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VÁLASZTÁSI OLDALAK A közelgő európai parlamenti választásokra készülve a helyi választási iroda

vezetője mostantól cikksorozatban ad tájékoztatást a közérdekű tudnivalókról. Az Újpesti Napló ezen túl-

menően segítséget kíván nyújtani abban is, hogy olvasóink tájékozódjanak az EP-választásra készülő, a

választáson listát állító pártok közlendőiről is. Ennek érdekében megjelenési lehetőséget kapnak az

újpesti pártok, szervezetek. Elsőként azon szervezeteknek ajánlottunk – az esélyegyenlőség elvét követve

– azonos lapfelületet, amelyek az újpesti önkormányzatban képviselettel rendelkeznek. Lapunk

következő számában azoknak kínálunk azonos méretű felületet, amelyeknek az önkormányzat képviselő-

testületében ugyan nincs képviselőjük, az EP-választáson viszont listaállításra készülnek. Kérjük a pártok

vezetőit, mielőbb jelentkezzenek szerkesztőségünkben, hogy megbeszélhessük a megjelenési

lehetőségeket. Az anyagleadás határideje: 2009. április 21. – ÚJPESTI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE
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Tisztelt Választópolgár!

Az Európai Parlament tagjainak választá-

sára 2009. június 4. és 7. között kerül sor

az Európai Unió tagállamaiban, így Ma-

gyarországon is. Az a választópolgár, aki

2004 óta a magyarországi névjegyzéken

szerepel, választójogát 2009-ben is Ma-

gyarországon gyakorolhatja. Szavazási

szándékát külön nem kell jeleznie. A vá-

lasztás pontos időpontjáról és helyéről

2009. április 10-ig értesítést kap.

Amennyiben az értesítőt nem kapja meg,

a lakóhelye szerinti polgármesteri hiva-

talban kérésére pótolják azt.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak egy or-

szágban szavazhat! Ha választójogát a

most következő választáson már nem Ma-

gyarországon kívánja gyakorolni, írásban

kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől,

hogy törölje a magyarországi névjegyzék-

ből. Magyarországi névjegyzékben még

nem szereplő állampolgároknak: magyar-

országi szavazási szándékát 2009. április

30-ig jelentheti be a lakóhelye szerinti

polgármesteri hivatalban működő helyi

választási iroda vezetőjénél. A névjegy-

zékbe való felvételéhez kérjük, töltse ki a

nyomtatványt, melyet személyesen vagy

levélben juttathat el a lakóhelye szerinti

polgármesteri hivatalba. (A nyomtatvány

2009. március 1-jétől a www.valasztas.hu

internetes oldalról letölthető.) A helyi vá-

lasztási iroda vezetője 2009. május 4-ig

dönt a névjegyzékbe való felvételéről, és

erről haladéktalanul értesíti Önt. Az Euró-

pai Parlament tagjainak választásán az

Unió állampolgárai csak egy országban

adhatják le szavazatukat, ezért a magyar

névjegyzékbe vételéről az állampolgársá-

ga szerinti tagországot tájékoztatjuk, ahol

Önt a névjegyzékből törlik. Névjegyzékbe

vételével egyidejűleg adatai nyilvántar-

tásba kerülnek, mely biztosítja, hogy Ön a

továbbiakban az európai parlamenti vá-

lasztásokon újabb kérelem nélkül Ma-

gyarországon szavazhasson. Kérelme

alapján mindaddig a magyar névjegyzé-

ken fog szerepelni az Európai Parlament

tagjainak jövőbeni választásain, amíg nem

kéri, hogy onnan töröljék.

Tájékoztató angol, német és francia nyel-

ven a www.ujpest.hu honlapon érhető el.

Tájékoztató az Európai Unió tagállamainak Magyar-
országon lakóhellyel rendelkező állampolgárai részére

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

2

2009.  ápr i l is  10.

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

2009. JÚNIUS 7.
Tisztelt Újpesti Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság elnöke 2009. június 7. napjára ki-

tűzte az Európai Parlament tagjainak választását. 

Hogyan választjuk az Európai Parlament tagjait?
A választás arányos választási rendszerben, listás szava-

zással történik. A listán a jelöltek a párt által bejelentett

sorrendben szerepelnek. Az Európai Parlamentben a Ma-

gyar Köztársaságot 22 megválasztott tag képviseli, így a

megszerezhető mandátumok száma 22. Az Európai Parla-

ment tagjainak választásán választó és választható: 

– a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező

minden nagykorú magyar állampolgár és

– az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság

területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgá-

ra, amennyiben nyilatkozatot tesz arról, hogy választó-

jogát a Magyar Köztársaságban kívánja gyakorolni.

Minden újpesti választópolgár 2009. április 10-ig névre

szóló „Értesítő”-ben (ún. kopogtatócédula) kap tájékoz-

tatást a névjegyzékbe vételéről, valamint arról, hogy mi-

kor, hol és milyen okmányok bemutatásával lehet szavaz-

ni. Szavazni Újpesten 87 darab szavazókörben lehet. Az új-

pesti választópolgárok többsége ugyanabban a szavazó-

körbe adhatja le szavazatát, mint ahol eddig szavazott.

Felhívom azonban minden választópolgár figyelmét,

hogy amennyiben 2009. április 10-ig nem kap „Értesítőt”,

úgy a helyi választási irodában érdeklődhet annak okáról.

A névjegyzék 2009. április 8-tól április 15-ig kerül köz-

szemlére tételre a Polgármesteri Hivatalban. A névjegy-

zékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy névjegyzékbe

való felvétel miatt 2009. április 8-tól április 15-én 16.00

óráig lehet kifogást benyújtani. Ha a választópolgár a

névjegyzékből kimaradt, akkor minél előbb kezdemé-

nyezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján er-

re már nem lesz lehetősége!

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény válto-

zása miatt a szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe a

szavazás napján nem vehet fel választópolgárt, kivéve az

igazolással szavazásra kijelölt szavazókört. Felhívom to-

vábbá azon választópolgárok figyelmét, akik a lakcímüket

a névjegyzék elkészítése után megváltoztatták (pl: költö-

zés, átjelentkezés), hogy őket az új lakcím szerint illeté-

kes helyi választási iroda vezetője veszi fel a választói

névjegyzékbe, és erről őt az új „Értesítő” megküldésével

tájékoztatja. Ebben az esetben a helyi választási iroda ve-

zetője haladéktalanul értesíti a korábbi lakcím szerint il-

letékes jegyzőt, aki törli ezt a választópolgárt a névjegy-

zékből.

Melyek az ajánlás szabályai az Európai Parlament
tagjainak választásán?
A választáson listát csak a jogerősen bejegyzett pártok ál-

líthatnak. A listaállításhoz legalább 20 000 választópol-

gárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges. A

választópolgár csak egy listát ajánlhat. Aki több listát

ajánl, vagy egy listára több ajánlást ad le, annak vala-

mennyi ajánlása érvénytelen. Az ajánlás a választópolgár-

hoz eljuttatott hivatalos ajánlószelvény kitöltésével és a

jelölő szervezet részére való átadással történik, az nem

vonható vissza. Az ajánlás önkéntes, ezért pénzt vagy

előnyt elfogadni vagy kínálni tilos. A választáson listát

ajánlani 2009. május 8-ig ajánlószelvénnyel lehet.

Hogyan szavazhat az a választópolgár, aki a választás nap-
ján lakóhelyétől távol, de Magyarországon tartózkodik?
A lakóhelyétől távol lévő (nem az állandó lakóhelyén tar-

tózkodó, és szavazni kívánó) választópolgár igazolással

szavazhat. Igazolást kérni:

a.) személyesen vagy meghatalmazott útján a lakóhely

(állandó lakcím) szerinti polgármesteri hivatalban a

2009. június 5-én 16 óráig lehet kérni. 

b.) igazolás ajánlott levélben is kérhető, feltéve, hogy az

illetékes helyi választási irodához legkésőbb 2009. jú-

nius 2-ig megérkezik. 

Az a választópolgár, aki igazolást kért és állandó lakóhe-

lyétől távol van (pl: elutazik, gyógykezelésen vesz részt,

rokonlátogatásra megy) 2009. június 7-én csak abban a

szavazókörben szavazhat, melyet az igazolással szavazók

számára kijelöltek. Ez minden településen csak egy szava-

zókör lehet, mely Újpesten a 20. számú szavazókör. E sza-

vazókör mellett további 86 darab szavazókör áll rendelke-

zésére az újpesti választópolgároknak a szavazás napján.

Újpesten a 20. szavazókör címe: Szent János Apostol Kato-

likus Általános Iskola, Budapest IV., Tanoda tér 6.

Ugyanebben a szavazókörben szavazhatnak azok a vá-

lasztópolgárok, akiknek a lakcíme a lakcímbejelentésre

vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település

– Budapest, IV. ker. – megnevezését tartalmazza utca és

házszám megjelölése nélkül (pl: hajléktalanok). Ha az

igazolás kikérését és kiadását követően a választópolgár

meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szava-

zóhelyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-én 16:00

órig kérheti, hogy – az igazolás bevonásával egyidejűleg –

vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

Hogyan szavazhatnak a választás napján külföldön
tartózkodó választópolgárok?
A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok a

Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain sza-

vazhatnak abban az esetben, ha a külképviseleti névjegyzéken

szerepelnek. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt

2009. május 22-én 16 óráig lehet kérni. Ezen határidő jogvesz-

tő. A szavazás helyéül megjelölt külképviselet módosítására is

van lehetőség, de kizárólag csak 2009. május 22-én 16 óráig.

A személyazonosság és a lakcím igazolása a szavazás során
A szavazáskor az alábbi érvényes igazolványok alkalmasak

a személyazonosság és a lakcím igazolására:

a) lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („ré-

gi”, könyvecske formátumú)

b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) és

mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy

b) útlevél és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy 

c) 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély

(kártya formátumú) és mellette a lakcímigazolvány

(lakcímkártya).

d) Az uniós választópolgár a saját országa szerinti sze-

mélyazonosító igazolvánnyal igazolja személyazonos-

ságát; míg a lakcímét – a magyar állampolgárokéval

azonos módon – a lakcímet igazoló hatósági igazol-

vánnyal (lakcímkártya).

Felhívom a figyelmét minden újpesti választópolgárnak,

hogy a lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem

szavazhatnak. A szavazásra abban az esetben sincsen mód, ha

a polgárt a bizottság tagja, vagy tagjai személyesen ismerik,

és a névjegyzéken is szerepel. Fontos ezért, hogy a szavazás

előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben

gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Hogyan szavazhat a mozgásában gátolt személy?
A mozgásában gátolt személy szavazására mozgóurna út-

ján van lehetőség. Ekkor – kérelemre – a szavazatszámlá-

ló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt szavazá-

sának lehetővé tétele érdekében. A választási eljárásról

szóló 1997. évi C. törvény változása miatt a mozgóurnás

szavazásra vonatkozó igényeket

– a szavazás napja előtt a helyi választási iroda vezetőjé-

nél csak írásban lehet bejelenteni 

– a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál lehet

írásban bejelenteni.

Tájékoztatom a T. Választópolgárokat, hogy az Országos

Választási Bizottság álláspontja szerint a mozgóurnával

történő szavazás a szavazóhelyiségen kívüli szavazás ki-

vételes esete, és kizárólag a mozgásában gátolt választó-

polgár szavazásának biztosítására szolgál. A külképvisele-

teken mozgóurnás szavazásra nincs lehetőség.

Tájékoztatok minden érdeklődőt, hogy Újpesten a Helyi

Választási Iroda 2009. április 8. napjától fogadja a válasz-

tópolgárokat. A helyi választási iroda vezetőjének neve:

dr. Vitáris Edit jegyző. Helyi Választási Iroda Hivatali he-

lyiségének címe: 1042 Budapest, István út 15. (Új Város-

háza) III. em. Tárgyaló. Tel.: 231-31-01/123 és 124 mel-

lék. – DR. VITÁRIS EDIT, HVI VEZETŐ
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Tisztelt Választópolgár!

TUDUNK  JOBBAT!
A héten kézhez kapott EP-választásra szóló

ajánlószelvényét leadhatja személyesen az

MDF Újpesti Szervezetének székházában

április 24-ig minden hétköznap 14 órától

20 óráig, vagy elküldheti postai úton is. 

Címünk: 1042 Budapest, Árpád út 88.,(kö-

zel a rendőrséghez, a bejárat a József Attila

és a Lebstück Mária utca sarkán van).

Hívjon minket a 369-8894-es telefon-

számon, írjon az ujpest@mdf-budapest.hu

elektronikus levélcímre, és egyeztetés

után kimegyünk személyesen az ajánló-

szelvényekért.  

Köszönjük a bizalmát!

MDF Újpesti Szervezete

Az Európai Unió egyik legfontosabb értéke minden ember szabad és

félelem nélküli élethez való jogának biztosítása. Tegye lehetővé 

képviselőjelöltjeinknek hogy Önöket és közös értékeinket 

képviselhessék a következő 5 esztendőben is.

A 2009. évi Európai Parlamenti választások alkalmával is számítunk

az Önök bizalmára és várjuk a kopogtató cédulákat a Magyar 

Szocialista Párt Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének székházába,

a Nádor u. 1. szám alá. Telefonos bejelentkezésükre személyesen 

felkeressük Önt! (Telefonszám: 06-1/369-4205).

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  7 .  S Z Á M
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A rendelet szerint a háziorvosok – kéré-

süknek megfelelően – a támogatás ösz-

szegének egy részét működési kiadá-

sokra használhatják. Ugyanakkor az ön-

kormányzat számára az is fontos volt,

hogy a támogatásból olyan, az ellátást

szolgáló eszközök is beszerzésre kerül-

jenek, melyek a betegellátás színvona-

lát javítják, ezért a támogatás legalább

50%-át eszközök beszerzésére kell for-

dítani. A 30 millió forint pályázat útján

kerül szétosztásra, melyre összesen 68

családi- és gyermekorvos pályázhat. Ez

átlagosan közel 450 000 forintos támo-

gatást jelent praxisonként. Ilyen mérté-

kű támogatás nem volt még soha a kerü-

letben, ezért az orvosok nagyon nagy

örömmel fogadták a megsegítés hírét.

A GYERMEKRENDELŐNÉL BEVÁLT

Az elmúlt hetekben megnyílt új Gyermek-

szakrendelőben megkerestük Dr. Besze

Tibor ortopéd és traumatológus szakor-

vost, aki kérdésünkre elmondta, hogy

„bevált” az új gyermek-szakorvosi ren-

delő, amely amellett, hogy szép és tá-

gas, megfelelő felszereltséggel is ren-

delkezik. – Szerencsére a gyermekren-

delő alapítványa is hozzá tudott járulni

a berendezéshez, ha apróságokkal is –

mondta Besze doktor úr. – A függönyö-

ket, a szemetest, néhány kiegészítőt az

alapítvány finanszírozott. A nagyobb

hely, a tágasabb várók kifejezetten szé-

pek, ami kihat a néha feszült várakozás

oldására is. A vizsgálatok szempontjá-

ból is praktikusabb az új kialakítás, hi-

szen a rendelő részeként egy másik he-

lyiségben közvetlenül elérhető a gip-

szelő, ahol a babákat lehet vetkőztetni,

míg a másik szobában másik babát vizs-

gálok. Ha például az egyik helyiségben

egy fiú öltözik, a másikba behívhatok

egy lányt. 

Tegyük hozzá, a vizsgálandó sze-

mélynek is megnyugtatóbb, ha egy tá-

gas, szép rendelőbe lép be,  márpedig a

cél az, hogy a vizsgálat ideje alatt is jól

érezzék magukat a betegek.   

Bényeiné Horváth Margit kislányával

érkezett a Görgey Artúr utcai gyermek-

rendelőbe. Őt is tapasztalatairól kér-

deztük: – Most vagyok itt először, eddig

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él-

tünk – kezdi az anyuka kérdésünkre

adott válaszát. – Jó és szép az új hely,

nagyon tetszik a tágas rendelő, az orvo-

sok is nagyon kedvesek velünk. Ortopé-

diai rendelésre jöttünk, mert a kislá-

nyomnak fáj a térde. Reggel érkeztünk,

továbbmentünk a röntgenre, most pe-

dig vissza, hogy kiértékelje a doktor úr

a felvételt. Röntgenre átmentünk a má-

sik épületbe, de az nincs így felújítva,

ide jó bejönni. A gyerekek tudnak kicsit

játszani, az anyukák könnyedén közle-

kednek babakocsival is, ha éppen pici

babát hoznak. 

– T. K., H. P.

KözéletKözélet

Működésre és fejlesztésre 

30 millió forintot kapnak
az újpesti háziorvosok!

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  7 .  S Z Á M

Dr. Trippon Norbert, Újpest alpolgármesterének javaslatára még feb-

ruárban döntött úgy a képviselő-testület, hogy 30 millió forintos tá-

mogatási alapot hoz létre az újpesti háziorvosi ellátás feltételeinek

javítása céljából. A nemrégiben megnyílt új gyermek-szakrendelő-

ben kerestük meg dr. Besze Tibor szakorvost.

gazdasági válság az újpesti kis-

vállalkozásokat is sújtja. Napról

napra nőtt a kedvezményekre

irányuló kérelmek száma,

ezért dr. Trippon Norbert alpolgármes-

ter úgy döntött, kezdeményezi a képvi-

selő-testületnél az önkormányzati üz-

lethelyiségek bérleti díjait meghatáro-

zó rendelet módosítását, melyre a kép-

viselők igent mondtak.

Azon túl, hogy az önkormányzati tu-

lajdonú – többek között az újpesti pia-

con található – üzlethelyiségek bérleti

díjait befagyasztottuk, az új bérlőknek

is kedvezőbb szerződéskötési feltétele-

ket biztosítunk. A pályázaton kívül bér-

be vett helyiségek esetében a bérleti-

és a szerződéskötési díjat 20%-kal

csökkentettük. Míg a nehezen haszno-

sítható helyiség bérbe vétele esetén a

kedvezményt az által biztosítjuk, hogy a

bérlőnek az első évben a bérleti díj

10%-át, a második évben 60%-át, majd

harmadik évtől a 80%-át kell megfizet-

nie. További kedvezmény, hogy minden

más esetben, amikor a rendelet szerző-

déskötési díjfizetési kötelezettséget ír

elő, biztosítjuk a részletfizetés lehető-

ségét. Így összesen 75 millió forinttal

segítjük az újpesti kisvállalkozásokat,

melynek egy részét támogatás formájá-

ban kapják meg, míg a másik részét

közvetett módon azáltal, hogy megspó-

roljuk nekik az inflációt, és kedvezmé-

nyeket biztosítunk számukra. – tudtuk

meg magától az előterjesztőtől.

– H. P.

Újabb vállalkozástámogatási intézkedések! 

75 millió forint összegű támogatás és kedvezmény
az újpesti kisvállalkozásoknak

Harmincmillió forintos alapot hozott létre a kisvállalkozások támogatására a képviselő-testület 

dr. Trippon Norbert alpolgármester javaslata nyomán. Most lemondva az üzlethelyiségek bérbead-

ásából származó bevételek egy részéről, a bérleti díjak befagyasztásán, továbbá kedvezmények és

részletfizetési lehetőség biztosításán keresztül újabb vállalkozástámogató döntés született. A dön-

tések értelmében kb. 75 millió forintra nőtt az újpesti kisvállalkozók helyzetének megkönnyítésére

szánt összeg. 

A
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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 2009.  ápr i l is  10.

Mikor és miként indult el az önkor-

mányzat megelőző programja? – kér-

deztük Belán Beatrix alpolgármestertől. 

