
Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N AK  H I V ATAL O S  LA P J A

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2010. április 6., IV. évf., 13. szám

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

ÚJPESTI NAPLÓ

KÖLTÖZÉS ELÕTT 
Új fogászati kezelõegység, új esz-
közök, korszerû rendelõ: hamaro-
san új helyszínt kap a gyermekfo-
gászat.

2. oldal

ÉPÜL, SZÉPÜL
Mészkõburkolat a vízjátékok kö-
rül, 42 új facsemete, virágok.
Folytatódik a munka az új Fõté-
ren. 

6. oldal

ITT A HÚSVÉT
A feltámadás, a megújulás ünne-
pe Húsvét. Minden kedves olva-
sónknak áldott ünnepet kívá-
nunk!

8–9. oldal
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IN MEMORIAM
Március 26-án, 76 éves korában
újpesti otthonában elhunyt
Bartos Tibor Újpestért díjas író,
mûfordító. Rá emlékezünk.

16. oldal

Lombkoronázás – 6. oldal

Új és 
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z idén kiemelt szerepet kap az újpesti
egészségügy: az önkormányzat 240 millió
forintot különített el a Szakrendelõ felújí-

tására, 20 millió forintot HPV elleni védõoltásra,
30 millió forintból pedig a házi és gyermekorvoso-
kat támogatja. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság,
valamint a Gazdasági Bizottság döntése értelmé-
ben idén a rossz állapotú, Petõfi u. 4-6. szám alatt
üzemelõ gyermekfogászat is megújul. Új helyen,
modern körülmények között, Újpest Központjá-
ban, a Király u. 9. szám alatt fogadja majd a bete-
geket. 

– Nagy öröm számomra, hogy a gyermekszakren-
delõ után a gyermekfogászat is megújul. Ez a gyer-
mekegészségügy területén érdemi, minõségi vál-
tozást hoz. A rendelõ-komplexumban három ren-
delõ és egy váróterem kerül kialakításra, melynek
munkálatai a napokban kezdõdtek meg. A kivite-
lezésre 40 millió forint áll rendelkezésre, ezen túl
21 millió forintot is elkülönítettünk, melybõl há-

rom új, komplett fogászati kezelõegységet szer-
zünk be – mondta Dr. Trippon Norbert alpolgár-
mester.

„NEM IDEÁLIS A JE-
LENLEGI HELYZET…”
Dr. Csimma Éva fõor-
vos nagyon várja az új
gyermekfogászati ren-
delõ átadását.

– Összesen öt gyermek-fogorvos dolgozik a ke-
rületben: két orvos a Galopp utcai rendelõben,
három pedig a Jókai utcai épületben. Itt, a Galopp
utcában nagyon kicsi a hely, mivel egymás mellett
van a fogászat és a gyermekek részére fenntartott
rendelõ. Ha egy-két iskolai osztály szûrõvizsgálat-
ra jön hozzánk, már alig lehet elférni a váróterem-
ben, hiszen akár 50-60 gyerek is összezsúfolódik.
Nem ideális ez a helyzet a gyermekrendelõ számá-
ra sem, ahol nyugodt légkörben kellene dolgozni-

uk a szakorvosoknak. Régebben két fogászat mû-
ködött a Galopp utcában, most egyszerre csak
egy orvosnak van hely. A jelenlegi fogorvosi szé-
künk harminc évnél idõsebb, rég eljött az idõ,
hogy lecseréljük. Megnéztük az épületet, ahová a
két rendelõ összeköltözik. Szép, korszerû lesz a
rendelõ, tágas lesz a váróterem. Három fogászati
szék lesz a rendelõben, ideálisabb lesz az orvosok
idõbeosztása is. Folyamatosan tájékoztatjuk a
káposztásmegyeri családokat a költözésrõl, elég
sokan tudnak már róla, és úgy tapasztaltam, a tá-
volság nem lesz probléma számukra, hiszen Új-
pest központjába elég könnyen el lehet jutni a ke-
rület bármely részérõl. Jól esett, hogy az önkor-
mányzat kikérte a véleményünket, így el tudtuk
mondani azokat a fontos szakmai szempontokat
– gondolok a rendelõ kialakítására, a gépek, esz-
közök beszerzésére –, melyekre a munkánk meg-
könnyítése és a gyerekek érdekében érdemes oda-
figyelni. 

NAGYON VÁRJÁK
MÁR A KÖLTÖZÉST
Dr. Károly Adrienn a
Jókai utcai fogászaton
dolgozik, immár húsz
éve. 

– Nagyon várjuk a költözést. Mindenki megta-
pasztalhatta, milyen körülmények között kell dol-
goznunk, nem beszélve a páciensekrõl, akik min-
den alkalommal megdöbbennek az épület külse-
jét, belsejét meglátva. Fontos elmondanom, hogy
bármilyen problémánk van, a Szociális és Egész-
ségügyi Intézmény azonnal segíteni próbál ne-
künk, s erre szükség is van, szinte minden eszkö-
zünk leamortizálódott az évek során. Folyamato-
san kapjuk a szükséges anyagokat, a mûszerezett-
séget is próbálja az intézmény biztosítani nekünk,
de, sajnos, mindig elromlik valami készülék, így ez
sem a teljes megoldás, hiszen nagyon régi gépek-
kel, eszközökkel dolgozunk. A szülõk folyamato-
san érdeklõdnek a költözés lehetséges idõpontjá-
ról, õk is úgy várják az új fogászati rendelõt, mint
mi, orvosok. Az önkormányzat nagyon korrekt
volt, hiszen a tervezésnél leültek velünk, s az
ÁNTSZ elõírásait figyelembe véve megkérdezték a
mi véleményünket is arról, hogy hová kerüljön a
fogorvosi szék, hol legyenek a bútorok, hol legye-
nek az asztalok. Egy új, korszerû rendelõbe bizo-
nyára egész másképp, szívesebben jönnek be
majd a szülõk és a kis betegek. – H. P., P. K.

Új helyen

Megkezdõdött az Új
Gyermekfogászati Rendelõ
kivitelezése!
Tavaly márciusban a romos, egykori istállófunkciót betöltõ gyermek-
rendelõ költözött át a Felnõtt Szakrendelõ Görgey utcai épületének
alsó, felújított szintjére. Idén a gyermekfogászat újul meg. Újpest
központjában, a Király utca 9. szám alatt már megkezdõdött az új
gyermekfogászati rendelõ kialakítása. 

A
Alpolgármesteri és mûszaki fõosztályvezetõ-
helyettesi szemle a munkálatoknál

Megérett a költözésre
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Az elmúlt hónapokban és hetek-
ben az országgyûlési választási
kampány során több olyan kiad-
vány jelent meg, amely arra kész-
tet, hogy szándékaim ellenére
szavamat felemeljem.

Mindenekelõtt felhívom a Fidesz-es
és MSZP-s urak és elvtársak figyel-
mét, hogy én, dr. Derce Tamás, az
ez évi országgyûlési választásokon
nem indulok. Ehhez képest elég
furcsának találom, hogy mindkét
párt választási kampánya során szá-
momra érthetetlen módon célke-
resztjébe állított. Ezért néhány
tényt kénytelen vagyok ismételten
rögzíteni:
1.) 2006-ban e két párt szövetséget

kötött egymással. Ennek során
felosztották egymás között Új-
pestet, az egyes gazdasági és po-
litikai vezetõ kulcspozíciókba,
valamint az igazgatótanácsok-
ba, felügyelõbizottságokba kizá-
rólag saját politikai munkatár-
saikat helyezték, tekintet nélkül
a szakmai tudásra. Az osztozko-
dás kiterjedt egyes gazdasági jel-
legû pályázatokra is. Egy példa:
a piac õrzésére kiírt közbeszer-
zési pályázat egyik feltétele volt,
hogy a pályázónak „NATO kom-
patibilitással”(!) kellett rendel-
keznie. Tapasztalataim alapján

azt kell mondanom, ez az
együttmûködés mind a mai na-
pig fennáll.

2.) Deák Ferenc mondata, miszerint:
„már pediglen hazudni nem sza-
bad”, ma is érvényes, még azokra
is, akik parlamenti képviselõk
akarnak lenni. Aki azt állítja,
hogy az elmúlt nyolc évben az
önkormányzat nem csinált sem-
mit, az, ha újpesti, akkor csak
aludni jár hozzánk és nem itt él,
vagy nincs szeme, vagy szándéko-
san nem mond igazat. Akik itt él-
nek ugyanis Újpesten, azoknak
nem kell elmondani, hogy mit is
tett az Önkormányzat az elmúlt
nyolc évben. Az ide ágyrajárók-
nak csak néhány dolgot emlékez-
tetõül, csak a példa kedvéért: az
elõzõ ciklusban (2002–2006) a
Baross utca, a Leiningen utca, a
Szilágyi úti felüljáró felújítása, il-
letve megépítése csak úgy tör-
ténhetett, hogy ezen feladatokat,
vagy maga az Önkormányzat haj-
totta végre saját költségén, vagy a
beruházás minden két forintjá-
hoz egy harmadikat mi adtunk.  

3.) Dokumentumokkal tudom bi-
zonyítani, hogy az Újpesti Szak-
rendelõ privatizációját, ha tet-
szik, ha nem, mind az újpesti
MSZP, mind az újpesti FIDESZ
lelkesen támogatta. E doku-

mentumok az önkormányzat
irattárában bárki által megte-
kinthetõk. Ehhez képest egyik
párt sem vindikálhatja magának
azt az érdemet, hogy õk akadá-
lyozták meg az Újpesti Szakren-
delõ privatizációját. Sõt. Az álta-
luk készített és megszavazott
dokumentum kifejezetten rög-
zíti, hogy nem preferálják a
szakrendelõ átvételét. Egy évvel
késõbb ugyan javasolják a szak-
rendelõ átvételét, de úgy, hogy
a mûködtetésbe külsõ forrást –
azaz magántõkét – kell bevonni.

4.) Ugyancsak dokumentumokkal
tudom bizonyítani, mi mindent
tettem annak érdekében, hogy
megmaradjon az Újpesti Szak-
rendelõ, hogy ne zárják be az Új-
pesti Szülõotthont, hogy az új-
pesti uszoda továbbra is nyitva
legyen. Hogy e két párt fõvárosi
képviselõi mit tettek, az rejtély,
mert sem engem, mint polgár-
mestert, sem a képviselõtestület
egészét fõvárosi tevékenységük-
rõl nem tájékoztatták. Amit pe-
dig némelyikük ez ügyben csinált,
az minden képzeletet alulmúlt.

Van olyan képviselõ, aki mind az
újpesti képviselõtestületnek, mind
a fõvárosi közgyûlésnek tagja, s az
elmúlt években soha, egyetlen alka-
lommal sem jött hozzám, nem ke-

resett meg, hogy bármely ügyben
mûködjünk együtt, vagy bármit is
kezdeményezzünk. Aki nem akar
velünk szóba állni, azzal nem lehet
sem együttmûködni, sem össze-
veszni. Egyébként a világgal jóban
és beszélõ viszonyban vagyok. 

Ugyancsak szomorú, de a ténye-
ket kimondva rögzítenem kell a kö-
vetkezõket is. Mindazon korábbi
országgyûlési képviselõk, akik most
ismételten az országgyûlésbe igye-
keznek, tekintet nélkül arra, hogy
hány évig voltak országgyûlési kép-
viselõk, 16 évig, vagy csak másfél
évig, képviselõségük idején vagy
egyáltalában nem kerestek meg,
hogy Újpest érdekében az önkor-
mányzattal együtt tegyünk, vagy
ne tegyünk valamit, vagy a ritka al-
kalmak csak formálisak voltak. 

Nem kívánok a választásokban
semmilyen szerepet vállalni. De ez
nem jelenti azt, hogy a tudatlansá-
got és az emlékezetkihagyást támo-
gatnám hallgatásommal. És ismét
felhívom az uraknak és az elvtár-
saknak a figyelmét (mert az ismét-
lés a tudás atyja) hogy ideje lenne
a jelen választási kampányukban
egymással foglalkozni, mert õk in-
dulnak az országgyûlési választáso-
kon és nem én. Ez a véleményem az
urakról és az elvtársakról.

Újpest, 2010. március 29.
– DR. DERCE TAMÁS

polgármester

K Ö Z L E M É N Y

FELHÍVÁS
Budapest Fõváros IV. ker. Újpest Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének a
9/2001. (V.3.) számú rendelete alapján
ebben az évben is sor kerül Újpest Egész-
ségéért Díj adományázására.

Újpest Egészségéért Díj adományozásá-
nak célja, hogy Újpest Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete kifejezze elismerését azon
személyeknek és szervezeteknek, akik (ame-
lyek) Újpest egészségügyében kiemelkedõ
szerepet töltenek be. A díj annak a személy-
nek vagy szervezetnek adományozható, aki
(amely) az egészségügyi területen újpesti
lakosok egészségéért végzett magas színvo-
nalú, kiemelkedõ vagy több évtizedes tevé-
kenységével jelentõs mértékben hozzájárult
Újpest egészségügyének fejlesztéséhez.

A díj adományozására javaslatot várunk
magánszemélyektõl, Újpesten mûködõ

egészségügyi intézmények vezetõitõl,
egészségügyi területen mûködõ civil szer-
vezõdések és érdekképviseletek részérõl. A
díj odaítélésérõl a Népjóléti Alpolgármes-
ter elõterjesztése alapján – az Önkormány-
zat Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága véle-
ményének kikérését követõen – a Képvise-
lõ-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rend-
szeresített adatlapon lehet benyújtani
2010. április 23-ig Nagy István alpolgármes-
ter titkárságára. (Bp. IV., István út 11.) Az
adatlap letölthetõ a www.ujpest.hu lapon,
vagy átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
mindkét ügyfélszolgálati irodájában (város-
központban: István út 15. és
Káposztásmegyeren: Hajló u. 42-44), ahol a
díj odaítélését szabályozó önkormányzati
rendelet is megtekinthetõ.

Budapest, 2010. március 22.
– NAGY ISTVÁN alpolgármester

Nem tett eleget a helyreigazításnak

Az önkormányzat bepereli 
a Helyi Témát
2010. március hó 18. napján az önkormányzat sajtó-
helyreigazítási kérelmet jutatott el a Helyi Téma szer-
kesztõségébe, a március hó 10. napján megjelent „Ho-
gyan lesz így madárbarát a Fõ tér?” cikkben szereplõ
valótlan állítások miatt. A Helyi Téma nem tett eleget
a kérésnek, ezért az önkormányzat bepereli az újságot. 

