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ÚJPESTI NAPLÓ

NINCS ELADÓSODÁS 
Elkészült Újpest költségvetés-ter-
vezete, amely ezúttal is hitelek
nélkül teszi lehetõvé a város mû-
ködését.

3. oldal

ÚJPEST MADARAI
Az Új Fõtér kialakításakor arra is
törekszik a város, hogy az énekes
madarak is kényelmes otthont
találhassanak maguknak.

3. oldal

BÁL A GYERMEKEKÉRT
Az újpesti Gyermek-szakrendelõ
javára rendeztek jótékonysági
bált. A bevételt a szemészet fej-
lesztésére fordítják majd.

7. oldal
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AKI TAROLT A SAJTÓFOTÓ
PÁLYÁZATON
Sopronyi Gyula fiatal kora elle-
nére büszke tulajdonosa számta-
lan szakmai díjnak.

10. oldal

A Szilaspatak sor 
és környéke 5. oldal

Békés 
és élhetõ 
marad



kkor az Újpesti Napló ha-
sábjain történt az elsõ be-
jelentés arról: eldöntötte,

független jelöltként indul 2010 ta-
vaszán a parlamenti választásokon.
Az elmúlt hét szombatján megtar-
tott jótékonysági keresztény bálon
bejelentette, mivel indulása a vok-
sok megosztását eredményezné,
ezért úgy döntött, nem indul. Ho-
gyan jutott az igentõl a nemig? 

– Tömören és világosan vázolt törté-
nelmi párhuzamot közel egy évszázados
történelemi példák nyomán újrakezdés-
sel, változást óhajtó kezdeményezések-
kel, majd arról szólt: most is változást
akar a magyarok többsége, nem akarja
megosztani ezen többség szavazatait.
Majd színpadra kérte azt a hasonló ko-
rú országgyûlési képviselõ-jelöltet, akivel
évtizedek óta ismerik egymást, elkötele-
zett újpestiek. A gesztus példaértékû
volt. Elszoktunk az ilyenektõl.

– Vannak olyan élethelyzetek, ami-
kor ennek helye van. Sõt, természetes-
nek tartom, de érzem, és elfogadom,
valóban az agyonpolitizált közéletbõl
adódó feszült viszony teszi ezt a gesz-
tust egyáltalán említésre méltóvá.
Meghoztam a magam döntését, a jó-
tékonysági bál közönsége között na-
gyon sok tisztelõm, támogatóm volt,
ezért döntöttem úgy, több száz ember
elõtt szólok errõl. Tovább nem is húz-
hattam volna az idõt, hiszen két nap-
pal késõbb már postázták az ajánló-
szelvényeket és kampánycsapatom is
rajtra készen állt a jelöltállítás idõsza-
kának tennivalóival. Az ajánlószelvé-
nyek begyûjtésével a választókat is be-
csaptam volna, ha késõbb lépek vissza.
Így inkább el sem indultam. 

– De tervezte. Nem is elõször, hiszen
több parlamenti választásnál felröp-
pent a neve a lehetséges indulók között,
sõt fõpolgármester-jelöltként is szívesen
látták volna.

– Huszadik éve vagyok polgármes-
ter, hat választási ciklus alatt többször
kerestek meg a „nagy” pártok, mond-
ván: kellene a nevem, a tudásom, a ta-
pasztalatom, támogatnák jelölésemet.
Ugyanakkor azt is tudták: nehéz belõ-
lem a frakciódöntéseket, ha úgy adó-

dik, becsukott szemmel is megszavazó
pártkatonát faragni. Lehetséges az is,
„kívülrõl jöttként” nem az önkor-
mányzatok érdekében „vetnek be”,
hanem, mondjuk a nemzetvédelmi bi-
zottságban… Nekem sem tetszene ez .

– Mert ami a szívén, azt ki is mond-
ja, ugye?

– Úgy fogalmaztunk akkoriban: a
szavahihetõségem, vagyis a „dercesé-
gem” veszne oda, és ezzel megnehezí-
tettem volna a közös munkát. Hiszen
éppen azt várták volna el a támogatá-
sukért, amiért én 1990-ben a rendszer-
változás utáni elsõ képviselõ-testület
megalakulásakor letettem zakóm haj-
tókájáról a díszterem pulpitusára az
SZDSZ-es jelvényemet.  Nem felejtet-
tem el, hogy az SZDSZ jelöltjeként let-
tem akkor polgármester, egészen
1994-ig voltam a párt tagja. Ám az es-
kümet már nem egyetlen párt szem-
pontjai alapján, hanem az újpestiek
szolgálatára tettem le. Akkor ezt sokan
nem értették, sõt, teátrális mozdulat-
ként bírálták. Az idõ bebizonyította,
Újpest legjavát tartom szem elõtt. Ha
szükséges, szemben megyek mások-
kal, akár a kormányon lévõkkel is. Füg-
getlen jelöltként indulva még inkább
kevesebb lehetõségem adódott volna,
de ezzel számot vetettem, amikor azt
gondoltam, hogy indulok a parlamen-
ti választásokon. 

– Nyáron úgy fogalmazott: muszáj
valamit csinálnia, hogy a racionalitás-
tól elszakadt politikát visszakényszerít-
sük a helyére, s kibeszéljük, miként ju-
tottunk el idáig. Mi változott meg? 
A politika úgy tûnik, nem. 

– Azóta – ha lehet – még mocsko-
sabb oldalát láttatja a fõvárosban és
országosan is. Ha bekapcsoljuk a tv-t,
napra készen értesülhetünk arról, az-
nap éppen kit helyeztek elõzetes letar-
tóztatásba. A tehetetlen düh megvan
bennem, a fõvárosban a mi ügyeink
sem haladnak, nincs aki döntsön, aki
aláírjon, pedig a kerületek ezer szállal
kötõdnek a fõvároshoz. Itt a költségve-
tés ideje, de semmi hír a kerületek bü-
dzséjét kiegészítõ fõvárosi forrásmeg-
osztási rendelettervezetrõl, a rendezési
tervekrõl, vagy akár az SZTK felújításá-

nak startjáról. De nemcsak ezek és a
napi korrupciós botrányok okoznak
felháborodást, nincs komfortérzete az
embernek attól, hogy olyan országban
él, ahol – képletesen szólva – az apai
örökséget 1990-után zálogházba tet-
ték, majd eladták, mint a földeket, az
ipart, például a cukorgyárakat, az olaj-
szõkítésben résztvevõk dossziéját egy
emberöltõnyi idõre titkosították, mert
a mai politikai elit több tagja érintett
benne, s mert az Antall-i gazdaságpoli-
tika rossz nyomvonalát követik a mos-
tani kormányok. Hol a meg nem épülõ
kormányzati negyed, hol az egészség-
ügy, hol a közoktatás reformnak álcá-
zott átszervezése okoz káoszt. Rém-
álom helyett valóság, mintha egy rossz
kapitalista gyáros döntését látnánk,
hogy visszajön döntéshozónak a ko-
rábbi, bukott menedzsment. Akik egy-
szer már tönkretették az országot nem
kellene részt vállalniuk a politikában. A
magukat hitbizománynak tartott poli-
tikai szervezetek megszûntek és most
más pártban újraéledve próbálják bi-
zonygatni, csak mert választás lesz,
hogy a tûz és a víz édestestvérek. 

– Mindez elég volt a nem kimondá-
sához?

– Ez a megoldandó feladatokat gya-
rapította. A választásnál sok mindent
számba kell venni. Például az egzakt
dolgokat is. Készítettünk egy felmérést,
amely reprezentatív mintavételt köve-
tõen sok mindent összegzett az újpes-
tiek körében. Az eredmény szerint a
helybéliek nagyon óhajtják az országos
politikában a változást, amelyet csak
azzal segíthetek, ha nem osztom meg a
szavazatokat. A választók véleménye
szerint még mindig a nagy pártok – és
nem a független jelöltek – szereplésé-
vel dõlhet el a választás, de a felméré-
sünk alapján Újpesten a Fidesz mellett

tavasszal a Jobbik és a Lehet Más a Po-
litika (az LMP) is letéteményese lehet a
változásnak. Ez a felmérés segített a
döntésem meghozatalában. Lehet, so-
kaknak csalódást okozok. Mindenestre
ezúton is nagyon köszönöm mindazok
bíztatását, akik az elmúlt hetekben, hó-
napokban támogatásukról biztosítot-
tak. Azoknak is jár a köszöntem, akik
fékezni, sõt visszatartani igyekeztek
amikor arról gyõzködtek: nekem itt
van dolgom, Újpesten, és nem az or-
szágos politikában. Továbbra is azt tar-
tom: annál nagyobb elismerés embert
nem érhet, ha szülõhazájában lehet
polgármester. Nekem ez már huszadik
éve megadatik. 

– A változás igénye optimizmussal
tölti el?

– Tapasztalataim arra intenek:  a
parlamenti végeredmény csak a válasz-
tás éjszakáján okozhat eufórikus han-
gulatot. Jönnek utána a mindennapok.
Úgy gondolom, hogy az ország meg-
érett arra, hogy ne pártkatonák legye-
nek a törvényhozás tagjai. Nekem se
magyarázzon olyan miniszter és állam-
titkár, hogyan kell önkormányzatot ve-
zetni, aki elsõ munkahelyes parlamen-
ti képviselõ, és még életében nem volt
olyan munkája, ahová reggel 6-ra, 7-re,
avagy 8 órára minden nap be kellett
járnia, s ahol alkalmazkodni kellett egy
munkahelyi közösséghez. Angliában,
aki eljut a parlamenti képviselõségig,
annak végig kell járnia a tanonc utat:
elõször egy helyi közösség, majd egy
nagyobb közigazgatási egység, járás,
megye érdekében kell dolgoznia. Úgy
szedi össze a tudást. Nem politikai in-
díttatásból. A képviselõség is szakma.
Úgy gondolom, a megalakuló kor-
mány már nem odázhatja tovább a
közigazgatás reformját, és egy újjává-
lasztott közgyûlésnek is le kell porolnia
Budapesten a city-koncepciót, át kell
gondolnia a belsõ kerületek és a külsõ
kerületek kapcsolatát. Mint ahogyan
országosan a kis települések helyzetét.
Jómagam örülnék a helyhatósági és a
parlamenti választások idõbeli szétvá-
lasztásának, abban azonban nem hi-
szek, hogy a kisebb létszámú testüle-
tek jelentenek megoldást a gondokra.
A háború elõtt Újpestnek 141 képvise-
lõje volt. Most majd az ötöde. Ha a
tiszteletdíjak csökkentése kerülne elõ-
térbe, azt inkább támogatnám… Már
csak azért is, mert ebben a gazdasági-
lag és erkölcsileg is teljesen szétvert or-
szágban a közösség érdeke is kell, hogy
motiváló legyen. – BANGHA KATALIN

Az IGENtõl a NEMig
Az elmúlt év júliusában Mindennapi közügyeink címmel
közöltünk dr. Derce Tamás polgármesterrel készült in-
terjút, amelyben több témáról beszélgettünk. 
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gyre több az eladósodott ön-
kormányzat, így a költségve-
tési egyensúly, mondhatni,

már lassan újpesti specialitás az
országban. Újpest mûködési és fej-
lesztési hitel nélkül vág neki az idei
esztendõnek. A város költségvetés
tervezete 17 637 milliárd forintos
kiadási és bevételi elõirányzattal
számol, számítva a közel egy milli-
árd forintos uniós támogatásra is.
Arról, hogy mit takarnak a szá-
mok, magát az elõterjesztõt kér-
deztük. 

– Újpest továbbra is a saját útját
járja, a saját lábán áll, nem akar el-
adósodni, de a nadrágszíj-politikáját
sem szándékozik folytatni. Ebbõl
adódóan a költségvetési tervezet jel-
lemzõje, hogy a város addig nyújtóz-
kodik, ameddig a takarója ér, amire
nagyon szükséges, jut is, marad is.
Így sem megszorításokra, sem mû-
ködési vagy fejlesztési hitel felvételé-
re nem lesz szükség. Ennek ellenére
az idén mégis hárommilliárd forint
jut fejlesztésekre és felújításokra. Az
idén befejezõdik Újpest legnagyobb

rendszerváltozás utáni beruházása, a
Fõtér-program. Nagyságrendileg fél
milliárd forint áll rendelkezésre az
intézmények felújítására és karban-
tartására, valamint megvalósul az Új
Gyermekfogászat is. 

A tavalyi évhez hasonlóan meg-
marad a 30 millió forintos támoga-
tás a kisvállalkozóknak, a házi- és
gyermekorvosoknak, az egyházak-
nak és a civil szervezeteknek. Sõt, to-
vább bõvült a kör, mert 30 millió fo-
rinttal belépett a lakáshitelesek tá-
mogatására létrehozott alap is. A ta-

valyi évhez hasonlóan az önkor-
mányzat az idén sem emeli az üzlet-
helyiségek bérleti díját, megspórolja
az inflációt a piaci kereskedõknek, és
az újpesti kisvállalkozóknak. Az idén
tovább folytatódik a park és játszó-
tér-felújítási program, valamint a
VirágVáros-program is. 

A költségvetés egyeztetése jelen-
leg is folyamatban van, a végleges
költségvetés-tervezetet február 23-
án tárgyalhatja a képviselõ-testület
– tudtuk meg dr. Trippon Norbert al-
polgármestertõl. – H. P.

Elkészült a 2010. évi költségvetés tervezete

Újpest a saját lábán áll
A központi megszorítások és a gazdasági helyzet ellenére 17 és fél milliárdos
kiadási és bevételi elõirányzattal, mûködési és fejlesztési hitel nélkül készült el
Újpest idei évi költségvetés tervezete. A költségvetés közel egy milliárd forint
uniós támogatásra számít.
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Az Új Fõtér arculatára egyébként is
jellemzõ a természet közeli szemlélet,
jelentõs a zöldfelület – fák és cserjék –
aránya, jelen vannak a természetes
anyagok, úgy mint a terméskõ, míg a
páratartalom szempontjából – a lát-
vány mellett – a vízarchitektúráknak,
azaz a szökõkutaknak és a csobogók-
nak van fontos szerepe.

Az önkormányzat ennek szelle-
mében kérte meg a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület
szakvéleményét azért, hogy közösen
találjanak megoldást arra, miként
költözhetnek vissza a térre a városi
környezetben is honos énekes ma-
darak.