– Újpest Önkormányzata 1998-ban

elsőként indított drogprevenciós prog-

ramot a Gyermek- és Ifjúsági Iroda se-

gítségével, s ez a munka azóta is műkö-

dik. A programot anonim kérdőíves fel-

méréssel kezdtük a felső tagozatos, és a

középiskolás tanulók között, melyben a

szenvedélybetegségek kérdéseit jártuk

körül. Az évek során nem romlottak az

eredmények - valószínűleg a folyama-

tos tájékoztatás és figyelemfelkeltés

hatására. A prevenciós munkát szakér-

tők, a Rendőrkapitányság, a Nevelési

Tanácsadó, a kerületi intézmények, és

civil szervezetek segítségével indítot-

tuk el. Kerületünkben is megalakult a

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, mely-

nek tevékenysége foglalja össze mind-

azt a munkát – információgyűjtést, a ri-

zikócsoportok meghatározását, a terá-

piás lehetőségeket, és a megelőzési

stratégiát –, amit a prevencióval kap-

csolatban el kell végeznünk; eredmé-

nyeink, tapasztalataink a KEF honlapján

is megtekinthetők.

Milyen egyéb feladatokat vállalt ma-

gára az önkormányzat?  

– Tavaly decemberben – hagyomá-

nyainknak megfelelően – megszervez-

tünk egy, a megelőzésről és a droghasz-

nálat következményeiről tájékoztatást

adó kortárs segítő képzést 13-14 éve-

seknek; meggyőződésem és tapasztala-

tom ugyanis, hogy a fiatalok valóban

hallgatnak kortársaikra. Tájékoztató

anyagok segítségével folyamatosan in-

formáljuk a szülőket, pedagógusokat ar-

ról, hogy milyen jelek, tárgyak utalhat-

nak kábítószerezésre, illetve arról, hogy

ez esetben hová fordulhatnak segítsé-

gért. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

és az Önkormányzat felmérést végzett

1700 diák részvételével. A kutatás a ve-

szélyeztetettséget és a védettséget vizs-

gálta, és megállapította a prevenciós

szükségletek mértékét. Nemcsak a drog

veszélyeiről, hanem a dohányzásról, az

egészséges táplálkozásról, a rendszeres

sportolásról, a környezetvédelemről, a

párkapcsolatról is kérdeztük őket, s az

összegző tanulmányt eljuttattuk az in-

tézmény vezetőinek. Az iskolákban vé-

dőnők, gyermekvédelmi felelősök, és a

rendőrség szakemberei rendszeresen

tartanak előadásokat. Támogatjuk az Éj-

szakai Asztalitenisz Klubot, és bajnoksá-

gokat, a Drog Stop Egyesületet, és a Zab-

hegyező Egyesületet, melyek komoly al-

ternatívát és segítséget nyújtanak az ön-

magukat kereső fiataloknak. Újpest Ön-

kormányzata 2009-es költségvetésében

több mint 3 millió forintot különített el a

programok folytatására. 

Milyen szerepet vállal a megelőzés-

ben és a segítségnyújtásban a Drog

Stop Egyesület?  

– Több szegmense is van a munkánk-

nak – tájékoztatta az Újpesti Naplót Ba-

busa Péter, az egyesület szakmai vezető-

je. – Telefonos segélyszolgálatot működ-

tetünk, ahol a segítségkérők információ-

kat kaphatnak a különböző drogokról,

azok veszélyeiről, az ártalomcsökkentés

és a leszokás lehetőségeiről. A szülőknek

tájékoztatást nyújtunk, hogy hová for-

dulhatnak, ha felmerül családjukban a

droghasználat gyanúja, illetve segítünk

nekik a megfelelő magatartás kialakítá-

sában. Prevenciós foglalkozásokat és

előadásokat tartunk az oktatási intézmé-

nyekben, amelyek – a gyerekek korától

függően – a helyes életmód kialakításá-

ra, az alternatív lehetőségek bemutatá-

sára, és természetesen a megfelelő tájé-

koztatásra épül. Életvezetési tanácsadást

nyújtunk a fiataloknak, és részt veszünk

az úgynevezett „elterelésben” is, amely

több hónapig tartó, csoportos, vagy

egyéni foglalkozást jelent. 

Tapasztalata szerint vannak veszélyez-

tetett csoportok a fiatalok körében? 

– Inkább úgy fogalmaznék, léteznek

rizikótényezők. A szülők, a környezet

hozzáállása, a szociális háttér, a családi

viszonyok, a kortárs csoportok viselke-

dése, magatartása jelentős szerepet

játszik mind a védettségben, mind a

probléma kialakulásában. Azt gondo-

lom, szakértő kollégáink hivatástudata,

a környezet elfogadó hozzáállása, se-

gítsége és természetesen az érintett fi-

atal motiváltsága hatékony segítséget

nyújt a rehabilitációban. 

(A Drog Stop ingyenesen hívható tele-

fonszolgálata: 06/80 505-678. Az Egye-

sület elérhetősége: 232-1389) – P. K.

A kábítószerfogyasztásról nem

lehet eleget beszélni. Ahogy

emelkedik a veszélyeztetett fia-

talok száma, szerencsére egyre

több intézmény és szervezet vál-

lalja magára a prevenciót és a tá-

jékoztatás feladatait. Újpest Ön-

kormányzata 2008-ban is foly-

tatta komplex programját a Gyer-

mek- és Ifjúsági Iroda közremű-

ködésével, melynek egyik célja

az, hogy a gyerekek, szülők és

pedagógusok részletes informá-

ciót kapjanak a szenvedélybeteg-

ségekről, azon belül elsősorban a

drogfogyasztás veszélyeiről. 

Drog, stop!

KözéletKözélet

Évről-évre megméretnek
A tavaszi szünet előtti napon, ragyogó időben, ka-

tasztrófavédelmi ifjúsági versenyen  adtak számot

egészségügyi valamint tűzvédelmi elméleti és

gyakorlati felkészültségükről  az újpesti általános

és középiskolások. A Tábor utcai Napközis tábor

területén több órán át zajló versenyen 9 állomás

állított feladatot az összesen 19 csapatnak. 

A sorendben tizenhatodik alkalommal megtartott

verseny nemcsak a diákok felkészültségét jelzi,

hanem a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság IV.

kerületi kirendeltsége munkáját is  dicséri. Az ál-

talános iskolai csapatok között a dobogó első he-

lyén az Újpesti Polgárokért Polgári Védelmi Egylet

végezett. Második az Erzsébet Utcai Általános Is-

kola, harmadik az Angol Tagozatos Általános Isko-

la csapata lett. A középiskolai korosztályban az el-

ső helyen a Babits Mihály Gimnázium Katasztrófa-

védelmi csapata végzett, akiket iskolájuk egy má-

sik csapata: a Babits Mihály Gimnázium nevet vi-

selő követett,  harmadik  lett  az Újpesti Két Taní-

tási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola

és Gimnázium. 
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Várunk minden érdeklődőt április 18-án 11 órára, a

Trombita térre, ünnepélyes „főtérbontásra”.

Akik az első követ kivetik:

– Újpest Önkormányzatának vezetői;

– Horváth Zoltán plébános atya és Lóránt Gábor refor-

mátus lelkész;

– civil szervezetek képviselői.

Alapkövet helyez dr. Derce Tamás, Újpest polgármes-

tere és dr. Trippon Norbert, Újpest alpolgármestere.

Ünnepi beszédet mond dr. Trippon Norbert, Újpest al-

polgármestere, a Főtér-program vezetője.

A szimbolikus eseményt követően ökumenikus ima

és áldásmondás az újpesti történelmi egyházak veze-

tőinek résztvételével.

Műsor:

– A különleges esemény további programjában fel-

lép a Budapest Klezmer Band.

– Múltidéző jelenetek elevenedik fel a város törté-

netét kisbíróval, korabeli jelmezekkel. Akik meg-

elevenítik: a Szép Ernő Színház tagjai.

– Aszfaltrajzverseny gyermekeknek, különleges

meglepetések.

– A rendezvény háziasszonya: Pataki Zita, a TV2 mű-

sorvezetője.

Minden program ingyenes. Szeretettel várjuk az új-

pesti polgárokat.

Ünnepélyes „Nyitott Főtér” rendezvény

KözéletKözélet

A hagyományok mentén
Egy több, mint száz éves városi múltú, közel százhetven

éves településen a jövőbe tekintés a jelent is szolgálja.

Amikor egy évvel ezelőtt Újpest Önkormányzata elkészí-

tette, majd elfogadta városfejlesztési koncepcióját, közeli és távoli célok

egyaránt a mérlegre kerültek  lakóhelyünk épített környezetét illetően. Meg-

fogalmazódott az igény az új városközpont megteremtésére, amely megőriz-

ve a tradíciókat, lehetőséget nyitna a közösségi terek átformálására és egyút-

tal a megújulásra. Örömmel tapasztaltuk a lakossági fórumokon, hogy az Új-

pest szívében lévő, a városháza Trombita téri homlokzatától a Szent István te-

ret is befogadó, az Egek Királynéja főplébániáig és a piac csarnok épület-

együtteséig tartó terület átformálásával sokan egyetértenek. Maga a Főtér-

fogalom sem cseng már idegenül, értjük egymást akárhányasok vagyunk is.

Elképzeléseinket saját erőnk mellett pályázati források táplálják. A bírálók is

méltányolták terveinket. Sikeres pályázatunk nyomán már a következő terve-

zési szakaszba lépünk és gondolatban másfél évvel előbbre járunk, várjuk,

hogy besétáljuk Újpest Főterére. A Főtér-programmal a hagyományai mentén

megszépülő és megfiatalodó Újpest történetének újabb fejezetét írjuk. 

– DR. DERCE TAMÁS

Újpest polgármestere

Valóra vált álmok
A tavalyi év márciusában még csak tervezgettünk, lakossá-

gi és szakmai fórumok keretében együtt beszélgettünk ar-

ról, hogy miként újíthatjuk meg a százéves Újpest százéves

Főterét.  Akkor úgy döntöttünk, hogy Újpestnek legyen új Főtere!

A Főtér-program a rendszerváltozás óta a legnagyobb szabású, ciklusokon

átívelő önkormányzati fejlesztés Újpesten. Olyan vállalkozás, ami a politikai

pártok és a lakosság összefogásának köszönhetően indulhatott útnak, és ennek

az összefogásnak köszönhetően valósulhat meg. 

A Nemzeti és Fejlesztési Ügynökség jóváhagyta a Főtér-program 750 millió

forintos támogatását, így most, egy esztendővel később, elérkeztünk elképze-

léseink megvalósításának első állomásához.  Most végre megkezdődik a mun-

ka!

2009. április 18. napján minden újpestit szeretettel várunk 11 órakor az Új

Főtér ünnepélyes alapkőletételére.

Tegyük le közösen, mi, újpestiek az Új Főtér és összefogásunk alapkövét!

– DR. TRIPPON NORBERT, 

Újpest alpolgármestere

A Szent István tér átalakításának, a Főtér-program megkezdésének alkalmából
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áadásul egymásnak ellentmon-

dó információkat kaptak a la-

kók, így érthető módon kicsit

összezavarodtak, hogy akkor

most megépül a kért forgalomcsillapító,

vagy sem. Mostanra a dolog eldőlt, a ri-

ogatás értelmetlen volt, megkezdődött

a lakosság által áhított fekvőrendőr ki-

alakítása.

A forgalomcsillapítás kérdése folya-

matosan napirenden van Újpesten, a

képviselők foglalkoznak a témával.

Marsal Géza önkormányzati képviselő-

től megtudtuk, hogy a megemelt szintű

gyalogátkelők, amelyek egyben fekvő-

rendőrként is szolgálnak, benne voltak

a Stop Shop áruház építési tervében, ám

valamilyen okból mégsem készültek el.

A lakók ezt érhető módon nehezmé-

nyezték, majd a képviselő bíztatására

aláírásgyűjtésbe kezdtek, ily módon

megerősítve akaratukat. Az aláírásgyűj-

tés egyik civil kezdeményezője –

Marsal Géza képviselő mellett – a Zichy

utca lakója, Bővízné Ildikó volt. 

Ildikó elmondta, hogy a közös törekvés

kifejezésére kezdtek az aláírások gyűjté-

sébe, megmutatván a kerület és a főváros

képviselőinek, hogy itt bizony száznál is

több lakás lakóinak együttes akaratáról

és közös érdekéről van szó. Bővízné von-

ta be Surák Tibor gondnokot is, aki szin-

tén segített az aláírások gyűjtésében. Ti-

bor azonban meglehetősen rosszul jött ki

a történetből, hiszen valaki zaklatásért

feljelentést tett ellene a rendőrségen –

érthetetlen módon, Újpest másik feléből,

pont a civil kezdeményezés idején. 

– Nagy örömömre szolgál hogy a la-

kókkal közösen, aprólékos és kitartó

munkával, az újpesti önkormányzat se-

gítségével, sikerült elérnünk hogy meg-

valósuljon ez a beruházás – nyilatkozta

lapunknak Marsal Géza.

Megkerestük Dr. Trippon Norbert al-

polgármestert, hogy megtudjuk mi-

lyen egyéb forgalomtechnikai beru-

házások valósulhatnak meg az idei

évben.

– „Tempo 30” övezetet alakítunk ki

a Fóti út–Baross utca–Ugró Gy. ut-

ca–Pálya utca–Tábor utca által hatá-

rolt területen. Ezen túl további 10 se-

bességcsökkentő küszöb kialakítását

tervezzük. A helyszínek kijelölése for-

galomtechnikai és közlekedésbizton-

sági szempontok figyelembe vételé-

vel jelenleg folyik.

Az újpesti gyerekek biztonsága ér-

dekében az idei évben kiemelt hang-

súlyt kívánunk fektetni az óvodák, is-

kolák környékére, ezért tíz helyszínen

alakítunk ki színes gyalogátkelőhe-

lyet. – T. K. 

M e g h í v ó

A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége

szeretettel meghívja a nyugdíjasokat

és családjaikat a már hagyományos

Nyugdíjasok Budapesti 

Fesztiváljára a Margitszigeti

Szabadtéri Színpadra 

2009. május 30-án 

délelőtt 10 órától 18 óráig.

A Színpadon öntevékeny együttesek

előadók szórakoztatják a vendége-

ket, az unokákat gyermekprogramok

várják. Kézimunka-kiállítás, kirako-

dóvásár, nagyi süteményverseny,

közbiztonsági, egészségügyi tanács-

adás, tombola teszi változatossá a

programokat. Kérjük a süteményver-

senyre jelentkező nagyikat, hívják a

269-58-59-es telefonszámot.

A színpad megközelíthető a Margit

hídtól a 26-os autóbusszal és  a Víz-

toronynál kell leszállni. Az Árpád

hídtól sétálva is megközelíthető a

helyszín.

A fesztivál látogatása díjtalan,

mindenkit szeretettel várunk!

Barabás Tiborné, elnök

FELHÍVÁS

Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház

ifjú tehetségeket keres! Zenekarok

(jazz, pop, rock), szóló énekesek je-

lentkezését várjuk! 

AMATŐR ELŐADÓK TEHETSÉGKUTATÓ

VERSENYE 2009. május 17-én 9-17

órakkor az Újpesti Gyermek- és Ifjú-

sági Házban.

A jelentkezőktől azt kérjük, hogy

2009. május 8-ig juttassanak el hoz-

zánk demo- és ismertető anyagot.

Ezen szerepeljen az együttes, előadó

neve, a műfaj, melyben indul, s min-

den  fontosnak szánt információ.

Egy-egy fellépő max. kettő számot

mutathat be, ám a zsűri ettől elte-

kinthet.

A legjobbak felléphetnek a 2009.

június 14-i TANÉVZÁRÓ SULI-BULI

rendezvényén, valamint 50 000 Ft

értékben stúdiófelvétel lehetőséget

kapnak, ahol szakember segít elké-

szíteni egy profi demo anyagot.

Jelentkezni lehet személyesen az Új-

pesti Gyermek- és Ifjúsági Ház por-

táján található adatlap és a bemutat-

kozó anyag leadásával. ( A jelentke-

zési lap a www.ugyih.hu/amator

honlapról is letölthető.)

Tavaszköszöntő 
Az Újpesti Városvédő Egyesület kez-

deményezésére az Újpesti Civil Kórus

és Varga Tamás előadóművész tavasz-

köszöntő verses-zenés műsorral lepte

meg április 4-án az érdeklődőket. 

A Király könyvtárban megtartott első,

igazán napsütéses, tavaszi délutánon nagyon sokan fejezték ki a fellépőknek

tapssal tetszésüket. A főként újpesti pedagógusokból álló Civil Kórus – biztos

hátteret keresve – egy ideje a Városvédő Egyesületbe olvadva tevékenykedik

és örömmel vállalnak felkéréseket. A Király könyvtár immár második alkalom-

mal várta a kórust fellépésre.

Információink szerint szerda délután három óra kö-

rül érkeztek a tűzoltók és a rendőrök a káposztás-

megyeri Farkaserdőhöz, ahol egy körülbelül kéthektáros terület borult lángok-

ba. A Farkaserdő-Homoktövis-Megyeri út-Óceánárok utcák által határolt erdős,

nádas területen keletkezett a tűz. A tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak a lángok

megfékezésén. Lakóingatlanok nem kerültek veszélybe, az elsődleges informá-

ciók szerint személyi sérülés nem történt. A tűz keletkezésének okát az oltás be-

fejezése után vizsgálják a tűzoltóság szakemberei. 

2007-ben indult az újpesti Zichy utca–Geduly utca környékén élők kál-

váriája. Napközben a szomszédos bevásárlóközpont miatt óriási a gép-

jármű-forgalom, az úttesten nagyon veszélyes átmenni, éjszaka pedig

az autósok olyannyira dinamikusan veszik a kanyarokat, hogy a lakók

nem tudnak nyitott ablak mellett aludni a zaj miatt. 

R
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KözéletKözélet

Forgalomcsillapítás lakossági összefogással

Mégis lesz fekvőrendőr 
a bevásárlóközpontnál

Tűz Farkaserdőn

Marsal Géza (balra) és a helyi lakók hatékony fellépésére…

...végre megkezdődtek a munkálatok
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AKI JAPÁNBÓL ÉRKEZETT

Beszélgetőtársaim: Aoki Tomiko, aki a kultúra követe-

ként érkezett a gimnáziumba, és Bujdosné Hricisák Vik-

tória japán nyelvet oktató tanár, aki pár évvel ezelőtt

még babitsos diák volt. Először őt kérdeztem, hogyan

kötött ismertséget a nyelvvel.

– Amikor 1998-ban a Babits Gimnáziumba kerültem a

közeli Angol Tagozatos Általános Iskolából, a haladó an-

gol mellé a japán nyelvet választottam. Ebben a családom

is ösztönzött, a távoli kultúrák megismerésére és befo-

gadására nyitottak voltunk és vagyunk. Így hamar meg-

szerettem a nyelvet – mondja a tanárnő. – Ha az ember

rájön itt is a dolog „nyitjára”, elsajátítható, mint minden

más idegen nyelv. A japán írásjelek okoztak ugyan ria-

dalmat az elején, de ezen a nehézségen hamar átjut diák

és tanár egyaránt. Ebbe is bele lehet tanulni, sőt, meg le-

het szeretni. Ezért az egyetemen a japán nyelvszakot vá-

lasztottam. Lehettem volna tolmács, kulturális területen

dolgozó szakember, de én tanítani szerettem volna, így

kerültem vissza korábbi iskolámba. Osztálytársaim szin-

te kivétel nélkül hasznosítják a japán nyelvet, tanítanak,

tolmácsolnak, vagy valamely japán cég magyarországi

leányvállalatánál dolgoznak. Akit egyszer megfogott a

japán kultúra varázsa, azt többé nem ereszti. Japánt látni

kell: nekem két alkalommal volt már erre lehetőségem.

Nagyon nagy élmény európaiként ott járni.

A gimnázium új munkatársa Aoki Tomiko tanárnő. 22

évig tanított hazájában általános iskolában, majd né-

hány évet középfokú tanintézetben töltött, mielőtt

Euróba felé vette útját. A Tokióhoz közeli Kanagawa vá-

rosból érkezett, amelynek közelében található a japán

császári család nyári rezidenciája. A mosolygós, fekete

hajú, kecses hölgy tökéletes megformálója a japánokról

kialakított képünknek. A japán külügyminisztérium által

támogatott kulturális, oktatási munka kétéves időtarta-

mú, közben nem is látogathat haza. Alig két hónapja la-

kik Újpesten, máris otthon érzi magát.