A Helyi Téma a szóban forgó cikkben azt állította,
hogy négy egészséges fát vágtak ki Újpest fõterén, to-
vábbá azt, hogy a tõbõl kivágott fáknak semmilyen be-
tegsége nem volt. Az önkormányzat szerint a cikk valót-
lanságokat állított. A valóság az, hogy a fakivágásokra
igazságügyi szakértõi szemle után, a 2010. február 25-én
kelt igazságügyi szakértõi vélemény alapján került sor.

A Helyi Téma a helyreigazítási kérelemnek nem
tett eleget, ezért az önkormányzat sajtó-helyreigazí-
tási pert indít a lap ellen.
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ORSZÁGGYÛLÉSI 
KÉPVISELÕ 

VÁLASZTÁS 2010.

2010. április 11.–2010. április 25.

A SZAVAZÁS NAPJÁNAK 
LEGFONTOSABB TUDNIVALÓI
Tisztelt újpesti Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság elnöke által
2010. április 11. (1. forduló) vala-
mint 2010. április 25. (2. forduló)
napjára kitûzött országgyûlési kép-
viselõ-választáson a Magyar Köztár-
saság területén lakóhellyel rendelke-
zõ minden nagykorú magyar állam-
polgárt megillet az a jog, hogy az or-
szággyûlési képviselõk választásán
választó és választható legyen. Nincs
választójoga annak, akinél az Alkot-
mányban meghatározott természe-
tes kizáró okok valamelyike fennáll: 

– aki cselekvõképességet korlátozó
vagy kizáró gondnokság alatt áll; 

– aki a közügyek gyakorlásától eltil-
tó jogerõs ítélet hatálya alatt áll; 

– aki szabadságvesztés büntetését
tölti; 

– aki büntetõeljárásban jogerõsen
elrendelt intézeti kényszer-
gyógykezelés alatt áll.

MIKOR ÉRVÉNYES ÉS EREDMÉ-
NYES A VÁLASZTÁS?
Az országgyûlési képviselõk válasz-
tásáról szóló törvény az egyéni vá-
lasztókerületi választás során érvé-
nyességi és eredményességi küszö-
böket alkalmaz.

Az egyéni választókerületben a
választás elsõ fordulójának érvé-
nyességi feltétele, hogy a választóke-
rület választópolgárainak több mint
fele szavazzon. Amennyiben ez telje-
sült, úgy akkor eredményes a szava-
zás, ha egy jelölt megkapta az érvé-
nyes szavazatok több mint felét. 

A területi választókerületben
csak érvényességi küszöb létezik: a
megye (fõváros) választópolgárai-
nak több mint felének kell szavaz-

nia, ellenkezõ esetben második for-
dulóra kerül sor. 

Ha az elsõ forduló nem volt ér-
vényes és eredményes, második
fordulót kell tartani.
A második fordulóban, ha az egyé-
ni választókerületben a választás el-
sõ fordulója érvényes volt, a máso-
dik fordulóban csak azok a jelöltek
vesznek részt, akik az elsõ forduló-
ban az érvényes szavaztok legalább
15%-át elérték. Ha nincs legalább
három ilyen jelölt, akkor a három
legtöbb szavazatot elért jelölt vesz
részt a második fordulóban. Ameny-
nyiben a választás elsõ fordulója ér-
vénytelen volt, a második forduló-
ban minden olyan jelölt indulhat,
aki az elsõ fordulóban is indult.

Az egyéni választókerületben a
szavazás érvényességhez az szüksé-
ges, hogy a választókerület választó-
polgárainak több mint egynegyede
szavazzon. Eredményességi feltétel
már nincs: a legtöbb szavazatot ka-
pott jelöltbõl lesz képviselõ (kivéve
szavazategyenlõség).

A területi választókerületben a
második fordulóban az érvényesség-
hez az szükséges, hogy a megye (fõ-
város) választópolgárainak több
mint egynegyede szavazzon. A ma-
gyar Országgyûlés 386 képviselõbõl
áll, akik közül 176 egyéni választóke-
rületben, 152 területi listán kerül
megválasztásra a választópolgárok
által közvetlenül. 58 mandátum or-
szágos listáról kerül kiosztásra.

Szavazni Újpesten 87 darab sza-
vazókörben lehet. Az újpesti vá-
lasztópolgárok többsége ugyanab-
ban a szavazókörbe adhatja le szava-
zatát, mint ahol eddig szavazott.

A választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény változása alapján a
választás napján csak az szavaz-
hat, aki a névjegyzékben szerepel.

Felhívom a Választópolgárok fi-
gyelmét, hogy a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottság a név-
jegyzékbe nem vehet fel választó-
polgárt, kivéve az igazolással szava-
zásra kijelölt szavazókört!

A lakóhelyétõl távol lévõ (nem az
állandó lakóhelyén tartózkodó, és
szavazni kívánó) választópolgár iga-
zolással szavazhat.

Igazolással rendelkezõk kerüle-
tünkben a 20. számú szavazókör-
ben szavazhatnak: Szent János
Apostol Katolikus Általános Iskola
(Budapest, IV., Tanoda tér 6.).

Ugyanebben a szavazókörben
szavazhatnak azok a választópolgár-
ok, akik lakcímük alapján a névjegy-
zékben e szavazókörben szerepel-
nek, illetve azok, akiknek a lakcíme
a lakcímbejelentésre vonatkozó jog-
szabály értelmében csak az adott
település – Budapest, IV. ker. – meg-
nevezését tartalmazza utca és ház-
szám megjelölése nélkül (pl: hajlék-
talanok).

IGAZOLÁST KÉRNI
a) személyesen vagy meghatalma-

zott útján legkésõbb 2010. áp-
rilis 9-én 16 óráig lehet;

b) ajánlott levélben is lehet, eb-
ben az esetben a 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 a
választópolgár igazolást, azt a fenti
idõpontig kell megtennie. Ha mind-
két fordulóra igazolást kér a vá-
lasztópolgár, a két igazolást egy
nyomtatványon fogja megkapni. Ha
az egyik fordulóra már kért igazo-
lást, és a másik fordulóra ezt követõ-
en szeretne igazolást kérni a válasz-
tópolgár, úgy az elõzõleg megkapott
igazolást vissza kell adnia, és a két
igazolást egy új nyomtatványon fog-
ja megkapni.

Ha az igazolás kiadását követõen
meggondolja magát a választópol-
gár, és mégis Újpesten, a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben szeretne
szavazni (pl: nem utazik rokonlátoga-
tásra), 2010. április 8-ig kérheti a
lakcíme szerinti helyi választási iroda
vezetõjétõl, hogy vegye vissza a la-
kóhelye szerinti szavazókörbe. Eb-
ben az esetben a korábban kapott
igazolást le kell adnia.

FIGYELEM! Elveszett igazolás
utólagos pótlására nincs lehetõség.

Ismételten kérem az Újpesten
szavazni kívánó (Budapest 05.
OEVK, és 06. OEVK) már igazolássál
rendelkezõ Választópolgárokat,
hogy a szavazás napján esetlegesen
elõforduló hosszas sorbaállás és vá-
rakozás elkerülése érdekében keres-
sék fel a Választási Irodát (Buda-
pest IV., István út 15. III. em. Tárgya-
ló, Tel.: 06 1 231 31 01 /123 és 124
mellék), hogy a már birtokukban

lévõ igazolásuk alapján felvehes-
sük õket a fenti, kijelölt szavazókör
névjegyzékébe.

Felhívom továbbá a Választópol-
gárok figyelmét, hogy a 2010. évi or-
szággyûlési választáson az igazolással
szavazás új szabályok szerint törté-
nik. Az új szabályozás lényege, hogy
az a választópolgár, aki a választás el-
sõ fordulójában eredményes válasz-
tásban vett (vagy vehetett volna)
részt – azaz képviselõje már megvá-
lasztásra került –, a második forduló-
ban már nem szavazhat.

A./ Ha csak az elsõ fordulóra ka-
pott igazolást:

a) Az elsõ fordulóban az igazoláson
feltüntetett szavazóhelyiségben
szavazhat a választópolgár.

b) A második fordulóban a válasz-
tópolgár – a lakóhelye szerinti
szavazóhelyiségben Újpesten –
csak akkor szavazhat, ha van
második forduló, és abban a
választókerületben, ahova az
igazolása szólt;

– még nem választották meg az
egyéni képviselõt, azaz tartanak
2. fordulót (ebben az esetben az
egyéni szavazólapra szavazhat),
illetve

– a területi listás választás érvény-
telen volt, azaz tartanak 2. for-
dulót (ebben az esetben a listás
szavazólapra szavazhat).

B./ Ha csak a második fordulóra
kapott igazolást:

a. Az elsõ fordulóban a választópol-
gár a lakóhelye szerinti szavazóhe-
lyiségben (Újpesten) szavazhat.

b. A második fordulóban a válasz-
tópolgár – az igazoláson feltün-
tetett szavazóhelyiségben (pl:
Egerben) – csak akkor szavazhat,
ha ott van második forduló, és a
lakóhelye szerinti választókerü-
letben (jelen esetben Újpesten)

– még nem választották meg az
egyéni képviselõt, azaz tartanak
2. fordulót (ebben az esetben az
egyéni szavazólapra szavazhat),
illetve

– a területi listás választás érvény-
telen volt, azaz tartanak 2. for-
dulót (ebben az esetben a listás
szavazólapra szavazhat).

C./ Ha mindkét fordulóra kapott
igazolást:

a. Az elsõ fordulóban az igazolá-
son feltüntetett településen, az
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igazoláson feltüntetett szavazó-
helyiségben szavazhat a válasz-
tópolgár.

b. A második fordulóban a válasz-
tópolgár – az igazoláson feltün-
tetett település szavazóhelyiség-
ben – csak akkor szavazhat, ha
ott van második forduló, és ab-
ban a választókerületben, ahova
az igazolása az 1. fordulóra szólt;

– még nem választották meg az
egyéni képviselõt, azaz tartanak
2. fordulót (ebben az esetben az
egyéni szavazólapra szavazhat),
illetve

– a területi listás választás érvény-
telen volt, azaz tartanak 2. for-
dulót (ebben az esetben a listás
szavazólapra szavazhat).

Arról, hogy mely egyéni és listás
választókerületekben kerül sor má-
sodik forduló megtartására, a
www.valasztas.hu oldalon vagy bár-
mely választási információs szolgá-
latnál tájékozódhat.

A SZAVAZÁS MÓDJA
Szavazni a választás napján csak sze-
mélyesen lehet. A szavazókörökben
szavazni a szavazás napján 6 órá-
tól 19 óráig lehet. A szavazatszám-
láló bizottság megállapítja a szavaz-
ni kívánó választópolgár személy-
azonosságát és azt, hogy szerepel-e a
névjegyzékben (A már kiküldött ér-
tesítõ bemutatása nem szükséges,
de a szavazatszámláló bizottság
munkáját megkönnyíti, ha a válasz-
tópolgár azt magával viszi.).

A személyazonosság és a lakcím
igazolására a következõ, magyar
hatóság által kiállított, érvényes
igazolványok alkalmasak:

– lakcímet tartalmazó személy-
azonosító igazolvány („régi”, köny-
vecske formátumú) vagy

– személyazonosító igazolvány (a
kártya formátumú),

– vagy útlevél,
– vagy 2001. január 1-jét követõen

– magyar hatóság által – kiállí-
tott vezetõi engedély (kizárólag
a kártya formátumú)

– és mindegyik felsorolt igazol-
vány mellett a lakcímigazol-
vány (lakcímkártya).

Ha lakóhelyétõl eltérõ településen
tartózkodik a szavazás napján, akkor
az „Igazolás a lakóhelytõl eltérõ he-
lyen történõ szavazáshoz” megneve-
zésû nyomtatványt is magával kell
vinnie a szavazókörbe.

Ha a két forduló között lakóhe-
lyet változtat, szavazatát a második
fordulóban a korábbi lakóhelyén
adhatja le, és vigye magával a „Sza-
vazásra szolgáló lakcímigazolás a
második fordulóra” elnevezésû
nyomtatványt.

FIGYELEM! Felhívom a figyelmét
minden újpesti választópolgárnak,
hogy a lejárt érvényességû okmá-
nyokkal rendelkezõk nem szavaz-
hatnak. 

Vissza kell utasítani azt a válasz-
tópolgárt,

– aki személyazonosságát és lak-
címét nem tudja igazolni, vagy

– nem szerepel a névjegyzékben.
– Vissza kell utasítani azt is, aki la-

kóhelyétõl eltérõ településen kí-
ván szavazni, de igazolással nem
rendelkezik, vagy

– nem az erre kijelölt szavazókör-
ben kíván igazolással szavazni.

A szavazásra abban az esetben
sincs mód, ha a polgárt a bizottság
tagja vagy tagjai személyesen ismerik,
és a névjegyzéken is szerepel. Ameny-
nyiben a szavazásnak nincs akadálya,
a szavazatszámláló bizottság átadja a
választópolgár részére a szavazólapot
és a borítékot. A szavazólapokat a vá-
lasztópolgár jelenlétében kell lebélye-
gezni. A szavazólapok átvételét a vá-
lasztópolgár a névjegyzéken saját ke-
zû aláírásával igazolja. A szavazásá-
hoz szavazófülke áll rendelkezésre. A
választópolgár kitölti a szavazólapo-
kat.

Minden választópolgár az elsõ for-
dulóban két szavazólapot kap kéz-
hez:

– egyet az egyéni országgyûlési
képviselõjelöltekrõl;

– egyet a Budapest Fõváros terü-
letén listát állító jelölõ szerveze-
tekrõl.

Érvényesen szavazni csak egy je-
löltre és egy listára lehet, a jelölt
neve mellett, illetõleg a lista neve fe-
lett elhelyezett körbe tollal írt x
vagy + jellel! Egyéb megjelölés ér-
vényes szavazatként nem vehetõ
figyelembe.