Az egyesület szakvéleménye szerint
a kiviteli és az építészeti – kertépíté-
szeti tervek valamint a bejárás során
tapasztaltak alapján az Új Fõtér meg-

felelõ a madárbarát park kialakítás-
hoz. A tervben szereplõ és telepíten-
dõ fafajok tápanyagban gazdag ter-
méseinek köszönhetõen megteleped-
hetnek a téren a magyarországi mag-
evõ énekesmadarak. Ezen túl nem-
csak élelemre, hanem megfelelõ fész-
kelõ- és búvóhelyre is lelhetnek az Új
Fõtéren. 

Ugyanakkor javaslatként fogalma-
zódott meg olyan természetvédelmi
berendezések telepítése is – itató, ete-
tõ, madárodúk, költõláda –, melyek
kihelyezésével az Új Fõtéren otthonra
lelhetnek a városban élõ madárfajok,
többek között a rigó, a cinege vagy
akár a védett csóka is. 

A fejlesztésrõl megkérdeztük Halmos
Gergõt, a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület igazgatóját. 

– Tavaly keresett meg bennünket
Újpest önkormányzata azzal a ké-
réssel, hogy tegyünk javaslatot az Új
Fõtér megfelelõ kialakításához, ma-
dárbarát szempontok szerint. Egye-
sületünk korábban kidolgozott már
egy „Madárbarát kert” programot,
amely a lakó- és munkahelyi környe-
zet kialakítására tett javaslatot. Ezt a
programot, amely figyelembe veszi
a madarak számára ideális élõhely,
költõhely kialakítását és természete-
sen a velük való együttlétet is, a vá-
ros több pontján megvalósíthattuk
már. Most, hogy a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság ülésén
elfogadták dr. Trippon Norbert alpol-
gármester elõterjesztését, remélhe-
tõleg hamarosan elkezdõdhet a kö-
zös munka. Az elsõ lépések termé-
szetesen az egyeztetések lesznek, a

munkálatok elindulása a helyszín
bejárásával, tárgyalásokkal fog kez-
dõdni, javaslatot teszünk a park ki-
alakítására, a fafajták, cserjék betele-
pítésére is, majd szeretnénk részle-
tes információs táblákat is kihelyez-
ni a téren a járókelõk számára. A
madárvédelem a megfelelõ odúk,
etetõ és itatóhelyek kialakítását is
jelenti, ennek részletes tervét is ha-
marosan kidolgozzuk. Tudni kell azt,
hogy nem a legrendezettebb park a
megfelelõ a madárfajoknak, ezért
ebben is igyekszünk majd kompro-
misszumra jutni. Ha minden adott,
legalább egy szezont kell várni ah-
hoz, hogy a madarak birtokba ve-
gyék a számukra kedvezõen alakí-
tott környezetet, és Újpest legszebb
tere madárcsicsergéstõl legyen han-
gos. – H. P., P. K.

A madárbarát parkért…

Ökológiai szemlélet az Új Fõtéren

Csóka

Széncinege

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jóváhagyta Dr. Trippon Norbert
alpolgármester elõterjesztését, mely az Új Fõtér ökológiai szemléletû fejlesztésére
tesz javaslatot. Az elõterjesztés a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
szakvéleményét tartalmazta, mely javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozólag,
hogy milyen fejlesztéseket kell annak érdekében végrehajtani, hogy a térre költöz-
hessenek a városi környezetben is honos énekes madarak.
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2009. július 1-jétõl kedvezõ változást
jelent a házasság megszûnése utáni
házassági név korrekciójára irányuló
névváltoztatási eljárás. 

HÁZASSÁGI NÉV 
MEGVÁLTOZTATHATÓSÁGA
A házassági név akkor változtatható
meg, ha személyazonosításra alkal-
mas hatósági igazolvánnyal vagy a
személyiadat- és lakcímnyilvántartás
alapiratával igazolható, hogy az öz-
vegy vagy elvált családi állapotú ké-
relmezõ az általa kért formában
használta a volt házastársa nevét. 

Országosan tipikusnak mondható
névviselési probléma, hogy az elhalt
születési anyakönyvi bejegyzése két
utónevet tartalmaz, ugyanakkor a
házassági anyakönyvi bejegyzésben,
valamint az okmányaiban csak az
egyik utónév került feltüntetésre.
Ennek következtében a volt házas-
társa sem azt a házassági nevet vise-
li, amely õt egyébként a jog szerint
megilleti. 

Az ügyfél érdekeire tekintettel ke-
rült bevezetésre a házassági név
megváltoztatásának lehetõsége, hi-
szen ezzel megoldható, hogy a volt

házastárs immár jogszerûen az addig
megszokott és okmányaiban is fel-
tüntetett nevet viselje.

A házassági névváltoztatás a há-
zassági név családi és utónév korrek-
ciójára is irányulhat. 

Azokban az esetekben is kérel-
mezhetõ tehát a házassági névvál-
toztatás, amikor a születési anya-
könyvi bejegyzésbõl megállapításra
kerül, hogy a volt házastárs családjo-
gi helyzete és ennek következtében
születési családi neve megváltozott,
a kérelmezõ okmányai azonban a
volt házastárs családjogi helyzetének
változását (pl. örökbefogadás, örök-
befogadás felbontása, apai elismerés,
apaság vélelmének megdöntése)
megelõzõ állapotot tükrözik.

Például: Kiss Jánosnénak férje ha-
lálának anyakönyvezésekor jut tudo-
mására, hogy volt házastársát nem a
Kiss János születési név, hanem a
Nagy János név viselése illette meg,
tekintettel arra, hogy volt férje csa-
ládjogi helyzete örökbefogadással
megváltozott. Mivel az összes okmá-
nya Kiss Jánosné névre szól, a késõb-
biekben is az eddig viselt házassági
nevet szeretné használni, ezért há-
zassági névváltoztatást kérelmezhet.

A kérelmet az állandó lakóhely
szerinti anyakönyvvezetõnél kell be-
nyújtani, az anyakönyvi ügyekért fe-
lelõs miniszter engedélyezheti. Az el-
járás illetékmentes.

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI 
KAPCSOLAT
Ugyancsak 2009. július 1-jétõl lépett
hatályba a bejegyzett élettársi kap-
csolatról szóló törvény. A bejegyzett
élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha
két, tizennyolcadik életévét betöltött,
azonos nemû személy az anyakönyv-
vezetõ elõtt együttesen kijelenti, hogy
bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván
létesíteni. Néhány eltéréssel a bejegy-
zett élettársi kapcsolatra, a házas-
ságkötésre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni. 

Eltérések: 
Csak nagykorú személyek létesít-
hetnek bejegyzett élettársi kapcso-
latot. 

A házastársak névviselésére vonat-
kozó rendelkezések nem alkalmaz-
hatóak. Bejegyzett élettársi kapcso-
lat létesítése esetén a bejegyzett
élettárs volt férje nevét a házasságra
utaló „né” toldással nem viselheti to-

vább, és nem veheti fel bejegyzett
élettársa nevét sem. 

Nem alkalmazhatóak a házastár-
sak által történõ közös gyermekké
fogadásra vonatkozó szabályok sem. 

ÉLETTÁRSI NYILATKOZATOK 
NYILVÁNTARTÁSA-APASÁG 
VÉLELME
2010. január 1-jétõl hatályba lépett a
2008. évi XLV. törvénynek az Élettár-
si Nyilatkozatok Nyilvántartásának
vezetésére vonatkozó rendelkezései.
Az élettársi nyilvántartás az élettársi
kapcsolat bizonyításának megköny-
nyítését szolgálja, amely tartalmazza
két nagykorú kérelmezõ közjegyzõ
elõtt közösen tett nyilatkozatát,
hogy egymással élettársi kapcsolat-
ban élnek. 

Tehát az eljárás közjegyzõ és nem
anyakönyvvezetõ elõtt történik.

Anyakönyvi vonatkozásban válto-
zás, hogy az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásába történõ bejegyzés
apaság vélelmét keletkeztet. 

Azokra a szülõkre vonatkozik, akik
nem élnek házassági kötelékben és
gyermeket várnak.

2010. január 1-je után született
gyermekre nem szükséges külön
apai elismerõ nyilatkozatot tenni, ha
az Országos Közjegyzõi Kamara által
kiállított igazolással igazolni tudják,
hogy az Élettársi Nyilatkozatok Nyil-
vántartásában szerepelnek. Nagyon
fontos, hogy amennyiben az anya a
gyermek fogamzási ideje, vagy annak
egy része alatt házassági kötelékben
állt és utána regisztráltatta magát az
Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartá-
sába, a gyermek apjának akkor is a
volt férjet kell tekinteni. Tehát a
gyermekre apai elismerõ nyilatkoza-
tot tenni nem lehet, csak abban az
esetben kerülhet születésekor azon-
nal a vérszerinti apa nevére, ha még
születése elõtt a szülõk házasságot
kötnek.

Az újszülött anyakönyvezéséhez
minden esetben szükséges – ha az
anya családi állapota hajadon, illetve
elvált vagy özvegy, és nem a volt fér-
jet kell a gyermek apjának tekinteni
(az anya házassága 300 napnál ré-
gebben szûnt meg) – közjegyzõi iga-
zolást kérni, annak tisztázása érdeké-
ben, hogy az anya szerepel-e az Élet-
társi Nyilatkozatok Nyilvántartásá-
ban. Természetesen 2010. január 1-je
elõtti születésre ez a szabály nem vo-
natkozik.

Az elmúlt év derekán és a 2010-es esztendõ elsõ napjá-
tól több, közérdeklõdésre számot tartó jogszabály vál-
tozott az anyakönyvi feladatok ellátásában, így az ügy-
intézésében is. Mindezeket gyûjtöttük csokorba Keszt-
helyi Ilona vezetõ anyakönyvvezetõ segítségével.

Változások 
az anyakönyvi
eljárásban,
ügyintézésben



Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy a Fõtér
felújítás keretén belül
2010-ben az alábbi
munkák történtek:

– A Szent István tér 1-4 közötti területen, a
Károlyi szobor park melletti részen 100 mm

átmérõjû GÖV vezeték kiváltására került sor
66 fm hosszan. 

– A korábban elkerített keramitos parkoló
szélességében megkezdõdött a 400 mm
átmérõjû GÖV vezeték kiváltása, amelybõl
2010. 02. 05-ig 48 fm vezeték került lefek-
tetésre. 

2010.02.08-tól a keramitos parkoló hosszában
a Kemény Gusztáv u-ig folytatódtak ezen
munkálatok. Fõtér Kft.

K ö z é l e t 5 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I V .  É V F O L Y A M ,  6 .  S Z Á M ,  2010. február 15.

z önkormányzat nemrégiben fogadta el
a Hunyadi és Petõfi Laktanyák szabályo-
zási tervét. A szabályozási tervre igennel

szavazott dr. Derce Tamás polgármester, az elõ-
terjesztõ, dr. Trippon Norbert alpolgármester és
Wintermantel Zsolt, a Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság fideszes elnöke. A szabályo-
zási tervben megmaradt a két laktanya közötti
ún. Névtelen utca, mely jogilag a Váci utat köti
össze a Megyeri úttal. A Szilaspatak sor és kör-
nyéke lakói attól félnek, hogy ha egyszer meg-
nyílna ez az út, akkor a családi házas övezeten
dübörögne keresztül a forgalom. Derce Tamás
polgármester a tavalyi közmeghallgatáson el-
mondta, hogy az önkormányzat nem kívánja
megnyitni az utat, mely egyébként a valóságban
már nem is létezik, a lakók fákat ültettek, így az
egy erdõs zöldterületé alakult. Elhangzott továb-
bá, hogy az önkormányzat érvényesnek tekinti a
Szilaspatak Szépészeti egyesülettel 1994-ben kö-
tött együttmûködési megállapodást, mely sze-
rint az Egyesület zöld területet hozhat létre és a
terület a kezelésébe kerülhet.  Ennek ellenére 141
lakó mégis további garanciákat kért. Fontosnak
tartanák, ha a Megyeri út felõl és a Váci út felõl
is zsákutca lenne az utca. Jelenleg hivatalosan is
zsákutca tábla van kint a Megyeri út és a Flottila
utca felõl. Dr. Trippon Norbert alpolgármester
tájékoztatása szerint azonban megszerezték a
Fõvárosi Közlekedési Ügyosztály hozzájárulását
ahhoz is, hogy a laktanyák felõl is zsákutca le-
gyen a Névtelen utca. Ennek azért van jelentõsé-
ge, mert a laktanyák az önkormányzat kiemelt
fejlesztési területe, s a majdani fejlesztésekkel ko-
moly gépkocsiforgalom jelenhet meg. Ezt a gép-
kocsiforgalmat viszont a zsákutcává alakítással
nem engedik rá a lakóparki övezetre.

A lakók azt is kérték, hogy a gyakorlatban zöld-
területként funkcionáló, de jogilag mind a mai na-
pi útként nyilvántartott területen jogilag is szün-
tesse meg az önkormányzat az útként történõ be-
sorolást. Az alpolgármester a lakókkal egyeztetve ki-
jelentette, hogy kezdeményezik az útba történõ be-
sorolás megszüntetését, s az útszakasz fás területté
történõ átsorolását. A zsákutcává alakítással, vala-
mint a terület átsorolásával gyakorlatilag jogi garan-
ciát kapnak az ott élõk arra, hogy a nyugodt
kertvárosias lakóterületen nem lehet a jövõben sem
megnyitni az utat a Váci út és a Megyeri út között, a
majdani fejlesztések miatti forgalmat pedig nem le-
het ráengedni a Szilaspatak sor és környékére. Annak
érdekében, hogy a lakóövezet továbbra is békés és él-
hetõ legyen, a jövõben Újpest Közlekedési Rendsze-
rének Fejlesztési Terve szerint táblákkal és fekvõrend-
õrökkel Tempo 30-as övezetté alakítják a területet.

Dr. Kulcsár Ferenc egykori önkormányzati képvi-
selõ, a Szilaspatak Szépészeti Egyesület vezetõségi
tagja nagyon örült az egyeztetés eredményének. 