Bár munkája elsősorban a Babits Mihály Gimnázium-

hoz köti, szívesen ismerteti meg másokkal is hazáját. A

Tavaszi Fesztiválon például a kimonó készítését, az ike-

bana, a virágrendezés művészetét, valamint a kalligrá-

fiát, a szépírást mutatta be egy program során – mond-

ja Viktória tolmácsolásával. 

– Mi késztette Tomikót arra, hogy – családjától távol él-

ve – két évre itt vállaljon egyfajta missziós tevékenységet?

– Szívesen vállaltam ezt a munkát – mondja Tomikó.

Célom a magyar és a japán kapcsolatok erősítése, ebben

a nyelv és a kultúra lehet összekötő kapocs. Tapasztalha-

tó, hogy egyre több japán turista érkezeik Magyarország-

ra, érdekli őket az ország. Ahhoz a munkához mérve, amit

el szeretnék végezni, a két év nagyon rövid idő – folytat-

ja. Mindenképpen Magyarországra szerettem volna ke-

rülni. – Örülök, hogy sikerült. Ebben a férjem is támoga-

tott, a lányom is, aki már saját családot alapított. Nem

szakadtunk el egymástól, skype-on tartjuk a kapcsolatot. 

– Milyen tervekkel érkezett? 

– Szeretnék részt venni az iskola élet minden terüle-

tén. Segítek a nyelvtanításban, lesznek előadásaim és

bemutatóóráim a japán kézművességről, építészetről,

festészetről, zenéről, bemutatom a kalligráfiát, és sze-

retném az ikebanát is közel hozni a magyar diákokhoz.

Mivel az iskolában mindig volt anyanyelvi japán tanár,

szívesen fogadtak, segítségemre vannak. Nem az ala-

poknál kell kezdenem: a japán nyelvoktatás eredmé-

nyeként már a kultúra sem teljesen idegen az itt tanuló

diákoknak. Van még egy személyes tervem is: szeretnék

megtanulni magyarul. 

– Talált-e hasonlatosságot a két nép között? 

– Igen – bólint Tomiko –, a magyarok, értem ezen az

újpestieket, nagyon hasonlítanak a japánokhoz abban,

hogy szintén udvariasak. Otthonosan érzem magam.

AKI JAPÁNBA UTAZOTT

Dr. Kövesdi István, a gimnázium igazgatója tíz napot

töltött március közepén a szigetországban a Japán Ala-

pítvány meghívására. Mi volt ennek az apropója?

– Évek óta tapasztalom, hogy a japán nagykövetség a

két ország kapcsolatának elmélyítése érdekében rendkí-

vül szoros és a protokollon túlmenő kapcsolatot ápol a

középiskolákkal, ahol oktatják a japánt. Rendszeresen

meghívást kapunk a budapesti rezidenciára, ahol a nagy-

követ úrral alkalmunk nyílik a nyelvoktatással kapcsola-

tos gondolatcserére is. Az elmúlt évi idegen nyelvi napo-

kon, amikor Japán volt a téma, magas rangú vendégeket

köszönthettünk iskolánkban. Úgy gondolom, ennek is

köszönhetően kaptam meghívást – három másik, japán

nyelvet tanító iskola igazgatójával – Tokióba, egy nem-

zetközi oktatási konferenciára. Két egymást követő cso-

portban 20 ország közel 80 pedagógusa vett részt ezen a

találkozón. Mi, magyarok abba a csoportba kerültünk, ahol

Európát – hazánkon kívül – Angliából érkező tanárok kép-

viselték. A többiek az Egyesült Államokból, Brazíliából, a

Fülöp-szigetekről, Malajziából és Ausztráliából érkeztek. 

– Milyen programokon vettek részt, mi volt a találko-

zó célja? 

– A cél az volt, hogy megismertessék velünk az átala-

kuló japán iskolarendszert, ezen belül a nyelvoktatást.

Előadásokat hallgattunk, több iskolában követhettük

nyomon az oktatómunkát. Ezt egészítette ki egy igen

gazdag kulturális program. Ízelítőt kaptunk, Tokió, Kio-

tó és Osaka építészetéből, jártunk szumomérkőzésen,

részt vettünk teaceremónián, de megismerhettük a ja-

pán konyhát is. Rendkívül jól szervezett, élményekben

gazdag és gyorsan pergő napok vannak mögöttünk. 

– Milyen iskolai tapasztalatokkal tért haza? 

– Japánban tizenöt éves korig tart a tankötelezettség,

a 6 osztályos elemi iskolát kétszer hároméves képzésre

tagolt, úgynevezett alsó közép-, illetve felső középis-

kolai képzés követi. Az utolsó hároméves képzés már

nem kötelező, mégis a diákok 96 százaléka elvégzi. Erre

épül a felsőfokú szakképzés és a főiskolai, illetve az

egyetemi oktatás. 

– Mi volt, ami legjobban tetszett Önnek az iskolai

életből? 

– A diákok motiváltsága és az a manuális tevékenység,

ami áthatja a gyerekek mindennapjait. A japán diák

ugyanis azért jár iskolába, hogy a lehető legjobb szinten

teljesítsen. Éppen ezért az osztályismétlés szinte csak fo-

galom, valójában ismeretlen előttük. Megkapó volt, aho-

gyan már a kisdiákokat a munkára nevelik: napi rendsze-

rességgel ők is takarítják az iskolát. Bármerre jártunk,

nagy tisztaság fogadott, már az egészen kisiskolások is a

kora délutáni pihenőidőben kötényt öltenek, sapkát

tesznek a fejükre, és seprűt, lapátot ragadva takarítani

kezdenek. Mindezt önállóan, tanári vezényszó nélkül…

– Milyen a pedagógusok megbecsültsége? 

– Több helyen feltettük ezt a kérdést, de nemigen ér-

tették, miért kérdezünk. Japánban erős a munkaerkölcs,

és alapkövetelmény, hogy mindenki jól végezze a dol-

gát, legyen utcaseprő, lakatos, mérnök vagy éppen ta-

nár. Ezért az úgynevezett társadalmi presztizs, a foglal-

kozási ágak hierarchiája talán nem is létezik. Azt viszont

meglepetéssel tapasztaltuk, hogy az oktatás elsősorban

férfiak dolga, csak elvétve akad tanárnő az iskolákban. 

– BANGHA KATALIN

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  7 .  S Z Á M
InterjúInterjú

Néhány hete tábla hirdeti a Babits Mihály Gimnázium

falán, hogy az itt tanuló diákok és tanárok a japán

kultúra közvetítői.  A japán nyelv oktatásában tizenki-

lenc éve élenjáró gimnázium elismerése a távol-keleti

ország nagykövetségétől származik. Jelzi, nem csak

érdemes volt évekkel ezelőtt – országos összehason-

lításban is az elsők között – belevágni az akkor még

kuriózumnak számító idegen nyelvi képzésbe, hanem

sikerült kiemelkedő eredményeket elérni az oktatás

területén. A nyelvtanulás híd a két, egymástól igen

távoli ország között, kultúrát közvetítő szerepével

megannyi élményt is nyújt, munkalehetőséget is kínál.

Mivel a közel százharminc milliós lakosú Japán a

második legnagyobb gazdasági hatalom az Egyesült

Államok mögött, a nyelvtanulás nemcsak egzotikum,

hanem egy életpálya megalapozását is segítheti. Az

elmúlt hetekben a Babits Gimnázium forgószínpaddá

vált: volt, aki Japánból jött, s volt, aki Japánba tartott.

A japán
kultúrát
közvetítik



10

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2009.  ápr i l is  10.

polgármester álláspontja szerint

a Magyar Köztársaság 2007. évi

költségvetését megalapozó

egyes törvények módosításá-

ról szóló törvényi rendelkezés – mely

az Újpesti Önkormányzat tulajdonában

lévő ingatlanokat is érintheti – alkot-

mányellenes, javaslata szerint a ren-

delkezést az Alkotmánybíróság vissza-

menőleges hatállyal meg kell, hogy

semmisítse. (A támadott törvényhely-

lyel érintett ingatlanok jelentős része

olyan földrészlet, mely döntően az 50-

es években államosítás folytán került a

Magyar Állam tulajdonába, majd a ta-

nács, vagy tanácsi szakigazgatási szerv,

később pedig a települési önkormány-

zatok tulajdonába.) Dr. Derce Tamás

határozati javaslatával egyhangúlag

értettek egyet a képviselők. 

A földgázellátásról szóló egyik tava-

lyi törvény szerint 2009. július 1-től az

önkormányzatnak kötelessége közbe-

szerzés keretén belül beszereznie a

földgázt. Újpest képviselő-testülete 29

igen, egy tartózkodás mellett szavazott

arról, hogy Újpest Önkormányzata a

Budapesti Kerületek Önkormányzati

Szövetsége felé kötelezettséget vállal a

vezetékes földgáz beszerzése érdeké-

ben, s a Szövetségen keresztül bonyo-

lított közbeszerzési eljárásban szerzi be

a gázenergia szükségletet. 

Az Észak-pesti Ingatlan- és Térség-

fejlesztési Zrt. 1996-ban kötött szerző-

dést a Fővárosi Önkormányzattal és Új-

pest Önkormányzatával a Káposztás-

megyeren lévő, de mindkét önkor-

mányzat tulajdonát képező területek

fejlesztési célú vagyonkezelésére és

hasznosítására. Mivel a megbízási ke-

retszerződés 2009. december 31-ig

szól, szükségessé vált a határidő meg-

hosszabbítása. Pajor Tibor (Jobbik)

szerint az Épít Zrt.-t érdemes volna fel-

oszlatni, melyre dr. Derce Tamás rea-

gált: ebben az esetben az ingatlanok

sorsa bizonytalanná válna. A képvise-

lő-testület 27 igen és 1 nem szavazat-

tal elfogadta, hogy a keretszerződést

2010 december 31-ig hosszabbítsák

meg.

A májusi óvodai beiratkozás után né-

hány óvodában újabb csoportok meg-

nyitása válhat szükségessé, amely a

Karinthy Frigyes ÁMK Óvodát, és az

Aradi Óvodát érintheti. Belán Beatrix

alpolgármester (MSZP) elmondta,

hogy megváltozott a témát érintő tör-

vényi szabályozás, ezért kell korábban

tárgyalni a kérdést, illetve azért is,

mert kerületünkben megnőtt az óvo-

dáskorú gyerekek száma. A testület 30

igen szavazattal előzetesen engedélyt

adott az óvodák csoportjainak megnyi-

tására. Elfogadta a testület (21 igen-

nel), hogy 2009. augusztus 31-től a

Csányi Óvodát az Aradi Óvoda tagintéz-

ményeként, az Óceán Óvodát pedig a

Karinthy Frigyes ÁMK Óvoda tagintéz-

ményeként működteti tovább.

VEZETŐI ÁLLÁSHELYEK, KÖZTERÜLET-

FELÜGYELET, TÁMOGATÁSOK

Ezt követően a Szociális és Egészség-

ügyi Intézmény vezetői álláshelyére

kiírt pályázatot tárgyalták. A felhívásra

öt pályázat érkezett, melyek közül a

szakmai bizottság Hajdicsné Pap Anna

kinevezését javasolta. 21 igen, egy

nem szavazattal a testület elfogadta a

pályázó jelölését, és 2009. május 1-től

2014. április 30-ig intézményvezető-

nek nevezte ki.

A Szociális Foglalkoztató vezetői ál-

láshelyére is pályázatot írtak ki koráb-

ban, melyre három pályázat érkezett

be. A munkákat a szakmai bizottság át-

tanulmányozta, a pályázókat szemé-

lyesen meghallgatta, s ezek alapján

Halász Rózsát javasolta a vezetői fel-

adatok ellátásával. A Népjóléti és La-

kásügyi Bizottság egyenként szavazott

arról, hogy a pályázók közül kit tart al-

kalmasnak. Halász Rózsát és Tóth La-

jost nem, Szokira Anikót alkalmasnak

tartotta a vezetői teendők ellátására, a

Foglalkoztatáspolitikai Bizottság pedig

Halász Rózsát javasolta a Szociális

Foglalkoztató élére. A testület hosszúra

nyúlt, zárt ülés keretében tárgyalta

meg a kérdést; végül a pályázatot ered-

ményesnek nyilvánította, és 2009. áp-

rilis 1-től 2014 március 31-ig Szokira

Anikót bízta meg a Szociális Foglalkoz-

tató vezetésével. 

Ezt követően – Dr. Trippon Norbert

alpolgármester (MSZP) előterjesztésé-

ben – a közterület-felügyeletről tár-

gyalt a testület. Egy fővárosi rendelet

lehetővé teszi, hogy az önkormányzat

megállapodjon a fővárossal bizonyos

közterület-felügyeleti feladatok átvé-

teléről. A fővárosnak három feladata

volna: a taxiállomások ellenőrzése, a

kóbor állatok befogása, őrzése, illetve

a kerékbilincs alkalmazása. A megálla-

podás mindkét fél által történő elfoga-

dása után kezdődhet meg a közterület-

felügyelet munkája, mely megfelelő

vezető esetén hamarosan elindulhat.

Szalkai István (MSZP) tájékoztatta a

testületet arról, hogy kérdést a Főváro-

si Önkormányzat Városrendezési Bi-

zottsága is megtárgyalta. Pajor Tibor

(Jobbik) pozitív véleménnyel volt a

rendeletről, egy kifogást említett meg

a testületnek. A képviselő úgy vélte,

érdemes volna a közterület-felügyelet

képviselőjének rendszeresen részt

venni a Közbiztonsági Bizottság ülése-

in. Dr. Derce Tamás és Dr. Trippon Nor-

bert is úgy vélte, a felügyeletnek in-

kább a testületet kell tájékoztatnia. Az

alpolgármester elmondta továbbá, a

felügyelet vezetőjétől természetes el-

várás, hogy részt vegyen a bizottsági

ülésen. 29 igennel a testület jóváhagy-

ta a közterületi-feladatok átadás-át-

vételéről szóló megállapodást, és fel-

kérte a polgármestert, hogy szükséges

intézkedéseket tegye meg. A közterü-

let-felügyeletről szóló rendelet-terve-

zetet is ugyanilyen arányban szavazták

meg, 28 igen, egy nem mellett pedig a

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és

Működési Szabályzatának módosítását

fogadták el, mely szerint a közterület-

felügyelet a Városüzemeltetési Osztály

keretein belül fog működni 2009. má-

jus 1-től. 

A kilencedik napirendi pontban a há-

ziorvosi ellátás feltételeinek javítását

elősegítő támogatást tárgyalta a testü-

let. Mint ismeretes, az idei költségve-

tésben 30 millió forintot különítettek

el a 68 újpesti háziorvosi praxis támo-

gatására. Újpest Önkormányzatának el-

várása az, hogy a háziorvosok által

megpályázott összeg legalább 50%-át

eszközbeszerzésére kell fordítani, mely

a betegellátás színvonalát javítja. A pá-

lyázati anyagokat a polgármester bírál-

ja el. 29 képviselő szavazta meg a ren-

deleti javaslatot. 

Újpest Önkormányzata az újpesti

kisvállalkozásokat is támogatni kíván-

ja. Ez a segítség három pillérre épül. A

költségvetésből 30 millió forinttal tá-

mogatják a kisvállalkozások működé-

Testületi
hírek 
A soron következő képviselő-tes-

tületi ülésre március 31-én került

sor. Dr. Trippon Norbert az MSZP

nevében ügyrendi javaslatot tett

a napirendi pontok sorrendjének

megváltoztatására, így először dr.

Derce Tamás két előterjesztését

tárgyalták. 

Testületi hírekTestületi hírek
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sét, illetve befagyasztják a bérleti díja-

kat. Harmadik pillér a nem lakás céljára

szolgáló helyiségek bérletéről és bér-

beadásáról szóló rendelet módosítása.

A rendelet-tervezet a szerződéskötési

díjból és a helyiség bérleti díjából 20%

kedvezményt, a szerződéskötési díjra

részletfizetési lehetőséget biztosít; a

nehezen hasznosítható helyiségek bér-

beadásánál pedig a kedvezményt az je-

lenti, hogy az első évben az irányadó

bérleti díj 10%-át, a másodikban a 60,

a harmadik évtől a 80%-át kell a bérlő-

nek megfizetnie. 28 képviselő fogadta

el az előterjesztést. 

NÉHÁNY SZÓ A KÖZBESZERZÉSRŐL

A testület ezt követően az önkormány-

zat 2009. közbeszerzési tervét és sza-

bályzatát tárgyalta. A költségvetési év

elején éves összesített közbeszerzési

tervet köteles készíteni az önkormány-

zat, melyet a testület fogad el. A terv

nem vonja maga után az abban meg-

adott közbeszerzésre vonatkozó eljárás

lefolytatásának kötelezettséget, illetve

az abban nem szereplő eljárásokat is

lefolytathatja a terv módosítása után.

27 igen gombot nyomtak a képviselők.

Mivel a közbeszerzésekről szóló tör-

vény 2009. április 1-vel módosult, a

módosítás több rendelkezését a Sza-

bályzaton szükséges átvezetni. E sze-

rint az önkormányzat közbeszerzési

tervét az önkormányzat honlapján köz-

zé kell tenni. Kötelezővé válik a jogi

szakértelem megkövetelése is az eljá-

rásban részt vevőkkel. Az eljárás meg-

indításának feltétele a hirdetmény el-

lenjegyzése, amely a közbeszerzési ta-

nácsadót, vagy szakértő köztisztviselőt

illeti meg. Az előterjesztés ismertetése

után Wintermantel Zsolt (Fidesz) kért

szót. A képviselő kritikával illette azt,

hogy a Bíráló Bizottságban nem szere-

pel a közbeszerzést kiíró intézmény

szakértője. Javasolta, hogy a közbe-

szerzési eljárás végső döntése a pol-

gármester hatásköre legyen, mellyel

Dr. Derce Tamás nem értett egyet. Dr.

Trippon Norbert elmondta, nem lesznek

kizárva a pályázó intézmények az eljá-

rásból, illetve a testület döntése a leg-

korrektebb eljárás. Elfogadta viszont

azt a javaslatot, hogy az aljegyző a kiíró

intézmény részéről szakértőt vonhat be

az eljárásba. Wintermantel Zsolt ügy-

rendi javaslatot tett arra vonatkozóan,

hogy az eljárásban a képviselő-testület

tagjai is részt vegyenek. Ezt a képvise-

lők 8 igen, 2 nem, 15 tartózkodás mel-

lett nem szavazták meg, az alapjavas-

latra 13 igennel, 3 nemmel, 5 tartózko-

dással szavaztak a képviselők. 

Ezt követően városüzemeltetési

szolgáltatások tárgyában kiírt közbe-

szerzési eljárásról tárgyaltak a képvi-

selők. Pajor Tibor úgy vélte, ebben a

témában nem szükséges közbeszerzést

kiírni. Wintermantel Zsolt szerint eddig

jóval bővebb volt az alkalmazási kör, és

úgy vélte, az önkormányzat saját cégei

is el tudnák végezni azokat a munkákat,

melyre közbeszerzést írtak ki. Az alpol-

gármester elmondta, hogy ezek csak

hozzávetőleges igények; amik nem

szerepelnek a kiírásban, arra már érvé-

nyes szerződése van az önkormányzat-

nak. A közbeszerzés becsült értéke net-

tó 150 millió forint. A képviselők 25

igen szavazattal elfogadták az eljárás

megindítását. 

Intézmények felújítási munkái tár-

gyában is megindították a közbeszer-

zési eljárást. Dr. Trippon Norbert fel-

hívta a figyelmet arra, hogy régebben

ezt a munkát az Újpesti Vagyonkezelő

Zrt. végezte, de a viták miatt ezentúl

ezt is közbeszerzésen keresztül intézik.

A közbeszerzés becsült értéke nettó

300 millió forint. 25 igen, egy tartóz-

kodás mellett a képviselők elfogadták

az előterjesztést. 

Döntés született az intézményi ját-

szóudvarok felújítása, új játékelemek

telepítése tárgyában kiírt közbeszerzé-

si eljárás megindításáról is. A közbe-

szerzés tárgya építési beruházás, be-

csült értéke nettó 58 millió forint. 25

igennel szavaztak a képviselők.