Végezetül a választópolgár a sza-
vazólapokat borítékba teszi, és a
borítékot a szavazatszámláló bi-
zottság elõtt az urnába helyezi. Ha a
választópolgár a szavazólapnak az
urnába történõ elhelyezése elõtt
jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, az elrontott szavazóla-
pot a szavazatszámláló bizottság

bevonja és helyébe új lapot ad ki.
A bizottság az elrontott szavazó-
lap helyett újat csak egyszer ad-
hat ki. 

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
A mozgásában gátolt személy szava-
zására mozgóurna útján van lehetõ-
ség. Ekkor – elõzetes írásbeli kére-
lemre – a szavazatszámláló bizott-
ság két tagja felkeresi a választópol-
gárt szavazásának lehetõvé tétele ér-
dekében.

A választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény rendelkezései szerint a
mozgóurnás szavazásra vonatkozó
igényeket csak írásban lehet beje-
lenteni 

– a szavazás napja elõtt a helyi vá-
lasztási iroda vezetõjénél; 

– a szavazás napján a szavazat-
számláló bizottságnál.

A választópolgár írásbeli kérelmé-
nek eljuttatásához segítséget vehet
igénybe. Tájékoztatom a Tisztelt Vá-
lasztópolgárokat, hogy a mozgásá-
ban gátolt választópolgár is csak ab-
ban az esetben szavazhat, ha õ a
névjegyzéken szerepel.

Tájékoztatom a Tisztelt Választó-
polgárokat, hogy az Országos Vá-
lasztási Bizottság álláspontja szerint
a mozgóurnával történõ szavazás a
szavazóhelyiségen kívüli szavazás ki-
vételes esete, a mozgóurna kivitele a
szavazóhelyiségben történõ szava-
zást nem akadályozhatja.

Hogyan gyakorolhatja a válasz-
tójogát az a választópolgár, aki
nem tud olvasni, illetõleg, akit
testi fogyatékossága vagy egyéb
ok akadályoz a szavazásban?

Az a választópolgár, aki látássérült
vagy nem tud olvasni, illetõleg akit
testi fogyatékossága vagy egyéb ok
akadályoz a szavazásban, a szavazó-
körben igénybe veheti más választó-
polgár – ennek hiányában a szava-
zatszámláló bizottság két tagjának
együttes – segítségét. Segítõit a sza-
vazófülkébe is magával hívhatja.

Aki a választás két fordulója kö-
zött válik nagykorúvá, csak a máso-
dik fordulóban, nagykorúvá válása
után tud szavazni.

KAMPÁNYCSEND
Kampányt folytatni 2010. április
10-én 00.00 órától 2010. április
11-én 19.00 óráig és 2010. április
24-én 00.00 órától 2010. április
25-én 19.00 óráig tilos.

Jogorvoslatra az országgyûlési
képviselõk választása során a sza-
vazatszámláló bizottság döntése
ellen:

A szavazatszámláló bizottságnak
a szavazás lebonyolítása körében
hozott határozata ellen fellebbezést
lehet benyújtani. A fellebbezést az
illetékes országgyûlési egyéni vá-
lasztókerületi választási bizottság
(OEVB) bírálja el, amennyiben a ha-
tározat csak az egyéni választókerü-
leti választást vagy az egyéni és a te-
rületi választókerületi választást is
érinti. Amennyiben a határozat
csak a területi választókerületi vá-
lasztást érinti, úgy az ellene irányu-
ló fellebbezésrõl a területi választá-
si bizottság (FVB) dönt. Az ország-
gyûlési egyéni választókerületi és a
területi választási bizottság döntése
elleni bírósági felülvizsgálati kére-
lemrõl Budapesten a Fõvárosi Bíró-
ság dönt.

Közvélemény-kutatás a szava-
zás napján

Közvélemény-kutatás bármikor
végezhetõ, így a szavazás napján is.
A választópolgárok nyugalma és a
szavazás zavartalansága érdekében a
választás napján azonban csak az
alábbi feltételekkel történhet:

– csak névtelen lehet, és az ön-
kéntességen alapulhat, 

– a közvélemény-kutató a szava-
zóhelyiségbe és abba az épület-
be, ahol a szavazóhelyiség van,
nem léphet be, 

– a közvélemény-kutatók a válasz-
tópolgárokat nem zaklathatják,
nyilatkozatra nem kényszeríthe-
tik, és csak az épületbõl (szava-
zóhelyiségbõl) kilépõket kérdez-
hetik meg.

Tájékoztatok minden érdeklõdõt,
hogy Újpesten a Helyi Választási Iro-
da folyamatosan fogadja a választó-
polgárokat. A 2010. április 11. napjá-
ra kitûzött az országgyûlési választá-
sa 1. fordulója kapcsán, az eljárási
határidõire tekintettel 2010. április
9-én (pénteken) 08.00–16.00 óráig
tartunk ügyeletet a Választási Iro-
dán.

Választási Iroda Hivatali helyi-
ségének címe: 1042 Bp., István út
15. (Új Városháza) III.em. Tárgyaló.
Tel.: 231-31-01/123 és 124 mellék. 

– DR. VITÁRIS EDIT 
Választási Iroda vezetõje
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avaly szakértõk felülvizsgálták a fõtér
faállományát, megállapították, hogy szá-
mos fa beteg, pudvás ezért a kivágásukra

tettek javaslatot. A beteg fák helyére egészsége-
sek kerülnek, melyek elültetése már tavaly

megkezdõdött. Akkor 21 darab kõrisfát ültettek
el a téren, és egy platánfa is otthonra lelt a temp-
lom kertben. Az idén folytatódik a farehabilitá-
ció. 42 új és egészséges platánfa érkezett, amely-
bõl 14-et már ki is ültetettek. 

Az Új Fõtéren gõzerõvel folyik a munka. Már beültették az egészséges, új facsemeték egy részét,
a városháza és a református templom között megkezdõdött a mészkõ díszburkolat lefektetése.

T
Az idén tovább folytatódik a fare-
habilitáció: 42 darab új és
egészséges facsemete érkezett,
amibõl már 14 helyet is kapott az
Új Fõtéren. 

A virágok mellett…

Kiültették az új
és egészséges
fákat is

Mészkõ kerül 
a vízjáték köré

Egyre látványosabb a változás az Új Fõtéren!

Megkezdõdött a Városháza és a református temp-
lom közötti területen is a díszburkolat lerakása. A 80
fúvókával ellátott vízjáték köré – amely díszkivilágí-
tást is kap – süttõi mészkõ kerül. 

A református templom és a város-
háza közötti területen is zajlik a
munka. A területre, ahol a vízjáték
is helyet kap, mészkõ kerül.



Robotin Ramóna a piac egyik cukrászdájában
dolgozik: 
– A fõtér megújulásával kicsit mi is megújulunk,
de azt hiszem, ránk is fér, hiszen már harminc
éve mûködünk… A cukrászdánk az épület másik
oldalán is nyitott lesz, és szép teraszt is ki fogunk
építeni az újonnan kialakított területen. Biztos
vagyok benne, hogy jelenlegi vásárlóink mellett
mások is megkóstolják majd a finom süteménye-
inket, leülnek nálunk egy fárasztó piaci vásárlás
után, mikor kilátogatnak a fõtérre, vagy amikor
részt vesznek egy-egy kulturális programon.
Örülünk a felújítási munkálatoknak – bár most a
parkolás, és a közlekedés kicsit nehézkes –, és re-
mélem, hamarosan még több újpestinek és Új-
pestre látogatónak kedveskedhetünk a kínála-
tunkkal.  

Udvardi Imre 35 évig élt Újpesten. Öt évvel ez-
elõtt költözött el, de munkája és emlékei a ke-
rülethez kötik. 
– Nagyon szeretem a piacot és a környéket is, jó
látni, hogy egyre szebbé válik ez a városrész. Sze-
retem a piac vendéglátósait is, azt hiszem, ebéd
után jó lesz kiülni az új, szép Fõtér padjára. Remé-
lem, a zöldterületet is helyreállítja az önkormány-
zat, egy park a fáktól és virágoktól lesz igazán
park. Olvastam, hogy rendezvények is lesznek a
Fõtéren. Ezt nagyon jó kezdeményezésnek tar-
tom, a közösségi élet biztosan felpezsdül majd Új-
pesten. Eddig fõleg az idõsebb generációt lehetett
itt a piac környékén látni, talán ezután a fiatalok
is felfedezik a város központjának szépségeit. A
felújítások miatt átmenetileg ugyan nehézségbe
ütközik a parkolás, de a cél érdekében ki lehet bír-
ni a kellemetlenségeket. 

Pintér Zsolttal és Jankával egyik kedvenc he-
lyük, a lacikonyha elõtt találkoztunk. 
– A Fõtér felújításával kapcsolatban egyetlenegy
nehézséggel szembesültünk csak, a közlekedéssel,
de mivel tudom, milyenné válik a Fõtér, szívesen
alkalmazkodom a kialakult helyzethez. Rendezett,
szemet gyönyörködtetõ lesz az új fõtér, és ami na-
gyon fontos szempont számunkra, sokkal köny-

nyebb lesz babakocsival közlekednünk az új járda-
burkolaton. Minden nap kijárunk a piacra, szeret-
jük a hangulatát. Jó lesz, hogy ehhez a miliõhöz
egy szépen felújított fõtér, teraszos cukrászdák és
kifõzdék, egy gyönyörû templom, jó pár kulturá-
lis program és egy vendéglõ is tartozni fog. 

Az újpesti piac lacikonyhájának vezetõje,
Nagyné Pintér Jolika izgatottan várja az új Fõ-
teret: 
– Az új teraszunkon eukaliptuszfából készült bú-
torok, vesszõbõl készült kerítések, vidékies térel-
választók lesznek. És pöttyös abroszok. Az általá-
nos koncepció az volt, hogy minden vendéglátó-
ipari egység más-más teraszt tervezzen és valósít-
son meg, így lesz színes és vonzó ez a terület. A
cukrászda és a mi teraszunk között kisebb játszó-
tér is ki lesz alakítva, megtartjuk a gyerekasztalo-
kat is, így remélem, egyre több család is ellátogat
majd hozzánk. Tervezzük a választékunk bõvíté-
sét, szeretnénk wifi-hozzáférést is biztosítani
majd a vendégeinknek. Azt hiszem, mi, vendéglá-
tósok is sokat teszünk azért, hogy még szebbé,
még barátságosabbá váljon Újpest központi ré-
sze. – P. K., H. P.
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A Piac
sétányt már
birtokba 
vették az
újpestiek
A Piac sétány már elkészült. A vá-
sárlóknak tetszik az elkészült sza-
kasz, és a kulturális rendezvénye-
ket is várják már. A kereskedõk is
elégedettek, úgy gondolják, hogy
új fejezet kezdõdik és sok tervük
van a jövõre nézve. 



húsvét a keresztények leg-
fontosabb ünnepe, és a
hosszúra nyúlt idei télben a

tavaszvárást, a tavasz eljövetelének
ünnepét talán még fokozottabb vára-
kozás elõzte meg. A Biblia szerint Jé-
zus – pénteki keresztre feszítése után
– a harmadik napon, vasárnap feltá-
madt. Helyettesítõ áldozatával meg-
váltotta minden ember bûnét, feltá-
madásával pedig gyõzelmet aratott a
halál felett. Az eredetileg zsidó ünnep
(pészah) az egyiptomi fogságból való
szabadulás ünnepe volt. Innen az ün-
nep egyik jellegzetes – vallási – jelké-
pe: a fehér bárány, amelynek vére a hit
szerint megmentette a zsidókat az
egyiptomi menekülés közben az Úr

haragjától. Az állat vérével kenték be
az ajtófélfákat, s ahol a pusztító an-
gyal ezt a jelet látta, ott nem bántott
senkit. A szarv nélküli fiatal bárány
Krisztust, az áldozati bárányt jelképe-
zi, aki magára vállalta az emberek bû-
neit, s ezzel megváltotta a világot.

Húsvét – már nevében is üzenet:
hús-vétele, húst veszünk magunkhoz.
A farsangi vígasságokat 40 napos böjt
követi, ami az úgynevezett hamvazó-
szerdával vette kezdetét. Ezt a szokást
Jézus kereszthalálának, illetve az azt
megelõzõ negyvennapos böjtölésnek
emlékére tartják, Ez alatt az idõ alatt a
hívõ, vagy hagyományõrzõ emberek
nem fogyasztanak semmiféle zsíros és
húsos ételt. Jellegzetes böjti étel a cibe-

releves, a kenyér, a hal, a zöldségek. A
böjt így segíti az ünnepekre való elõké-
szület, a várakozás, a testben-lélekben
való megtisztulást. Mivel a böjt a bûn-
bánat gyakorlását jelenti, ebben az idõ-
szakban nem tartottak lakodalmakat,
a hívõ ember került minden hangos
mulatozást, táncos alkalmat, a lányok-
asszonyok nem viseltek világos színû
ruhát, az egymással haragban lévõk
pedig igyekeztek kibékülni egymással.

A XX. századi modern világban eny-
hült több tilalom, az egyház már csak
a pénteki napokra és a húsvét elõtti
hétre írt ki szigorú szabályokat. A
nagyhét virágvasárnaptól húsvétva-
sárnapig tart. Virágvasárnap annak az
emléke, amikor a bibliai történet sze-
rint Jézus bevonult Jeruzsálembe, és
az emberek pálmaágakat terítettek
elé a földre. Erre utalnak a virágvasár-
napi barkaágak. A begyûjtött barká-
kat a templomba viszik, barkaszente-
lésre. A szentelt barkaágnak ugyanis
varázserõt tulajdonítanak: felhasznál-
ták rontás ellen, gyógyításra, villám el-
hárítására, jóslásra, varázslásra. Nagy-
pénteken nem ettek húst, e napon
nem szítottak tüzet és nem sütöttek
kenyeret, a kenyér a hiedelem szerint
kõvé vált volna. A nagypénteki mos-
dásnak azonban nagy jelentõséget tu-
lajdonítottak, egészség és szépség,
gyógyító erõ szempontjából egyaránt. 

Nagyszombaton véget ért a negy-
ven napos böjt, a feltámadási körme-
net Krisztus feltámadását ünnepli.
Nagyszombat a tisztaság és a féregûzés

napja is, kitakarították a házakat, le-
meszelték a falakat. Ez a tavasz kezde-
tét, a természet megújulását jelentet-
te, amellyel együtt az ember is meg-
tisztítja környezetét. Húsvétvasárna-
pon nem dolgoztak az emberek, meg-
szentelték a sonkát, a tojást, a kalácsot,
a bort, és ünnepi asztalt terítettek. 