– Amikor a lakók a kilencvenes évek elején a te-
lepre költöztek, a környék roppant elhanyagolt, le-
pusztult volt, és ez természetesen egyikõnknek sem
tetszett. Példamutató volt az ott élõk kezdeménye-
zõkészsége és elhivatottsága, hogy széppé varázsol-
ják a környezetüket. Akkoriban született meg a

megállapodás az egyesület és Újpest Önkormányza-
ta között, miszerint ez a terület a mi gondozásunk-
ba kerül. Három sorban fákat és bokrokat ültettünk,
pályázaton nyert összegbõl egy lebetonozott játszó-
területet és játszóeszközöket is odavarázsoltunk. Az
összetartás azóta is jelentõs. Ha valaki söpörni kezdi
a járdát, többen odamennek hozzá segíteni, mások
a fák gondozásában fognak össze, hiszen valóban a
magunkénak érezzük a környezetünket, így öröm-
mel tölt el bennünket az is, hogy foglalkozzunk ve-
le. Ezek után érthetõ, hogy aggódni kezdtünk, ami-
kor tavaly megszületett a laktanyák szabályozási ter-
ve, és félõ volt, hogy ez a családias, nyugodt légkör
megszûnik. A lakók összefogtak, szó esett a témáról
a decemberi közmeghallgatáson is, és több tucat
aláírást gyûjtöttünk össze azért, hogy megõrizzük
ezt a környezetet abban az állapotban, amilyenné
kialakítottuk és megszerettük. Végül siker koronáz-
ta a törekvéseinket: a terület zöldterület marad, a fá-
ink megmaradnak, az autóforgalom kikerüli a lakó-
telepet, és szó lehet végre a megfelelõ közmûvesítés-
rõl is. Természetesen ennek mindannyian örülünk,
és ezúton is köszönjük dr. Trippon Norbert alpolgár-
mester úrnak, hogy az ügy mellé állt. – H. P., P. K.

A Szilaspatak soron és környékén lakók zsákutcákkal és jogilag útként
nyilvántartott útszakasz kivett fás területté történõ átsorolásával garan-
ciát kapnak arra, hogy csendes lakóterületünkön keresztül a jövõben
sem lehet összekötni a Váci és Megyeri utat megnyitva a forgalom elõtt.

Garanciát kérnek a Szilaspatak sor
és környékének lakói

A



– Élveztem még az államvizsgát köve-
tõ „utolsó” szabad nyaramat, úgy gon-
doltam, van még idõm arra, hogy
munkába álljak – idézi fel a negyedszá-
zados történetet a díjazott. – Ám az
Államigazgatási Fõiskola – más felsõ-
oktatási intézményhez hasonlóan –
akkoriban nyomon követte, hol is he-
lyezkedtek el a végzõsök. Látták, ne-
kem még nincs munkahelyem. Azt
gondolták, hogy még nem kaptam,
vagy nem találtam kedvezõ ajánlatot,
így a segítségemre siettek. Figyelmem-
be ajánlották: az újpesti hivatalban az
adó osztály, a gyámosok és a szabály-
sértési hatóság is keres pályakezdõket.
A nyári szünetem így lerövidült, de
szerencsés fordulatot vett az életem,
rátaláltam életem azóta is elsõ munka-

helyére. Az akkori vezetõvel, Tompa
Évával rokonszenvesek voltunk egy-
másnak, választhattam is a három hely
közül. Én a szabálysértési irodába kér-
tem magam. Ez a kijelentésem mo-
solyt csalt az arcára, amelyet az a kér-
dés követett: miért, maga ennyire sze-
ret büntetni? 

– Mi volt a válasz?
– Nem, nem, dehogy. Alkatilag sem

vagyok egy büntetõs, megtorló típus.
Abban azonban biztos voltam, az én
lelkemmel nem a gyámhivatalban ta-
lálom meg az örömet a hivatásomban.
Azóta is mélyen tisztelem a tragikus
helyzetekkel naponta szembesülõ, ott
dolgozó kollégákat. Az adósokhoz is
szegõdhettem volna, a számok világá-
tól nem állok messze, ráadásul a

Hunfaly Közgazdasági Szakközépisko-
lában végeztem. A szabálysértési ható-
sági munkát azonban már akkor ne-
kem való területnek éreztem. A mai
napig is örömmel emlékezem Papp ta-
nár úr óráira, aki a fõiskolán a szabály-
sértési jogot tanította nekünk. A fõis-
kolán tanultakat szerettem volna hasz-
nosítani, így elkezdtem a munkát. Két
évig voltam elõadó, majd vezetõ let-
tem. 

– A fõiskolai elõadások és a minden-
napi élet szinkronban volt egymással?

– Megerõsített a gyakorlat abban,
hogy valóban érdekes, színes a mi
munkánk, nincs két egyforma munka-
napom, minden ügy más és más. Még
akkor is, ha például vannak „kategóri-
ák”: tulajdon elleni ügyben, lopás mi-
att, közterületen történõ italozás so-
rán, csendháborítás okán, a fiatalkorú-
ak esetében a tankötelezettség elmu-
lasztása, vagy éppen egy lakóközössé-
gen belül meglévõ perpatvar miatt vé-
gezzük el a szabálysértési eljárást. A
polgármesteri hivatalban ez a terület
egy teljesen külön álló világot jelent.
Nem is a KET, hanem a szabálysértési
törvény vonatkozik az ügyekre, más az
eljárás rendje. A pénzbüntetés kiszabá-
sa már az utolsó pont az ügymenet-
ben. A határozat meghozataláig szám-
talan egyéni sorssal, olykor családi tra-
gédiákkal szembesülünk, tanácsot,
olykor a kiutat várják tõlünk az ügyfe-
lek. Gyakori, hogy el kell magyaráz-
nunk, az az aprónak tûnõ vétség, ami
miatt találkozunk, bizony súlyosabb
megítélés alá esik, mint ahogyan az
ügyfél gondolja és jogos az eljárás
megindítása. Ennyi idõ elteltével biztos
vagyok abban is, voltak olyan eseteink,
amikor tanácsainkat megfogadva az
ügyfeleink nem követték el még egy-
szer ugyanazt, vagy újabb hibát. Sokfé-
le ellenõrzési pont van munkánkban,
meg kell felelnünk az ügyfél elvárásai-

nak, az ügyészség, a bíróság követel-
ményeinek. Jó érzés, ha pozitív a visz-
szajelzés, ami a munkánkat követi.

– Ezek szerint jól választott annak
idején és nem bánta meg a szabálysér-
tési hatósági munkát…

– Nem, egyáltalán nem. Bár az egyé-
ni sorsok, nehéz élethelyzetek itt is je-
len vannak, hatnak rám, és kollégáimra
is. Haza is visszük, érzelmeinkre is ha-
tással vannak. Szerencsére a családom
jól tolerál. Mégis, huszonöt év után is
ezt tartom érdekesnek, szépnek, újra
ezt választanám. A hivatalban másfél
évnyi idõn át dolgoztam az igazgatási
osztályon, nagyon szép élményeim
vannak errõl az idõszakról, anyakönyv-
vezetõje lehettem nagyon sok házasu-
landó párnak. Visszagondolva: nehéz
idõszak volt, hétfõtõl-péntekig a sza-
bálysértésen „büntettem”, szombaton
anyakönyvvezetõ voltam. 

– Miként fogadta a Kriszt Lajos Ala-
pítvány elismerését?

– Meglepetés volt és nagyon nagy el-
ismerésnek érzem. A hatósági munkánk
csapatmunka a javából. Abban a sze-
rencsés helyzetben vagyok, hogy a leg-
újabb kollégám is már 8 éve itt dolgozik.
Munkatársaimmal fél szavakból is meg-
értjük egymást, tudjuk, ki miben jó, ki
mikor és hogyan terhelhetõ… Bizalom-
mal vagyunk egymás iránt. Ilyen felállás-
ban kiváltképpen megtisztelõ, ha vala-
kit kiemelnek és a díjaznak, példának ál-
lítják egy iroda, avagy az egész hivatal
elé. A szabálysértési hatósághoz a Kriszt
Lajos- díj már másodszor érkezett, né-
hány évvel ezelõtt munkatársam, Sári
Zoltánné, Anikó volt a kitüntetett. Ak-
kor még nem gondoltam, nem is gon-
dolhattam rá, hogy a díjátadáskor egy-
szer nemcsak vezetõként, hanem ki-
tüntetettként is jelen leszek, és ezért
mondok köszönetet mindazoknak
akik javasoltak az elismerésre és a ked-
ves ünnepséget megszervezték. – B. K.

Negyedszázad
után is
újrakezdené
Dobos Tiborné, a szabsértési hatóság osztályvezetõje ismert, kedvelt, és
szorgalmas szerénysége miatt is népszerû tagja az újpesti tisztviselõi kar-
nak. 2010-ben az Év Köztisztviselõje lett, a Kriszt Lajos Emlékére Alapít-
vány kuratóriumának döntése alapján. A díj jubileumi évben érkezett:
Ottilia huszonöt évvel ezelõtt került, szinte véletlenül, az újpesti hivatalba.

6 I n t e r j ú

Felhívás
Tájékoztatom a tisztelt káposztás-
megyeri társasházi lakóközösségeket
és közös képviselõit, hogy a káposztás-
megyeri, házhoz menõ szelektív hulla-
dékgyûjtési rendszer bõvítése kereté-
ben a PET-palack és papírgyûjtési
programhoz újonnan csatlakozó
káposztásmegyeri társasházak eszköz-
beszerzését (mechanikus prés és gyûj-
tõedények) a Településrészi Önkor-
mányzat egyszeri, vissza nem téríten-
dõ formában támogatja.

A bõvítési program részleteirõl, a
jelentkezésrõl és a támogatásról a

Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzat az alábbi elérhetõsé-
geken nyújt tájékoztatást: telefon:
232-1501, fax: 380-6341, e-mail:
trok@ujpest.hu (ügyfélszolgálati idõ-
ben személyesen is: 1048 Bp., Hajló
utca 42-44.)

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

– BORUZS ANDRÁS, elöljáró
Káposztásmegyeri 

Településrészi Önkormányzat
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zólt többek között arról: az es-
tén egy különös egység meg-
testesítõi lehetnek a jelenlé-

võk, megismerhetik egymást azok,
akik elfogadták a meghívást. Jézus
adja a létet, azok pedig, akik együtt
vannak, az együttlétet fordíthatják
javunkra. Azt kívánta, ki-ki érezze jól
magát, ismerkedjen meg asztaltársá-

val, a szomszédos asztalnál ülõvel,
táncoljon, beszélgessen, kössön is-
mertségeket. A szónok kiemelte: ha-
gyományt teremtõ módon második
alkalommal hívták éltre a bált, azt re-
mélve, hogy eljönnek az újpesti szer-
vezetek és mindazok, akiket a cél
érintett meg. Hiszen jómaga is újpes-
tiként és nem pártelnökként üdvö-

zölte a megjelenteket. Ismert véle-
mény: mennyi rossz ember van,
ugyanakkor mennyien állnak olykor
egy jó ügy mellé – folytatta. Ebben a
két mondatban összefoglalható a bál
célja. Most is a Károlyi-kórház égisze
alatt mûködõ Gyermek-szakrendelõ
mellé állnak és miért ne tennék, hi-
szen ez a kötelessége a helyieknek,
ezáltal békességet, nyugalmat, nor-
malitást akarnak elérni. Ráadásul, ha
õk nem segítik a gyermekrendelõt,
más nem fogja megtenni… – vélte.
(A tavalyi bálnak több mint három-
százezer forint volt a haszna. A
szerk.) Sokan dolgoztak az est sikeré-
ért, amiért köszönetet mondott. Dr.
Lengyel Zsuzsa, a Gyermek-szakren-
delõ fõorvos asszonya, a bál orvos
védnöke elsõsorban a jelenlévõknek
mondott köszöntet, és munkatársai-
nak is, akik szívvel-lélekkel állnak a
gyógyító munkában a gyermekek és
a családok mellé. A bál bevételének
ezúttal is biztos helye van: a szemé-
szet eszközparkjára költenék, és a
gyógytornára is elkél egy emelhetõ
ágy, amely több, mint százezer forin-
tos nagyságrendû tétel. A rendelõt
beborító gyönyörû zöld színû padló
is többletápolást kíván… – sorolta,
mi minden áll a megvalósítandók so-

rában, az anyagiak függvényében
rangsorolva. (Akkor még nem tudhat-
ta a védnök asszony, hogy a bált kö-
vetõ elsõ munkanapra beázik a pszi-
chiátria és a gyógytorna is. A  nyílás-
zárók és a csatorna kiigazítása felbo-
ríthatja ezt a tervet… A szerk.) Dr.
Derce Tamás, Újpest polgármestere
fõvédnökként párhuzamot vont régi
korok és a mai kor társadalma között,
melynek során az újpestieknek sok-
szor kellett újrakezdeniük és újraépí-
teni az országot és a helyi közösséget.
Az elõremutató változásokról szólva
utalt többek között arra az állapotra,
amelyet a rendszerváltozáskor kijelöl-
tek, de eddig még nem teljesült, így a
változásra alapvetõen most is szükség
van, ez a többség elvárása. (Errõl bõ-
vebben lapunk 2. oldalán írunk.)

Köszöntötte a jelenlévõket dr.
Hollósi Antal, az est díszvendége, aki
ezúttal közéleti szereplõként és nem
csak a kórház orvos igazgatójaként
köszönte meg a jelenlévõk figyelmét.
A beszédek után bécsi keringõ jelez-
te a bál kezdetét és a táncparkett is
megtelt a Dörge Music Show, és a
Drim Trió zenéjére. Az elõtérbõl be-
szûrõdõ illatok pedig Csülök Ven-
déglõ által elkészített vacsorára hív-
ták fel a figyelmet. – B. K.

Együttlét 
a gyermekekért
„Legyetek mindnyájan egy” – a Jézus Krisztus kijelentésé-
re visszavezethetõ legismertebb hivatkozás volt a mottó-
ja annak a keresztény jótékonysági bálnak, amelyet az új-
pesti Gyermek-szakrendelõ javára rendezett a KDNP új-
pesti szervezete. A február 6-án este, dr. Derce Tamás pol-
gármester fõvédnökségével az Ady Endre Mûvelõdési
Központban megrendezett bálon Szalma Botond, a bál
szervezõje és ezáltal egyik védnöke, a jézusi gondolatkört
megidézve köszöntötte a jótékonysági bálra belépõjének
megvásárlásával adományt tevõ háromszáz vendéget,
valamint dr. Hollósi Antalt, az est díszvendégét.  

