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ÚJPESTI NAPLÓ

BIZTONSÁGBAN 
A ZEBRÁN
Lakossági kezdeményezésre zeb-
rát hoztak létre az Aradi és a
Csányi utca keresztezõdésében,
így könnyebb átkelni.    4. oldal

JÁTSZVA TANULHATÓ
Hasznos és létfontosságú eszkö-
zökkel ajándékozta meg a Közle-
kedési, Hírközlési és Vízügyi Mi-
nisztérium az újpesti oktatási in-
tézményeket.         4. oldal

AZ ERKEL-CSALÁD
Erkel Ferenc születésének 200.
évfordulójának alkalmából Erkel
Tibor zongoramûvésszel, egyete-
mi tanáral beszélgettünk újpesti
otthonában. 8-9. oldal

EMLÉKEZÉS TRIANONRA
Újpest Önkormányzata június 4-
én 11 órakor a Trombita téren
szervez megemlékezést, melyre
minden újpestit tisztelettel vár.      

16. oldal

Utolsó simítások az Új Fõtéren – 5. oldal

Már csak két hét Már csak két hét 
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Tisztelt újpesti
választópolgárok!

A választópolgár, amennyi-
ben a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek jogairól szóló
törvényben meghatározott
bolgár, cigány, görög, hor-
vát, lengyel, német, örmény,
román, ruszin, szerb, szlo-
vák, szlovén, ukrán kisebb-
séghez tartozik, 2010 októ-
berében részt vehet a helyi
önkormányzati választások-
kal azonos napon tartott
települési kisebbségi ön-
kormányzati választáson.

A kisebbségi választás kapcsán a leg-
fontosabb tudnivalók a következõk:
Választójog a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek települési önkormányzati
képviselõinek választásán

A települési kisebbségi önkormány-
zati választáson az szavazhat, aki
– a fent felsorolt 13 kisebbség egyi-

kéhez tartozik, és a kisebbséghez
tartozását nyilatkozatával vállalja,

– 2010. október 1. napjáig nagyko-
rúvá váló magyar állampolgár,

– a helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választásán vá-
lasztójoggal rendelkezik,

– szerepel a kisebbségi választói
jegyzékben.

Az említett feltételeknek akkor is
meg kell felelnie, ha jelöltként kíván
indulni.

A kisebbségi választásokon te-
hát csak akkor szavazhat, és csak
akkor lehet jelölt, ha – kérelmére
– a jegyzõ felveszi a kisebbségi vá-
lasztói jegyzékbe!

A kisebbségi választói jegyzék
A kisebbségi választói jegyzékbe va-
ló felvételét a választópolgár 2010.
július 15. napján 16 óráig kérheti a
lakóhelye szerinti település jegyzõjé-
tõl külön nyomtatvány pontos ki-
töltésével. A nyomtatvány letölthe-
tõ a www.valasztas.hu, vagy a
www.ujpest.hu honlapról.

A nyomtatványt kitöltés után ki-
nyomtatva és aláírva a Polgármeste-
ri Hivatal épületében található gyûj-
tõládába dobhat be, vagy levél út-
ján juttathat el a jegyzõhöz. A levél-
nek július 15-ig meg kell érkeznie a
Hivatalba! Postacím: 1045 Bp., Ist-
ván út 14.

Gyûjtõláda található:
– 1041 Budapest, István út 14.

Polgármesteri Hivatal (régi Vá-
rosháza) földszint

– 1041 Budapest, István út 15.
Polgármesteri Hivatal (új Város-
háza) Ügyfélszolgálati Iroda

– 1046 Budapest, Hajló u. 42-44.
Káposztásmegyeri Ügyfélszolgá-
lati Iroda

– 1043 Budapest, Király u. 12-14.
Szociális Osztály

A választópolgár csak egy ki-
sebbség választói jegyzékére kér-
heti felvételét, ellenkezõ esetben va-
lamennyi kérelme érvénytelen.

Amennyiben a választópolgár a
kérelemnyomtatványt hiánytalanul
kitölti, és határidõben eljuttatja a
jegyzõhöz, továbbá magyar állam-
polgársággal és a helyi önkormány-
zati képviselõk és polgármesterek
választásán választójoggal rendelke-
zik, a jegyzõ felveszi Önt az adott ki-
sebbség választói jegyzékébe.

A választójogát csak azon a te-
lepülésen gyakorolhatja, ahol be-
jelentett lakcímmel rendelkezik.

FIGYELEM!!! Ha tehát a kisebbségi
választói jegyzékbe vételét követõ-
en más településre költözik, válasz-
tójoga is megszûnik! (Ha július 15-e

elõtt változtat lakcímet, akkor ter-
mészetesen az új lakcíme szerinti te-
lepülésen még kérheti a választói
jegyzékbe vételét.)

A kisebbségi választói jegyzékkel
kapcsolatos jogorvoslat
Ha a kisebbségi választói jegyzékbe
való felvételét a jegyzõ megtagadja,
errõl a választópolgárt haladéktala-
nul értesíti.

A kisebbségi választói jegyzékbe
vételt megtagadó döntés ellen a ha-
tározat kézhezvételét követõ 3 na-
pon belül nyújthat be kifogást a ha-
tározatot hozó jegyzõhöz. Ameny-
nyiben a jegyzõ helyt ad a kifogás-
nak, módosítja a kisebbségi válasz-
tói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem
ad helyt, azt a beérkezését követõ
napon automatikusan megküldi a
helyi bíróságnak, Budapesten a Pes-
ti Központi Kerületi Bíróságnak.

A választás kitûzése
A kisebbségi önkormányzati válasz-
tást akkor tûzi ki a helyi választási
bizottság, ha a településen az adott
kisebbség választói jegyzékében sze-
replõ kisebbségi választópolgárok
száma a választás kitûzésének nap-
ján eléri a 30 fõt.

Jelöltállítás
Jelöltet csak olyan – az egyesülési
jogról szóló törvény szerinti, köz-
hasznú vagy nem közhasznú – tár-
sadalmi szervezet állíthat, amelynek
a választás évét megelõzõ legalább 3
éve alapszabályában rögzített célja
az adott kisebbség képviselete.

Független jelöltek indulására a
törvény nem biztosít lehetõséget.

Jelölt csak a lakóhelye szerinti ki-
sebbségi választói jegyzékben sze-
replõ választópolgár lehet. A válasz-
tópolgár – lakóhelyétõl függetlenül
– bármely településen jelölhetõ. A
lakóhelytõl eltérõ településen jelölt-
ként történõ nyilvántartásba vétel-
nek nem akadálya, ha a jelölt lakó-
helyén nem kerül sor települési ki-
sebbségi önkormányzati választás
kitûzésére.

A jelöltnek nyilatkoznia kell arról,
hogy

– vállalja az adott kisebbség kép-
viseletét,

– ismeri az adott kisebbségi kö-
zösség nyelvét,

– ismeri az adott kisebbségi közös-
ség kultúráját és hagyományait,

– korábban volt-e más kisebbség
kisebbségi önkormányzatának tagja
vagy tisztségviselõje.

A jelölt nyilatkozata nyilvános,
azt bárki megismerheti.

Szavazás
A szavazásra településenként e célra
létrehozott, önálló szavazókörben
(szavazókörökben) kerül sor, mely-
nek címérõl és a szavazás idõpontjá-
ról a választás kitûzését követõen ér-
tesítem a tisztelt választópolgárokat.

A szavazólapon az érintett ki-
sebbség minden jelöltje feltüntetés-
re kerül, kisorsolt sorrendben.

