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ÚJPESTI NAPLÓ

VIRÁGBA BORULT… 
Újpest címere is, és a metró vég-
állomásánál, a parkokban is a ta-
vasz pazar színeiben pompáznak
a virágágyások. Végre tavasz van.

2. oldal

ÚJJÁSZÜLETÕBEN  
Befejezéshez közeledik a Város-
háza épületét körülölelõ burko-
lat elhelyezése, és a Mády Lajos
utca is „becsatlakozásra” kész a
térhez. 4. oldal

JÁRMÛVEKKEL: NEM  
Egy hónapos idõre lezárják a Fõ-
tér munkálatai miatt a Károlyi
utcát a Mády Lajos utca torkola-
táig. A 147-es busz útvonaláról is
írunk. 5. oldal
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MEGKEZDÕDÖTT AZ ÜNNEP
Az UTE 125. születésnapját két
aranyéremmel ünnepelték a fiatal
focisták. A focifiesztán ezerkét-
száz gyerek rúgta a labdát Újpes-
ten. 10. oldal

ÖKO-program – 3. oldal

Megérte 
csatlakozni

Megérte 
csatlakozni



K ö z é l e t2

Az Újpest Városközpont metró-végállomás fel-
járóinál is a tavasz pazar színeiben pompáznak a
virágágyások. Szemmel láthatóan megörvendez-
tetik a hétköznapok forgatagát.

Neogrády-Kiss Barnabás
szerint az emberek számára
a legfontosabb az, hogy a vá-
rosuk élhetõ legyen: – Szere-
tem a szép városrészeket,
amit még szebbé tudnak

tenni a virágok és a fák, de lehetne kicsit tisztább
is a kerület. Hiába ültet ki az önkormányzat virá-
gokat, ha az emberek még mindig teleszemetelik
az utcákat. Fontosnak tartom, hogy élhetõ legyen
a lakókörnyezetünk, és ebbe a városszépítés és a
szép környezet megtartása, megóvása is beletar-
tozik. Az emberek gyönyörködnek a virágokban,
az új, vagy felújított parkokban, sokkal kelleme-
sebb így végigmenni az utcákon is. A VirágVáros-
program a mindennapjainkat teszi szebbé.

Kenyér Imre szerint jó
irányba változik a kerület:  –
Azt hiszem, ideje volt már,
hogy az utcákat, tereket,
parkokat felújítsa a kerület,
feldíszítse az utcákat. Bár

most nem Újpesten élek, de régen sokat jártam
erre, mivel itt dolgoztam, így van összehasonlítási
alapom. Régebben elhanyagoltnak, rendezetlen-
nek látszott a kerület némely része, mára pedig a
hagyományokat is õrzõ, modern városrésszé vált.
Sokkal szebb lett a virágoktól, valahogy otthono-
sabbnak, barátságosabbnak néz ki. Nem érzem
pénzkidobásnak, ha egy önkormányzat erre költ,
inkább virágokat ültessenek, mint fákat vágjanak
ki. Újpest jó irányba változik, bár a parkolási prob-
lémákra jobban oda kellene figyelni.

A fiatalabb generáció is fontosnak érzi a kerü-
let szépítését: – Szeretjük, hogy ilyen szépek let-
tek az utcák, sokkal színesebbek, és jó illatúak,
bár néhány épületet azért jó volna felújítani… –
mondta Lakatos Roxána és Gyöngyösi Szabi-
na. – Sokkal jobb sétálgatni, szinte jobb az em-
ber közérzete is ennyi illatos virág között. Bará-
tainkkal gyakran kiülünk beszélgetni parkokba,
vagy egy padra, de most sokkal szívesebben,
mert egészen más lett a kerület hangulata. A vi-
rágok és a fák „feldobják” a városrészt, Újpest vá-
rosias és kicsit vidékies jellegû is egyben, és ettõl
lesz olyan izgalmas is.  – P. K.

Március utolsó vasárnapján, dél-
elõtt civil kezdeményezésre az új-
pestiek együtt takarították ki az
Aradi és a Munkásotthon utca egy
részét. A kezdeményezés mellé állt
Farkas István önkormányzati kép-
viselõ is, aki több hasonló, például
a „Rakjuk rendbe környezetün-
ket” akció kezdeményezõje.

Civil kezdeményezésre március
28-án délelõtt több újpesti ragadott
lapátot, gereblyét, hogy a tavasz be-
köszöntével rendbe rakják környeze-
tüket, az Aradi, a Munkásotthon és

a Berda József utca környékét. A kez-
deményezést az önkormányzat is tá-
mogatta, szemeteszsákokat, kesz-
tyûket, eszközöket biztosított a
résztvevõknek és az összegyûlt sze-
mét elszállításáról is gondoskodtak.

Farkas István önkormányzati képvi-
selõ több hasonló szemétszedési akci-
ót szervezett már, ezért különösen
örült a lakossági kezdeményezésnek,
melyhez többedmagával csatlakozott.

– Újpest a tavasz beköszöntével
egyre virágosabb, egyre zöldebb. A
tavalyi évhez hasonlóan hamarosan
újabb parkok és játszóterek épülnek.
Egy-egy átadás – mint tavaly au-
gusztusban a Berda József utcai park
avatása – mindig ünnep. Azonban
azért, hogy minél többen és minél
tovább örülhessünk egy-egy rende-
zett térnek, utcának fontos, hogy a

mindennapokban is óvjuk, ápoljuk,
és tisztán tartsuk környezetünket.
Én újpestiként ezt teszem!

Több szemétszedési akciót szer-
veztem már, ezért is örültem ennek
a kezdeményezésnek. Pártállástól
függetlenül minden hasonló kezde-
ményezést szívesen veszek és támo-
gatok. Minél többen vagyunk, akik
tesznek a környezetükért, akik tesz-
nek az otthonukért, annál jobb! –
mondta Farkas István önkormány-
zati képviselõ. – H. P.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét virágba borult Újpest címere.
Napról napra egyre több a virág, újabb és újabb palántákat ültet-
nek ki, és hamarosan megérkeznek a muskátlioszlopok is. De sza-
vak helyett beszéljenek a képek!

Példaértékû civil kezdeményezés

Együtt tisztították meg
lakókörnyezetüket

VirágVáros-program

Ismét virágba borult
Újpest címere!

A Görgey úti kanyarban ismét
virágba borult Újpest címere

A Berda „téri” ágyásokat 
a helyiek is óvják, gondozzák

Farkas István
helyi képviselõ
is részt vett 
a civil kezde-
ményezésben



program keretében 91 millió forint elkü-
lönítésével csaknem 5300 újpesti távfûté-
ses lakás fûtéskorszerûsítését támogatta

az újpesti önkormányzat. A Lebstück Mária utca
55-61. szám alatti lakóközösség is sikeresen pályá-
zott, és Újpesten elsõként kapcsolódtak be az
ÖKO-programba. Az épületben már befejezték a
programhoz szükséges eszközök telepítését. Az
egyedi hõfogyasztás szabályozására és mérésére
alkalmas eszközök beszerelésre kerültek. 

KIPÓTOLJUK A LAKÓKÖZÖSSÉGEK PÉNZÉT
Újpesten jelentõs – több, mint 25 000 – a
távhõvel ellátott lakások száma. 2008-ban – ami-
kor is csatlakoztunk az ÖKO programhoz – ezek-
nek az újpesti családoknak szerettünk volna le-
hetõséget biztosítani arra, hogy csökkenjen a fû-
tésszámlájuk. Azt vállaltuk, hogy kiegészítjük a
lakóközösségek pénzét, így kevesebb önrész is
elég volt ahhoz, hogy pályázhassanak az állami
támogatásra. A lakóközösségek felismerték ezt a

lehetõséget. 47 társasház csatlakozott a prog-
ramhoz, ami közel 5300 újpesti családot takar. A
pályázatot az idén is meghirdettük, április 30-áig
lehet pályázni – mondta Dr. Trippon Norbert al-
polgármester.

KEVESEBBET FIZETÜNK!
Ódor Kamilla, a 250 lakásos társasház közös kép-
viselõje úgy véli, hogy a lakók megértették a prog-
ram és a lehetõség lényegét: az idei számlaösszesí-
tés után januártól jóval kedvezõbb összeget taka-
ríthatnak meg az ÖKO-program segítségével,
mint a panelházak többsége.

– A panelházakban élõ emberek többsége pró-
bálja építeni és szépíteni otthonát, szûkebb kör-
nyezetét. Sajnos, ehhez nem mindig elegendõ az
akarat vagy a cselekvés, hisz egy-egy korszerûsítés,
vagy felújítás súlyos százezreket, illetve milliókat
jelent. Ezért különösen fontos, hogy nyitott szem-
mel és füllel járjunk nap mint nap. 

Õszintén szólva elég szkeptikusan vágtunk bele
a témába, hisz hallottunk jót és rosszat is minden-
felõl a rendszer mûködését illetõen, ennek ellené-
re már az elsõ három hónapban megerõsítést
kaptunk a Fõtáv-számlákkal. Ugyanis kevesebb
hõmennyiséget használt fel a társasház, mint elõ-
zõ évben úgy, hogy az idei tél is ellátott minket hi-
deggel. Jelenleg is folyamatosan mérnek a radiáto-
rokra szerelt költségosztók, melyeknek igazán
fontos szerepét jövõ év januárjától érezhetjük. Pil-
lanatnyilag ugyanis még légköbméter alapján fize-
tünk a fûtésért, de jövõ évtõl már – az idei méré-
sek feldolgozását figyelembe véve – 30% a légköb-
méter és 70%-ban a mért mennyiségek tükrében.
Sajnos, a régimódi építési technológia miatt a
földszint és a tizedik emelet közti hõmérsékle-
tek, bár közeledtek, nem egyenlítõdtek ki, és ez
a lakók közti nézeteltérésekhez vezetett. Remél-
jük,  hamarosan lehetõségünk lesz a ház teljes
homlokzatának szigetelésére, valamint a nyílás-
zárók cseréjére is.

„NEM MINDEGY,
HOGY SPÓROL-
HATUNK VAGY SEM 
A FÛTÉSSZÁMLÁN”
Makovini Mihályné,
Lidi néni reméli, hogy
minél hamarabb je-
lentkezik a számláján
is a rég várt kedvez-
mény:

– Özvegyként, a lá-
nyommal ketten
élünk a lakásban,
nem mindegy, hogy
spórolhatunk vagy

sem a fûtésszámlán. Bár itt, az elsõ emeleten na-
gyobb energiát igényel egyelõre a távfûtés, mint a
tizediken, nagyon remélem, hogy sikerül a házat
összehangoltan mûködtetni, és ennek a számlán-
kon is látható eredménye lesz. – H. P.

ÖKO-program

Megérte csatlakozni!
A Lebstück Mária utca 55–61. szám alatti társasház közös képviselõ-
je úgy véli, hogy megérte csatlakozni a Dr. Trippon Norbert alpolgár-
mester által kezdeményezett, a távhõszámla csökkentését célzó
ÖKO-programhoz.

Az idén is lehet
csatlakozni 
a programhoz! 
Újpest önkormányzata az idén újra kiírta a pá-
lyázatot. A pályázatok benyújtási határideje
2010. április 30-a, 12 óra.

