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ÚJPESTI NAPLÓ

NÕNAP 
Ha máskor nem tették meg, ked-
ves férfiak, március 8-án feltétle-
nül kedveskedjenek a hölgyeknek
egy szál virággal vagy más apró-
sággal – megérdemlik!

CÉLEGYENESBEN 
A tervek szerint május 31-éig be-
fejezõdik az újpesti Fõtér re-
konstrukciója. Vízijáték, csobogó
és új burkolat várja majd az arra
járókat. 4. oldal

SÉTÁNY A KIRÁLY UTCÁN!
Árvácskák, tulipánok, többféle
színben pompázó egyéb virágok
várják azokat, akik a felújított 
Király utcai sétány felé veszik az
útjukat.                           5. oldal 
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ORSZÁGGYÛLÉSI
VÁLASZTÁS – 2010.
Az áprilisi országgyûlési választás-
sal kapcsolatos tudnivalókat, te-
endõket szedtük csokorba.

8. oldal

Megmûvelhetõ földterület a rászorulóknak – 3. oldal

Szociális 
földosztás

Szociális 
földosztás



egáll-e a vonat Káposz-
tásmegyeren? – tette fel
a kérdést Újpest polgár-

mesterének címzett e-mailjében egy
fiatalember, aki, mint írja, születése
óta káposztásmegyeri lakos. Családja
azért költözött annak idején
Káposztásmegyerre, mert beígérték
a kiváló közlekedést, a 3-as metró
megépítését. Emlékszik egy másik
tervre is, mely szerint lenne megálló-
ja a vonatnak is, amellyel pár perc
alatt a belvárosban lehetne az em-
ber. A levélíró most is gyakran veszi
igénybe a Rákospalota-Újpest vasút-
állomásról a Nyugati pályaudvarra
tartó vonatot. Mi lett az ötlettel,
megépül-e a lakótelepen a vonat
megállója, javulhat-e a közeljövõben
több ezer ember közlekedése? 

– Megáll az idõ… dúdolhatnánk a
régi slágert, mert a vonat továbbra
sem áll meg. A közvéleményt azon-
ban érdekli a Káposztásmegyer I. és
II. mezsgyéjére tervezett vasúti meg-
álló ügye. Levegõben lóg a változás,
ha már újra felveti egy káposztásm-
egyeri lakó? 

– Sajnos, nincs elmozdulás a köz-
lekedési tervekben – szögezi le dr.
Derce Tamás polgármester. A levelet
író fiatalember szülei is a metró re-
ményében költöztek a lakótelepre,
több ezer család számított arra,
hogy idõvel a fiatal városrész közle-
kedése is olyan színvonalú lesz, mint
az itt épülõ lakások. Csalódniuk kel-
lett nekik és nekünk is. Elakadt a
metró ügye és kurtán-furcsán ért vé-
get az az elképzelés is, hogy a váci
vasút álljon meg Káposztásmegyeren
még mielõtt a Rákospalota–Újpest
vasútállomásra gördül. A vonatköz-
lekedés mintegymetró pótlékként
jött számításba. Mindkét terv meg-
valósulása túlnõ az újpesti önkor-

mányzaton, jogosultsága, pénze
nem elegendõ a megvalósításra.
Igaz, mint tudjuk, a pénz a legkeve-
sebb, számtalan esetben toldottuk
meg a fõvárosi büdzsét egy-egy rég-
óta várt beruházás felgyorsítása ér-
dekében. Úgy gondolom, a tömeg-
közlekedés javítása egyedül a metró
befejezésével válhat valóra.

– Közel nyolc-tíz évvel ezelõtt a he-
lyi lapban végzett az önkormányzat
közvéleménykutatást arról, megáll-
jon-e a vonat Káposztásmegyeren.
Nagyon sokan szavaztak, még azok
is véleményt nyilvánítottak, akik nem
káposztásmegyeri lakosok. Elsöprõ
volt az igen szavazatok száma.

– Abban az idõszakban több
MÁV-vezetõ is káposztásmegyeri la-
kos lett, magától adódott a téma fel-
vetése és az esetleges együttmûkö-
dés lehetõsége. Pártoltuk – a metró-
építés elmaradása, a lakossági igé-
nyek miatt is –, hogy legyen vasútál-
lomás Káposztásmegyeren. Vállaltuk
volna, hogy önkormányzatunk költ-
ségén elkészíttetjük a terveket. Egy
idõ után egyedül maradtunk.

– Vajon miért? Egy vasúti megállót
talán könnyebb lenne megépíteni,
mint a metrót befejezni…

– A szándék nem volt elég. A
MÁV életében akkor már olyan vál-
tozások kezdõdtek, amelyek ered-
ményeként ma már csak árnyéka
egykori valójának, éppen olyan ösz-
szeomlás közeli állapotában van,
mint az ország. Hajdanában egy vas-
úti dolgozó nemcsak nyugdíjas állást
remélhetett, hanem a fizetésébõl el-
tartotta feleségét, gyermekeit, sõt
taníttatta is õket. A vasúti restiben
elköltött cigányzenés vacsora maga
volt „a” program, és a vasút melletti
ház a város legjobb helyének számí-
tott. Semsey polgármester is ott vá-

sárolt villát… A Rákospalota-Újpest
vasútállomás épülete újra olyan,
hogy a Hideg napok egy-egy jelenetét
ma újra ott lehetne forgatni. Az állo-
más környéke is lepusztult állapot-
ban van. Úgy gondolom, a MÁV-nak
ilyen mértékû vagyonvesztés után ki-
sebb gondja is nagyobb annál, hogy a
megállóval újra foglalkozzon.  

– Ezek szerint a vasútállomás ter-
vét elfelejthetjük?

– Úgy vélem, most nincs a meg-
valósításra lehetõség. Annak, aki Új-
pestrõl a belvárosba tart, továbbra is
a Rákospalota-Újpest vasútállomásról
a Nyugati pályaudvarra tartó vonatot
ajánlom, ez az útvonal számomra is
bevált, amikor annak idején az ötödik
kerületben dolgoztam. Nyáron külön
élményt jelentett, hogy a Vigadó téri
hajóállomásról a Hófehérke és 7 tör-
péjérõl elnevezett kishajó flotta egyi-
ke az újpesti Duna-partig hozott.
Visszaútként ez sajnos már nem meg-
valósítható. De ez nem a nosztalgia
rovat: a közlekedés, a légszennyezés
minden világváros gondja, sajnos ez
alól Budapest sem kivétel. Ezért kelle-
nek a metrók, és nem is elsõsorban
belvárost a belvárossal összekötõ sza-
kaszokon, hanem az agglomerációból
a fõvárosba tartó nyomvonalon. 

– Mennyire lehet reményteli, hogy
a 3-as metró építése bekerült egy év-
vel ezelõtt a fõváros 2020-ig érvény-
ben lévõ középtávú tervébe?

– Már húsz éve várjuk a metró
meghosszabbítását, és hát igazán
„kedvezõ”, hogy újabb 20 éven belül
megvalósulhat. Ez már ugye 40 év.
Ha valaki ennyi szolgálati idõ után
nyugdíjba megy, megemeljük a kala-
punkat elõtte. Mi pedig még csak az
ígéretnél tartunk, és addig még 5 vá-
lasztást is végigcsinálhatunk. És sem-
mi biztosíték nincs arra, hogy meg-

építik, még mindig csak a lehetõség-
nél tartunk. A 3-as metró ugyanis je-
lenlegi formájában 1990 óta létezik,
ekkor adták át az Árpád híd és az Új-
pest városközpont közötti szakaszt.
Az eredeti tervekben szerepelt a vo-
nal meghosszabbítása Káposztásme-
gyerig. A szerelvények pályája a Ró-
zsa utcáig épült meg, ott fordulnak
meg a metrókocsik. Eredetileg a víz-
toronyig kéregvasútként, onnan a
felszínen futottak volna a szerelvé-
nyek. Egy 10 milliárdos beruházást
várat, késleltet, lebegtet a fõváros –
a pénz és a politikai akarat hiánya –
immár 20 éve. A metróépítés elma-
radásának másik oldala: a nyomvo-
nal mentén húzódó terület épületei
– egészen az egykori kispiacig – épí-
tési tilalom alá esnek. Ez az állapot
tarthatatlan. Arra tettem javaslatot
a fõvárosnak, hogy oldjuk fel a vál-
toztatási tilalmat, adjuk el a lakáso-
kat az ott lakóknak. 

– Mit lehet a közlekedéssel kapcso-
latos kérdésre megnyugtató módon
válaszolni? 

– Érzelemmentesen semmit. Azt
azonban mindenképpen, hogy a
közlekedés fejlesztésének zálogát
egyértelmûen még mindig a metró
befejezésében látom, sürgetni fo-
gom. Annak ellenére is, hogy infor-
mációim szerint a közeljövõben
utoljára ül össze a fõvárosi közgyû-
lés. Ebben messzemenõen partne-
rem az önkormányzatban képvise-
lettel rendelkezõ valamennyi párt és
szervezet, ebben a kérdésben azonos
nevezõn vagyunk. Bízom abban is,
hogy a fõvárosi önkormányzatnak
olyan vezetése és testülete lesz,
amely egy 10 milliárdos beruházást
elõre sorol. Hiszen a közlekedés
nemcsak a mi gondunk. – B. K.

A fejleményekre visszatérünk.

Sorozatunkban olyan eseteket tárunk az olvasó elé,
amelyek személyes jelzéseket, vagy éppen lakókö-
zösségi panaszokat tartalmaznak, sokakat érint-
hetnek,  még többeket érdekelhetnek, az  újpesti-
ek  tájékoztatását, egyben tájékozódását segítik. Az
aktát dr. Derce Tamás polgármesterrel lapozzuk. 

Aktáról aktára 
a polgármesterrel
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Ez egy saját lábon álló, saját útján járó város költség-
vetése. Egy forint mûködési vagy fejlesztési hitelt
sem veszünk fel, de megszorításokra sincs szükség.
Ez a költségvetés nem a számokról, hanem világos
értékekrõl szól. Közel 400 millió forint jut az újpes-
ti egészségügyre. Lesz új gyermekfogászati rende-
lõnk, hogy gyermekeink modern körülmények kö-
zött, korszerû ellátást kaphassanak. A felnõtt szak-
rendelõ felújítására 240 millió forintot tettünk félre.
De a pénzbõl jut arra is, hogy a tavalyi évhez hason-
lóan a háziorvosok támogatásával segítsük a beteg-
ellátást, sõt a veszélyeztetett újpesti fiatalok HPV el-
leni védõoltásához is hozzájárulunk. 

Az otthonok biztonságáért a 30 millió forintos
keretbõl továbbra is segítjük a bajbajutott lakás-
hiteleseket, de nem feledkeztünk meg a fiatal há-
zasok támogatásáról sem. A távfûtés számlájának

csökkentése céljából tovább folytatjuk az ÖKO-
programot, melyet kiegészítettünk a Panel-prog-
rammal, ami a hõszigeteléshez és a nyílászárók
cseréjéhez biztosít támogatást.

Az oktatás keretében, azon túl, hogy biztosítjuk
az iskolák, óvodák és bölcsõdék mûködését, to-
vábbra is elvégezzük a szükséges karbantartáso-
kat. 250 millió forint jut az intézményi felújítások-
ra, és 50 millió forint játszóudvarok építésére. A
rendezett, virágos újpesti utcákért kiemelt szere-
pet kaptak a közterületek. 230 millió forintot kü-
lönítettünk el parkfenntartásra. Folytatódik a
parkok és játszóterek felújítása, valamint a Virág-
Város-program is. A tavalyi évhez hasonlóan to-
vábbra is segítjük az újpesti kisvállalkozókat, és a
piaci kereskedõket. Megspóroljuk nekik az infláci-
ót azzal, hogy az idén sem emeljük a helyiségek és
üzletek bérleti díját, illetve egy 30 millió forintos
alapot is elérhetõvé teszünk számukra. A 30 mil-
lió forintos alapra nem csak õk, hanem a civil szer-
vezetek és az egyházak is számíthatnak. 

Ez a költségvetés nem a számokról, hanem az
otthonokról, a családokról és azokról az értékek-
rõl szól, amelyek mindannyiunknak, pártállástól
függetlenül fontosak – mondta dr. Trippon Nor-
bert alpolgármester.
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A képviselõ-testület elfogadta a város idei évi költségvetését. Olyan te-
rületek kaptak kiemelt szerepet, mint az egészségügy, az otthonok biz-
tonsága, az oktatás, a közösségi támogatások valamint a közterületek
rendje. A költségvetés nem a nadrágszíj politikáját tükrözi, nem a szá-
mokról, hanem családokról és értékekrõl szól – mondta dr. Trippon
Norbert alpolgármester, a költségvetés elõterjesztõje.

Prioritások mentén

A költségvetés nem a számokról,
hanem családokról és értékekrõl szól

z alpolgármester javaslatát keddi ülé-
sén fogadta el a képviselõ-testület,
melyre a költségvetésben 10 millió fo-

rintot különítettek el. A tervek szerint kiskert
méretû parcellákat alakítanának ki a kerülethez
viszonylag közel esõ, jó minõségû területen,
melyet az újpesti családok rendelkezésére bo-

csátanának. Az önkormányzat a kerületi civil-
szervezetekre és egyházakra bízná, hogy az új
programhoz találjanak 10-15 olyan családot,
akik vagy anyagi okok miatt vállalkoznának a
földmûvelésre, vagy azért, mert saját maguk
szeretnék megtermelni azt, ami az asztalra ke-
rül. Számukra a kerületi parkfenntartó cégen

keresztül a növényvédelemben is besegítené-
nek. Az ingyen földet elfogadóknak egyetlen
feltételt szabnak, a megtermelt zöldségbõl, gyü-
mölcsbõl 10 százalékot le kell adniuk, melyet az
újpesti kisnyugdíjasok és rászorulók között osz-
tanának szét. 

Az oldalt összeállította: H. P.

