTJÁBAN
HirdetésHirdetés



16

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  május  16.
HirdetésHirdetés



17www.ujpest .hu

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  9 .  S Z Á M
OktatásOktatás

Az idén is különböző rendezvényekkel kö-

szöntötte az ifjúság a Babits Mihály Gimná-

ziumban ezt a  napot. A délelőtt folyamán a

természettel, annak védelmével és megis-

merésével kapcsolatosan hangzottak el

előadások, de helyet kapott az Etikett, pro-

tokoll, diplomácia című előadás, elsőse-

gélynyújtás, sőt a csecsemőgondozás

alapismereteit is elsajátíthatták az érdek-

lődők. Megtudhatták azt is, hogy mi a

fényszennyezés és az ökológiai lábnyom,

hogy kezelhető-e az antiszociális agresz-

szivitás, de hallgathattak a különböző föld-

részek népzenéiből, megismerkedhettek

onnan származó irodalmi alkotásokkal és

megkóstolhattak egy-egy jellemző ételt is.

Az előadásokat neves kutatók, egyete-

mi hallgatók és a gimnázium egykori di-

ákjai tartották.

A nap programjában a sportot is szerepet

kapott. A diákság 21 órán át tartó focival

köszöntötte a rendezvényt és az ugyan-

ennyi éves  iskolát, de akrobatika és karate

bemutatót is láthattak az érdeklődők.

A Föld Napja a Babitsban

A kistestvér érkezésének örömét , a

család kiteljesedésének meghatározó

élményét örökítették meg az újpesti

óvodások ama rajzpályázatra készült

alkotásaikkal, amelyet az Újpesti

Gyermek és Ifjúsági Ház, valamint Új-

pest Önkormányzatának Szociális és

Egészségügyi Intézménye Védőnői

Szolgálata által megrendezett Szüle-

tés fesztivál alkalmából hirdettek

meg a szervezők. Több mint félszáz

óvodás készített rajzot, és a május 5-

én megtartott fesztivál megnyitón sor

került az ünnepélyes eredményhirdetésre is. A „dobogós” helyeken ketten is osz-

toztak. Első helyezést ért el a 6 és fél éves Fábián Zsanett a Lakkozó Óvodából és a

6 éves Rátkay Karina a Homoktövis Óvodából. Második díjas lett a 6 éves Gollob

Hanna a Liget Óvodából

és az 5 és fél éves Haász

Blanka Lilla, a JMK Óvo-

dából. Harmadik helye-

zett lett a 6 éves Kincses

Bernadett és az 5 éves

Fábián Lea, a Lakkozó

Óvoda óvodásai. Az ovi-

soknak és családjuknak

a rajzpályázati sikerhez

és a kistestvér érkezésé-

hez mi is gratulálunk!

Kistestvérem született !

Április 26-án, szombaton a Szigeti József Utcai Általános Iskola felsősei Dunakeszire ke-

rekeztek.

Reggel 8 órakor indultunk: közel 100 kerékpáros gyülekezett az udvaron. A többiek vo-

nattal mentek. 9 óra körül már együtt volt a csapat az Alagi lóversenypálya  lelátója mel-

letti tisztáson. Különböző állomásokon lehetett játszani, vetélkedni: kötélhúzás, kötél-

hajtás, árokugrás, fejelés, távolugrás, „malomkövezés”, futóméta és ultimate-játék

frizbivel. Kisebb-nagyobb csapatokat alkotva, mindenki szabadon választhatott, hogy

mit próbál ki. 

Nem volt kötelező program, mégis minden „állomáson” folyamatosan voltak érdeklő-

dők. Fegyelmezetten, jókedvűen telt a délelőtt. Kétszer, 50 fős csapatokban átsétáltunk

a repülőtérre is, ahol az érdeklődők megtekinthették a hangárt, a repülőgépeket. Kérdé-

seinkre olyan szakembertől kaptunk választ, aki 50 éve repül, s nagy rajongással mesélt

élményeiről. 

Oda és vissza is motoros rendőrök biztosították a biztonságos közlekedés feltételeit a

kerékpárosok részére. Köszönjük! Nagyon fegyelmezetten, a közlekedési szabályokat

betartva kerekeztünk, balesetmentesen. Jó volt nézni a „szigetisek” kilométeres konvo-

ját! A vidámság, a felszabadult jókedv volt jellemző mindenkire ezen a délelőttön. Az idő

is nekünk „dolgozott”. Szinte nyárias meleg, napsütés ünnepelt bennünket.

Jó volt, jól éreztük magunkat! Várjuk a következő „kerekes programot”! – A SZIGETISEK

Két keréken, napsütésben

Az újpesti általános iskoláiban tanuló tánccsoportok – a tanév vége felé közeledve – sok

éven keresztül bemutatták már közös előadás során tudásukat, műfaji megkötöttség nél-

kül.  Az elmúlt évben a nézők szavazata alakított ki „tetszési” sorrendet. A bemutatkozás

lehetőségét ez évben is felajánló Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ – Grósz Ágnes

szaktanácsadó segítségével és szervezőmunkájával – szakmai zsűrizést is kínált a fellé-

pőknek, akik örömmel fogadták ezt. Az ÚPSZK és fellépés lehetőségét is biztosító Újpes-

ti Gyermek- és Ifjúsági Ház által április végén megtartott táncfórumon bemutatott elő-

adások ezúttal a nézők és a zsűri elismerését egyaránt kiváltották. 

Az első helyezést a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 4.c. osztályának tánccso-

portja érdemelte ki, betanítójuk: Nagy Hajnal. A második díjat a Szűcs Sándor Általános

Iskola 3. osztálya kapta, felkészítőjük: Papné Garamszegi Anett tanárnő. Harmadik helye-

zett a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 6.é osztályának „Kagylók” tánc-

csoportja lett, betanítójuk: Sebestyén Katalin.

További helyezések: IV. díj: Erzsébet Utcai Általános Iskola 2. osztálya (Bódy Zsuzsa,

Sefcsikné Szász Éva), V. helyezés: Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 8.

osztályának „Kagylók” tánccsoportja (Lőrik Tünde), VI. helyezett: Német Tagozatos Álta-

lános Iskola német néptánc csoportja (Horváthné Böröcz Marietta).

A zsűri különdíjban részesítette Gera Zsófiát, a Szűcs Sándor Általános Iskola 3. osz-

tályos tanulóját, valamint Parragh Dávidot, a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetago-

zatos Iskola 6. é osztályos növendékét, Papné Garamszegi Anett, illetve Sebestyén Ka-

talin tanítványait. (Képünkön a Megyeri úti Általános Iskola 4.b-sei.)