A pályázati kiírás az újpesti önkormányzat
ügyfélszolgálati irodáján kifüggesztésre került,
valamint a www.ujpest.hu weboldalon is meg-
található. A pályázati felhívás, valamint a pá-
lyázati útmutató és mellékletei a minisztérium
internetes honlapjáról – www.otm.gov.hu –
tölthetõk le. 
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egkezdõdtek a Károlyi szoborpark te-
rületén a bontási és szegélyépítési
munkák, a kandeláberek nyomvonali

kialakításával és a végleges – mészkõ és porphyr

kiskocka – burkolat fektetési munkáival együtt.
Az elektromos nyomvonalak kialakítását folytat-
ják a Károlyi szoborparkban valamint a Városhá-
za épülete körüli területen. 

A Városháza épülete és a Károlyi István utca közötti területen folytatódtak a szegély- és folyóka-
építési munkák, a CKT hordozóréteg kialakításával, valamint a végleges burkolati munkákkal.
Megkezdõdtek a vízijátékok vízgépészeti szerelési munkái.

MA faültetések nyomán az új burko-
lathoz virágágyás is került a Duna-
sétány Városháza felõli szakaszán. 

Megszépült 
a Károlyi
szoborpark is

A Városháza fõbejárata elõtti parkoló déli felének bontási tevékenységei,
folyókaépítési és a CKT hordozóréteg kialakítási munkái is megkezdõdtek. 

Befejezéséhez közeledik a Városháza épületét körülölelõ porphyr burkolat elhelyezése. Látványosan for-
málódik már a vízijátékok szerkezetépítési munkálata, valamint a végleges burkolat lefektetése is meg-
kezdõdött. A Mády Lajos utcában is gõzerõvel folynak a végleges burkolatépítési munkák.

Új arculat a fõbejáratnál
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Új burkolat már a Városháza fõbejárata elõtt is
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buszmegálló és a Károlyi
szobor park közötti terüle-
ten már befejezõdtek a

burkolási munkálatok, és az ideigle-
nes buszmegálló is visszakerült az
eredeti helyére. Most a Károlyi szo-

borpark területén kezdõdött meg a
díszburkolat lefektetése. A szobor
környékére és az átvezetõ szaka-
szokra porphyr kockakövek, míg a
park egyéb területeire mészkõvek
kerülnek. – H. P.

A

Károlyi szoborpark

A városalapító szobra
is díszkivilágítást kap
A Károlyi szoborparkban is javában folynak a mun-
kálatok: megkezdték a díszburkolat lefektetését.
Újpest alapítójának szobra is díszkivilágítást kap –
tudtuk meg a Fõtér-program alpolgármesterétõl,
Dr. Trippon Norberttõl.

– Várhatóan 2010. április 12-tõl le-
zárásra kerül az István út és a Károlyi
István utca keresztezõdése, a Károlyi
utca és a csomópont forgalomirá-
nyító jelzõlámpa-rendszer átépítése
miatt. Ettõl az idõponttól az István
útról nem lehet a Károlyi utcába
balra nagy ívben kanyarodni, az Ist-
ván útra való visszafordulás azon-
ban változatlanul lehetséges. A Kár-
olyi utca lezárása miatt módosul a

147-es busz útvonala is. Az Árpád út-
ról nem kanyarodik az István útra,
hanem azon tovább haladva a
Berzeviczy Gergely utcába kanyaro-
dik jobbra és ezen haladva éri el a
Károlyi utcát ahol az eredeti útvona-
lán halad tovább (ezen útszakaszon
megállási tilalom lesz, amelyet ké-
rünk betartani szíveskedjenek).

Az István úton a Mády Lajos ut-
ca és a Szent István tér (Polgármes-

Április közepétõl május végéig

Lezárják a Károlyi utcát
A Fõtér építési munkáival összhangban kb. egy hó-
napos idõtartamra lezárják a Károlyi utcát megkö-
zelítõen a Mády Lajos utca torkolatáig. A 147-es
busz a munkák ideje alatt az Árpád út és a
Berzeviczky Gergely utca vonalán tér rá a Károlyi
utca forgalmára. Tilli Lajostól, a Fõtér Kft.
ügyvezetõjétõl érdeklõdtünk a részletekrõl.

teri Hivatal elõtt) közötti szaka-
szon a szegélykorrekciós munkák
miatt egy forgalmi sáv kismértékû
szûkítésére kerül sor. A munkák
várható befejezése 2010. május 20.
Mindezt igyekeztünk úgy idõzíteni,
hogy egy idõpontra essen a kispiac
bejáratánál megkezdõdõ új kapu
építésével, hogy legalább ennyivel
enyhítsék az átépítés kényelmetlen-
ségét.

A piaci rakodás területe megma-
rad az említett bejárati résznél s ez-
úton szeretnénk megköszönni mind
az újpesti lakosok, mind a piaci dol-
gozók türelmét és megértését az át-
meneti kényelmetlenséggel kapcso-
latban.   

A Fõtér megújulása már a végéhez
közeledik, s a végeredmény, bizton
állíthatom, mindenki megelégedé-
sére lesz majd. – H. P.

A jobboldali sárga bevonalazott
rész a lezárt területeet jelzi

A piaci rakodás helyszíne biztosíva lesz
A tervek szerint április 12-tõl átmenetileg
megszûnik a behajtás
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Húsvét éjszakáján: gyertyás körmenet a templom körül
z újpesti Egek Királynéja Ka-
tolikus Fõplébánia hívei szép
éjszakai gyertyás körmenet-

tel mutatták meg nagyszombaton a
világnak, milyen nagy örömünnep
számukra a húsvét. A Krisztus feltá-

madását hírül adó húsvéti föltámadá-
si körmenet során végigjárták a gyö-
nyörûen megvilágított  templomot és
a környékbeli  utcákat, házakat. Volt,
ahonnan az ablakba tett világító gyer-
tyák üzentek vissza. A húsvéti föltá-

madási körmenet nem szorosan vett
liturgikus ünneplés, hazánkban a
XVII. század eleje óta van hagyomá-
nya. A húsvét éjjeli körmenet az újon-
nan megkereszteltek körmenete is.
Húsvét éjszakáján az újpesti katolikus

nagytemplomban tíz felnõtt: 25-52 év
közötti nõ és férfi keresztelkedett
meg, vagy elsõáldozó volt. A körme-
net tagjaiként – a templom kapujához
visszatérve – már õk is Krisztus feltá-
madásának hírül adói voltak. – B. K.
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KÖZBESZERZÉSI KÉRDÉSEK
„Meleg étkezési utalványok beszer-
zése” tárgyában is megindította a
testület a közbeszerzési eljárást. A
Szociális és Egészségügyi Intézmény
235 fõ részére kívánja az utalványo-
kat biztosítani, a szerzõdét 3 év hatá-
rozott idõtartamra kerül megkötés-
re. 1 nem szavazat mellett elfogad-
ták a javaslatot.

A következõ közbeszerzési eljárást
„intézményi és köztéri játszóeszközök
beszerzése és telepítése” tárgyában
indította meg a testület. Az Európai
Uniós szabványi követelmények mi-
att az önkormányzat már eltávolítot-
ta a játszóterek balesetveszélyes ját-
szóeszközeit, így csökkent a használ-
ható eszközök száma. Pótlásuk egy
ütemben a magas költségek miatt
nem volt megvalósítható, elsõ kör-
ben az intézményi játszótereken pó-
tolták a legfontosabbakat, több mint
70 MFt értékben. A közterületi ját-
szótereken az idei év lesz az elsõ
ütem. Ennek keretén belül hinták,
csúszdák, rugós játékok kerülnek a
játszóterekre. A javaslatot a képvise-
lõk 24 igen szavazattal fogadták el. 

Az Európai Unió szigorú elõírásai
szerint a játszóterek, játszóeszközök
biztonságos üzemeltetését folyamato-
san biztosítani kell, azaz felülvizsgála-
tokat végezni, ellenõrizni a játszóterek
állapotát. Ezen feladatok ellátására in-
dította meg a testület az „önkormány-
zati játszóterek karbantartása” tárgyá-
ban a következõ közbeszerzési eljárást.
Szalma Botond (KDNP) képviselõ úgy
vélte, ez a feladat a közterület-felügye-
lõk feladatkörébe tartozik, így nem
volna szükség külön céget megbízni.
Dr. Trippon Norbert alpolgármester vá-
laszában elmondta, a közterület-fel-
ügyeletnek nem feladata ellenõrizni a
játékok stabilitását, javításukat, vagy
cseréjüket. Végül 17 igen, 8 nem mel-
lett a testület megszavazta a közbe-
szerzési eljárás megindítását. 

Megindították a közbeszerzési eljá-
rást „járdaépítési munkák elvégzése”
tárgyában is, 20 igen, 2 nem szavazat-
tal. A kerület járdáinak rekonstrukci-

ója évek óta folyik, s ennek az esztéti-
kai szempontokon kívül gyakorlati
oka is van. A közmûépítés, és egyéb
fontos beavatkozás ennek következ-
tében egyszerûen megoldható. A ha-
tályos költségvetési rendeletben lévõ
elõirányzat jogos igény esetén új jár-
da építését is lehetõvé teszi. 

A Városháza Vendéglõ a Városháza
épületének északi oldalán, az épület
pincéjének funkcióváltásával nyitott,
közösségi célt szolgáló hasznosításá-
val kb. 800 m2 területen kerül kialakí-
tásra. A testület március 2-i ülésén
döntött a vendéglõ kialakítása tárgyá-
ban közbeszerzési eljárás lezárásáról,
illetve eredmény hiányában az eljárás
ismételt megindításáról, azonban ek-
kor az önkormányzat takarékossági
okokból csökkentette a mûszaki tar-
talmat. Az épületrészt emelt szintû,
szerkezetkész állapotban kell átadnia
a kivitelezõnek, ezért a testület újabb
jóváhagyása szükséges a közbeszerzési
eljárás megindításához. 17 igen, 3
nem szavazat született. 

KÖZOKTATÁS, KÖZMÛVELÕDÉS
Az önkormányzati Deák Óvoda két
csoportjában a gyermeklétszám meg-
haladja a törvény által meghatározott
maximális létszámot, melyet a neve-
lési év során felvett, sajátos nevelési
igényû gyermekek száma indokol. A
Közmûvelõdési, Oktatási Bizottság el-
fogadásra javasolta, hogy a testület
engedélyezze az óvoda két csoportjá-
nak létszámtúllépését. Belán Beatrix
alpolgármester javaslatát egyhangú-
lag elfogadta a testület.

Szintén elfogadták az önkormány-
zat közoktatási intézkedési tervét,
mely a kötelezõen és önként vállalt
önkormányzati feladatokat, azok
megvalósításának értékelését, hely-
zetelemzését tartalmazza.

Módosították az Újpesti Gyermek-
és Ifjúsági Ház alapító okiratát, mivel
a testület korábbi ülésén elfogadta,
hogy a Tábor utcai Sporttelep kezelé-
sét átadja az intézménynek. 

Várhatóan szükség lesz ebben az
évben az óvodai férõhelyek bõvítésére

az óvodás korú gyerekek számának
enyhe növekedése miatt. A májusi be-
iratkozások után újabb csoportok
megnyitása válhat szükségessé. Belán
Beatrix alpolgármester javasolta,
hogy a Bõrfestõ Óvodában, illetve a
Viola Óvodában adjon engedélyt a
testület maximum 2-2 csoport meg-
nyitására. Pajor Tibor (Jobbik) kérdést
intézett az alpolgármesterhez, misze-
rint érdemes volna a csoportnyitások
helyett új óvodát megnyitni. Belán
Beatrix válaszában elmondta, a cso-
portnyitás a legköltséghatékonyabb
megoldás, de esetenként intézmény-
bõvítésrõl is szó lehet. A képviselõk
egyhangúlag igennel szavaztak. 