Szociális földosztás

A

Dr. Trippon Norbert alpolgármester javaslatára az önkormányzat ter-
mõföldet bérel a vállalkozó kedvû újpesti családok számára azért,
hogy maguk termelhessék meg a betevõ zöldséget, gyümölcsöt. Az
ingyenes programnak egyetlen feltétele van, a megtermelt javak tize-
dét le kell adni az önkormányzatnak azért, hogy szétoszthassák a kis-
nyugdíjasok és a rászoruló újpesti családok között.

KÖLTSÉGVETÉSI PRIORITÁSOK
Egészségügy:
Új Gyermekfogászati Rendelõ 40 millió forint
Felnõtt szakrendelõ 240 millió forint 
Pozsonyi úti Rendelõ 15 millió forint
Laborvizsgálatokhoz való 
hozzájárulás 18 millió forint
HPV elleni védõoltás 20 millió forint
Háziorvosok támogatása 30 millió forint

Otthonok Biztonsága:
Fiatal házasok lakástámogatása 25 millió forint
Társasház felújítási alap 10 millió forint
ÖKO-program 120 millió forint
Lakáshitelesek támogatása 30 millió forint
Panel-program 20 millió forint

Közösségek támogatása:
Civil szervezetek támogatása 30 millió forint
Egyházak támogatása 30 millió forint
Kisvállalkozók támogatása 30 millió forint
Újpesti Tornaegylet támogatása 50 millió forint
Rendõrség támogatása 25 millió forint
Kisebbségek támogatása 17,5 millió forint

Közterületek rendje: 
Park és játszótér építés 160 millió forint
Parkfenntartás 230 millió forint
Úttest és járdatakarítás 65 millió forint
VirágVáros-program 76 millió forint
Király utcai sétány 40 millió forint

Intézmények felújítása:
Karbantartás 200 millió forint
Felújítás 250 millió forint
Intézményi játszóterek 50 millió forint
Piaci nagycsarnok fûtés 
korszerûsítés 17 millió forint
Piac kapu 7 millió forint



– Kezdjük a közelmúlttal és a je-
lennel. Lefektettük az NA 100-
as vízvezetéket a Károlyi szo-
borpark déli részén, jelenleg az
NA 400-as vezeték kiépítése fo-
lyik a keramitos parkoló körül,
illetve a Kemény Gusztáv utcá-
nál. Mire megjelenik az újság, a
Kemény Gusztáv utca sarok
forgalmi rendje helyreáll. Most
folynak a munkálatok a Város-
háza mellett, a Károlyi utca felõ-
li oldalon: a burkolatépítést, a
vízijátékok, csobogók alapjai-
nak elhelyezését, és a gépészeti
berendezések kialakítását végez-
zük. A Duna-sétány felújítási
munkálatait befejeztük. A kö-
vetkezõ lépés a Városháza elõtti
burkolat felújítás lesz, melyet
igyekszünk úgy végezni, hogy
sem a hivatal dolgozóinak, sem
a Városházát felkeresõ polgá-

roknak ne okozzon kellemetlen-
séget. Az István úti buszmegál-
lónál lévõ járdát több mint egy
méterrel kiszélesítjük, a busz-
megálló közel egy méterrel bel-
jebb kerül az István út felé. 

Megkezdõdtek a Károlyi szo-
borpark kialakításának munká-
latai is. Megújul a Mády Lajos
utca is, sétálóutca-jellegû bur-
kolatot, és oszlop-megvilágítást
kap. A Károlyi utcában, melybe
a Mády Lajos utca belefut, sze-
gélykorrekciókat hajtunk végre,
illetve a református templom
elõtt új burkolatot rakunk le. A
Ká-rolyi utcában a a forgalom
kétirányú lesz, a Templom utcai
keresztezõdésénél lámparend-
szer kerül elhelyezésre, amely
megkönnyíti majd az autósok
közlekedését, hiszen ez a keresz-
tezõdés beláthatatlan és veszé-

lyes. A Károlyi utcával kapcsola-
tosan tájékoztatnunk kell még
Újpest lakosait arról, hogy a fel-
újítás ideje alatt a buszforgalom
elterelésre kerül.  

Elfogadva a lakók vélemé-
nyét, a katolikus templom mel-
letti pergolával kapcsolatban
új tervek készültek, melyet a la-
kosság is elfogadott. A régi per-
gola lebontása a napokban
megkezdõdik, bontás után az új
pergola építésével folytatjuk a
munkálatokat. A templom mel-
lett, a füves területen áll majd a
Boldogság Kapu, ahol bárki,
akár az ifjú házasok is és az Új-
pestre látogatók fotókat készít-
hetnek. A pergola és a Boldog-
ság Kapuval összhangban kerül
elhelyezésre négy szobor, me-
lyekrõl szakmai zsûri dönt. A
Trombita téren, a Városháza és
a katolikus templom tengelyé-
ben kerül elhelyezésre az
„Anyai fájdalom” nevet viselõ
szobor. A templomkert rend-
betételén jelenleg is dolgoznak
munkatársaink. Átadásra került
az épület fõbejárata elõtti tér
és lépcsõ.

Az eredeti tervek szerint má-
jus 31. volt az I. ütem befejezésé-
nek dátuma, sajnos a közelmúlt
idõjárása miatt az ütemtervet át
kellett dolgozni, sûríteni kellett
az egyes munkafázisok idejét, de
ez nem érinti a munkálatok vég-
határidejét. Azon leszünk, hogy
a terület használhatóságát és a
szükséges munkálatokat összee-
gyeztessük annak érdekében,
hogy az itt élõknek, az itt dolgo-
zóknak, a piacra járóknak, és az
autósoknak ne okozzunk nagy
kellemetlenséget. 

(A részletes ütemtervet megte-
kinthetik a ujpestifoter.hu és az
ujpest.hu weboldalon.) – PK

50 millió forint támogatás az UTE-nak!
Nagy István alpolgármester javaslatára, Belán Beatrix alpolgármester asszony egyetértésév-
el úgy döntött a képviselõ-testület, hogy idén 50 millió forint támogatást biztosítanak az
Újpesti Torna Egyletnek.

A képviselõ-testületi ülésen az alpolgármester többek között a rekreációs és sporttevékenységek
támogatására hívta fel a figyelmet. Mint mondta, ezekre érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni, ezért
további 20 millió forintos plusz támogatást javasolt az UTE-nak. A plusz támogatás beépítésre kerül
a költségvetésbe, így a 125 éves torna klub az idén 50 millió forintos támogatást kap.

Finisben az I. ütem
Végéhez közeledik az Új Fõtér I. ütemének kivi-
telezése. Tervek szerint május 31-ig elkészül a
Fõtér rekonstrukciója, melyrõl a Fõtér Kft. ügy-
vezetõ igazgatóját, Tilli Lajost kérdeztük. 
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MEGEMLÉKEZÉSEK
Újpest Önkormányzata
ebben az esztendõben is
megrendezi hagyomá-
nyos koszorúzási ünnep-

ségét az 1848-as forradalom
és szabadságharc, valamint hõ-
sei tiszteletére, melyre minden

érdeklõdõt szeretettel várunk.
A megemlékezés helyszíne és idõ-

pontja: Petõfi szobor, 2010. március
15., 11. óra. (Újpest, Deák Ferenc és
Rózsa utca keresztezõdése).

Ünnepi beszédet mond: Dr. Derce Ta-
más, Újpest polgármestere.

A mûsorban közremûködnek a Szép
Ernõ Színház és a Felvidéki Rockszínház
mûvészei, az Erkel Gyula Újpesti Zeneis-
kola fúvós zenekara valamint a Bem
Néptáncegyüttes és zenekara.

Újpest Önkormányzata

MEGHÍVÓ
az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola
ünnepi koncertjére, az 1848-as for-
radalom és szabadságharc tiszteletére.
Helyszín és idõpont: Újpesti Városháza
(István út 14.) 2010. március 15.
18.30 óra.

Mûsor: Himnusz, Petõfi: Nemzeti dal,
1848-as népdalok, Schumann: Románc,
Haydn: Trio III.t. ,,Rondo alla Ungarese”,
Doppler: Magyar fantázia, Dvorzsak:
Dal a holdfényhez, Chopin: c moll
Nocturne, Schumann: Fantasiestücke,
Bartók: Szvit op. 14, Kányádi Sándor:
Nyergestetõ, Erkel: Bánk bán, Melinda
áriája, Erkel Ferenc: Szózat. 

Népdalkör Bakó Judit vezetésével.
Gordonka: Sipos Gábor Gergõ, hegedû:
Feltóti Zsuzsanna, gordonka: Nyíriné
Lakatos Gabriella, zongora: Mezei Pál,
fuvola: Petrovics Anna, ének: Hruby
Edit,  hegedû: Dancsó Diána, klarinét:
Csalló Roland, zongora: Mezei Pál, sza-
valat:   Nagy Márton Ádám, ének: Mon-
dok Yvett, Erkel Gyula Újpesti Zeneis-
kola énekkara. Vezényel Bakó Judit.
Zongorán közremûködik Mezei Pál.

A belépés díjtalan. Jegyek igényelhe-
tõk a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáin: (Bp., IV. ker., István út 15.,
Hajló u. 42-44.) 



avaly az újpesti önkormány-
zat megbízásából elkészült a
Király utcai sétány egy szaka-

sza. A sétány új burkolatot kapott,
padokat és hulladékgyûjtõket he-

lyeztek ki. Kivágásra kerültek a bal-
eset- és életveszélyes fák, füvesítet-
tek, a sétáló út mentén kiemelt vi-
rágágyásokat létesítettek, melyekben
tavasszal és õsszel árvácskák, tulipá-
nok, nyáron egynyári vegyes virá-
gok pompáznak majd. Idén a mun-
kálatok befejezõdnek, és az újpes-
tiek már a megújult sétányon sé-
tálhatnak. A látványtervek a
www.ujpest.hu weboldalon is
megtekinthetõk.

Tavaly Újpest önkormányzata a Király utcai sétány
Kassai utcától Erzsébet utcáig terjedõ szakaszát már
felújította. A tervek szerint az idén befejezõdnek a
munkálatok, melyre a költségvetésben 40 millió forint
áll rendelkezésre.

Befejezõdik a Király utcai sétány felújítása

Idén már sétálhatunk
az új sétányon!
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Ilyen most…

Ilyen lesz…

Új cég látja el
a tájékoztatási
feladatokat
Eredménytelenül végzõdött az Új-
pesti Média Kht. nonprofit korlá-
tolt felelõsségû társasággá alakulá-
sa. A Cégbíróság nem jogerõsen el-
rendelte a Kht. kényszer-végelszá-
molását. A társaság jogi képviselõ-
je a Fõvárosi Ítélõtáblához felleb-
bezést nyújtott be, melyben a vég-
zés hatályon kívül helyezését kérte.

Ugyanakkor az újpesti önkormány-
zat nem akarja kockáztatni a felleb-
bezés esetleges elutasítását, tovább-
ra is eleget kíván tenni tájékoztatási
feladatainak, ezért a képviselõ-tes-
tület március hó 2. napján új cég
alapításáról döntött. 

Az önkormányzat képviselõ-tes-
tülete 2009 júniusában döntött ar-
ról, hogy a Média Kht. nonprofit
korlátolt felelõsségû társaságként
mûködjön tovább, egyben elfogad-
ta az erre vonatkozó Alapító Okirat
és Közhasznúsági Szerzõdés módo-
sítást. A döntésre a gazdasági társa-

ságokról szóló 2006. évi IV. törvény
értelmében volt szükség. E szerint a
közhasznú társaság 2007. július 1-
jét követõ két éven belül nonprofit
korlátolt felelõsségû társaságként
mûködhet tovább, vagy más non-
profit gazdasági társasággá alakul-
hat át.

Ennek megfelelõen a Kht. jogi
képviselõje 2009. június 30-án be-
nyújtotta a változásbejegyzési kérel-
met. A Cégbíróság 2009. augusztus
6-án kelt végzésében hiánypótlást
rendelt el, melynek a társaság nem
tett maradéktalanul eleget. A prob-

lémát az okozta, hogy az egyébként
15 nappal meghosszabbított hiány-
pótlási határidõ alatt a Felügyelõ Bi-
zottsági tagok elfogadó nyilatkozata
nem került hiánytalanul beadásra.
Jelenleg az ügyben belsõ vizsgálat
zajlik.

A képviselõ-testület úgy határo-
zott, hogy az Újpesti Napló kiadója,
a helyi televízió és az ujpest.hu üze-
meltetõje az újonnan alapított cég
lesz. Az önkormányzat a társaság
feladatainak ellátásához a minden-
kori éves költségvetés terhére támo-
gatást biztosít.

döntés értelmében szak-
emberek segítségével meg-
kezdõdik az oltóprogram

kidolgozása. Az önkormányzat el-
sõdleges célja, hogy az oltható 9 és
25 év közötti korosztályból – az ol-
tási ajánlások figyelembevételével –
annak a korcsoportnak az oltásához
járuljon hozzá, amelyik a vírus terje-
désének jellemzõjébõl adódóan a
leginkább veszélyeztetett. Szakem-
berek szerint a nemi élet megkezdé-
se elõtti vakcináció biztosít közel
100%-os védettséget a védõoltásban
levõ HPV-típusok okozta rákos és
jóindulatú megbetegedések ellen. 

Bõvebb információ a www.hpvinfo.hu
weboldalon olvasható. 

Az oldalt összeállította: H. P.

A szocialista frakció kezdeményezésére az idei évi költ-
ségvetésben az önkormányzat 20 millió forintot
különített el HPV elleni védõoltás céljából. Az oltóprog-
ram célja, hogy újpesti fiatalok védettséget kapjanak a
HPV vírus ellen, melynek a kutatások szerint a méh-
nyakrák kialakulásában van szerepe. 

HPV elleni védõoltás

Oltóprogram 
a méhnyakrák ellen
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z elsõ két napirendi pont-
ban a képviselõk a költség-
vetést tárgyalták. Elsõ kör-

ben az önkormányzati intézmények
és a polgármesteri hivatal 2009. évi
költségvetésérõl és a végrehajtás sza-
bályairól szóló rendelet módosításá-
ról esett szó, mely szerint a költség-
vetési fõösszeg bevétele és kiadása
19 milliárd 379 MFt-ra módosult. Az
elõterjesztést 19 igen, 3 nem szava-
zat mellett elfogadták.