Régi újpesti diákok és tanárok! A Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Isko-

la (volt Komját, Lőrinc) idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját.

A jubileumi rendezvénysorozat lezárásaként találkozóra várjuk régi növendéke-

inket és kollégáinkat. A találkozó időpontja június 7. szombat, amikor is a délelőtt a

gyerekeké, délután a 2004 után végzetteket, este pedig az összes régebbi diákot és

tanárt várjuk. Előzetes jelentkezéseket kérünk telefonon (369-18-26) munkaidőben,

vagy e-mailben (pecsisuli@freemail.hu), ugyanitt rendelhető meg a vacsora jegy is,

2000 Ft-os áron (csak elővételben, május 31-ig.) További információk iskola hon-

lapján (www.pecsisebestyen.freeweb.hu) is olvashatóak.

Pécsisek, Lőrincesek, Komjátosok!

Idén második alkalommal nyerte el a „Magyar

Köztársaság jó tanulója – jó sportolója” elis-

merő kitüntetést iskolánk tanulója: Fuchs Renáta (6.b). 2006/2007. tanévi ered-

ményei alapján, húga, Fuchs Dóra (5.b) is átvehette a kitüntetést. Ezúton is gra-

tulálunk mindkettőjüknek, és további sok sikert kívánunk !

– SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI ÉS PEDAGÓGUSAI

GRATULÁLUNK !

Fábián Zsanett

Rátkay Karina

Táncfórum
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INGYENES JOGI
TANÁCSADÁS
2008. május 20-án, ked-
den, 18–19 óráig ingye-

nes jogi tanácsadást tart az újpesti
Fidesz–MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Beje-
lentkezés: H–P 11–18-óráig a 369-
0905-ös telefonszámon.

FIDESZ–MPSZ KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor Gyula;
Rádi Attila önkormányzati képviselők
június 2-án, hétfőn, 17–18-óráig tar-
tanak fogadóórát. Bartók Béla június 3-
án, kedden, 18-19 óráig; Koronka Lajos
június 5-én, csütörtökön, 17–18 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Buda-
pest, Árpád út 56.) Tel: 369-09-05.
Nagy István június 3-án, kedden,
16–17 óráig tart fogadóórát. 

Helyszín: 1042 Budapest, István út 11.
www.ujpestifidesz.hu

AZ ÚJPESTI FIDELITAS
szeretettel vár minden

kedves érdeklődőt Magyarság-tudat
DVD estjére, ahol 2008. május 23-án,
pénteken, 18:00 órai kezdettel Wass Al-
bert – Adjátok vissza a hegyeimet című
filmje kerül vetítésre. Helyszín: Fidesz
Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.)

ERŐSÖDÜNK,
TARTS VELÜNK!
Értesítjük szimpatizánsa-
inkat, hogy irodánk min-

den pénteken, 17 és 18 óra között
tart nyitva. Kérjük Önöket, vegyék
fel velünk a kapcsolatot, hogy minél
hatékonyabban működhessünk
együtt! Címünk: 1046 Budapest,
Szent László tér 7. Telefon: 06-30-
270-21-40. Internetes elérhetősé-
günk: www.ujpest.jobbik.hu E-mail
cím: ujpest@jobbik.hu

Pajor Tibor önkormányzati képvise-
lőnk fogadóórája: minden hónap első
hétfőjén, 18 órától, a fenti címen. 
– Jobbik Magyarországért Mozgalom

Újpesti Szervezete

WITTNER MÁRIA ÚJPESTEN!
A Jobbik újpesti szervezete szeretet-
tel meghívja Önt és kedves családját
a Hóhér, vigyázz! című film újpesti
bemutatójára. A vetítést követően a
portréfilm főszereplője, Wittner Má-
ria, ‘56-os forradalmár és halálra-
ítélt, valamint az alkotók, Siklósi Be-
atrix és Matúz Gábor, válaszolnak az
érdeklődők kérdéseire. A rendezvény
házigazdája: Pajor Tibor önkormány-
zati képviselő. Időpont: 2008. május
25. (vasárnap) 16 óra. Helyszín: Új-
pesti Polgár Centrum, 1043 Buda-
pest, Árpád út 66. A film jogdíját tar-
talmazó belépő: 300 Ft.

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  május  16.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

A KERTBARÁTI KÖR INVITÁLÁSA

Az újpesti Kertbaráti Kör szeretettel vár

minden kedves érdeklődőt május 22-én,

csütörtökön, 18 órai kezdettel megtar-

tandó rendezvényükre, amelynek során

Juhász Gábor, a Szentkorona Társaság el-

nöke, Budapest-Vizafogó Szent Márton

Plébániájának plébánosa tart előadást a

„Szentkoronatan filozófiai és teológiai

héttere” címmel. Helyszín: az Újpesti Pol-

gár Centrum tükörterme (IV. Árpád út 66.)

HASTÁNC EST-JÓTÉKONYSÁGI CÉLLAL

A Hospice Alapítvány támogatása a célja

annak az immár második alkalommal

megrendezendő jótékonysági hastánc

estnek, amelynek szervezője a Szahara

Táncstúdió és a meghívásukat elfogadó

vendég tánccsoportok. A jótékonysági

estre az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági

Házban (IV.István út 17-19) kerül sor

május 18-án, vasárnap, 18 órai kezdet-

tel. Azok, akik támogatni kívánják a

Hospice Alapítványt, a 2.500 forintos

belépőjegy megvásárlásával tehetik. Je-

gyek válthatók előadás előtt a helyszí-

nen, illetve a közönségszervezőknél, va-

lamint rendelhetők a 06-20-369-4080-

as telefonszámon, illetve a balogh.ceci-

lia@chello.hu e-mail címen.

A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

RENDEZVÉNYEK

KincsM. Művelődési Házak majálisa,

május 18-án, délelőtt 10 órától este 22

óráig. Színes programokkal várjuk Önö-

ket az Orczy kertben (VIII. kerület). A

rendezvényen bemutatkoznak a műve-

lődési házak, látogatóinkat kézműves

foglalkozással, rengeteg szórakoztató

koncerttel és programmal várjuk!

KIÁLLÍTÁS 

KFÁMK  Kézműves Köreinek év végi kiál-

lítása látható a KFÁMK Galériájában

május 22 és június 25 között. Megnyitó:

május 22-én, 15 órakor. Helyszín:

KFÁMK Emeleti Galéria.

TÁBOR

Internet és Kézműves Nyári Tábor Dél-

előtt internet használat, délután kéz-

műves foglalkozások, játékok, vetélke-

dők. Napi háromszori étkezés.