S

F E L H Í V Á S
a 2010. január hó 1. napján lejárt nem lakás céljára szolgáló helyiségek és
gépkocsi tárolók bérleti szerzõdéseinek tárgyában.
Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata az alábbiakra hív-
ja fel azon nem lakás céljára szolgáló helyiségek és gépkocsi tárolók bér-
lõinek figyelmét, akiknek bérleti szerzõdése 2010. január hó 1. napján
lejárt:
1. Szerzõdésük meghosszabbítását a Budapest, IV. kerület, István út 14. I.

emelet 37-es szobájában, a Helyiséggazdálkodáson lehet kérni. (Bõvebb
információ 231-3138, Ügyfélfogadás: Hétfõ: 14-18, Szerda:10-17, Péntek:
8-12.30) Becsatolandó iratok:

– kérelem
– bérleti szerzõdés
– bérleti díj igazolás (Beszerezhetõ: UV Zrt. – Bérlemény elszámolási cso-

port Munkásotthon u. 66-68. )
– közmû igazolások (ELMÛ, Gázmûvek, Víz-csatorna)
– cégek esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat
– aláírási címpéldány.
2. Amennyiben szerzõdésük meghosszabbítását nem kívánják kezdemé-

nyezni – a helyiség illetve a gépkocsi tároló visszavételezése céljából –
azt a fenti címen szíveskedjenek bejelenteni. 

– DR. TRIPPON NORBERT, alpolgármester

Báli hangulat

A két védnök:
dr. Lengyel
Zsuzsa és

Szalma Botond
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VVaalleennttiinn  nnaappii  üüzzeenneetteekk
� Kicsi  Macóm! Ez már a 22. évünk! Köszönöm

a két kis ragtapaszt és azt a sok szeretetet, fi-
gyelmet és gondoskodást, amit kapok tõled!
Nagyon szeretlek! Nyuszkó

� Cicának
…„egyszerre csak megfogtad a kezem
S alélt pilláim lassan felvetõdtek, 
És éreztem szívembe visszatér,
És zuhogó mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér
A földi érzés mennyire szeretlek.” S_K

� Édesem!
Ha mellettem vagy és fogod a kezem, meleg-
ség járja át a szívem, nagyon jó, hogy szeretsz,
mert Én is nagyon szeretlek Téged. Ne hagyj
el soha. Dorottya

� Jelige: „Csak Veled létezem"…
Te vagy ki mellettem állsz,
Jóban-rosszban…
Te vagy ki fényt hozol a holnapomba…
Te vagy ki ha átölelsz,
Beleremeg testem-lelkem…
Most már tudom, míg lélegzem,
Csak veled létezem.
Boldog Valentin napot, és nagyon Boldog 
Születésnapot kíván a Te Erzsikéd

� Drága Panni néni!
Barát az, akire figyelsz, mert fontos számodra
a sorsa. És figyel rád, mert fontos számára a te
sorsod. Barát az, aki megért – s akit mélysége-
sen megértesz. És nekem TE! ilyen vagy! Kívá-
nok neked minden szép és jót az életben, jó
egészséget és boldogságot! Millió puszi: Csilla

� Szemedbe nézek és teljesen elveszek, gondola-
taimban is csak Te létezel, a szád ízéért is meg-
halok, nem is kell nekem már más dolog, csak
amit még tõled kaphatok. Jelige: boldogság

� Drága Pintyõkém! Nagyon szerencsés va-
gyok, hogy megismerhettelek téged, és ki-
mondhatatlanul boldog vagyok, ha veled le-
hetek! Nagyon de nagyon szeretlek! Kriszti

� A világ legjobb nagyijának, Gabi nagyinak
Valentin nap alkalmából nagyon sok boldog-
ságot, jó egészséget, és türelmet kívánok a fi-
úkhoz és Tyutyuhoz. 

� „Jó Isten köszönjük, hogy adtál nekünk szere-
tõ szülõket, jóságukért oltalmazzad, áldd meg
kérlek õket!” Jó egészséget kívánunk, szeretet-
tel: Juli, Kriszti, Tomika

� Kedves Péter!
Nagyon jól érzem magam melletted. Alig vá-
rom az estéket, hogy együtt legyünk! Köszö-
nöm a figyelmességeidet, szerelmedet és a
gyûrût! További szép éveket és közös élmé-
nyeket kívánok!

� Drága Viki! Ez már a hetedik Valentin-na-
punk… Köszönöm! a Te Kucorid

� Tücsinek, Zolikának, Eriknek, Vivusnak és
Jutka mamának Valentin nap alkalmából sok
boldogságot, jó egészséget, és jókedvet kívá-
nok! Illa

� Kedves Margó néni!
Valentin napon gondolok majd reád 
Istennek szemei, vigyázzanak, terád 
Légy nagyon boldog életednek során 
Ezt kívánja neked egy újpesti leány.

� Szerelemmel: a Te Menyasszonyod

� A világ legjobb férjének és apukájának Keszt-
helyi Józsefnek kíván nagyon sok szerelem-
mel és szeretettel Boldog Valentin napot fele-
sége Adrienn és kisfia Gergõ. Örökre 9+9 :-)

� A legdrágább feleségnek, – Kanyokné Cseh
Máriának – aki két gyönyörû gyermekkel
ajándékozott meg engem, Sok Boldog Valen-
tin napot kíván férje Zsolt.

� Drága Egyetlen Mártikám!
Köszönöm ezt a csodálatos 25 évet és kérek
még legalább ennyit Melletted! Te vagy éle-
tem értelme. Milliószor csókol férjed Hamika

� „Drága Macókám!” Boldog vagyok, hogy
összehozott veled a sors, mert tudod, hogy
véletlenek nincsenek. Valentin nap alkalmából
üzenem neked, hogy örökké imádni foglak! 

A Te mackólányod

� FERO! Sok Boldogságot, több szerencsét a
kártyázásban és a társasjátékban. Ezt kívánja:
Jelige: B. B.

� Szabó Márkné – Krisztának!
Jó, hogy én én vagyok.
Jó, hogy te te vagy.
De a legjobb, hogy mi mi vagyunk :)
Te vagy az egyetlen nõ, aki valaha is megérin-
tette a szívemet. És az mindig a tiéd lesz.
Szeretlek: Márkoszlovenszkó

� Cicukámnak!
Furcsa tréfát ûz néha velem az élet, egyszer el-
vett tõlem, de visszaadott téged. Sosem hit-
tem volna, hogy fogsz még szeretni, de már
tudom,érdemes volt VÁRNI, és REMÉLNI! Sze-
retlek nagyon! a te SÜTID!

� Életem szerelmének, Janinak és gyönyörû kis-
lányomnak Emmának szeretném elmondani,
milyen nagyon szeretem Õket! Imádlak mind
a kettõtöket szívem minden dobbanásával!

Kissné Krisztina

� Zsiráfok Zsiráfja! Már 19 éve, és mindig és
Örökké! A te Kaktuszod

� Cumamanó és Kicicca üzeni apának, hogy
most már külön-külön is megölelheti Õket.
Nagyon szeretünk! Szonjuska és Edit

� Jóképû Apuka üzeni Mosolygós, Csinos Anyu-
kának, hogy nagyon SZERETI. Köszönettel: P. L.

� Drága Gyurim! Köszönöm, hogy vagy nekem.
Kedvesed: Edit

� Édes kis „Kormosom”! Valentin nap alkalmá-
ból, szívem minden szeretetével küldöm Ne-
ked az elsõ @-om! Remélem, ügyes leszek és
sikerül! Vigyázz rá nagyon! Szeretlek! „Füstös”

� Muncika, a boldogság váratott magára, de
most együtt és örökre a mienk lesz. Szeretlek
és szeretni foglak, mindig. Manó

� Drága Szüleim! Itt az üzenet, mit minden év-
ben vártok, idén is csak szeretet, boldogság
várjon Rátok! Szeretettel küldjük vEGa

� Picurka! Valentin nap alkalmából sok szere-
tettel köszöntelek! Köszönöm, hogy vagy ne-
kem. Millió csók: Api

� Valentin nap alkalmából minden kedves club-
társaimnak jó egészséget és további együtt-
mûködést kívánok: az Újpesti Munkás Club
vezetõje, Vargáné Maca

� Micsei Károlyné, a legjobb feleségnek, anyá-
nak, nagymamának, Valentin nap alkalmából
nagyon sok örömet és boldogságot, hosszú
életet, egészséget kíván: férje

� Drága egyetlenem! Nagyon sok boldogságot
és szeretete kívánok Neked és gyönyörû kisfi-
únknak, Daninak! Imádlak benneteket! Puszi:
Apuci

� A két szerelmemnek üzenem, hogy minden-
nél jobban szeretem õket és köszönöm, hogy
értelmet adnak az életemnek. Noniusz Papiusz

� Drága szüleimnek és a legeslegjobb Nagyszü-
lõknek: 
„A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az õszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívbõl fakad,
Elkíséri az embert, amíg él”

� Papapának ezúton is nagyon boldog névna-
pot és szülinapot kívánunk! Millió puszi!!!

Bogika és Gabika

� Testvéremnek ezúton is boldog névnapot kí-
vánunk! Sok-sok puszi Bogika és Tesa

� Valentin-nap alkalmából kívánunk Márkónak,
Testvéremnek,Titinek, sok-sok boldogságot,
egészséget és azt, hogy minden vágyatok telje-
süljön! Bogika és Nanu
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� S!

Az álmok néha valóra válnak,
Az évek oly gyorsan szállnak.
Tíz éve vált valóra az álmom,
Azóta Te vagy az én párom.  Pocok

� Drága Szerelmem!
Köszönöm, hogy kitartasz mellettünk!
Örömmel tölt el, hogy a nehéz idõszakok után
is mindig van, aki kárpótoljon minket. Köszö-
nöm Neked gyermekeinket, és nekik is, hogy
velünk vannak. Örökké Veled! Szeretlek: Laci

� Kedves Édesanyánk, Nagymamánk!
Újra nagy örömmel, és sok-sok szeretettel kö-
szöntünk Téged! Még legyél nagyon sokáig ve-
lünk! Domi, Levi, Laci, Gabi

� Kedves Busz sofõröm!
Ha csak Rád gondolok, elmosolyodom.
Ha a hangod hallom, összezavarodom.
Amikor meglátlak, a világ megremeg. Szilvia

� Drága feleségemnek szeretnék üzenni, hogy
nagyon szeretem!!! És „Lehet hogy csak egy
ember vagy a világon, de nekem te jelented
magát a világot!” Béla

� jelige: Petcunak
Drága Petcu! Az Újpesti Naplón keresztül üze-
nek Neked jelképezve azt, hogy Újpestre köl-
tözhettem, Hozzád! Soha ne feledd, hogy a
szerelmünkre mindig úgy fogok tekinteni,
mint egy megvalósult álomra, egy valóra vált
mesére! Szeretlek

� Kedves Mankám! „Ha nem szeretsz, hát én sze-
retlek, s ha én szeretlek jóóól vigyázz!” Karak

� Kiccicának és Kiscicának… majd’ egy éve, és
külön-külön imádlak benneteket. Brumi az
ecetlámpás Meseboltból

� Pósáné Pannikának, Mamikánknak, boldog
Valentin napot kíván az egész család!

� Drága Laci!
… „az a végzetem, hogy harcaimban bukjak
szüntelen,
de új erõvel felkeljek megint.
Az élet mellett ott van a halál,
a boldogságnál a lehangolás,
a fénynél az árnyék, kétség és remény.”
(Madách Imre: Az ember tragédiája)
Érted, a REMÉNY! Szeretettel: Magdi

� Ha az életben boldog akarsz lenni, tanulj
meg egy embert hibával szeretni, mert ha
olyat keresel kibe hiba nincs, más világon vá-
lassz, mert a Földön nincs! Szeretettel kö-
szöntünk Valenti-nap alkalmábol feleséged és
kisfiad Roland köszönjük, hogy vagy nekünk
csók a család.

� Gabikámnak!
Köszönöm Drágám, köszönöm Néked, 
az otthon melegét, tisztaságát, békéjét. 
Köszönöm a gondoskodást mi körbevett, 
a szeretetet, mi átölelt. 

Köszönöm gyermekeink mosolyát,
unokáink boldog kacaját.
Remélem, tartogat nekünk még az élet
pár nyugodt,boldog évet!   Apuci

� Kicsi Dundi! Nagyon Szeretlek, drága Mackóm

� Közepes macit (született: kismacit) és a nagy-
medvét szereti Anyamaci

� Drága kislányunk Gabika! Szeretettel köszön-
tünk téged, kívánunk boldog, szép, sikeres
gazdag évet. Milliószor puszil: Anya, Apa

� Valentin nap alkalmából Drága kisfiunknak
Bálintnak (Dudi) kívánunk Boldog Névnapot
és mennyünknek Titikének jó és jobb 2010-es
évet. Szeressétek egymást és persze minket is,
úgy, ahogy mi is titeket. Gabi, Bálint

� Drága kis unokánk Bogika! Szeretettel köszön-
tünk „kicsi szívem, mogyoró". Kik azok? „M” és
„P” betûvel kezdõdik, és borzasztóan szeret-
nek? Azok mi vagyunk: Mamama és Papapa.
Millió, puszi

� Drága kis unokánk Márk! (Gatyika) Szeretettel
köszöntünk Valentin nap alkalmából. Gondo-
latainkban minden nap itt vagy. Milliószor
csókolunk: Gabi mama és Bálint papa

� Drága férjem Bálint! Boldogságban, egészség-
ben légy gazdag, mindent megkapj, amit az
élet még megadhat. Békében telnek az évek, s
mi ketten együtt legyünk vének. Boldog Név-
napot és Nagyon Boldog Születésnapot, Isten
éltessen sokáig. Csókollak: Gabi

� „Drága Muckó” Valentin nap alkalmából sok
szeretettel köszöntelek, sok boldogságot és jó
egészséget kívánok. Nagyon örülök, hogy Te
vagy a társam és boldoggá tettél. a Te szerel-
mes Nyufid

� Egyetlen Harmatos Körtefa Virágom!
Több vagy nekem,mint gondolod, 
Bár ezt érzed s tudod 
Lángoló szívem mely érted dobog, 
Szeret téged s örökké szeretni fog!

Mackód

� Drága Valentinom! Sok boldogságot kívánok
a Szerelmesek Ünnepén! Köszönöm az elmúlt
boldog éveket: Feleséged

� Kedves Tücsikém! Nagyon boldoggá teszel,
hogy vagy nekem. Fogadd szívembõl ezt a Va-
lentin-napi üzenetet. Csókol a Võlegényed

� Laci! Figyelj! Vigyázz magadra! Belõled csak
egy van! A többiek többen vannak, õket köny-
nyû pótolni. Értetted? Magdi

� Istinek, családomnak és barátaimnak ezúton
is: Boldog Valentin-napot kívánok! Dudu

� Drága Totika!
Tudnod kell hogy Tied a szívem, 
elcsented, de vissza nem kérem, 

s mert szív nélkül élni nem lehet, 
cserébe elhoztam a Tiedet.
Több vagy nekem,mint gondolod, 
Bár ezt érzed s tudod 
Lángoló szívem érted dobog, 
Szeret téged s örökké szeretni fog! Zolid

� Drága Manóm! Minden lözös másodpercünk-
re hálatelt, remegõ szívvel emlékezem! 