ÚJPEST A HARMADIK ÚT
MELLETT DÖNTÖTT
A második napirendi pontban a
2010. évi költségvetésrõl szóló javas-
latot tárgyalta a testület. A képvise-
lõket az elõterjesztõ, dr. Trippon Nor-
bert tájékoztatta a javaslatról, melyet
a Pénzügyi Bizottság korábban meg-
tárgyalt és elfogadásra javasolt. Az al-
polgármester elmondta, a tervezetet
az újpesti egyházak, vállalkozók, gaz-
dasági társaságok, intézmények,
szakszervezetek és a piacfelügyelõség
képviselõivel is egyeztették. A nehéz
gazdasági helyzetben több módszert
alkalmazhatnának a költségvetés
megtervezésénél: hangsúlyt helyez-
hetnének a megszorító intézkedések-

re, egyfajta megoldás lehetne a hitel-
felvétel is, azonban Újpest a harma-
dik út mellett döntött, így a kerület
továbbra is a saját lábán áll. 

A tervezett 17 millárd 837 millió
Ft-os költségvetés több fõ szegmens-
bõl tevõdik össze: 390 MFt-tal kalku-
lálnak az ingatlanértékesítések kap-
csán, jelentõs EU-s forrásokra is szá-
mítanak. Dr. Trippon Norbert a költ-
ségvetés-tervezet prioritásairól is tá-
jékoztatta a képviselõket. Az egyik
legfontosabb feladat idén az egész-
ségügyi helyzet javítása. 30 MFt-tal
kívánják támogatni a háziorvosokat
és gyerekorvosokat. 240 MFt jut a fel-
nõtt szakrendelõ fejlesztésére, 18
MFt a Károlyi Sándor Kórház labor-
vizsgálataira; a Pozsonyi úti rendelõ
felújítására 15 MFt-ot, az új gyermek
fogászat felújítására pedig összesen
76 MFt-ot különítenek el. 

Másik prioritás a közterületek
rendje, tisztasága. Folytatódik a
VirágVáros-program, a fasor-rehabi-
litáció, a parkok, játszóterek, járdák
kiépítése, felújítása, a parkolók épí-
tése, a közvilágítás folyamatos fej-
lesztése. Folytatni kívánják a forga-
lomtechnikai beruházásokat, a Ki-
rály utcai sétány kialakítását. Szó

esett az intézmények, épületek fel-
újításáról is, melyre idén 200 MFt-ot
terveztek. Sor kerül a Polgármesteri
Hivatal épületének felújítására és
akadálymentesítésekre. A javaslat ki-
emelten foglalkozik az Újpesti Rend-
õrkapitányság támogatásával és a
térfigyelõ kamerák számának növe-
lésével is. 

Folytatódik az ÖkoProgram és a
társasházak felújítása. Idén is biztosí-
tanak 30 MFt-ot a bajba jutott lakás-
hitelesek megsegítésére, 30 MFt-ot
különítenek el az egyházak, civil
szervezetek számára, a kisvállalkozók
megsegítésére szánt összeggel kap-
csolatban pedig Keztyûs Józseffel, a
BKIK Újpesti Tagcsoportjának elnö-
kével fognak egyeztetni. Dr. Trippon
Norbert hozzáfûzte, nem kívánnak
emelni az üzlethelyiségek, és a piaci
bérletek díjain. 

ÉRVEK, ELLENÉRVEK
A tájékoztatás után a képviselõk te-
hették fel kérdéseiket. Pajor Tibor
(JOBBIK) úgy vélte, a jelenlegi gazda-
sági helyzetben nem helyes ingatlan-
eladásban gondolkodni, mivel nem a
megfelelõ árat kapná Újpest az el-
adott ingatlanokért. Felvetette, hogy
eddig arról tájékoztatta az önkor-

mányzat a képviselõket, hogy a piac
jól mûködik, a javaslat viszont keve-
sebb piaci bevétellel számol ebben
az évben. Irreálisnak tartotta az Új
Fõtér rendezvénysorozatára szánt 50
MFt-ot, és a mélygarázs tervezésére
szánt 85 MFt-ot. Ez utóbbival kap-
csolatban módosító javaslattal is élt
a képviselõ. Daróczi Lajos (FIDESZ) a
Tûzõrségnek szánt 1,2 MFt-ot keve-
sellte, illetve hivatkozott egy késõbbi
napirendi pontra, mely az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház feladatkö-
rének bõvítésérõl szólt. A képviselõ
úgy vélte, a feladatok bõvítésével az
UGYIH-nak szánt támogatást is meg
kellene növelni. 

Juhász László frakcióvezetõ
(MSZP) módosító javaslattal élt: az
ÖkoProgramon kívül a panelekben
élõk lakhatási körülményeinek javí-
tása is kitûzött cél legyen. Ide tartoz-
nak a nyílászárók, vagy a szigetelés
korszerûsítése. Szabó Gábor (MSZP)
a HPV-vírus elleni oltás támogatásá-
ra hívta fel a figyelmet, melyre 20
MFt összeg elkülönítését javasolta.
Belán Beatrix alpolgármester Nagy
István alpolgármester írásban tett
módosító javaslatára reagált. Nagy
István a bölcsõdebõvítés elõirányza-
tából 20 MFt átcsoportosítását java-
solta az UTE támogatására. Belán
Beatrix elmondta, más forrást kell
az UTE támogatásához találni.
Wintermantel Zsolt (FIDESZ) hozzá-
fûzte, az MSZP–SZDSZ vezetésû fõ-
városi önkormányzat korábbi dön-
tése miatt nem tudja Újpest a böl-
csõdei férõhelyeket bõvíteni. 

Szalma Botond (KDNP) felszólalá-
sában kiemelte, a költségvetési ja-
vaslat profi anyag, de vannak benne
kivetnivalók, és pontatlanságok. Ki-
emelte, hogy idén kevesebb pénzt
szánnak a választásokra, mint a tava-
lyi évben, de erre dr. Vitáris Edit jegy-
zõ elmondta, elírás történt a javaslat
elkészítésénél. Szalma Botond a tele-

A meghirdetett idõpont után egy héttel, március 2-án
került sor az újpesti képviselõ-testület legutolsó és
eddigi leghosszabb ülésére, melyen a képviselõk hajnali
fél egykor még jelentõs kérdésekben döntöttek. A
leghosszabb vita az idei évi költségvetés körül alakult ki. 

Elfogadták a 2010.
évi költségvetést
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fonköltség, a benzinköltség, a dologi
kiadások és az iparûzési adó terve-
zett elõirányzatát eltúlzottnak tar-
totta. 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
JAVASLATOK
Nagy István alpolgármester örült an-
nak, hogy a javaslat az egészségügy
rendbetételét célul tûzte ki. Hozzá-
fûzte, fontos feladata volna minden
önkormányzatnak, hogy az idõsödõ
társadalom problémáival foglalkoz-
zon. Kiemelte, hogy a rekreációs és
sporttevékenységekre érdemes volna
nagyobb hangsúlyt fektetni, különös
tekintettel a 125 éves UTE támogatá-
sára. A HPV-vírussal kapcsolatban
Nagy István elmondta, közel 50 MFt-
ba kerülne a célcsoport beoltása, mi-
vel egy oltás költsége 60-90.000 Ft-ba
kerül. Szó esett a bölcsõdei férõhe-
lyekrõl is. Ezzel kapcsolatban az al-
polgármester kiemelte, hogy mivel a
GYES két évre csökkent, idõvel bizto-
san szükség lesz a férõhelyek számá-
nak megnövelésére, illetve az óvo-
dai férõhelyek számát befolyásol-
hatja az iskolaérettség kérdése is.
Molloné Dr. Balog Éva (MDF) a fû-
téskorszerûsítésre szánt összeget ke-
vesellte. Javasolta, hogy a régen Új-
pesten kiválóan mûködõ tankönyv-
támogatási rendszert újra vissza kel-
lene állítani, illetve a helyi kisebbsé-
gi önkormányzatok tevékenységére
szánt összeg emelésérõl kérdezte az
elõterjesztõt. Felvetette továbbá,
hogy másutt lenne a helye a kisegí-
tõ mezõgazdasági szolgáltatásra
szánt összegnek. 

Dr. Kató Balázs frakcióvezetõ az
Újpestért Egyesület támogatásáról
biztosította a testületet, majd hoz-
záfûzte, a korábbi bizottsági ülése-
ken lett volna lehetõség az egyezte-
tésekre, módosításokra. Dr. Hollósi
Antal (FIDESZ) támogatta Szabó
Gábor HPV-oltásról szóló javasla-
tát, bár úgy vélte, a 20 MFt kevés
lesz annak kivitelezésére. Stabilnak
és jónak tartotta a költségvetési ja-
vaslatot, de a kerületi fejlesztéseket
kevesellte a képviselõ. Ugyanígy
Koronka Lajos (FIDESZ), aki ezt ki-
egészítve elmondta, egy új épület
mûködtetése sok esetben gazdasá-
gosabb, mint egy régi, rossz mûsza-
ki állapotban lévõ épület fenntartá-
sa. Felhívta a figyelmet a fiatalkori
szegénység jelenlétére, s a mélyga-
rázsra tervezett 85 MFt-ból 50 MFt-

ot az ingyenes ebédeltetésre javasolt
fordítani. 

ALPOLGÁRMESTERI INDOKLÁS
Frakciószünet után az elõterjesztõ,
dr. Trippon Norbert alpolgármester
válaszolt a kérdésekre. Elõször azt ja-
vasolta, hogy a polgármesteri és al-
polgármesteri segélykeret szabályo-
zására alkosson rendeletet a testület.
Arra a felvetésre, hogy nincs fejlesz-
tés a kerületben, a gyermek szakren-
delõ kiépítését, a felnõtt rendelõ fel-
újítását, a közterület-felügyelet lét-
rehozását, a gyermekfogászat kiala-
kítását és az Új Fõteret hozta fel pél-
dának. A HPV-oltással kapcsolatban
elmondta, az oltásra tervezett 
20 MFt felülrõl nyitott alap, a teljes
összeg fedezetét meg kell találni. A
kisebbségi önkormányzatok támo-
gatását a képviselõikkel folytatott
egyeztetés során határozták meg. A
tankönyvtámogatást megfontolan-
dó ötletnek vélte az alpolgármester,
és ígéretet tett rá, hogy a késõbbiek-
ben visszatérnek rá. Arra a véle-
ményre, miszerint túl sok pénzt for-
dít az önkormányzat a VirágVáros-
programra, dr. Trippon Norbert úgy
válaszolt, a program élhetõbbé,
szebbé varázsolja a kerületet, melyre
az újpestieknek igényük van. Ígéretet
tett arra, hogy indokolt esetben to-
vábbra is segíteni fog az önkormány-
zat a pedagógusok továbbképzésé-
ben. Szóba került a mélygarázsra for-
dított 85 MFt-os összeg is. A frakció-
egyeztetésen a frakcióvezetõk meg-
állapodtak abban, hogy ez az összeg
irreálisan magas, és más területek
támogatására kellene fordítani. 

Dr. Trippon Norbert javasolta,
hogy 10 MFt-ot az úgynevezett szo-
ciális földalapra csoportosítson át a
testület. Ezt az összeget arra fordíta-
ná az önkormányzat, hogy a kerüle-
ti családok számára termõföldeket
béreljen. A tulajdonosok által meg-
termelt javak tizedét az önkormány-
zat kapná meg, mellyel a rászoruló-
kat tudná támogatni. 

Végül a piac kapcsán felmerült
kérdésre is választ kaptak a képvise-
lõk. A piac bevétele a 2009. évben
túl volt tervezve, idén ezért lett ala-
csonyabb az elõirányzat. A Gazdasá-
gi Bizottság döntött a piac átfogó
felújításáról, melynek megvalósulása
után az önkormányzat számolhat
azzal, hogy jelentõsebb bevétel fog
keletkezni. 

DÖNTÉS A KÖLTSÉGVETÉSRÕL
A hosszúra nyúlt vita után a szava-
zásra került sor. Elõször Pajor Tibor
módosító javaslatáról szavaztak a
képviselõk. Nem fogadták el, hogy a
mélygarázsra szánt 85 MFt-ból az
UTE-t, a sportpálya felújításokat, a
közbiztonsági bizottság tartalékának
emelését, és a közterületi játszóesz-
közök beszerzését finanszírozza az
önkormányzat. Koronka Lajos mó-
dosító javaslatát, miszerint a Fõtér
program II. ütemébõl 50 MFt-ot át
kellene csoportosítani az iskolai ét-
kezések támogatására, 11 igen, 13
nem mellett elvetették. Nagy István
visszavonta az UTE-ra vonatkozó
módosító javaslatát. 

A költségvetési rendeletet a képvi-
selõk 20 igen, 9 nem mellett elfogad-
ták. 

Az 1. számú határozati javaslat,
mely a kerületi házi- és gyermekor-
vosok részére mûködési és felhalmo-
zási támogatást nyújtott volna az
elõterjesztésben szereplõ keretössze-
gig, visszavonásra került. 26 igen, 2
tartózkodás mellett elfogadták a
képviselõk, hogy a BKIK újpesti tag-
csoportjának elnökével május 1. ha-

táridõvel egyeztetnek a kisvállalko-
zók támogatásával kapcsolatos ren-
delet esetleges módosítására.

Pajor Tibor az alapjavaslat 3. hatá-
rozati javaslatát, mely arról szól,
hogy a testület felkéri az áprilisi or-
szággyûlési választások után meg-
alakuló új kormányt, mindent te-
gyen meg az önkormányzatok jobb
finanszírozása érdekében, kiegészí-
tette azzal, hogy miután a
Gyurcsány- és Bajnai kormány elszá-
moltatásra került. Ezt 14 nem, 2 tar-
tózkodás mellett elvetették, az ere-
deti javaslatról 17 képviselõ szava-
zott igennel. 