Egyszerű közbeszerzési eljárást in-

dítottak meg az Újpesti Piac és Vásár-

csarnok takarítása tárgyában, mivel

lejárt a Fénysziget Kft-vel 2008. ápri-

lis 29-én kötött szerződés. A közbe-

szerzés tárgya szolgáltatás megrende-

lés, becsült értéke nettó 36 millió fo-

rint. A testület elfogadta az előterjesz-

tést. 

Forgalomtechnikai beruházási mun-

kák tárgyában is tárgyalt a testület

közbeszerzési eljárás megindításáról.

Újpest közlekedési rendszerének fej-

lesztési tervét még korábban fogadta

el a testület. A Közlekedés Kft. által

készített anyag felmérte a jelenlegi ál-

lapotot és javaslatot tett a közúti háló-

zat fejlesztésére, forgalomszabályo-

zásra, parkolás-szabályozásra, sebes-

ségcsökkentő küszöbök, gyalogátkelő

programok megvalósítására. A közbe-

szerzés értéke nettó 41 millió forint. A

képviselők 25 igennel szavaztak. 

Lezárult a JMK és a Park Óvoda ját-

szóterének átépítési munkái tárgyá-

ban kiírt nemzeti, nyílt közbeszerzési

eljárás. Határidőre két ajánlat érke-

zett, nyertesnek a Pannon Park Forest

Kft-t jelölték meg. Wintermantel Zsolt

kérdésére, miszerint mi történik, ha a

játszóterekre fordított összeg túl ma-

gas lesz, és a végső összeg (az építési

munkálatokkal együtt) átlépi a pályá-

zaton megnyert 250 millió forintot, Dr.

Trippon Norbert elmondta, a különbö-

zetet az önkormányzat fogja kiegészí-

teni. 20 igen, 4 tartózkodás mellett a

képviselők elfogadták az előterjesz-

tést. 

OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS KÉRDÉSEK

27 igennel elfogadta a testület a Karin-

thy Frigyes ÁMK Szervezeti és Működé-

si Szabályzatának módosítását. Erre

azért került sor, mert változott az intéz-

mény alapító okirata, újabb feladatok

kerültek az SZMSZ szabályozási körébe,

és módosult a közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló törvény is. A képviselők

döntöttek két önkormányzati fenntar-

tású intézmény - a Károlyi István 12

Évfolyamos Gimnázium, illetve a Karin-

thy Frigyes ÁMK Óvodája létszámtúllé-

pésének engedélyezéséről is, 27 igen-

nel szavaztak. 

Nagy István alpolgármester (Fidesz)

terjesztette elő a szociális rászorult-

ságtól függő pénzbeli és természetben

nyújtott szociális ellátásokról szóló

rendelet módosítására vonatkozó ja-

vaslatot.  A javaslat kitér többek közt a

jövedelemhatárokra, a szociális támo-

gatások folyósítására, és területére, az

aktív korúak támogatására, az állami

támogatás indoklására, az adósságke-

zelési szolgáltatás felfüggesztésére. 27

igennel a képviselők megszavazták a

rendelet módosítását. 

Szintén Nagy István terjesztette elő

Újpest Önkormányzatának 2009. évre

vonatkozó Közfoglalkoztatási Tervét,

mely többek közt az állási támogatásra

jogosult személyek képzettség szerinti

várható összetételét, a közfoglalkozta-

tás keretén belül ellátandó feladatok

megjelölését, a feladatok ellátásához

szükséges létszámot, illetve a közfog-

lalkoztatás finanszírozására rendelke-

zésre álló forrásokat tartalmazza. A terv

2009-ben 250 fő napi 8 órában történő

foglalkoztatását tűzte ki célul. A foglal-

koztatottak elsősorban a hulladékgyűj-

tést és a kertészeti segédmunkákat lát-

nák el. A tervet a Munkaügyi Központ, a

Szociális Kerekasztal, a Népjóléti és La-

kásügyi, valamint a Foglalkoztatáspoli-

tikai Bizottság is elfogadásra javasolta.

Újpest Önkormányzatának képviselő-

testülete 28 igennel megszavazta az

előterjesztést. 

EGYEBEK

Dr. Derce Tamás polgármester tájékoz-

tatta a képviselőket arról, hogy három új-

pesti fideszes képviselő, Wintermantel

Zsolt, Hladony Sándor és Bartók Béla

pert indított az Újpesti Média Kht., ezen

belül az Újpesti Napló ellen, mivel a

kéthetilap egyik számában – vélemé-

nyük szerint – Dr. Derce Tamás, Dr.

Trippon Norbert és Pajor Tibor nem a

valóságnak megfelelően nyilatkozott, s

ezeket a nyilatkozatokat az Újpesti

Napló leközölte. A perre március 31-én

került sor. Az elsőfokú ítéletről Dr. Kató

Balázs jogi tanácsos ismertette a kép-

viselőket. (A jogerős ítéletre lapszá-

munk későbbi számában visszatérünk

– a szerk.) Az Önkormányzati Miniszté-

rium egyik rendeletével az önkormány-

zati sportlétesítmények felújításának

támogatására pályázatot írt ki, felújítá-

sonként maximum 10 millió forintot

igényelhet az önkormányzat. Újpest a

Halassy Olivér Sportközpont, és a Tábor

utcai Ifjúsági Sporttelep burkolatának,

illetve sportpályájának kialakítására

igényelné a pályázati pénzt. 27 igennel

támogatták a képviselők az előterjesz-

tést. 

Dr. Trippon Norbert előterjesztést

nyújtott be a bölcsődék, közoktatási és

köznevelési intézmények infrastruk-

turális fejlesztése, valamint a közös-

ségi buszok beszerzése támogatás

igénybevételének részletes feltételei-

ről szóló pályázathoz önkormányzati

önrész biztosítására. Az önkormány-

zatok által igényelt támogatás összege

maximum 20 millió forint lehet, egy

pályázó legfeljebb 3 óvoda és 3 általá-

nos iskola fejlesztésére pályázhat. Az

igényelhető támogatás maximális

mértéke a szükséges összeg 80%-a le-

het. Újpest kedvező döntés esetén 120

millió forint támogatást nyerhet. 26

igennel támogatta a testület a pályá-

zaton való részvételt, és kötelezettsé-

get vállalt az önrész biztosítására. A

kedvező elbírálás esetén az Angol Ta-

gozatos, a Szűcs Sándor és a Megyeri

Úti Általános Iskola, a Csányi, a Liget

Óvoda és a Vörösmarty Tagóvoda kerül

fejlesztésre. 

A testületi ülés végén először lakásvá-

sárlás iránti kérelmet bírált az önkor-

mányzat, majd Dr. Vitáris Edit jegyző az

Európai Parlamenti Választások hivatali

tudnivalóiról tájékoztatta a képviselőket. 

Végül Szalkai István kért szót. A

képviselő elmondta, hogy fővárosi

képviselőként módosított indítványt

nyújtott be Budapest Főváros Önkor-

mányzatának. Újpest Önkormányzata

korábban 250 millió forinttal hozzájá-

rult a szakrendelő felújításához. Az in-

dítvány szerint az összegből 200 millió

forintot költöztetésre, 50 millió forin-

tot pedig egy új digitális ernyőkép-

szűrő állomás beszerzésére fordítaná-

nak.

A képviselők ezt követően zárt ülés

keretében folytatták munkájukat. 

– P. K.

Testületi hírekTestületi hírek



INGATLAN ELADÓ
� Eladó Káposztásmegyer II, Megyeri úton  62 m2-es,
6 emeleti, 2,5 szobás, nagyerkélyes, panorámás örök-
lakás, kitűnő közlekedéssel. Eladási ár: 12,5 MFt Tel.:
06-70-458-2647

� ELADÓ Újpest központtól 13 km-re Mogyoród köz-
igazgatási területén – Akácos u. 21-ben 340 négy-
szögöl beépíthető saroktelek (szőlő, gyümölcsfák).
Irányár : 5 millió Ft. Tel.: 290-2610 (este)

� Káposztásmegyer II. Külső Szilágyi úton eladó 36 m2-
es, egyszobás, IX. emeleti, panorámás, franciaerkélyes,
külön WC-s, vízórás, parkettás lakás, tároló helyiséggel.
Irányár: 8,45 MFt. Tel.: 06-20-563-3668

� Újpest központhoz közel, IV. ker. Nyár utcai m2-es
házban eladó egy 67 m2-es, 2+1/2 szobás, jó állapotú
lakás (gardrób szoba, parkettás, járólapos, új konyha-
szekrény). Irányár: 11,9 MFt. Tel.: 06-70-263-2510

� Újpesten, a Szent László téren eladó egy 2 szobás,
csendes, világos, harmadik emeleti, 61 m2-es lakás a
hozzátartozó pincetárolóval. Gázkonvektor, kedvező re-
zsi. Irányár: 13,7 MFt. Tel.: 369-4644, 06-70-592-8898

� Újpesten, a Pozsonyi úton, V. emeleti, 56 m2-es
teljesen felújított öröklakás magánszemélynek el-
adó. Tel.: 389-0675, 06-70-238-9962

� Újpesten az Attila utcában eladó téglaépítésű ház-
ban, II. emeleti, 38 m2-es, egyszobás, világos, gáz-
konvektoros fűtésű, erkélyes lakás pincei tárolóval. A
ház rendezett. Ingatlanosok kíméljenek! Irányár: 11
MFt. Tel.: 06-20-456-9236

� IV. Pozsonyi úti lakótelepen, 1+2 félszobás, 56 m2-
es VII. emeleti, ablakcserés, vízórás, parkra néző, jó
állapotú, panellakás magánszemélynek eladó! Irány-
ár: 9,9 MFt. Tel.: 06-30-555-1478

� Újpesten a Deák Ferenc utcában, parkra néző, 1+2
félszobás, 53 m2-es, II. emeleti, vízórás, erkélyes pa-
nellakás tulajdonostól eladó. Irányár: 10,7 MFt. Tel.:
06-20-483-4413

� Újpesten a Madách utcában 618 m2 telken, 96 m2

családi ház felújított, tulajdonostól eladó. Irányár: 47
MFt. Tel.: 06-70-293-6719

� Szent László téren, városközponthoz közel, kiváló
közlekedéssel 4. emeleti lakás eladó. 86 m2-es, 3
szobás, bővíthető, önálló fűtésű, alacsony rezsi.
Irányár: 19,9 MFt. Tel.: 06-70-317-0777

� Eladó lakás Újpesten a Víztoronynál, 43 m2+erkély,
téglaépítésű. Ár: 8,5Mft. Tel.: 06-20-964-2137

�Eladnám Újpest központjában lévő III. emeleti, 53 m2-
es, klimatizált, 2 szobás panel lakásomat. Ingatlanosok
kíméljenek. Irányár: 10,2 MFt. Tel.: 06-20-249-5388

� Tulajdonostól eladó Káposztásmegyer II-n igénye-
sen felújított, 67 m2-es 2 + félszobás lakás. Nézze meg,
érdemes! Sarokkád, IKEA konyha, egyedi hőmennyi-
ségmérő. Irányár: 12,4 MFt. Tel.: 06-30-978-4611

� Újpesten eladó egy 54 m2-es, 2 szobás, erkélyes,
ablakos konyhás, átlagos állapotú lakás. Irányára:
9,3 MFt. Tel.: 06-20-207-5759

� ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ Nógrád megyében
Bercelen, 1054 m2-es telken, 72 m2-es, 3 szobás,
összkomfortos családi ház újpesti 2-1,5 szobás la-
kásra. Víz, villany, telefon bent van. Irányár: 8,9 MFt.
Tel.: 06-30-580-0660

� Eladó az Ugró Gyula soron, 2 szobás, 68 m2-es, ét-
kezős, nagyerkélyes, 8. emeleti, tömbfűtéses, ala-
csony rezsijű, panorámás lakás tárolókkal. Parkos
környezet. Irányár: 11,3 MFt. Tel.: 06-20-494-1224

� Két lakás egy áron! Újpesten négylakásos, kertes,
tégla társasházban,  46 m2-es gázcirkó fűtésű, ala-
csony rezsijű, felújított lakás + 30 m2-es amerikai
konyhás, külön  bejáratú új lakrész, tehermentesen el-
adó. Irányár: 10,5M +3,3 MFt. Tel.: 06-20-417-1375

� Családi ház reklám áron! Újpesten, csöndes helyen
90 m2-es 3 szobás, 2 fürdőszobás, gázcirkó fűtésű ház,
aknás, nagy garázzsal eladó. Irányár: 24,5 MFt. Tel.:
06-20-417-1375

� XV. Rekettye utcában, 35 m2-es, 2 egybenyíló szo-
bás, komfortos házrész eladó. Eladási ár: 7,8 MFt Tel.:
06-70-637-2718, ingatlankulcs@t-online.hu

� XIII. Dráva utcában, téglaépítésű társasházban,
egy éve felújított, II. emeleti, 27 m2-es, egyszoba
összkomfortos, gázkonvektoros fűtésű öröklakás el-
adó. Eladási ár: 8,3 MFt. Tel.: 06-70-637-2718,
ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. Virág utcában, Árpád Üzletház mögött, IV. eme-
leti, 53 m2-es, 1+2 félszobás, világos, felújítandó
öröklakás eladó. Irányár: 9,2 MFt. Tel.: 06-70-637-
2718, ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. Árpád úton, 10 lakásos téglaépítésű, csendes tár-
sasházban, egyedileg kialakított, kétlakásos, földszin-

ti, 71 m2-es + galériázott, duplakomfortos, gázkonvek-
toros fűtésű öröklakás nagy terasszal, kerthasználattal,
pincei tárolókkal eladó. 1. sz. lakás: 51 m2 + 46 m2 galé-
ria, duplakomfortos, 3 szobás. 2. sz. lakás: 20 m2-es,
egyszoba komfortos. Eladási ár: 25,5 MFt. Tel.: 06-70-
637-2718, ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. Megyer lakóparkban, III. emeleti, 77 m2-es, 3
szoba, étkezős, erkélyes (12 m2) egyedi fűtéses, ki-
tűnő állapotú öröklakás teremgarázsban beállóval,
tárolóval eladó. Irányár: 25,8 MFt. Tel.: 06-70-637-
2718, ingatlankulcs@t-online.hu

�Balatonkenesén, közel a strandhoz, felújított paraszt-
ház (nem vályog) nagy kerttel, gyümölcsfákkal a falu
közepén eladó. Tel.: 06-70-270-4012  (10-18 óráig)

� Fóton, Bp-től 8 km-re, 400 négyszögöles telek
termő gyümölcsfákkal, szerény kis faházzal családi
okok miatt eladó. Víz, villany van. Eladási ár: 4,2 MFt
Tel.: 06-20-3252-854

� Újpesten a Virág utcában 71 m2-es, 2 + félszobás,
4. emeleti, erkélyes panellakás eladó. A lakás csen-
des nyugati fekvésű, játszótérre néz. Irányár: 11 MFt.
Tel.: 06-30-670-0643

� Tápiószőlősön 4200 m2 telek eladó. Gyümölcsfák,
villany, kút van, gáz az utcában. Irányár: 1 MFt. Tel.:
06-70-384-4355

�Felújított, újpesti, IX. emeleti, 36 m2-es, 1,5 szobás pa-
nel öröklakás igényesnek eladó. Tel.: 06-20-391-5546

� Eladó 54 m2-es, gázkonvektoros, infrafűtéses,
kétszintes, kertkapcsolatos, teljesen felújított két-
szobás házrész Újpesten. Autóbeállás biztosított. Ud-
vari tároló van. Tehermentes. Irányár: 13,5 MFt. Tel.:
06-20-217-1427, 06-20-583-2048

� Eladó 65 m2 + 21 m2 pincerészes, gázkonvektoros,
kétszintes, kertkapcsolatos, 2 WC-s, nagyon világos,
teljesen felújított házrész Újpesten. Autóbeállás biz-
tosított. Udvari tároló van. Irányár: 16,5 MFt. Tel.:
06-20-217-1427,  06-20-583-2048

� Újpesten, a Szent László téren eladó egy csendes,
világos, kétszobás, harmadik emeleti, 61 m2-es lakás a
hozzátartozó pincetárolóval. Gázkonvektor, kedvező
rezsi. Ár: 13,7 MFt. Tel.: 369-4644, 06-70-592-8898. 

�XIII. ker., Újlipótvárosban, felújított téglaház földszint-
jén, 45 m2-es, két egybenyíló szobás, (külön nyitható,
galériázható) alacsony rezsijű, gázkonvektoros fűtésű,
öröklakás pincei tárolóval eladó. Tel.: 06-20-391-5546

INGATLANT KIAD
� Újpesten, kertvárosi családi házban, 40 m2-es, bú-
torozott, egyszoba összkomfortos, külön bejáratú la-
kás hosszabb távra 50 eFt + rezsi kiadó. Tel: 16 óra
után 06-20-915-8306 és 3600-572 telefonon.

� Megyer kertvárosi részében, 180 m2-es telken lévő,
80 m2-es családi ház kiadó. Nappali, háló, étkező,
amerikai konyha, fürdőszoba van. A közlekedési felté-
telek jók. Bérleti díj: 100 eFt/hó Tel.: 06-70-317-0777

� Kiadó Újpesten bútorozatlan 35 m2 másfélszobás
Nyár utcai és egy 72 m2 Erzsébet utcai lakás azonnal
költözhetően magánszemélytől, vagy eladók. Tel.:
06-20-349-6819

� Újpesten 60 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti, részben
bútorozott lakás kiadó 70 000 Ft + rezsiért. Három
havi kaució szükséges. Tel.: 06-20-520-6690

� Újpesten az Erzsébet utcában másfél szobás, 35
m2-es, felújított, bútorozott, vízórás, panellakás
hosszútávra május elsejétől kiadó 55 ezer Ft/hó + re-
zsiért. Kaució: 2 hónap. Tel.: 06-30-564-8024

� IV. kerületben, 71 m2-es, 2,5 szoba, hallos, gard-
róbszobás, erkélyes, budai hegyekre néző, átadóab-
lakos konyhával, járólapos, csempézett, vízórás mel-
lékhelyiségekkel ellátott társasházi lakás áprilistól
kiadó. Bérleti díj illetve költözés megegyezés szerint.
Tel.: 06-70-213-5353

�Városkapunál téglaépületben kettő szobás, parkra né-
ző franciaerkélyes, távfűtéses parkettás részben bútoro-
zott lakás kiadó. 45 000 Ft/hó + rezsiért kulturált hölgy
vagy fiatal pár részére kiadó. Tel.: 06-30-20-26715

� Újpest központjában, a Munkásotthon utcában
mélygarázsban parkolóhely hosszú távra kiadó. Tel.:
06-30-914-5853

KIADÓ INGATLANT KERES
� Keres kiadó, bútorozatlan szobát vagy önálló lak-
részt, nem panelban, hosszú távra középkorú pár.
Tel.: 06-70-247-8013

INGATLANT VESZ 
� Tulajdonostól vásárolnék nem távfűtéses, jó köz-
lekedésű, polgári környezetű, csendes, nyugodt he-
lyen lévő, 1-2 szobás lakást saját célra, 3. emeletig.

Készpénzfizetéssel, reális áron, kertváros és környé-
ke előnyben. Tel.: 06-30-646-9047

INGATLANT CSERÉL
� Újpestiek figyelem! Kisújszálláson lévő kétszoba
összkomfortos családi házam elcserélem kis családi
házra, vagy lakásra. Tel.: 06-59-323-844

GARÁZS
� IV. kerület Szigeti József utcában garázs bérleti jo-
ga átadó. Fix: 300 000 Ft Tel.: 06-30-944-2804

ÜZLETHELYISÉGET ELAD
� MOST! 10% kedvezménnyel IV. Újpest központjában
kulcsra kész üzlethelységek eladók – egyedi igény
szerinti kialakítással. Tel.: 370-2245, 06-20-515-
1308, IV. ker. Budapest, Munkásotthon u. 14-16.

GARÁZST, GÉPKOCSI BEÁLLÓT ELAD
� MOST! IV. Újpest központjában Árpád úton gk. tárolók
2,0 MFt helyett 1,2 MFt (egyösszegű fizetés esetén), 1,5
MFt (egyéves kamatmentes részletfizetéssel). Tel.: 370-
2245, 515-1308, IV. Bp., Munkásotthon u. 14-16.