Húsvéthétfõ – amelyet vízhányó,
vízbevetõ hétfõnek is neveznek – a víz
tisztító és termékenységvarázsló ere-
jének ünnepe. Jellemzõ népszokás a
locsolkodás, olykor vödörrel is nem-
csak az oly divatos „szagos” vízzel, a
kölnivel. A locsolásért „járó festett,
vagy hímes, olykor patkolt tojás Euró-
pában a termékenység jelképe.

Húsvétkedd a visszalocsolás ideje. A
húsvéti ünnepkör zárónapja pedig a
következõ, vagyis a fehérvasárnap. Ek-
kor szokás a szertartásos barátságkö-
tés, a komálás, mátkálás. A komatálon
többnyire hímes tojás, piros tojás, sü-
temény, gyümölcs, bor volt. A koma-
tálakat a nagyobb lányok a kisebbek-
kel küldték választott barátnõjükhöz,
akik elfogadták az ajándékot, kicserél-
ték, és visszaküldték. Változattak szo-
kásaikon is: gyakran magázódtak.

A tavaszi ünnepkört így hagyjuk,
hagyhatjuk a héten magunk mögött.
Õrizzük is az ünnepi napok emlékét,
már csak azért is, mert több mint egy
évet kell várnunk a jövõ évi húsvétra.
2011-ben ugyanis április 24-ére esik
majd – ahogy mondani szoktuk: „ké-
sõn lesz” húsvét. – B. K

(Forrás: FSZK, net)

A nyugati kereszténység – azaz a  katolikus egyház –
március 22. és április 25. között ünnepli a húsvétot. A
Hold mozgását követõ és figyelembe vevõ ünnep ideje
nem állandó a naptárban. A tavaszi napéjegyenlõséget
követõ Holdtölte utáni elsõ vasárnap a napja. 
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Kedves újpestiek! Nagy örömünnep húsvét. Mi, ka-
tolikusok, szép éjszakai, gyertyás körmenettel a
templom körüli utcákon végighaladva meg is mu-
tatjuk a világnak: örülünk.

A gyõzelem, amely diadalt arat a világon: a mi hi-
tünk (1 Jn 5,4) 

Pár évtizede még azt hitték, hogy ha nem keresz-
telik meg, akkor sikeresebb lehet a megszületett
gyermek késõbbi élete. Rosszul tették, mert Jézus
legyõzte a világot, s valóban feltámadott!  Ma azt
hiszik, ha a gyermekük nem tanul hittant, akkor
késõbb megvalósíthatja önmagát, azt teheti mind-

azt, ami ösztönösen „jó” neki. Rosszul teszik, mert
nincs értékrendje, de Jézus érte is meghalt, s való-
ban feltámadott! A mai életbõl a vallás számûze-
tett, az átlagember fütyül Jézus tanítására, az okta-

tás, a média „semleges”, mintha Isten nem is létez-
ne. Rosszul teszik, mert Jézus az embereknek meg-
tanította mindazt Atyjáról, amit az embernek hin-
nie kell. Ezért megölték, De Õ legyõzte a halált, s
valóban feltámadott! 

Ma egyes médiumok urai azt hiszik, egy fontos
mérce van, hányan nézik, hallgatják õket. Erkölcsi
felelõsség ezért nincs, fontos, mit lehet eladni.
Rosszul teszik, mert Jézus azt mondotta: én vagyok
az Út, az Igazság és az Élet, amelyen járnotok kell.
Ezért feszítették keresztre, de Õ legyõzte a halált, s
valóban feltámadott! Boldog vagyok, mert értem is
meghalt és feltámadott Jézus. Nehéz ezt hitelesen

A

Tavaszköszöntés
fehérvasárnapig

A húsvéti öröm



Krisztus feltámadt, 
mi is feltámadunk! 

Nekünk, reformátusok-
nak a nagypéntek és a
húsvét a legfontosabb
ünnepünk. Hitünk
alapjairól beszél ez a
két ünnep. Nem mind-
egy, hitünknek mi az
alapja, mert ettõl függ
majd az életünk minõ-
sége is. Hihetünk em-
bereknek, ígéreteknek,

programoknak, de az ember csak ember, megcsalha-
tó és tévedhet. Hiszen mi nem tudjuk kézben tartani,
sem irányítani az életet. Csupán csak próbálkozunk
vele. Református hitünk az evangéliumok kijelenté-
sén alapul. Mindenekelõtt azon a tényen, hogy Krisz-
tus meghalt a bûneinkért. Mert mi, emberek bûnö-
sök vagyunk, akkor is, ha tele vagyunk jóindulattal,

akkor is, ha vallásosak vagyunk, akkor is, ha csupa-
csupa jót teszünk. Így jöttünk erre a világra, és ha
õszinték vagyunk, akkor azt is ki merjük mondani,
hogy nem vagyunk mindig jóindulatúak, nem tu-
dunk mindenkit szeretni. Isten azonban az Õ egyszü-
lött Fiát elküldte erre a földre, hogy kifizesse bûneink
büntetését. Õ, a szent, ártatlan, odaadta az életét,
hogy mi szabadok legyünk bûneink rabságából. Ezért
is örömhír ez az egyetlenegy gyászhír: Krisztus meg-
halt bûneinkért. Annál is inkább, mert jól tudjuk a
folytatást: harmadnapon feltámadt a halottak közül.
Isten azzal mutatta meg, hogy elfogadta az áldozatot,
hogy Krisztust feltámasztotta a halálból harmadna-
pon, amikor már egy holttestben elindulnak a bomló
folyamatok, ahonnan már tényleg nincs visszaút. A
feltámadott Jézus megjelent a tanítványoknak és so-
kaknak, akik Õt keresték. Akik találkoztak a Feltáma-
dottal, azoknak megváltozott az életük. Örök életet
nyertek, feltámadtak egy új életre. Jézus Krisztus ma
is él, aki benne hisz, annak az embernek más lesz az
élete. Annak bizonyossága van afelõl, hogy az Isten
országába kerül halála után, az erõt nyer a tûrésre,
bocsánatot bûneire. Ha a feltámadott Jézus lelke által
szívünkben él, akkor ott félelem helyett élõ remény-
ség lesz, kitartás, bátor helytállás, igazi szeretet. Léte-
zik változás az ember életében, de ezt nem mi visszük
végbe, hanem Istennek az az ereje, amelyik Krisztust
is kihozta a sírból. Nagy ünnepünk a húsvét, mert túl-
mutat a földi síkon, túlmutat az emberi teljesítmé-
nyen egészen a mennyeknek országáig. Nagypéntek
után van folytatás, mint ahogyan az elvetett mag ki-
kel a földben és gyümölcsöt hoz. Isten áldjon meg
mindannyiunkat, hogy a mi hitünk alapja is ez legyen,
ennek a fényében éljük az életünket, harcoljuk harca-
inkat és tekintsünk elõre!

– PETÕNÉ JUHÁSZ EMÍLIA református lelkész 
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Az élõ reménység
üzenete
Néhány éve egy népszerû kis füzet so-
rozatának keretében kérdezték meg a
közéleti személyiségeket, miért hisz-
nek. Írók, zeneszerzõk, orvosok vallot-
tak arról, hogy miért fontos számukra
a hit az Örökkévalóban. A sorozat ol-
vasmányos riportformája kérdés elé
állította az embert hitének forrásáról.
Húsvét üzenete – az élõ reménység
üzenete – most nem csak a közéleti
személyiségeket, hanem az újságot ol-
vasó érdeklõdõt állítja kérdés elé: Mi-
ért hiszek. Miért kételkedem? Miért
ködösítek? Miért tagadok? 

Az Istenben bizakodó ember tud
egy élõ reménységrõl, amely még a
legnehezebb idõben is világosságot
ébreszt szívében. Ennek az élõ re-
ménységnek diadalát ünnepeljük
húsvétkor! Nem kell kétségben, ho-
mályban vagy tagadásban élni, mert
van élõ bizodalom. Az ünnep persze
csak akkor lesz örömteli, ha rátalá-
lunk az élõ reménységre! Ha csak nyu-
lakat, csibéket és tojásokat látunk, ha
csak sonkát és kalácsot fogyasztunk,
ha csak az alkohol képes ködösíteni,
ha a templomi üzenet csak megkö-
vült képpé változik, de nem adunk
választ a kérdésre: miért hiszek, akkor
ünneptelen marad a húsvétunk. Ami-
kor az élõ reménységben a feltáma-
dást, a vigasztalást és az életet látjuk,
akkor boldogság költözik szívünkbe. 

Egy betegséget hordozó gyülekeze-
ti tagunk azt mondta: lelkész úr, én
azért hiszek, mert amikor imádko-
zom, érzem gyógyulásom. Lehet,
hogy fizikailag megmaradnak a fáj-
dalmak, de a lelkem ünnepel, mert Is-
tent hívom párbeszédre! Ezt a párbe-
szédet ünnepeljük most, mert élõ re-
ménységgel szólíthatjuk meg élõ Iste-
nünket, aki nem hagyta a bûn és ha-
lál hatalmát, hanem legyõzte és fel-
tárta az élet diadalát.   

– SOLYMÁR PÉTER 
evangélikus lelkész 

Húsvét öröme
Feltámadt az ÚR! Nincs a sírban!
Láttuk Õt! Üzent Nektek! – mond-
ták az asszonyok a reménytelen-
ségbe zuhant tanítványoknak.
Csoda történt! Jézus ÉL!

Követõi visszaemlékezhetnek,
hogy Jézus életre hívta a naini if-
jút, Jairus leányát és Lázárt, kiûzte
az ördögöket, lecsendesítette a
tengert, megelégített 4-5000 em-
bert, megtisztította a templomot,
hatalommal tanított. Mégis, a Ve-
le való újabb találkozásig mennyi-

vel nehezebb a tanítványoknak, és
milyen rettenetes a ma élõ hitetle-
neknek is az elmúlásról gondol-
kozni. Azt gondolni, úgy tudni,
hogy egyszer vége mindennek. A
„születés-élet-halál” szûk sávjában
élni, a „nincs tovább” rémképével.

Egy „betoldás” boldog utótaggal
bõvíti az iménti szomorú kimenetû
utat.  Újjászületés által van boldog
örök életünk! Jézus azt mondja
Nikodémusnak: „…ha valaki nem
születik újonnan, nem láthatja meg
az Isten országát!" (Jn 3,3), majd
folytatja: „Aki hisz a Fiúban, annak
örök élete van.” (Jn 3,36)

Milyen tragikus lenne, ha az Úr
Jézus élete a földi 33 évet követõ-
en lezárult volna. Õ azonban feltá-
madt a halottak közül, él, munkál-
kodik, uralkodik!

Húsvét ünnepén az ÉLET boldog
evangéliumát hirdeti számunkra.  A

Feltámadt Hõs, az Elsõ Zsenge hív
bennünket, hogy a Vele való közös-
ségben váljék reményteljessé az éle-
tünk. Ami testtõl született, az is  ér-
ték, de az test marad. Mulandó, vég
felé rohanó. De a Lélektõl születet-
tek számára a reménység sugara ra-
gyog fel. Isten gyermekei vagyunk.
Az élet, az örök élet boldog bizo-
nyosságával a szívünkben.

Kedves Barátom! Jézus Krisztus
feltámadásának ünnepén a Te éle-
tedben is bekövetkezhet a csoda.
Ha elfogadod Krisztus nagypénte-
ki keresztáldozatát, kegyelmét,
amellyel meglátogat Téged, az új-
jászületés áldását, akkor többé ne-
ked sem kell félned a haláltól.
Mert az Élet Fejedelmével együtt
örök életed van! Ez legyen szá-
munkra húsvét öröme!

– MÉSZÁROS KORNÉL
baptista lelkész

továbbadni a mai világban. Húsvét éjszakáján ebben
az évben az újpesti nagytemplomban tíz felnõtt: 25-
52 év közötti férfi és nõ keresztelkedik meg, vagy tér
át katolikusnak, lesz elsõáldozó. További négyen ké-
szülnek nyári megtérésre. Õk már megéreztek valamit
a húsvéti hit erejébõl.

Hit nélkül is lehet élni, de engem, akit már megérin-
tett a hit reményt, boldogságot, erõt adó szele, azt ál-
lítom: nem érdemes.

Jézus életét adta érted is, és harmadnapra – allelu-
ja, alleluja, alleluja! – valóban feltámadott!

– HORVÁTH ZOLTÁN
plébános, Újpesti Fõplébánia



napirendi pontok megtár-
gyalása elõtt Pajor Tibor
képviselõ (Jobbik) azt java-

solta, hogy az 5. pontot, mely a Váci
út és a Duna közti terület szabályozá-
si tervét tartalmazza, vegyék le a na-
pirendrõl. Ezzel 7 képviselõ értett
egyet, 16 képviselõ nemmel szava-
zott. 

Az elsõ pontban az Ady Endre Mû-
velõdési Központ vezetõi álláshelyére
meghirdetett pályázatról zárt ülés ke-
retében tárgyaltak a képviselõk. A
mûvelõdési központ élére a jelenlegi,
ideiglenesen kinevezett igazgató,
Czégény Ilona került, öt éves, határo-
zott idõtartamra. 

Tárgyalt a testület Újpest önkor-
mányzata intézményei és a polgár-
mesteri hivatal 2009. évi költségveté-
sérõl és a végrehajtás szabályairól szó-
ló rendelet módosításáról. E szerint a
2009. évi költségvetési fõösszeg bevé-
tele és kiadása 19 milliárd 441 ezer fo-
rintra módosult. Dr. Trippon Norbert
alpolgármester elõterjesztését 18
képviselõ fogadta el. 

A költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló egyik 2008.
törvény iktatta be az államháztartás-
ról szóló törvénybe a megvalósítási
terv, illetve a teljesítményterv fogal-
mát, melyeket 2010. január 1-tõl kell
alkalmazni. Ezen tervek a költségveté-
si szervek éves költségvetésének ré-
szét képezik. A megvalósítási terv a
közfeladat-ellátás elõfeltételeinek, il-
letve a szakmai megvalósítás folya-
matának leírását tartalmazza, a telje-

sítményterv pedig a költségvetési
szerv számára meghatározott éves
követelményeket. A 2009. évi egyik
törvény lehetõséget biztosít az ön-
kormányzatoknak, hogy intézménye-
it mentesítse az adminisztrációs ter-
hek növekedése alól azzal, hogy helyi
önkormányzati költségvetési szervek-
nél a képviselõ-testület eltekinthet a
megvalósítási terv elkészítésétõl. Dr.
Trippon Norbert elõterjesztését egy-
hangúlag fogadta el a testület. 

A közbeszerzésekrõl szóló, 2003-
ban született törvény szerint az ön-
kormányzatoknak a költségvetési év
elején éves összesített közbeszerzési
tervet kell készíteniük az adott évre
vonatkozóan. A terv nem vonja maga
után a benne szereplõ közbeszerzési
eljárások lefolytatásának kötelezett-
ségét, és lehetõség van a terv módo-
sítására is. Dr. Trippon Norbert alpol-
gármester nyújtotta be az idei év ter-
vét, mely árubeszerzésre, építési be-
ruházásra, szolgáltatás megrendelésé-
re vonatkozó közbeszerzési terveket
tartalmaz. Az elõterjesztést 3 nem
szavazat mellett fogadták el. 

Az 5. napirendi pontban a Váci út és
a Duna közti terület szabályozási tervé-
rõl esett szó, mely öt területet foglalt
magában: az újpesti öböl partján lévõ
területsávot, az újpesti Bõrgyár tömb-
jét, az újpesti öböl északi csúcsánál lé-
võ területet, a Fõvárosi Vízmûvek
káposztásmegyeri fõtelepét, illetve a
Tungsram-standtól északra lévõ üdülõ-
területet. Pajor Tibor felszólalásában el-
mondta, a képviselõk közül sokan nem

ismerik eléggé a szabályozási tervet, így
nem tudnak biztosan szavazni a hatá-
rozatról sem. Mivel nagy értékû terüle-
tek átsorolásáról van szó, a javaslat ala-
posabb áttanulmányozására van szük-
ség. Boruzs András képviselõtõl
(SZDSZ), a Vízmûvek felügyelõbi-
zottságának elnökétõl azt kérdezte,
nem tartja-e aggályosnak, hogy a hatá-
rozat a Vízmûvek káposztásmegyei fõ-
telepét is érinti. Pajor Tibor hozzáfûzte,
a tervben szereplõ egykori Tungsram-
strand területét sport- és rekreációs
célra kellene meghagyni, azon a terüle-
ten nem volna szabad beépítéseket vé-
gezni. Wintermantel Zsolt (FIDESZ) azt
javasolta, a határozati javaslatból hagy-
ják ki a Vízmûvekre vonatkozó sza-
kaszt. Dr. Derce Tamás polgármester
hozzáfûzte: a határozat még nem jelent
végleges döntést, nem jelenti a terüle-
tek tényleges átsorolását. Koronka La-
jos képviselõ (FIDESZ) írásbeli módosí-
tó javaslattal élt, miszerint az elõter-
jesztést küldje vissza a képviselõ-testü-
let a Városfejlesztési és Környezetvédel-
mi Bizottságnak, mivel az ülésen újabb
kérdések, szempontok merültek fel, s
ezekre a képviselõk választ várnak. Ezt a
javaslatot azonban 14 igen, 13 nem
mellett elvetették. Ezt követõen Hock
Zoltán (MDF) kért szót. A képviselõ el-
mondta, az átsorolások jelentõs gazda-
sági következménnyel járhatnak. Meg-
említette, hogy a térségben nincs ha-
sonló strandolási lehetõség, sõt, uszo-
da sem, hiszen az elégtelen karbantar-
tási munkálatok miatt az újpesti uszo-
da is bezárt. A képviselõ hozzáfûzte,
nemcsak a vállalkozók érdekeit kell fi-
gyelembe venni, és ilyen formában
nem tudja támogatni az elõterjesztést. 

Ezt követõen az elõterjesztõ, dr.
Trippon Norbert kapott szót. Az alpol-
gármester felidézte, hogy a ciklus ele-
jén a testület fontosnak érezte a Duna-
part szabályozását, eredeti állapotának
megõrzését, többek között kibõvítet-
ték a Palotai sziget déli részének erdõ-
területét, s a mellette lévõ öbölre is ké-
szítettek szabályozási tervet. Vélemé-

nye szerint az elõterjesztés megfelelõ-
en volt elõkészítve, melyet a Városfej-
lesztési Bizottság is megtárgyalt. Ter-
vek szerint a Váci út felüli területen
idõvel beruházások létesülhetnének,
mely jelentõs adóbevételt jelentene
Újpestnek, és munkahelyeket is terem-
tene, a Duna felõli rész pedig megma-
radna szabadidõs, sport- és rekreációs
területnek. Azt javasolta, hogy az elõ-
terjesztésbõl maradjon ki a Vízmûvek-
re vonatkozó szakasz, azt tárgyalja újra
a bizottság, a képviselõk pedig szavaz-
zanak a maradék négy területrõl. 

Rövid frakciószünet után Pajor Ti-
bor név szerinti szavazást kért, me-
lyet a testület nem fogadott el. Végül
a határozatról is szavaztak: 14 igen, 15
nem szavazat mellett elvetették a
képviselõk. 

LEZÁRULT ÉS MEGINDÍTOTT 
KÖZBESZERZÉSEK
Ezt követõen nyolc, közbeszerzéssel
kapcsolatos elõterjesztés került napi-
rendre. Elõször a „gyephézagos, térbe-
tonos, és aszfaltburkolatú gépjármû-
parkoló építése” tárgyában kiírt egy-
szerû közbeszerzési eljárás lezárását
tárgyalták a képviselõk. Határidõre öt
ajánlat érkezett, melyek közül három
ajánlatot talált érvényesnek a bíráló bi-
zottság. Az Ambíció Építõipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft-t javasolták
nyertesnek, a következõ legkedvezõbb
ajánlatot az Óbudai Zöldterületépítõ
és Fenntartó Bt. tette. A képviselõk 19
igen gombot nyomtak. 

Lezárult az „önkormányzati fenn-
tartásban mûködõ intézményeken
belüli egyéb üzemeltetéssel kapcso-
latos javítások, feladatok” tárgyában
kiírt közbeszerzés. Három érvényes
ajánlat érkezett be határidõre. Leg-
kedvezõbb ajánlatot a Honvédelmi
Minisztérium Elektronikai, Logiszti-
kai és Vagyonkezelõ Zrt. adta, a kö-
vetkezõ legkedvezõbb ajánlatot pe-
dig a Hérosz FM Üzemeltetési Kft.
Ezt 18 igen szavazattal elfogadták a
képviselõk. 

Dr. Trippon Norbert elõterjesztést
nyújtott be a Szociális és Egészségügyi
Intézmény részére „három darab
komplett fogászati kezelõegység be-
szerzése és telepítése” tárgyában köz-
beszerzési eljárás megindításáról. Az
új, három munkahelyes gyermekfo-
gászati rendelõ a Király utcában, a
volt Koktél Áruház I. emeletén kerül-
ne kialakításra. 26 képviselõ igennel
szavazott.  (Folytatjuk)

10 Te s t ü l e t i  ü l é s

Ülésezett az újpesti
képviselõ-testület
Szabályozási terv, közbeszerzési eljárások, szociális és ok-
tatási kérdések – többek közt ezekrõl is szó esett az újpes-
ti képviselõ-testület március 30-i ülésén, melyet szokásos
szerint a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. 

A



zt a programot Sömjén Gáborné – sokunk
Viki nénije –, az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola Igazgatója álmodta meg. Célja

az volt, hogy azok a gyerekek is összemérhessék
tudásukat, akik valamilyen okból fejlesztésre
szorulnak, kis létszámú osztályokban tanulnak, s

sokat tesznek azért, hogy egyre ügyesebbek,
okosabbak legyenek, de számukra addig nem in-
dult kerületi szintû tanulmányi verseny. 

Felejthetetlen az elsõ vetélkedõ az Árpád Feje-
delem Általános Iskolában, amikor rengeteg aján-
dékot kaptak az iskolák, és útjára indult a serleg.

Szép emlékeket õrzünk szívünkben a hat éve
tartó programsorozatról. Voltunk sportversenyen,
kalandoztunk a boszorkányok, az ûrlények világá-
ban, számtalan izgalmas és érdekes feladatot ol-
dottunk meg. Folyamatosan az motivált minden-
kit, hogy a mi gyerekeink is sikerélményhez jussa-
nak. Most azonban elérkezett az utolsó vetélkedõ
ideje. Ennek oka, hogy fokozatosan szûnnek meg a
fejlesztõ osztályok a kerületben.

A záró rendezvényen már csak két csapat
mérte össze a tudását, az Erzsébet utcai Általá-
nos Iskola Fejlesztõ osztályainak csoportja a há-
zigazda Újpesti EGYMI-vel. Kerületünkrõl, újpes-
ti barangolásról szólt a vetélkedõ, amelyhez a
csapatok elõre megkapták a feladatokat. 

Czelláryné Mihályi Julianna, az EGYMI gyógy-
pedagógusa – ahogy annak idején Viki néni –
megálmodta, megtervezte, és segítségünkkel ki-
vitelezte a záró rendezvényt.

Mûsort adott egymásnak a két intézmény,
megelevenítve egy-egy újpesti nevezetességet,
plakátokat készítettünk, maketten örökítettük
meg a vasútállomást, és Totóval vizsgáztunk ke-
rületünk nevezetességeinek ismeretébõl. 

Reméljük, hogy ezen a záró mûsoron ugyan-
olyan jól érezték magukat a csapatok és a megje-
lent vendégek, mint amilyen szeretettel mi, házi-
gazdák készültünk, s amilyen élménnyel távoztak
a gyerekek a versengésrõl. Csak köszönet jár min-
denkinek az együtt töltött órákért, a gyerekeknek
a felkészülésért, a pedagógusoknak a felkészíté-
sért, az igazgatóknak a kitartásért, az önkormány-
zatnak, s külön Belán Beatrix alpolgármester asz-
szonynak az erkölcsi és anyagi támogatásért.

Szijjártó Istvánné gyógypedagógus, 
munkaközösség vezetõ

Az Újpesti Speciális Általános Iskola és Egysé-
ges Módszertani Intézményben március 26-
án rendeztük meg az újpesti iskolák fejlesztõ
osztályainak utolsó komplex vetélkedõjét.

E

Itt a vége…

– Amint az Újpesti Napló õsszel már
beszámolt róla, a csokonais diák-
lányok Nagyváradon nyertek törté-
nelmi versenyt, ezt a meghívást vi-
szonozták most az erdélyi Ady End-
re Gimnáziumból érkezõ csapat tag-
ja. A 9-11. évfolyamos csokonaisok 3
csapatot állítottak ki: A Frantz
Argentina, Jancsó Andrea és Máté
Henriett alkotta csapat gyõzött.

A nagyváradi verseny résztvevõi lát-
ták otthon vendégül az Erdélybõl érke-
zõ diákokat, a személyes kapcsolatok,
formálódó barátságok szintén a ver-
seny hozadékát jelentik.

– Sajnos, egy további csapatunk
tagjai betegséggel küszködtek, le-
csökkent a mezõny. Bédi János kollé-

gámmal a felvilágosodás magyar iro-
dalmának és magyar történelmének
témaköreit vegyítettük össze, sokszor
nem is lehetett eldönteni, hogy iroda-
lom, vagy történelem ismereteket kí-
ván-e a megválaszolandó kérdés. A
komplexitásra törekvés természetes a
tanárnál, amikor tudása átadására tö-
rekszik. Remek lenne, ha a diákok az
egyik órán Rousseau történelmi sze-
repérõl tanulnának, majd az iroda-
lomórán irodalmi munkásságát fejte-
getnék! De a példa „ül” a magyar tör-
ténelem szereplõire is, például Csoko-
nai, Petõfi élete és költészete is meg-
férne az oktatásban így együtt. Sajnos
a történelem kronológiai hátrányban
van az irodalomhoz képest, így ezt a

tudáspárosítást igazából a vetélkedõk
kínálják – mondja Kiss László.

– Milyen témakörben zajlott a ver-
seny és milyen tapasztalatokat gyûj-
töttek?

A felvilágosodás ma-
gyar irodalma és törté-
nelme volt a téma. A
zsûri elnöke – Cserhal-
mi Zsuzsanna, az ELTE

adjunktusa – nagyon találóan fogal-
mazott: kell-e lexikális tudás a mai
kor diákjának?! Hiszen a lexikon, az
internet „kéznél van”. Mégis, van egy
szint, ami alá nem szabad menni. Ha
az ember társaságban kommunikál,
tudnia kell bizonyos dolgokat. Ott
nem lehet felütni a lexikont. Azt gon-
dolom, hogy az a diákunk, aki olyan
anekdotákat ismer, olvas, s ha kell, al-
kalmaz, hogy például Mária Terézia
Haydnt egykoron megvesszõztette,
majd harminc évvel késõbb kitüntet-
te, rá fog érezni arra, hogy valamirõl
tudni jó dolog. Magabiztossá és egy-
ben szerénnyé tesz. Közhely, de igaz:
aki egy kicsit is jobban elmélyül egy
tudományágban, azonnal megtapasz-
talja, mennyire keveset tanul róla a
középiskolában. Reméljük, a követke-
zõ tanévben már újpesti középiskolás-
okkal is megoszthatjuk ezt az élményt.
A teszt-üzemmód erre adott választ.

– Diákjaival nemrégiben Kolozsvá-
rott járt, ahol egy történelem vetélke-
dõn szintén elsõ helyezést értek el.
Formálódik egy nemzetközi verseny
gondolata is?

– Ez egyelõre távlati cél. A mosta-
ni rendezvény jól sikerült, jövõre ki-
bõvítjük kerületi vagy fõvárosi szint-
re. A kolozsvári versenyt Luxembur-
gi Zsigmond és az általa alapított
sárkányos lovagrend korából állítot-
ták össze a szervezõk. Nagyon izgal-
mas volt, éppen hogy döntõsök let-
tünk és hátrányból fordítva nyert:
Csepregi Panna, Tóth Betti és Németh
Lilla. Nagy élményt jelentett a város.
Úgy gondolom, hogy ezekkel a ver-
senyekkel, az utazások ismeretanya-
gával, a személyes kapcsolatokkal te-
szünk egy apró lépést afelé a sokat
emlegetett „nemzetegyesítés” felé. 