A képviselõk 28 igennel megsza-
vazták, hogy az önkormányzat meg-
vizsgálja, milyen lehetõség adódhat
az ingyenes tankönyvek biztosításá-
ra. 28 igennel megszavazta a testület
a polgármesteri és alpolgármesteri
segélykeret szabályozására vonatko-
zó rendelet megalkotását. Végül a
HPV-vírus elleni oltásról is döntöt-
tek: 23 igen, 1 nem szavazat mellett
elfogadták a képviselõk, hogy a fel-
használás módjáról május 1-ig ren-
delettervezetet készítenek. – P. K. 

(Folytatjuk)

HIRDETÉS



névjegyzékbe történõ fel-
vételrõl szóló értesítõt az
ajánlószelvénnyel együtt:

2010. február 8. és február 12. között
kapták meg a választópolgárok. A
névjegyzék 2010. február 10-tõl feb-
ruár 17-ig volt megtekinthetõ a Pol-
gármesteri Hivatalban. A módosított
névjegyzék 2010 április 9-én 16.00
óráig, illetve április 23-án 16.00 óráig
tekinthetõ meg.  Ha a választópolgár
a névjegyzékbõl kimaradt, akkor mi-
nél elõbb kezdeményezze a névjegy-
zékbe vételét, mert a szavazás napján
erre már nem lesz lehetõsége! A vá-
lasztási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény változása miatt a szavazat-
számláló bizottság a névjegyzékbe a
szavazás napján nem vehet fel válasz-
tópolgárt, kivéve az igazolással szava-
zásra kijelölt szavazókört.

Felhívom továbbá azon választó-
polgárok figyelmét, akik a lakcímü-
ket a névjegyzék elkészítése után
megváltoztatták (pl: költözés, átje-
lentkezés), hogy õket az új lakcím
szerint illetékes helyi választási iro-
da vezetõje veszi fel a választói név-
jegyzékbe, és errõl õt az új „Értesí-
tõ” megküldésével tájékoztatja. Eb-
ben az esetben a helyi választási iro-
da vezetõje haladéktalanul értesíti a
korábbi lakcím szerint illetékes
jegyzõt, aki törli ezt a választópol-
gárt a névjegyzékbõl.

Felhívom a választópolgárok fi-
gyelmét, hogy a névjegyzék lakcím-
változás miatt április 10. után nem
módosítható.

MIT KELL TUDNI A SZAVAZÁS 
HELYÉRÕL?
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az
Értesítõn feltüntetett szavazókör-
ben szavazhat.

Szavazni Újpesten 87 darab sza-
vazókörben lehet. Az újpesti vá-
lasztópolgárok többsége ugyan-
abban a szavazókörbe adhatja le
szavazatát, mint ahol eddig sza-
vazott. Amennyiben mozgásában
akadályozva van (például egészségi
állapota miatt), úgy a szavazást
megelõzõen a jegyzõtõl írásban kér-
het mozgóurnát. Ebben az esetben a
szavazatszámláló bizottság két tagja
fogja Önt felkeresni a mozgóurná-
val. Mozgóurnát végsõ esetben a
szavazás napján – szintén írásban –
a szavazatszámláló bizottságtól
kérhet.

Hogyan szavazhat az a válasz-
tópolgár, aki a választás napján
lakóhelyétõl távol, de Magyaror-
szágon tartózkodik?

A lakóhelyétõl távol lévõ (nem az
állandó lakóhelyén tartózkodó – pl.
rokonlátogatoson lévõ, tavaszi szü-
netben elutazó – és szavazni kívá-
nó) választópolgár igazolással sza-
vazhat.

Igazolást kérni
a.) személyesen vagy meghatal-

mazott útján legkésõbb 2010.
április 9-én 16.00 óráig lehet;

b.) ajánlott levélben is lehet, eb-
ben az esetben kérelemnek
legkésõbb 2010. április 6-án
meg kell érkeznie a jegyzõhöz.

A kérelem benyújtásához letölt-
hetõ nyomtatvány áll rendelkezésre
www.valasztas.hu honlapon, illetve
elérhetõ bármely választási irodá-
ban. Fontos tudnivaló, hogy akár az

elsõ, akár a második fordulóra kér
igazolást, azt a fenti idõpontig kell
megtennie.

Az igazolási kérelemben meg kell
adnia

– nevét,
– személyi azonosítóját (ismer-

tebb nevén személyi szám),
– lakcímét, annak a településnek

a nevét, ahol a szavazás napján
tartózkodik,

– valamint hogy az igazolást az
elsõ, a második vagy mindkét
fordulóra kéri-e.

Ha mindkét fordulóra igazolást
kér, a két igazolást egy nyomtatvá-
nyon fogja megkapni.

Ha az egyik fordulóra már kért
igazolást, és a másik fordulóra ezt
követõen szeretne igazolást kérni, az
elõzõleg megkapott igazolást vissza
kell adnia, és a két igazolást egy új
nyomtatványon fogja megkapni.

Ha az igazolás kiadását követõen
meggondolja magát, és mégis Új-
pesten a lakóhelye szerinti szavazó-
helyiségben szeretne szavazni (pl:
nem utazik rokonlátogatásra) 2010.
április 8-ig kérheti a lakcíme szerin-
ti helyi választási iroda vezetõjétõl,
hogy vegye vissza a lakóhelye sze-
rinti szavazókörbe. A korábban ka-
pott igazolást le kell adnia

Az igazolás birtokában Ön kizá-
rólag az igazoláson megjelölt szava-
zókörben szavazhat. Ez minden te-
lepülésen csak egy szavazókör lehet.

Az igazoláson szerepel, hogy Ön
melyik településen élhet választójo-
gával, valamint annak a szavazóhe-
lyiségnek a címe, ahol leadhatja sza-
vazatát

Újpesten igazolással szavazni a
20. számú szavazókörben lehet. E
szavazókör mellett további 86 da-
rab szavazókör áll rendelkezésére az
újpesti választópolgároknak a sza-
vazás napján.

Újpesten a 20. szavazókör címe:
Szent János Apostol Katolikus Álta-
lános Iskola Budapest IV.,
Tanoda tér 6.

Ugyanebben a szavazókörben
szavazhatnak azok a választópol-
gárok, akiknek a lakcíme a lakcím-
bejelentésre vonatkozó jogszabály
értelmében csak az adott település
– Budapest, IV. ker., – megnevezését
tartalmazza utca és házszám meg-
jelölése nélkül (pl: hajléktalanok)

Kérjük az Újpesten szavazni kívá-
nó (Budapest 05. OEVK, és 06.

OEVK) már igazolássál rendelkezõ
választópolgárokat, hogy a szavazás
napján esetlegesen elõforduló hosz-
szas sorbaállás és várakozás elkerü-
lése érdekében keressék fel a Válasz-
tási Irodát (Budapest IV., István út
15. III. em. Tárgyaló, Tel: 06 1 231 31
01 /123 és 124 mellék), hogy a már
birtokukban lévõ igazolásuk alapján
felvehessük a választópolgárokat a
fenti, kijelölt szavazókör névjegyzé-
kébe.

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK
AZ IGAZOLÁSSAL VALÓ 
SZAVAZÁSRÓL.

Amennyiben elõzetesen a név-
jegyzékre való felvétel érdekében
nem keresi fel az igazoláson feltün-
tetett választási irodát, a szavazás
napján az igazolást feltétlenül vigye
magával, mert csak annak átadásá-
val engedi szavazni a szavazatszám-
láló bizottság. 

Ha mindkét fordulóra igazolást
kapott, amikor elõször jelenik meg
az igazoláson feltüntetett települé-
sen a helyi választási irodában vagy
a szavazás napján az igazolással sza-
vazásra kijelölt szavazókörben, az
igazolását nem vonják be, hanem
lebélyegezve visszaadják Önnek an-
nak érdekében, hogy a másik fordu-
lóban is szavazhasson.

FIGYELEM!  Felhívjuk figyelmét,
hogy a 2010. évi országgyûlési vá-
lasztáson az igazolással szavazás
új szabályok szerint történik.

Ennek lényege, hogy az a válasz-
tópolgár, aki a választás elsõ fordu-
lójában eredményes választásban
vett (vagy vehetett volna) részt –
azaz képviselõje már megválasztás-
ra került –, a második fordulóban
már nem szavazhat.

Tehát ha igazolást kap (akár az el-
sõ, akár a második, akár mindkét
fordulóra), a második fordulóban
csak akkor szavazhat, ha az elsõ for-
duló – abban a választókerületben
ahol szavazott vagy szavazhatott
volna – nem volt eredményes. 

A./ Ha csak az elsõ fordulóra
kapott igazolást:

1. az elsõ fordulóban az igazolá-
son feltüntetett településen
(pl: Hévíz), az igazoláson fel-
tüntetett szavazóhelyiségben
szavazhat,

2. a második fordulóban a lakó-
helye szerinti szavazóhelyiség-

V á l a s z t á s  2 0 1 0 .8

Tisztelt újpesti választópolgárok! A Magyar Köztár-
saság elnöke az országgyûlési képviselõ-választás elsõ
fordulóját 2010. április 11. napjára, a második for-
dulóját 2010. április 25. napjára tûzte ki.

Országgyûlési
választás 2010. 

A
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ben (pl: Újpesten) szavazhat,
kivéve, ha

a) a lakóhelye szerinti választóke-
rületben nincs második forduló,

b) abban a választókerületben,
ahova az elsõ fordulóra kiadott
igazolás szólt, nincs második
forduló.

B./ Ha csak a második forduló-
ra kapott igazolást:

1. az elsõ fordulóban a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben (pl:
Újpesten) szavazhat;

2. a második fordulóban az igazo-
láson feltüntetett településen
(pl: Kõszegen), az igazoláson
feltüntetett szavazóhelyiség-
ben szavazhat, kivéve, ha

a) a lakóhelye szerinti választóke-
rületben nincs második forduló,

b) abban a választókerületben,
ahova a második fordulóra ki-
adott igazolás szól, nincs má-
sodik forduló.

C. Ha mindkét fordulóra ka-
pott igazolást:

1. az elsõ fordulóban az igazolá-
son feltüntetett településen, az
igazoláson feltüntetett szava-
zóhelyiségben szavazhat,

2. a második fordulóban az igazo-
láson feltüntetett településen,
az igazoláson feltüntetett sza-
vazóhelyiségben szavazhat, ki-
véve, ha

a) abban a választókerületben,
ahova az elsõ fordulóra kiadott
igazolás szólt, nincs második
forduló,

b) abban a választókerületben,
ahova a második fordulóra ki-

adott igazolás szól, nincs má-
sodik forduló.

Hogyan szavazhatnak a válasz-
tás napján külföldön tartózkodó
választópolgárok?

Ha Ön a szavazás napján – akár az
elsõ, akár a második forduló napján
– külföldön tartózkodik, a Magyar
Köztársaság nagykövetségén vagy
fõkonzulátusán szavazhat.

Ennek érdekében a külképviseleti
névjegyzékbe vételét 2010. március
19-ig kérheti személyesen vagy
meghatalmazottja útján a lakcíme
szerinti helyi választási iroda vezetõ-
jétõl (azaz a település jegyzõjétõl).

Ha meghatalmazott útján nyújtja
be kérelmét, a meghatalmazást is
csatolni kell.

Ajánlott levélben is benyújthatja
kérelmét úgy, hogy az 2010. március
19-ig megérkezzen a helyi választási
irodába.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe
történt felvételét követõen meg-
gondolja magát, és mégis Magyar-
országon szeretne szavazni, ugyan-
csak 2010. március 19-ig kérheti a
lakcíme szerinti helyi választási iro-
da vezetõjétõl, hogy a külképvisele-
ti névjegyzékbõl törölje és vegye 
vissza a lakóhelye szerinti szavazó-
körbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe
történt felvételét követõen szeret-
né megváltoztatni külföldi szava-
zásának helyszínét, ugyancsak
2010. március 19-ig kérheti a lakcí-
me szerinti helyi választási iroda
vezetõjétõl, hogy egy másik kül-
képviselet névjegyzékébe tegye át.
A választási eljárásról szóló tör-

vény 96/A §-a alapján a külföldi
szavazás idõpontja:

HOL SZAVAZHAT, HA LAKÓHELYET
VÁLTOZTAT A KÉT VÁLASZTÁSI
FORDULÓ KÖZÖTT?
Az elsõ és második választási fordu-
ló között lakóhelyet változtató vá-
lasztópolgár a második fordulóban
nem az új, hanem a korábbi lakóhe-
lyén szavazhat. Ennek érdekében az
új lakcíme bejelentésekor az ügyin-
tézõtõl szavazásra szolgáló lakcím-
igazolást kap. Ezen lakcímigazolás
birtokában keresheti fel az Értesítõ-
ben megjelölt szavazóhelyiséget.

MIT VIGYEN MAGÁVAL
A SZAVAZÁSKOR?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a
személyazonosságát és lakcímét
megfelelõen igazolja az alábbi iga-
zolványok valamelyikével:

a) lakcímet tartalmazó érvényes
személyazonosító igazolvány
(azaz a régi típusú személyi
igazolvány);

b) személyazonosító igazolvány
(kártya formátumú) és mellet-
te a lakcímigazolvány (lakcím-
kártya), vagy

b) útlevél és mellette a lakcímiga-
zolvány (lakcímkártya), vagy 

c) 2001. január 1-jét követõen kiál-
lított vezetõi engedély (kártya
formátumú) és mellette a lak-
címigazolvány (lakcímkártya).

Ha lakóhelyétõl eltérõ települé-
sen tartózkodik a szavazás napján,

akkor az „Igazolás a lakóhelytõl elté-
rõ helyen történõ szavazáshoz”

megnevezésû nyomtatványt is ma-
gával kell vinnie a szavazókörbe. Ha
a két forduló között lakóhelyet vál-
toztat, vigye magával a „Szavazásra
szolgáló lakcímigazolás a második
fordulóra” elnevezésû nyomtat-
ványt. Javasoljuk, hogy az Értesítõt a
szavazatszámláló bizottság munká-
jának megkönnyítése érdekében a
szavazásra vigye magával.