A te Dundikád

� Drága kis unokánk Márk! (Gatyika) Szeretet-
tel köszöntünk Valentin nap alkalmából. Gon-
dolatainkban minden nap itt vagy. 
Milliószor csókolunk: Gabi mama és Bálint papa

� HAPSIKÁM!
„Jó, hogy én én vagyok.
Jó, hogy te te vagy.
De a legjobb, hogy mi mi vagyunk.”
Köszönöm!  Anita

� Drága Apucikám!
Szereteted és türelmedet köszönöm! A Te
Anyucikád!

� Drága Édikém! Az elmúlt 1 év sok nehézsé-
ge ellenére is nagy boldogság veled az élet.
Szeretnék veled megöregedni. :-) 

puszi: Édikéd

� Szép volt a sorstól,hogy utamba ejtett. Hogy
minden édes csókot a számon felejtett. Csak
akkor adna igazán szépet. Ha mindörökre ne-
kem adna téged... szeretlek. Boldog Valenti na-
pot kiván. Csibéd.

� Drága Nyusszom! Te vagy életem legjobb
döntése! Hangyácska

� T. I. -nek Gyömrõre Valentin-nap alkalmából:
Szép volt a sorstól, hogy utamba ejtett, hogy
minden édes csókodat a számon felejtett. Még
csak akkor tenne igazán szépet, ha mindörök-
re nekem adna Téged! Szerelemmel O. J. -tõl,
Újpestrõl.

� Cicám! Köszönöm, hogy mellettem vagy.
Most sajnos a rosszban is, nemcsak a jóban,
de a rossz hamar megváltozik. Szeretlek! Jövõ-
re repülünk! Mütyür

� Apunak és anyunak: „a kötelék, mely az igaz
családot összefûzi, nem a vér, hanem az egy-
más élete iránti tisztelet, s a benne lelt öröm.”
Köszönet mindenért, remélem, valamit vissza
tudok adni nektek ebbõl a sok szeretetbõl,
amit tõletek kaptam. Kicsi

� Szeretlek kicsim és nagyon imádlak a te Jani-
kád, 1 év már meg volt a 35-bõl.

� Egy édes Csigalány szeretne köszönetet mon-
dani mindazért, amit szívvel-lélekkel tettél
érte annyi év alatt.
u. i.: csak így tovább! Csak Neked!

� Családomnak, Kamikának és Makinak üzenem,
hogy szeretem õket. Brekk. 



– Milyen, amikor egy fotóst fotóznak? 
– Borzasztó. Én a masina másik oldalán szeretek

állni. Másrészt tökéletesen tudom, hogy amit Dávid
a keresõben lát, az engem is zavarna, nemcsak õt.
Van mögöttem egy fogas, rajta egy kabát. Ezeket
Dávid arrébb fogja tenni, mert nem illik a háttérbe.
Aztán kicsit arrébb fog ültetni a fényviszonyok mi-
att. (Megtörtént… – a szerk.) Sosem tudok kibújni a
bõrömbõl, két dimenzióban gondolkodom, szinte
bármire, amire csak ránézek, fotós szemmel nézek. 

– Ez az örökös készenlét és precizitás a személyi-
séged része, vagy a munkák során alakult ki? 

– Meg kellett tanulnom. Az elején természetesen
rengeteg hibát vét a fotós, bár ha profivá válik, ak-

kor is készülhet rossz képe. A fejlõdésnek, tanulás-
nak folyamatosan jelen kell lennie az életünkben.
Tudni kell, hogy mit rontottál el, kezdetben a pro-
fik segítenek, aztán magadtól is rájössz. Utána már
nem tudod levetkõzni ezt a különleges látásmódot.
Nem is szabad. 

– Kezdjük az elején. Hogy alakult ki az életre szó-
ló szerelem? 

– Újpesten tanultam a Megyeri úti sporttagoza-
tos középiskolában. Korábban versenysportoltam,
úsztam, öttusáztam. Valójában a gimnázium ahhoz
kellett, hogy érettségi után jelentkezhessek a Práter
utcai fotóiskolába. A fotózás iránti szeretetem még
korábbra nyúlik: édesapám, aki a Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Fõiskola tanára volt, vett egy fotólabort,
otthon nagyította le a családi képeket. Akkor sze-
rettem bele a „vegyszerszagba”. Persze akkor már
én is kipróbáltam magam, osztálykirándulásokat,
barátokat fotóztam, de komolyabbra a fotósiskola
alatt vált a dolog. 

– Horváth Dáviddal honnan ismeritek egymást?
– A mesterem volt. Az egykori Esti Hírlaphoz ke-

rültem gyakornokként, és szárnyai alá vett. Sokat
tanultam tõle: az emóciók kifejezését, az empátia
jelenlétének fontosságát. Grnák László által jutot-
tam el a napilaphoz, mint gyakornok, az elsõ éves
vizsga után Fazekas Istvánnal együtt kiválasztott
bennünket. Nagyon megtetszett a napilap változa-
tossága, a folytonos rohanás. A mûtermi fotózást
nem nekem találták ki. 

– Bizonyára emlékszel az elsõ megjelent képeidre.
– Három is belekerült az újságba. A téma a sor-

ban állás volt, emlékszem, az újpesti szakrendelõ
belsõ terét, egy forgalmi dugót, és a HÉV megálló-
ját választottam helyszínül. Teljesen az alapoktól
kezdtem a szakmát, ekkor természetesen még nem
volt kiforrt stílusom. Az Esti Hírlap után a Blikkhez
kerültem fotóriporternek, majd 1997-ben MÚOSZ-
nagydíjas lettem az akkori Sajtófotón. Tehetséges-
nek tartottak, mégis kudarc ért, jó pár hónapig
nem vettek fel egyik laphoz sem. Végül a Népsza-
badsághoz kerültem, ami kiváló tanulási idõszak és
kontroll volt számomra. Az újság egykori fotóro-
vat-vezetõjének, Rédei Ferencnek sokat köszönhe-
tek. Világhírû fotósokat nevelt ki, így Gárdi Balázst,
Domaniczky Tivadart, akikkel együtt kezdtük a lap-
nál, és azóta õk is saját útjukat járják. 

– Úgy tûnik, hogy ebben a hivatásban sem szak-
mai irigység, sem féltékenység nincs.  

– Nem jellemzõ. Úgyis mindenki rátalál önma-
gára, ha kellõ idõt fordít a gyakorlásra, és ha ele-
gendõ alázat van benne. Tudunk egymástól is ta-
nulni. Nálam két évvel ezelõtt érkezett el az a
pont, amikor úgy éreztem, váltanom kell – pedig
akkor már rovatvezetõ-helyettes voltam a Nép-
szabadságnál –, már nem megrendelt képeket
akartam készíteni, hanem olyanokat, amelyeket
én tartok fontosnak megalkotni. Szabadúszó let-
tem. Azóta külföldi ügynökségeknek dolgozom,
rendszeresen publikálok a National Geographic-
nál is. Eljutottam többek közt a Gázai-övezetbe,
Pakisztánba, Indonéziába is. 

– A döntésnek azért lehettek volna veszélyei is.
– Egyrészt igen, másrészt nem. Nem sejthettem

elõre, hogy mennyi lehetõség fog adódni. Ugyanak-
kor olyan kiterjedt kapcsolatrendszerem volt a ko-
rábbi munkáim miatt, hogy nem tartottam attól,
hogy feladat nélkül maradok. Ezt a döntést maga-
mért hoztam, egy idõ után nem tudtam azonosul-
ni a feladataimmal, görcsösen pedig nem lehet iga-
zán alkotni. Az idõ engem igazolt: rengeteget pályá-
zom– például ösztöndíjakra –, számtalan helyre ju-
tottam el, legutóbb Szíriában dolgoztam, ott ért az
idei Sajtófotó-díjazás híre is. 

– Indiát fekete-fehér képekben ábrázoltad. Talán
a legszínesebb ország, mégis így döntöttél. Miért? 

– Épp azért. Nem akartam, hogy a színkavalkád
elvonja a figyelmet a lényegrõl, a témáról, az érzé-
sekrõl. Nekem nem a körítés a fontos, nem az,
hogy szemet gyönyörködtessen a kép, hanem az,
amirõl szólni kíván.  

– Minden esetben megtalálod az intimitásnak azt
a határát, amit már nem akarsz, nem lehet átlépni? 

– Ez nehéz kérdés. Amikor az erdélyi Havadtõn
dolgoztam, az ottani árvaházban, az elsõ három nap
szinte semmit sem csináltam. Csak figyeltem. Ennyi
idõ kellett ahhoz, hogy a gyerekek bizalmat szavaz-
zanak nekem, hogy megbarátkozzanak velem. Egy
hét után volt, aki véletlenül apának szólított… Hosz-
szú idõnek kell néha ahhoz eltelni, hogy kialakuljon
az az intim légkör, amiben nincs már feszültség, csak
õszinteség, nyíltság, egyszerûség. Ebben az esetben
tudom megvalósítani azt, amit valójában szeretnék. 

– Meg is nyerted az André Kertész Nagydíjat az
árvaházban készült sorozatodért. 

– Több anyagot adtam be idén, a képriport soro-
zat kategóriában a „D-nap” címû anyagomat díjaz-
ták elsõ helyezéssel, illetve – aminek nagyon örül-
tem – elnyertem a Budapest Fotográfiai Ösztöndí-
jat is. A lakóparkok világáról szeretnék egy soroza-
tot készíteni, ehhez szükséges az anyagi támogatás.
Visszamegyek Havadtõre is, nem érzem befejezett-
nek az ott készült anyagot, jó volna arról is szólni,
hogy melyik kisgyerek hogyan jutott be az otthon-
ba. Elképesztõ tragédiákról hallottunk. Egy brüsz-
szeli újságíróval mentünk ki a helyszínre, õ a szavak,
én a képek nyelvén igyekszem bemutatni a gyere-
kek fájdalmait, örömeit, mindennapjait. 

– Nem sokat pihensz… 
– Ahogy mondtam, az, hogy egy helyben legyek,

nem az én világom. Hamarosan Törökországba uta-
zom egy hónapra, ahol az Európa Kulturális Fõváro-
sai programsorozat kapcsán fogok képeket készíteni,
épp az idei Sajtófotó-kiállítás megnyitó ünnepségére
érek haza. Aztán majd jön valami más. Célom min-
den képemmel az, hogy felidézzek elfelejtett, vagy
majdnem elfelejtett érzéseket a nézõkben. Ember-
központúan szeretnék láttatni. Nekem az emóciók
voltak mindig a legfontosabbak, és most is; nem a
felszínt szeretném kapargatni, hanem valami mélyet,
valami fontosat bemutatni, ami elindít a kép nézõjé-
ben egy érzést, egy emléket, vagy egy gondolatot.

(Sopronyi Gyula fotóit a www.sopronyi.com web-
oldalon tekinthetik meg.) – P. K.
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I n t e r j ú

Sopronyi Gyula fotográfus tarolt az
idei Magyar Sajtófotó Pályázaton: a
legjobb, emberközpontú dokumen-
tarista fotósorozatért az André Ker-
tész Nagydíjat és a Budapest Foto-
gráfiai Ösztöndíjat, a képriport kate-
góriában pedig az elsõ díjat nyerte
el. A kiváló fotókat március 18-tól ál-
lítják ki a többi nyertes képpel
együtt a Magyar Nemzeti Múzeum-
ban. Egy cukrászdában találkoztunk,
ahol Horváth Dáviddal, az Újpesti
Napló fotográfusával régi barátként
üdvözölték egymást. 



ebruár 10-én elrendelte a du-
nakeszi tõzegláppal kapcsola-
tos fõfelügyelõségi határozat

minisztériumi felülvizsgálatát Szabó
Imre. A környezetvédelmi és vízügyi
miniszter azt szeretné megállapítani,
jogszerû volt-e az eljárás és a döntés.
Mint ismeretes, a környezetvédelmi
fõfelügyelõség megsemmisítette az
elsõfokú hatóság döntését, mely sze-
rint lápnak minõsül a szóban forgó
terület. Az ügyben bírósági eljárás
van folyamatban, és számos termé-
szetvédelmi civil szervezet is petíciót
nyújtott be a zöldtárcához az ügy-
ben. A petíciót dr. Derce Tamás Új-
pest polgármestere is aláírta. A mi-
nisztérium célja, hogy több oldalról
megalapozott szakértõi vélemény
alapján szülessen döntés arról, az

adott terület természetvédelmi
szempontból lápnak minõsül-e és így
a törvény erejénél fogva védett-e. Az
Országos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõ-
ség 2009 nyarán sorolta át a terüle-
tet, egy külsõ szakértõ véleménye
alapján. A zöldek ezt már csak azért
is tartják aggályosnak, mert egy évvel
korábban még maga a fõfelügyelõség
nyilvánította védettnek a területet.
A talajvizsgálatok megállapították
ugyanis, hogy tõzegláp-képzõdés van
a helyszínen, ami a természetvédelmi
törvény alapján automatikusan vé-
dettség alá esik.

Dunakeszi és az M0-ás mellett még
megmaradt egy körbeépített, de ter-
mészeti értékekben gazdag láp, aho-
vá az Auchan a természetvédõk sze-

rint újabb épületet húzna fel. A szak-
értõ kimutatta, hogy a láp nem is láp,
a civilek azonban az ombudsmanig
vitték az ügyet. Az áruház azt ígérte,
leáll, de közben folytatódik a munkák
elõkészítése.

Az Auchan karácsony elõtt nyilat-
kozatot adott ki, amelyben leszögezi,
hogy „nincs szándékában és érdeké-
ben felszámolni vagy beépíteni egy
hatóságilag védetté nyilvánított te-
rületet”. A természeti értékekben
gazdag terület védelmével foglalko-
zó civil szervezetek ugyanakkor
olyan jelekre figyeltek fel, amelyek
valószínûsítik, hogy az Auchan nem
adta fel tervét, hogy a lápterületen
bõvítse áruházát.