I. Turnus: június 17–20. (kedd-péntek)

4 nap, 8.00–16.00 óráig díja: 8.000

Ft, testvéreknek 7.000 Ft.

II. Turnus: június 23–27. (hétfő-pén-

tek) 5 nap, 8.00–16.00 óráig díja:

10.000 Ft, testvéreknek 9.000 Ft.

Jelentkezési határidő: június 4. Infor-

máció: Pappné Sz. Zsuzsa, tel: 380-

6163. Helyszín: KFÁMK Főépület.

ELÉRHETŐSÉGEK: 

Karinthy Frigyes ÁMK Főépület (1048 Bu-

dapest, Hajló u. 2-8. Tel: 380-6188, Köz-

művelődés: 380-6163) Honlap:

www.karinthyamk.sulinet.hu. E-mail:

kozmuvelodes@karinthyamk.sulinet.hu

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház (1048

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

E-mail: haz.kozossegi@gmail.com

Az ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

CSALÁDI JÁTSZÓ

Május 17. 10-13 óráig  Kézműveskedés,

ugrálóvár, babajátszó, falfirka, zene-

bölcsi- és ovi várja a résztvevőket. Be-

lépő gyerekeknek 300 Ft/fő, felnőttek-

nek 350 Ft/fő, családoknak (4 főtől)

300 Ft/fő.

JAZZBALETT-, SZTEPP- ÉS SZÍNPADITÁNC-

KÉPZŐ VIZSGABEMUTATÓK

A táncképző tanárai és növendékei sze-

retettel várják Önt és családját vizsga-

bemutató előadásaikra!

A képző óvodás, általános- és közép-

iskolás, valamint felnőtt növendékei is

fellépnek, hogy bemutassák a tanévben

szerzett tudásukat.

• Június 5–6. 17.30 óra Nyilvános fő-

próba. Belépő: 300 Ft

• Június 7. 17.30 óra és június 8. 10.30

óra Gála. Belépő: 800 és 1000 Ft

Jegyek május 13-tól vásárolhatók az in-

formációs pultnál.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA

Május 6–18. Csupa illat és virág a világ

Az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató

Központ által meghirdetett alsó tago-

zatos irodalmi versenyhez kapcsolódó

képzőművészeti kiállítás tekinthető

meg.

Június 2–6. Mesélő Világ Az Újpesti

Pedagógiai Szolgáltató Központ által

meghirdetett óvodai gyermekrajzpá-

lyázat kiállítása

Június 16–30. Az Újpesti Szabadiskola

év végi bemutató kiállítása. Megnyitó:

június 16. 18 óra

TÉRÍTÉSMENTES SZŰRŐVIZSGÁLAT

Május 17-én. A magyar bőrgyógyászok

egy ével ezelőtt – a Magyar Dermatoló-

giai Társulat Dermatoonkológiai Szek-

ciója szervezésében csatlakoztak – az

Euro melanoma nap rendezvényéhez.

Az Euro melanoma nap egy európai

bőrrák megelőző kampány, amelynek

célja, hogy az anyajegyek – ezen a na-

pon térítésmentesen történő vizsgála-

tával – felhívják a figyelmet a szűrő-

vizsgálatok fontosságára, a rosszindu-

latú bőrdaganatok kialakulásának ve-

szélyére, illetve a mielőbbi gyógyítás

lehetséges voltára.

Hazánkban a 2008-as Melanoma Nap

időpontja: május 17-e, szombat, Új-

pesten dr. Ihász Judit bőrgyógyász,

kozmetológus, klinikai onkológus szak-

orvos végzi az anyajegyek térítésmen-

tes  szűrését, ezúttal a Jókai Biocentrum

épületében, 9–13 óra között az Árpád út

77. szám alatt. A vizsgálatok érkezési

sorrendben történnek.

MÁJUS 17: A LISZTÉRZÉKENYEK 

VILÁGNAPJA

Európa több országában, így hazánk

számos településén, megrendezik má-

jus 17-én, szombaton a lisztérzékenyek

világnapját. Ennek apropóján a Liszt-

érzékenyek Érdekképviseletének Or-

szágos Egyesülete – közöttük az Új-

pesti Csoport – egész napos tanács-

adással, ételkóstolóval és szórakoztató

műsorral egybekötött programmal vár

minden érintettet és érdeklődőt 10–18

óra között a Duna Pláza színpadán

(XIII. Váci út 178). Közismert tény,

hogy Magyarországon minden száza-

dik embert érint a lisztérzékenység,

amely azon immunrendszeri betegsé-

gek közé tartozik, amelyek ma már  ha-

tásosan kezelhetők. Az újpesti csoport

vezetője, dr. Dabousné Székelyhidi Ju-

lianna, a program nyitányaként Fábi-

án Zsigmondnak, – a Dalos Ovi Újpest

Gyermekeiért-díjas szakácsának liszt-

érzékenyek számára készített – süte-

ményeivel várja a vendégeket. 11 órá-

tól fellép az újpesti tagok alkotta Szu-

terén country rock együttes.

KULTURÁLIS PROGRAMOK
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Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  9 .  S Z Á M

KÉPVISELŐI  FOGADÓÓRÁK:
Hock Zoltán és Pettkó And-
rás, a Magyar Demokrata
Fórum országgyűlési kép-

viselői, fogadóóráikat minden hónap
első szerdáján tartják – legközelebb
június 4-én – 17 órától. Helyszín: az
MDF Újpesti Szervezete  irodája.  ( IV.
Árpád út 88., bejárat a József Attila
utca felől)

RUHAGYŰJTÉS
Az MSZP Újpest-Ká-
posztásmegyeri Nőta-
gozata ruhagyűjtést

szervez. Szeretettel várjuk a meg-
unt, kinőtt felnőtt- és gyermekru-
hákat 2008. május 21-23-ig   14 és
17 óra között a Nádor utca 1. sz.
alatt.

„MI ITT VAGYUNK!” „KI MIT TUD?”
Pódium rendezvénysorozat nyugdí-
jasoknak

Kedves Örökifjú Barátunk! Öröm-
mel tájékoztatjuk Önt, hogy a „Ki
mit tud?” Pódium következő elő-
adására 2008. május 28-án (szer-
dán) 14 órai kezdettel kerül sor a
Csokonai Művelődési Központban
(XV. Eötvös u. 64-66.). 

A zenés, szórakoztató rendezvé-
nyen az összes műfaj, kategória
képviselteti magát egy-egy színes
előadás keretében. 

Minden kedves érdeklődőt szere-
tettel várunk!