FIGYELEM! Felhívom a figyelmét
minden újpesti választópolgár-
nak, hogy a lejárt érvényességû
okmányokkal rendelkezõk nem
szavazhatnak. 

A szavazásra abban az esetben sin-
csen mód, ha a polgárt a bizottság
tagja, vagy tagjai személyesen isme-
rik, és a névjegyzéken is szerepel. Fon-
tos ezért, hogy a szavazás elõtt vizs-
gálják meg okmányaik érvényességét,
és idõben gondoskodjanak az érvé-
nyes dokumentumok beszerzésérõl.

Tájékoztatok minden érdeklõdõt,
hogy Újpesten a Helyi Választási Iro-
da 2010. február 10. napjától fogad-
ja a választópolgárokat.

A helyi választási iroda vezetõjé-
nek neve: dr. Vitáris Edit jegyzõ

Választási Iroda Hivatali helyisé-
gének címe: 1042 Budapest, István
út 15. (Új Városháza) III. em. Tár-
gyaló. Tel.: 231-31-01/123 és 124
mellék

– DR. VITÁRIS EDIT
Választási Iroda vezetõ

Tisztelt újpesti választó-
polgárok!

Budapest Fõváros IV. kerületé-
ben azok a választópolgárok,
akiknek lakcíme a lakcímbejelen-
tésre vonatkozó jogszabály értel-
mében csak a Budapest IV. kerü-
let megnevezést tartalmazza, ille-
tõleg akik igazolással rendelkez-
nek, az országgyûlési képviselõk
2010. április 11-ére, valamint
2010. április 25-ére kitûzött vá-
lasztásán a 20. számú szavazókör-
ben adhatják le szavazatukat.

20. szavazókör címe: Szent János
Apostol Katolikus Általános Iskola
Budapest IV., Tanoda tér 6.

Kérjük a már igazolássál rendelke-
zõ választópolgárokat, hogy a szava-
zás napján esetlegesen elõforduló
hosszas sorbaállás és várakozás elke-
rülése érdekében keressék fel a Vá-
lasztási Irodát (Bp., IV., István út 15. III.
em. Tárgyaló, Tel.: 231-31-01 / 123 és
124 mellék), hogy a már birtokukban
lévõ igazolásuk alapján felvehessük a
tisztelt választópolgárokat a fenti, ki-
jelölt szavazókör névjegyzékébe.

Budapest, 2010. március 3.
– Dr. Vitáris Edit

Választási Iroda vezetõje

HIRDETMÉNY

az amerikai kontinensen a többi földrészen
az 1. fordulóban 2010. április 3. 2010. április 4.
a 2. fordulóban 2010. április 24. 2010. április 25

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját a Szigeti József Utcai Általá-
nos Iskolában 2010. március 22-én 18
órakor kezdõdõ „A vízbe dobott kõ
visszatérõ hullámai” címû kiállítás
megnyitójára. 

A képek alkotója: Schmidt Mónika. Az alkotások megtekinthetõk március
22-27-ig. A kiállítást megnyitja: Pokorny Péter. A belépõjegyek és a festmé-
nyek árából befolyó összeggel a Szigeti Alapítványt támogatjuk. Belépõ: 300 Ft.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Szûcs Sándor Általános Iskolába teljes munkaidõs kisegítõ (takarító) munka-
kör betöltésére keresünk munkatársat. A munkakör azonnal betölthetõ. Bére-
zés a Kjt-ben meghatározottak szerint. Az állással kapcsolatosan érdeklõdni le-
het az iskola igazgatójánál személyesen vagy az 233-2978-as telefonszámon. Az
iskola címe: Bp., IV. ker., Ugró Gyula sor 1-3., Izzó lakótelep.
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PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala (Budapest,
IV. Kerület István út 14.) bérbeadással törté-
nõ hasznosításra meghirdeti az alábbi nem la-
kás céljára szolgáló helyiségeket:

A pályázati felhívást a Budapest Fõváros IV. Kerület
Újpest Önkormányzat Képviselõ-testületének
26/2004. (IX. 07.) számú a nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek bérletérõl és bérbeadásának szabálya-
iról (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló
rendelet szabályai szerint tesszük közé. A helyiségek
bérbevételére pályázatot nyújthat be, bármely cse-
lekvõképes magánszemély, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság.
A bérleti jogviszony határozott idejû, 5 éves. 

A helyiség bérleti díja a helyiségben folytatott te-
vékenységi kör figyelembevételével változhat. A
bérleti díj mértékét befolyásolja az üzlet területi el-
helyezkedése. A helyiséget kereskedelmi, szolgálta-
tó, ipari, irodai, raktározási, célra lehet bérbe venni.
Amennyiben a bérlõ a helyiségben szakhatósági
engedélyekhez kötött tevékenységet kíván folytat-
ni, úgy annak beszerzése a bérlõ feladatát képezi.

A rendeletünk 46. § (2) bekezdése értelmében
amennyiben jogszabály a társasház hozzájárulását
írja elõ, úgy – jogszabály eltérõ rendelkezése hiá-
nyában – a bérlõnek kell beszereznie. A helyiségek
megtekintéséhez a kulcs az Újpesti Vagyonkezelõ
ZRt. Kezelési Osztályán, Bp., IV. ker. Munkásotthon
u. 66-68. (Tel.: 369-8155), a 32, 33, 34 sorszám alatti
helyiségek kulcsa a GI 1048 Bp., Bõrfestõ u. 1-3. 
(Tel.: 435-9008) szám alatt vehetõ át.

A pályázati díj összege az adott helyiségre 23. §
(1) bekezdése alapján megállapított egy havi irány-
adó bérleti díjnak megfelelõ összeg, amelyet a pá-
lyázónak a pályázata benyújtását megelõzõen a
bérbe adó részére kell megfizetnie az Újpest Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárába,
(Bp., IV. István út 14. I. em. 50/a szoba). 

Pénztár nyitvatartási ideje: hétfõ 14–17-óráig;
szerda 10-13, 14-16 -óráig, péntek 9-12-óráig.

A nyertes pályázó esetében a pályázati díj a
szerzõdéskötési díj összegébe beszámításra, míg
a nem nyertes pályázók részére a pályázati díj az
eredmény megállapításától számított 15 napon
belül visszafizetésre kerül.

A pályázat benyújtásának módja, feltételei:
1.)  A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban

kell benyújtani. A boríték külsõ oldalán csak a meg-
pályázott helyiség címét, a pályázó nevét és a pályá-
zat benyújtásának idõpontját lehet feltüntetni.

2. ) A pályázatot tartalmazó zárt borítékban el-
helyezett ajánlatnak tartalmaznia kell:

a., a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levele-
zési címet, képviselõje nevét és telefonszámát,

b., a megpályázott helyiség pontos címét és a
pályázati kiírásban esetlegesen feltüntetett egyéb
azonosító adatait,

c., a pályázó által megfizetni kívánt szerzõdéskö-
tési díj összegét,  amely nem lehet kevesebb, mint a
meghatározott  szerzõdéskötési díj összege,

d., a pályázó által a helyiségben végezni kívánt
tevékenység megjelölését,

e., a pályázó cégszerû aláírását,
3.) A pályázat benyújtásakor a pályázó részére át-

vételi elismervényt kell adni. A pályázónak a pályáza-
ta benyújtásakor a befizetési bizonylat másolatának
átadásával igazolnia kell a pályázati díj befizetését. 

Budapest, 2010. március 1.  
DR. TRIPPON NORBERT, alpolgármester

cím: 
a pályázati 
díj összege   m2

bérleti díj        
Ft/m2/év     

a helyiség            
elhelyezkedése  

induló           
szerzõdéskötési díj 

1. Árpád út 55. 121 16 000 Ft. utcai bejárat 806 667 Ft 161 333 Ft

2. Árpád út 62. 59 16 000 Ft. 393 330 Ft 78 667 Ft

3. Árpád út 86/a 14 8000 Ft + 25 % áfa gépkocsi tároló 46 667 Ft + 25% áfa 9.333 Ft + 25% áfa

4. Berda J. u. 52. 65 12 000 Ft utcai bejárat 325 000 Ft 65000 Ft

5. Bocskai u. 9. 32 6000 Ft pince 80 000 Ft 16 000 Ft

6. Bõröndös u. 5. 27 12 000 Ft utcai 135 000 Ft 27 000 Ft

7. Görgey 93. 46 16 000 Ft utcai bejárat 306 667 Ft 61 333 Ft
(bontási feltétel bekövetkeztéig)

8. Deák Ferenc 15. 99 12 000 Ft utcai bejárat 495 000 Ft 99 000 Ft

9. István út 31. 21 16 000 Ft 140 000 Ft 28 000 Ft

10. István út 31. 22 16 000 Ft 146 667 Ft 29 330 Ft

10. Kassai u. 11. 50 8400 Ft lépcsõházi bejárat 175 000 Ft 35000 Ft

12. Klauzál u. 30. 28 12 000 Ft utcai 140 000 Ft 28 000 Ft

13. Külsõ-Szil. 42-44. 18 12 000 Ft 90 000 Ft 18 000 Ft

14. Kordován tér 4. 37 12 000 Ft 185 000 Ft 37 000 Ft

15. Laborfalvi 15. 13,5 8000 Ft + 25 % áfa gépkocsi tároló 45 000 Ft + 25% áfa 9000 Ft + 25% áfa

16. Lakkozó u. 18. 18 12 000 Ft utcai bejárat 90 000 Ft 18 000 Ft

17. Lebstück 45. 52,6 16 000 Ft 350 667 Ft 70 133 Ft

18. Megyeri út 220. 30 12 000 Ft 150 000 Ft 30 000 Ft

19. Megyeri 43. 22 12 000 Ft 110 000 Ft 22 000 Ft

20. Munkásotthon u 70-72. 34 8400 Ft lépcsõházi bejárat 119 000 Ft 23 800 Ft

21. Nádor u. 34. 32 8400 Ft szuterén 112 000 Ft 22 400 Ft

22. Pácoló u. 12. 38 12 000 Ft utcai bejárat 190 000 Ft 38 000 Ft

23. Pozsonyi út 4/f. 127 12 000 Ft bejárat közterület felöl 635 000 Ft 127 000 Ft

24. Petõfi u. 22. 33 12 000 Ft utcai bejárat 165 000 Ft 33 000 Ft

25. Rózsa u. 1. 27 14 000 Ft 157 500 Ft 31 500 Ft

26. Sárpatak u. 9. 14 8000 Ft + 25 % áfa gépkocsi tároló 46 667 Ft + 25% áfa 9333 + 25% áfa

27. Székes u. 1. 20 12 000 Ft utcai bejárat 100 000 Ft 20 000 Ft

28. Székpatak u. 13. 13,39 8000 Ft + 25 % áfa gépkocsi tároló 44 633 Ft + 25% áfa 8927 Ft + 25% áfa

29. Székpatak u. 7. 14 8000 Ft + 25 % áfa gépkocsi tároló 46 667 Ft + 25% áfa 9333 + 25% áfa

30. Templom u. 2. 15 16 000 Ft utcai bejárat 100 000 Ft 20 000 Ft
(bontási feltétel bekövetkeztéig)

31. Templom u. 2. 30 16 000 Ft utcai bejárat 200 000 Ft 40 000 Ft
(bontási feltétel bekövetkeztéig)

32. Templom u. 7. 82 16 000 Ft 546 667 Ft 109 333 Ft

33. Templom u. 8. 21 16 000 Ft 140 000 Ft 28 000 Ft

34. Templom u. 8. 23 16 000 Ft 153 333 Ft 30 667 Ft

35. Ügetõ u. 9. 42 12 000 Ft 210 000 Ft 42 000 Ft

36. Sárpatak u. 4. 67 12 000 Ft 235 000 Ft 47 000 Ft

Pavilon (Közterületen álló pavilon)
Munkásotthon u. 33-39. 8,5 m2 12 000 Ft pavilon 42 500 Ft 8500 Ft 
A pavilon kulcsa megtekintés céljából átvehetõ: Budapest, IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Budapest, IV. Ker. István út 14. sz. I. em. 37-es szoba.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 22., 12 30 óra. Helye: Bp., IV. ker Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal; Bp., IV. ker. István út 14.
sz. I. em. 37-es szoba. A pályázatok kiértékelése a pályázat benyújtási határidejét követõ 8 napon belül történik. A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb
összegû szerzõdéskötési díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A pályázat nyertese köteles az értesítést követõ 15 napon belül a bérleti szerzõdést meg-
kötni, az Újpesti Vagyonkezelõ ZRt. Kezelési Osztályán (Bp., IV. Ker. Munkásotthon u. 66-68., Tel.: 369-8155). A pályázat nyertese tudomásul veszi, ameny-
nyiben a bérleti szerzõdés megkötésétõl neki felróható ok miatt eláll, az általa befizetett pályázati díj visszafizetésére igényt nem tarthat. A pályázattal kap-
csolatos további felvilágosítás kérhetõ a 231-3138-as telefonszámon.
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Az EIS diagnosztikai rendszerével lehetõség van a szervezete aktuális állapo-
tának felmérésére. Központunkban szakképzett orvosok várják Önt elõre
egyeztetett idõpontban. Az állapotfelmérés díja 12 000 Ft. Március hónap-
ban a vizsgálat mellé egy 5000 Ft értékû Biolabor kezelést adunk ajándékba.*

KERESSEN FEL MINKET, HA TUDNI SZERETNÉ:
– milyen betegségekre hajlamos
– milyen lehetõségei vannak a betegségek megelõzésére
– milyen az aktuális egészségi állapota
– milyen vitaminokra, ásványi anyagokra van szüksége a szervezetének
– milyen lehetõségei vannak a meglévõ betegségek kezelésére
– mi okozza az állandóan visszatérõ fájdalmakat
– mi okozza a panaszait (gyomorégés, puffadás, hasmenés, székrekedés)
– a stressz milyen elváltozásokat okozott a szervezetében
– milyen étrendbeli változtatásokra lenne szüksége

Az ár a következõket tartalmazza:
– orvos által felvett anamnézis (meglévõ betegségek, hajlamok, panaszok)
– fájdalommentes, computer által vezérelt korszerû diagnosztikai vizsgálat
– precíz orvosi kiértékelés és konzultáció
– felmerülõ kérdések megbeszélése
– természetes módszerek ajánlása
– életvezetési tanácsadás
– nyomtatott lelet a vizsgálatról, amit a páciens magával vihet

Diagnosztikai rendszerünk az alábbiakat állapíthatja meg:
– szív- és keringési rendszer, érhálózat állapota
– nyirokrendszer állapota
– az idegrendszer mûködése és terheltsége

– stressz szintje
– a belsõ szervek mûködõképessége (máj, tüdõ, vese)
– a szervezetben lévõ gócok, gyulladások feltérképezése
– emésztõrendszer és gyomor állapota
– sav-bázis egyensúly
– daganatos betegségre való hajlam az aktuális állapot alapján
– esetleges cukorbetegség kialakulásának kockázata
– a szervezet ásványianyag szintje
– az esetleges folyadékhiány, vagy -többlet
– a szabadgyökök aránya a szervezetben
– testösszetétel, zsírtömeg aránya
– hormonális egyensúly
– vércukorszint, koleszterin és a vérzsír értéke (vérvétel és tûszúrás nélkül)
* A Biolabor kezelés készpénzre nem váltható.

Bejelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet: Tel.: 30 663 9494, 30 663 9495; 
E-mail: pecent@pecent.hu; Keressen minket az interneten is: www.pecent.hu. 
Címünk: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 15. (x)

A PERÉNYI EGÉSZSÉG CENTRUM FEBRUÁR HÓNAPBAN IS
VÁRJA A GYÓGYULNI VÁGYÓKAT!

Téli tábor a Könyvesben
Február 19-21. között harmadik alkalommal hívtuk megújult programot
kínáló téli táborba érdeklõdõ diákjainkat. A résztvevõk ezúttal Eger és
környékének nevezetességeivel ismerkedtek.

A 60 diák és 12 kísérõ tanár az egri Szilágyi Erzsébet középiskolás kollégium-
ban kapott szállást. Köszönet és elismerés illeti Pusztai Ágnes tanárnõt is, aki
nagyon sok szervezéssel és háttérmunkával segítette a 3 nap sikerét.

A tábor fõszervezõje, a programok ötletgazdája és a kivitelezés irányítója,
Szepesváry László igazgatóhelyettes úr, akinek valamennyi résztvevõ nevében ez
úton is köszönetet mondunk. Biztos vagyok abban, hogy minden résztvevõ szá-
mára felejthetetlen élményt jelentett s jelent a jövõben is ez a tábor.

– Sömjén Gábor igazgató

Iskolaelõkészítõ foglalkozás 
a Szent János Apostol 
Katolikus Általános Iskolában
Márciusban iskolaelõkészítõ foglalkozásokat tartunk azon gyermekek
számára, akik szeptembertõl iskolánkban szeretnék tudásukat, személyi-
ségüket gyarapítani. Ezen találkozások elsõdleges célja az, hogy a gyerekek és
tanítók megismerjék egymást játékos kézmûves, sport, mese feladatokat vé-
gezzenek el és összebarátkozzanak. Jövõbeni társaikkal pedig egy kezdõdõ ba-
rátság magját vessék el. Áprilisban beszélgetésre hívjuk az iskolánkba jelentke-
zõ gyermekek családjait, hogy erõsítsük a köteléket, a bizalmat egymás  felé.

A foglalkozások idõpontjai: március 11. 18. 25. (csütörtöki napokon) 17
órakor. A foglalkozásokkal párhuzamosan elõadásokat tartunk az iskola
dísztermében. Az elõadásokra, az elõkészítõre jövõk szüleit és mindenkit,
aki a kisiskolások nevelési feladataival alaposabban szeretne megismerkedni,
nagy szeretettel várunk! Témák: Március 11.: Az iskoláskorban bekövetkezõ
változások- dr. Balázs Mária gyermekneurológus, március 18.: A katolikus
oktatás Magyarországon – Kafer György igazgató, március 25.: Iskolakezdés,
kisiskoláskor- Deák B. Katalin író-Tudatos Szülõ Program.

Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola (1043 Budapest, Tanoda
tér 6. Tel.: 369-2148)

4. B.I.G. DIÁKFILM FESZTIVÁL
Március 12-én, 15-20 óra között az Újpesti Polgár-
Centrum (IV. Árpád út 66.) színházterme ad ott-
hont az immár negyedik alkalommal megrende-
zendõ B. I. G. Diákfilm Fesztiválnak. A Bródy Imre
Gimnáziumból (ma Bródy Oktatási Központ) in-
duló kezdeményezésnek, – melyre 19. életévüket

be nem töltött diákfilmes alkotókat várnak–, si-
kerét jelzi, hogy jeles személyiségek vállalták a zsû-
rizés feladatát. Rigó Mária filmvágó, Gigor Attila és
Fischer Gábor filmrendezõk társaságában Tálosi
Gábor tanársegéd oktató (MKE) és Mikulán Dávid
a tavalyi, 3. B. I. G. fesztivál gyõztese értékel majd,
és szavazhatnak a közönség soraiban ülõk is. 

A  fesztivál megnyitóját követõen a filmek vetíté-
sére kerül sor, majd a közönségszavazásra, sõt, fil-
mes vetélkedõ színesíti a programot. Az ered-
ményhirdetést a díjkiosztó követi, majd zsûri és az
alkotók beszélgetése zárja. A rendezvény fõvéd-
nöke: Belán Beatrix alpolgármester asszony. A be-
lépés díjtalan. Információ: istvandabi@wp.pl 



A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ
Március 27., 10–11 óráig. Az Alma
Együttes koncertjére jegyek elõvétel-
ben válthatók: hétköznap 9–18 óráig
a Közösségi Házban. Belépõ: 800
Ft/fõ. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN 
Március 11., 16–18 óráig. Szeretet-
tel várunk minden kedves nyugdí-
jast, ill. azokat, akik nagyszerû tár-
saságban szeretnének eltölteni egy
kellemes délutánt. Közremûködik:
Boldizsár Endre. A belépés díjtalan!
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

SZEDERINDA – APRÓK TÁNCHÁZA
Március 13., 17–18.30 óráig. Ta-
vaszváró táncház – autentikus
gyimesi muzsikára lánctáncok (tiszti
szerba) zenéjére rávezetõ mozgások.
Böjti játékok, szokásdalok tanítása.
Szeretettel várunk minden óvodás és
kisiskolás korú gyereket és szüleiket!
A talpalávalót a Csobán zenekar
szolgáltatja. A táncházat Prekler Kata
vezeti. Belépõdíj: 500 Ft/fõ. 2 éves
kor alatt a belépés ingyenes. Hely-
szín: KFÁMK Közösségi Ház

VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS
Március 18-21. csütörtök-péntek:
9–18 óráig, szombat-vasárnap:
10–18 óráig. 1-es Villamos Klub és
Vasútmodellezõ Egyesület kiállítá-
sa. A kiállításon látható lesz: H0
méretarányos modulterepasztal,
Thomas vasút, LGB kerti vasút la-
novkával, LEGO város vasutakkal.
Játéklehetõségek kicsiknek és na-
gyoknak: vezérelhetõ H0-s terep-
asztal, irányítható LGB vasút, favo-
natos játszótér. Közlekedési aján-
déktárgyak, terepasztal kiegészítõk,
könyvek, képeslapok vására. Belé-
põ: felnõtt: 600 Ft/fõ, gyerek: 400
Ft/fõ. Óvodai és iskolai csoportok-
nak: 300 Ft/fõ. Családi jegy: 1800 Ft. 
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

DIGITÁLIS FOTÓTANFOLYAM
Foglalkozások: szerdánként 17–19
óráig (3 alkalom). Díja: 6500 Ft/fõ,
CD-n lévõ tananyaggal együtt. Kez-
dés: 2010. március 17-én 17 órakor. Je-
lentkezni lehet Hlaszni Veronika okta-
tónál, tel.: 06-20-340-9440 és a Közös-
ségi Házban a 380-6760-as telefonszá-
mon. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

ÚJ! ZENÉS, TÁNCOS, TORNA 
Várjuk minden kedves érdeklõdõ je-
lentkezését senior táncos tornánkra!
Eredmény: alakformálás, friss közér-
zet, jókedv, vitalitás. Foglalkozások:
hétfõn 15–16  óráig. Vezeti: Várszegi
Béla A foglalkozás: 2010. március
22-én, 15 órakor indul. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

www.karinthyamk.sulinet.hu

AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJAI
2010. március 21-én, 10–12-ig
GYERMEKTÁNCHÁZ ÚJPESTEN
Havonta egy alkalommal, az Ady
Endre Mûvelõdési Központ a Bem
Néptáncegyüttes vezetésével élõze-
nés táncházat szervez, amelyre sze-
retettel hívunk minden játszani, tán-
colni, énekelni szeretõ kicsit és na-
gyot! Hónapról-hónapra követve
ünnepeinket és jeles napjainkat
megismerkedünk az ezekhez kap-
csolódó szokásokkal, játékokkal,
énekekkel, gazdag magyar néptánc
kincsünkkel, és a különféle népi
hangszereinkkel. A böjti szokásokat
elevenítjük fel. A kézmûves foglalko-
zás a húsvéti készülõdés jegyében
zajlik, a tánchoz a citera adja a talp-
alávalót. Belépõjegy: 500 Ft

2010. április 7.. 19 óra
ZORÁN KONCERT
Jegyár: 3800 Ft

„KATTINTS RÁ, NAGYI!”
A Budapesti Mûvelõdési Központ ki-
helyezett kurzusa! Felnõttképzési nyil-
vántartási szám: 01-0294-04;  AL-1738.
Idõtartama: 6 hét, heti 1 x 4, ill. 5 óra
(25 tanóra) Foglalkozások: kedden, ill.
szerdán vagy csütörtökön. Tematika:
alapismeretek, az internet és haszná-
lata, webböngészés, keresés a weben,
elektronikus levelezés. Beiratkozás fo-
lyamatosan, április 1., 10 órától az in-
formációnál, jelentkezési sorrendben,
a csoportonkénti létszámkeret hatá-
ráig (15 fõ/csoport). Indítható: 3 cso-
port. Kérjük, hozza magával nyugdíjas
igazolványát! Részvételi díj: 1000 Ft.

2010. március 21-én, 18 órakor
VERSPÓDIUM – AZ ELÛZÖTT ÁLOM
Lukács Sándor önálló estje. Jegyár:
900 Ft.

„A JÓ BORNAK NEM KELL CÉGÉR”
2010. március 26., 15 óra
Tavaszköszöntõ nótamûsor Fejes Im-
re emlékére. Fellépõ mûvészek:
Nógrádi Tóth István , Csikós Márta,
Zámbó Imre, Tamon Erika, Molnár
László, Kerekes Katalin, Nyári István,
Petik Erzsi, Páva János, Vincze Marika,
Czipó István, Rády Margit, Kovács
János és Rigó Mónika. Közremûkö-
dik: Farmosi „Rózsa” Nyugdíjas Egye-
sület népdalköre (Nyitrai Jánosné ve-
zetésével) és az Újpesti „Aranyesõ”
népdalkórus (Vernyel Erzsi vezetésé-
vel) Zenei kíséret: Novák Dezsõ ci-
gányzenekara és Kovács Kálmán zon-
gorán. Mûsorszerkesztõ: Molnár Ist-
ván Gábor. rendezõ-mûsorvezetõ:
László Mária. Jegyek: 900 Ft.

EURÓPA KULTURÁLIS 
FÕVÁROSA PÉCS 2010 
Az Európa Kulturális Fõvárosa prog-
ramsorozat alkalmával változatos és
sokszínû programokkal várják az ér-
deklõket. A rendezvényekrõl bõvebb
információt a www.pécs2010 honla-
pon valamint az Ady Endre Mûvelõ-
dés Központban tudunk adni.

ÚJPEST GALÉRIA
Újpesti iskolák rajzpályázata március
16-tól 28-ig, az Újpesti Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat szervezésé-
ben fotó kiállítás március 12-tõl 28-ig.

OPERAPORTRÉK
2010. március 25., 18 óra
Fellépõk: Gál Gabi és Fodor
Gabriella szopránok. Zongorán
közremûködik és a mûsort vezeti:
Köteles Géza. Belépõ: 500 Ft

www.adymk.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJAI

BABA-MAMA KLUB
Március 16., 30. 9.30-11 óra
Az otthon lévõ anyukákat és a kö-
zösségbe nem járó kicsiket várjuk
klubunkba minden második ked-
den. A belépés díjtalan.

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS
Az ünnepkörhöz kötõdõ kézmûves
foglalkozás óvodás, általános és kö-
zépiskolás csoportok  számára.
Választható idõpontok: március
22. 10 és 14 óra, március 29. 10 és
14 óra. Elõzetes jelentkezés szüksé-

ges. Jelentkezni a 399-7065-ös tele-
fonszámon, ill. az ugyih@ugyih.hu
e-mail címen lehet. Jelentkezési ha-
táridõ: március 8. Belépõ: 350 Ft/fõ

GÖRÖGÖK MAGYARORSZÁGON
ÉS BUDAPESTEN – ÚJPESTI VO-
NATKOZÁSOKKAL
Március 8–21. Helytörténeti kiállí-
tás a honfoglalástól napjainkig ívelõ
görög-magyar kapcsolatokról. Meg-
tekinthetõ: minden nap 9-18 óra kö-
zött.

BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Március 13.  9–13 óra. Elsõsorban
kisgyermekes családoknak szeret-
nénk lehetõséget biztosítani a már
használaton kívüli, de jó minõségû
ruhák és egyéb kiegészítõk eladásá-
ra, ill. megvételére. Belépõdíj a vá-
sárlóknak: 250 Ft

CSALÁDI JÁTSZÓ
Március 20. 10–13 óra
A kisgyermekeket babajátszó,
ugrálóvár, falfirka, a nagyobbakat
társasjátékok és kézmûves foglalko-
zás várja. Aktuális program: Tipegõ
torna – bemutató Tombi Judittal.
Belépõ: gyermek: 300 Ft, felnõtt:
350 Ft, család, 4 fõtõl: 300 Ft/fõ (1
éves korig díjtalan!)