OKTATÁS
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását vál-
lalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató. Tel.:
06-30-572-7416 Honlapcím: www.zrob.hu

� Matematika-fizika korrepetálást vállal okleveles
villamosmérnök. Tel.: 06-20-476-3139, 370-1759

� 8-18 éves gyermekek tantárgyi korrepetálása, disz-
funkciók (diszlexia, diszkalkulia) terápia, tanulási ne-
hézségek oldása, figyelem emlékezet fejlesztése. Ma-
gántanulók sikeres vizsgára való felkészítése rugalmas
időbeosztással. Tel.: 06-20-521-6367  és  230-6425

� Főiskolás lány angol tanítást és nyelvvizsgára fel-
készítést vállal. Házhoz megyek. 1800 Ft/60 perc.
Tel.: 06-20-371-3877

� Angol német olasz nyelvtanítás, korrepetálás,
érettségire, általános- és gazdasági nyelvvizsgára fel-
készítés, szintentartó társalgási klub szituációs gya-
korlatokkal, prezentációkkal. Tel.: 06-30-44-88-030

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

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szerviz.
Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusí-
tása. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046 Nádor u. 73. Üzlet:
369-04-22; 06-30-960-1138, szerviz: 230-7669

� LAKÁSKOZMETIKA! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉ-
TÁZÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ RAGASZTÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁSSAL, BÚTORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL,
MÉRSÉKELT ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALA-
PÍTVA: 1971 Tel.: 221-8281, 06-70-774-3621

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

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

� Nyugdíjas asztalos munkát vállal. Javítást is. Tel.:
306-2023, 06-70-234-7759

� Stílus és érték! Parafaburkolatok, bambuszparketták,
svédpadlók, intarziák, laminált padlók. Teljes körű kivi-
telezéssel, segédanyagokkal. www.parkettavarazs.hu,
Tel.: 06-20-975-6543

� Elég Önnek egy gyertya a fűtéshez? Amennyiben nem:
SZIGETELJEN! Teljes körű kivitelezés anyagokkal, tanács-
adással. www.szigetelesprofi.hu, Tel: 06-20-975-6543

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák felújítása és
egyedi bútorok készítése, ingyenes felméréssel. Tel.:
250-5518, 06-20-318-8409

� Társasházak részére lépcsőházfestést, lakosság ré-
szére festést, mázolást, tapétázást vállalok. Tel.: 400-
0679, 06-20-964-2137

� Mosógép-, mikrosütő-szerviz. Felújított mosógé-
pek értékesítése garanciával, szállítással. Tel.: 453-
0567, 06-30-931-9955

� Megyer-Tax Kft. könyvelést vállal. Tel.: 06-20-
446-6256

ÁLLÁST KERES
� 61 éves előnyugdíjas nő adatfeldolgozást vállalna
RLBOR-ral dolgozó könyvelő mellett Észak-Pesten. 7
éves gyakorlat. Tel.: 06-20-374-8289

� Munkájára igényes precíz megbízható nő lakás
vagy irodatakarítást vállal. Tel.:06-20-522-8602

ÁLLÁST KÍNÁL
� Újpesti szakközépiskola (3696-241.; kozma@koz-
mafa.sulinet.hu) általános karbantartót keres. Több
szakmai képzettséggel (pl. víz-fűtésszerelő, festő-
mázoló, lakatos stb.) előnyben. Fizetés: közalkalma-
zotti tv. szerint. Jelentkezni önéletrajzzal és bizonyít-
ványmásolatokkal a fenti címen, 2009. április 16-ig.

� Telemarketinges munkatársakat keresünk Váci úti
irodaházba, fix fizetéssel! Tel.: 06-70-945-1551

� Hét éve működő újpesti szépségszalonomba keresek
fél műszakra kozmetikus és manikűrös vállalkozót.
Tel.: 06-70-593-9099.

UTAZÁS
Krasznahorka-Betlér 04. 26.: 6300 Ft, Pozsony
04. 18.: 5300 Ft, Máriazell 05. 17.: 8500 Ft, Graz
05. 09.:  8500 Ft, Pünkösd Erdélyben 05. 28.:  54 900 Ft,
Spanyolország 05. 28.: 259 000 Ft, Portugália 06. 17.:
225 900. Pataki Edit  413-1874

VEGYES
� Útban lévő kidobásra szánt könyveit azonnal el-
szállítom. Nem vagyok kereskedő! Február 1-től.
Tel.: 06-20-956-4084

� 80x80-as, bézs színű zuhanyzótálca kabinnal,
csapteleppel, bézs német porcelán mosdókagylóval,
Kludi csapteleppel és szerelvényeivel, valamint fehér
porcelán mosdó csapteleppel és szerelvényeivel, és
bidé, kompletten, kifogástalan állapotban eladó. Al-
só lefolyású wc-csészét adok ajándékba hozzá.
Irányár: 29 000 Ft. Tel.: 06-30-605-7038

� Segítek a tavaszi nagytakarításban, felesleges kaca-
tok kiselejtezésében vagy kertje ápolásában. Középko-
rú, leinformálható hölgy. Tel.: 06-70-614-3421

TÁRSKERESÉS
� Idősek otthonában lakó, csökkentlátó nő baráti
kapcsolat kialakítása céljából várja újpesti metró kö-
zelében lakó magányos hölgy hívását. Tel.: 369-9281

� 178/65/33 éves leszázalékolt fiatalember keresi
egy független, szerény, szintén magányos leány is-
meretségét tartós kapcsolatra. Választ „Újpesti fiú”
jeligére 1325 Budapest, Pf. 196. kérek vagy telefon
06 30/260-1518 (18 után)

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

� Nagy szakmai gyakorlattal és hozzáértéssel felmérem
hagyatékát, régiségeit, és tisztességes árat kínálok. Be-
csületes üzleti hozzáállással. Azonnal készpénzzel fize-
tek! Tel.: 202-5584, Alkotás u. 7/A az udvarban.

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

VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN
Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

Lakossági 
hirdetésfelvétel:
Hétfőn és szerdán 10–17 óráig, 

pénteken 10–12 óráig.

IV. Árpád út 16., tel.: 380-4920

Lakossági apróhirdetés 

1000 Ft (áfával)

12
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ApróhirdetésApróhirdetés
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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

KERT, TELEK RENDEZÉS
Metszés, permetezés, fakivágás,

bozótirtás, tereprendezés, fűkaszálás,
gyeptelepítés. Kerítés, öntözőrendszer

kiépítése, térkövezés
Tel.: 06 1 786 5872, Fax.: 06 1 785 7344

Mobil: 06 70 422 9445
E-mail: mu0000@freemail.hu

TAKARÍTÁS
Irodák, intézmények, üzemek, társasházak,

magánlakások rendszeres takarítása.Szőnyeg,
kárpit, ablaktisztítás (nagytakarítás), hom-

lokzattisztítás (alpintechnikával). Alapterüle-
tek gépi tisztítása. Megbízható referenciákkal.

Tel.: 06 1 786 5872, Mobil: 06 70 422 9445
E-mail: mu0000@freemail.hu

FORMÁZD ÚJJÁ A TESTED: RYN cipővel
Végre hozzáférhető az új gördülőcipő: a RYN.

Miért is szeretjük?

A testsúly 120%-át is elvinni képes emberi láb 26 csontból, 33 ízületből és 100 ín-

ból-izomból, ínszalagból áll, amelyre ha nem vigyázunk, az életkor előre haladtá-

val, helytelen cipő viselésével deformálódhat; lúdtalp, bütyök, kalapácsujj alakul-

hat ki. Ez azért baj, mert a fájdalom miatt a láb, sőt az egész test kényszertartásba

kerül, és többek között épp emiatt is, az elváltozások súlyosabbá válnak. Ez a gya-

korlatban azt jelenti, hogy az ember egyre nehezebben talál magának kényelmes

cipőt, sokan már csak papucsot, horgolt cipőt, szandált vagy csináltatott ortopéd

cipőt tudnak hordani, és az egyetlen szóba jöhető megoldás a műtét.

Mit tehetünk ellene ?

Az autóipar szerencsére már 100 éve megtalálta a megoldást, az autókat levegővel

felfújt gördülő gumikerekekkel és lengéscsillapítóval szerelte fel. (Képzeljük el,

milyen lenne lépegető vaskerékkel utazni!) Az afrikai néptörzseknél ismeretlen a

mozgásszervi probléma, mert természetes talajon, mezítláb járnak. A lebetonozott,

kemény, egyenetlen talajon való járás viszont a civilizált lakosság kb. 80-ánál okoz

valamilyen ízületi problémát.

Megelőzhető a probléma kialakulása a láb egészséges állapotában, és nagyon

sok javulás várható a már károsodott vázrendszer javításában is az új járástechno-

lógia: RYN bevezetésével.

Felszerelhetjük a cipőnket rezgéscsillapítóval, az ütközési energia elnyelése ér-

dekében, így a talajjal való érintkezéskor (lépés) a becsapódási energiát gördülési

energiává lehet alakítani.

Figyeljük meg, hogy járáskor a legtöbb ember – talán mi magunk is – „szalad a

feje után”, azaz a testének a súlypontja nem a lába fölött, hanem az előtt van. A Ryn

cipőben a speciális szerkezet miatt csak jól lehet járni, mert rákényszeríti az embert

az optimális élettani testtartás alkalmazására. A RYN az egyéni passzív járásmintát

a cipőtalp görbülete segítségével képes aktívvá átprogramozni, és ez az új mozgás

természetes ízületi állás és összehangolt izommunka segítségével akár napi 1000

Kcal energiát is fogyaszthat.

Ha már kialakult a láb torzulása,

akkor is érdemes a RYN cipőt viselni,

mi magunk több kolléganőnkön is azt

tapasztaltuk, hogy a RYN a kialakult

fájdalmas állapotokat is képes vala-

milyen szinten rendbe hozni, fájda-

lom nélküli járást biztosítani. Mások a

csípőprotézis vagy gerincsérv-műté-

tet úszták meg ezzel a technológiai

segítséggel.

Még egy dolog, ami csak a RYN tud.

Egy speciális csavartechnológia se-

gítségével megakadályozza a boka

bedőlését, nem kell külön odafigyel-

ni a külső lábélen való járásra. A leg-

jobb dolog pedig most az, hogy a mo-

dellek bevezető áron 34 000 és 

47 000 forint között – lényegesen ol-

csóbban, mint elődei – vásárolhatók

meg. Részletfizetés lehetséges.

– Dr. Starcz Judit (x) 

Jókai Biocentrum, 

IV. ker Árpád út 77.

RENOVATE YOUR BODY NEWLY

HirdetésHirdetés

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777, www.medaille.hu

Ajándékkupon

Ez a kupon 5% engedmény
igénybevételére jogosítja. 
Egy cipő vásárlásakor csak 

egy kupon váltható be.

Jókai Biocentrum, 
IV. ker Árpád út 77.

www.jokaipatika.hu
www.jokaibiocentrum.hu

* 

* Többféle fazont kínálunk.
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Esküvői cipők nagy

választékban 33-41-ig.

IV. Templom u. 4.

Wendy Stúdió

Nyitva tartás:

H.: zárva

K-P.-ig: 10-18-ig

Szo.: 9-13-ig

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

Egyéni és fizetési 
kedvezményekkel, ingyenes 

szolgáltatásokkal
BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR

További szakképzések: eladó
(élelmiszer-és vegyiáru, lakástextil

és bútor, zöldség-gyümölcs) 
szakács, idegenvezető, 
elsősegély tanfolyam.

Jelentkezés és információ: 
06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti
Kirendeltsége (1042 Bp., Árpád út 56.)

ELJÁRÁSOK – OKIRAT-
SZERKESZTÉSEK – PEREK

Igazságügyi közvetítők – Ügyvédek 
– Igazságügyi szakértők

Adós hitelezői jogviták – Válás
Gyermekelhelyezés + gyermektartás
Vagyonmegosztás – Ingatlanügyek

§

http://eumediátor.5mp.eu
Tel.: 06-302-164-102, 

06-305-992-842 ügyfélpont
Személyesen, előzetes 

bejelentkezés után
http://ugyfelszolgalat-

birosagiperek.blogspot.com

SZABADULJON MEG FÜGGŐSÉGÉTŐL

10 DOBOZ CIGI vagy 1 TORTA áráért!

Egyalkalmas,biorezonanciával

végzett kezelés,mely megszünteti

nikotinéhségét,nikotin függőségét

(1x6000 Ft), vagy segít megsz-

abadulni súlyfeleslegétől,édesség

utáni vágyától (1x3000 Ft)! Helyszín:

Káposztásmegyer, Sárpatak út 10.

Prevenció Rendelő Időpont: 

2009. 04. 15. Bejelentkezés szük-

séges: 0630/682-1894 

Próbálja ki, megéri! Egészsége,

pénztárcája megérzi!
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Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola tanárai

és növendékei 2009. március 22-én az

iskola homlokzatán lévő emléktáblánál

emlékeztek meg névadójukról, majd

megkoszorúzták sírját a  Fiumei úti te-

metőben. (A megemlékezés során el-

hangzott Mátyás Ferenc: Az a hegedű cí-

mű verse, Erkel Gyula átiratában a Szó-

zat – vonós hangszerekre, citera, nép-

dalkör, valamint a 1909-es gyászjelen-

tésének sorai.) Az ünnepséget megtisz-

telte Erkel Tibor, a család leszármazottja.

Erkel Gyula 1842. július 4-én szüle-

tett és 1909 március 22-én halt meg Új-

pesten. 1856-1861-ig a Nemzeti Szín-

ház zenekarának üstdobosa, majd

1863-tól másodkarnagya volt és taní-

tott a Zeneakadémián. 1903 október 3-

án a Zeneakadémia növendékei ezüst

babérkoszorú átadásával tisztelték meg.

Iskolánkat 1891. június 22-én alapí-

tották, mellyel egyidőben Erkel Gyula

Újpestre költözött. A Consistorium ala-

kuló közgyűlésen igazgatónak Erkel

Gyulát, Erkel Ferenc legidősebb fiát vá-

lasztották. Az igazgatás mellett mind-

végig aktívan zenélt, vezényelt és zon-

gorán közreműködött.

Az egyesület célja volt a zeneiroda-

lom ének- és zenekarra írt állandó be-

csű műveinek ismertetése, tagjainak

ének- és zenekari oktatásban való ré-

szesítése, az egyházi zene művelése,

fiú- és lánynövendékeknek az ének-

ben és a zene különböző ágaiban, va-

lamint a zeneelméletben való alapos

oktatása volt. Az alapító tagok között

számos híres egyéniség volt: Bartók

Béla, Erkel Gyula, Melles Béla, Szikla

Adolf és gróf Zichy Géza.

A tanítást egy háromszobás lakás-

ban kezdték meg, és bár a körülmé-

nyek nehezek voltak, az első évben

már 72 növendék tanult zongorát, he-

gedűt, csellót, éneket és cimbalmot.

Erkel Gyula haláláig, 1909. március

22-ig igazgatta az intézményt.

KORTÁRSAI ÍGY EMLÉKEZNEK RÓLA:

Molnár Géza: „A melegséget, melyet

szűkebb családja iránt tanúsított, átvitte

kollégáira is. Nap nap után hatással volt

reánk, az ő zenei gondolkozásának nyo-

matékossága, az a csalhatatlan ízlés,

mellyel átfutó napi áramlatok fölé tudott

emelkedni, amellyel jó és rosszhiszemű

zenei jelenségeket kellően osztályozni

tudott. Embernek is művésznek is szilárd

jellem, igaz férfiú volt.”

Kereszty: „Nem üres szólam, hanem a

legtisztább valóság, hogy Erkel Gyulának

csak páratlan szerénységén múlt, hogy

nem ért el zajos sikereket, ő beérte azzal,

hogy kitűnő tehetségeivel zajtalanul fa-

kasztott áldást munkakörében.” 

Az újpesti szülők immár 118 éve bíz-

zák ránk gyermekeiket. Az Erkel Gyula

Újpesti Zeneiskola jelenlegi igazgatója,

Eisenbacher Zoltán és művésztanárai –

öregbítve Újpest hírnevét – a fent meg-

fogalmazott gondolatok menték kíván-

ják folytatni a rábízottak zenei nevelé-

sét, az ifjú tehetségek zenei pályára

való felkészítését. 

Erkel Gyula halálának 100.
évfordulója alkalmából

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

Szinte mozdulni sem lehetett a Ká-

rolyi Pódiumnak, illetve Károlyi Fesz-

tiválnak helyt adó két újpesti műve-

lődési központban. Április 3-án a

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimná-

zium középfokon tanuló diákjai az Új-

pesti Gyermek- és Ifjúsági Házban,

egy nappal később az alsó tagozatos

tanulók az Ady Endre Művelődési Köz-

pontban mutatkoztak be a nagyérde-

mű előtt.

A pénteki Károlyi Pódiumon a na-

gyobbak csillogtatták meg művészi

tehetségüket. Színházi darabok, szó-

lóénekek, énekkari produkciók, mo-

dern táncok követték egymást, sőt, a

díszletek és a kellékek is a diákok

kreativitását bizonyították. Sokan sa-

ját produkcióval mutatkoztak be, má-

sok jól ismert darabok keresztmet-

szetét adták elő: a fiatalok színre vit-

ték a Grease című musicalt és egy Ka-

rinthy-paródiát is. A Pódium egyik

legkülönlegesebb produkciója az

egykori károlyis pedagógus, Horváth

László által komponált musical, az

„Álom” előadása volt. (Ezt a darabot

május 16-án – tanulók és pedagógu-

sok szereplésével – az Ady Endre Mű-

velődési Központ is műsorra tűzi.)

Szombaton a Károlyi Gimnázium legki-

sebbjei néptánc- és jazzbalett-előadá-

sokkal, zenés produkciókkal, színda-

rab-részletekkel léptek fel a büszke

szülők és pedagógusok előtt. A két ren-

dezvény bevételét a Károlyi István 12

Évfolyamos Gimnázium alapítványának

támogatására fordítják. – P. K.

Ünnepeltek a károlyisok

Március 27-én 12 órától 25 órás sport-

tal ünnepeltük magunkat 28-án 13

óráig. E rendezvényünk tulajdonkép-

pen a nyitánya volt annak a sorozatnak,

melyet negyedszázados fennállásunk

ünnepe alkalmából tervezünk.

A délutáni program az osztályok kö-

zötti labdás vetélkedő, kosárlabda- és

röplabdamérkőzés, tanár-diák labda-

rúgás volt. Este Pesáné Nagy Katalin

labdás bemelegítő tornája nagy sikert

aratott. Tanárok, szülők, tanítványok

hozták formába magukat az éjjeli

sportoláshoz. A csapatok fociban és

röplabdában mérhették össze erejüket

a tornateremben. Az emeleten felállí-

tott pingpongasztalok körül egész es-

te és éjjel folyt a versengés.

Az agórában egy számunkra új

sportág, a „petanque” szabályaival

ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Csocsózni is lehetett: ezt főleg régi

tanítványaink kedvelték az éj leple

alatt. A büfében szendviccsel, gyü-

mölccsel, csokoládéval, süteménnyel

és teával szerezhettünk újabb energi-

át az éjjeli erőpróbákhoz. Ha valaki

elfáradt, ez sem jelentett gondot. A

kistornaterem ideiglenes hálószobául

szolgált. A szivacsokból kialakított

fekhelyeken hálózsákban alhattak,

pihenhettek a fáradt sportolók. Reg-

gel új erőre kapott a „non stop sport”,

hiszen megérkeztek a szigetis diákok,

akik a hagyományos reggeli foci után

büntető dobó- és rúgó versenyen ,

labdás vetélkedőn vehettek részt

egészen 13 óráig.

Bár az egyes mérkőzéseknek, verse-

nyeknek voltak jogos győztesei gólja-

ik, pontjaik alapján, nagy eredmény-

hirdetésre nem volt szükség mégsem.

Hiszen győztesnek tekintheti magát

mindenki, közel 500 fő, aki részt vett a

Szigeti 25 órás sportolásában.