– B. K.

Nagyváradról érkezõ gimnazisták nemcsak vendégei, hanem résztvevõi
voltak annak a vetélkedõnek, amely a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya-
mos Gimnáziumban zajlott március 27-én. Ahogyan Kiss László és Bédi
János tanár fogalmaz: az irodalmi és történelmi ismereteket egyaránt
megkívánó vetélkedõ teszt-üzemmódja volt egy régóta dédelgetett ke-
rületi szintû részvétellel tervezett kihívásnak. 

Vetélkedõ teszt-üzemmódban

2010. április 24-én 10-12 óráig a
Karinthy Frigyes Általános Mû-
velõdési Központ bölcsõdéje,
óvodája és Óceán tagóvodája
nyílt napot tart. Minden egysé-
günkben szeretettel várjuk leen-
dõ bölcsõdéseinket, óvodásain-
kat szüleikkel együtt egy vidám
délelõttre!

Cím: Karinthy Frigyes  ÁMK,
1048 Bp., Hajló u. 2-8.; Karinthy F.
ÁMK Óceán tagóvoda, 1048 Bp.,
Óceánárok u. M

Várunk mindenkit: 
bölcsõde és az óvoda dolgozói

Meghívó
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AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJAI
ÚJPEST SZÍNHÁZ BÉRLET 
3. elõadás
2010. április 10., 19 óra
Arthur Miller: Édes fiaim
A fõszerepben: Huszti Péter, Piros
Ildikó. Rendezte: Kerényi Imre.

GOGOL: AZ ÕRÜLT NAPLÓJA
2010. április 16., 19 óra  
A Szigligeti Színház vendégjátéka. 
Popruscsin: Tahi Tóth László.
Jegyek 2000 Ft-os áron válthatók az
Ady Endre Mûvelõdési Központ
pénztáránál elõvételben, valamint
az elõadás elõtt, a helyszínen. (Mi-
nimum 10 fõ esetén 30%-os cso-
portos kedvezmény).

GYERMEKTÁNCHÁZ ÚJPESTEN
2010. április 11., 10–12 óra
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 nép-
tánckincsünkkel, és a különféle népi
hangszereinkkel.  Belépõjegy: 500 Ft

EURÓPA KULTURÁLIS 
FÕVÁROSA PÉCS 2010 
Az Európa Kulturális Fõvárosa
programsorozat alkalmából válto-
zatos és sokszínû programokkal
várják az érdeklõket. A rendezvé-
nyekrõl bõvebb információt a
www.pecs2010.hu honlapon vala-
mint a Kulturális Fõváros Újpesti
Infópultjánál, az Ady Endre Mûve-
lõdés Központban tudunk nyújta-
ni.

OPERAPORTRÉK
2010. április 22., 18 óra
Fellépõk: Lloyd Cecilia – szoprán,
Bokor Jutta – mezzoszoprán, zon-
gorán kísér és a mûsort vezeti: Kö-
teles Géza. Belépõ: 500 Ft.

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

ÚJPEST GALÉRIA
Grabowieczky Leon (1881–1968)
festõmûvész emlékkiállítása megte-
kinthetõ 2010. április 18-ig.
Jozefka Antal képzõmûvész kiállí-
tása április 7–18-ig.

www.adymk.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJAI

BABA-MAMA KLUB
Április 13., 27.,  9.30–11 óra. 
Az otthon lévõ anyukákat és a kö-
zösségbe nem járó kicsiket várjuk
klubunkba minden második ked-
den. A belépés díjtalan.

SZÍNHÁZI ELÕADÁSAINK
Április 9., 10 és 14.30 óra
Ovis-Sulis Színház – A négy kópé. A
Csodamalom Bábszínház elõadása.
Bérletes elõadás. Jegyek a délutáni
elõadásra korlátozott számban
kaphatók. Belépõ: 900 Ft/fõ.

KÖKÖJSZI ÉS BOBOJSZA 
Április 30., 10 és 14.30 óra
A Ciróka Bábszínház bérletes elõ-
adása. Nehéz megérteni a körülöt-
tünk élõ világot, hát még ha kisgye-
rekként kell járnunk-kelnünk benne.
Andrisnak azonban szerencséje van,
mert születése pillanatától kezdve
vele van Kököjszi és Bobojsza! A két
törpe rögtön ott terem, ha fél, vagy
ha nem ért valamit és mindent el-
magyaráz. Sõt, kis hajójukon el is vi-
szik Andrist a Mumusok gyûlésére,
az Emlékezés országába és az Idõki-
rályhoz, hogy mindent megtapasz-
talhasson és megértsen. Jegyek a
délutáni elõadásra korlátozott
számban kaphatók. Belépõ: 900
Ft/fõ.

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ SZOMBATON
A költészet napja tiszteletére rende-
zett elõadást technikai okok miatt
vasárnap helyett szombaton tartjuk.
Április 10., 10 óra. Bukfenc. A Ga-
rabonciás Együttes mûsora megze-
nésített versekkel, találós kérdések-
kel, daltanulással, közös énekléssel,
közös muzsikálással. Jegyek március
28-tól válthatók az információs pult-
nál. Jegyek ára: 1100 Ft

MESTERSÉGEK CÍMERE
Foglalkozásainkon a gyermekek kü-
lönbözõ népi mesterségekkel, tevé-
kenységgel ismerkedhetnek meg. 

A programra elõzetes jelentkezés
szükséges. Részletesebb információ
a 399-7065-ös telefonszámon, illet-
ve az ugyih@ugyih.hu e-mail címen
kérhetõ.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
Április 18.–május 2. 
A Föld Napja 2010 alkalmából meg-
hirdetett fotópályázat díjazott mû-
veinek kiállítása. A Turista Magazin
és a Hegyisport és Túramagazin
szerkesztõsége,  a Magyar Termé-
szetbarát Szövetség, a Jövõ Háza
Alapítvány és az Újpesti Gyermek-
és Ifjúsági Ház fotópályázatára be-
küldött alkotásokból a zsûri kivá-
lasztotta a kiállításra alkalmas fotó-
kat. A legjobbakat mutatja be az
Újpesti Gyermek Galéria. 

Megnyitó 2010. április 18-án 10
órakor a Magyar Természetbarát
Szövetség ünnepi megemlékezésé-
vel egy idõben. A kiállítást megnyit-
ja: Szabó Imre az MTSZ elnöke, kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszter
Megtekinthetõ: naponta 10–18 óra
között (hétvégén is).

CSALÁDI JÁTSZÓ
Április 17., 10–13 óraig. A kisgyer-
mekeket babajátszó, ugrálóvár, falfir-
ka, a nagyobbakat társasjátékok és
kézmûves foglalkozás várja. Aktuális
program: Tipegõ torna – bemutató
Tombi Judittal. Belépõ: gyermek: 300
Ft, felnõtt: 350 Ft, család, 4 fõtõl: 300
Ft/fõ (Egy éves korig díjtalan!)

FELHÍVÁS!
Otthonom, Újpest (Kedvenc helyeim)
Újpesti általános és középiskolás
tanulóknak hirdetjük meg rajzpá-
lyázatunkat, melyre a kerülethez
kötõdõ alkotásokat várunk. Tech-
nika: szabadon választott. Méret:
A/4 illetve A/3.  Leadási határidõ:
április 12. Bõvebb tájékoztató a
231-7082-es telefonszámon, és a
www.ugyih.hu honlapunkon.

BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Április 24.  9–13 óra. Asztalfogla-
lás április 12-én 8 órától a 231-7082-
ea telefonszámon. Elsõsorban kis-
gyermekes családoknak szeretnénk
lehetõséget biztosítani a már hasz-
nálaton kívüli, de jó minõségû ru-
hák és egyéb kiegészítõk eladására,
ill. megvételére. Belépõdíj a vásár-
lóknak:  250 Ft.  

www.ugyih.hu

A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

SZEDERINDA – APRÓK 
TÁNCHÁZA
Április 10., 17–18.30 óráig. Sze-
retettel várunk minden óvodás és
kisiskolás korú gyereket és szülei-
ket! A talpalávalót a Csobán zene-
kar szolgáltatja. A táncházat
Prekler Kata vezeti. Belépõdíj: 500
Ft/fõ. 2 éves kor alatt a belépés
ingyenes. Helyszín: KFÁMK Közös-
ségi Ház

BABAVILÁG – BABABÖRZE 
Április 10-én, 9–13 óráig. Bébi-
és gyermekruhák, gyermekjáté-
kok, és egyéb eszközök vására. Ba-
baklub-játszóház, és pelenkavásár.
Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk! Helyszín: KFÁMK Közösségi
Ház

KÖLTÉSZET NAPJA 
Április 14-én, 18 órakor Földes
László HOBO József Attila: Nincs
bocsánat címû elõadói estje. Belé-
põ elõvételben 1200 Ft/fõ, a hely-
színen 1500 Ft/fõ. Helyszín: KFÁMK
Közösségi Ház

DIGITÁLIS FOTÓTANFOLYAM
Foglalkozások: szerdánként 17–19
óráig (3 alkalom). Díja: 6500 Ft/fõ
a CD-n lévõ tananyaggal együtt.
Kezdés: 2010. április 14-én, 17
órakor. Jelentkezni lehet Hlaszni
Veronika oktatónál, tel: 06-20-
340-9440. Helyszín: KFÁMK Közös-
ségi Ház

NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN 
Április 8., 16–18 óráig. Szeretet-
tel várunk minden kedves nyug-
díjast, ill. azokat, akik nagyszerû
társaságban szeretnének eltölteni
egy kellemes délutánt. Közremû-
ködik Boldizsár Endre, a belépés
díjtalan. Helyszín: KFÁMK Közös-
ségi Ház 

ÚJ! ZENÉS, TÁNCOS, TORNA 
Várjuk minden kedves érdeklõdõ
jelentkezését senior táncos tor-
nánkra! Eredmény: alakformálás,
friss közérzet, jókedv, vitalitás. Fog-
lalkozások: hétfõn 15–16 óráig. Ve-
zeti: Várszegi Béla. Kezdés: április
12-én 15 órakor. Helyszín: KFÁMK
Közösségi Ház

www.karinthyamk.sulinet.hu

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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ITT AZ IDÕ!
Tisztelt újpestiek!
Köszönjük a választási

kampányban a felénk irányuló bi-
zalmat és támogatást. Köszönjük
az észrevételeket, a segítõ, jobbító
szándékú javaslatokat és kritikákat.
Reményeink szerint képviselõink-
nek lesz módjuk megszolgálni az
újpestiek támogatását. Magyaror-
szágnak nagy erõs többséggel ren-
delkezõ kormány kell. Ezért arra ké-
rünk minden újpestit, hogy április
11-én támogassa a Dr. Hollósi An-
tal Gábort, és Wintermantel Zsol-
tot a Fidesz-KDNP jelöltjeit, és a
FIDESZ-KDNP listát.
CSAK A FIDESZ!

Újpesti Fidesz

FOGADÓÓRÁK
Bartók Béla április 6-án kedden
18–19 óráig; Koronka Lajos április
8-án csütörtökön 17–18 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: (1042 Buda-
pest, Árpád út 56.) Tel.: 369-0905.
Nagy István április 6-án kedden
16–17 óráig  tart fogadóórát. Hely-
szín:1042 Budapest, István út 11.
Dr. Hollósi Antal április 13-án
kedden 18–19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: Megyeri u. 20. Általá-
nos Iskola. Wintermantel Zsolt
önkormányzati képviselõ április
14-én szerdán 18-19 óráig tart fo-
gadóórát.

www.ujpestifidesz.hu

FOGADÓÓRA
Boruzs András frakcióve-
zetõ, egyéni képviselõ (15.

választókerület: Megyer-Székesdûlõ)
fogadóórája: Megyeri Úti Általános
Iskola, minden hónap elsõ hétfõjén
16.30-17.30. Kovács Sándor listás
képviselõ fogadóórája: Megyeri Úti
Általános Iskola, minden hónap elsõ
hétfõjén 16.30-17.30.

www.szdszujpest.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívom Önt
és kedves családját a Napra-

forgó Meseszínpad Elvarázsolt király-
fi elõadására április 17-én 10 órára
a Kossuth utcai Általános Iskolába
(XV. Kossuth u. 53.). Jegyek – ingye-
nesen – igényelhetõk az MSZP Új-
pesti–Káposztásmegyeri szervezeté-
nek irodájában a Nádor u. 1. szám
alatt, vagy érdeklõdni lehet a 272-
0069-es számon. 

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

„ÖNÖK KÉRTÉK”
RENDEZVÉNYSOROZAT
Szeretettel meghívom Önt és kedves
családját egy mûsoros délutánra áp-
rilis 13-án 17 órakor a Csokonai
Mûvelõdési Házba (XV. ker., Eötvös
u. 64-66.). Vendégem: Aradszky
László táncdalénekes. Jöjjön el, vá-
rom Önt! Jegyek ingyenesen átvehe-
tõk az MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri szervezetének irodájában
(Nádor u. 1.) vagy érdeklõdni lehet
telefonon a 272-0069-es számon.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

„ÖNÖK KÉRTÉK”
RENDEZVÉNYSOROZAT
Szeretettel meghívom Önt egy mûso-
ros délutánra április 15-én 17 órára az
Ady Endre Mûvelõdési Központba (Ta-
vasz u. 4.). Vendégem: Éles István hu-
morista. Jöjjön el, várom Önt! Jegyek
átvehetõk az MSZP Újpesti–
Káposztásmegyeri szervezetének iro-
dájában (Nádor u. 1.), vagy érdeklõdni
telefonon a 272-0069-es számon lehet.  