SZÍNHÁZI ELÕADÁSAINK
Mûsorváltozás! Az Ovis-Sulis Szín-
ház keretén belül  március 26-án a
Tavasztündér mosolya címû dara-
bot adja elõ  a Hókirálynõ Mese-
színpad. Jegy ára: 900 Ft/elõadás. A
Zeneszínház idei bérletes évadja
március 25-én a Zabszalma Együt-
tes Kakukk címû mûsorával fejezõ-
dik be. Jegy ára: 900 Ft/elõadás.
A Vasárnapi Színház következõ mû-
sora március 28-án a Bob és Bobek,
a Vaskakas Bábszínház együttes
elõadásában. A jegy ára: 1100
Ft/elõadás.    

EGÉSZSÉGNAP
Március 27. 10–17 óra
Rendezvényünkön segítséget kívá-
nunk nyújtani mindazoknak, akik
fontosnak tartják önmaguk és csa-
ládjuk egészségét. Szûrõvizsgálatok,
állapotfelmérés, egyéni tanácsadás,
termékbemutató várja az érdeklõ-
dõket. A rendezvényen való részvé-
tel díjtalan! 

www.ugyih.hu

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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A FIDESZ – MPSZ újpesti
szervezete sok szeretettel
köszönti a hölgyeket nõ-

nap alkalmából!

Tisztelt Újpestiek!
Amennyiben ajánlószelvényüket
szeretnék leadni a FIDESZ-KDNP je-
löltjeire, kérjük hozzák be személye-
sen irodánkba. 1046 Bp., Árpád út
56. (I. emeleten az udvarban) hét-
köznap 10-19 óra között.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Daróczi Lajos önkormányzati
képviselõ március 8-án 15-17 órá-
ig; Wintermantel Zsolt önkor-
mányzati képviselõ március 10-én
18-19 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád
út 56.) Dr. Hollósi Antal március
9-én18-19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Megyeri u. 20. Általános
Iskola

ELLOPTÁK BUDAPESTET
Újpest vendége lesz Tarlós István.
A Fidesz-KDNP fõvárosi frakciószö-
vetség elnökével március 10-én, 18
órakor az Ady Endre Mûvelõdési
Házban (IV. Tavasz utca 4.) találkoz-
hat, az Ellopták Budapestet címû
rendezvényen. Szeretettel várnak
minden érdeklõdõt a házigazdák,
Dr. Hollósi Antal és Wintermantel
Zsolt a Fidesz-KDNP országgyûlési
képviselõjelöltjei.

www.ujpestifidesz.hu

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

jeit! Boruzs András (5. vk.), Kovács
Sándor (6. vk.) Az ajánlószelvénye-
ket munkanapon 16-19 óra között
személyesen leadhatja irodánkban,
vagy hívja a 788-0802-es telefonszá-
mot, és szívesen felkeressük Önt az
ajánlószelvényért. Köszönjük támo-
gatását!

FOGADÓÓRA
Boruzs András frakcióvezetõ,
egyéni képviselõ (15. választókerü-
let: Megyer-Székesdûlõ) fogadóórá-
ja: Megyeri Úti Általános Iskola,
minden hónap elsõ hétfõjén 16.30-
17.30. Kovács Sándor listás képvi-
selõ fogadóórája: Megyeri Úti Álta-
lános Iskola, minden hónap elsõ
hétfõjén 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 választópolgárok-
nak megküldeni. Az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezetének ak-
tivistái az ajánlószelvények gyûjtése-
kor egy „Ajánlószelvény-gyûjtés” fel-
iratú kártyával igazolják magukat,
amelynek a második oldalán lévõ
meghatalmazást az MSZP bejegyzett
képviselõjének maghatalmazottjai ír-
ják alá minden egyéni választókerü-
letben. Aktivistáink Önt is megkere-
sik, de ajánlószelvényét az MSZP-
Újpesti Káposztásmegyeri Szerveze-
tének irodájában is leadhatja! Cí-
münk: Bp., 1046 Nádor utca 1. Bõ-
vebb információért hívja a 369-4205
telefonszámot, vagy az 5. és 6. válasz-
tási iroda telefonszámát: 272-0069.

MEGHÍVÓ KONCERTRE
Szeretettel meghívom Önt és kedves
családját a Bóbita Zenekar koncert-
jére március 21-én 10 órára a Kos-
suth utcai Általános Iskolába (Kos-
suth u. 53.). Vidám gyermekzene – a
gyerekek aktív részvételével – az
egész családnak. Jegyek ingyenesen
átvehetõek 2010. március 16-tól az
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezetének irodájában a  Nádor u.
1. szám alatt, vagy érdeklõdni lehet a
272-0069-es számon.

Kiss Péter
országgyûlési képviselõ

„KI MIT TUD?” PÓDIUM PLUSZ
Immár hat év telt el azóta, hogy
elõször megrendeztük nyugdíjasok
részére a „Ki Mit Tud?”-ot. A sikeres
rendezvénysorozat a fiatalabbak-
ban is kedvet ébresztett, sokan kér-
ték, hogy megmutathassák tehet-
ségüket, de eddig a korosztályi ki-
kötés ezt nem tette lehetõvé. Ezt a
korlátot feloldottuk, fellépési lehe-
tõséget biztosítunk mindazok szá-
mára, akik szeretnének élni ezzel a
lehetõséggel. Meghirdettük a „Ki

Mit Tud?” Pódium Pluszt, melynek
bemutatkozó elõadására 2010.
március 13-án 10 órai kezdettel
kerül sor a Csokonai Mûvelõdési
Házban (Eötvös u. 64-66.). A zenés,
szórakoztató rendezvényen az ösz-
szes mûfaj, kategória képviselteti
magát egy-egy elõadás keretében.
Bõvebb információt kaphat az
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezetének irodájában (Nádor u.
1.), vagy a 272-0069-es számon.
Minden kedves érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

Hajdu László, Kiss Péter, Csizmár
Gábor országgyûlési képviselõk

„MI ITT VAGYUNK!”
Jubileumi „Ki mit tud?” Pódium ren-
dezvénysorozat nyugdíjasoknak. A „Ki
mit tud?” Pódium következõ elõadá-
sára 2010. március 10-én 14 órai kez-
dettel kerül sor a IV. kerületi Polgár
Centrumban (Árpád út 66.). Fõvéd-
nök: Kiss Péter és Csizmár Gábor or-
szággyûlési képviselõk. Minden kedves
érdeklõdõt szeretettel várunk!

„Ki Mit Tud?” Klub szervezõi

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és kedves
családját március 16-án 17 órakor
kezdõdõ Teadélutánra – egy rendha-
gyó fogadóórára –, melynek helyszíne:
Káposztásmegyeri Közösségi Ház (IV.
Lóverseny tér 6.) Várom szeretettel:

Csizmár Gábor
országgyûlési képviselõ

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN
Egy olyan klub, ahol te is tanulhatsz,
és tõled is tanulhatnak a gitár szerel-
mesei! Szeretettel várjuk a most ala-
kuló klubunkba mindazok jelentke-
zését – kezdõket, haladókat, érdeklõ-
dõket –, akik szívesen vennének részt
egy zenei közösség munkájában. 

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

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és ked-
ves családját március 17 órakor
kezdõdõ Teadélutánra – egy rend-
hagyó fogadóórára – melynek hely-
színe: Erzsébet Utcai Általános Is-
kola (Erzsébet u. 34.) Házigazda:

Belán Beatrix és Kövecses Janka
önkormányzati képviselõk. Jöjjön el
egy kötetlen, baráti beszélgetésre!

IDÕPONTVÁLTOZÁS
Belán Beatrix és Kövecses Janka
önkormányzati képviselõk március
havi fogadóórája 16-án 17-18 óra
között az Erzsébet utcai Általános
Iskolában lesz megtartva, tekintet-
tel arra, hogy a harmadik hétfõ
munkaszüneti nap.

www.mszpujpest.hu

A KDNP tisztelettel értesíti
az újpesti választópolgáro-
kat, hogy Szalma Botond

képviselõi fogadóóráját minden
hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
tartja a KDNP Templom u. 4. alatti
helyiségében. Az esetleges kérdése-
ikkel ezen az idõponton kívül a
kdnpujpest@gmail.com címen bár-
mikor fordulhatnak hozzánk.

Tisztelt szimpatizánsaink!
Tájékoztatjuk 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 leadásá-
val segítse jelöltjeink indulását! 

Vona Gábor a Jobbik elnöke, Pörzse
Sándor országgyûlési képviselõjelölt,
és Pajor Tibor Újpest 5. oevk. or-
szággyûlési képviselõjelöltje lakossá-
gi fórum keretében mutatja be a
Jobbik Magyarországért Mozgalom
választási programját. Idõpont: már-
cius 11., 18 óra. Helyszín: Ady Endre
Mûvelõdési Központ, 1043 Bp., Ta-
vasz u. 4. Minden érdeklõdõt szere-
tettel vár a Jobbik Újpesti Szervezete!

Jobbik Újpesti Szervezete

AJÁNLÓSZELVÉNY-
GYÛJTÉS
A MIÉP újpesti alapszervezet-

ének képviselõjelöltjei a 2010-es ország-
gyûlési választásokra: 5-ös vk.
Opavszky Szilárd. Tel.: 06-30-524-6730.
6-os vk. Dr. Oláh Lajos Tel.: 06-30-681-
8382 vagy 06-30-922-8117. Kérjük aján-
lószelvényeiket. Telefonhívásra házhoz
megyünk. Este amennyiben megtisz-
telnek bennünket. Azonkívül, leadhat-
ják ajánlószelvényeiket: MIÉP iroda Ár-
pád út 150., péntek 16 óra. Horváth
Zoltán, Árpád út 160. 2/4. alatt is. Tel.:
379-0892 vagy 06-20-471-0176

Horváth Zoltán alapszervezeti elnök

Újpestért
Egyesület
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Ingatlan eladó

� 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

� Szigetmonostoron eladó egy 113 m2-es csalá-
di 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 egy 189 m2-es családi ház. Tarto-
zik hozzá garázs és pince is. Irányár: 24 MFt. Tel.:
06-20-535-8822 

� 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-Központnál, Horizont Házban eladó
egy 50 m2-es 2 szobás, kitûnõ beosztású napfé-
nyes lakás. A házhoz hatalmas parkosított zárt
tetõkert tartozik játszótérrel. Alacsony rezsi.
Irányár: 17,2 MFt. Tel.: 06-30-213-9761

� Balatonkenesén, közel a strandhoz felújított,
központi fûtéses parasztház (nem vályog) nagy
kerttel, gyümölcsfákkal a falu közepén eladó. Cse-
re is érdekel. Ára: 25 MFt. Tel.: 06-70-270-4012

� 36 m2-es, egyszobás, világos konyhás, erkélyes,
IV. emeleti káposztásmegyeri lakás kiváló kilá-
tással, tiszta házban sürgõsen eladó. Irányár: 
8,9 MFt. Tel.: 06-30-456-6171

� Eladó tulajdonostól Újpesten jó közlekedés-
sel, csendes környezetben egy kétszobás, össz-
komfortos családi ház (telek, udvar, beépített
elõtér, gazdasági épület). Kiadó is! Tel.: 06-30-
392-4030

� Eladó Rákospalota központjában csendes
környezetben, felújítandó társasházi lakás. 54
nm-es, kertkapcsolatos, 3 szoba, konyha, elõszo-
ba, gázfûtéses, éjszakai árammal, gk. beállóval,
tetõtér beépítési lehetõséggel. Ár: 10 MFt Tel:
06-30-454-1495, 06-30-644-7847

� Délegyháza-Óbuda telepen tulajdonostól
eladó 287 m2-es telken 42 m2-es alápincézett, te-
tõteres tégla hétvégi ház. Teljes közmû, tároló,
fúrt kert. Tel.: 06-20-493-0297

� Tulajdonostól eladó Újpest városközpontban,
az Oxigen Wellness mellett, az átjáróházban egy
újszerû, azonnal költözhetõ erkélyes, déli fekvésû,
29 m2-es stúdiólakás. Tel.: 06-20-493-0297

� Azonnal beköltözhetõ 37 m2-es, összkomfor-
tos öröklakás tulajdonostól eladó Káposztás-
megyer I-en, kétliftes házban. X. emelet, klíma
beszerelve. Ár: 7,3 MFt. Tel.: 06-20-218-0458, 06-
28-478-518

� 50 m2-es 1+ fél szobás újépítésû lakás eladó,
Munkásotthon u. 50-52. Tel.: 06 20 5 000 555

� Egyedi fûtésû, kétszobás, 78 m2-es felújítandó
öröklakás tulajdonostól eladó. Jászai Mari tér 6.
Ár: 22 MFt. Tel.: 06-70-421-6386

� SZTK-val szemben, felújított, kertes panel-
házban 67 m2-es, 1 + 2 félszobás, igényesen át-
alakított, kertkapcsolatos, saját tárolós lakás tu-
lajdonostól eladó. Távfûtésrõl való leválás folya-
matban. Ár: 18 MFt. Tel.: 06-30-9911-922

� Tulajdonostól Újpesten eladó 80m2-es önál-
ló, betongerendás száraz családi ház 648 m2-es
telken, Szérûskert utcában. Összkomfortos,
csendes, napos, tágas udvar, garázs, melléképü-
let, pince. Irányár: 34,9 MFt. Tel.: 06-70-318-63-
59

� Izzó lakótelepen magánszemélytõl eladó egy
65 m2-es I. emeleti, kettõ szoba – étkezõs, nem
panel lakás. Irányár: 12,5 MFt. Ugyanitt 18 m2-es
garázs is eladó 2,8 MFt-ért. Tel.: 06-70-297-6362

� Eladó tulajdonostól Újpest-Központban lé-
võ, 53 m2-es, két szoba hallos, védõrácsos, víz-
órás, világos, nagy konyhás, jó beosztású panel-
lakás. Irányár: 9 MFt. Tel.: 06-20-538-5610

� Eladó Mogyoród, Kukukkhegy, 18 km-nél 1167
m2-es telek kétszintes, 35 m2-es faházzal, borospin-
cével, fúrt kúttal, villannyal, gyümölcsfákkal, szõlõs-
sel. Irányár: 7,5 MFt. Tel.: 06-20-540-6026, 370-2379

� Új családi ház Dunakeszi-Alag lakóparkban
(Bp-tõl 6 km-re/) 156 m2 + garázs + terasz + pin-
ce + extrákkal, gyönyörû kerttel, tulajdonostól
eladó. Irányár:  62 MFt. Tel.: 06-30-250-6560

� Eladó Újpesten, a Víztorony környékén 50
m2-es, földszinti, parkettás, vízórás, konvektoros
fûtésû lakás, azonnal beköltözhetõen. Irányár:
6,6 MFt. Tel.: 06-20-9254-118

� Alkalmi vétel! Újpest kertvárosában eladó egy
igényes kialakítású, teljes körûen felújított, 74 m2-
es földszinti lakás tulajdonostól. Parkolás az ud-
varban. Irányár: 24,4 MFt. Tel.: 06-20-329-1901

� Újpesten, Nagyváradi lakóparkban 2000-
ben épült I. emeleti, kéterkélyes, 62 m2-es lakás
tárolóval eladó. Konyhában, fürdõszobában
egyedi, beépített bútorok. Cirkófûtés, biztonsági
felszereléssel ellátott. Alacsony rezsi. Ár: 20 MFt
+ 1 MFt (tároló). Tel.: 06-20-358-5056

� Mogyoród Kukukkhegyen eladó 340 négy-
szögöles beépíthetõ saroktelek. Szõlõkordon,
gyümölcsfák, örökzöldek. Villany 50 méterre.
Irányár: 4,5 MFt. Tel: 290-26-10, este!