A települési kisebbségi önkor-
mányzat képviselõ-testülete 5 tagú,
ezért szavazni legfeljebb 5 jelöltre
lehet. Képviselõk a legtöbb szavaza-
tot kapott jelöltek lesznek.

Személyes és különleges adatok
kezelése a kisebbségi választáson
A választás során a személyes és kü-
lönleges adatok kezelése mindvégig
az adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelõ módon történik.

A kisebbségi választói jegyzék – a
számadatok kivételével – nem nyil-
vános, abba csak a választási iroda, a
választási bizottság és a bíróság te-
kinthet bele feladatainak végrehaj-
tása érdekében.

A kisebbségi választói jegyzék a
szavazás eredményének jogerõssé
válását követõen haladéktalanul
megsemmisítésre kerül.

Területi és országos kisebbségi
önkormányzatok
Amennyiben az adott kisebbség
megfelelõ számú települési kisebb-
ségi önkormányzattal rendelkezik,
2011 márciusában a kisebbség terü-
leti és országos önkormányzatot
hozhat létre. A területi és országos
önkormányzatot a települési ki-
sebbségi önkormányzati képviselõk
(elektorok) választják.

Kisebbségi választással kapcsola-
tos ügyfélfogadás, és ügyintézés
2010. június 1. napjától 2010. július
15. napjáig: 1045 Budapest, István út
15. IV. emelet 406. Ügyintézõ: Gönde
Ilona. Telefonszám: 231-3101/336

Budapest, 2010. május 26.
Dr. Vitáris Edit, 

a Helyi Választási Iroda vezetõje

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk Újpest lakosságát, hogy az elmúlt idõszakban több alkalom-
mal ismeretlen személyek, a Szociális Osztály munkatársainak kiadva ma-
gukat – közterületen embereket leszólítva –, kitalált indokolással szemé-
lyes adatokat (név, lakcím stb) gyûjtenek. Az adatokkal való visszaélés el-
kerülése érdekében tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szociális Osztály munka-
társai ilyen jellegû feladatokat nem végeznek, adatokat nem gyûjtenek.

Cserba Gábor csoportvezetõ, Budapest Fõváros IV. kerület Újpest, 
Polgármesteri Hivatal, Szociális Osztály. Tel.: 231-3101/171 



özel 100 000 egynyári virág
és 4500 muskátli díszíti
majd Újpest utcáit, ezen túl

100 muskátlioszlop is kihelyezésre
kerül a város különbözõ pontjain.
Vannak megszokott helyszínek,
mint az István út, a Megyeri út,
Sporttelep utca, ahol immár har-
madik éve megjelennek a muskát-
lik. Terek – mint például a Lóver-

senytér, a Tulipánkert –, vagy köz-
lekedési csomópontok – István
út–Árpád út sarok, Homoktövis–
Megyeri úti körforgalom –, ahol
egynyári növények díszelegnek. De
akár a muskátlioszlopokat is említ-
hetnénk a hivatal, a posta és a szak-
rendelõ elõtt. 

Mégis minden év tartogat valami
újdonságot. Az idén a Király utcai
sétány válik „Virág-sétánnyá”: egy-
nyári virágágyásokkal, muskátlikkal
és több tucat muskátlioszloppal
visz színt majd Újpest központjába.
Az újonnan kialakított rózsakertek
és leanderek is újabb színfoltjai lesz-
nek a városnak. – H. P.

MUSKÁTLI-ÚTVONALAK: 
István út
Pozsonyi út
Árpád út
Rózsa utca
Megyeri út
Fóti út
Hajló utca
Sporttelep út
Iglói út
Külsõ Szilágyi út
Szent Imre út, Szent László tér
Károlyi István utca
Templom utca–Deák F. sarkán
Kemény Gusztáv utca
Berda J utca
Király utca 

RÓZSAKERETEK
Árpád út–István út sarok – KÉSZ
Újpest Városkapu
Megyeri út–Fóti út sarok
Homoktövis buszvégállomás
Káposztásmegyeri új reformá-
tus templom
Dugonics u., parkoló

K

K ö z é l e t 3 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I V .  É V F O L Y A M ,  2 1 .  S Z Á M ,  2010. május 31.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is muskátlik díszítik majd Újpest utcáit,
közel 4500 cserepet helyeznek ki a város különbözõ útvonalain. Ugyanakkor
újdonságok is lesznek: a leanderek a Városháza és a Károlyi szobor környékén,
de a rózsakerteket, vagy a Király utcai Virág-sétányt is említhetnénk. Az elsõ
muskátlik kihelyezésénél Dr. Trippon Norbert alpolgármester is jelen volt. 

Bérleti díjkedvezmény az átépítés alatt

Új kapu az Új Fõtéren
A tervek szerinti határidõre készült el a piaci
kiscsarnok új bejárata. A klinkertéglás fõkapu
igényesen illeszkedik az új környezet arculatá-
hoz. A közkedvelt csarnokot és piacteret is el-
érte a változás szele, aminek elsõ jele a Kiscsar-
nok új fõbejárata.

– Még az elmúlt évben döntöttünk arról, hogy
saját költségvetésben egy olyan bejárat megtervezé-
sét és kivitelezését szeretnénk elérni, amely méltób-
ban illeszkedik a Fõtér megszépült arculatához –

tudtuk meg Balogh Angéla megbízott piacvezetõtõl.
– A tervek valóra váltak, és egy hangulatában és for-
májában is ízlésesebb bejárat várja a Fõtér oldaláról
a látogatókat. Ám nem csak ez az egy változás tör-
tént. Mivel a sétány egy része terasszá bõvült, a cuk-
rászda hátsó falát is megnyitottuk a templom felé.
A nyári szezon közeledtével ez, azt hiszem,
könnyebbé teszi a kánikulai meleg elviselését is.

Balogh Angéla még hozzáfûzte, hogy feltétlenül
essék szó arról a gesztusról, amit az önkormányzat
biztosított az érintett kereskedõk számára. Az új ka-
pu építése során az érintett 46 kereskedõ 80 üzleté-
re, az átmenetileg csökkent forgalom miatt, másfél
hónapra felére csökkentették a bérleti díjat. – H. P.

VirágVáros-program

Nyári szezonnyitó muskátlikkal
és leanderekkel
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– Többen megkerestek fogadóórá-
mon, hogy az Aradi utcai óvoda
elõtt nem biztonságos a gyalogosát-
kelés. A lakosság nagy részét érintet-
te a probléma, hiszen két óvoda, egy
bölcsöde egy iskola és a városkapu
metróállomásának megközelítésérõl
van szó. Fokozott veszélyt jelentett
ez az idõsek és a gyermekek eseté-
ben, ezért tartottuk különösen in-
dokoltnak a zebra létesítését. Régi,
közös elképzelésünk teljesült most
azzal, hogy az önkormányzat egyet-
értett a kezdeményezésünkkel és tá-

mogatta a zebra kialakítását. Örü-
lök, hogy segíthettem, mert így min-
denki számára biztonságossá vált a
közlekedés – mondta a képviselõ. 

Már évek óta próbáltak megol-
dást találni a helyi lakosok az áldat-
lan állapot megoldására. Az elsõ kí-
sérlet fekvõrendõr telepítése lett
volna, de ennek a helyi buszjárat mi-
att nem voltak meg a technikai fel-
tételei.

– Már legalább hat éve, mióta itt
lakom, igyekeztünk kitalálni valamit
a helyzet megoldására – jellemezte a
helyzetet lapunknak Baloghné Burai
Krisztina –, de eredménytelenül. A
közlekedési morál egy cseppet sem
változik, babakocsival is sokszor
hosszú perceket állhattunk, míg át-
sétálhattuk ezt a pár métert. A kör-
nyéken óvoda, bölcsöde, iskola van,
így legalább egy kicsit biztonságo-
sabbá teszi az életünket a kiépített
járda. – H. P. 