Főleg, aki átvészelte, átmozogta az

egész éjszakát!

2009.  ápr i l is  10.

25 év - 25 óra

Non-stop sport
a Szigetiben
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A Szűcs Sándor Általános Iskola felsős diákjai idén is

elutazhattak Londonba. A Student Lines Diákutazási

Iroda szervezésében 28 diák, két szülő és két kísérő ta-

nár tölthetett el hét felejthetetlen napot az Egyesült Ki-

rályság fővárosában.

Az utazás során diákjaink nemcsak London neveze-

tességeivel ismerkedhettek meg, de bepillantást

nyerhettek az angol családok mindennapi életébe,

használhatták az eddig csak iskolai körülmények kö-

zött gyakorolt angol nyelvet, és ezen az igen hosszú

úton megérthették és megérezhették: „What a won-

derful world”.

A csapat egyik legfiatalabb tagja, Bartos Petra, ötö-

dik osztályos tanuló így emlékszik vissza az utazásra:

Március 15-én 32 fős csapatunk útra kelt. Két na-

pon át buszoztunk. Közben azért megálltunk Passa-

uban, Doverben és Canterburyben. Késő délután fá-

radtan, de izgatottan érkeztünk meg Londonba, ahol

már vártak ránk vendéglátóink. Egy barátságos kert-

városban kaptunk szállást az erre vállalkozó csalá-

doktól. Másnap, a finom, kontinentális reggeli után

kezdődtek a programok. 

A hét folyamán megnéztük a leghíresebb londoni

nevezetességeket: a British Museum és a National

Gallery olyan hatalmas volt, hogy csak néhány rész-

letet tudtunk megnézni. A National History Museum

termeiben őslények „bámultak” ránk. Részt vettünk

zenés őrségváltáson a Buckingham Palota előtt, majd

megpihentünk a St. James Parkban. A Madame

Tussaud Panoptikumban viasz sztárokkal fény-

képezkedtünk. Nekem a legjobban a horrorszoba tet-

szett. Sajnos, itt nem lehetett fotózni. Voltunk a kínai

negyedben, a Covent Gardenben, a Szent Pál Székes-

egyháznál, megnéztük a Parlamentet és még sok ne-

vezetességet. Sétáltunk a Temze partján és a Tower

hídon.

A legizgalmasabb program a London Eye volt. Az

óriáskerékről az egész város látható volt! Szerencsére

senkinek nem volt tériszonya. Az Oxford Street-re

mindenki hozta a pénztárcáját. Innen nagy bevásár-

lószatyrokkal tértünk vissza a buszhoz.

A csütörtök este pakolással telt. Az esőköpenyeket

érintetlenül tettük vissza a bőröndbe, hiszen szeren-

csénkre egyszer sem volt rá szükség. Másnap elbú-

csúztunk a családoktól, majd hazafelé vettük az

irányt. Visszafelé néhány városban megálltunk. Vol-

tunk Rochesterben, Brugge-ben és Melkben. Szombat

délután fáradtan, de jókedvűen érkeztünk meg.

A hazaérkezés után a gyerekek fényképek és élmé-

nyek sokaságával árasztották el szüleiket. Egy ilyen csa-

ládi élménybeszámoló után született a következő levél:

Igazi „szűcsös” család vagyunk. Négy fiunk járt, jár a

Szűcs Sándor Általános Iskolába. Az idei londoni ki-

ránduláson két gyermekem is részt vett. Már nagyon

várták ezt az utat, ugyanis a bátyjuk néhány évvel ez-

előtt megtapasztalta már a „Nagy Utazás” csodáját,

amikor ő is részt vett ezen a már hagyományos prog-

ramon. Nagyfiam annak idején rengeteget mesélt él-

ményeiről. Észrevettem rajta, hogy az angol nyelv ta-

nulása az út után fordulatot vett, az idegen nyelv már

nem elvont, értelmetlen tanulnivalót jelentett szá-

mára, hanem szép és gazdag ország érdekes, izgal-

mas nyelvét. Hazatérve Londonból eldicsekedett ve-

le, hogy meg tudta értetni magát a vendéglátó, ked-

ves, többgyermekes családdal, milyen jó érzés volt

saját nyelvükön szólni hozzájuk, „tolmácsolni” a ki-

sebbeknek. Önállóságot is tanult ezen az úton: egye-

dül kezelte a pénzét, önállóan oldotta meg napi prob-

lémáit. 

Ez a jó tapasztalat arra indított, hogy mindegyik

gyermekemnek megadjam a lehetőséget, hasonló ta-

pasztalatokat szerezni. Idén a két középső legényre

került a sor. Mióta hazajöttek, csak mesélik és mesé-

lik az élményeiket, és az egész család velük sétál

London utcáin, együtt ülünk az óriáskeréken, ámul-

dozunk a múzeumok csodáin, ahogy szavaik nyomán

életre kelnek kalandjaik. Az egy hetes egymásra

utaltság közelebb hozta egymáshoz a testvéreket, és

önállóságuk is ugyanolyan sokat fejlődött, mint ko-

rábban a bátyjuk esetében. 

Ezúton is köszönjük a szervező: Hencz Gabi néni és

a kísérő pedagógus, Bognár Judit néni odaadó figyel-

mét, segítségét. Velük nyugodt szívvel engedhettük el

gyermekeinket, hiszen tudtuk, hogy úgy gondoskod-

nak róluk, mintha csak velünk mennének.

Minden erőnkkel azon leszünk, hogy legkisebb fi-

unknak is megadhassuk ezt a lehetőséget, reméljük,

ebben a Szűcs Sándor Általános Iskola pedagógusai

és vezetősége is segítségünkre lesznek. 

Hencz Gabriella tanár

NYILT NAP A VIOLA ÓVODÁBAN!
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a Viola Óvoda

2009. április 23-án 9-11.30-ig és 15-16.30-ig

nyílt napot tart, melyre gyermekükkel együtt vár-

juk az érdeklődő szülőket. Megismerkedhetnek a

leendő óvó nénikkel, tájékozódhatnak az óvoda

programjáról és bármilyen felmerülő kérdésre vá-

laszol az óvodavezető.

Címünk: 1042 Budapest, Viola u. 11-13.,

internet: www.violaovi.uw.hu,

e-mail: violaovi@upcmail.hu, 

Váczi Lajosné óvodavezető: 3-699-513

Szűcsösök Londonban

5. évfolyam

A tanuló neve Iskolája Tanára

I. Hellinger Ákos Német Tagozatos Általános Iskola Székelyné Szabó Ildikó

II. Galovics Bálint Karinthy Frigyes Általános Iskola Bayerné Dancsók Erika

II. Kovács Margaréta Csokonai V. Mihály 12 Évf. Gimnázium Szilva Istvánné

III. Bottlik Judit Homoktövis Általános Iskola Tengelyné Fábsits Katalin

IV. Merkwart Georgina Károlyi István 12 Évf. Gimnázium Molnárné Mészáros Judit

V. Tömpe Kristóf Angol Tagozatos Általános Iskola Effné Nagy Zsuzsa

VI. Farkas Borbála Bajza József Általános Iskola Kerepesi Andrea

6. évfolyam

A tanuló neve Iskolája Tanára

I.  Vadnai Viktor Angol Tagozatos Általános Iskola Kőművesné Nemesi 

Veronika

II. Komáromi Lili Bajza József Általános Iskola Kerepesi Andrea

III. Balogh Dávid Csokonai V. Mihály 12 Évf. Gimnázium Borbély Edit

IV. Székely Zsófia Német Tagozatos Általános Iskola Kócsi Tünde

V. Zsinka Bernadett Károlyi István 12 Évf. Gimnázium Gombos Tünde

VI. Hiripi Réka Szűcs Sándor Általános Iskola Bihariné Holéczi Ágnes

7. évfolyam

A tanuló neve Iskolája Tanára

I.  Szepesi Nóra Angol Tagozatos Általános Iskola Kőművesné Nemesi Veronika

II. Braun Márton Karinthy Frigyes Általános Iskola Fehér Gáborné

III. Hatvani Anna Homoktövis Általános Iskola Tengelyné Fábsits Katalin

IV. Kívés Marcell Babits Mihály Gimnázium Honti Mária

V. Barabás Boglárka Szűcs Sándor Általános Iskola Juhász Katalin

V. Merényi András Német Tagozatos Általános Iskola Sipos Sándor

VI. Sági Martina Csenge Szigeti József Utcai Általános Iskola Widdwerné Toronyai Zsuzsa

8. évfolyam

A tanuló neve Iskolája Tanára

I.  Papp Laura Angol Tagozatos Általános Iskola Bakos Menyhértné

II. Rajszki Péter Bajza József Általános Iskola Kerepesi Andrea

III. Dorogi Dániel Szigeti József Utcai Általános Iskola Widdwerné Toronyai Zsuzsa

IV. Tóth Anna Karinthy Frigyes Általános Iskola Fehér Gáborné

V. Adamis Bence Német Tagozatos Általános Iskola           Székelyné Sz. Ildikó

VI. György Boglárka Károlyi István 12 Évf. Gimnázium Molnárné Mészáros Judit

VI. Nagy Bernadett Homoktövis Általános Iskola Temesváryné Molnár Erika

VI. Szekeres Péter Babits Mihály Gimnázium Berta Katalin

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  7 .  S Z Á M
OktatásOktatás

Versenyeredmények A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny eredménye (2009. február 18.)

A verseny helyszíne: Megyeri Úti Általános Iskola



FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK
Wintermantel Zsolt önkor-

mányzati képviselő április 15-én szer-
dán 18-19 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út
56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Hollósi Antal
április 14-én, kedden 18-19 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: Megyeri u. 20.,
Általános Iskola. Balázs Erzsébet,
Hladony Sándor Gyula, Rádi Attila ön-
kormányzati képviselők május 4-én,
hétfőn 17-18-óráig tartanak fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út
56.) Tel.: 369-09-05. Bartók Béla má-
jus 5-én, kedden 18-19 óráig, Koronka
Lajos május 7-én csütörtökön 17-18
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042
Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05.
Nagy István május 5-én, kedden 16-
17 óráig  tart fogadóórát. Helyszín:
1042 Bp., István út 11.

www.ujpestifidesz.hu

Az Újpesti Fidelitas szere-
tettel vár minden kedves

érdeklődőt Magyarság-tudat DVD est-
jére, ahol 2009. április 24-én pénteken
18 órai kezdettel „A magyarság szent-
jei” című dokumentumfilm-sorozat
III. része (Szent László és Boldog
Özséb) kerül vetítésére. Helyszín: Fi-
desz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) 

Szalma Botond önkormányzati
képviselő fogadóórája minden
hónap első hétfőjén 18-19

óráig. Helyszín: KDNP helyiség, Temp-
lom u. 4.

MEGHÍVÓ
2009. május 15-én, pénte-
ken, a MIÉP Európa-parla-

menti képviselőjét, Sütő Gábort be-
mutatja Csurka István, a párt elnöke
az Ady Művelődési Központban, (IV.
Tavasz u. 4.) 17 és  19 óra között,
melyre szeretettel várjuk választóin-
kat. Az EP- választáshoz kapcsolódóan
az ajánlószelvények gyűjtése a IV. ke-
rületi Árpád út 150. szám alatti MIÉP
Irodában történik – ügyeleti – keddi és
csütörtöki napokon. Tel.: 379-0892,
06-20-371-0176. 
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Horváth Zoltán, elnök

Boruzs András frakcióvezető,
egyéni képviselő (15. vk.:

Megyer-Székesdűlő) Tel.: 232-1501. e-
mail: boruzsa@ujpest.hu. Fogadóóra:
Megyeri Úti Általános Iskola, minden hó-
nap első hétfőjén 16.30-17.30. Kovács
Sándor listás képviselő, fogadóóra: Me-
gyeri Úti Általános Iskola, minden hónap
első hétfőjén 16.30-17.30
Szabad Demokraták Szövetsége Újpesti
Szervezet (1042 Budapest Árpád út 56.)
Tel.: 788-0802 (munkaidőben)
E-mail: info@szdszujpest.hu

www.szdszujpest.hu

Kedden és csütörtökön 16-19 óráig
személyesen is várunk minden érdek-
lődőt.
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AZ ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ 

Április 17., 10 és 14.30 óra. Vándormu-

zsikusok - a Holló Együttes gyermek-

koncertje. A műsorban a 25 éves Holló

együttes legsikeresebb dalait, játékait

mutatja be. Bérletes előadások. Jegyek

a délutáni előadásra korlátozott szám-

ban kaphatók. Jegy ára: 700 Ft.

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ 

Április 18., 10-13 óra. Elsősorban ki-

csiknek kínálunk biztonságos, védett

teret, ahol mozoghatnak, játszhatnak.

Zenebölcsi-zeneovi várja a résztvevő-

ket. Az anyák napi kézműves foglalko-

záson az egész családnak lehetőséget

kínálunk az együtt munkálkodásra. A

közös játék örömének  megszerzését

társasjátékainkkal is biztosítjuk. Belé-

pő: gyerek 300 Ft, felnőtt 350 Ft, család

(4 főtől) 300 Ft/fő.

ÉSZFORGATÓ       

Április 21., 17-18 óra. Társasjátékaink-

kal várjuk a gyerekeket, de a játszani

vágyó felnőtteket is. Belépő: 250 Ft

JUTALOMJÁTÉK    

Április 22. és 23., 14 óra. Kisiskolás cso-

portok jelentkezését várjuk. Jelentkezni

lehet a programra az ugyih@ugyih.hu

e-mail címen, illetve a 399 7067-es te-

lefonszámon lehet. Jelentkezési határ-

idő április 20.

DROGHELYZET VAN 

Április 22., 17 óra. Dr. Zacher Gábor, a

Péterfy Sándor Utcai Kórház toxikoló-

giai osztályának főorvosa tart előadást.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt,

pedagógust, szülőt, kortárs segítőt. Be-

lépés csak tiszteletjeggyel! Jegyek igé-

nyelhetők a kerületi iskolákban a gyer-

mekvédelmi felelősöktől, és az Újpesti

Gyermek- és Ifjúsági Ház titkárságán.

I-DOCTU INTERAKTÍV TANANYAG 

SZAKMAI BEMUTATÓ

Április 23., 14.30 óra. Kompetencia-fej-

lesztés az i-Doctum interaktív tananyag

segítségével. Clasus interaktív tábla

bemutatója. A Balázs-Diák Kft. és az Új-

pesti Gyermek- és Ifjúsági Ház közös

programja.Részletek a Böngésző prog-

ramfüzetben és a www.ugyih.hu honla-

pon olvashatók. 

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA

Kontraszt - Nagy Dániel fotós kiállítása.

Április 5-19. Megtekinthető naponta 9-

18 óra között (hétvégén is).

A KARINTHY FRIGYES 

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI

KÖZPONTBAN

BABA-MAMA TORNA

Bármilyen korú kisgyermekkel várjuk az

édesanyákat a zenés, dinamikus kondi-

cionáló tornára kedden és csütörtökön

9-10 óráig, Dániel Károlyné Éva vezeté-

sével. Díja: 500 Ft/alkalom, bérlet: 2000

Ft/5 alkalom. Helyszín: Közösségi Ház

KISMAMA JÓGA

A 90 perces gyakorlás közben a mamák

megismerik saját testük igényeit, meg-

tanulják figyelni testük jelzéseit, ami

szükséges a természetes vajúdáshoz és

szüléshez. A speciális gyakorlatok lazít-

ják a medence izmait, enyhítik a derék-

fájás okozta panaszokat. A kismama jó-

gát érdemes már a 13. hét után elkez-

deni. Egészen a szülésig gyakorolható.

Pénteken 18.00-19.30 óráig, díja: 1200

Ft/alkalom. Vezeti: Szlifka Tünde, jóga-

oktató, tel: 06-70-772-9009. Helyszín:

Közösségi Ház

ZENÉS, TÁNCOS NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN

Május 7-én csütörtökön 16.00-18.00

óráig szeretettel várunk minden zenét

szerető nyugdíjast, ill. azokat, akik kel-

lemesen szeretnének eltölteni egy dél-

utánt. Közreműködik: Boldizsár Endre, a

belépés díjtalan! Helyszín: KFÁMK Kö-

zösségi Ház

TULIPÁNOS NÉPTÁNC 

ÉS KÉZMŰVES NAPKÖZIS TÁBOR  

Kedves Gyerekek és Szülők! Szeretettel

meghívunk minden óvodást és kisiskolást

néptánc és kézműves táborunkba! Itt

kedvedre kézműveskedhetsz. Kipróbáljuk

a bőrözést, csuhézást, agyagozást; finom

nyalánkságokat és még ezer izgalmas

dolgot készíthetsz. Erre az időszakra esik

majd Szent Iván napja (nyári napforduló)

ehhez kapcsolódva fogunk beszélgetni

régi népszokásokról. Rengeteg eszközzel

táncolunk, körjátékokat, népi játékokat

játszunk, és sok népdalt énekelünk. Ebéd

után csendes pihenőként népmeséket

hallgathattok, bábozást nézhettek. Dél-

után szabad játszással és sétával zárjuk a

napot. A tábor időpontja: június 15-18-ig

(hétfőtől-csütörtökig), június 22-26-ig

(hétfőtől-péntekig). Helyszín: Közösségi

Ház, Lóverseny tér 6. Étkezés: 3x, regge-

li, ebéd, uzsonna (ennek helyszíne: ÁMK,

Hajló u. 2-8.). A tábor költsége: jún. 15-

18-ig (4 nap) egész napos (9-16 óráig):

15 000 Ft/fő, fél napos: (9-13 óráig): 

12 500 Ft/fő. Jún. 22-26-ig (5 nap)

egész napos: 16 500 Ft/fő, fél napos: 

14 000 Ft/fő. Testvéreknek a tábor ked-

vezményes. Jelentkezés, érdeklődés:

Bodzsár Szelwa, telefon: 06-30/5556-

516; e-mail: bodzsarszelwa@freemail.hu

ZÖLD BUDAPEST – VESZÉLYES 

HULLADÉKÉRT VIRÁGPALÁNTA

Budapest olyan, amilyenné tesszük. Ha

vigyázunk rá, óvjuk tisztaságát, örömöt,

pihenést nyújt, ha eldobáljuk a szeme-

tet, nem kezeljük megfelelően a veszé-

lyes hulladékot, környezetünkben visz-

szafordíthatatlan károkat okozunk. Most

ismét könnyen tehet a tisztább Újpes-

tért! 2009. április 25-én, 10-11 óráig

veszélyes hulladék-gyűjtést tartunk az

Újpesti Piac bejáratánál, ahol minden le-

adott hulladékért virágpalántát adunk

ajándékba! (Elhasznált fénycsövek, vilá-

gítótestek, fáradt olaj, szárazelemek, ak-

kumulátorok, bármilyen elhasznált elekt-

ronikai eszköz.) Rajtunk múlik, hogy sze-

metes vagy tiszta város-e Újpest! Most

Ön is könnyen segíthet! 

Újpesti Fiatalok Egyesülete,

Societas újpesti szervezete

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ

A Budapest-Káposztásmegyeri Reformá-

tus Egyházközség Jótékonysági ruhaakci-

ót rendez a Közösségi Házban (IV. Lóver-

seny tér 6. ). Időpont: május 4-én, hétfőn

és május 5-én kedden, 10-18 óráig. 

A szervezők mindenkit szertettel várnak. 

PROGRAMOK
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Minden kedves újpestinek
áldott húsvétot, szép ünne-
pet  kívánunk: Hock Zoltán és

Pettkó András országgyűlési képvi-
selők, MDF.

Az MSZP Újpesti Szervezetének
Nőtagozata ruhaosztást szer-
vez 2009. április 14-április 17.

között, 14:00-18:00-ig. Minden ked-
ves érdeklődőt szeretettel várunk!
Helyszín: Nádor u. 1. 