– CSIZMÁR GÁBOR, KISS PÉTER
országgyűlési képviselők

SZDSZ ÚJPESTI
SZERVEZETE 

(1042 Bp., Árpád út 56.)  Tel.: 788-
0802 (munkaidőben) Kedden és
csütörtökön 16-19 óráig személye-
sen is várunk minden érdeklődőt. 
Web: www.szdszujpest.hu.

Boruzs András, egyéni képviselő,
15. választókerület (Megyer-
Székesdűlő) – SZDSZ frakcióvezető.
Tel.: 232-1501, e-mail:
boruzsa@ujpest.hu. Fogadóóra:
Megyeri Úti Általános Iskola, min-
den hónap első hétfőjén 16:30-
17:30 óráig. Kovács Sándor, listás
SZDSZ képviselő. Fogadóóra: Me-
gyeri Úti Általános Iskola, minden
hónap első hétfőjén 16:30-17:30.

INGYENES JOGTANÁCSADÁS: Az
SZDSZ Újpesti Szervezete és Dr. Ko-
vács Pál ügyvéd ingyenes jogta-
nácsadást szervez a kerület polgá-
rainak. Időpont: Minden páros hét
pénteken 15-16 óra. Helyszín: 1042
Budapest, Árpád út 56. I. emelet
(SZDSZ Iroda) Előzetes bejelentke-
zés nem szükséges.

Pártok, CivilPártok, Civil

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

Réti Mária

„Reneszánsz Visegrád”

rajzok, grafikák, 

május 15-től június 1-ig

Szunyoghy András 

május 15 -től június 1-ig

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

ADYTÓRIUM
2008. május 28. 18 óra

Vendég: Turczi István 

író, költő, szerkesztő műfordító

Beszélgetőtárs: Szakonyi Károly

A vendég műveiből 

felolvas: Incze Ildikó

Helyszín: Újpesti Polgár Centrum,

Budapest IV., Árpád út 66.

A belépés ingyenes!

Május 30. 19 óra

MINDHALÁLIG OPERETT
Fellépnek:

OSZVALD MARIKA
és 

CSERE LÁSZLÓ
Műsorvezető: Török Tivadar

Belépő: 1000,- Ft

GYERMEK TÁNCHÁZ ÚJPESTEN
Kedves Szülők és Gyermekek!

Havonta egy alkalommal, az Ady Endre Művelődési Központ a Bem Néptáncegyüttes

vezetésével élőzenés táncházat szervez, amelyre szeretettel hívunk minden játsza-

ni, táncolni, énekelni szerető kicsit és nagyot! 

Hónapról–hónapra követve ünnepeinket és jeles napjainkat megismerkedünk az

ezekhez kapcsolódó szokásokkal, játékokkal, énekekkel, a gazdag magyar nép-

tánckincsünkkel, és a különféle népi hangszereinkkel.

Május 18-án, vasárnap de. 9–11-ig.

A tavaszi ünnepkör szokásai közül a zöldág járást elevenítjük fel.

A kézműves foglalkozáson vesszőt fonunk, és rongybabát készítünk, a tánchoz a

furulya adja a talpalávalót.

Szeretettel várnak:

A BEM NÉPTÁNCEGYÜTTES TÁNCOSAI

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ – Színházterem (Cím: 1043 Bp. Tavasz u. 4,

Újpest–Központ) Belépőjegy: 400 Ft.

A magyar nép- és komolyzene

különleges kapcsolata

2008. május 18-án 

vasárnap 11:00-tól

– Bartók népi gyűjtések 

az első és második rapszódiához

– Bartók Béla: első rapszódia

– Bartók Béla: második rapszódia

Közreműködnek:

– Kádár István – hegedű

– Eckhardt Gábor – zongora

– Szabó András – három húrú 

brácsa

– Fejérvári Zsolt – bőgő

– Zimber Ferenc – cimbalom

Konferál: Eckhardt Gábor

A belépés díjtalan!

SOROZAT NÉP- 
ÉS KOMOLYZENEI 
VÁLOGATÁSOKBÓL

Május 28. 18 óra

Mozart: Don Giovanni 

– Leporello regiszteráriája

Bizet: Carmen – Carmen áriája

Mozart: Figaro házassága 

– Figaro áriája

Donizetti: A Kegyencnő 

– Leonora áriája

Mozart: A Varázsfuvola 

– Papageno áriája

Saint-Saëns: Sámson és Delila 

– Delila csókáriája

Mozart: Don Giovanni 

– Zerlina és Don Giovanni duettje

Cilea: Adriana Lecouvreur 

– a Hercegnő áriája

Előadják:

WIEDEMANN BERNADETT

– mezzoszoprán

HÁBETLER ANDRÁS – bariton

zongorán közreműködik és 

a műsort vezeti: Köteles Géza

A belépés díjtalan!

OPERA PORTRÉK

Május 25. 11 óra

– Bartók népi gyűjtések 

a román táncokhoz

– Bartók Béla: Román népitáncok

– Bartók Béla: Kontrasztok

Közreműködnek:

– Kádár István – hegedű

– Ács Ákos – klarinét

– Eckhardt Gábor – zongora

– Szabó András – három húrú 

brácsa

– Danhauser Máté – bőgő

Konferál: Eckhardt Gábor

A belépés díjtalan!

KAMARAZENEI KONCERTSOROZAT



élelőtt a Regnum Marianum közösség vezetésével gyermekprogramok

zajlottak az udvar több sarkában, mint például akadályverseny, agyago-

zás, bábozás, sakk, gólyaláb, bűvészmutatvány. A korareggeli előkészü-

letekkor még csak kevesen, de 10 órától már soktucat család apraja-

nagyja vett részt a testi-szellemi játékokon.

Kora délutántól a helyszín az újpesti plébániák második közös napjának is adott

otthont. Horváth Zoltán plébános atya a Don Bosco gyermekei zenei kíséretével a

Feltámadt Krisztust hirdette az Öröm útjának állomásaival, elmélkedve Krisztus-

ról, amint húsvét és pünkösd közötti időszakban a tanítványainak megjelenik. Ezt

követően két tanúságtételnek lehettek részesei az egyre növekvő számú hallga-

tók. Előbb Kővári László, a kicsapott diákból lett szakiskola-igazgató mesélt éle-

téről, hitéről, majd Császár Angéla színművésznő a hivatásáról. A gitáros keresz-

tény zenészeket Sillye Jenő és barátai képviselték, akik évtizedek óta hirdetik az

Evangélium örömhírét, az ima és az emberközti konkrét napi szeretetlépések fon-

tosságát. Az újabb tanúságtévők tarka csokrát – szerzetes nővérek, kis- és nagy-

iskolások – követően a Szent János Apostol Általános Iskola diákjai adtak elő bib-

liai jeleneteket – nagy sikerrel.