A Tõzegtó Alapítvány tagjai de-
cemberben arra figyeltek fel, hogy
jelölõkarók jelentek meg a területen,
amelyek vélhetõen az áruház mellet-
ti csatorna elterelését jelölik ki. Ezen
a nyomon elindulva érdeklõdtek,
hogy a Közép-Duna-völgyi Környe-
zet-, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõségnél kértek-e vízkezelõi
hozzájárulást. Kiderült, hogy megér-
zésük helyes volt, és az Auchan való-
ban folyamodott ilyen engedélyért.

A dunakeszi tõzegtavakat Újpest
északi határában találjuk, a Dunake-
szi-alsó vasútállomással egyvonal-
ban. Korábban a Mogyoródi-patak-
tól majdnem Dunakesziig húzódott
az a mocsaras, lápos terület amely a
kis tavak kialakulását is lehetõvé tet-
te. Az eredetileg nagy kiterjedésû
nedves területen buja növényzet élt,

amely gazdag állatvilágot tartott el.
Az ingoványos terület és a nyáron tö-
meges szúnyogfajok távol tartották
az embereket, így a terület élõvilága
az utóbbi évtizedekben is érintetlen
maradt, az idelátogató horgászokon
és kirándulókon kívül mások nem
zavarták meg a természet csendjét.
Az oxigénhiányos, pangóvizes lápi
talajban az elhalt növényi részek
nem bomlottak le szervetlen anya-
gokká, hanem a talaj mélyebb réte-
geiben a kõszénképzõdés elsõ lépése-
ként tõzeggé alakultak. A vastag tõ-
zeglerakódásokat néhol az ember ki-
termelte és így kisebb nagyobb göd-
rök jelentek meg a területen. A ma-
gas talajvíz néhány hét alatt elárasz-
totta a mélyedéseket és így a terület
kis tavakkal gazdagodott. A tavak ki-
alakulását és a jellegzetes lápi nö-
vényzettel való benépesülését 1-2
éve még bárki nyomon követhette a
Mogyoródi-patak és a vasút menti
kavicsbánya tavak közötti területen.
1998 elsõ félévében azonban az M0-
ás autópálya építése miatt a terület
bokorfüzeseit, fûz- és nyárligeteit ki-
vágták, a növényzetet az itt élõ álla-
tokkal együtt felégették. A tavaszi
napsütésben, a káposztásmegyeri la-
kótelep házaiból nézve apró ékkövek-
ként csillogó tavacskákat több ezer
köbméter földdel feltöltve tüntették
el a föld színérõl. A súlyos természet-
rombolástól csak két kis tó menekült
meg egyelõre, amelyek határaitól né-
hány méternyire megálltak a buldó-
zerek. – TÖRÖK MONIKA

A Magyar Kultúra Hete
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház idén is
megszervezte a Magyar Kultúra Hete rendez-
vénysorozatot. A kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó versenyzõk díjazásban részesültek, az
egyes kategóriák elsõ helyezettjei színvonalas
elõadás keretében léptek föl a Gála mûsor-
ban, január 22-én. A versenyek helyezettjei:

MESEMONDÓ VERSENY
1. hely: Haupert Vivien, a Kossuth Nevelési – Ok-
tatási Központ 4. osztályos tanulója; felkészítõ
tanára: Bacskai Ildikó
2. hely: Szilvási Annamária, a Kossuth Nevelési
Oktatási Központ 4. osztályos tanulója; felkészí-
tõ tanára: Kecskeméthyné Mezõfi Annamária
3. hely: Turschl Tímea, a Szûcs Sándor Általános
Iskola 4. osztályos tanulója; felkészítõ tanára:
Györk Krisztina

MESEVETÉLKEDÕ
1. hely: Rézfánfütyülõ rézangyalok csapata a
Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnáziumból; ta-
gok: Kele Nóri, Kisbárnai Flóra, Mórocz Gergõ,
Rassay Máté; felkészítõ tanár: Antal Gáborné
Géczi Beáta
2. hely: Könyvmolyok csapata a Pécsi Sebestyén
Általános és Zenetagozatos Iskolából; tagok:
Borsia Eszter, Balogh Anett, Kocsis Henrietta, Sza-
kácsi Janka; felkészítõ tanár: Hollóné Hirsch Ág-
nes
3. hely: Tudósok csapata a Bajza József Általános
Iskolából; tagok: Tóth Csaba György, Benkõ Ben-
ce, Nemes Anna Zsófia, Tóth Szabolcs; felkészítõ
tanár: Gajzinger Éva

VERSMONDÓ VERSENY
5-6. osztályosok
1. hely: Rostás Melitta, a Megyeri Úti Általános
Iskola 5. osztályos tanulója; felkészítõ tanára:
Pintérné Fürt Judit

2. hely: Hermann Lilla, a Kossuth Nevelési – Ok-
tatási Központ 6. osztályos tanulója; felkészítõ
tanára: Hudákné Bihari Katalin
3. hely: Pénzes Máté, a Szûcs Sándor Általános
Iskola 6. osztályos tanulója; felkészítõ tanára: Ju-
hász Katalin. 
Különdíjasok: Jankovics Bernadett és Jankovics
Katalin, a Homoktövis Általános Iskola 6. osztá-
lyos tanulói; felkészítõ tanár: Tengelyné Fábsits
Katalin
7–8. osztályosok
1. hely: Tóvári Dóra, a Könyves Kálmán Gimná-
zium 7. osztályos tanulója; felkészítõ tanára:
Winkler Ágnes
2. hely: Barabás Boglárka, a Szûcs Sándor Álta-
lános Iskola 8. osztályos tanulója; felkészítõ taná-
ra: Juhász Katalin
3. hely: Nagy Márton Ádám, a Babits Mihály
Gimnázium 7. osztályos tanulója; felkészítõ ta-
nára: Bodó Anna

Parkoljunk a lápon?
– fejlemények a dunakeszi
tõzegláp kálváriájában

F

folytatás a 16. oldalon
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A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ
Február 27., 10–12 óráig: Meseko-
csi Színház: Pinocchio c. elõadása.
Az elõadást a Mûvészeti és Szabad-
mûvelõdési Alapítvány támogatja.
Szeretettel várjuk a gyermekeket,
szüleiket és nagyszüleiket. Az elõ-
adások után játszóházat tartunk.
Belépõ az elõadásokra: 800 Ft/fõ.
Két éves kor alatt a belépés ingye-
nes. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

CAPOEIRA TANFOLYAM 
FELNÕTTEKNEK
A tanfolyamra a bekapcsolódási le-
hetõség folyamatos. Foglalkozások:
kedden és csütörtökön: 18–19 órá-
ig. Díja: 6000 Ft/hó (14 éven aluliak-
nak kedvezmény), 1200 Ft/alkalom
(gyerekeknek 1000 Ft/alkalom). Ve-
zeti: Mestre V. T. tel.: 06-20-201-
9525, több infó: www.acdp.hu. Hely-
szín: KFÁMK Közösségi Ház

CSÍ KUNG – TAI CSI TANFOLYAM
ÉS GYAKORLÁS
A tanfolyamra teljesen kezdõket is
várunk, a bekapcsolódási lehetõség
folyamatos. Foglalkozások: szerdán-
ként 18.15-19.45 óráig. Díja: 5900
Ft/hó; diák és nyugdíjas bérlet ára:
4100 Ft/hó. Vezeti: Gervai Miklós
András okl. alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta, Csí Kung – Tai
Csi tanító, tel: 06-70-234-6599. Hely-
szín: KFÁMK Közösségi Ház

„HELYES EXPOZÍCIÓ”
Digitális fotótanfolyam, melyen el-
sajátíthatók a digitális fényképezés
alapjai (fotótechnika, képszerkesz-
tés, photoshop használata). A tan-
folyam két tantermi, elméleti okta-
tásból és egy külsõ helyszínen törté-
nõ fotózásból áll. Foglalkozások:
szerdánként 17–19 óráig (3 alka-
lom). Díja: 6500 Ft/fõ CD-n lévõ
tananyaggal együtt. Kezdés: 2010.
február 17-én, 17 órakor. A tanfo-
lyam folyamatosan indul – megfele-
lõ létszám esetén – minden hónap
elsõ szerdáján. Jelentkezni lehet
Hlaszni Veronika oktatónál, tel: 06-
20-340-9440. Helyszín: KFÁMK Kö-
zösségi Ház, tel.: 380-6760

BABA-MAMA TORNA
Foglalkozások: kedden és csütörtö-
kön 9–10 óráig. Díja: 500 Ft/alka-
lom, bérlet: 2000 Ft/5 alkalom. Ve-

zeti: Dániel Károlyné, Éva. Tel.: 06-
70-295-7993. Helyszín: KFÁMK Kö-
zösségi Ház

TIFFANY SÍKÜVEG, 
HOBBY TANFOLYAM
Foglalkozások: 2010. februárban
szombaton 10 órakor vagy szerdán
18 órakor indulnak. Díja: 1125
Ft/óra, összesen 45 000 Ft. Vezeti:
Jócsák Zsolt. A tanfolyam idõtarta-
ma: 40 óra (5 alkalom). Bõvebb in-
formáció: Helyszín: KFÁMK fõépület

ÜVEGFESTÕ TANFOLYAM 
FELNÕTTEKNEK
Foglalkozások: szerdánként 17.30-
19.30 óráig. Díja: 10.500 Ft/6 alka-
lom. Vezeti: Süveges Julianna tanár,
várható kezdés: 2010. február. A
tanfolyam csak megfelelõ létszám
elérése esetén indul. Információ és
jelentkezés: Süveges Juliannánál a
06-30-393-6443-as telefonszámon.
Helyszín: KFÁMK fõépület

ANGOL TANFOLYAM 
Kezdõ – 40 órás, foglalkozások: hét-
fõn és pénteken 18.30-20.00 óráig.
Díja: 40 000 Ft/fõ. Felsõfokú nyelv-
vizsga-felkészítõ – 100 órás, foglalko-
zások: szerda 18–20 óráig. Díja: 
90 000 Ft/fõ. Vezeti: Njoku Godwin,
anyanyelvi tanár, tel.: 06-20-430-4273.
Beiratkozás és befizetés az elsõ alka-
lommal. Helyszín: KFÁMK fõépület.

www.karinthyamk.sulinet.hu

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

VÁLTSON BÉRLETET 
AZ ÚJPEST SZÍNHÁZBA!
Újra indul az Újpest Színház bérlet!
Az Ady Endre Mûvelõdési Központ
2010. februártól színházi bérletes
elõadásokra invitálja a színház szerel-
meseit. A bérlet ára: 1-9. sor: 7000 Ft,
10-15. sor: 6000 Ft. A bérleti elõadá-
sokról tájékozódhat az Ady Endre
Mûvelõdési Központ honlapján:
www.adymk.hu

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

BÉRLETES ELÕADÁSOK:
Beaumarchais: Figaró házassága:
2010. február 26., 19 óra
Kishon: Házasságlevél: 2010. márci-
us 27., 19 óra
Arthur Miller: Édes fiaim: 2010. áp-
rilis 10., 19 óra
Robert Thomas: Nyolc nõ, 2010.
május 29., 19 óra

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

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

Történik Aguas-Frescas kastélyában,
három mérföldnyire Sevillától

Kamaraelõadás 
2010. március 7., 16 óra
UWE LAUER: MOSZKVAI SZÉPSÉG
Irina Tarakanova, Irina, Ira, Irinácska:
BÁNFALVY ÁGI; Az Anya és Kszjusa:
MOLNÁR ZSUZSA; 1. Zenész: LOM-
BOS PÁL; 2. Zenész: KISS TAMÁS; 
3. Zenész: STÜRZENBAUM RÓBERT,
HALÁSZ ÁGOSTON. 
A faluját elhagyó 23 éves Iráról, a ró-
zsaszín csodajárgány Jaguárról, a
szépségét áruba bocsátókról, az aljas
barterügyletek nemzetgazdasági ho-
zadékáról, a párizsi fogorvosok
sznobériájáról, az orosz vonatok bü-
fé-készletérõl, a kegyeiért versengõk
hadáról és az egyetlen gyõztesrõl,
Leonardkáról. Ira megtört hangja

felfényesedik, hiszen itt esküvõ lesz
holnap; a gaz, a kutya, az imádott
végre-valahára beváltja ígéretét, fe-
ledi aszott asszonyát és örökkétig
tartó hûséget esküszik. De akkor mit
keres itt mégis a szappansíkos ho-
kedli és remegõ kezében a kötél?
Jegyár: 1000 Ft.
Helyszín: Újpesti Polgár Centrum
(Bp., IV., Árpád út 66., kamaraterem)

Felnõttképzés
AKKREDITÁLT ALAPFOKÚ 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
TANFOLYAM 
1. Modul: Szövegszerkesztés;
2. Modul: Táblázatkezelés.
Idõtartama: 20 hét, (80 tanóra).
Foglalkozások: heti 1x4 órában, hét-
fõn. Beiratkozás: február 15-én,
17.30 órakor. Részvételi díj: (1+2
modul) 38 000 Ft. (Két részletben fi-
zethetõ!)

VERSPÓDIUM
2010. február 21-én, 18 órakor.
Radnóti Miklós emlékmûsor. „Sem
emlék, sem varázslat”. Harsányi Gá-
bor kétszeres Jászai-díjas színmûvész
és Nyári István elõadómûvész estje.
Közremûködnek: az Újpesti Kom-
munikációs Stúdió növendékei.

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

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

ÚJPEST GALÉRIA
Pannonhalmi Zsuzsa keramikusmû-
vész kiállítása 2010. február 20-tól
március 7-ig.

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

12 P r o g r a m a j á n l ó



Tisztelt Újpestiek!
Amennyiben ajánlószelvé-
nyüket szeretnék leadni a

FIDESZ-KDNP jelöltjeire, kérjük hoz-
zák be személyesen irodánkba. Cím:
1046 Budapest, Árpád út 56. (I. eme-
leten az udvarban), hétköznap 10-
19 óra között.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor
Gyula; Rádi Attila önkormányzati
képviselõk március 1-jén hétfõn 17-
18-óráig tartanak fogadóórát. Hely-
szín: (1042 Budapest, Árpád út 56.)
Tel: 369-09-05. Bartók Béla március
2-án kedden 18-19 óráig; Koronka
Lajos március 4-én csütörtökön 17-
18 óráig tart fogadóórát. Helyszín:
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.:
369-09-05. Nagy István március 2-
án kedden 16-17 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: 1042 Budapest, István
út 11. Daróczi Lajos önkormányzati
képviselõ március 8-án hétfõn 15-17
óráig; Wintermantel Zsolt önkor-
mányzati képviselõ március 10-én
szerdán 18-19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Buda-
pest, Árpád út 56.). Dr. Hollósi An-
tal március 9-én kedden 18-19 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: Megyeri u.
20. Általános Iskola

www.ujpestifidesz.hu

Kérjük, hogy ajánlószelvé-
nyével támogassa az MDF-
SZDSZ közös újpesti jelölt-

jeit! Boruzs András (5. vk.), Kovács
Sándor (6. vk.)