Biztonságossá vált a közlekedés az Aradi és a Csányi utca keresztezõdésében.
Lakossági kezdeményezésre, Farkas István önkormányzati képviselõ segítségé-
vel a veszélyes keresztezõdésben zebra létesült.

Zebra a megoldás

Biztonságossá vált a közlekedés

z Ifjúsági Ház nagytermében látta vendégül
Belán Beatrix alpolgármester és Csóti Fe-
renc minisztériumi fõtanácsos az intéz-

ményvezetõket. Az alpolgármester asszony beveze-
tõjében hangsúlyozta, hogy Újpest, lehetõségeihez
képest, eddig is igyekezett kiemelt figyelmet fordíta-

ni a fiatalok közúti biztonságára. Ezt bizonyítják az el-
múlt években átadott lámpás gyalogátkelõk, illetve
megkülönböztetett színnel jelzett zebrák. Ám min-
dent az alapoknál, az oktatásnál kell kezdeni s ehhez
hasznos segítség a játékos közlekedési eszközpark.

Csóti Ferenc megerõsítette az elhangzottakat,
miszerint nem csak játék, de mindennapos eszköz
is kell, hogy legyen a gyerekek számára a tanpálya,
hiszen minél elõbb sajátítják el a közlekedés sza-
bályait, annál biztonságosabban élhetnek vele a
hétköznapokban. Mindez – túlzás nélkül állítható
– akár életet is menthet. 

A tanpálya s a hozzá kapcsolódó ismertetõk
játékos formában, de a légiközlekedéstõl a se-
gédmotoros közlekedésig számos érdekes és
gyakorlatias információval ismertetik meg a gye-
rekeket.

Belán Beatrix alpolgármester végül köszönetet
mondott annak a pedagógus kollégának, aki fel-
hívta a figyelmet a minisztériumi lehetõség meg-
pályázására. Büszkén s örömmel nyugtázta, hogy
az újpesti pedagógusok, ha a minõségi munkáról
s a gyermekekrõl van szó, készek bármikor önzet-
lenül is segíteni egymást. Köszönet érte.    – H. P.

Hasznos és létfontosságú eszközök-
kel ajándékozta meg a Közlekedési,
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
az újpesti oktatási intézményeket.
Az óvodásoktól a kisiskolásokon
keresztül a felsõ tagozatos tanuló-
kig ismerkedhetnek játékos formá-
ban a közlekedés biztonságot jelen-
tõ szabályaival.

Játszva tanulható

A
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Mint ahogy a téren is látható, megkezdõdtek az
utcabútorok, mobiliák (szemetesek, ivókutak,
biciklitárolók stb) telepítése. A felújított Fõtéren
többféle pad került kihelyezésre. A Károlyi szobor-
parkban és a vízijátékok környezetében telepített
padok (fémszerkezet és faborítás), míg a Trombita
téren és a Piac sétányon épített utcabútorok
(kõlábazat és fa ülõrész) találhatók. 

vókutak kerülnek kihelyezésre a vízijátékok és a piac közötti területre, va-
lamint a Katolikus templom mellé és az épülõ pergolához. Folytatódik a
növénytelepítés is. A Károlyi-szoborpark déli oldalán, valamint a Károlyi

utcában, a Református templom elõtt már láthatóak az újonnan ültetett
gömbkõrisfák.

Helyszínen vannak már a telepítésre kerülõ cserjék is. A piac sétányon ví-
zijátékokat és a Trombita téri csobogókat mûködtetõ gépészeti berendezé-
sek vízpróbái is megkezdõdtek. A Városháza épülete elõtt létesítendõ zöld
terület kialakítása még folyamatban van. Az épület elõtti parkoló elkészült,
az üzemeltetésére szolgáló, ún. süllyedõ pollerek próbái folyamatosak. 

Bíró Antalné a Károlyi szobor-
park új padján ülve szívesen
osztotta meg velünk a vélemé-
nyét: 1960-óta lakom Újpesten,
ide jöttem férjhez. Most éppen
egy ismerõsömre várok. Meg-
beszéltük, a padok egyikén fo-

gom várni. Nagyon jó találkozóhely lett a tér. A piac mö-
götti lakótelep és a tér új házai is „megérdemlik”, hogy
az utca folytatása is méltó legyen lakóhelyükhöz. Örü-
lök, hogy a padokon ülve szemlélõdni lehet, a piaci bü-
fésoron ki lehet ülni nyáron. Óvónõként dolgoztam, az
Aradi óvoda vezetõjeként mentem nyugdíjba. Az jutott
eszembe, ha a mostani óvodások és óvó nénik piaci kör-
sétára mennek, biztonságos és szép környezetben tehe-
tik azt. Ezeken a nagy padokon egy egész ovis csoport is
elfér majd, ha megpihennek. 

A Duna sétány irányá-
ból érkezõ csinos fia-
tal hölgy zöldalmáért
ment a piacra. Tóth
Virág úgy véli szép és
rendezett az út, bár a
keramitos parkoló –

mi tagadás – elüt az új járólapoktól. – Hallot-
tam, hogy lesznek kulturális programok,
egyetemistaként minden bizonnyal nyomon
követem majd azokat. Nemcsak a belvárosi
fesztiválok lehetnek vonzóak az én korosztá-
lyomnak. A Károlyi-szoborparkból kivágott
cserjék nekem hiányoznak. Levegõs lett a tér,
szép a fû, de remélem színes virágokkal, bok-
rokkal még feldíszítik, számomra úgy lenne
az igazi. 

Dobsa Dezsõ a babako-
csiban szundító kétéves
Erikkel és párjával, Kiss
Andreával jött a piac-
sétányon szemben. 

– Éppen az ebédet fe-
jeztük be, nagyon kelle-

mes környezetben. Dunakeszin lakunk, de örü-
lünk, hogy szép lett a városközpont. Gyakran vá-
sárolunk itt, Andrea ugyanis újpesti lány, meg-
szokta és igényli is a piac nyújtotta lehetõségeket. 

– Óriási a változás – folytatja Andrea–, bár-
mikor szívesen visszajönnék Újpestre lakni. Ez
még a jövõ zenéje, de addig a piac a lehetséges
indok a gyakori visszatérésre. A nagylányom a
JMK-óvodába járt, nemrégiben arra jártunk és
láttuk: megújult az is. – B. K., H. P.

Már csak két hét

I
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PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Fõvárosi Közgyûlés Egész-
ségügyi és Szociálpolitikai
valamint a Városfejlesztési és
Városképvédelmi Bizottsága
a Fõvárosi Városrehabilitá-
ciós Keretbõl juttatható tá-
mogatás feltételeirõl és pá-
lyázati eljárás rendjérõl szóló
többször módosított 2/2005.
(II.10.) Fõv. Kgy. rendeletben
biztosított jogkörében eljár-
va pályázatot ír ki a *volt ál-
lami tulajdonú lakások
privatizációja során ala-
kult társasházas, vala-
mint az un. tanácsi célcso-
portos formában megva-
lósult lakásszövetkezeti la-
kóépületek felújítási költ-
ségeinek támogatására.

Pályázatot a 6** vagy an-
nál több lakásos társashá-
zas és lakásszövetkezeti la-
kóépületek nyújthatnak be.

* Megjegyzés: volt állami tulajdonú laká-
sok során kialakult társasházi lakóépület
alatt, az állami tulajdonból az önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 107. §
(1) bekezdése e) pontja alapján önkormány-
zati tulajdonba került bérlakások elidegení-
tése során megalakult társasházak értendõk.