A közös nap csúcspontját ezúttal is a közös szentmise jelentette, az udvar zsú-

folásig megtelt, a misét dr. Székely János püspök atya tartotta az Újpesten szol-

gáló paptestvérekkel közösen. Tanító szavaiból talán egyet érdemes külön is ki-

emelni, – amennyire, jelen keretek között lehetséges egyáltalán – hiszen az új-

pestiek számára oly kedves Gyökössy Endre református lelkész egyik példájával

illusztrálta, miként is kell elképzelnünk a Szentlélek működését: egyik istentisz-

telete alkalmával különösen fáradt volt, igehirdetését is rövidre fogta. A szertar-

tás végén egy, addig mély depresszióban lévő fiatalember odalépett hozzá és a

következőket mondta: Köszönöm, hogy szavaival új reményt adott az életemnek!

Az idős lelkész a fiú által idézett mondatokra nem emlékezett, azokat nem ő

mondta a fiúnak… 

Valahogy így segítette a szervezők munkáját a Szentlélek és így segít mindazo-

kon, aki mernek valóban hozzáfordulni és ráhagyatkozni. Így adunk hálát közös-

ségi napunkért és így készülünk a következő, szeptemberi találkozónkra is. Ennek

a boldog együttlétnek a folytatására.

A szervezők nevében: TAMÁS CSABA
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A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  május  16.
HitéletHitélet

Hittanos kerületi gyermeknapot szer-

veznek Újpest protestáns gyülekeze-

tei május 18-án, vasárnap, az öröm

jegyében. A szervezők szeretettel

várnak minden hittanos gyermeket

először 10 órára a Belsővárosi Refor-

mátus templomba, ahonnan közösen

indulnak át a Benkő István Reformá-

tus Általános Iskolába. A résztvevőkre

egész napos program és megannyi

kaland vár: lesz ugrálóvár, arcfestés,

íjászat, lufihajtogatás, gólyalábazás,

tánc, megannyi vetélkedő, és még

sok-sok meglepetés.

Hittanos gyermeknap

A közösség és a tanítás lelke – a Tanoda téren
Immár elmúlt a kereszténység legnagyobb ünnepkörének, a nagy-

böjttel induló és pünkösddel záruló húsvétnak a hosszú időszaka,

mégis, tekintsük vissza az újpesti katolikus hívek egyik legnagyobb

közös ünnepére, amelyet önkéntes segítők csoportja készített elő,

folytatva a tavalyi városmissziós kezdeményezést. A Biblia évében,

április 27-én az Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola gaz-

dag családi programoknak adott otthont.

D
Békésen megfért egymás mellett a lelki tanácsadás…

… és a kézműves foglalkozás

Felvételünk a tavalyi gyermeknapon készült



MozaikMozaik
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Rendőrségi hírek

RENDŐRT HÍVTAK AZ ISKOLÁBA

Április 28-án történt, hogy az újpesti rendőrkapitányság egyik körzeti megbízott

munkatársát a Megyeri úti, Humánus Alapítványi Általános Iskolába küldték egy

verekedéshez. Mint kiderült, egy ötödik és egy nyolcadik osztályos diák vereke-

dett össze. Az esethez az igazgatónő hívott rendőrt. 

Az egyik verekedő diák elmondása szerint az első óra utáni szünetben kereste

őt meg a nyolcadikos diák, akivel rögtön összetűzésbe keveredett. Először csak

kergette a nagyobbik a másikat, majd amikor utolérte, a földre lökte, belerúgott

és egyszer arcon is ütötte ököllel, amitől bedagadt az ötödikes diák szeme körüli

rész. F. Á. miután végzett a veréssel, távozott a teremből. 

Mindkettőjüket meghallgatták a rendőrök, s a nagyobbik fiú elmondta, hogy

azért támadt rá diáktársára, mert az állítólag gyakran heccelte őt. 

A meghallgatások után az intézkedő rendőr F. A-t előállította a IV. kerületi rend-

őrkapitányságra, mivel az ököllel fejre mért ütés súlyos sérülés okozására alkal-

mas. A megvert diákhoz a rendőr mentőt hívott. Bár sérülései minden valószínű-

ség szerint nyolc napon belül gyógyulnak, további vizsgálatok elvégzésére a

Bethesda Gyermekkórházba szállították. 

TRÜKKÖS LOPÁS

Egy nyolcvanas évei végén járó idős asszony szólított le segítségkérésképpen egy

járókelőt a Vécsey utcában április 28-án. Miután a néni elmondta, mi történt, rög-

tön hívták a rendőrséget. 

Az idős nő elpanaszolta, hogy az említett napon 14 óra körül, két, számára is-

meretlen ember jelent meg a lakásához tartozó kertrészben. A férfi és a nő vala-

miféle, rendőrigazolványnak látszó igazolványt mutattak, majd közölték a nyug-

díjas asszonnyal, hogy ők bizony rendőrök és állítólag elfogtak valakit nemrégi-

ben, akinél az asszony nevére kiállított értékpapírok voltak. 

Erre a gyanútlan hölgy beengedte lakásába a két tolvajt, akik most arra kérték,

nézze meg, nem tűnt-e el valamilyen érték a lakásból. Az idős asszony elővett a

nappaliban álló szekrényből egy dobozt, amelyben arany ékszerek voltak – nyak-

lánc, karkötő, fülbevalók, stb. – egy másik papírdobozban pedig 150 ezer forint-

nyi készpénz volt. Ezeket jóhiszeműen megmutatta az álrendőröknek, majd visz-

szatette azokat a szekrénybe. Ha még itt sem fogott volna gyanút, jött a követke-

ző „váratlan” momentum, amikor egy férfi kihívta őt a lakása elé és afelől érdek-

lődött, nem ad-e ki szobát albérletbe. Miután nemleges választ adott, visszament

a lakásban lévő két idegenhez, akikről még mindig azt hitte, rendőrök. A hívatlan

vendégek még néhány percig beszélgettek az asszonnyal, majd távoztak. Körül-

belül egy órával később tűnt fel a néninek, hogy a fenti két papírdoboz hiányzik.

Mivel otthon nem volt telefonja, az utcán egy járókelőtől kért segítséget. 

A magát rendőrnek kiadó férfiről a következő személyleírást tudta adni: körül-

belül 170 cm magas, vékony testalkatú, húsz év körüli, rövid barna hajú, kerek ar-

cú fiatalember, aki világos pulóvert és sötét nadrágot viselt. Az álrendőr páros má-

sik fele, az ismeretlen nő, körülbelül 165 cm magas, barna, vállig érő hajú, szin-

tén 20 év körüli. Vékony testalkatú, ruházatáról nincs információnk. 