A nevelési, oktatási intézmények
már kialakított körzeteit az új lakóte-
rületek átadása, egyes területek nép-
sûrûség-változása és a demográfiai
mutatók miatt idõnként szükséges
felülvizsgálni. Az általános iskolák
esetében a cél az egységesítés volt, az
óvodai körzetek kialakításánál a gye-
rekek várható számát, az intézmé-
nyek terhelhetõségét és megközelíté-
sét kellett figyelembe venni. Belán Be-
atrix javaslatot tett az újpesti, önkor-
mányzati fenntartású óvodák és álta-
lános iskolák kötelezõ felvételi körze-
tének módosítására, melyet 23 igen-
nel fogadtak el a képviselõk. 

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
JAVASLATOK
Nagy István alpolgármester elõter-
jesztésében a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, azok igény-
bevételérõl, valamint a fizetendõ térí-
tési díjakról szóló rendelet módosítá-
sát tárgyalták a képviselõk, melyet
törvény, illetve egy 1999-es miniszté-
riumi rendelet módosítása indokol. 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra ja-
vasolta a rendelet módosítását, mely
többek közt kitér az étkeztetésre, a
nappali ellátás által ellátható szemé-
lyekre, illetve az intézményi térítési
díjakra. A testület 27 igen szavazattal
elfogadta a javaslatot. 

29 igen szavazattal módosították
az Õszi Fény Integrált Gondozási Köz-
pont szervezeti és mûködési szabály-
zatát, szakmai programját, és az idõ-
sek klubja házirendjét. 

Az újpesti Nordic Walking Egyesü-
let elnöke kérelmet nyújtott be, mely
szerint az egyesület célja, hogy az Új-
pesten lakók számára szabadban vé-
gezhetõ sportolási lehetõséget nyújt-
son. A Közmûvelõdési és Oktatási Bi-

zottság nem javasolta a képviselõ-tes-
tületnek, hogy az egyesület használja
az „Újpesti” Nordic Walking Egyesü-
let" nevet. Az elutasító határozattal
27 képviselõ értett egyet. 

Az egyebek pontban elõször dr.
Derce Tamás polgármester határo-
zati javaslatáról döntött a testület.
E szerint az önkormányzat 50 éves
határozott idõtartamra bérbe adja
a Magyar Tudományos Akadémia
számára a József Attila 8-10. szám
alatti épületet, mely az egykori
Bródy Gimnázium épülete volt. Az
Akadémia kutatóintézet elhelyezé-
sére, tudományos és oktatási célra
használhatja az ingatlant, melynek
felújítását is vállalja a szerzõdés sze-
rint. Minden képviselõ igennel sza-
vazott. 

Végül Szalma Botond kért szót. 
Felhívta a figyelmet a lomtalanításkor
kialakuló tûrhetetlen utcai állapotok-
ra. Úgy vélte, megoldást kell találni
erre a helyzetre, akár a közterület-fel-
ügyelet és a rendõrség összefogásával.
Szalkai István képviselõ (MSZP) egy
szabályzat megalkotásában látta a
megoldást, dr. Derce Tamás hozzáfûz-
te, ezt a helyzetet a rendkívül magas
szemétszállítási díjak is befolyásolják. 

Ezt követõen az újpesti képviselõk
zárt ülés keretében folytatták mun-
kájukat. – P. K

HELYREIGAZÍTÁS
Elõzõ lapszámunkban az Ülése-
zett az újpesti képviselõ-testü-
let címû tudósításunkban az 5.
napirendi pont kapcsán tévesen
közöltük, hogy Wintermantel
Zsolt (Fidesz) képviselõ azt java-
solta, hogy a határozati javaslat-
ból hagyják ki a Vízmûvekre vo-
natkozó szakaszt. A képviselõ úr
kérésére közöljük, hogy valójá-
ban dr. Trippon Norbert alpol-
gármester (MSZP) javasolta,
hogy a vitatott, a Vízmûvek ál-
tal érintett területet vegyék ki a
tervezetbõl, ám ezzel a Fidesz
nem értett egyet, mondván, a
szabályozási terv egy egységes,
összefüggõ rendszerbe fogja a
dunaparti területeket, abból
egyes részeket kivenni szakmai-
lag helytelen lenne.

Tévedésünkért az érintettek-
tõl és olvasóinktól egyaránt el-
nézést kérünk 

– HARKAI PÉTER fõszerkesztõ

Ülésezett az újpesti
képviselõ-testület
Folytatjuk a március 30-án megtartott képviselõ-testületi
ülésrõl szóló beszámolónkat. 
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Cukrot osztott
az Újpesti Roma
Kisebbségi 
Önkormányzat
2010. március 29-én és 30-án a Bródy Imre Ok-
tatási Központ épületében a rászorulók részére
cukrot osztott a kisebbségi önkormányzat. Az
önkéntesek segítségével szortírozott több má-
zsa cukor a nagycsaládosok és kisnyugdíjasok
részére volt elérhetõ. Csóka János Pált, az ön-
kormányzat elnökét kérdezzük az akcióról.

– Honnan az ötlet?
– Nagycsaládban nõttem fel, édesapám kovács-

ként egész nap keményen dolgozott, édesanyám al-
kalmi munkában mosni járt. Emlékszem, hogy örül-
tünk, ha a Vöröskereszttõl vagy az egyházaktól kap-
tunk valamit. Ruhát, cipõt, ennivalót. Sajnos, az
igény most is megvan rá, bár törvényileg nem felada-
ta a kisebbségi önkormányzatunknak a szociális, ka-

ritatív tevékenység, de nem kerülhetjük meg az el-
szegényedett emberek problémáit. Voltak nagyobb
osztásaink, például tavaly nyáron, a Berda József
utca 48. szám alatt található szolgáltatóházban,
ahol több tíz tonna élelmiszer fogyott el napok
alatt. Az elmúlt tizenöt esztendõben évente egy-
kettõ ilyen jellegû akciónk volt. Sajnálatos módon
egyre nagyobb a kereslet. Szétosztottunk már az
alapvetõ élelmiszereken (liszt, cukor, péksütemény,
száraztészta) kívül több mázsa szabolcsi almát és

nagyobb mennyiségû gyümölcsjoghurtot is, hasz-
náltruhából pedig több kamionnyit. Kovács Sándor
önkormányzati képviselõ többször segítségünkre
volt az adományok beszerzésében, az almaszállít-
mányt Kósa Viktória önkormányzati képviselõ se-
gítségével szereztük be. A jelenlegi osztás az EU
élelmiszersegélybõl a Baptista Szeretetszolgálat
Alapítvány által került Újpestre.

– Kik kaphattak az adományból?
– Egy országban élünk, nem teszünk és sosem tet-

tünk kivételt, származástól függetlenül adunk a cu-
korból, a szükség az elszegényedés egyre több csalá-
dot sújt. Ugyan a munkaerõpiacról a cigányok szo-
rultak ki elsõnek, de ma már szinte nincs olyan csa-
lád, rokonság, ahol a munkanélküliség nem jelent
meg, ha csak idõszakosan is. A cigányokat ezen felül
sújtja az elõítéletesség is. Mindenki kap, aki végigáll-
ja a hosszú sort, az bizony rászoruló, származására
tekintet nélkül. A családok egy része gyümölcsbefõ-
zéshez fog, de aki többgyermekes családban nõ fel,
az tudja, hogy a fiatalok napi teaadagja is hamar fel-
emészti a kiosztott cukrot. Sajnos, a szortírozást las-
sítja a vele járó papírmunka, mivel minden csoma-
got át kell vetetnünk. Ezért köszönöm az emberek
türelmét és barátaim segítségét, akik önkéntesként
végezték az osztást. – MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

tárlatlátogatáson a vendég-
látással kapcsolatos eszkö-
zök, termékek között felfe-

deztük a régi éttermek különleges,
ma már nem vagy alig használatos
kellékeit: a különbözõ ételek fogyasz-
tásához illõ késeket, villákat, csonttá-
nyért, gyufatartót, szószos tálakat, tá-
laló edényeket. 

Az idõszaki kiállítás az „Utasellátó
60” – mely a ma is létezõ cég – elmúlt
évtizedeit mutatta be. Sokunknak eszé-
be jutottak a régi, ezüstpapírba csoma-
golt vastag, krémes sütemények és ter-
mészetesen a Bambi, melynek csak üve-
geit láttuk. Az egyszerû edényektõl a
Herendi porcelánig láthatók az utazók
kényelmét szolgáló eszközöket.

A másik, hozzánk közel álló kiállí-
tás címe a „Plakátok a szocializmus-
ban” címet viselte. Az „Utca képes-
könyve” az 1945. és az 1989. közötti
idõszak plakátjait, a vetítõszobában

reklámfilmjeit mutatta be. Nagyon
érdekelt minket, hiszen ifjúságunk
emlékezetes eszközeirõl szólt, vagy
szüleink által emlegetett, már a laká-
sok méretei miatt számûzött tárgya-
kat hirdette, az elmúlt rendszer érde-
kes hangvételû, fogyasztásra serkentõ
reklámjait állította ki. Nagy lelkese-
déssel fedeztük fel a „Vegyen halat, a
legjobb falat”, vagy a „A napszem-

üveg öltöztet” címû plakátokat, a
Fabulon reklámot, a ma is aktualizál-
ható „Új nyár, új fürdõruha” szlogene-
ket. Rábukkantunk szüleink által
használt podegrákra (Caola krém,
Odol szájvíz), kávékra (cikóriakávé),
csokoládés és teás dobozokra, melyek
szép és kevésbé tetszetõs csomago-
lásban tárultak elénk. Jól éreztük ma-
gunkat a termékek felfedezése köz-

ben, mindenkinek volt emléke a pla-
kátokkal, reklámokkal kapcsolatban.

A „Babatündérhez” címû kiállítás a
19. és a 20. század budapesti játékke-
reskedelmének történetét mutatta be.
Elsõként egy hatalmas, szögletes dara-
bokból kirakható puzzle keltette fel a
figyelmünket. Voltak néhányan, akiket
ez tejesen lekötött – a kiállítás lényegé-
hez igazodva –, nem is tágítottak, míg
ki nem rakták. Míves, szépen meg-
munkált babaszobák, konyhák, háztar-
tási eszközök, melyek pontos kicsinyí-
tett másai az eredetieknek, kerekeken
guruló lovacskák  kicsiny szekér elé
fogva, érdekes, apró babakocsik, me-
lyeket eredeti méretben már csak régi
filmekben láthatók, ólomkatonák,
plüss állatok, babák, vonatok, majd a
mûanyag játékok, és legvégén a ma is
népszerû LEGO. Itt mindenki találko-
zott  gyermekkora, és/vagy gyermeke
játékaival, mosolyogva fedezte fel leg-
kedvesebb mackója pontos mását, ha-
sonló vonatát, babaszobácskáját. Ren-
geteg emlék jött felszínre, mindenki vi-
dáman sétált a kiállítóteremben.