** Megjegyzés: nem számit be a lakásszám-
ba a társasházas és a lakásszövetkezeti lakó-
épület osztatlan közös tulajdonában lévõ la-
kások, illetve a nem lakás célú helyiségek.

I. A pályázatot a társasházi közös-
ség, lakásszövetkezet osztatlan
közös tulajdonában lévõ épületré-
szek alábbi felújítási és korszerû-
sítési munkáira lehet benyújtani:

1) Épületek közös tulajdonú ré-
szeinek felújítására, cseréjére, 
a) amennyiben a tervezett munka

elvégzését baleset-, vagy életve-
szély elhárítása miatt hatósági
határozat kötelezõ erõvel írta elõ,

b) kémények felújítására, a
FÕKÉTÜSZ felújítást kötelezõ erõ-
vel elõíró szakvéleménye alapján,

c) az épület fõ tartószerkezeti ele-
meinek felújítására 

d) függõfolyosó tartószerkezetének
felújítására,

e) tetõ felújítására
f) felvonó felújítására és létesítésére
g) homlokzat felújítására
h) homlokzati graffitik eltávolítására

2) Épületek üzemeltetési, fenntar-
tási költségeit csökkentõ egyéb be-
ruházásokra, felújításokra
a) épületgépészeti berendezések lé-

tesítésre, felújítására és korszerû-
sítésére, az épületet ellátó gáz
alapvezeték és elektromos háló-
zat felújítására

b) energiatakarékos rendszerek ki-
építésére, alternatív energiahor-
dozók igénybevételével 

II. A társasházas és lakásszövet-
kezeti lakóépületek pályázatot
nyújthatnak be:

1. A városrehabilitációs célte-
rületeken lévõ társasházas, és la-
kásszövetkezeti lakóépületek, a I.
1)–2) pontokban felsorolt közös tu-
lajdonban lévõ épületrészek felújítá-
si és korszerûsítési költségeinek tá-
mogatására.
A keretbõl elnyerhetõ támogatás 
– forrása: a lakásértékesítési szám-

lán elkülönített összeg
– összege: legfeljebb az összköltség

60%-a lehet,
– formája: vissza nem térítendõ tá-

mogatás, és kamatmentes kölcsön.
A vissza nem térítendõ támoga-

tás összege legfeljebb a tervezett
összköltség 15%-a lehet, de nem le-
het nagyobb, mint a kerületi önkor-
mányzat által biztosított vissza nem
térítendõ támogatás összege.

Pályázni mindkét támogatási for-
mára lehet.

2. A városrehabilitációs akcióte-
rületeken lévõ társasházas és la-
kásszövetkezeti lakóépületek, a I.
1)–2) pontokban felsorolt közös
tulajdonban lévõ épületrészek fel-
újítási korszerûsítési költségeinek
támogatására.
A keretbõl elnyerhetõ támogatás

– forrása: a lakásértékesítési szám-
lán elkülönített összeg

– összege: legfeljebb az összköltség
100%-a lehet,

– formája: vissza nem térítendõ tá-
mogatás, és kamatmentes kölcsön.

A vissza nem térítendõ támoga-
tás összege az összköltség legfeljebb
25%-a lehet, de nem lehet nagyobb,
mint a kerületi önkormányzat által
biztosított vissza nem térítendõ tá-
mogatás összege.

Pályázni mindkét támogatási for-
mára lehet. A városrehabilitációs
célterületek és akcióterületek
jegyzéke a pályázati kiírás mellék-
letét képezi.

III. A pályázatnak tartalmaznia kell
1.) az ingatlan tulajdoni törzslap-

jának hiteles másolatát és 60 napnál
nem régebbi hivatalos helyszínrajzát,

2.) a társasházas lakóépület alapí-
tó okiratának hiteles másolatát,
amelybõl megállapítható, hogy a
társasház a volt állami tulajdonú la-
kások privatizációja során alakult
meg, kivéve azon társasházakat,
amelyek a 2009. évi pályázaton nyer-
tesek voltak.

3.) lakásszövetkezet esetén 
a) a szövetkezet alapszabályának hi-

teles másolatát, kivéve azon la-
kásszövetkezeteknek, amelyek a
2009. évi pályázaton nyertesek
voltak és hitelt érdemlõ igazolást
arról, hogy a lakásszövetkezet az
ún. tanácsi célcsoportos formá-
ban valósult meg (igazolás a
LÉTÉSZ-tõl kérhetõ). 

b) a pályázati felhívás 5. sz. mellékle-
te szerint nyilatkozatot, érintett-
ség fennállása esetén a 6. sz. mel-
léklet szerinti közzétételi kérel-
met is. 
4.) abban az esetben, ha a társas-

házi közösség, illetve lakásszövetke-
zet kamatmentes kölcsönt is igé-
nyel, a lakástulajdonosok írásos nyi-
latkozatát arról, hogy a kamatmen-
tes kölcsön összegének erejéig vál-
lalják a jelzálogjog bejegyzését és
felhívásra csatolják a jelzálogjog be-
jegyzéséhez szükséges albetétek tu-
lajdoni lapjait,

5.) a Fõvárosi Önkormányzat jel-
zálogjogának bejegyzésére vonatko-
zó írásos, hozzájáruló nyilatkozato-
kat a Fõvárosi Önkormányzatot
megelõzõ jelzálogjog jogosultjaitól,

6.) eredeti banki igazolást arról,
hogy a társasházas lakóépület illet-
ve a lakásszövetkezet saját bank-
számlával rendelkezik,

7.) a tervezett felújítási munkák
leírását és megvalósításának terve-

zett ütemezését az 1. sz. melléklet
szerinti adatlapon,

8.) hatóság által kötelezõen elõírt
munka esetén a hatósági határozat
másolatát, kéményfelújítás esetén a
FÕKÉTÜSZ felülvizsgálati szakvéle-
ménye másolatát. 

9.) Abban az esetben, ha a társas-
ház illetve a lakásszövetkezet a ka-
matmentes kölcsön visszafizetésé-
nél kedvezményeket kíván érvénye-
síteni, az alábbi iratokat, nyilatkoza-
tokat kell a pályázat benyújtásával
egyidejûleg csatolni:
a) a közgyûlési határozatot (a jelen

pályázati felhívás 3. számú mel-
léklete szerint), amely

– tartalmazza a közösség döntését
arról, hogy a kamatmentes kölcsön
visszafizetésénél a kedvezményeket
érvényesíteni kívánja,
– megállapítja, hogy a név és tulajdo-
ni hányad szerint megnevezett tulaj-
donos kedvezményben részesíthetõ,
– biztosítja, hogy e kedvezménye-
zettektõl a tulajdoni hányadukra ju-
tó kamatmentes kölcsön összegé-
nek megfizetését nem követeli,
b) a kedvezményben részesíthetõ tu-

lajdonos kötelezettségvállalását
arról, hogy amennyiben a  társas-
házban, illetve lakásszövetkezet-
ben lévõ lakását 5 éven belül el-
idegeníti, a tulajdoni hányadára
jutó kamatmentes kölcsönre
nyújtott kedvezmény összegét egy
összegben megfizeti a Fõvárosi
Önkormányzat javára.

c) a kedvezményben részesíthetõ
tulajdonos nyilatkozatát, amely-
ben hozzájárul ahhoz, hogy tár-
sasházi vagy szövetkezeti lakására
a megállapodás megkötésével
egyidejûleg – a tulajdoni hánya-
dára jutó kamatmentes kölcsön
összege erejéig – jelzálogjog ke-
rüljön bejegyzésre a Fõvárosi Ön-
kormányzat javára.

d) a kedvezményben részesíthetõ tu-
lajdonos nyilatkozatát, amelyben
hozzájárul ahhoz, hogy a jövede-
lemnyilatkozatban közölt adatok
valódiságát a személyijövedele-
madóról szóló 1995. évi CXVII. tv.
10. §-ában foglaltak szerint a Fõvá-
rosi Önkormányzat a fõvárosi, a
megyei APEH útján ellenõrizheti.