Az MSZP Újpesti szervezete frakció fo-
gadóórát tart 2009. április 16-án 17-18
óráig a Nádor u. 1. szám alatt.

www.mszpujpest.hu

„MI ITT VAGYUNK!”
Jubileumi „Ki mit tud?” Pódium ren-
dezvénysorozat nyugdíjasoknak
Kedves Örökifjú Barátunk! Örömmel
tájékoztatjuk Önt, hogy a Jubileumi
„Ki mit tud?” Pódium következő elő-
adására 2009. április 22-én 15 órai
kezdettel kerül sor a Polgár Centrum-
ban (IV. Árpád út 66.). A zenés, szó-
rakoztató rendezvényen az összes
műfaj, kategória képviselteti magát
egy-egy színes előadás keretében.
Érdeklődni lehet személyesen az
MSZP IV. kerületi szervezetének iro-
dájában a Nádor utca 1. szám alatt
hétfőtől-péntekig, 12-17:30 óra kö-
zött, vagy telefonon a 369-42-05-ös
számon. Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Csizmár Gábor, Kiss Péter
országgyűlési képviselők

A Magyar Szocialista Párt Locsolóbált
szervez 2009. április 15-én, 17 órától,
illetve műsoros gyermekprogramot
2009. április 20-án, 16 órától. Szere-
tettel várunk minden kedves vendé-
get! A jegyek átvehetők a Nádor u. 1
szám alatt, 2009. április 8-tól hét-
köznaponként 14 órától-17 óráig. A
rendezvény ingyenes!

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.).
ingyenes jogi tanácsadást tart Dr.
Csiki-Szász Elemér ügyvéd – előzetes
bejelentkezés alapján – kéthetente
hétfőn. Információ és bejelentkezés
a 369-4205 telefonszámon hétköz-
nap 12.00-18.00-ig.

ALPOLGÁRMESTEREK  FOGADÓÓRÁI
• Belán Beatrix előzetes bejelentke-
zés alapján a 231-3169 és a 231-
3130-as telefonszámokon.
• Dr. Trippon Norbert előzetes beje-
lentkezés alapján a 231-3163 tele-
fonszámon.

Pártok, CivilPártok, Civil
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GÖRGEY GÁBOR:

KOMÁMASSZONY, HOL A STUKKER?

komédia két részben

A Turay Ida Színház  vendégjátéka – a

Soproni Petőfi Színházzal közös produkció

Szereposztás:

Márton KONCZ GÁBOR
Kossuth- és Jászai-díjas, Érdemes Művész

Cuki Úr NEMCSÁK KÁROLY
Jászai-díjas

K. Müller MIKÓ ISTVÁN
Jászai-díjas

Kiss VICZIÁN OTTÓ

Méltóságos GYŐRI PÉTER

Játéktér: Huszti Péter 

Jelmez: Gyarmathy Ágnes

Szcenika: Krsztovics Sándor 

Játékmester: Tatár Eszter Jászai-díjas

Súgó, ügyelő: Szabó Anikó

Rendező: HUSZTI PÉTER
Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló művész

Egy ablak nélküli bezárt helyiségben öt

férfit, öt társadalmi prototípust ismerhe-

tünk meg. Cuki, a sötét betörőfigura,

Méltóságos, az ódon eleganciájú úr, K.

Müller, a kövérkés kispolgár, Kiss, a

szemüveges intellektuel és Márton, a vi-

déki nép egyszerű fia. Amikor felmegy a

függöny, Cuki kezében a „stukker”, ami a

darab során körbejár. A recept egyszerű:

akinél a fegyver, azé a hatalom.  Termé-

szetesen mindannyian ki akarnak jutni,

kivéve azt, akinél éppen a revolver van.

Vajon meddig tart ez a groteszk lélektani

játék, a hatalombirtoklás és az egymás-

rautaltság abszurd komédiája? Vajon ki

tudnak-e törni az elzártságból? Vajon el-

sül-e a stukker?

Jegyek 2000 és 2200 Ft-os áron válthatók

az Ady Endre Művelődési Központ pénztá-

ránál elővételben (IV., Tavasz u. 4.), vala-

mint az előadás előtt, a helyszínen

AZ ADORATE VEGYESKAR

zeneszerető, kottaolvasó jelentkezőket

vár, akik szívesen énekelnének egy

dinamikusan fejlődő amatőr kórusban.

Próbák: szombat 9.00-12.00

Ady Endre Művelődési Központ, 

Galéria terem. www.adorate.eoldal.hu

2009. MÁJUS 16., 19 ÓRA

INDUL A BAKTERHÁZ

vígjáték

A Turay Ida Színház vendégjátéka

Szereplők: MIKÓ ISTVÁN, BOROS ZOLTÁN, 

NEMCSÁK KÁROLY, TÓTH JUDIT,

SZACSVAY LÁSZLÓ /CSEKE PÉTER, NYÍRŐ BEA

BOZSÓ JÓZSEF/ ZSOLNAY ANDRÁS, GYŐRI

PÉTER, SZABÓ ANIKÓ, RUSZ MILÁN,

BESZTERCZEY ATTILA.

Rendező: Tordy Géza

Díszlettervező: Krsztovics Sándor

Jelmeztervező: Darvai Ilona

Asszisztens: Szabó Anikó

„Tudom én jól, az a baja a világnak,

hogy nem tehénpásztorok kormányoz-

zák. Ha én valamikor miniszter leszek,

mindent a visszájára fordítok. A csősz-

től elveszem a bunkósbotot. A pofono-

kat végképp eltiltom. Aki vét a törvény

ellen, felpofoztatom a bakterrel. Az or-

szág vászontarisznyájára lakatot tete-

tek, nehogy kilopják belőle a pénzt. Ha

én leszek a fő, nem lesz panasza a sze-

gény embernek, mert még a Bundás ku-

tyának is akkora pampuskát juttatok,

mint a két öklöm. Törvénybe iktatom,

hogy palacsintán köll élni a tehénpász-

tornak.”

2009. MÁJUS 10., 11 ÓRA

KAMARAZENEI KONCERT

Közreműködnek: Kádár István – hegedű,

Kusay Mahdi Husein – gordonka, 

Nagy Péter – zongora.

Konferál: Nagy Péter

A program: Debussy:  G-dúr zongoratrió;

Liszt: Obermann völgye

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ

(Bp., IV. Tavasz u. 4.) Mozi terem

A belépés ingyenes!

Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Tár-

saskör minden hónap első keddjén 15

órakor szeretettel várja tagjait és ven-

dégeit zenés-dalos összejöveteleikre.

2009. MÁJUS 8., 18 ÓRA

KONCERT

Fellépők: Fekete Dávid, Szecsődi

Karcsi, Tóth Lüszi, Bencsik Tamara.

Jegyár: 1000 Ft

Újpesti Kamaraszínház • IV., Árpád út 66.

2009. ÁPRILIS 21-ÉN, 19 ÓRAKOR

VERSPÓDIUM 

SZAKONYI-GYURKOVICS: SZERETŐK

vallomás a szerelemről

INCZE ILDIKÓ ÖNÁLLÓ ESTJE

Bevezeti: Szakonyi Károly

Lehet-e meghátrálni a fellobbanó szere-

lem elől? Nem végzetszerű-e a találko-

zás egy nyári estén valamely társaság-

ban nő és férfi között? – Egy asszonyi

sorsot követhetünk végig az előadásban.

Jegyek 500 Ft-os árban kaphatók a mű-

velődési központ pénztáránál elővétel-

ben, naponta 10-18 óráig, valamint az

előadás előtt, a helyszínen.

TANFOLYAM

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 

01-0171-05 AL.: 0614

Alapfokú számítástechnikai tanfolyam

2. modul: TÁBLÁZATKEZELÉS

PL-1729

Az 1. modul (SZÖVEGSZERKESZTÉS) el-

végzése után, a 2. modul sikeres elvég-

zésével a résztvevő képes használni a

táblázatkezelő szoftver alapfunkcióit.

Adatkezelési, nyomtatási és grafikai le-

hetőségeit, a táblázatok számítógéppel

való szakszerű létrehozását, kezelését, 

a táblázatok adataiból diagram szerkesz-

tését, egyszerű adatbázis készítését, 

alkalmazását.

A tanfolyam időtartama: 5 hét, heti 2x4

óra, (40 tanóra) Foglalkozások: 

hétfőn és szerdán 17-20 óráig.

Beiratkozás: május 5-én, 16:30 órakor

(Legmagasabb iskolai végzettségét 

tanúsító bizonyítványát szíveskedjék

magával hozni!)

Részvételi díj: 21 000 Ft

Bővebb felvilágosítás a 231-6000 tele-

fonon, vagy: E-mail: nyarii@adymk.hu

Ikafalvi Farkas Béla festőművész

akvarell kiállítása április 23-tól

május 10-ig Veresegyházi művészek

kiállítása április 24-től május 10-ig.

A kiállító termek naponta 11-18

óráig, szombaton 9-18 óráig tar-

tanak nyitva. Hétfő: szünnap

Szakmai tárlatvezetés:

Kedden: 15-18 óráig

Csütörtökön: 11-14 óráig

Szombaton: 9-12 óráig

Csoportos látogatás esetén beje-

lentkezés Gelléri Istvánnál, 

a 379-3114-es telefonon.

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

ÚJPEST SZÍNHÁZ 

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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úsvétkor ér véget a negyven

napig tartó böjt, a hústól való

tartózkodás időszaka, ez a szó-

magyarázata az ünnep magyar

elnevezésének is. A húsvét az egyház

úgynevezett mozgó ünnepeinek is kö-

zéppontja. Bár  megünnepléséről már a

harmadik századból is vannak fennma-

radt források, sokáig nem tartották

azonos időben.  Bár a niceai zsinat idő-

számításunk szerinti 325-ben  a több-

ségben lévő nyugati  vélemény alapján

elhatározta, hogy húsvét ünnepe a ta-

vaszi napéjegyenlőséget követő hold-

tölte utáni első vasárnapra – vagyis

március 22. és április 25. közötti  idő

között tartassék meg, ez az időpont

csak a 8.  század óta vált általánossá.

Hazánkban 1092-ben a szabolcsi zsinat

döntését követően a húsvét még négy

napig tartott, majd a további 300 év-

ben, hol három, ha két naposra válto-

zott – zsinati döntések nyomán – az

ünnepnapok száma, 1911. óta kétna-

pos az ünnep.

A húsvétnak Magyarországon is

tradíciói vannak. Az ünnep hét-

fői napja, amely  a vízbevető

hétfő elnevezést is viseli a

fiatalság és az életöröm ün-

nepe, amely a víz tisztító és

termékenységvarázsló ere-

jébe vetett hiten alapszik. Mondai ma-

gyarázata szerint a Jézus feltámadását

felfedező és  ujjongó asszonyokat a ka-

tonák vízzel öntötték le, innen a vízzel

öntözés szokása.  Bár a friss vödör víz-

zel történő locsolkodást kiváltképpen

városon felváltotta a szagos víz, a köl-

ni, egy dologban biztosak lehetnek a

locsolkodók: a piros színű tojás szerel-

mi üzenet is egyben, adni és kapni

egyaránt öröm. 

Kellemes ünnepeket kíván minden

kedves olvasónknak: Az Újpesti Napló

szerkesztősége.

Kellemes húsvéti ünnepeket!
Hímes, vagy különböző színre festett tojást készítünk elő a hét végé-

re az asztaldísznek és a locsolóknak, sárga nárcisz, barka kerül a vá-

zába. Az ünnepi menü elmaradhatatlan része a füstölt sonka. Ebben

a hirtelen jött kora nyári időben a természet megújulását is hirdet-

ve a húsvétra készülünk. Húsvétra, amely a kereszténység egyik

legnagyobb ünnepe azáltal, hogy Krisztus feltámadását ünneplik. 

A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

napon, vasárnap feltámadt, áldozatával megváltotta minden ember

bűnét és győzelmet aratott a halál felett.
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Krisztus feltámadt! És te?
Készülődünk, sonkát veszünk, kitakarí-

tunk, talán tojást is festünk. De miért is?

Öntudatlanul is keressük az élet szimbó-

lumait, örülünk a természet megújulásá-

nak, hisz legbelül ott él bennünk a vágy az

újjászületésre, a feltámadás igazi remé-

nyére. Húsvét ünnepére.

Mennyire szomjazzuk mindnyájan ezt

a reményt! A reményt, hogy legyen ér-

telme az életünknek, mindennapos küz-

delmeinknek, szenvedésünknek, fájdal-

munknak, s az elkerülhetetlennek, a ha-

lálnak… Nemrégiben ötéves fiam meg-

kérdezte: „Anya, miért kell ünnepelni azt,

hogy Jézus feltámadt?” Hát ezért, fiam,

gondoltam magamban, mert Krisztus fel-

támadásával mindenre választ kaptunk.

Nem hiábavaló a küzdelmünk, hisz Ő le-

győzte a leglehetetlenebb emberi hely-

zetet, az értelmetlen élet fájdalmát, az

igazságtalan, mindent betöltő magányt,

s a végszót, a halált. Micsoda remény! A

keresztény húsvét reménye! Hogyan is

lehetne enélkül életben maradni?

Mégis, hányszor benne ragadunk

Nagypéntek sötétségében, s nem hi-

szünk benne, hogy Krisztus szenvedésé-

vel értelmet adott küzdelmeinknek. A

feltámadás öröméhez a mi lépésünk is

kell, nem megy anélkül, ha nem mondjuk

ki: igen, elhiszem, s a feltámadt Krisztust

akarom követni! Így válhatunk húsvéti

emberekké. Krisztus feltámadt! Ott. Ak-

kor. Itt. Most. – TAMÁSNÉ BESE NÓRA

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.

Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.

Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.

Húsvét előtt… kihamvadott remények.

Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”

Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!

Húsvét után… futni a hírrel frissen!

Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!

Húsvét után… új cél és új sietség!

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!

Húsvét után… erő, diadal, élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,

Akik még mindig húsvét előtt élnek.

(Túrmezei Erzsébet: Húsvét után)



Ülésezett a Településrészi Önkormányzat
Újpest Önkormányzatának testületi ülése előtt egy nappal, március 30-án ülésezett

a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat, melyen három napirendi pontot

tárgyaltak: a rendőrőrs tavalyi tevékenységét, a kerületi drog-prevenciós progra-

mot, illetve a Településrészi Önkormányzat idei rendezvényeit.

Először Dr. Baranyi József, a IV. kerületi rendőrkapitányság vezetője, és Ducsai Ta-

más, a Káposztásmegyeri Rendőrőrs parancsnoka tájékoztatta a megjelenteket a

rendőrőrs 2008. évi tevékenységéről. Dr. Baranyi József elmondta, hogy a tavalyi

kapitányságvezető-váltás nem érintette az őrs munkáját, sőt, egy őrsparancsnok-

helyettessel bővült az állomány. Rámutatott arra: érezhető Újpesten a létszámbeli

csökkenés, de ennek ellenére törekszenek a szolgálati feladatok maximális ellátá-

sára, és a megfelelő rendőri jelenlét biztosítására. A kapitány kitért arra, hogy a

rendőrőrs épülete, kialakítása és felszereltsége megfelelő, azonban a hatékonyabb

munkavégzéshez szükségessé vált a számítógépek korszerűsítése. Dr. Baranyi József

a bűncselekmények és azok felderítésére vonatkozó adatokat is ismertette. Eszerint

a rendőri intézkedések száma jelentősen megnőtt, így a szabálysértési feljelenté-

sek, a személyes szabadságot korlátozó intézkedések, vagy a gépkocsi feltörések

helyszíni tettenérése. A közlekedési balesetek megelőzése érdekében több akciót

tartottak a veszélyes területeken; a közlekedési rend megváltoztatása és a jelzőlám-

pák működésének átalakítása miatt biztonságosabbá váltak a közterületek. Jelentős

számú rendezvénybiztosítási feladatban vettek részt az újpesti rendőrök is, így a

sportversenyek, koncertek biztosításában, és a csapatrendőri berendelésekben. Dr.

Baranyi József végül megköszönte Dr. Derce Tamás és Újpest Önkormányzatának fo-

lyamatos támogatását, mellyel a Rendőrőrs működését segítik elő. 

A felmerült kérdésekre a rendőrkapitány, illetve Horváth Imre, a Közbiztonsági Bi-

zottság elnöke válaszolt: a Külső Szilágyi út sebességkorlátozását, illetve egy digitális

tábla kihelyezését tervezik az érintett hatóságok; anyagi forrástól függően még több

térfigyelő kamera kerül a közterületekre. Végül szó esett a Káposztásmegyeren gyakran

előforduló illegális gyorsulásokról is. Ducsai Tamás őrsparancsnok tájékoztatta a meg-

jelenteket, hogy ez a probléma az Óceánárok utcában péntek és szombat éjjel valóban

fennáll, s ennek megoldására közlekedésrendészeti szakemberek segítségét kérték. 

Újpest önkormányzata a Gyermek és Ifjúsági Iroda szervezésében folytatja a drog-

megelőző programot, melynek 2008-as eredményeiről Belán Beatrix alpolgármester

(MSZP) adott tájékoztatást. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) hangolja össze a

drog-prevenciós munkákat, melyben az önkormányzat mellett a kerületi iskolák, in-

tézmények, és a prevenciós munkát végző szervezetek is részt vesznek. Újpest Önkor-

mányzata jelentősen támogatja ezeket a szervezeteket, és a különböző programokat:

tavaly 36 diák kortárssegítő képzésen vehetett részt, felmérést végeztek 1700 diák

részvételével, melynek eredményeiről tájékoztatták az iskola vezetőit, pedagógusait;

támogatják az Éjszakai Asztalitenisz Programokat, a különböző játszóházakat, és se-

gítik az intézmények prevenciós célú pályázatokon való részvételét. Dr. Baranyi Jó-

zsef elmondta, rendszeresen tartanak drogprevenciós előadásokat az iskolákban, és

116 esetben indítottak eljárást kábítószer visszaélés miatt. A kapitányságvezető ko-

moly összefüggésre hívta fel a figyelmet a kábítószerezés és a vagyonelleni bűncse-

lekmények között. A civil szervezetek munkájának hatékonysága nehezen vizsgálha-

tó, folytatta az alpolgármester, de az 1700 fős vizsgálat szerint Újpesten jók az ered-

mények, valószínűleg a folyamatos tájékoztatás, és a prevenciós munkák miatt is.

A harmadik pontban Boruzs András elöljáró a május 16-án és szeptember 26-án meg-

rendezésre kerülő Káposztásmegyeri Nap, illetve Egészség- és Sportnapról tájékoztatta a

megjelenteket, melyeket idén is a részönkormányzat, a Sport Iroda, illetve a Karinthy Fri-

gyes Általános Művelődési Központ szervez. Tervezik, hogy a szeptemberi programba az

Ice Center is bekapcsolódna, így a délutáni sportprogramok közönségkorcsolyázással

egészülnének ki. A kulturális programokról Hortobágyiné Török Rita, a KFÁMK intézmény-

vezetője adott tájékoztatást. A lakók által kedvelt és jól ismert programok (kézműves fog-

lalkozások, rodeobika, mászófal, délelőtti torna, civil szervezetek programjai, stb.) mellett

idén a Bab Társulat vásári komédiával, a 100 Folk Celsius, Hevesi Tamás, Lakatos Krisztián,

Szekeres Adrienn és a Ladánybene 27 koncertekkel várja a kilátogatókat. – P. K.

Rendőrségi hírek
KRÉMTÚRÓT LOPOTT AZ ÁRUHÁZBÓL

Március utolsó napján délután kettő óra körül bolti lopásról kaptak értesítést

az újpesti rendőrök az István úti áruházból. A bejelentő azzal fogadta a rend-

őröket, hogy látta, amint egy nő az áruházban a pultok között járkál, majd le-

emel onnan három doboz krémtúrót. A zsákmányt a nő berakta a kabátja alá,

azután pedig sietve elindult az áruház kijárata felé. A bejelentő ekkor odalé-

pett hozzá és megkérte, hogy fáradjon vele a raktárba. Ott a húszesztendős

tolvaj átadta a krémtúrókat, majd az adatok felvételénél azt mondta, hogy a

személyi igazolványa nincsen nála. Ezért kellett rendőr a helyszínre. A kiérke-

ző járőr rögzítette a lány adatait, majd az elkövetett szabálysértés miatt fel-

jelentést tett ellene. 