Vidáman, kellemes emlékek felem-
legetésével tartalmas délelõttöt töl-
töttünk el, majd néhányan még leve-
zetésül bementünk a gyönyörûen fel-
újított Bazilikába, ahol az orgona telt,
búgó hangján Bach zenéje szólalt
meg, betöltve a teret, tetézve az él-
ményeket. – SOMORJAI EDÉNÉ

Március 27-én a „Városvédõk városvédelemrõl a városért” eseménysorozat kereté-
ben látogatást tettünk a Budapesti Vendéglátóipari Múzeumban. Az ügyeletes tár-
latvezetõ muzeológus igen pergõ, könnyû hangvételû, esetenként szlenget is haszná-
ló bevezetõt tartott, felhívta a figyelmünket érdekességekre, különlegességekre, be-
számolt az elkövetkezendõ kiállítások témáiról.

K ö z é l e t8

A

Az Újpesti Városvédõ Egyesület látogatása 
a Budapesti Vendéglátóipari Múzeumban

FO
T

Ó
: S

Z
U

LO
V

SZ
K

Y
ZO

LT
Á

N
N

É



O k t a t á s 9 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I V .  É V F O L Y A M ,  1 4 .  S Z Á M ,  2010. április 12.

Pontban reggel hatkor a Török úr éles
csengetésére ébredtünk – minden ál-
dott Húsvéthétfõn, mióta csak a Kos-
suth utcai lakásban éltünk. A Török úr
a lábszomszédunk volt, és (általunk
sem ismert okból) mindig velünk
kezdte az ünnepet. Nagyanyámnak ép-
pen annyi ideje maradt, hogy felvegye
az elegánsabb, fekete pongyoláját, és a
tükör elõtt megigazítsa éjszakára haj-
háló alá kényszerített frizuráját. Aztán
magára erõltette a húsvéti mosolyát,
és ajtót nyitott. Török úr kihajtott nya-
kú fehér inget viselt a nadrágtartója
alatt, azon – az idõjárás függvényében
– felöltõt vagy kardigánt, kezében dél-
ceg legénykét formázó kölnisüveget
tartott, és az ajtó nyitásával egyidõben
vidáman elrikkantotta magát:

„Új barázdát szánt az eke,
Elvtársnõ, locsolhatok-e?”

És minden évben ugyanazon a fej-
hangon vihogott hozzá.

Nagyanyám halk igenjére kicsavar-
ta a kölnisüveg kupakját, és egyetlen
lendülettel nyakon öntötte a felme-
nõmet, aki szemrebbenés nélkül tûr-
te mindezt. Sõt, a kötelezõk után a
konyhaasztal mellé invitálta Török
urat, s egy kupica pálinkát töltött
neki tevékenysége jutalmául. Elbe-
szélgettek aztán még az idõjárásról,
a szõlõtermésrõl (Török úrnak há-
rom derekas tõkéje díszelgett a kõ-
kerítése oldalában), valamint a szov-
jet ûrprogram fejlesztésének irányá-
ról, majd a nap elsõ gavallérja távo-
zott – újabb lakók és újabb kupicák
irányába. Nagyanyám pedig rendbe
szedte magát, ünneplõ ruhát vett,
aprósüteményt tett a kisasztalra, és
így várta a további locsolókat. Mert
bár életkorából következõen (hatva-
nas évei közepén járt ekkoriban)
már nemigen vonatkozhatott rá a
húsvéti ünnepkör locsolási hagyo-
mányának jelképrendszere, a kor
szokásának megfelelõen õt is felke-
resték a környék lakói éppúgy, mint

a közeli és távoli rokonok. Nagy sér-
tésnek számított volna, ha valaki el-
kerüli szerény hajlékunkat.

Locsolni muszáj volt. Locsolni és lo-
csolva lenni. Férfiember három és ki-
lencven éves kora között locsolt ren-
dületlenül, az asszonynép pedig –
ugyaneme intervallumok között –
locsolódott. Talán éppen a mi nem-
zedékünk volt az elsõ, amelyik, ha
nem is szállt szembe ezzel az erõs ha-
gyománnyal, hanem csak, mondjuk
így, lemorzsolódott az évek során.
Valahol a gimnáziumi tanulmányok
elején, az elsõ farmer meg az elsõ
gombafrizura magasságában.

De addig még sok víz lefolyt a Du-
nán. Magam is vagy tíz éven át vol-
tam részese ennek a halódó (sic!) ha-
gyománynak, és hazudnék, ha azt
mondanám, hogy nagyon ellenemre
volt a dolog. Igaz, azt a lelkes pénz-
vadászatot, amit a barátaim mûvel-
tek, sosem kedveltem (amikor egy
bélás reményében voltaképpen vadi-
degenekhez csöngettek be, messze
sarkokra csavarogva el szûkebb ha-
zánktól, nem is tudva pontosan, él-

nek-e ott nõnemû lények vagy sem),
de osztálytársaimat, korosztálybeli
ismerõseimet szívesen kerestem fel
egy-egy magam alkotta húsvéti rig-
mus kíséretében (mára jótékonyan
elfeledtem valamennyit), s persze
mindig úgy alakítottam a programo-
mat, hogy a szívemnek legkedvesebb
lánynál fejezzem be a locsolóköruta-
mat. Ott aztán elüldögéltem kicsit
(nagyon), vettem kétszer is a teasü-
teménybõl, felsõsként még egy
stampedli likõrt is elfogadtam, s
hagytam, hogy a leány virágot tûz-
zön a gomblyukamba. Ha szeren-
csém volt, ügyetlenkedett egy kicsit
(direkt, persze), és én mélyen beszív-
hattam frissen mosott hajának illa-
tát, mely addigra százféle parfüm il-
latával keveredett, felejthetetlen
egyveleget hozva létre.

Délután pedig kimozogta az ember
magából a nyugtalanságot a sarki
játszótéren. Aztán
snúroztunk sötétedé-
sig. Az aprópénzünk
megvolt hozzá.

– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 16. 
– Jolsvai András rovata

Locsi-fecsi

tavasz közeledtével ezúttal is megrendez-
te a kerületi katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyét a Fõvárosi Polgári Védelmi Igaz-

gatóság IV. kerületi Kirendeltsége. Az Tábor utcai
napközis tábor területén április 8-án megtartott
több órás versenyre rekord számú nevezés érke-
zett, a városrész általános iskolái tizennégy, a kö-
zépiskolák tizenegy csapatot állítottak össze. A
napközis tábor terülte ily módon forgószínpaddá
vált, a 12 állomáshely, a feladatsorok jól szemlél-
tették a verseny célját. Hogy a tanulók által a tan-

év során elsajátított katasztrófavédelmi, egészség-
ügyi és tûzvédelmi elméleti és gyakorlati ismerete-
ket, felkészültségüket átfogóan felmérjék a szak-
emberek, elsõsorban a gyakorlati alkalmazásra he-
lyezték a hangsúlyt. Nem véletlenül, hiszen min-
denki kerülhet olyan helyzetbe, amelynek során
például egészségügyi ismereteket kell alkalmaznia,
sérüléseket, törést, ficamot kelljen ellátnia, vérzést
csillapítania, vagy súlyosabb esetekben például új-
raélesztést elvégeznie. A diákok bemutatták, ho-

gyan lehet homokzsákból árvízvédelmi töltést épí-
teni. Speciális ismeretek alkalmazását kívánta az a
gyakorlat, amelynek során veszélyes anyag azono-
sítását, kimenekítési csomag összeállítását, vízbõl
mentést, tûzvédelmi feladatok egyikeként a gép-
jármûfecskendõ berendezéseinek és tartozékainak
felismerését kérték tõlük. A közlekedésbiztonsági,
az általános katasztrófavédelmi jogszabályokat,
tûzvédelmi és egészségügyi, környezetvédelmi té-
makörök feladatait tesztlappal mérték fel a szerve-
zõk. A mesterségesen kialakított labirintusban rá-

dióirányítással riasztási jeleket ismertek fel. Egy-
egy állomáson a honvédség szakemberei és az Új-
pesti Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület be-
mutató foglakozást tartott. A versenyzõk és a szer-
vezõk egyaránt sikeres és jó hangulatú, eredmé-
nyes versenynek voltak szereplõi. 

Az általános iskolások korosztályában az arany-
érmet a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gim-
názium Katasztrófavédelmi Manók csapata szerezte
meg, második lett az Erzsébet Utcai Általános Isko-

la csapata, harmadik helyen az Újpesti Polgárokért
Pv Egyesület végzett. 

A középiskolások mezõnyében az arany, az
ezüst és a bronzérem a Babits Mihály Gimnázium
csapatainak jutott az alábbi sorrendben: elsõ helye-
zést: Babits csapat, 2. helyezés: Babits Ifjúsági Pv
csapat, harmadik helyezés: Babits Katasztrófavédel-
mi csapat. 

A díjakat, a gyõzteseknek járó érmeket, serlege-
ket Zalasch Zsolt PV-parancsnok adta át és gratu-
lált a szervezõk nevében a résztvevõknek. Ahogy
mondani szokták, a verseny nem jöhetett volna lét-
re a támogatók nélkül: az újpesti önkormányzat
mellett segítette a versenyt az Újpesti Gyermek- és

Ifjúsági Ház azzal, hogy a napközis tábor területét
térítésmentesen bocsátotta rendelkezésre, az Ady
Endre Mûvelõdési Központ a hangosítást vállalta.
Támogatója volt a versenynek két ipari üzem is: a
Sanofi-Aventis Chinoin, és a Messer Hungária Kft.
A csapatok tagjai az emléklap mellé ajándékot is
kaptak. 

A két elsõ helyezett csapat újabb megmérette-
tésre készül: Újpestet képviselik az április 22-én
megrendezésre kerülõ fõvárosi versenyen. – B. K.

Katasztrófavédelmbõl vizsgáztak

A



– Természetesen magyar srácok is
rúgták a labdát – újságolta Öze Ist-
ván, az UTE klubigazgatója. – A ki-
emelt utánpótlás-egyesületek, mint
a Goldball, a Kispest Honvéd, a ZTE,

a Debrecen, a Nyíregyháza, a Szeged,
a Vasas, a Vác, a Haladás küldte el
legjobbjait, és természetesen az UTE
több, korosztályos csapata is próbára
tette magát a focipályán.

– Hány fiatal futballista lépett pá-
lyára?

– A tornán több korcsoportban
mérhették össze tudásukat a futbal-
listák, a legidõsebbek az U19-es gye-
rekek voltak, de kergették a kabdát a
legkisebbek is, az alig hét évesek.
Pontos számot nem tudok mondani,
de az biztos, hogy 96 csapat és közel
1200 gyerek húzott szerelést.

– Hol fért el ennyi gyerek?
– Szinvonalas meccseket láthatott a

körülbelül kétezres nézõsereg a Me-
gyeri úti stadionban, a Fóti úti sport-
telepünkön és a Szilágyi úti atlétikai
centrumunkban is. Egyes pályák, a
korosztálytól függõen, természetesen
kisebbek voltak a szokásosnál, akad-
tak 20×40 méteres vagy 40×30 méte-
res játékterek. A legidõsebbek persze
a nagypályán rúgták a labdát. 

– Gondolom, nem volt olcsó a rende-
zés. Ki vagy kik nyújtottak segítséget? 

– Az Újpest Fc Kft. tulajdonosa és
vezetõi, az önkormányzat, AVE ás-
ványvíz, a Chio Chips, és a MITRE
sportszergyártó cég. A rendezésében
segítséget nyújtott a debreceni Olasz
focisuli stábja. 