Érvénytelen az a pályázat, amely-
bõl hiányoznak az elõbbiekben
felsorolt eredeti, vagy hitelesített
dokumentumok. 
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IV. Kedvezmény a kamatmentes
kölcsön visszafizetésére

A kamatmentes kölcsön vissza-
fizetésére kedvezményben része-
síthetõ az a társasházi közösség, il-
letve lakásszövetkezet, ahol a la-
kóépületben olyan tulajdonos la-
kik, aki hitelt érdemlõen igazolja,
hogy:

1.)  õ vagy a vele életvitel szerûen
együttlakó közeli hozzátartozója –
az önkormányzat által a pályázat
benyújtásának idõpontjáig megálla-
pított, a Budapest Fõváros Közgyû-
lésének a és Fõvárosi Lakásrezsi Tá-
mogatásról szóló többször módosí-
tott 71/1999. (XII.30.) Fõv.Kgy. ren-
deletében meghatározott - víz, csa-
torna, szemétszállítási vagy távhõs-
zolgáltatási díjkompenzációra jogo-
sult, vagy 

2.) a vele életvitelszerûen együtt-
lakó közeli hozzátartozó (k) jöve-
delmével együtt az egy fõre jutó ha-
vi rendszeres nettó jövedelme a pá-
lyázat benyújtását megelõzõ 3 havi
nettó jövedelem átlagában a hatá-
lyos társadalombiztosításról szóló
törvényben és a végrehajtására ki-
adott rendeletben megállapított
öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 1,5-szeresét nem
haladja meg és

3.) a társasház, illetve a lakásszö-
vetkezet közgyûlése, úgy határoz,
hogy a társasházi közösség illetve a
lakásszövetkezet részére az 1.) pont
szerint kedvezményezett tulajdo-
nosnak nem kell megfizetni a tulaj-
doni hányadára jutó kölcsön 100%-
át, a 2.) pont szerint kedvezménye-
zett tulajdonosnak nem kell megfi-
zetni a tulajdoni hányadára jutó
kölcsön 50%-át

A kedvezményben részesíthetõ
tulajdonosoknak a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig az 1.)-2.)
pont alapján érvényesíteni kívánt
kedvezményre való jogosultságot
igazoló nyilatkozatokat, igazoláso-
kat és hitelesített határozat-kivona-
tokat csatolni kell a társasházi kö-
zös képviselõ, illetve a lakásszö-
vetkezet elnöke részére.

V. Pénzügyi rendelkezések
1.) A pályázaton elnyerhetõ tá-

mogatás formája: vissza nem térí-
tendõ támogatás és kamatmentes
kölcsön.

2.) Társasházi közösségek, lakás-
szövetkezetek akkor kaphatnak visz-
sza nem térítendõ támogatást, ha a
lakóépületek fekvése szerint illeté-
kes kerületi önkormányzat is bizto-
sít vissza nem térítendõ támogatást
a pályázat szerinti felújításhoz. 

3.) Társasházi közösségek, illetve
lakásszövetkezetek kamatmentes
kölcsönt akkor kaphatnak, ha a köl-
csön összegének erejéig vállalják,
hogy a megállapodás megkötésével
egyidejûleg a társasház, illetve a la-
kásszövetkezetek lakástulajdonosai
egyes albetéteire a Fõvárosi Önkor-
mányzat javára jelzálog kerüljön be-
jegyzésre.

4.) Társasházi közösségnek, illetve
a lakásszövetkezetnek a kamatmen-
tes kölcsön visszafizetésére kedvez-
mény akkor adható, ha a kedvezmé-
nyezettek vállalják, hogy a megálla-
podás megkötésével egyidejûleg
társasházi, illetve lakásszövetkezeti
lakásukra – a tulajdoni hányadukra
jutó kamatmentes kölcsön összegé-
nek erejéig – a Fõvárosi Önkor-
mányzat javára jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre.

5.) A kamatmentes kölcsön visz-
szafizetése a felújítási munkák elké-
szülte utáni negyedév elsõ napjától
indul, 5 évi egyenlõ részletekben.
Amennyiben a nyertes pályázó a
visszafizetési kötelezettségének
nem tesz idõben eleget, úgy Ptk.
301. § (1) bekezdés szerinti kamat-
tal kell a még vissza nem fizetett tá-
mogatásrészt egy összegben megfi-
zetnie. 

6.) A pályázaton elnyert támoga-
tás a kivitelezési munkákra és a le-
bonyolítás közvetlen költségeire
használható fel. 

7.) Az elnyert támogatások a
nyertes pályázók részére pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodások (to-
vábbiakban: megállapodás) kereté-
ben kerülnek átadásra. 

8.) A megállapodást a pályázat
eredményérõl való értesítés kézhez-
vételét követõ 60 napon belül kell a
nyertes pályázónak aláírva vissza-
küldeni. Ellenkezõ esetben a pályázó
a támogatást elveszíti.

9.) A megállapodás nem módo-
sítható.

10.) A támogatások pénzeszköze-
inek átadására csak a megállapodás-
ban rögzített munkák elvégzésérõl
az adott cím és mennyiség szerinti

feladatra szóló, tételesen kiállított
és kollaudált számlák alapján kerül
sor olyan arányban, ahogy a pályázó
a támogatást elnyerte.

11.) Az elnyert támogatás a pályá-
zati év május 31-ét követõen elkez-
dett munkák finanszírozására hasz-
nálható fel.

12.) A nyertes pályázó az elnyert
támogatást a megállapodásban
megjelölt befejezési határidõt köve-
tõ legfeljebb 12 hónapig használ-
hatja fel. A megjelölt határidõig fel
nem használt támogatást a pályázó
elveszíti.

13.) A pályázaton elnyert, de fel
nem használt pénzeszközök a Kere-
ten maradnak.

14.) Amennyiben a jelen pályázati
felhívás IV. 1–2 pontja szerint ked-
vezményben részesített tulajdonos
a társasházban lévõ lakását a megál-
lapodás létrejöttétõl számított 5
éven belül elidegeníti, a kedvez-
mény összegét, a szerzõdéskötés
után 60 napon belül egy összegben
meg kell fizetni a Fõvárosi Önkor-
mányzat részére. A Fõvárosi Önkor-
mányzat az összeg befizetését köve-
tõ 30 napon belül intézkedik a jelzá-
logjog földhivatali bejegyzésének
töröltetésérõl.

15.) A társasházi közösségnek, il-
letve a lakásszövetkezetnek a ka-
matmentes kölcsönre jogosulatla-
nul igénybe vett kedvezményt a fel-
szólítás után 60 napon belül egy
összegben vissza kell fizetni a Fõvá-
rosi Önkormányzat részére.

16.) A társasházi közös képviselõ,
illetve a lakásszövetkezet elnöke ál-
tal a kedvezmények érvényesítésére
becsatolt igazolásokat, hivatalos ira-
tokat – amelyek alapján a közösség
a kamatmentes kölcsön visszafizeté-
sére vonatkozó kedvezményeket ér-
vényesítette – a Fõvárosi Önkor-
mányzat a megállapodás megköté-
sétõl számított 5 éven belül ellen-
õrizheti.