Aki albérletet keresett: 160 cm magas, kövér testlakatú, 20 év körüli férfi.

A helyszínre érkezett rendőrjárőr a környéken még nézelődött egy ideig, de ad-

digra az elkövetők elillantak. 

Továbbra is nagyon fontos, hogy ne engedjenek be idegeneket a lakásukba. Ha

rendőr csenget be, kérjék el számmal ellátott jelvényét, igazolványát, s csak ha

ezek valódiságáról meggyőződtek, akkor engedjék be lakásukba. Inkább legyenek

gyanakvóak, mint óvatlanok. 

BETÖRÉS A LAKÓTELEPEN

A Kassai utcában lévő egyik tízemeletes panelházból jelentettek betörést április 29-

én reggel. A helyszínre érkező járőrnek a bejelentő elmondta, hogy a szomszéd

csengetett be hozzá hajnali háromnegyed hatkor azzal, hogy a ráccsal zárt folyosó-

ról eltűnt a kerékpárja. Ezt követően kimentek, megnézték a rácson lévő zárszerke-

zetet és látták, hogy azt kiszedték, valamint az egyik lakás bejárati ajtaján is fesze-

gették a zárat, ám úgy tűnt, nem sikerült a lakásba bemenniük a betörőknek. A fo-

lyosón lévő két kerékpár közül a jobb állapotút, az értékesebbet vitte el a hajnali tol-

vaj. Valószínűleg megzavarhatták a betörőt, így „csak” egy bicikli lett a zsákmánya.

TEGYÜK RENDBE KÖRNYEZETÜNKET!
A Klubnext Újpest és az Újpestért Fiatalok Egyesülete szemétszedést,

parkrendezést szervez 2008. 05. 25-én, 14:00 órától a Szent Imre utcában, 
a Kasier és OBI áruházak mögött.

Ugyanitt leadhatja az otthon tárolt veszélyes hulladékot, cserébe virág-
palántát adunk! (elem, fénycső, műszaki eszközök)

Újpestért Fiatalok Egyesülete – KlubNext Újpest

FELHÍVÁS: A Brahma Kumaris Szellemi Egyetem ebben az évben ünnepli 25
éves megalakulását. Kérjük, hogy akik az elmúlt 25 évben kapcsolatba kerül-
tek az egyetemmel, Raja Yoga vagy egyéb kurzust végeztek, jelentkezzenek a

249-3570 telefonszámon vagy bktunde@freemail.hu e-mail címen, mivel
jubileumi műsort tervezünk az Újpest Színházban. Köszönjük.

Lánglovagok
JUTALMAZOTT TŰZOLTÓK

Május 4-én, Flórián napján, a tűzoltókat

köszöntjük minden évben. Nem véletlen,

hogy az ő szakmájuk, tevékenységük az,

ami töretlenül vezeti az emberek által

leginkább megbecsült szakma listáját fo-

lyamatosan. Ők jönnek olyankor, amikor

már senki nem tud segíteni. Ha kell, ki-

szabadítják a bajba jutott házikedvencet,

ha lángra kap otthonunk, őket hívjuk, ha

vihar után romokban áll a város, ők segítenek a kárelhárításban és még sorolhatnám

hány helyzetben számíthatunk rájuk. 

Idén is, mint minden évben e jeles nap környékén jutalmazzák meg a legkiválóbb

tűzoltókat szerte az országban. Nem volt ez másképpen a Fővárosi Tűzoltóparancs-

nokság Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság Újpesti Tűzőrségénél sem

április 30-án. 

Reggel ünnepi állománygyűlésen sorakoztak a lánglovagok. Elsőként Zajtai Béla

tűzoltó főhadnagy köszöntötte a megjelenteket, majd Péter Tamás tűzoltó őrmester

tolmácsolásában hallhattuk a tűzoltók ünnepi beszédét: 

– Ez a nap igazi ünnep számunkra. Vajon miért van ez így? Nevezzük életfelfogás-

nak, vagy mentalitásnak, ami közös azokban az emberekben, akik a tűzoltó hivatást

választják. Talán a közös cél, amelyet a tűz pusztító erejének féken tartására irányu-

ló tenni akarás, vagy a vele való szembeállás, a mások életének védelme, illetve

megmentése jelent. Veszélyhelyzetben biztosan tudjuk, számíthatunk egymásra. A

bizalom hivatásunk íratlan törvénye. Aki nem így érez, és nem így tesz, az előbb

utóbb elhagyja ezt a pályát. 

Munkánk eredményességét jelentősen befolyásolja, hogy milyen mértékben va-

gyunk képesek elsajátítani egy-egy szűkebb szakmai terület bonyolult és nagy-

mennyiségű ismeretanyagát, gyakorlati fortélyait. A tűzmegelőzés, a tűzoltás és

műszaki mentés, a tűzvizsgálat, illetve a szervezet hatékony működését biztosító

szakterületek különböző ismeretekkel rendelkező munkatársakat igényelnek –

hangzott el a beszédben, de szó esett a szakmai kihívásokról, a hatékony működés-

ről, a tűzoltó közösségről is. 

Voltak, akik soronkívüli fizetési fokozat-emelést kaptak, másoknak dicséretből

csökkentették az adott fizetési fokozatban eltöltendő várakozási időt egy teljes

évvel, többek kaptak jutalmat is, 20,

illetve 10 év szolgálat után hét tűzol-

tó vehetett át Szolgálati érem kitün-

tetést. 

A jeles nap alkalmából megkoszo-

rúzták a hősi halált halt tűzoltók em-

lékművét is, mely eseményen Lőrincz

Mihály képviselte Újpest Önkor-

mányzatát.



2008. április 25-27 között már hagyo-

mányos keretek között ismét Zuglóban

rendezte a Budapesti Amatőr Box Szö-

vetség (BABSZ) az idei Ökölvívó Buda-

pest Bajnokságot.

Rendhagyó volt ez a versenysorozat,

hiszen időközben sportágunkban súly-

és korcsoportváltozásokat vezettek be.

Így a leányok (nők) előtt lehetőség

adatott junior és ifjúsági korosztályos

megmérettetésre is, valamint ezentúl a

korcsoportot az adott születési év ha-

tározza majd meg ellentétben az eddi-

gi, napra pontos dátummal. 

A bajnokságon tizenkilenc sport-

egyesület 170 versenyzője állt mér-

legre. Az UTE Ökölvívó Szakosztályát 12

versenyző képviselte. 

Az összesített csapatversenyben do-

bogós, III. helyen végeztek az újpesti

ökölvívók a KSI és a Vasas SC mögött.