Az ajánlószelvényeket munkana-
pon 16-19 óra között személyesen
leadhatja irodánkban, vagy hívja a
fenti telefonszámot, és szívesen fel-
keressük Önt az ajánlószelvényért.
Köszönjük támogatását!

Szabad Demokraták Szövetsége 
Újpesti Szervezet (1042 Budapest,
Árpád út 56.) Tel.: 788-0802
E-mail: info@szdszujpest.hu

FOGADÓÓRA
Boruzs András frakcióvezetõ, egyé-
ni képviselõ (15. választókerület:
Megyer-Székesdûlõ) fogadóórája:
Megyeri Úti Általános Iskola, min-
den hónap elsõ hétfõjén 16.30-
17.30. Kovács Sándor listás képvise-
lõ fogadóórája: Megyeri Úti Általá-
nos Iskola, minden hónap elsõ hét-
fõjén 16.30-17.30.

www.szdszujpest.hu

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET 
KÉPVISELÕINEK 
FOGADÓÓRÁJA

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

AJÁNLÓSZELVÉNY
GYÛJTÉS – TÁJÉKOZTATÓ
Az ajánlószelvényt az értesí-

tõkkel együtt kell a választópolgár-
oknak megküldeni, 2010. február
12-ig. Az MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri Szervezetének aktivistái az
ajánlószelvények gyûjtésekor egy
„Ajánlószelvény gyûjtés” feliratú kár-
tyával igazolják magukat, amelynek
a második oldalán lévõ meghatal-
mazást az MSZP bejegyzett képvise-
lõjének maghatalmazottjai írják alá
minden egyéni választókerületben.
Aktivistáink Önt is megkeresik, de
ajánlószelvényét az MSZP-Újpesti
Káposztásmegyeri Szervezetének
irodájában is leadhatja! Címünk: Bp.,
1046 Nádor utca 1. Bõvebb informá-
cióért hívja a 369-4205 telefonszá-
mot, vagy az 5 és 6. választási iroda
telefonszámát: 272-0069.

KÁVÉHÁZI BESZÉLGETÉSEK 
RENDEZVÉNYSOROZAT
Szeretettel meghívom Önt egy
kötetlen beszélgetésre február 18-án
17 órakor az Ady Endre Mûvelõdési
Központba (IV. Tavasz u. 4.).
Vendégeim: Mesterházy Attila mi-
niszterelnök-jelölt, Lendvai Ildikó az
MSZP elnöke és Sebestyén Kátja a
Csillag születik újpesti sztárja. Jöjjön
el, várom Önt!

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és kedves
családját február 17-én 17 órakor
kezdõdõ Teadélutánra – egy rendha-
gyó fogadóórára –, melynek helyszí-
ne: Német Tagozatos Általános Isko-
la (Pozsonyi utca 3.) Jöjjön el egy kö-
tetlen, baráti beszélgetésre!

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

PARLAMENT-LÁTOGATÁS
Szeretettel meghívom Önöket feb-
ruár 18-án 10 órától tartandó Par-
lament-látogatásra. A Parlament
épületébe való beléptetés miatt
elõzetes bejelentkezés szükséges.

Jelentkezni február 16-ig, a 441-
7947-es telefonszámon lehet, min-
den hétköznap 8.00 és 12.00 óra kö-
zött.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

FARSANGI JELMEZBÁL
Szeretettel meghívom Önt és ked-
ves családját február 19-én 14 órá-
ra a Csokonai Mûvelõdési Házba
(XV. ker., Eötvös u. 64–66.) egy vi-
dám, zenés, táncos farsangi jelmez-
bálra. A legötletesebb jelmezeket
jutalomban részesítjük! Jegyek – in-
gyenesen – átvehetõk személyesen
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezetének irodájában a Nádor
u. 1. szám alatt, illetve érdeklõdni
lehet telefonon a 369-4205-ös  szá-
mon. A jókedvüket hozzák maguk-
kal, várom Önöket! A rendezvény
helyszíne megközelíthetõ a 25-ös
busszal Újpest Központtól a 9.
megállónál, az Arany János utcánál
kell leszállni. 
Kiss Péter országgyûlési képviselõ

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

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

„AZ ÉN VENDÉGEM
AZ ÖN VENDÉGE”
Szeretettel meghívom Önt beszél-
getõs délutánunkra, február 20-
án 15 órára az  Ady Endre Mûvelõ-
dési Központba (Tavasz u. 4.) Ven-
dégem: Pécsi Ildikó és Sebestyén
Kátja. Jöjjön el egy kötetlen, bará-
ti beszélgetésre! Jegyek – ingyene-
sen – átvehetõk személyesen az
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezetének irodájában a Nádor
u. 1. szám alatt, illetve érdeklõdni
lehet telefonon a 369-4205-ös szá-
mon.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

www.mszpujpest.hu

Kedves Újpesti Választók!
Minden nap 17–19 óráig a
KDNP újpesti irodájában

(Templom u 4.) adhatják le ajánló-
szelvényeiket a Fidesz-KDNP jelölt-
jeire. Köszönettel: Szalma Botond,
elnök

Tisztelt Szimpatizánsaink!
Tájékoztat juk Önöket ,
hogy a választási kampány

ideje alatt irodánk minden nap 16-
tól 19 óráig tart nyitva. Címünk:
Szent László tér 7. Tel.: 06-30-345-
3785. Kérjük ajánlószelvényének le-
adásával segítse jelöltjeink indulá-
sát! Jobbik Újpesti Szervezete

KÖZLEMÉNY
A Magyar Demokrata
Fórum Újpesti Szerve-

zete tájékoztatja a újpesti, rá-
kospalotai választópolgárokat,
hogy semmilyen formában
nem támogatja Boruzs András
SZDSZ-es jelölt indulását az 
5. sz. választókerületben, vala-
mint Kovács Sándor SZDSZ-es
jelölt indulását a 6. sz. választó-
kerületben. Nevezettek nem
bírják az MDF Újpesti Szerveze-
tének bizalmát, ezért az újpesti
MDF-re való esetleges hivatko-
zásukat a választók megtévesz-
tésének tekintjük.

Újpest, 2010. február 11.
A Magyar Demokrata Fórum 

Újpesti Szervezete

KÖZMEGHALLGATÁS
Az Újpesti Német Kisebbségi
Önkormányzat 2010 március
2-án, 15–17 óra között köz-
meghallgatást tart, melyre
minden érdeklõdõt tisztelet-
tel meghívunk. Helye: az Új-
pesti Német Kisebbségi Ön-
kormányzat székhelye, 1042
Budapest, Nyár u. 40–42.

Pappné Windt Zsuzsa, elnök

Újpestért
Egyesület
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AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJAI

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

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

CSALÁDI JÁTSZÓ
Február 20., 10–13 óra
A kisgyermekeket babajátszó, ugrá-
lóvár, falfirka, a nagyobb gyermeke-
ket társasjátékok és kézmûves foglal-
kozás várja. Belépõ: gyermek: 300 Ft,
felnõtt: 350 Ft, család 4 fõtõl: 300
Ft/fõ (1 éves korig díjtalan!)

SZÍNHÁZI ELÕZETES
A Zeneszínház  idei bérletes évadja
február 25-én a Katáng Zenekar

Üveghegyen túl… címû darabjával
folytatódik. A belépõ ára: 900
Ft/elõadás. A Vasárnapi Színház  kö-
vetkezõ mûsora február 28-án a Pi-
roska és a Farkas, a VSG-Danszgrupp
együttes elõadásában. Jegy ára: 900
Ft/elõadás.    

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

www.ugyih.hu

MÛKORCSOLYA VERSENY
A Magyar Speciális Olimpia Szö-
vetség tisztelettel meghívja Önt
Országos mûkorcsolya versenyére.
Ideje: 2010. február 19., péntek
9–13 óra. Helye: Bp., UTE Jégcsar-
nok (1044 Bp., Megyeri út 13.) 
Program: 9:00–10:40 divíziók; 10:45
megnyitó; 11:00–12:45 döntõk.
A verseny fõvédnöke: Õze István,
UTE klubigazgató

4. B.I.G DIÁKFILM FESZTIVÁL
Mutas meg a filmed! – invitálják a
szervezõk immár negyedik alka-
lommal az ország bármely középis-
kolájában tanuló, 19 életévüket
még be nem töltött diákokat, hogy
tárják alkotásaikat a szakmai zsûri
és a közönség elé. Nevezni mûfaji
megkötöttség nélkül olyan, maxi-
mum 15 perces alkotással lehet,
amely 2007. január elseje után ké-
szült. Nevezési határidõ: március
5-én, (péntek) 14 óra. A beadás
helyszíne: Bródy Imre Oktatási
Központ, 1048 Budapest, Langlet
u. 3-5. lehet. A pályamûveket be-
mutató fesztivált március 12-én

rendezik az Újpesti Polgár Cent-
rumban.

Bõvebb információ és jelentkezési
lap: istvandabi@wp.pl 

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

14 S p o r t

zgatottan készülõdött az újpesti
gárda a Kartal elleni idegenbeli
mérkõzésre, ugyanis a játékosok,

a vezetõk és minden drukker ponto-
san tudta, hogy a jó rajt, egy esetle-
ges gyõzelem nagyban hozzájárul a
csapat további sikeres szerepléséhez.
Amint azt a klub elnökétõl megtud-
tuk, az 5:3-as diadal, amit idegenben
arattak, újabb lökést jelentett a fiúk-
nak a további kemény munka elvég-
zéséhez.

– Biztatónak nevezhetõ a csapat
teljesítménye, minden dicséretet
megérdemelnek a gyerekek – mond-

ta boldogan a találkozó után
Borsche Gábor. – Igazából azért is
örülünk nagyon a gyõzelemnek,
mert egy kimondottan jól futballozó
együttest gyûrtünk le. Az igazsághoz
tartozik még, hogy a sportszerûen
játszó ellenfelünknek akadtak még
helyzeteik, de szerencsére a védelem
és a kapusunk fantasztikus teljesít-
ményt nyújtott.

– Szükség lesz a jó játékra a Monor
elleni meccsen is, ahol elõször lépnek
pályára hazai közönség elõtt.

– Ha ma este (hétfõ) is nyerni tud-
nánk, már nem is fájna nagyon a fe-

jem a továbbiakban. Igaz, a követke-
zõ meccsen a táblázaton elõttünk
álló gárdával mérkõzünk, de kellõ
önbizalommal és jó focival õk sem
verhetetlenek. Úgy gondolom, ha
két nyert meccs után találkozunk
velük, akkor nekik lesz félnivalójuk. 

– Eddig a felnõttekrõl ejtetünk
szót, most beszéjünk egy keveset az
utánpótlásról!

– Jó és igazán friss hírrel szolgálha-
tok. A napokban írtunk alá egy szer-
zõdést a Káposztásmegyeri Sport
Klubbal, ahol futsalos gyerekekkel
foglakoznak. 14 éves korukig ott rúg-
ják a labdát a srácok, és utána át-
vesszük a gyerekeket és mi „gondoz-
zuk” tovább õket. Remélhetõen sok
csiszolatlan gyémánt kerül majd hoz-
zánk, akikbõl az idõk folyamán akár
válogatott játékosok is válhatnak.

– Mikor érkeznek ez elsõ fecskék
Káposztásmegyerrõl?

– Az elsõ kirepülõ korosztály má-
jusban hagyja el a biztonságos fész-
ket. Remélem, sokan nálunk landol-
nak majd, s mindenkit megnyugtat-
hatok, hogy az újpesti futsal csapat-
ban is igazi otthonra lelnek a gyere-
kek. – G. G.

Gyõzelemmel kezdte a fut-
sal bajnokság tavaszi idé-
nyét az Újpesti Futsal Club
csapata. Telt ház elõtt lép-
tek pályára a fiúk, s hatal-
mas küzdelemben gyõzték
le a Kartal együttesét, ezzel
megerõsítették a tabellán
elfoglalt, elõkelõnek mond-
ható harmadik helyüket. És,
ami a legfontosabb, to-
vábbra is megmaradt az
esély arra, hogy a követke-
zõ idényben a legfelsõbb
osztályban rúghassák a lab-
dát az újpestiek.

Májusban érkezik
Káposztásmegyerrõl 
az utánpótlás

Gyõzelem
az elsõ 
fordulóban

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

Segítségét elõre is köszönjük beteg embertársaink nevében.
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Ingatlan eladó

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

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

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

� Eladó Újpesten az Árpád úton, parkra nézõ,
keleti, világos konyhás, 53 m2-es, tehermentes
panel. Felújított: erkély, ablakok, járólap, parket-
ta, vízóra, biztonsági rács. Irányár: 9,35 MFt. Tel.:
06-20-518-7907

� Eladó tulajdonostól Újpest-központban lévõ
53 m2-es, 2 szoba hallos, védõrácsos, vízórás, vi-
lágos, nagykonyhás, jó beosztású panellakás.
Irányár: 9 MFt. Tel.: 06-20-538-5610

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

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

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

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

� Újpest kertvárosában, a Madách utcában
96,5 m2-es felújított családi ház 618 m2-es telken
tulajdonostól eladó (pince, 3 kamra). Irányár:
44,9 MFt. Tel.: 06-20-272-7766

� Nyíregyházán a Toldi utcai, két szobás, déli
fekvésû lakásomat eladnám vagy elcserélném
Újpesti hasonlóra. Tel.: 370-9559

� Tulajdonostól! Áron alul eladó Újpest, Vi-
rág utcában 2,5 szobás – vízórás, egyedi fûtés
mérés szerelése folyamatban van – 71,5 m2-es
VI. emeleti felújítandó panellakás 9,3 millió
Ft-ért, de megegyezéssel igény szerint fel is
újítom. Érd.: 06-20-209-5557.