17.) A visszatérítendõ támogatás
összegének erejéig a tulajdonosok
nyilatkozatai alapján a Fõvárosi Ön-
kormányzat javára jelzálogjog kerül
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántar-
tásba. A visszatérítendõ támogatás
visszafizetését követõ 30 napon be-
lül a Fõvárosi Önkormányzat intéz-
kedik a jelzálogjog törlése iránt.

18.) A kamatmentes kölcsön visz-
szafizetésére a IV. 1. pont szerint

kedvezményezett tulajdonosoknak
nem kell megfizetni a tulajdoni há-
nyadára jutó kamatmentes kölcsön
100%-át, a IV. 2. pont szerint ked-
vezményezett tulajdonosoknak
nem kell megfizetni a tulajdoni há-
nyadára jutó kamatmentes kölcsön
50%-át.

19.) A Fõvárosi Közgyûlés Egész-
ségügyi Szociálpolitikai és a Város-
fejlesztési és Városképvédelmi Bi-
zottsága jogosultak az igénybe vett
támogatás felhasználásának ellenõr-
zésére. 

20.) Ha a pályázó a támogatást
nem a pályázatban megjelölt fel-
adatra használta fel, köteles a jogta-
lanul felhasznált összeget 30 napon
belül egy összegben visszatéríteni a
Fõvárosi Önkormányzat részére.

VI. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat a Fõvárosi Köz-

gyûlés Egészségügyi és Szociálpoliti-
kai valamint a Városfejlesztési Bi-
zottság bírálja el a társasházas és la-
kásszövetkezeti lakóépület fekvése
szerint illetékes kerületi önkor-
mányzat elõminõsítését is figyelem-
be véve. Az I. pont szerinti munka-
nemek felsorolása az elbírálás sor-
rendjét is jelenti.

A rendelkezésre álló pénzesz-
köz: 450 millió forint. 

A pályázatok benyújtásának
módja az összes melléklettel
együtt egy eredeti példányban
kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2010. június 8., 16 óra

A pályázatok benyújtásának
helye a társasházas illetve lakás-
szövetkezeti lakóépület fekvése
szerint illetékes kerületi önkor-
mányzat. 

A pályázatok elbírálásának ha-
tárideje: 2010. szeptember 30. 

A pályázat eredményérõl minden
társasházas és lakásszövetkezeti la-
kóépületet írásban értesítünk.

A pályázattal kapcsolatban to-
vábbi felvilágosítás kérhetõ a 327-
1369, 327-1367, 327-1162, 999-9057
telefonszámokon.

Dr. Szolnoki Andrea, az Egészség-
ügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke 

Ughy Attila, a Városfejlesztési és
Városképvédelmi Bizottság alelnöke



– Beszéljünk a családról. Ön egyedüli Er-
kelleszármazott? 

– Jómagam Erkel Ferenc legidõsebb öccsének, Er-
kel Jánosnak dédunokája vagyok. Kevesen tudnak
arról, hogy a bicentenárium rendezvényeit segíten-
dõ több kiadvány is szolgálja az emlékezést. Közöt-
tük kiemelkedik Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc Him-
nuszának fakszimile kiadása, amelyet Bónis Ferenc
szerkesztésében jelentetett meg a Balassi kiadó. A
család történetét pedig a gyulai D. Nagy András
dolgozta fel „Az Erkel család krónikája” címû kö-
tetben. Benne napvilágra kerül a teljes családfa,

amelybõl bizonyítottan kitûnik: Magyarországon
valóban egyetlen Erkel-család van! Erkel Ferenc
öccsének az ágából pedig rajtam kívül nincs senki,
aki hivatásos muzsikus lett volna. A húgom lányá-
nak én lettem a keresztapja, hadd büszkélkedjek
vele: õ Sebestyén Márta énekmûvész. Két fiunk kö-
zül András filmmûvészettel foglalkozik, mint me-
nedzser. László (mûvésznevén Kentaur), a fiatalab-
bik, festõmûvész, díszlet- és jelmeztervezõje szá-
mos prózai és zenés mûnek. Itthon és külföldön.

– Tudjuk, hogy Erkel Ferenc Gyulán született.
Ott vannak a családi gyökerek?

– Az Erkelek elég régen és nagyon messzirõl ér-
keztek ide. A vallásháborúk kirobbanása miatt,
mint római katolikusok menekültek az akkori Né-
metalföldrõl. A mai Hollandia területérõl érkeztek
ide. Az amszterdami telefonkönyvben legalább
100 Erkelt talál. Tehát nem kitalált név. A zene-
szerzõ nagyapját, idõsebb Erkel Józsefet a Gyula
városát és a körülötte fekvõ földterületeket bir-
tokló Wenckheim Ferenc gróf azért költözette Po-
zsonyból Gyulára, mert õ az orgonán kívül zon-
gorán is jól játszott és értette a zeneelméletet. Így
alkalmas volt egy együttes megszervezésére is. A
gróf deklarálta: Gyula városában az ilyen tanítás
„…csak és kizárólag Erkel Józsefnek adatik meg!”
1810-ben megszületett Erkel Ferenc, ifjabb Erkel
József legidõsebb fia, és itt említsük meg, hogy
alig egy évvel késõbb az ország nyugati végén
Liszt Ferenc. E két gyermek az ég ajándékaként,
de mai szemmel nézve szinte semmibe érkezett.
Hol voltak itt akkor az életre megfelelõ felkészí-
tést nyújtó elemi iskolák, a személyi és gazdasági
feltételek? 

– Mégis a zene, a tanítás az a vezérmotí-
vum, ami a családban a mai napig megta-
lálható lesz. 

– Van, aki sakkozik, bridzsezik, kaláberezik,
vagy más kártyajátékokat ûz. Az én gyermekko-
romban számunkra az volt a gyönyörûség neto-
vábbja, ha az ember új kottákból új zenemûve-
ket ismerhetett meg. A szalonban varrtak, hí-
meztek; volt, aki olvasott, és a „háttérben” zene,
zongora szólt. Háttérzene ma is van: a rádióból,
a lemezjátszóról, de ez passzív zenélés. Úgy vé-
lem, az igazi az, amikor valakinek a saját keze
alól csendülhet fel a zene. Emlékszem, amikor
apám hazaért, kezet mosott, majd azonnal a
zongorához ült. Én meg bekuporodtam a zongo-
ra alá, a privát barlangomba. Késõbb, amikor
már az Erkel Konziban, majd a Zeneakadémián
tanultam, egy-egy zenemû hallatán belém vá-
gott a felismerés: hiszen ezt ismerem! Édesapám
játszotta! Apám eredetileg matematikusnak ké-
szült. Terveinek az I. világháború, majd a 7 éves
hadifogság vetett véget. Végül a Pallagi Mezõ-
gazdasági Akadémián végzett, és onnan lett a
Nagyváradi Káptalannál intézõ. Ma talán agro-
nómusnak mondanák. Ezáltal lett „halálos”
ellensége a késõbbi kommunista rendszernek, és
hát diákként, mint osztályidegent bélyegeztek
meg engem is. Apám nagyon komoly kérése volt:
„A politikát messzirõl kerüld el!” Ezt sikerült
1996-ig megállnom, mikor is országgyûlési kép-
viselõ lettem egy ciklus erejéig. De kanyarodjunk
vissza még az idõben. Debrecen. Nem mellesleg
említem meg, hogy a Városi Zenede hangver-
senytermében Bach, Mozart és mások arcképe
között lévõ Erkel-portré láttán meglepõdtem.
Nagynéném világosított fel az addig feltáratlan
családi kötelékrõl. Kényszerûségbõl kerültem
Pestre az Erkel Ferenc Zenemûvészeti Szakközép-