Farkas József vezetőedző büszkén

nyilatkozott tanítványaik sikeréről: –

Elsősorban rögvest szeretném megkö-

szönni szakosztályunkban tevékeny-

kedő edzőknek azt az áldozatos mun-

kát, amellyel nap, mint nap felkészítik

versenyzőinket, így különösen fő-

edzőnknek Levánnak! Az igazi siker

számunkra nem csak az, hogy eredmé-

nyesek voltunk – hiszen az összesített

női korcsoport versenyében második,

míg a felnőtt férfiak mezőnyében első

helyen végeztünk – hanem az, hogy

versenyzőink taktikusan, technikásan,

és rendkívül színesen öklöztek ezen a

bajnokságon is!

Az UTE Ökölvívó szakosztályának veze-

tősége beindította hathónapos ökölví-

vó-iskoláját, amelyre 1994-ben és

1995-ben született fiúk és lányok je-

lentkezhetnek. 

Az induló ökölvívó iskola foglalkozá-

sainak pontos rendje: hétköznapokon

délután 15:30-17:00-ig. 

Az edzésben résztvevő sportszakem-

berek: 

Farkas József UTE öv. vezetőedző,

ökölvívó szakedző

Georgidze Levan diplomás ökölvívó

szakedző

Farkas Márton edző

Kállai István szakedző

Farkas Csaba versenyző-edző

Kispál Mónika ökölvívó szakedző

A boxiskola foglalkozási tervében egy-

aránt szerepel az alapozó technikai és

taktikai képzés, majd a megszerzett

tudásról számot adó technikai mini-

mum vizsga.

A jelentkezésnek a lelkesedésen és

erős akaraton túl egyéb feltételei is

vannak: egészségi alkalmasság, meg-

felelő tanulmányi eredmények (Iskolai

ajánlás) és tagdíjfizetés. 

Jelentkezni személyesen, érdeklődni

az UTE elérhetőségein lehet: Újpest, Me-

gyeri út 13., telefon/fax: 272-1-272
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Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!

2008.  május  16.

Éremeső a boxbajnokságon Boxiskola indult

tavalyi nagy siker után úgy tű-

nik, hagyománnyá válik a nagy

budapesti, sőt, országos Sport-

ágválasztó Nap. A Merkapt SE

lelkes csapata Kőbányán, a Maglódi úti

Merkapt Maraton Sportközpontban

rendezi meg május 23–24-én a II.

Sportágválasztó napot. 

A rendezvény célja a résztvevő gye-

rekeket minél több sportággal megis-

mertetni a gyakorlatban. Így aztán a

neves sportolók és sportszakemberek

segítségével könnyebben választhat-

nak a szülők és a gyermekek is olyan

sportágat, amelyben a tehetségét leg-

inkább kamatoztathatja a kisdiák, il-

letve amiben kedvét leli. 

Az első napon, pénteken 9–15 óráig

iskolás csoportokat várnak előre

egyeztetett időpontokban a szervezők.

Szombaton 9–16 óráig már a nagykö-

zönség előtt ingyenesen megnyílnak a

sportközpont kapui és kedvükre kipró-

bálhatják a bő kéttucat sportág akár

mindegyikét is.

Csak ízelítőül néhány sportág,

amelynek jeles képviselői, szakedzői

jelen lesznek az eseményen, hogy a jö-

vő bajnokainak bemutassák a sport

szépségeit és akár kendőzetlenül be-

széljenek az árnyoldalakról is: gyorstol-

laslabda (speedminton), evezés, triat-

lon, darts, röplabda, asztalitenisz, ököl-

vívás, vívás, judo, fitness, kajak-kenu,

rafting, gokart, atlétika, sumo, tájfutás,

karate, kendó, öttusa, Paralimpiai Bi-

zottság által képviselt csörgőlabda és

judo szakágak. Ha azonban még ez sem

volna elég, íme néhány vonzó név a

meghívást elfogadó sportolók közül:

Kökény Bea, Pesuth Rita, Boczkó Ber-

nadett, Jánosi Zsuzsa, Imre Géza,

Kolonics György, Bárdosi Sándor,

Kropkó Péter, Haller Ákos, Zsivóczky At-

tila, Erdei Zsolt, Kótay Mihály. 

Jó sportolást és sikeres sportágvá-

lasztást kívánunk!

Itt a lehetőség sportágválasztásra!

ORSZÁGOS TRAMPOLINBAJNOKSÁG

2008. április 26-án Balatonfüreden

rendezték az Országos Gumiasztal Diák-

olimpiát, amelyen mindenki nagyon

várta az Európa Bajnokságra készülő,

UTE színeiben induló Juhász Zsolt ver-

senyhelyzetben bemutatott gyakorla-

tait. Zsolti nem okozott csalódást – bár

a selejtező során saját maga és Juhász

Judit edző számára is érthetetlen hibát

vétett. Az edzését és a melegítését fi-

gyelő szakemberek azonban megnyug-

tatták az edzőt és a versenyzőt is, sze-

rintük ezt a malőrt mindössze a nagy

várakozás miatti feszültség okozhatta.

Zsolti a döntőben magabiztos, ki-

emelkedő gyakorlatot mutatott be, me-

lyet a versenyzőtársak és a nézők hatal-

mas tapssal, a bírók pedig jó pontszám-

mal jutalmaztak.

A gyerekek, edzők számára is nyil-

vánvalóvá vált, hogy nem volt hiábava-

ló az elvégzett munka, és a megfelelő

időben elkezdett felkészülés!

Íme az eredmények: 

Juhász Zsolt, Takács Ádám, Fodor

Barnabás, Huber Péter Bajnokságot

nyert, Blahó Bence, Demeter Enikő,

Hausknecht Bence a második helyen

végzett! Bene Rebeka pedig mindenki

őszinte elismerését kivívta!

Xiong Hai Lun itt is győzött, Kánya

Alex szintén az első helyen végzett,

Hercz Szabina, Almási Márk ezüstérmes

lett, Pálfi Rita, Lőrinczi Renci, Kardos

Levente, Farkas Attila, Pásztor János a

3. helyet szerezték meg. 

Külön örömet jelentett, hogy Írisz

néni másodikos kislányai és gumiasz-

talos tanítványai is hozzájárultak az UTE

sikeres szerepléséhez, ezzel dicsőséget

szerezetek az iskolájuknak is.

Incze Denissza, Jakubecz Ticziánó el-

ső, Boros Bendegúz második helyezett,

míg Pub Tímea harmadik lett. Ezen kívül

az UTE versenyzői további sok-sok 4-5-

6. helyezést is szereztek! Gratulálunk

minden résztvevőnek!