PINCEFELTÖRÉS

Hajnali három órakor hívtak rendőrt a Szigeti József utcába március végén

csendháborítás miatt. A korai bejelentés okán gyorsan a helyszínre értek a

rend őrei, a bejelentő azonban azt mondta, hogy a csendháborítás időközben

megszűnt. A rendőrök azért körülnéztek a környéken, ekkor észlelték, hogy az

egyik pincelejáró vasrácsát valakik feltörték. A helyiséget a rendőrök átvizs-

gálták, odalent senkit nem találtak, ám az egyértelművé vált, hogy a pincében

lévő tárolók jelentős részét feltörték. 

A gondnokot nem tudták értesíteni a hajnali időpontban, a ház közös kép-

viselőjét azonban utolérték a rendőrök telefonon Elmondása szerint amikor

utoljára látta a pincelejáratot, még minden rendben volt.  A szemle során ki-

derült, hogy összesen tizenkét pincehelyiséget törtek fel az ismeretlen elkö-

vetők.  A helyszínelők is kimentek az esethez, az eljárás az ügyben folyamat-

ban van. 

ÁRAMLOPÁS

Éppen a Deák Ferenc utcában járőröztek az újpesti rendőrök, amikor az egyik

ház előtt egy hölgy szólt nekik, hogy értesülései szerint az utca egyik házának

udvarán a hátsó részen melléképületek vannak, amelyek közül az egyikben la-

kik valaki, aki lopja az áramot. A rendőrök az udvarba mentek, ahol látták,

hogy a főépület homlokzatából egy vezeték halad a melléképülethez. A kis

házikó ajtaján bekopogtattak a rendőrök, egy férfi nyitott ajtót. Őt igazoltat-

ták. Adatait csupán bediktálta, mint mondta, igazolványát a munkahelyén

hagyta. A rendőrök kérdőre vonták a férfit, honnan van az áram a tévéjéhez és

a világításhoz. Erre ő elmondta, hogy a rokonai lakásából kapja az áramot. A

rendőrök leellenőrizték az információt, a főépület lakója megerősítette, hogy

bizony ők adják az áramot. 

Az épület mellett a falon volt egy fehér doboz, a villanyóra számára, ám a

mérőműszernek nyoma sem volt. A rendőrök azt is megtalálták, a házba hon-

nan érkezik az „ingyenáram”. A rendőrök értesítették a bűnügyes kollégáikat,

valamint az ELMÜ-t. Az elektromos művek alkalmazottai hamarosan meg is

érkeztek, a kiérkezett szakember elmondta, hogy az áramot valóban lopják, a

csatlakozást lekötötték, így a címen az áramszolgáltatás megszűnt. A lopási

kár százezres nagyságrendű. Az áramlopókat a rendőrök a rendőrkapitányság-

ra előállították.

FALFIRKA A GÖRGEY UTCÁBAN

Március 29-én a Görgey Artúr utcából hívtak rendőrt. A gyógyszertár egyik

munkatársa fogadta a rendőröket, elmondta, hogy előző napon 14 órakor zár-

ta be a gyógyszertárat, majd a bejelentés napján 10 órakor érkezett vissza.

Éppen nyitáshoz készülődött, amikor meglátta, hogy a gyógyszertár Görgey

Artúr utcai ablakát valakik lefújták ezüst színű festékkel, sőt, a szomszédos

épület oldala szintén falfirkálók áldozatául esett, végigfújták piros és kék

festékkel. 

A rendőrök a helyszínen graffitiket és szignókat találtak kék, piros és ezüst

színekben. Az összefújt felületek rongálási kára körülbelül százezer forint. 

A szomszédos üzlet tulajdonosa elmondta, hogy az összefújt ház oldalát nem

most rongálták meg először, korábban is többször összefirkálták. 

Az ügyben a további eljárást az újpesti rendőrök folytatják le. 
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r. Földesiné Gyöngyösi Klára, az iskola

igazgatója kérdésünkre elmondta, évekig

dolgozott úgy, hogy a tanáriban szemben

ült Nagy Sándorral. – Olyan embert ismer-

tem meg, aki a világra nagyon nyitott, aki nagy fi-

gyelemmel kísérte az élet dolgait a politikától kezd-

ve a gyerekek változásán át a nevelési kérdésekig.

Mindenről volt véleménye. 

Az igazgatónő elmondta, hogy amikor Nagy Sán-

dor átvette az iskolában a futball edzőséget, felpezs-

dült a futball-élet az intézményben. A gyerekek hi-

hetetlenül lelkesen kezdtek edzésre járni, jöttek

szépen a sikerek, az eredmények. 

– Azt gondolom, akik kitalálták, hogy létrehozzák

ezt az emléktornát, arra méltó személynek állítanak

vele emléket – mondja Dr. Földesiné Gyöngyösi Klá-

ra. Hozzátette, cél, hogy egyre több csapat jönne a

versenyre, ha valóban hagyománnyá válna a torna

rendezése. A KSK nagyon jó partnernek bizonyul, so-

kat gondolkodnak az iskola és a sportklub vezetői

azon, miben tudnak segíteni egymásnak, hogyan

tudnának minél több sportlehetőséget biztosítani a

gyerekeknek. Ez akár még szorosabb együttműkö-

dést is eredményezhet. 

Tíz órakor kezdődött a megnyitó, utána nem sok-

kal már az első mérkőzésen csaptak össze az egykori

tanítványok és ellenfeleik. Szombaton tehát Sándor

bácsi kedvenc sportjával aktívan és tisztelettel em-

lékeztek Újpesten barátai, tanítványai és tisztelői a

sportemberre. – T. K.

Futballhagyomány Újpesten
Immáron úgy tűnik, hagyománnyá válik a Homoktövis Általános Iskola egykori tanáráról,

Nagy Sándorról elnevezett emléktorna Újpesten. A tavalyi évben rendezte meg először

az iskola és a Káposztásmegyeri Sport Klub (KSK) közösen a tanár úr emlékének adózva

a tornát, idén is szép számmal jelentkeztek egykori tanítványok és ifjú focisták a meg-

mérettetésre.

D

látogatás célja többek között az

volt, hogy az iskola és a futball

klub közötti kapcsolatot erő-

sítsék, így akár új törzsszur-

kolókat is szerezhettek a játékosok,

de a régi szurkolók is új élményekkel

gazdagodhattak. A résztvevők bemu-

tatása után a zsúfolásig telt teremben

Urbán Kornél tanár úr vette magához a

szót, aki a futballisták és a klubveze-

tés felé tett gesztusként egy éppen

hetven évvel ezelőtti nagysikerű mér-

kőzést idézett fel szóban és képben

egyaránt.

Ugyanis, 1939-ben akkor az Újpest

nyerte a Közép-Európa Kupát, nem

mellesleg a nagy riválist, a Ferencvá-

rost győzték le a fiúk a döntőben. A fel-

idézett örömteli pillanatok folytatása-

ként Urbán Kornél megjegyezte, hogy a

bemutatott fotók még soha sehol nem

jelentek meg a nyilvánosság előtt, azo-

kat az UMSZKI diákjai és vendégei lát-

hatták először. Majd felajánlotta, hogy

a kordokumentumokat a klubnak aján-

dékozza. 

Urbán tanár urat az Újpest FC dele-

gáltjai váltották, először Csehi István

avatta be a hallgatóságot a klub műkö-

désébe, a jelenlegi helyzetbe – minden

szépítés vagy túlzás nélkül –, majd

Sallói István szakmai stratégiai infor-

mációkat osztott meg a közönséggel. Őt

a két játékos rövidke bemutatkozása

követte, majd a kérdésfeltevések percei

jöttek. 

Sok diák lila-fehér sálban, pólóban,

egyéb módon kifejezve jelezte, hogy őt

már nem kell meggyőzni, elkötelezett

szurkolói a csapatnak. Bizonyára akad-

tak olyanok is, akik ezután kezdtek el

érdeklődni az Újpest FC tevékenysége,

játékosai iránt. A hangulat mégis akkor

hágott a tetőfokára, amikor a klub tör-

ténetére vonatkozó kérdéseket tettek

fel a klubvezetők, a helyes válaszokért

cserébe lila-fehér ajándékokat kaptak a

lelkes diákok. 

Információink szerint a játékosok a

tanév során rendszeresen vendéges-

kednek majd a kerület valamely általá-

nos vagy középiskolájában, hiszen a fia-

talok kötödése sokkal erősebbé válhat a

klubhoz, ha személyesen is megismerik

azokat, akiknek a lelátóról – vagy éppen

még a televízió előtt – szurkolnak. – T. K.

Focisták az UMSZKI-ban
Vendégként érkeztek az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakkö-

zépiskola, Szakiskola és Gimnáziumba (UMSZKI) az Újpest Futball Club

vezetői és két játékosa. A klub küldöttsége Csehi István ügyvezető

igazgatóból, Sallói István sportigazgatóból és két elismert, népszerű

játékosból állt. Tisza Tiborral és Rajczi Péterrel találkozhattak szemé-

lyesen a diákok, tanárok, az iskolához kötődő szurkolók. 

A
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int ismeretes, néhány budapesti kerületben, és vidéki városban le-

hetőség adódott arra, hogy a tizenéves korosztály térítésmentesen

kapja meg a méhnyakrák kialakulásáért felelős HPV-vírus elleni

védőoltást. A jelenleg közel 100 000 forintot kitevő oltás a rosz-

szabb szociális helyzetben élőknek szinte elérhetetlen, de senkinek sem cse-

kély kiadás. Mind szerkesztőségünket, mint Újpest önkormányzatát több szü-

lő is felkereste a méhnyakrák elleni ingyenes oltással kapcsolatban, s hogy

Újpesten van-e erre lehetőség, arról Nagy István alpolgármestert kérdeztük. 

– Megértem a szülők kérdését, kérését, aggodalmát, és abban az esetben,

ha lehetőség, és elsősorban elegendő anyagi forrás lesz az oltás finanszírozá-

sára, természetesen az ügy mellé állok. Míg egy belvárosi kerületben har-

minc-negyvenezer ember él, addig itt százezres lakosságú kerületről beszé-

lünk, s így értelemszerűen sokkal több az érintett fiatal is. Az oltás finanszíro-

zása a 13-18 éves korosztály esetében körülbelül 50 millió forintot tenne ki;

ez az összeg hozzávetőlegesen egy bölcsőde éves költségvetése. A HPV-vírus

és a méhnyakrák komoly veszélyt jelent a nőknek, és nem megoldás, hogy aki

finanszírozni tudja a három oltást, az megkapja, aki nem tudja kifizetni, nem

részesül benne. Ugyanakkor az sem elfogadható, ahogy a gyógyszergyártó

cégek – orvoslátogatóik útján – próbálnak célt érni a szülőknél, illetve az ön-

kormányzatnál. Remélhetőleg az OEP és az állam is felismeri a megelőzés je-

lentőségét, és a kiadásokat legalább részben finanszírozni fogja, de azt meg-

ígérhetem az érintetteknek és az érdeklődő szülőknek, hogy ezt a kérdést új-

ra a Népjóléti és a Gazdasági Bizottság elé viszem.

Dr. Győry Attila nőgyógyászt sok újpesti ismerheti, hiszen régen az Újpesti

Szülőotthonban praktizált; jelenleg a Péterfy Sándor Kórház főorvosa. 

– A méhnyakrák a második leggyakoribb betegség a nők között, így nem le-

het elég gyakran felhívni a figyelmet a rendszeres, lehetőség szerint évente

történő szűrés jelentőségére. Fontos azt is kihangsúlyozni, a HPV vírus jelen-

léte közvetlenül nem feltételezi a daganat megjelenését, de majdnem minden

rákos megbetegedés a vírus bizonyos agresszív típusaival hozható összefüg-

gésbe. A közel 100 HPV vírus közül nem mind rákkeltő; az oltások a vírus négy

agresszív típusát célozzák meg. Jelenleg két oltóanyag van a piacon, melyek

beadása valóban javasolt, bár a módszer új, nem nőtt fel még olyan populáció,

akiknél vizsgálható lehetne a teljes hatás. Elsősorban tinédzserkorú lányoknál

érdemes a megelőzést alkalmazni, mivel ekkor a leghatékonyabb a védelem

kialakulása; idősebb korban a nők nagy része már „találkozhatott” a vírussal.

Sajnos az oltást a társadalombiztosítás egyelőre nem támogatja, sokan nem

tudnak hozzájutni, de remélhetőleg ez a helyzet rendeződni fog. Addig is kel-

lő odafigyeléssel, óvatossággal, rendszeres mammográfiai és citológiai szű-

réssel a nők sokat tehetnek egészségük megóvása érdekében. – P. K.

2006 decembere óta Magyarországon is kapható már a HPV-elleni

védőoltás, amely a klinikai vizsgálatok szerint csaknem teljes vé-

dettséget ad a méhnyakrák kialakulása ellen. Magyarországon

évente több száz új beteget kezelnek méhnyakrákkal. HPV-vírus-

sal a nők 50%-a, s ami fontos és szomorú: a tinédzserlányok mint-

egy harmada lehet fertőzött. 

M

Megkérdeztük

A méhnyakrák-elleni ingyenes oltásról

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Buda-

pest, IV. Kerület István út 14.) pályázati úton bérbeadással történő hasznosításra

meghirdeti az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiségeket:

A pályázati felhívást a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-tes-

tületének 26/2004. (IX. 07.) számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

és bérbeadásának szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló rendelet

szabályai szerint tesszük közé. A helyiségek bérbevételére pályázatot  nyújthat be, bár-

mely cselekvőképes magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ren-

delkező gazdasági társaság. A bérleti jogviszony határozott idejű, 5 éves. A helyiség

bérleti díja a helyiségben folytatott tevékenységi kör figyelembe-vételével változhat. A

bérleti díj mértékét befolyásolja az üzlet területi elhelyezkedése. A helyiséget kereske-

delmi, szolgáltató, ipari, irodai, raktározási, célra lehet bérbe venni. A 7-es sorszámú

gépkocsi tároló esetén, bérleti díj és szerződéskötési díjnál 25% áfa összeggel is szá-

molni kell. Amennyiben a bérlő a helyiségben szakhatósági engedélyekhez kötött tevé-

kenységet kíván folytatni, úgy  annak beszerzése a bérlő feladatát képezi. A rendeletünk

46. § (2) bekezdése értelmében amennyiben jogszabály a társasház hozzájárulását írja

elő, úgy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a bérlőnek kell beszereznie.

A helyiségek  megtekintéséhez a kulcs az Újpesti Vagyonkezelő ZRt. Kezelési Osztá-

lyán, Bp., IV. Ker. Munkásotthon u. 66-68. (Tel.: 369-8155) szám alatt vehető át. A pá-

lyázati díj összege  az adott helyiségre 23. § (1) bekezdése alapján megállapított egy

havi irányadó bérleti díjnak megfelelő összeg, amelyet a pályázónak a pályázata be-

nyújtását megelőzően a bérbe adó  részére kell megfizetnie  az Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal pénztárába, (Bp., IV. István út 14. I. em. 50/a szoba). 

A pénztár nyitvatartási ideje: hétfő 14–17-óráig, szerda 10–13, 14-16-óráig,

péntek 9–12-óráig. A nyertes pályázó esetében a pályázati díj a szerződéskötési díj

összegébe beszámításra, míg a nem nyertes pályázók részére a pályázati díj az

eredmény megállapításától számított 15 napon belül visszafizetésre kerül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI:

1.)  A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A boríték külső

oldalán csak a megpályázott helyiség címét, a pályázó nevét és a pályázat benyúj-

tásának időpontját lehet feltüntetni.

2. ) A pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell :

a., a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címet, képviselője nevét  és

telefonszámát,  b. a megpályázott helyiség pontos címét és a pályázati kiírásban

esetlegesen  feltüntetett egyéb azonosító adatait, c., a pályázó által megfizetni kí-

vánt szerződéskötési díj összegét,  amely nem lehet kevesebb, mint a meghatáro-

zott  szerződéskötési díj összege, d., a pályázó által a helyiségben végezni kívánt

tevékenység megjelölését, e., a pályázó cégszerű aláírását.

3. ) A pályázat benyújtásakor a pályázó részére átvételi elismervényt kell adni. A

pályázónak a pályázata benyújtásakor a befizetési bizonylat másolatának átadásá-

val igazolnia kell a pályázati díj befizetését.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 24., 12 óra. Helye: Bp., IV. Kerület Új-

pest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Bp., IV. Ker. István út 14. sz. I. em. 37-es szoba.)

A pályázatok kiértékelése a pályázat benyújtási határidejét követő 8 napon be-

lül történik. A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű szerződéskötési díj

megfizetésére vállal kötelezettséget. A pályázat nyertese köteles az értesítést kö-

vető  15 napon  belül a bérleti   szerződést megkötni,  az  Újpesti  Vagyonkezelő ZRt.

Kezelési Osztályán (Bp., IV. Ker., Munkásotthon u. 66-68, telefonszám: 369-8155). 

A pályázat nyertese tudomásul veszi, amennyiben a bérleti szerződés megköté-

sétől neki felróható ok miatt eláll, az általa befizetett pályázati díj visszafizetésére

igényt nem tarthat. A pályázattal  kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a 231-

3138 -as telefonszámon.     – DR. TRIPPON NORBERT, alpolgármester
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KeresztrejtvényKeresztrejtvény

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2009. április 20-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. A szerencsés nyertesek: Gózonné Erdész Zsóka, Jókay László és Kristófné Ördög Andrea. A nyeremény átvételéről postán küldünk értesítést.   

Keresztrejtvény

2009.  ápr i l is  10.

Újpesten, az Ady Endre Művelődési Köz-

pontban 2009. március 20-án zsúfolt né-

zőtér fogadta annak a dalnak bemutatá-

sát, amely most csendült fel először a

hallgatóság előtt. Látó Imre és hattagú ci-

gányzenekara kíséretében hangzott fel

Botos Tibor gitárművész és László Mária

szövegíró „Magas Hargita felől” című

szerzeménye. Előadója Bányai Márton

énekes a tavalyi siófoki Nótaverseny

győztese 10 éve Erdélyből, a Maros me-

gyei Makfalváról települt át, magával hoz-

va a nóták és hazafias dalok szeretetét. A

balatoni verseny után kérte fel a szöveg-

írót egy olyan dal megírására, amiről már

régen álmodott. Falujának, Makfalvának

azt a szeretetét, gondoskodását akarta

egy dalban megőrizni, amellyel őt felne-

velték, s ez sikerült is. A verset Botos Tibor

gyönyörű zenébe foglalta és március 20-

án nagy elismeréssel fogadta a közönség. 

A nemzeti színben kirakott, élővirág-

gal szegélyezett színpadon egymást

követték a szép nóták, remek előadók

által. Mint minden alkalommal, a ren-

dezvényt most is Belán Beatrix, Újpest

alpolgármestere nyitotta meg. 

100 éve született Radnóti Miklós. A

Radnóti-év jegyében Nyári István elő-

adóművész egy szép verssel tisztelgett a

költő emléke előtt. Előadóink között volt:

B. Tóth Magda, Tamon Erika, Kerekes Ka-

talin, Vásárhelyi Prodán Miklós, Szegedi

Sándor, a szintén dalos ajkú Szegedi Csa-

ba, az Európai Parlament magyarországi

irodájának vezetője, a Gombai Dalkör

alapítója. Meglepetésvendégként először

járt nálunk Kovács János kecskeméti éne-

kes barátunk, aki a tavalyi balatoni ének-

verseny közönségdíjasa lett. Fellépett to-

vábbá a Szlovákiából érkezett Pásztor

Sándor és Rigó Mónika, akik gyermeke-

ikkel együtt fergeteges produkcióval

zárták a műsort. – LÁSZLÓ MÁRIAMagas Hargita felől…
Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja

Kiadó: Újpesti Média Kht. � Ügyvezető igazgató: Nemesházi Beatrix
Főszerkesztő: Harkai Péter � Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin

Szerkesztő: Tutor Kata, Pálfi Kata � Olvasószerkesztő: Török Mónika
Fotó: Horváth Dávid � Titkárságvezető-hirdetésszervező: Szerencsi Csilla

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

fax: 785-0466, szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 
Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 � Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny

Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája, www.hknyomda.hu
Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 887-0737

Megjelenik minden páros hét péntekén 46 000 példányban
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