Erkel Ferenc zeneszerzõre emlékezik – születésének kétszázadik évforduló-
ja alkalmából – ebben az évben az ország számos települése, bennük ze-
nei intézmények és szervezetek. Természetesen figyelemmel az Erkelek ze-
nei életben végzett tevékenységére is, amelyre Újpesten példa a zeneszer-
zõ legidõsebb fia, Gyula által alapított Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola. A
családról, zenérõl beszélgettünk az Erkel-család doyenjével, Erkel Tibor
zongoramûvésszel, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanárával, akit
újpesti otthonában kerestünk fel.
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iskola és Gimnáziumba zongora-szakra, ahol
Zempléni Kornél lett a fõtárgy-tanárom. A Pia-
rista Gimnáziumból az egyházi iskolák elleni
koncentrált támadás, majd az államosítás ûzött
ki; a pesti konzervatóriumba viszont befogadtak.
Wehner Tibor már a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetemen tanított engem. Akkor már eldõlt: a
sok-sok gyakorlás és tanulás eredményeként a
pályán maradok. Valószínû természetesen, hogy
volt ehhez némi tehetségem… Korán megismer-
kedtem a tanítással is: ötödéves voltam az egye-
temen, a diplomakoncertre készülés mellett már
a Szegedi Konzervatóriumban tanítottam, mel-
lette neveltem árván maradt öcsémet. Öt évig
utaztam Szegedre, ahol csodás élményekben
volt részem. Bár a koncertezés a családalapítás
után még megmaradt ugyan, de egyre inkább az
egyetemi oktatás volt a lényeg. Idõvel a zongora
tanszék vezetõje lettem, sõt, a ‘80-as években
még rádiós zenei tanszéket is alapítottam. ‘58-
ban még szinte egyidõs voltam a tanítványaim-
mal, majd ahogy haladtam elõre a korban, úgy
fiatalodtam vissza a diákok által. Akik erre a hi-
vatásra teszik fel az életüket, ma is elkötelezett,
szorgalmas és válogatottan tehetséges fiatalok,
akikkel öröm az együttlét. Igen, még ma is! 

– Nemcsak eldõlt, maradt is évtizedeken ke-
resztül: komolyzene több szinten!

– Ragyogó tanáraim voltak, és óriási élménye-
ket éltem meg a koncert-termekben, valamint az
Operaházban. Szerettem volna átadni másoknak
is ezt. A családban volt és ma is van belsõ elvárás
a maximális teljesítés felé. Így adódhatott, hogy
miközben zongoramûvészként koncerteztem,
szinte „hatkezest” játszottam: tanár voltam az
egyetemen, ráadásként a Magyar Rádió Zenei ren-
dezõje, majd a Kulturális minisztérium osztályve-
zetõje is. Teljes státuszban. Ma is örömmel tölt el,
hogy részese, néha késztetõje is lehettem annak a
zenepolitikának, amelynek eredményeként a rá-
dió nagy súllyal olyan zenemûveket sugárzott,
amely a fiatalokat, és a középkorosztályt is meg-
ragadta. Ugyanakkor nem hagyta cserben az idõ-
sebb komolyzene-kedvelõ hallgatóságát sem. Ta-
lán ennek eredményeként is a 70-es években már
számos család zenei általános iskolába kívánta já-
ratni a gyermekét, ahol bizonyítottan egy osz-
tályzattal jobb tanulmányi eredmények szület-
tek. Ám, ha nem is került mindenki a Zeneakadé-
mia koncerttermének „dobogójára”, a zenei ala-

pokat, – hogy értsék és szeressék a zenét – elsa-
játították. Megkapták azt az örömöt, amit csak a
zene nyújthat. 

– Az Erkel-hagyaték egyik letéteményese-
ként mit adna közre Erkel Ferenc életmûvé-
bõl? 

– A család tárgyi emlékeit megsemmisítette a
két világháború vihara. A zenei hagyatékunk még-
is teljes: a mûvészet értõ szeretete, az igényes zene
bármikori hallgatásának öröme feltétlenül a to-
vábbörökítés vágya. Nemrég opera-keresztmet-
szetként újra élvezhettem a szerzõ Dózsa György
címû operáját. Aki a Budapesti Filharmóniai Társa-
ság elõadását az Operában, vagy a Duna TV közve-
títésében meghallgathatta, az megállapíthatta,
hogy az bizony nagyszerû mû. Erkel mûvei meg-
mutatják, hogy a zenét a forradalom kulturális esz-
közeként miként lehetett felhasználni idegen el-
nyomás ellen. Erre a legjobb példa kétségtelenül az
1844-ben bemutatott Hunyadi. De a majd’ 20 év-
vel késõbb született Bánk bán még ma is az Ope-
raház garantáltan teltházas darabja, ahol csak a
szegény jó merániak vesztettek aktualitásukból. Az
idegenszívûségük nem… A Dózsa is betölthetne
hasonló szerepet. Zeneszerzõként és karmester-
ként is roppant tehetséges volt, 25 éves korában a
Budai Magyar Színjátszó Társulatnál már operát
vezényelt, 1838-ban a Pesti Magyar Színházban lett
karmester, majd 1840-ben elkészült a Bátori Mária,
amely a magyar nemzeti opera „elsõje”. Erkel érde-
me, hogy 1853-ban létrejött a Filharmóniai Társa-
ság, az ország elsõ nagy szimfonikus zenekara és
velük kezdõdik a fõváros hangversenyélete. 1875-
ben pedig végre Magyarországon is megnyílt a Ze-
neakadémia, s ezzel a rendezett, egyetemi rendsze-
rûnek mondható muzsikus-képzés. A Zeneakadé-
mia névadó-elnöke Liszt Ferenc, alapító igazgatója
Erkel Ferenc lett. – A Magyar Királyi Operaház az õ
tehetségébõl, szellemi támogatásával jött létre.
Ma bizonyára a vélt nyomasztó hálakényszer aka-
dályozza, hogy ez az intézmény szintén fejet hajt-
son emléke elõtt. Kár, de szerencsére ettõl Erkel
Ferenc életmûve egy grammal sem lesz súlytala-
nabb. – BANGHA KATALIN
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Mûvész a békéért
Sebestyén Márta, a Magyar Kultúra követe
kapja az UNESCO fennállása óta magyar mû-
vészként elõször az UNESCO Mûvész a béké-
ért (UNESCO Artist for Peace) címet. A ma-
gyar énekmûvész évtizedek óta a magyar
népzenét és a Kárpát-medence zenei öröksé-
gét képviseli a legmagasabb mûvészi színvo-
nalon és elkötelezett híve a magyar kultúra és
a világ kultúra közötti párbeszédnek, Sebes-
tyén Márta az UNESCO programjában a ma-
gyar népzene és a világ közötti összekötõ ka-
pocsként jelenik meg. A mûvész személyes
beiktatására Párizsban kerül sor, koncerttel
egybekötve, egy késõbbi idõpontban az
UNESCO székházában. 

Felhívás az Újpest
Díszpolgára és 
az Újpestért díj 
adományozására
Újpest Önkormányzat Képviselõ-
testülete – hagyományainkhoz
híven – ebben az esztendõben is
várja a kitüntetõ címek elnyeré-
sére tett javaslatokat.