� Haláleset miatt sürgõsen eladó felújítandó,
önálló családi ház 200 nöl telekkel. Tel.: 06-30-
922-0749

� Eladó tulajdonostól Újpest-Központban lévõ
53 m2-es, 2 szoba hallos, védõrácsos, vízórás, vi-
lágos, nagy konyhás, jó beosztású panellakás.
Irányár: 9 MFt. Tel.: 06-20-538-5610

� Alkalmi vétel a hitelszigorítás elõtt! Eladó a
Stop-Shop mellett I. emeleti 35 m2-es, 1,5 szo-
bás lakás. Ár: 7,5 MFt. Tel.: 06-20-206-9730, ma-
gánszemélyek hívjanak!

� Újpesten, a Pálya utcában négyemeletes, cse-
réptetõs, zárt udvarú társasházban III. emeleti,
másfél szobás, 52 m2-es lakás tulajdonostól el-
adó. Irányár: 11,6 MFt. Tel.: 06-30-533-2172

� Eladó Újpesten 65 m2-es kétszintes, gázkon-
vektoros, kettõ + félszobás, kertkapcsolatos ház-
rész. Irányár: 15,4 MFt. Eladó 54 m2-es kétszintes,
gázkonvektoros, teljesen felújított, kétszobás
(egybenyíló) lakás. Autóbeállás lehetséges. Táro-
ló van. Irányár: 12 MFt. Tel.: 06-20-217-1427

� Újpest-Központhoz közel 27 m2-es garzon el-
adó, vagy nagyobbra cserélhetõ ráfizetéssel.
Irányár: 6,7 MFt. Tel.: 06-70-294-6980

� Gyertyaláng utcában téglaépítésû társasház-
ban 1 + 2 félszobás, amerikai konyhás, cirkó-
fûtéses, 2 erkélyes, igényes kialakítású lakás 
eladó, beépített bútorokkal együtt. Irányár:
22,4 MFt. Tel.: 06-30-228-6261

� Eladó Újpesten felújított, tetõteres, 1 + 2 fél-
szobás, 60 m2-es, cirkófûtéses, klimatizált házrész
alápincézve, mosókonyhával, gépkocsi beállási le-
hetõséggel, nagy terasszal. Tel.: 06-20-924-7800

Ingatlant kiad

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

� Káposztásmegyer I-en Tóth Aladár utcában
kiadó I. emeleti, 36 m2-es egyszobás, üres (hûtõ-
gép, gardrób, mosógép van) vízórás lakás 45 000
Ft + rezsi /hó. Tel.: 06-20-581-4208

Ingatlant cserél

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

Garázs

� IV. ker. Liszt Ferenc utcában különálló garázs
kiadó. Tel: 06-20-346-8130

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

Szolgáltatás

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazá-
sa, szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújí-
tott készülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-
ig Bp., 1046 Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22;
06-30-960-1138, szerviz: 230-7669

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

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

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

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

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

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

� Társasházak gazdálkodásának ellenõrzését
vállaljuk az új társasházi tv. módosításának
megfelelõen. Társasházi Audit 1997 Kft. 1053
Budapest, Magyar u. 52. mfsz. 3. Tel./fax:
483-1298/483-1299, mobil: 06-30-200-3641, 
e-mail: mkmetty@dunaweb.hu

� Akciós biztonsági bejárati ajtók beszerelés-
sel most 65 000 Ft. Tel.: 06-70-339-8503

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

Oktatás

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

� Általános iskolások napi, szakszerû felkészíté-
sét vállalom. Házhoz is megyek. Felkészítés helye:
Újpest-Központ. Tel.: 06-20-230-4183, 787-1023

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

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

� Olasz nyelvoktatás! Vizsgára felkészítés,
eredményesen, hatékonyan, szórakoztatóan.
Több mint 10 év tapasztalattal, Bolognai egyete-
mi végzettséggel. Órák skype-on is, on-line ké-
nyelmesen. Tel.: 06-20-518-7907

� Középiskolában és nyelviskolában tanító ta-
nárnõ angol órákat ad, közép- és emelt szintû
érettségire, nyelvvizsgákra felkészít nagy gyakor-
lattal. Tel.: 06-30-358-45-47

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

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

� Jazz-zongora oktatás Káposztásmegyeren
kicsiknek és nagyoknak, kezdõtõl haladó szintig,
gyakorló, diplomás jazz-zongoristától! Zenei elõ-
képzettség nem feltétel, de elõnyt jelent. Komp-
lex, személyre szabott órák – garantált és gyors
fejlõdés! Horváth Bence Tel.: 06-30-947-7451,
benzjazz@mailbox.hu

Állást kínál

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

� Nyugdíjas bejárónõt keresek heti egy alkalom-
ra. Tel.: 06-30-489-5242

� Állományápolásra, kapcsolattartásra kere-
sek érettségizett munkatársakat. Profi telefo-
nos egyeztetõt is. Tel.: 06-30912-4502.

Utazás

� Bécs–Schönbrunn 03. 06.: 7200 Ft, Száztor-
nyú Prága 03. 13–15.: 34 900 Ft., Krakkói vá-
rosnézés    03. 6–28.: 26 900 Ft., Izrael 03.14.:
198 600 Ft + ill.; Izland 04.19.: 295 500 Ft +
ill., Húsvét Erdélyben 04. 02–05.: 56 900 Ft.
Tel.: 413-1874.          Pataki Edit

Egészség

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

Gyermekfelügyelet

� Megbízható hölgy, az otthonában, a hét min-
den napján, gyermekfelügyeletet vállal 0–10 éves
korig. Tel.: 06-20-989-7567, 708-5436, egész nap.

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

Hirdetésfelvétel: hétfõn: 10-17 óráig, csütörtökön 9-16 óráig, pénteken 
9-12 óráig. Az apróhirdetés díja bruttó 1000 Ft/25 szó/megjelenés. Hirdetését
e-mailen is feladhatja: unhirdetes@gmail.com (kérjük, szíveskedjenek a kért
megjelenési dátumokat, nevüket és postacímüket is megírni). Lapzárta: csü-
törtökönként 14 órakor.

Újpesten, a Schweidel u. 3.
szám alatt raktárépületben 

RAKTÁR, IRODA ÉS KÜLTÉRI
TERÜLET többféle méretben

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

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

Egyéni és fizetési kedvezményekkel,
ingyenes szolgáltatásokkal

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

(élelmiszer- és vegyiáru, lakástex-
til és bútor, zöldség-gyümölcs)

boltvezető, idegenvezető,
elsősegély tanfolyam. Jelentkezés
és információ: 06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti
Kirendeltsége 

(1042 Bp., Árpád út 56.)

Ülj be hozzánk, 
hogy Ne fázz! 

Vár a FARKAS TEAHÁZ
IV. István tér 3 (pince)
Tea, kávé, forrócsoki,

kakaó,kalács, sütemény,
melegszendvics

Teakereskedés – ajándék
Rendezvény, Gyereksarok
Hétvégén zene, karaoke

www.farkasteahaz.hu
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� Kiadó: Újpesti Média Nonprofit Kft. � Ügyvezető igazgató: Nemesházi Beatrix � Főszerkesztő: Harkai Péter � Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin 
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Tavasz a télben!

Alapítványi est 
a Homoktövisben
2009 nyarának végén, a tanévkezdõ értekez-
letek egyikén elhatároztuk, hogy jótékonysá-
gi estet szervezünk a szülõk és gyerekek segít-
ségével, melynek célja az iskola 20 év alatt el-
nyûtt ebédlõjének újjávarázsolása, esztéti-
kus, praktikus, vidám bútorokkal. 

Tervünket az elsõ pillanattól fogva támogatta
az „Iskola a határon” Alapítvány is. Így jutottunk
el január utolsó hétvégéjének estjéhez, amit
hosszú hetek, hónapok szervezési munkája elõ-
zött meg, melyben az egész tantestület, sõt a ta-
nulók és szülõk is részt vettek.  Hiszen egy isko-
la közösségét nemcsak tanárok és diákok, ha-
nem a nemes cél érdekében példaértékûen ösz-
szefogó, együttmûködõ, jó szándékú, aktív szü-
lõk is alkotják.

Lélekmelengetõ pillanatokat élhettek át a
zord hideg ellenére mindazok, akik végighallgat-
ták, végignézték iskolánk alapítványi estjének
mûsorát. A profi szervezés eredménye magas
színvonalú, élvezetes szórakoztató est lett.

A mûfaji paletta sokszínû volt. Zenés, táncos
produkciók és prózai elõadások váltották egy-
mást rendkívül gördülékenyen, amelyeket a mû-
sorvezetõ-páros – Vojtkó Anna 4. osztályos diák
és Roskovenszki Zita tanárnõ – vezetett fel. Neves
színmûvészek, mint Kálloy Molnár Péter, Görög
László, a nagyvilágban is sikert sikerre halmozó
operaénekesnõ Gémes Katalin és az Állami Ope-
raház Rézfúvós Quintetje, az operett nagyköve-
tei: Tóth Éva, Leblanc Gyõzõ, az MP3 Trió, a Ta-
vasz Nõi Kórus, a Pilisi Kolibri Táncegyesület nö-
vendékei, és iskolánk volt és jelenlegi tanulói, ta-
nárai is szerepeltek. A régi diákok közül Újszigeti
Anna változatos produkciói, Sebestyén Kátya
fergeteges énektudása, Dr. Baracsi Katalin szava-
lata, Miller Csilla oboajátéka, és a most homok-
tövises Jankovics Betti lebilincselõen tehetséges
mesemondása, az Adonika Mozgásmûvészeti

Stúdió junior és felnõtt csoportjának tánca, va-
lamint tanáraink, Árvay Zsuzsanna, Nagy Zsófia,
Ella Miklós vonóstriójának mûvészi elõadása bi-
zonyította, hogy mennyi megbecsülendõ kincs
volt és van iskolánkban. S bár a program a késõ
estébe nyúlt, a kitartó közönség fergeteges vas-
tapssal jutalmazott minden fellépõt. 

Köszönetünket fejezzük ki – elsõsorban azok-
nak a szülõknek –, akik anyagi áldozatot is vállal-
tak azért, hogy megvalósulhasson célunk, han-
gulatos, esztétikus, igényes ebédlõbútor az isko-
lai étterembe, valamint az Ady Mûvelõdési Köz-
pontnak, hogy otthont adott estünknek, és a
Nánási Kertészet Kft.-nek szemet gyönyörködte-
tõ virágdekorációjáért. Mindenkinek köszönjük
a segítséget!

– TENGELYNÉ FÁBSITS KATALIN tanár
(Homoktövis Általános Iskola)

Középiskolások
1. hely: Illés Anna, a Bródy Imre Oktatási Köz-
pont 10. osztályos tanulója; felkészítõ tanára:
Mogyoródi Zoltánné
2. hely: Varga Dávid, a Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskola 12. osztályos tanulója; felkészí-
tõ tanára: Torma Éva
3. hely: Vajda Gergely, a Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskola 11. osztályos tanulója; felkészí-
tõ tanára: Torma Éva
3. hely: Gerák Alexandra, a Bródy Imre Oktatá-
si Központ 10. osztályos tanulója; felkészítõ ta-
nára: Mogyoródi Zoltánné

PRÓZAMONDÓ VERSENY
1. hely: Ignácz Dániel, a Babits Mihály Gimnázi-
um 8. osztályos tanulója; felkészítõ tanára: Honti
Mária 
2. hely: Nagy Márton Ádám, a Babits Mihály
Gimnázium 7. osztályos tanulója; felkészítõ ta-
nára: Bodó Anna 
3. hely: Jakus Barnabás, a  Karinthy Frigyes
ÁMK 6. osztályos tanulója; felkészítõ tanára:
Bayerné Dancsók Erika 

3. hely: Vígh Dóra, a Szûcs Sándor Általános Is-
kola 5. osztályos tanulója; Felkészítõ tanára:
Bihariné Holéczi Ágnes 

NÉPDALÉNEKLÕ VERSENY
Egyéni verseny
1. hely: Nagy Dorottya, Pécsi Sebestyén Általá-
nos és Zenetagozatos Iskola; felkészítõ tanára:
Pálos Hajnalka
2. hely: Király Edit, Karinthy F. ÁMK Általános
Iskola, felkészítõ tanára: Scherczer László
3. hely: Balogh Boróka, Karinthy F. ÁMK Általá-
nos Iskola; felkészítõ tanára: Scherczer László
Különdíj: Somogyi Eszter, Könyves Kálmán  Gim-
názium; felkészítõ tanára: Zalainé Füles Márta
Csoportos verseny
1. hely: Fehér Fruzsina, Pálmai Kira, Szabó Do-
rottya Homoktövis Általános Iskola; felkészítõ
tanár: Temesváryné Molnár Erika
2. hely: Bojtor Lilien, Szajkó Fanni, Szentiványi
Fruzsina Homoktövis Általános Iskola; felkészítõ
tanár: Temesváryné Molnár Erika
3. hely: Lórántffy Klaudia, Navarra Eszter, Pollák
Noémi Erzsébet Utcai Általános Iskola; felkészítõ
tanár: Kállai Éva

HANGSZERES VERSENY
1–4. évfolyam
1. hely: Kis Lili, Erkel Gyula. Újpesti Zeneiskola,
zongora, Balogh Kálmánné
1. hely: Prencsovszky Zsombor,  Farkas Ferenc
AMI, Dunakeszi, hegedû, Kátai Katalin
2. hely: Kovács Alicia, Erkel Gyula Újpesti Zene-
iskola, hegedû, Skripeczky Istvánné
3. hely: Kovács Márton, Pécsi Sebestyén Általá-
nos és Zenetagozatos Iskola, zongora, Csorba
Zsófia
Különdíj: Tajnafõi Lilla, Erkel Gy. Újpesti Zeneis-
kola , hegedû, Skripeczky Istvánné
5–8. évfolyam
1. hely: Török Bálint, Erkel Gy. Újpesti Zeneisko-
la, cselló, Szabó Zsuzsanna
3. hely: Daróczy Kinga, Farkas Ferenc AMI, Du-
nakeszi, fuvola, Horváth Kinga
3. hely: Hegedûs Anasztázia, Erkel Gy. Újpesti
Zeneiskola, zongora, Balogh Kálmánné
Különdíj: Árkos Gergely, Pécsi S. Ált. és Zenetag.
Iskola, zongora, Erdélyi László
9-12. évfolyam
1. hely: Vasicza Rebeka, Farkas Ferenc AMI, Du-
nakeszi, hegedû, Kátai Katalin
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folytatás a 11. oldalról
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