– A sportban a részvétel a legfonto-
sabb, de az elért eredmény sem mellékes.
Hogyan végeztek a lila-fehér csapatok?

– Az UTE a tornán két korosztály-
ban, az U19-es és az U14-esben vég-
zett az elsõ helyen, míg U15-ben és
U13-ban az ezüstérem jutott a fiúk-
nak. Tehát négy csapatunk is döntõt
játszott. A többi csapatunk a 3. és a
6. helyek valamelyikén végzett az át-
lagosan tizenhat csapatos tornán. 

– Felfedeztek tehetségeket?
– A szakenberek árgus szemekkel

figyelték a játékosokat, nem árulok el
titkot, sok tehetséges gyermek nevét
jegyezték fel. Reményeink szerint so-
kukkal hamarosan találkozhatunk
valamelyik UTE focicsapatban. 

– Idén volt ok a torna megrendezé-
sére, születésnapja van a klubnak. Jö-
võre, amikor már nem ünnepelnek,
akkor is lesz rendezvény?

– Remélhetõleg igen, és bízom
benne, hogy jövõre is segít a szerve-
zésben Trakperger Árpád, mert mun-
kája nélkül nem tudom, miként hoz-
tuk volna össze a csodálatosan sike-
rült tornánkat. – G. G.
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Ezerkétszáz gyerek rúgta a labdát Újpesten

Két aranyérmet 
nyertek a fiatal 
focistáink
Nincs mese, megkezdõdött az ünnep Újpesten. A kerület
patinás egyesülete, az UTE 125. születésnapja alkalmából
nemzetközi labdarúgó tornát rendezett. A nemzetközi jel-
zõ teljes mértékben helytálló, ugyanis szlovák, román,
olasz, osztrák, ukrán csapatok vettek rész a tornán. 

„Nyuszis napok” 
a Deák Oviban
Húsvét elõtt – március 30-án és 31-én
több programmal is megörvendeztet-
tük a gyerekeket és a szülõket. A gye-
rekeknek két délelõtt is lehetõségük

volt „igazi” (törpe) nyuszikat simogat-
ni. Nyugodt szívvel engedtük õket
óvodánkba, mert ezek a nyulak ren-
delkeztek a szükséges állatorvosi papí-
rokkal is. Biztosítani tudtunk számuk-
ra megfelelõ helyet, ahol a gyerekek
közelebbrõl is tapasztalatot szereztek
arról, milyen is egy igazi nyuszi.

A program kitalálói, Szilágyiné
Herczeg Katalin és Varga Mónika meg-
mutatták, hogy lehet úgy megérinteni
ezeket a kedves kisállatokat, hogy azok
ne rémüljenek meg, mi a táplálékuk,
mi szükséges ahhoz, hogy jól érezzék
magukat. A gyerekeknek sok kérdése

volt, és a válaszok sem maradtak el.
Nyuszisimogatás és kézmosás után pe-
dig lehetett gipszbõl kiöntött nyúlfor-
mákat festeni, illetve papírból hajtogat-
ni. Ezt követõen pedig annak a kisgye-
rek, akinek kedve volt, lerajzolhatta en-
nek a napnak az élményét, mi pedig el-
juttatjuk azoknak, akik ezt a nyúlbarát
programot elkezdték itt Újpesten
(nyuszihopp-aurina.blogspot.com)
Reméljük, hogy ez az élmény elegen-
dõ volt minden gyerek számára, és
jövõre már egyre kevesebb család
vásárol – sokszor elhamarkodottan
– élõ nyulat húsvétra.

Március 30-án délután a szülõket is
vártuk egy kézmûves délutánra. Óvo-
dánk mind a nyolc csoportjában más
és más kézmûves ötletekkel várták az
óvónénik a családokat. Lehetett több-
féle módon tojást díszíteni, pl. hagyo-
mányos technikával „írókázni”, pa-
mutból csibét, papírból madarat ké-
szíteni. A tornateremben hagyomány-
teremtõ, vidám vásárt rendeztünk.

Mi nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük a szülõk részvételét és tá-
mogatását.

– JUHÁSZNÉ RUSAI ÉVA
A Deák Ovi óvodapedagógusa

NÁDAS  JÓZSEF  SZAVALÓVERSENY
A Nádas József pro Homine Alapítvány támogatásá-
val és Winkler Ágnes tanárnõ lelkes szervezõ mun-
kájának köszönhetõen idén március 29-én került
sor az immár hagyományos kerületi szintû Nádas
József szavalóversenyre a Könyves Kálmán Gimnázi-
umban. Az esemény a gimnázium egykori kiváló
magyar-történelem szakos tanára emlékét idézte
születésének 105. évfordulója alkalmából. A verse-
nyen a kerületi középiskolákból több mint 30, több-
ségében jól felkészült, tehetséges jelentkezõ méret-

tette meg magát. Minden versenyzõnek Kosztolányi
Dezsõ A szegény kisgyermek panaszai versciklusá-
ból és egy szabadon választott verssel kellett szere-
pelnie. A zsûri Trokán Péter színmûvész elnökletével
három kategóriában adott ki díjakat, a 15-16 évesek
között a harmadik díjat megosztotta. A díjazottak
értékes könyveket és pénzjutalmat kaptak. 

Díjazottak: I. Kategória (13-14 évesek) 1. helye-
zett Ignácz Dániel (Babits Mihály Gimnázium) 2.
helyezett Tóvári Dóra (Könyves Kálmán Gimnázi-
um) 3. helyezett Szekér Dóra (Könyves Kálmán

Gimnázium). II. Kategória (15-16 évesek) 1. helye-
zett Czetõ Ádám (Könyves Kálmán Gimnázium) 
2. helyezett Pozsonyi Fanni (Könyves Kálmán Gim-
názium) 3. helyezett Kovács Patrícia (Könyves Kál-
mán Gimnázium) Patarcsity Mónika (Könyves Kál-
mán Gimnázium). III. Kategória (17-18 évesek) 
1. helyezett Borka Zsombor (Könyves Kálmán Gim-
názium) 2. helyezett Vajda Gergely (Kozma Lajos
Faipari SzKi) 3. helyezett Illés Anna (Bródy Imre
Gimnázium) Gratulálunk a szépen szavalóknak!     

– KEMENES JÁNOS N. J. pro Homine Alapítvány



12 csapat négy hármas csoportban ját-
szotta a selejtezõket. Az UTE a Bleddel és
a Beostarral került egy csoportba és

mindkét ellenfelet magabiztos játékkal gyõzte le,
így a csoport elsõ helyén végzett. A csoport ered-
ményei: UTE–KHM Bled: 4:1; UTE–Beostar 12:1.

A legjobb nyolc között az UTE a szlovén váloga-
tottal mérkõzött. A mérkõzést végig az UTE irányí-
totta, és fölényes, 7:2-es gyõzelemmel jutott be az
elõdöntõbe. Ott az osztrák válogatott volt a kö-

vetkezõ ellenfél. Az este 9 órakor megrendezett
mérkõzés nagyon kemény csatát eredményezett.
Az utolsó harmadban mindkét csapat két sorral
játszott és minden tartalékot mozgósított a sike-
rért. Az UTE irányította a játékot, és a játékosok
erõnlétének köszönhetõen jobban bírta a hajrát. A
végeredmény: UTE–osztrák válogatott 3:1. A má-
sik elõdöntõben a HK Senica legyõzte az ukrajnai
Sokol Kiev együttesét, így a tornagyõzelemért
UTE–HK Senica mérkõzés következett.

Többszáz nézõ jelenlétében rendezték a torna
döntõjét. A mérkõzést a pihentebb szlovák csapat
kezdte jobban. Az UTE a megelõzõ napi, nagyon
kemény és este késõn véget ért csata után nem tu-
dott teljesen regenerálódni, bár az edzõk mindent
elkövettek a siker érdekében. A gyengébb kezdés
után, és két bekapott gól után az edzõk felrázták a
csapatot, erõre kaptak a fiúk és kiegyenlített volt a
játék. A harcos UTE támadásoknak meg is lett az
eredménye, sikerült gólt ütni, de a szlovákok gyor-
san válaszoltak. A harmadik harmad elején egy
alattomos szabálytalanság miatt büntetõt kapott
az UTE, amit sikerült értékesíteni, de a sérült játé-
kos már nem tudott pályára lépni.  Az utolsó tar-
talékokat is bevetették a lila-fehérek, és néhány
perccel a vége elõtt egyenlített az UTE. Két perccel
a vége elõtt a játékvezetõk beavatkoztak a mérkõ-
zésbe és egy vitatható helyzet után kiállítottak egy
UTE-játékost. A fáradt, emberhiányban felálló csa-
pat nem bírta az utolsó percekben induló Senica
rohamokat. Néhány másodperccel a vége elõtt
gólt lõttek emberelõnyben a szlovákok, így a mér-
kõzést õk nyerték 4-3 arányban.

Az UTE második helyen végzett; és hiába gyõzött
le két nemzeti válogatottat, a több csapatból válo-
gatott szlovákiai együttes a döntõ pillanatban job-
ban összpontosított. A harmadik helyért vívott
mérkõzésen az osztrák válogatott 2:1 arányban le-
gyõzte a Sokol együttesét, így megszerezte a bronz-
érmet. A Dunaferr csapata a 9. helyen végzett, a
Stars-játékosokkal megerõsített Bled az ötödik lett.

Az ezüstérmet nyert UTE csapata: Bálint Tamás,
Csíki Attila, Garbacz Máté, Ferencz Sándor, Heller
Dániel, Horváth Olivér, Kardos Krisztián, Katona Ba-
lázs, Kováts Máté, Nagy Barna, Rácz Levente, Sarcia
Antonino, Sebestyén Dávid, Szalma Zsolt, Szlépka
Armand, Zsigmond Bence. Edzõk: Keszthelyi Miklós
és Mihály Jenõ. – G. G.

Az UTE Elõkészítõ második lett 
a Bledi Nemzetközi Jégkorongtornán
Az UTE Elõkészítõ I. csapata 2010. március 26. és 28. között vett részt Bledben,
a 15. alkalommal rendezett, rangos, nemzetközi tornán. Nyolc országból ér-
keztek a résztvevõ klubcsapatok és indult a tornán a korosztályos szlovén és
osztrák válogatott is. Több klubcsapat is igazolt a torna idejére játékosokat,
így a házigazda HK MK Bled csapatában játszott a Budapest Stars elsõ sora, a
szenicei HK Senica együttesében pedig több trencséni és pozsonyi játékos is.
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GYÕZTESEK 
ÉS HELYEZETTEK
Az alábbiakban adjuk közre az
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató
Központ összesítése alapján az
irodalmi versenyhez kapcsolódó
képzõmûvészeti verseny gyõzte-
seinek és  helyezetteinek nevét.
A diákok  nevét követõen – a
szokásoknak megfelelõen – ezút-
tal is a felkészítõ pedagógusokat
jelezzük. 

Meseillusztráció 1. osztály:
1. helyezés: Czobor Dóra, Körmendi
Nóra, Váradi Dzsesszika, Pécsi Se-
bestyén Általános és Zenetagozatos
Iskola (felkészítõ pedagógus:
Kriszticsné Forgács  Gabriella, Sebes-
tyénné Cseke Ilona), 1. Hodos Kriszti-
na, Testnevelés Tagozatos Általános

Iskola (Csuka Tamásné), 2. Spinyhért
Zsófia, Erzsélbet Utcai Általános Is-
kola (Bakalár Tiborné), 3. Kovács
Viktor Pál, 3. Misits Patrícia, mind-
ketten a Testnevelés Tagozatos 
Általános Iskola diákjai (Csuka
Tamásné).