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

„AZ ÉN VENDÉGEM 
AZ ÖN VENDÉGE” 
RENDEZVÉNYSOROZAT
Szeretettel meghívom Önt zenés dél-
utánunkra, április 9-én 16 órára az
Ady Endre Mûvelõdési Központba
(Tavasz u. 4.). Vendégem Mága Zoltán
hegedûmûvész. Jegyek ingyenesen át-
vehetõk az MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri szervezetének irodájában
(Nádor u. 1.), vagy érdeklõdni lehet te-
lefonon a  272-0069-es  számon.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

TAVASZKÖSZÖNTÕ KONCERT
Szeretettel meghívom Önt és ked-
ves családját április 16-án 14 órára
a Hubay Jenõ Zeneiskolába (XV.
Bocskai u. 74-78.). Jegyek átvehetõk
személyesen az MSZP Újpesti–
Káposztásmegyeri szervezetének
irodájában a Nádor u. 1. szám alatt,
vagy érdeklõdni lehet telefonon a
272-0069-es számon. A rendezvény
helyszíne megközelíthetõ 25-ös
busszal, leszállni a Radda Barnen
utcánál kell. Innen néhány perc sé-
tával megközelíthetõ a Zeneiskola. 

Kiss Péter 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, kot-
taismeret, összhangzattan, akkordok
és fordításaik, stílusgyakorlat, zene-
elmélet. Figyelem: nem oktatás, csak
konzultáció, a klubtagság ingyenes!
Érdeklõdni a 06/20-419-7878-as tele-
fonszámon lehet H-SZ-P 10–15 órá-
ig. Cím: Nádor u. 1.

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.

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)

MEGHÍVÓ
Jobbik Magyarországért Moz-
galom IV. és XV. kerületi szer-

vezete tisztelettel meghívja Önt és ked-
ves családját a 2010. április 7-én 17
órakor kezdõdõ zenés kampányzáró
rendezvényére. Házigazda: dr. Gaudi-
Nagy Tamás a Jobbik igazságügyi mi-
niszterjelöltje. Vendégek: Pajor Tibor
(5. vk.) és Szegedi Csanád (6. vk) or-
szággyûlési képviselõjelöltek. Koncer-
tet ad: a KUGLI együttes, Gaudi-Nagy
Tamás zenekara (Gerecse), Táltos Do-
bosok. A rendezvény alatt bográcsfõzõ
verseny és magyar termékek vására.
Helyszín: Magyarok Piaca, XV. ker., Páz-
mány Péter utca 1/c (a Novák Piac
mellett) Jobbik Újpesti Szervezete

Elõzõ számunkban Tálasné Pálvölgyi
Márta (LMP) bemutatkozó anyagá-
nak felvezetõ szövegében elírás tör-
tént. Az utolsó mondat helyesen:
„Fenntartható országot szeretnénk,
ahol egy Zöld Fordulat egészségesebbé
és igazságosabbá tenné életünket.” 

Újpestért
Egyesület
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Ingatlan eladó

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

� Újpesten-Megyeren családi ház tulajdonostól
eladó. Két különálló lakás, de egyben is megvá-
sárolható!  (2X30 m2). Ára: 6,9 MFt és 8,7 MFt.
Tel.: 06-30-250-6560

� Eladó Káposztásmegyer II-ön a Jégcsarnok
mellett egy 67 m2-es, 2 szobás, gardróbszobás,
erkélyes, tárolós, déli fekvésû, klímás, téglaépíté-
sû társasházi lakás. Tel.: 06-20-446-6256

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

� Eladó Mogyoród, Kukukkhegy, 18 km-nél
1167 m2-es telek kétszintes, 35 m2-es faházzal,
borospincével, fúrt kúttal, villannyal, gyümölcs-
fákkal, szõlõssel. Irányár: 7,5 MFt. Tel.: 06-20-540-
6026, 370-2379

� Juharliget lakóparkban 64 m2-es, 2,5 szobás,
II. emeleti, parkra nézõ, újszerû lakás tulajdonos-
tól eladó. 23,3 MFt. Garázs: 2 MFt. Bõvebben:
www.juharliget-lakas.blogspot.com Tel.: 06-20-
514-7571

� Újpesthez közeli hegyvidéki községben,
Vanyarcon eladom, vagy újpesti ingatlanra cse-
rélem cirkófûtéses, tehermentes, összkomfortos
parasztházam termõ gyümölcsössel 300 nöl pa-
norámás területen. Irányár: 11,5 MFt. Tel.: 06-20-
934-1573

� Újpest kertvárosában 580 m2-es saroktelken
250 m2-es, 6 szobás, 2 szintes (mindkét szinten
összkomfort, légkondicionáló, riasztó), jó állapo-
tú családi ház szuterénnel, két beállós garázzsal
49,9 MFt-ért eladó. A Nagyvárad Ligeti lakópark-
ban I. emeleti lakást beszámítunk. Tel.: 233-1645,
06-20-525-0216

� Szilas lakóparkban, háromemeletes társas-
ház II. emeletén 2 + 2 félszobás, 79 m2-es,
cirkófûtéses, erkélyes lakás 2 m2-es tárolóval, te-
remgarázs beállóhellyel eladó. Irányár: 26 MFt /
lakás, + 2,5 MFt / teremgarázs (külön-külön is
megvásárolható). Tel.: 06-30-365-9336

� Eladó, vagy kiadó Újpesten, jó közlekedéssel,
csendes környezetben egy kétszobás, összkom-
fortos családi ház (telek, udvar, beépített elõtér,
gazdasági épület). Tel.: 06-30-392-4030

� A Szilas lakóparkban 2001-ben épült, parkra
nézõ, kétszintes, 235 m2-es sorház 284 m2-es tel-
ken újszerû állapotban családi okok miatt áron
alul eladó. Irányár: 53 MFt. Tel.: 06-70-375-6563

� IV. ker., Juharliget lakóparkban portaszolgála-
tos, parkosított, 2005-ben épült I. emeleti, keleti
fekvésû, házközponti fûtéses, 68,5 m2-es háromszo-
bás lakás 5 m2 erkéllyel tehermentesen, tulajdonos-
tól eladó. Irányár: 24,2 MFt. Tel.: 06-20-238-1370

� Újpest-Városkapunál nagykertes, házközponti
fûtéses társasházban, 64 m2-es 1+2 fél szoba étke-
zõs, klímás, újszerû lakás tárolóval tulajdonostól
eladó. Irányár:16,1 MFt. Tel: 06-30-218-5594

� Pomázon panorámás, 647 m2-es telken újsze-
rû, 271 m2-es, két generációnak is alkalmas csalá-
di ház 24 m2-es terasszal, 19 m2-es garázzsal,
ajándék 20 m2-es fedett kocsibeállóval teher-
mentesen, tulajdonostól eladó. Irányár: 54 MFt.
Tel.: 06-20-925-2042

� Sürgõsen eladó Újpest-Központhoz közel,
csendes helyen, Nyár utcában 54 m2-es, két szo-
ba-hallos, világos, nagykonyhás, vízórás lakás. Jó
közlekedés, orvos, gyógyszertár, iskola, óvoda.
Irányár: 9 MFt. Tel.: 06-30-442-4730

� Újpesti Víztoronynál, a Laborfalvi utcában
magasföldszinti, alacsony rezsijû, világos garzonla-
kás részben felújítva eladó. Tel.: 06-70-417-9639

� Újpest-Központhoz közeli 2000-ben épült,
karbantartott, biztonságos téglaházban eladó 41
m2-es felújított, kombi cirkós, zöld kertes udvar-
ra nézõ földszinti lakás gépkocsi beállóval 13,9
MFt. Tel.: 06-70-514-5265

� Fóton, Budapesttõl 8 km-re 400 nöl zárt kert
termõ gyümölcsfákkal, sok évelõ virággal, 20 m2-
es bungalóval betegség miatt sürgõsen eladó.
Víz, villany van. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 06-
20-325-2854

� Eladó Újpesten felújított, tetõteres, 1+2 félszo-
bás, 60 m2-es, cirkófûtéses, klimatizált házrész alá-
pincézve, mosókonyhával, gépkocsi beállási lehe-
tõséggel, nagy terasszal. Tel.: 06-20-924-7800

� Újpesten, Erdõsor utcánál 51 m2-es, másfél szo-
ba + étkezõs, nagyerkélyes, gázfûtéses, vízórás, ki-
váló állapotú 3. emeleti lakás tulajdonostól eladó.
Négyemeletes, cseréptetõs, nagyudvaros, nem pa-
nel házban. Ár: 12,99 MFt. Tel.: 06-20-446-4767

� XV. kerület, Palotán, Újpest határában, a Rá-
kos úton 100 nöl-ön 40 m2-es egyszobás, veran-
dás, félkomfortos családi ház 14,8 MFt irányáron
eladó. Tel.: 06-30-950-4551

� IV. kerület, Víztoronynál, Szigeti utcában 35
m2-es, 1,5 szobás, átlagos állapotú vízórás lakás
eladó csendes, szép környéken. Irányár: 7,2 MFt.
Tel.: 06-30-222-8494

� Eladó tulajdonostól Újpesten, jó közlekedéssel
egy 37 m2-es, egyszobás, összkomfortos, III. eme-
leti, egyedi fûtésû tégla, felújított öröklakás.
Irányár: 8,5 MFt. Cím: Liszt Ferenc utca 11.,
megtekinthetõ személyesen, H-V: 16-18 óra.

� 40 m2-es szoba-hallos összkomfortos téglalakás
XIII. kerületben Dózsa György úti metró közelé-
ben 9 MFt-ért tulajdonostól eladó. Mérhetõ fûtés,
vízóra felszerelve. Tel.: 06-20-324-1291, 369-8323

� Újpest kertvárosában tulajdonostól eladó
egy teljes körûen felújított, 74 m2-es földszinti la-
kás zárt udvari parkolással, tujákkal övezett hát-
só kerttel. Gyors költözés. Irányár: 23,8 MFt. Tel.:
06-20-329-1901

� Fóton, Kurjancsban eladó egy kétszintes ház.
Alapterülete 36 m2, pince 15 m2, terasz 30 m2,
360 nöl-es telek gyümölcsössel, szõlõ kordonok-
kal. Víz, villany. gáz, fúrt kút. Irányár: 13,8 MFt.
Tel.: 06-20-336-8708

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

� Veresegyházán, 420 m2-es telken jó állapot-
ban lévõ családi házban 70 m2-es lakás 16,8 MFt-
ért, 30 m2-es lakás 11,5 MFt-ért eladó. Együtt a
kettõ: 26,2 MFt. Tóparton, csendes helyen, Bu-
dapestre jó közlekedéssel. Ugyanitt fóti garzon-
lakás 6,3 MFt-ért eladó. Tel.: 06-20-369-6240

Ingatlant kiad

� IV. kerületben 46 m2-es, egy + félszobás, gáz-
fûtéses lakás csendes környéken 45 000 Ft + re-
zsiért kiadó. Jó közlekedés, alacsony rezsi. Tel.:
233-0771, 06-20-552-2625

Üzletet kiad

� Újpest-Központban 17 m2-es, jól bevezetett
ruhajavító üzlet kiadó. Tel.: 06-30-242-2339

Ingatlant cserél

� 72 m2-es, 9 éves téglaépületû, önkormányzati
bérlakásomat elcserélném szociális alapú önkor-
mányzati bérlakásra (54-60 m2) érték különböze-
tet megegyezés szerint kérek. Csak IV. kerületbe!
Tel.: 230-5049

Garázs

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

Szolgáltatás

� Közös képviselõ Újpesten és Rákospalotán
akciós, br. 800ft/lakás vállal társasházkeze-
lést. Áprilisban nyíló Újpesti irodánk ügyfél-
körének bõvítése érdekében egyedi árajánlat-
ok. e-mail: tompekbt@gmail.com, internet:
www.kozos-kepviselonk.hu

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

� Ha nem akar folyton azzal szembesülni,
hogy TÁRSASHÁZBAN NEM JÓL MENNEK A
DOLGOK, VÁLTSON KÖZÖS KÉPVISELÕT! In-
gyenes ajánlatunkat kérje az info@inhouse.hu
e-mail címen vagy telefonon: 451-0100

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

� Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minõségi
munka bútormozgatással, fóliatakarással. Kor-
rekt árak, akár azonnali kezdéssel. Bodnár László,
tel.: 06-20-442-9570, 369-6674       

� Megyer-Tax Kft könyvelést és IT tevékeny-
séget vállal. Tel.: 06-20-446-6256 vagy
info@megyer-tax.eu

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

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZÕNYEGPADLÓ
RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚ-
TORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT
ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍT-
VA: 1971. Tel.: 221-8281, 06-70-774-3621

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

� Festés, mázolás, tapétázás, minõségi munka kor-
rekt áron. Glettelés, gipszkartonozás fóliázással, bú-
tormozgatással. Tóth Zoltán, 06-20-534-7493

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

� Állományápolásra, kapcsolattartásra kere-
sek érettségizett munkatársakat. Tel.: 06-30-
912-4502

Oktatás

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

� Kisiskolásoknak minden tárgyból, általános-
és középiskolásoknak matematikából korrepetá-
lás, és pótvizsgára felkészítés szaktanárnál. Tel.:
06-20-403-9901

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

Üdülési jog

�� Külföldi és belföldi üdülési jogok adásvé-
tel-és bérbeadás közvetítése. Eladná üdülési
jogát? Hívja irodánkat: 1/769-0114,
83/769110, 30/460-5855, 70/776-0898. Web:
www.udulesijoginfo.net 

Állást keres

� 61 éves, most is dolgozó elõnyugdíjas hölgy 9
éves gyakorlattal adatfeldolgozást vállalna RLB
programmal dolgozó könyvelõ mellett Észak-
Pesten. Tel.: 06-20-374-8289

� Idõsgondozó és háztartási vezetõi bizonyít-
vánnyal rendelkezõ nyugdíjas vagyok. Hétvégi és
délutáni háztartási gondozási munkát vállalnék.
Tel.: 06-20-522-6282

Utazás

� Ápr. 10 Bécs–Schönbunn: 7200 Ft., ápr. 24.
Gráz-Eggenberg: 8500 Ft., május 15. Máriazell:
8500 Ft, Május 21–24.: Pünkösdi bucsú: 54 900
Ft., Május 29. Krasznahorka-Betlér: 6400 Ft,
Április 11. Izrael: 198 600 Ft + ill., nyugdijasoknak
5% kedvezmény. Tel.: Pataki Edit, tel.: 413-1874

Régiség

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

Bútor

� Luxuskivitelû bútoraim újonnan eladók! Szek-
rénysorok, ülõgarnitúrák, gardróbok, ágyak, étkezõ-
garnitúrák. 10 000–30 000 Ft. Tel.: 06-20-235-7884

Könyv
� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.: 06-20
956-4084

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

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

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 

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

Felhívjuk olvasóink figyelmét,
hogy az Újpesti Napló hirdetés-
felvételi idõpontja április 6-tól
megváltozik! A vállalkozói apró-
hirdetések felvétele hétfõn 9-15,
szerdán 9-14 óráig tart. Díja 10 szóig
bruttó 3000, 20 szóig bruttó 5000
Ft. Hirdetésüket a szerencsicsilla@
gmail.com címen is feladhatják. 
A lakossági hirdetéseket hétfõn 10-
17, csütörtökön 9-14, pénteken 9-
12 óráig vesszük fel. Díja bruttó
1000 Ft/25 szó. A lakossági hirdeté-
seket az unhirdetes@gmail.com cí-
men is fogadjuk. Személyesen az
Ady Endre Mûvelõdési Központ-
ban (Tavasz u. 4., I. emelet). várjuk
kedves hirdetõinket. 