� Újpesten, a Tinódi utcában 35 m2-es gázfûté-
ses, vízórás házrész tulajdonostól eladó. Saját
kertrész, 8 m2-es tároló, tetõtér beépítési lehetõ-
ség. Irányár: 8,4 MFt. Tel.: 06-20-970-7228

� 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

� Eladó Nyár utcában másfél szobás, erkélyes,
és a Pozsonyi úton 1 + 2 szobás lakás magánsze-
mélytõl, vagy kiadó bútorozatlanul, sürgõsen.
Tel.: 06-20-349-6819

� Eladó Újpesten, Árpád úton parkra nézõ, ke-
leti, világos konyhás, 53 m2-es, 2 szobás, teher-
mentes panel. Felújított: erkély, ablakok, járólap,
parketta, vízóra, biztonsági rács. Irányár: 9,3
MFt. Tel.: 06-20-518-7907

� Újpesten, Berda József utcában 1,5 szobás la-
kás eladó. Nyílászárók, szõnyegpadló, burkolatok
kicserélve. Fürdõszoba felújítva. Irányár: 7,5 MFt.
Tel.: 06-20-316-3151, 306-8654

Ingatlant kiad

� IV. kerületben 46 m2-es, 1 + félszobás, gázfû-
téses lakás csendes környéken 48 000 Ft + rezsi-
ért kiadó. Jó közlekedés, alacsony rezsi. Tel.: 233-
0771, 06-20-552-2625

� Kiadó 32 m2-es helyiség (irodának is) a Jókai
utcában, a metró végállomáshoz közel. Tel.: 06-
20-426-6652. Ingatlanos ne hívjon! 

� Újpesten, a Rózsa utcában 36 m2-es bútoro-
zott, vízórás, hangulatos kis lakás hosszútávra ki-
adó. Ár: 45 000 Ft + rezsi. 2 hónap kauciót kérek.
Tel.: 06-20-581-3583

� Újpest, Juharliget lakóparkban 78 m2-es, há-
rom szobás, gépesített konyhás, klimatizált lakás
hosszú távra, havi 100 000 Ft + rezsiért kiadó. Há-
rom havi kaució szükséges. Tel.: 06-30-260-0660

� Újpesten a Stop üzletközpont mellett bérbe-
adó egy 53 m2-es, kétszobás, felújított, erkélyes,
VI. emeleti panellakás. 40 000 Ft/hó + rezsi. Tel.:
06-70-450-0114, vagy 06-30-331-2013

� Újpest belvárosában, a Liszt Ferenc utcában
egy 48 m2 alapterületû, kertre nézõ, 12 m2-es te-
rasszal rendelkezõ, cirkó-fûtésû lakás kiadó. Tel.:
06-30-9663-039

Szolgáltatás

� Szezon elõtti kedvezmény! KLÍMA telepí-
tés, karbantartás, javítás garanciával. Tel.:
06-30-864-5544, www.annauklima.hu

� Lakatosmunkák: rácsajtó, ablakrács, er-
kélybeépítés, kerítés, elõtetõ, hevederzár. Tel:
410-5428, 06-30-941-5280, www.sulyok-t.hu

� 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

� Kft., Bt., egyéni vállalkozó könyvelését,
bérszámfejtését, bevallását, mérleg elkészíté-
sét vállalom visszamenõleg is. Tel.: 06-30-
360-4706

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

� Diplomás gyógymasszõr, csontkovács, talpre-
flexológus 10 éves gyakorlattal Újpesten masszí-
rozást vállal mindenki számára elérhetõ áron.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: 06-20-487-
9187

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

Bérleti jog

� Sörözõ / bevezetett / bérleti joga, újpesti
fõúton eladó! Érdeklõdni a 06-30-942-8833
mobilon lehet 9-18 óráig.

Garázs
� Újpest központban zárt garázs kiadó. Ér-
deklõdni: 06 20 466 4952 

Könyvelés
� Közös képviselet, társasházi könyvelés,
könyvvizsgálat, jogi-mûszaki háttérrel, refe-
renciával. www.kozos-kepviselonk.hu

Oktatás

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

� 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

� Történelembõl, biológiából korrepetálást,
érettségi felkészítést, valamint olasz nyelv oktatását,
középfokú nyelvvizsgára felkészítést vállal diplomás
középiskolai tanár Újpesten. Tel.: 06-30-389-7789

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

� Angol nyelvtanítást vállalok minden szinten.
Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korre-
petálást, felzárkóztatást. Dolgozatírások elõtt
esetenkénti felkészítést is. Érdeklõdni: 06-30-
403-6244, vagy este: 417-3005

� Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
érettségire felkészítést vállal középiskolai tanár.
Tel.: 06-30-747-5869

Állást kínál

� Régóta mûködõ üzletembe keresek ven-
dégkörrel rendelkezõ vállalkozó fodrászt,
kozmetikust. Tel: 06-20-460-6068

� Kertvárosi szépségszalonban fodrász, koz-
metikus és manikûrös mûszak kiadó. Tel.: 06-
70-593-9099

� Káposztásmegyeri vidám, forgalmas, sza-
lonba fiatalos lendületû fodrász váltótársat
keresek! Tel: 06-70-220-0072

Utazás

Márc. 15. Húsvéti csokoládévásár: 6200 Ft., ápr.
1o. Bécs-Schönbrunn: 7200 Ft., ápr. 24. Gráz
Eggenberg: 8500 Ft, jún. 16. Erdélyi kõrút: 64
900 Ft, márc. 14. Izrael: 198 600 Ft + ill., ápr. 7.
Jordánia: 219 800 Ft + ill., nyugdijasoknak 5 %
kedvezmény. Pataki Edit, tel.: 413-1874.

Egészség

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

Régiség

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintár-
gyakat, festményeket, hanglemezeket. Tel.:
332-0243

Bútor

� Megkímélt állapotban lévõ 5 részes szekrény-
sor eladó. Tel.: 06-20-522-8602

Vegyes

� Kifogástalan állapotú, VESTA, lehajtható tetõ-
vel, 4 égõs, fehér, hibátlan zománcozású gáztûz-
hely, bekötõ csõvel együtt 15 000 Ft-ért eladó.
Whirpool páraelszívó ingyen elvihetõ hozzá. Tel.:
06-30-605-7038

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

Társkeresés

� 178/65, 34 éves leszázalékolt fiatalember keresi
egy független, szerény, szintén magányos leány is-
meretségét tartós kapcsolatra. Választ „Újpesti
fiú” jeligére 1325 Budapest, Postafiók 196-ra kérek,
vagy telefonon: 06-30-260-1518 (18 óra után).

A lakossági apróhirdetés felvéte-
le az Újpesti Média Nonprofit Kft.
szerkesztõségében történik (Ady
Endre MK, Tavasz u. 4., I. emelet).

Hirdetésfelvétel: hétfõn: 10-17
óráig, csütörtökön 9-16 óráig,
pénteken 9-12 óráig. Az apróhirde-
tés díja bruttó 1000 Ft/25 szó/meg-
jelenés. Hirdetését e-mailen is fel-
adhatja: unhirdetes@gmail.com
(kérjük, szíveskedjenek a kért meg-
jelenési dátumokat, nevüket és
postacímüket is megírni). Lapzárta:
csütörtökön 14 órakor.

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

Szerencsi Csilla 
Tel.: 06-70-503-5847

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 

� Kiadó: Újpesti Média Kht. � Ügyvezető igazgató: Nemesházi Beatrix � Főszerkesztő: Harkai Péter � Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin 
� Szerkesztő: Pálfi Kata � Olvasószerkesztő: Török Monika � Fotó: Horváth Dávid � Titkárságvezető-hirdetésszervező: Szerencsi Csilla 

� Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Központ, 1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, fax: 785-0466, 

e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, � Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 � Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda, www.ringier.hu
� Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 885-5337. Megjelenik minden héten 48 000 példányban.Ú
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ÚJPESTI GYORS LAKÁSSZERVIZ!
Szabó Károly és fia!
Vízvezeték szerelők!

A legkisebb munkától a lakás-
felújításig! Csőtörés és dugulás

elhárítás 0-24h-ig!
Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434
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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.)

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
(Ny. sz.: 01-0064-04)

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

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

INDIA NAP 
Idõpont: 2010. március 11.
14.15–17.00-ig. Helyszín: Károlyi
István 12 Évfolyamos Gimnázium
(1043 Bp., Erzsébet u. 69.) Prog-
ramfelelõs: Gyenes Csilla pedagó-
giai szakértõ

Elõadásokkal, fotó- és néprajzi
tárgyak kiállításával, hangszer, ze-
ne- és táncbemutatóval színesí-
tett délután. Minden kedves ér-
deklõdõt szeretettel várunk!
Gyenes Csilla Bánhidi Edit
pedagógiai szakértõ  igazgató, ÚPSZK
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010.március 18-ig. Levélcí-
münk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Ezévi 7. lap-
számunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Czirják Katalin, Jókay Katalin Diána,
Nagy Réka, Vass Sándor, akiknek a nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Keresztrejtvény

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy az Elektro-Waste Nonprofit
Közhasznú Kft., Budapest Fõvá-
ros Újpest Önkormányzatával
kötött megállapodása alapján
2009. március 20-án 9-13 óra kö-
zött az alábbi helyszíneken elekt-
ronikai hulladékgyûjtést szervez:

1. Laborfalvy Róza utca – Hídláb
utca sarkán, parkolóban

2. Baross u. végén, Ugró Gyula
sornál, parkolóban

3. Külsõ-Szilágyi út, Plus élelmi-
szer diszkont elõtt, parkolóban

4. Berda József u. 30-as és 36-os
tömb között, parkolóban

A fenti helyszíneken az Elektro-
Waste munkatársai térítésmentesen

átveszik Önöktõl a háztartásukban
keletkezõ elektronikai hulladékot. 
Elektronikai hulladéknak minõsül: 
– háztartási nagygépek (pl. hûtõ,

fagyasztó, mosógép, mikrohullá-
mú sütõ, ventilátor stb)

– háztartási kisgépek (pl. konyhai
kisgépek, porszívó, villanyborot-
va, falióra stb)

– információs berendezések: (pl.
számítógép és tartozékai, mobil-
telefon stb)

–szórakoztató elektronika: (pl. TV,
magnó, kamera, fényképezõgép,
erõsítõ, elektronikus hangszerek stb)

– továbbá barkácsgépek, elektro-
mos játékok stb.

Kérjük, hogy egyéb veszélyes hul-
ladékot ne hozzanak, mert azokat

nem áll módunkban átvenni. Ne
hozzanak akkumulátort, festéket,
olajat és egyéb veszélyes hulladékot!

„HÁZHOZ MEGYÜNK” AKCIÓ:
Ez a lehetõség minden újpesti lakos
számára térítésmentesen igénybe ve-
hetõ, aki nem tudja megoldani az
elektronikai hulladék elszállítását, de
szeretne megszabadulni nagyméretû,
berendezésektõl. A szolgáltatás igény-
bevételének feltétele, hogy legalább
100 kg legyen a hulladékmennyiség.
Ez kb. 3 db nagyméretû mûszaki
tárgynak (pl.: hûtõ, tv) felel meg. 

Az igények bejelentését a 373-
0491-es telefonszámon várjuk 2010.

március 16-19. között 9-16 óráig. 
A „Házhoz megyünk” akció idõpont-
ja 2010. március 20.

AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉK-
GYÛJTÉS CÉLJA:
Az elektronikai hulladék – nem meg-
felelõ kezelés esetén – veszélyezteti a
környezetünket és az emberi egészsé-
get! Ezért is fontos elkülönítve gyûjte-
ni. Az összegyûjtött elektronikai hul-
ladék az Elektro-Waste Nonprofit
Közhasznú Kft. rendszerébe kerül
hasznosításra és ártalmatlanításra, a
környezetvédelmi elõírásnak megfe-
lelõen. A begyûjtött hulladékot az er-
re a tevékenységre szakosodott bon-
tók kezelik, ahol válogatás után rész-
egységeire bontják a berendezéseket.
A hasznosítható anyagok másod-
nyersanyagként visszakerülnek a
gyártási folyamatokba. Tegyünk
együtt az élhetõbb környezetért!

Lakossági elektromos 
és elektronikai hulladékgyûjtés!
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