Meseillusztráció 2. osztály: 
1. helyezés: Perosa Renáta,
Pruzsinszki Szulita, Tóth Tekla, Kár-
olyi István 12 Évfolyamos Gimnázi-
um (felkészítõ pedagógus: Széll Beá-
ta), 1. Bujdosó Boglárka, Kopányi
Noel, Krasznai Csenge, Matics Tímea,
Nyitrai Zoltán, Papp Kristóf, Sinkó
Kinga, Szebényi Kitti, Szomor Dávid,
Tóth Fanni Csilla, Visontai Dorottya,
Karinthy Frigyes ÁMK Általános Is-
kola (Hafnerné Erdõdi Ilona) 2. Tóth
Levente, Urbán Tamás, Szûcs Sándor
Általános Iskola (Surányi Lívia) 3.

Kékes Dániel, Oláh Barbara, Rimai
Panna, Szakács Vivien, Tér Edina,
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya-
mos Gimnázium (Galiné Szabó Kata-
lin). 3. Jánosi Kitti, Müller Regona,
Székely Laura Német Tagozatos Álta-
lános Iskola (Jókai Jánosné).

Illusztráció 3. osztály: 1. helye-
zés: Boda Kitti, Országh P. Dominika,
Surányi Eszter, Szûcs Sándor Általá-
nos Iskola (felkészítõ pedagógus:
Jurca Anita), 2. Kis Réka Emese, Test-
nevelés Tagozatos Általános Iskola
(Pozsgai Andrea).

Illusztráció 4. osztály: 1. helye-
zés: Raffai Gábor, Testnevelés Tago-
zatos Általános Iskola (Huberné Kal-
már Beáta), 2. Zsíros Lili, Erzsébet
Utcai Általános Iskola (Kállai Éva), 3.
Fehér Zsófia, Szakasits Laura, Csoko-

nai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos
Gimnázium (Tarné Éder Anna), 3.
Lippai Nikolett, Pálinkás Anett, Test-
nevelés Tagozatos Általános iskola
(Jobbágy-Felsõ Erzsébet, Vad
Józsefné)

Térbeli alkotások 3. osztály:
3. helyezés: Szikszai Dóra, Bajza Jó-
zsef Általános Iskola (Gajzinger Éva)

Térbeli alkotások 4. osztály: 
2. helyezés: Papp Fruzsina, Benkõ Ist-
ván Református Általános Iskola és
Gimnázium (Papp Kata) 3. Bakó Ol-
ga, Linhardt Vivien, Tarsoly Szilvia,
Pécsi Sebestyén Általános és Zeneta-
gozatos Iskola (Fodorné B. Ágnes, Al-
biné M. Dorottya, Révászné L. Szil-
via), 3. Bazsó Boglárka, Kardos Ró-
bert, Rácz Vivien, Megyeri Úti Általá-
nos Iskola (Gulyás Ildikó). 



AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJAI
ÚJPEST SZÍNHÁZ
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).

MOLNÁR FERENC: AZ IBOLYA
2010. május 9. 16 óra
Vígjáték két részben
Bánfalvy Ági International Stúdió
vendégjátéka. Jegyár: 1200 Ft

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.

VERSPÓDIUM
2010. május 8., 18 óra
Szentpéteri Eszter önálló estje
„Elõtted uram, a hon java!”
A mûsorban Áprily Lajos, Babits
Mihály, Dsida Jenõ, József Attila,
Kányádi Sándor, Petõfi Sándor, Pósa
Zoltán, Radnóti Miklós és Wass Al-
bert Istenrõl, hazáról, szerelemrõl
szóló legszebb versei hangzanak el.
Jegyár: 700 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 Mûvelõ-
dés Központban tudunk nyújtani.

Újpesti Magyardal és Zenebarát
Társaskör Minden hónap elsõ
keddjén 15 óra, az Ady Endre Mû-
velõdési Központban.

ÚJPEST GALÉRIA
Grabowieczky Leon (1881–1968)
festõmûvész emlékkiállítása és

Jozefka Antal képzõmûvész kiállí-
tása megtekinthetõ 2010. április
18-ig.

www.adymk.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJAI

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ
Április 30., 10 és 14.30
Kököjszi és Bobojsza. A Ciróka
Bábszínház elõadása. Bérletes elõ-
adás. Jegyek a délutáni elõadásra
korlátozott számban kaphatók. 
Nehéz megérteni a körülöttünk élõ
világot, hát még ha kisgyerekként
kell járnunk-kelnünk benne. Andris-
nak 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 elmagyaráz.
Sõt, kis hajójukon el is viszik Andrist
a Mumusok gyûlésére, az Emlékezés
országába és az Idõkirályhoz, hogy
mindent megtapasztalhasson és
megértsen. Belépõ: 900 Ft/fõ. 

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 kedden.
A belépés díjtalan.

CSALÁDI JÁTSZÓ
Április 17., 10-13 óra
A kisgyermekeket babajátszó, ugráló-
vár, falfirka, a nagyobbakat társasjá-
tékok és kézmûves foglalkozás várja.
Aktuális program: Tipegõ torna – be-
mutató Tombi Judittal. Belépõ: gyer-
mek: 300 Ft, felnõtt: 350 Ft, család, 4
fõtõl: 300 Ft/fõ (1 éves korig díjtalan!)

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
Április 18–május 2. 
A FÖLD NAPJA  2010 alkalmából
meghirdetett fotópályázat díjazott
mûveinek kiállítása. 
A Turista Magazin és a Hegyisport
és Túramagazin szerkesztõsége,  a
Magyar Természetbarát Szövetség,
a Jövõ Háza Alapítvány és az Újpes-
ti Gyermek-és Ifjúsági Ház fotópá-
lyázatára beküldött alkotásokból a
zsûri kiválasztotta a kiállításra alkal-
mas fotókat. 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).

BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Április 24.  9–13 óra
Asztalfoglalás április 12-én 8 órától
a 231-7082-es telefonszámon. Elsõ-
sorban kisgyermekes családoknak
szeretnénk lehetõséget biztosítani a
már használaton kívüli, de jó minõ-
ségû ruhák és egyéb kiegészítõk el-
adására, ill. megvételére. Belépõdíj a
vásárlóknak: 250 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.

FELHÍVÁS!
Otthonom, Újpest (Kedvenc helyeim)
A kerületi általános és középiskolás
tanulóknak hirdetjük meg rajzpályá-
zatunkat, melyre a kerülethez kötõ-
dõ alkotásokat várunk. Technika: sza-
badon választott. Méret: A/4 illetve
A/3.  A meghosszabbított leadási ha-
táridõ: április 28. Bõvebb tájékozta-
tó a 231-7082-es telefonszámon, és a
www.ugyih.hu honlapunkon.

www.ugyih.hu

A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

KÖLTÉSZET NAPJA 
Április 14., 18 óra
Földes László HOBO – József Attila:
Nincs bocsánat címû elõadói estje.
Belépõ: elõvételben: 1200 Ft/fõ,
helyszínen: 1500 Ft/fõ. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ
Április 24., 10–12 óráig.
Jelen Társulat: Az avoni hattyú me-
séi, Gõgös királykisasszony c. elõ-
adás. Szeretettel várjuk a gyermeke-
ket, szüleiket és nagyszüleiket. Az
elõadások után játszóházat tar-
tunk. Belépõ az elõadásokra: 800
Ft/fõ. Két éves kor alatt a belépés
ingyenes. Helyszín: KFÁMK Közös-
ségi Ház

ÚJ! ZENÉS, TÁNCOS, TORNA 
Várjuk minden kedves érdeklõdõ je-
lentkezését senior táncos tornánkra!
Eredmény: alakformálás, friss közér-
zet, jókedv, vitalitás. Foglalkozások:
hétfõn 15–16 óráig. Vezeti: Várszegi
Béla. Kezdõ foglalkozás: 2010. április
12-én 15 órakor. Jelentkezni és érdek-
lõdni a Közösségi Ház munkatársainál
lehet a 380-6760-as telefonszámon.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

DIGITÁLIS FOTÓTANFOLYAM
Foglalkozások: szerdánként 17-19 órá-
ig (3 alkalom). Díja: 6500 Ft/fõ CD-n
lévõ tananyaggal együtt. Kezdés:
2010. április 14-én 17 órakor. Jelent-
kezni lehet Hlaszni Veronika oktató-
nál, tel: 06-20-340-9440 és a Közösségi
Házban a 380-6760-as telefonszámon.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

KIÁLLÍTÁS 
Április 16.–május 11.
A Karinthy Frigyes ÁMK tanulóinak
az iskola 25 éves fennállásának tisz-
teletére rendezett „Utazás Angliá-
ba” címû kiállítása. Helyszín:
KFÁMK fõépület, emeleti Galéria

www.karinthyamk.sulinet.hu

RUHAOSZTÁS
A Budapest-Káposztásmegyeri Re-
formátus Egyházközség jótékonysá-
gi ruhaakciót rendez a Közösségi
Házban (Lóverseny tér 6.) május 3-
án, hétfõn, és 4-én, kedden 10-18
óráig. Mindenkit szeretettel várunk!

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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FINOMAT, JÓ ÁRON?
Fóti 56 étkezde a MEV irodaház 

földszintjén! Házias reggelik, bõséges
ebédek, szendvicsek, saláták. 

Várjuk étkezdénkbe hétköznapokon
06:00-tól 16:30-ig. 14:15 után menük

50%-os kedvezménnyel! 
Rendezvényeket 30 fõig vállalunk!

Közös képviselõ Újpesten és
Rákospalotán akciós, Br. 800Ft./lakás
vállal társasházkezelést. Áprilisban
nyíló újpesti új irodánk ügyfélköré-
nek bõvítése érdekében egyedi ár-
ajánlatok. tompekbt@gmail.com,

www.kozos-kepviselonk.hu 
Tel: 06-20-944-0094

FEHÉR BLÚZOK
MINDEN MÉRETBEN

HATTYÚ FÉSZEK
Budapest, Árpád u. 56. I. em.

Kemény G. u. sarok
Piactól 30 méter

HIRDETÉS



Tisztelt Újpestiek!
Ezúton szeretnénk megkö-
szönni az országgyûlési vá-

lasztások elsõ fordulójában,
Wintermantel Zsoltra, Dr. Hollósi
Antal Gáborra, és a Fidesz-KDNP
listára leadott szavazataikat. Köszön-
jük a munkáját minden aktivistának
és újpesti polgárnak, akik a kampány
során segítségünkre voltak.
Hajrá Magyarország! Hajrá Újpest!

Újpesti Fidesz

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Hollósi Antal április 13-án 18-
19 óráig tart fogadóórát. Helyszín:
Megyeri u. 20. Általános Iskola.
Wintermantel Zsolt önkormány-
zati képviselõ április 14-én 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín:
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.:
369-09-05. Balázs Erzsébet;
Hladony Sándor Gyula; Rádi Atti-
la önkormányzati képviselõk május
3-án 17-18-óráig tartanak fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Budapest, Ár-
pád út 56.) Tel.: 369-09-05. Bartók
Béla május 4-én 18-19 óráig;
Koronka Lajos május 6-án 17-18
óráig tart fogadóórát. Helyszín:
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.:
369-09-05. Nagy István május 4-én
16-17 óráig  tart fogadóórát. Hely-
szín: 1042 Budapest, István út 11.