Lapzárta: csütörtök 14 óra!

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN
Egyéni és fizetési kedvezmények-

kel, 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.)

HIRDETÉS

JIM SANDERS 
misszionárius 

magyar tanitványának 

GYÓGYÍTÓ
szolgálata

ÚJPESTEN 2010. április 26-án 
hétfõn, 17 órakor. 

a Tavasz utca 4-ben   
A részvétel ingyenes.

Információk a szolgálatról: 
Tel: +36 (1) 283 5092 
Honlap: www.ksze.org



UV Újpesti Vagyonkezelõ Zrt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
az Újpesti Vagyonõr Kft. ügyvezetõi állás 
betöltésére

Az UV Újpesti Vagyonkezelõ Zrt. Igazgatósága pá-
lyázatot hirdet a 100 %-os tulajdonában lévõ Új-
pesti Vagyonõr Kft. ügyvezetõi állás betöltésére. A
Társaság tevékenységi köreihez kapcsolódóan a
munkakörben az alábbi feladatok elvégzése, koor-
dinálása szükséges:
– Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-

vény elõírásainak maradéktalan betartása, a kft.
menedzselése, eredménytermelõ képességének
növelése.

– A kft. irányítása a vonatkozó 2005. évi CXXXIII.
törvényben rögzítettek szerint:

� távfelügyeleti rendszer üzemeltetése,
� bekapcsolt ügyfelek technikai támogatása, a kar-

bantartási feladatok koordinálása,
� elektronikus riasztórendszerek tervezése és tele-

pítése, zártláncú CCTV rendszerek tervezése és
telepítése, beléptetõ rendszerek tervezése és te-
lepítése során a szakmai koordinálás és bonyolí-
tás,

� Rendõrségi Közterületi Megfigyelõ rendszer mû-
szaki üzemeltetése és fejlesztésekben való közre-
mûködés,

� élõerõs vagyonõrzési feladatok szervezése és irá-
nyítása (portaszolgálat, személybiztosítás, objek-
tum-ellenõrzés, értékszállítás).

– A kft. melléktevékenységébe sorolt szakmai fel-
adatok szervezése és irányítása:
� intézmény-felújításokban való közremûködés,

ezen belül erõs- és gyengeáramú (strukturált)
hálózatok kivitelezése,

� épülettakarítás szervezése, irányítása,
� ISO 9001-2008. szabvány szerinti Minõség Irányí-

tási Rendszer mûködtetése, szervezése, doku-
mentálásának biztosítása,

� a Társaság munkatársainak irányítása és tovább-
képzése, munkáltatói jogok gyakorlása.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– felsõfokú szakirányú és felsõfokú vagy középfokú

villamos mûszaki, elektronikus biztonságtechnikai
tervezõi és/vagy telepítõi szakirányú végzettség,

– 2005. évi CXXXIII. törvény elõírásainak megfelelõ
rendõrhatósági engedélyek megléte (SZEMÉLY-
ÉS VAGYONÕR, valamint BIZTONSÁGTECHNI-
KAI SZERELÕ igazolványok), továbbá érvényes
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamarai tagsági igazolvány,

– hasonló területen szerzett minimum öt éves ve-
zetõi tapasztalat,

–praktikus, tárgyilagos, módszeres, szigorú személyiség,
– jó kommunikációs képesség, megbízhatóság.

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést bizonyító oklevelek és elõírt igazolvá-

nyok másolatát,
– bérigényt is tartalmazó motivációs levelet,
– a kft. fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket.

A pályázat zárt borítékban „Vagyonõr Kft. ügyve-
zetõi pályázat” megjelöléssel 2010. április 12.-én
12 óráig nyújtható be az UV Újpesti Vagyonkeze-
lõ Zrt. vezérigazgatói titkárságán. A megbízás
2010. május 1-tõl három éves határozott ideig
szól.

Az Újpesti Vagyonõr Kft. felett a tulajdonosi jo-
gokat, valamint az ügyvezetõ feletti munkáltatói
jogokat az UV Újpesti Vagyonkezelõ Zrt. Igazgató-
ságának döntései alapján az UV Zrt. Vezérigazga-
tója gyakorolja.

A kft. tevékenységi körét is tartalmazó alapító
okirat az UV Újpesti Vagyonkezelõ Zrt. vezérigaz-
gatói titkárságán tekinthetõ meg 2010. március
22. és április 9. között munkaidõben. Az állás be-
töltésérõl a Társaság Igazgatósága április 26-ig
dönt.

Bérezés és egyéb juttatások megállapodás szerint.
Budapest, 2010. március 23.

– JOBBÁGY TAMÁS
vezérigazgató

UV Újpesti Vagyonkezelõ Zrt.

15 H i rd e t é sÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  I V .  É V F O L Y A M ,  1 3 .  S Z Á M ,  2010. április 6.

PÁLYÁZAT
A Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában lévõ
76485/161, 76485/162, 76485/163, valamint a 76485/164 hrsz.-ú ingatla-
nok tulajdonjogának értékesítése tárgyában kiírt pályázati felhívás a
www.ujpest.hu weboldalon a Hivatal/Pályázatok menüpontban megte-
kinthetõ. A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhe-
tõ munkanapokon 9-16 óra között az ÉPBER Építõipari Beruházási Szer-
vezõ Zrt.-tõl (1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.). 

E-mail: epber@t-online.hu. Kapcsolattartó: Jogi kérdésekben: dr. Sán-
dor Zsolt, tel.: 30/948-5125. Mûszaki kérdésekben: Metlágel Károly, tel.:
30/207-4593. Az ingatlanok elõzetesen egyeztetett idõpontban megte-
kinthetõek.



A jó bornak nem
kell cégér…
…Rendes ember rátalál a fészkére,
csak az a kár, jaj, de nagy kár, hogy
nem lakunk örökké a pincében” éne-
kelte, dúdolta a hálás nótaszeretõ
publikum az Ady Endre Mûvelõdési
Központ nagytermében azon a nó-
tamûsoron, amelyen a 35 évvel ez-
elõtt elhunyt nótaszerzõ: Fejes Imre
emlékére rendeztek. A március 26-i
tavaszköszöntõvé is váló mûsor fõ-
védnöke Belán Beatrix alpolgármes-

ter asszony volt, a társszervezõi fel-
adatokat az Újpesti Roma Kisebbsé-
gi Önkormányzat vállalta.  A mûsor-
szerkesztõ Molnár István Gábor és a
rendezõ-mûsorvezetõ László Mária
nem elõször dolgoztak együtt az est
sikeréért, ezúttal is olyan szereplõket
hívtak meg, akik tudásukkal és szí-
vükkel egyaránt megjelenítették
nemcsak az örökbecsû nótákat, ha-
nem  magát a szerzõt is, akinek cím-
adó dala mellett a „Nótáskedvû volt
az apám” – kezdetût is kívülrõl tud-
ja, dalolja a fél ország. A fellépõ mû-
vészeket – Nógrádi Tóth Istvánt, Csi-
kós Mártát, Tamon Erikát, Kerekes
Katalint, Petik Erzsit, Vince Marikát,
Rády Margitot, Zámbó Imrét, Molnár
Lászlót, Nyári Istvánt, Páva Jánost,
Czipó Istvánt, Fejõs Jenõt, Kovács Já-
nost, Rigó Mónikát – méltán jutal-
mazta tapssal a közönség, és remek
mûsor adott a Nyitrai Jánosné veze-
tésével érkezõ  farmosi „Rózsa”
Nyugdíjas Egyesület népdalköre, va-
lamint az újpesti „Aranyesõ” népdal
kórus, amelyet Vernyel Erzsi tevé-
kenysége fémjelez. A zenei kíséretet
Novák Dezsõ cigányzenakara és Ko-
vács  Kálmán zongorakísérete is em-
lékezetessé tette. – H. P.

2010. március 26-án, 76
éves korában, újpesti
otthonában elhunyt a
mûfordítók kiválósága
az amerikai irodalom
szakértõje. Újpesten
született 1933. augusz-
tus elsején. Író, mûfor-

dító. A Könyves Kálmán Gimnázium, valamint
az Újpesti Kereskedelmi Iskola után az Idegen
Nyelvek Fõiskoláján végzett. Az Európa Könyv-
kiadó szerkesztõje volt 1954–1965 között. 

Többek között fordította: a Száll a kakukk fész-
kére, a Tom Sawyer kalandjai, a Huckleberry Finn,
a Drakula gróf válogatott rémtettei, a Kandírozott
mandarinzselé-színû áramvonal, a Holnap is nap
lesz, a Robin Hood címû regényeket. Az újpesti
szegkovács cigányság körében gyûjtött meséi
1958-ban jelent meg: Sosemvolt Cigányország
címmel az Európa Kiadónál. A mesék nagytöbbsé-
gét Héderváry József Nápó bácsi mesélte el, az Ár-
pád út 99-ben egy évvel a kiadás elõtt. Olyan me-
séket tartalmaz, mint például a Madarakból let-
tünk címû, amely a cigányság legkedveltebb ere-
dettörténetévé vált. Legendás barátság fûzte Jónás

József újpesti doboshoz, vele tánczenekarban ját-
szott együtt, ahol Bartos zongoristaként szerepelt.
Több cigánybálon mûködtek közre, ahol Jónás
sok esetben szervezõ, rendezõ volt. A Ságvári End-
re Kultúrházban Pozsár Marcival közösen létre-
hozták az Újpesti Rajkó zenekart (1957). Jónás só-
gorával, Kovács Lajos cimbalmossal az Újpesten –
akkor még – beszélt kárpáti cigány nyelvtant és
kisszótárt készített. Mûfordítói munkássága alatt
gyûjtötte az egymást magyarázó szavakat, 2002-re
megszerkesztette a fogalmak szerint csoportosí-
tott, több mint száz ív terjedelmû Magyar Szótárt.
A szótár mintegy összefoglalása a legnagyobb
becsben tartott magyar mûfordítók egyike egész
alkotó pályájának. Negyven esztendei szógyûjtés
és szinonimakeresés eredménye a klasszikus
Roget-tezaurusz analógiájára 304 fogalomkörbe
rendezett, és ezeken belül logikai-asszociatív so-
rokba szedett s így valóban egymást magyarázó
szavak és fordulatok óriási tára, amelyen magyar
nyelven (nemrégiben hasonmás kiadásban is meg-
jelent) egyetlen zsenge elõzménye Póra Ferenc
csaknem százéves, vékonyka szótára. A magyar
nyelven példátlan terjedelmû és példátlan nagy-
ratörõ vállalkozás mondhatni felöleli a teljes ma-
gyar szókincset a tájnyelvtõl a még élõ archaizmu-
sokon át az újkori argóig, a köznapi nyelvtõl a köl-
tõi nyelvig, és a hiánytalan teljesség érzetét kelti
forgatójában. Az eddigi magyar szinoni-

maszótárak merõben más módszert követnek, és
szóanyaguk sem vetekedhet Bartos Tibor gyûjte-
ményével. Kiemelendõ erénye, hogy hivatásos szó-
mûvész készítette, szövegalkotási gyakorlata köz-
ben, s így nem az elvont tudományosság, hanem
egy páratlan szókincsû alkotó személyiség, az
anyanyelvével kézmûves mesteremberként élõ, a
nyelvet szerszámként és anyagként ismerõ szerzõ
mester jegye hitelesíti. Bartos így vallt szótáráról:
„Fordítói puskának készült, egymást magyarázó
szavak és fordulatok tárának. Se a New York-i, se a
chicagói utcanyelvnek nincs friss szótára, se az új-
pesti aszfalton termett beszédnek, márpedig én
egyikbõl a másikba fordítottam. Negyven évig.
Szótáramat is épp ennyi ideig szerkesztettem.” 

Az alábbi szerzõk munkáit fordította: Albee,
Arde, Barthelme, Becket, Behan, Bierce, Capote,
Cary, Chesterton, Delillo, Dickens, Dos Passos, Ge-
orge Eliot, Ellison, Franklin, Fussel, Hagen, Hardy,
John Irving, Kerouac, Kesey, D. Lessig, Oscar Lewis,
London, Macdonald, MacLeish, Malz,
Matthiessen, H. Miller, Moyes, O'Henry, Pinter,
Pirsi, Poe, Roddenberry, Rosengarten, Stoker,
Styron, Swinburne, Thackeray, Thurber, Updike,
Vivian, Warren, Wesker, Tom Wolfe and Wongar.

Díjai: Wessely László díj (1981) Év Könyve
(1985) Déry Tibor-díj (2002.) Újpest cigányságá-
ért-díj (2007) Újpestért-díj (2008)

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

In Memoriam
Bartos Tibor

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. � Ügyvezetõ igazgató: Baksáné Toldi Katalin
� Fõszerkesztõ: Harkai Péter � Szerkesztõségvezetõ: Bangha Katalin

� Szerkesztõ: Pálfi Kata � Olvasószerkesztõ: Török Monika � Fotó: Horváth Dávid
� Titkárságvezetõ-hirdetésszervezõ: Szerencsi Csilla � Szerkesztõség: Ady Endre 

Mûvelõdési Központ, 1043 Bp., Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, fax: 785-0466, 
e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, � Lapterv, nyomdai elõkészítés: K8

� Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda, www.ringier.hu � Terjeszti:
DM Hungary Kft., Tel.: 885-5337. Megjelenik minden héten 48 000 példányban.
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Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

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

ÚJPESTI NAPLÓ
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