ARANYOS ÚSZÓLÁNY

Sikert sikerre hal-

moz Zana Anita, az

UTE Úszószakosz-

tályának verseny-

zője. Nemrégiben,

a Székesfehérvá-

ron megtartott nemzetközi úszóverse-

nyen 5+1 aranyérmet szerzett az UTE-

Kodolányi János Főiskola színeiben.

Egyéniben: 50–100–200m hátúszás,

50m mellúszás és 200m gyorsúszásban,

valamint a 4×50m-es gyorsváltóban. A

magyarok felnőtt versenyzőjeként a

legeredményesebb lett, így különdíj-

ban részesült.

Április végén pedig a Magyar Újság-

írók Országos Szövetsége (MÚOSZ) és

a Diákújságírók Egyesülete által kiírt

pályázaton sportújságírói különdíjat

kapott.

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777

A

SPORTOLÓINK EREDMÉNYEI:

Női ifjúsági korcsoport 

67 kg: I. Gerháth Mónika

69 kg: I. Székely Dóra

Női felnőtt korcsoport:

60 kg: III. Blénesi Julianna

63 kg:   I. Pécsiné Lázár Melinda

70 kg:  II. Szabó Andrea

Serdülő korcsoport:

68 kg: III. Molnár Erik

Junior korcsoport:

52 kg: III. Király Viktor

60 kg:  II. Balázs Dávid

Ifjúsági korcsoport:

81 kg: II. Orosz Dániel

Felnőtt Férfiak:

60 kg:  I. Notigán Norbert

69 kg:  I. Farkas Márton

75 kg: II. Farkas Csaba

„SENKI SEM születik BÁTORSÁGRA, ám a GYŐZTESEK 

LEGYŐZIK a félelmüket is!”
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KeresztrejtvényKeresztrejtvény

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztősé-

günkbe május 26-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Központ.

A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. A helyes megfejtést beküldő Olvasóink között könyvajándékot sorsolunk ki. Az előző számban

megjelent rejtvényünk nyertesei:  Sipos Terézia, Pásztoriné Zsuga Ágnes és Lénárt Imre könyvajándékot nyertek, amelynek átvételéről levélben küldünk értesítést.

Keresztrejtvény

Újpest Önkormányzatának 

hivatalos lapja

Kiadó: Újpesti Média Kht.

Ügyvezető igazgató:

Nemesházi Beatrix

Főszerkesztő: Harkai Péter

Szerkesztőségvezető:

Bangha Katalin

Szerkesztő: Tutor Kata

Fotó: Horváth Dávid

Titkárságvezető-hirdetésszervező: 

Szerencsi Csilla

Szerkesztőség:

Ady Endre Művelődési Központ, 

1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em. 

Telefon: 785-0366, fax: 785-0466

szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 

Lapterv, nyomdai előkészítés: K8

Nyomdai előállítás: Pauker nyomdaipari

Kft. Budapest, Baross u. 11-15.

Terjeszti: DM Hungary Kft.,

Tel.: 887-0737

Megjelenik minden páros hét péntekén

46 000 pédányban
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PÁLYÁZAT

A NAGYSZÜLEIM ÉS ÉN…

A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 

a 2008. évi „Idősek Világnapja” 

alkalmából rajzpályázatot hirdet iskoláskorú 

gyermekek részére. A pályázat témája a két 

generáció kapcsolata, ezért a pályázat címe:

„A nagyszüleim és én”

A zsűri által jónak ítélt alkotásokat díjazzuk, 

és az őszi Idősek Világnapja alkalmából 

rendezett budapesti rendezvény 

színhelyén kiállítjuk.

A pályázat beadási határideje: 

2008. június 15.

Cím: Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége, 

1054 Budapest, Akadémia u. 1.

ÚJ CÍMRE KÖLTÖZTEK

A Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák

Országos Nemzeti Szövetsége (HONSZ) 

új irodába költözött. 

Az új cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. 

(VII. épület, fsz. 1. baloldali bejárat)

Az ügyfélfogadás ideje:  

hétfőtől csütörtökig  

8–13 óráig (péntek szünnap)

Az ügyfélfogadás előzetes, 

telefonon történő bejelentkezés 

alapján történik 

a 06-1/239-9830-as 

telefonszámon.
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A IV. kerületi Önkormányzat vezetésének célja olyan – a nagyvárosi jövő irányába

mutató – közterek létrehozása, melyet mindannyian magunkénak érzünk, melyre

mindannyian büszkék lehetünk, és melyek ez által nem csak egy fővárosi kerület-

té, hanem otthonunkká varázsolják Újpestet. Ennek szellemében dr. Trippon Nor-

bert alpolgármester kezdeményezésére elindult a Virágváros program.

A Virágváros program keretében Újpest virágos pompával készül az idei nyárra.

Kora tavasszal, több helyszínen – többek között Homoktövis –  Megyeri körforga-

lom, Trombita tér, Tulipánkert, Petőfi szobor, Bay Zoltán szobra és az október 23-i

emlékmű, az István tér, Béke tér, Árpád út – Váci út kereszteződése  – több, mint 22

000 darab  árvácska kiültetésével kezdődött meg a program. A virágözön muskátlis

virágkosarak, virágoszlopok kihelyezésével folytatódik a Megyeri út, Iglói utca,

Sporttelep utca, Árpád út, Szent Imre utca, Rózsa utca mentén, valamint a Pozsonyi

utca Nyár utca Berda József utca illetve a Tél utca – Anonymus utca közötti szaka-

szán, az István út Nyár utca – Klauzál utca közötti szakaszán, a Kemény Gusztáv ut-

ca Templom utca – Károlyi István utca közötti szakaszán, a Károlyi István utca Temp-

lom utca – István út közötti szakaszán, illetve a Lóverseny téren. Az igazi meglepe-

tés a Deák Ferenc utca – Görgey Artúr utca sarkán érheti az újpestieket és az ide látogatókat,

ahol az – Újpest értékeit szimbolizáló – újpesti címer borul virágba.

A Virágos Újpestért – az Újpesti Önkormányzattal karöltve – maguk az újpestiek is tehetnek. Az

Önkormányzat 12 000 db muskátlit biztosít lakosainknak a virágváros létrejöttéhez. Minden új-

pesti jelentkező – a készlet erejéig – három db muskátlit kaphat térítésmentesen kiültetésre. A

virágosztás május 17-én (szombaton) 9 órától két helyszínen történik, a Szent István téren és a

Karinthy Frigyes ÁMK melletti területen. Felvételeink a Tulipánkertben készültek.                  – HP

Virágváros
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