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

KÖSZÖNET
Köszönöm, hogy az eddig
megtartott rendezvényeken

résztvett és élt a választójogával.
Mindazoknak, akik rám szavaztak
vasárnap, köszönöm a bizalmat.

Csizmár Gábor

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívom Önt és kedves
családját a Napraforgó Meseszínpad
Elvarázsolt királyfi elõadására ápri-
lis 17-én 10 órára a Kossuth utcai
Általános Iskolába (XV. Kossuth u.
53.). Jegyek – ingyenesen – igényel-
hetõk az MSZP Újpes-
ti–Káposztásmegyeri szervezetének
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 irodá-
jában (Nádor u. 1.), vagy érdeklõdni te-
lefonon a 272-0069-es számon lehet.     

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

TAVASZKÖSZÖNTÕ KONCERT
Szeretettel meghívom Önt és ked-
ves családját április 16-án 14 órá-
ra a Hubay Jenõ Zeneiskolába (XV.
Bocskai u. 74-78.). Jegyek átvehe-
tõk 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,
kottaismeret, összhangzattan, ak-
kordok és fordításaik, stílusgyakor-
lat, zeneelmélet. Figyelem: nem
oktatás, csak konzultáció, a klub-
tagság ingyenes! Érdeklõdni a
06/20-419-7878-as telefonszámon
lehet H-SZ-P 10–15 óráig. Cím: Ná-
dor u. 1.

www.mszpujpest.hu

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

képviselõi fogadóóráját minden hó-
nap elsõ hétfõjén 18-19 óráig tartja
a KDNP Templom u. 4. alatti helyi-
ségében. Az esetleges kérdéseikkel
ezen az idõponton kívül a kdnpu-
jpest@gmail.com címen bármikor
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)

Újpestért
Egyesület
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ÚJ SZABÁLYOK 
AZ ÁLLATTARTÁSBAN
Februárban fogadta el az országgyû-
lés azt a kormányrendeletet, mely
házi kedvenceink tartását szabályoz-
za. A Rex Kutyaotthon Alapítvány
március 11-én sajtótájékoztatót tar-
tott ezzel kapcsolatban. Dr. Koleszár
István, az alapítvány kuratóriumá-
nak titkára elmondta, a kedvtelésbõl
tartott állatok jóllétéhez szükséges
egy olyan szabályozás, amely keretet
ad az állatok tartása és kereskedel-
me során felmerült elvárásoknak.

A Rex Kutyaotthon Alapítvány
2001-ben átfogó szakmai felmérést
készített, mely során kiderült, hogy az
eladásra kínált állatok jólléte jogsza-
bály hiányában nem biztosítható.
2002-ben módosult az állatvédelmi
törvény, mely szabályozta az állatok-
kal történõ kereskedelmi tevékenysé-

get és tartásukat. A Rex ekkoriban ké-
szített egy jogszabály-javaslatot, me-
lyet pár évvel késõbb a tárcaegyezte-
tés követett. Ennek eredményéül idén
februárban elfogadták az új jogsza-
bály-tervezetet. A munkában nem-
csak az újpesti alapítvány, hanem a
Magyar Állatorvosi Kamara, a Fauna
Egyesület, az Angol Királyi Állatvédel-
mi Egyesület, és Dr. Illés Zoltán szak-
politikus is komoly szerepet vállalt. 

Dr. Kocsner Tibor, a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um fõosztályvezetõje a kutyák
mikrocsipes megjelölésérõl adott tá-
jékoztatást a sajtótájékoztatón. Dr.
Gönci Gábor, a Magyar Állatorvosi
Kamara az állatkereskedések mûkö-
désének szabályozását emelte ki. Dr.
Király Péter, a Rex Kutyaotthon Ala-
pítvány alapítója elmondta: örül an-
nak, hogy civil kezdeményezéssel
ilyen eredményt tudtak elérni.

A kormányrendelet július 1-én lép
hatályba, melyrõl néhány tudnivalót
összeállításunkban olvashatnak. A
Magyar Közlöny 27. számában bõ-
vebben is tájékozódhatnak a témáról.
– Kutyát forgalmazni, vagy átruházni

kizárólag mikrocsippel lehet. Az
Európai Unióban a kutyák határát-
lépéséhez ennek megléte kötelezõ. 

– Kedvtelési célra nem tartható és
nem forgalmazható olyan állat,
melynek tartása az adott faj fenn-
maradását veszélyeztetheti. Nem
forgalmazható kedvtelésbõl tar-
tott fõemlõs sem. 

– Állatkereskedés tevékenységi enge-
déllyel mûködtethetõ. Forgalmazni
csak egészséges állatot lehet. 

– Az állattartónak rendelkeznie kell a
kötelezõ immunizálásra vonatkozó
adatokkal és dokumentumokkal. 

– Tilos a kutyákat tartósan 10 m2-
nél kisebb területen, és 4 m-nél rö-

videbb pórázon tartani, gerinces
állatot kör alakú kalitkában, illetve
halakat gömb alakú akváriumban
tartani. Kutyák csoportos tartása
esetén egyedenként legalább 6 m2-
es területet kell biztosítani, illetve
mindegyik állat versengés nélkül
hozzáférhessen etetõ-, itató, pihe-
nõhelyéhez. 

– Az akváriumot, melyben halat tar-
tanak, üveglappal, hálóval kell le-
fedni

– Patás állat és eb kivételével kedv-
telésbõl tartott állatot kikötni ti-
los

– Belterület közterületén – kivéve
az ebek futtatására kijelölt terüle-
tet – ebet csak pórázon lehet ve-
zetni. Közterületen az eb tulajdo-
nosának biztosítania kell, hogy a
kutya sem más állatot, sem em-
bert harapásával ne veszélyeztet-
hessen. – P. K.
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Ingatlan eladó

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

� 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

� Újpesten, Erdõsor utcánál 51 m2-es, másfél
szoba + étkezõs, nagyerkélyes, gázfûtéses, víz-
órás, kiváló állapotú 3. emeleti lakás tulajdonos-
tól eladó. Négyemeletes, cseréptetõs, nagyudva-
ros, nem panel házban. Ár: 12,99 MFt. Tel.: 06-
20-446-4767

� Tulajdonostól Újpesten eladó 80 m2-es önálló,
betongerendás, száraz családi ház 648 m2-es tel-
ken, 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

� 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

� 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

� Újpest kertvárosában 110 m2-es családi ház
872 m2 telekkel eladó. Tel.: 06-30-490-1450

� 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

� Eladó az Erdõsor utcában egy 67 m2-es, 2,5
szobás, panorámás, erkélyes, felújított lakás. Ár:
13,9 MFt. Tel.: 06-30-269-9687, 708-5330

� Újpest-Városkapunál nagykertes, házközpon-
ti fûtéses társasházban, 64 m2-es 1+2 fél szoba ét-
kezõs, klímás, újszerû lakás tárolóval tulajdonos-
tól eladó. Irányár:16,1 MFt. Tel.: 06-30-218-5594

� 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

� 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

� 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

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

� Tulajdonostól eladó Újpest városközpont-
ban, az Oxigen Wellness mellett, az
átjáróházban egy újszerû, azonnal beköltözhetõ,
amerikai konyhás, déli fekvésû, bútorozatlan, 32
m2-es stúdiólakás. Tel.: 06-20-493-0297

� Eladó tulajdonostól Újpesten, metró közeli, 53
m2-es, VII. emeleti panel. Átalakított. Nappali +
hálószoba + hall. Parkra nézõ, járólap, parketta,
felújított nyílászárók, erkély, világos konyha, vízóra,
ajtórács. Irányár: 9,2 MFt. Tel.: 06-20-518-7907

� Újpesthez közeli hegyvidéki község közpon-
tjában, Vanyarcon eladom, vagy újpesti ingat-
lanra cserélem cirkófûtéses, összkomfortos,
tehermentes, berendezett parasztházam termõ
gyümölcsössel, 300 nöl panorámás területen.
Irányár: 11 MFt. Tel.: 06-20-934-1573

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

� Egertõl 16 km-re, Mátrában 3 szobás, 2
fürdõszobás, 130 m2-es családi ház új tetõvel,
nyílászáróval, cirkó- és cserépkályhafûtéssel,
parkosított kerttel, garázzsal, stb. betegség miatt
8,5 MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-854-2312

� Eladó Káposztásmegyer II-ön a Jégcsar-
nok mellett egy 67 m2-es, 2 szobás, gardrób-
szobás, erkélyes, tárolós, déli fekvésû, klí-
más, téglaépítésû társasházi lakás. Tel.: 06-
20-446-6256

Ingatlant kiad

� IV. kerületben 46 m2-es, 1 + félszobás, gázfû-
téses lakás csendes környéken 45 000 Ft + rezsi-
ért kiadó. Jó közlekedés, alacsony rezsi. Tel.: 233-
0771, 06-20-552-2625

� Kiadó bútorozatlan, 35 m2-es, másfél szobás
erkélyes lakás Újpesten, a Nyár utcában. Azon-
nal költözhetõ, vagy eladó magánszemélytõl.
Tel.: 06-20-349-6819

�Újpesten külön bejáratú, bútorozott szoba ki-
adó, nem dohányzó, ápolt, 50 év körüli úr részé-
re. Kaució nélkül. Tel.: 06-20-373-1718

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 a IV. kerület-
ben! Tel.: 230-5049

� Újpalotai 1 + 2 félszobás önkormányzati la-
kást kisebbre cserélnék megegyezéssel. Tel.: 06-
70-661-4496

� Elcserélném újpesti, Tomori utcai társas-
házban lévõ 26 m2-es földszinti, gázfûtéses gar-
zonom újpesti másfél szobás panellakásra,
esetleg eladom. Irányár: 6,5 MFt. Tel.: 06-30-
397-0001

Szolgáltatás

� Közös képviselõ Újpesten és Rákospalotán
akciós,  Br. 800ft/lakás vállal társasházkezelést.
Áprilisban nyíló Újpesti új irodánk ügyfélköré-
nek bõvítése érdekében egyedi árajánlatok. e-
mail: tompekbt@gmail.com, www.kozos-
kepviselonk.hu. Tel.: 06-20-944-0094

� Festés, mázolás, tapétázás, minõségi munka
korrekt áron. Glettelés, gipszkartonozás fóliázás-
sal, bútormozgatással. Tóth Zoltán, tel.: 06-20-
534-7493

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkély-
beépítések, elõtetõk, korlátok gyártását és
javítását vállalom. Tel.: 360-0035, 06-30-975-
2315

� Folyton azzal szembesül, hogy TÁRSASHÁ-
ZÁBAN nem úgy haladnak az ügyek, ahogy
szeretné? Kérje ingyenes ajánlatunkat az
info@inhouse.hu e-mail címen vagy telefo-
non: 451-0100

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

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

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

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

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

� Mérlegképes képesítéssel és referenciával
rendelkezõ könyvelõ Kft-k, bt-k, egyéni vál-
lakozók teljeskörû könyvelését vállalja. Tel.:
06-20-946-7377

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

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,
szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított
készülékek árusítása. Kisebb vízszerelési mun-
kákat is vállalunk. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp.,
1046 Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30-960-
1138, szerviz: 230-7669, 06-30-221-5214

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

� Mûfogsorjavítás, készítés 27 éve. 8-14 órá-
ig Cím: Rózsa u. 2. Fogtechnika. Tel.: 06-30-
921-4954, 390-6097

Oktatás

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

� Angol érettségire, angol nyelvvizsgákra felké-
szítés és korrepetálás többéves tanítási tapaszta-
lattal rendelkezõ angol szakos egyetemistától.
Házhoz is megyek. Tel.: 06-70-266-8503

Utazás

Május 8. Bécs-Schönbrunn: 7200 Ft., április 24.
Gráz-Eggenberg: 8500 Ft., május 15. Máriazell
8500 Ft., május 21–24 Pünkösdibucsú: 54 900
Ft, Május 29. Krasznahorka-Betlér: 6400 Ft,
Május o9. Izrael: 198 600 Ft + ill., nyugdijasok-
nak 5% kedvezmény. Tel.: Pataki Edit  413-1874

Egészség

� Tisztelt Pácienseink! Megkérjük Önöket,
akik 2 évnél régebben jártak rendelõnkben,
szíveskedjenek bejelentkezni és szûrõvizsgá-
laton részt venni. Dr. Bokor Tamás, Dr.
Bágyon Szilvia, 1041 Bp., Liszt Ferenc utca
23/a. Tel.: 370-0945, e-mail:
rendelobokor@gmail.com

� Lovaglás, sétakocsikázás a Dunakanyarban:
1300 Ft/30 perc. Tel.: 06-70-259-9095. Parajdi
gyógysótégla eladó (5 kg, 700 Ft/db.) sószoba ki-
alakításához, vagy gyógysósfürdõ készítéséhez.
Tel.: 06-70-500-1961

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

Jármû

� OPEL  CORSA 1,2 nagyon jó állapotban lévõ
személygépkocsi (évjárat: 2004. 06., tiptronic
váltó, 58 000 km, + 4 téligumi) eladó. Érdeklõd-
ni a 06-30-418-75-92 telefonszámon lehet.

Könyv

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

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,
www.udulesijoginfo.net 

Társkeresés

� Újpest-Központban másfél szobás lakásban
élõ 74 éves özvegyasszony társát keresi lelki kap-
csolathoz, hasonló körülményekkel, 80 éves ko-
rig. Tel.: 06-20-773-7567

� Társam keresem egy ápolt, nem dohányzó, 50
év körüli úriember személyében. Tel.: 06-20-373-
1718

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
megváltozott! A vállalkozói ap-
róhirdetések felvétele hétfõn 9-15,
szerdán 9-14 óráig tart. Díja 10 szó-
ig 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

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.

ÚJPESTI NAPLÓ
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Az EIS diagnosztikai rendszerével lehetõség van szervezete aktuális állapo-
tának felmérésére. Központunkban szakképzett orvosok várják Önt elõre
egyeztetett idõpontban. Az állapotfelmérés díja 12 000 Ft.  Április hónap-
ban a vizsgálat mellé egy kupont* adunk ajándékba, amellyel 3000 Ft ked-
vezményt kaphat a következõ szolgáltatásokból: Biolabor-kezelések, reflex-
ológia, asztrológiai tanácsadás, Bach-cseppek. Szolgáltatásainkról bõveb-
ben is tájékozódhat a www.pecent.hu internetes oldalon.

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

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

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

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

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

A PERÉNYI EGÉSZSÉG CENTRUM TAVASSZAL IS VÁRJA 
A GYÓGYULNI VÁGYÓKAT!

FELHÍVÁS
Budapest Fõváros IV. ker. Újpest Önkormány-
zat Képviselõ-testületének a 9/2001. (V.3.) szá-
mú rendelete alapján ebben az évben is sor ke-
rül Újpest Egészségéért Díj adományázására.

Újpest Egészségéért Díj adományozásának cél-
ja, hogy Újpest Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete kifejezze elismerését azon személyeknek és
szervezeteknek, akik (amelyek) Újpest egészség-
ügyében kiemelkedõ szerepet töltenek be. A díj
annak a személynek vagy szervezetnek adomá-
nyozható, aki (amely) az egészségügyi területen

újpesti lakosok egészségéért végzett magas szín-
vonalú, kiemelkedõ vagy több évtizedes tevé-
kenységével jelentõs mértékben hozzájárult Új-
pest egészségügyének fejlesztéséhez.

A díj adományozására javaslatot várunk ma-
gánszemélyektõl, Újpesten mûködõ egészség-
ügyi intézmények vezetõitõl, egészségügyi terü-
leten mûködõ civil szervezõdések és érdekképvi-
seletek részérõl. A díj odaítélésérõl a Népjóléti
Alpolgármester elõterjesztése alapján – az Ön-
kormányzat Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága
véleményének kikérését követõen – a Képviselõ-
testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresí-
tett adatlapon lehet benyújtani 2010. április 23-
ig Nagy István alpolgármester titkárságára. (Bp.
IV., István út 11.) Az adatlap letölthetõ a
www.ujpest.hu lapon, vagy átvehetõ a Polgár-
mesteri Hivatal mindkét ügyfélszolgálati irodájá-
ban (városközpontban: 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

GYÕZTESEK ÉS HELYEZETTEK
Március 29-i lapszámunk 19. oldalán sajnálatos módon
tévesen adtuk közre az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató
Központ „Csörren a csermely, dermed a tó-, / Halkan a
tájra hullik a hó” címû tanulmányi versenyének 4. osz-
tályos versmondás kategóriában a gyõztesek és helye-
zetteinek nevét. Miközben a helyes sorrendet közöljük,
tévedésünkért elnézést kérünk valamennyi érintettõl.
Összeállításunkban pótoljuk a 3. osztályos hangos ol-
vasás eredményét is, amely kimaradt lapunkból.

4. osztályos versmondás: 1. helyezett: Kovács Dzsenifer
Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola
(Fodorné Branstädter Ágnes), 2. Lõrincz Ádám Homok-
tövis Általános Iskola (Szilágyi Barnabásné), 3. Tóth Ber-

nadett Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium
(Kuhmann Emese), 4. Farmosi Viktória Megyeri Úti Álta-
lános Iskola (Gulyás Ildikó), 5. Horváth Luca Német Ta-
gozatos Általános Iskola (Lipták Anikó), 6. Markovits Kit-
ti Angol Tagozatos Általános Iskola (Bednárik Zsuzsa).

3. osztályos hangos olvasás: 1. helyezett: Böcsödi Fan-
ni Angol Tagozatos Általános Iskola (Oláh Szilvia), 2.
Porcsalmy Eszter Pécsi Sebestyén Általános és Zeneta-
gozatos Iskola, 3. Szabó Luca Károlyi István 12 Évfolya-
mos Gimnázium (Fehérné Papp Ágnes), 4. Máté Katalin,
Bucsku Klaudia Testnevelés Tagozatos Általános Iskola
(Pozsgai Andrea), 5. Horváth Anna Szûcs Sándor Álta-
lános Iskola (Kozma Anikó), Gyurka Tünde Homoktövis
Általános Iskola (Berzsák Lászlóné).
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. április 22-ig. Levélcí-
münk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail 

címen is fogadjuk. Ez évi 12. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek Bódi
Nagy Anna, Buza István, Csorbáné Mezey Magdolna, Hélisz József, akiknek a nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Keresztrejtvény

O L V A S Ó I L E V É L

TISZTELT SZERKESZTÕSÉG!
2010. április 1-én volt a lomtalanítás összetaka-
rítása Káposztásmegyer 1-en. Szomorúan és
egy kicsit felháborodtan figyeltem, hogy ren-
geteg lakó nem vesz tudomást arról, hogy a

lomtalanításkor tilos kirakni veszélyes hulladékokat. Az FKF Zrt mindenki
postaládájába szinte személyre szóló levelet ír, amiben részletesen tájékoz-
tat, és mit lehet kihelyezni a lomtalanításkor. Sajnos ezt rengetegen nem ol-
vassák, vagy nem vesznek tudomást róla, ezért is fordultam önökhöz, hát-
ha az Újpesti Napló olvasása közben többen elgondolkoznak ezen és jövõ-
re másképp cselekszenek majd. 

Egy káposztásmegyeri lakos vagyok és bántotta a szememet a renge-
teg festék és autógumi látványa a lomok között. Ezért úgy gondoltam
egy kollégámmal teljesen spontán (elõre nem volt megbeszélve), hogy
az elszállítás napján a házunk körül összeszedjük az autógumikat és a
festékes vödröket (mivel a veszélyes hulladékot nem szállítják el), és le-
adjuk a még aznap érkezõ veszélyes hulladékgyûjtõ teherautóknál (12 és
18 óra között a Külsõ Szilágyi úti üzletközpontnál.

Több lerakatnál is megálltunk, amikor megtudtuk a takarító munká-
sok fõnökétõl, hogy a gumikat õk külön autóval összeszedik és elszállít-
ják, ennek megörültünk, mert a kis teherautómon ez rengeteg helyet
foglalt volna és így csak és kizárólag a festékekre és az olajos kannákra
tudtunk öszpontosítani.

Annyira belejöttünk a szedegetésbe, hogy nem csak a házunk körül,
hanem az egész lakótelepen összeszedtük a vödröket és olajokat, kb. 2000
kg gyûlt össze. Ami kellemetlen volt az egészben, hogy senkinek nem
tûnt fel, hogy egy privát kisteherautó gyûjtögeti a veszélyes hulladékokat,
bár néhány kukásnak feltûnt ugyan, hogy többször találkoztunk egy-egy
kupacnál és helyeselték a dolgot. Persze volt olyan is, aki ránk dudált,
nem másért, mert nem tudunk egy egysávos szûk sétáló utcában megál-
ni (egy megállás kb 1-5 perc volt) hogy ö is elférjen, erre finoman vála-
szoltam, hogy csak van 2 perce elvégre az õ lakhelyét is takarítjuk. 

Ezzel sajnos nem volt vége, mivel a hulladékgyûjtök csak 12 órától
voltak a parkolóban és mi  reggel óta gyûjtöttük, nekünk a parkolóba le
kellett pakolni a megtelt teherautót, hogy tudjunk tovább gyûjteni. Egy
arra járó fiatal hölgy megkérdezte pakolás közben, hogy ezt itt hagyjuk-e,
én válaszoltam, hogy igen, mire ö közölte, hogy felírta a rendszámom. 

Próbáltam neki magyarázni, hogy ezt elviszik délben, de õ hátat
forditva elindult és nem hallhatott meg. Ha õ is elolvasta volta a közte-
rület tájékoztatóját, akkor tudhatta volna, hogy itt gyûjtik ma a veszé-
lyes hulladékot. (Bár ez minden évben így van.) A munkát reggel fél 7-
kor kezdtük és negyed 11-ig végeztünk. A kis hölgy felháborodása miatt
(aminek részben örültem, mert legalább valaki felfigyelt egy ilyen pako-
lásra) ott maradtunk a parkolóban és megvártuk a szállítókat (amirõl
képet is készítettem) hogy ne legyen félreértés és baj.

Ezt azért írtam le önöknek, hátha  jövõre többen odafigyelnek ezen ve-
szélyes hulladékok kitételére és kiviszik a parkolóba a megfelelõ helyre. 

Belina Zoltán 
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