Képviselõ-testületünk az újpesti
választópolgárok képviseletében kí-
vánja kifejezni a városközösség kö-
szönetét és elismerését a díjak ado-
mányozásával azon újpesti polgá-
roknak és szervezeteknek, akik Új-
pest társadalmi, közösségi életé-
ben, illetve fejlõdésében, fejleszté-
sében kiemelkedõ szerepet tölte-
nek, vagy töltöttek be.

A javaslatot kizárólag az erre
rendszeresített adatlapon lehet
megtenni, melyek átvehetõk az ügy-

félszolgálati irodákon (1040 Bp., Ist-
ván út 19., 1046 Bp., Hajló u. 42-44.),
illetve letölthetõk az önkormányzat
honlapjáról (www.ujpest.hu). 

Kérjük, minél többen éljenek a
lehetõséggel, hogy a díjak a legmél-
tóbbakhoz kerüljenek.

Javaslatot tehetnek képviselõk,
egyesületek, társadalmi szerveze-
tek, érdekközösségek, politikai pár-
tok, egyházak, kisebbségi önkor-
mányzatok, önkormányzati intéz-
mények vezetõi.

A részletes és konkrét elváráso-
kat, szabályokat az adatlapok mel-
lékletei tartalmazzák.

A felterjesztéseket 2010. júni-
us 9-ig Belán Beatrix alpolgár-
mester titkárságára kell eljuttatni
postai úton, vagy az ügyviteli iro-
dán keresztül (1041 Budapest, Ist-
ván út 14.)

A díjak ünnepélyes átadására
2010. augusztus 28-án kerül sor, az
Újpesti Városnapok keretén belül.

– Újpest Önkormányzata
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Díj a 
nyomozó-
legenda
emlékére

Az újpesti székhelyû Magyar Bûn-
üldözõk Szakmai Egyesülete május
28-án délelõtt az Újpesti Polgár
Centrum Tükörtermében sajtótá-
jékoztatón jelentette be, hogy
megalapítja a „dr. Dobos János-dí-
jat, ezzel tisztelegve a névadó szak-
maisága elõtt. Az egyesület tervei
szerint a bûnüldözésben dolgozók
kiválóságai részesülnek majd az er-
kölcsi elismerést jelentõ díjban a
névadó születésnapján. A díj segíti
a 2004-ben alapított civil egyesület
célját, hogy saját eszközeivel hoz-
zájáruljon a hazai bûnüldözés és
jogi szabályozásának korszerûsíté-
séhez, kutassa a bûnügyi tudomá-
nyokat, segítse a bûnüldözõk mun-
káját, a bûnmegelõzés és ezen ke-
resztül a közrend hatékonyságának
növelése érdekében.

Dr. Dobos János, az újkori magyar
bûnüldözés kiemelkedõ alakja má-
jus 27-én lett volna 75 éves, s bár 7
éve nincs köztünk, hiányát nemcsak
családja, hanem a szakmai is érzi. A
legendás szakember a hétköznapi
ember számára is jól ismert volt. Or-
szágosan ismertté a hetvenes évek-
ben a Magyar Televízió Kék fény

adásai tették, amelyben egy-egy
bûnesetet elemzett, rávilágított az
okokra és a lehetséges következmé-
nyekre, a felderítésben és a bûnmeg-
elõzésben résztvevõk tevékenységé-
re. Tudása és szerénysége egyaránt
lenyûgözõ volt. Közel harminc évig
dolgozott a Budapesti Rendõr-
fõkapitányságon, majd a rendszer-
változást követõen a Rendõrtiszti

Fõiskola oktatója, a Bûnügyi Tanszék
vezetõje volt. A korszerû bûnüldözés
alapjainak megteremtésében, kidol-
gozásában a modern rendõrképzés-
ben szerzett elévülhetetlen érdeme-
ket. Könyvei, írásai a mai napig elõ-
remutatóak – mindezek alapján ha-
tározott úgy a Magyar Bûnüldözõk

Szakmai Egyesületének Közgyûlése,
hogy a dr. Dobos János díjat a legen-
dás szakember emlékét továbbélteti.
Erre kiváló alkalom volt a 75. évfor-
duló – emelte ki a sajtótájékoztatón
Hóbor Zsolt, az egyesület fõtitkára,
valamint dr. Kovács Gyula az
egyesület tudományos titkára. A saj-
tó nyilvánossága elõtt létrehozott díj
odaítélésének feltételeit a kilenc tag-

gal megválasztott bizottság dolgoz-
za ki, amelynek elnöke dr. Kovács
Gyula lett. A közhasznú egyesület le-
hetõségeit figyelembe véve az alapí-
tók úgy gondolják, a díj egy kisplasz-
tika és oklevél formájában kerülne
az elismerésre méltókhoz, elsõ alka-
lommal 2011 májusában. – B. K.
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chuster bácsi a Tavasz utca és
az Istvántelki út sarkán la-
kott, egy kis, földszintes ház

utcai frontján. Nemcsakhogy ott la-
kott a Schuster bácsi, hanem ott is
dolgozott. Merthogy – nomen est
omen – cipõjavító kisiparos volt õ,
magyarul suszter. Kétszárnyú ajtó
nyílt az utcáról apró mûhelyébe,
ahová három kopott lépcsõ vezetett
le. Maga a mûhely nem volt na-
gyobb két-három négyzetméternél,
és a plafonig érõ, zsúfolt polcok mi-
att még jóval kisebbnek is látszott. A
polcokon cipõk, sámfák, bõrsarkok
és gumidarabok sorakoztak, a kis
mûhely közepén apró faasztalka, raj-
ta vésõ, ár, kalapács, oldalt a földön
ragasztókkal teli tégelyek, középen
egyetlen villanykörte lógott imbo-
lyogva – ilyesféle volt a Schuster bá-
csi mûhelye. A mûhely közepén apró

zsámolyon (errefelé csak hokedlinek
hívták) üldögélt görnyedt tartással a
Schuster bácsi, kockás ingét és cejg-
nadrágját hatalmas, barna bõrkö-
ténnyel takarva be. Vastag, fekete
keretes szemüvege fölött dús, õsz
szemöldök uralkodott, ugyanabból
az anyagból készült tömör bajusza
lelógott egészen a szája elé, jótéko-
nyan elrejtve az öregedõ fogsor hiá-
nyait. Schuster bácsi minduntalan
apró szegeket tartott a szájában,
amelyek így, elsõ látásra a bajusz víz-
szintes irányú folytatásának tûntek.

Azt az egyet nem tudtam megér-
teni, de végképp nem, hogyan tudott
a Schuster bácsi folyton-folyvást be-
szélni azokkal a szögekkel a szájában.
Tudott pedig, nem is akárhogyan, ar-
ról kezeskedem. Hazafelé tartván a
Viola utcai iskolából, minden nap
megálltam a Schuster bácsi mûhelyé-
nél (a lakás a ház hátsó traktusában
volt, szoba-konyha, mint a többi –
végig kellett baktatni az akácokkal
benõtt udvaron, hogy odaérjen az
ember), és elhallgattam egy félórács-
kán át az öreg iparos meséit. Ha jó
idõ volt, csak lekuporodtam a legfel-
sõ lépcsõre, így – félig kint, félig bent

– hallgattam az öreget: mellettem
bejuthattak a kuncsaftok is és – erõ-
sen korlátozott számban – bejuthat-
tak a napsugarak is. Télidõn meg a
dobkályha mellé telepedtem, a világ
legbüdösebb dobkályhája mellé,
merthogy azon melegítette megállás
nélkül a csirizeit a mester.

– Szervusz, Salvus! – köszöntött
jókedvûen Schuster bácsi, amikor
meglátott, helyet mutatott az apró
mûhelyben (ahol persze minden
volt, csak hely nem), aztán megkér-
dezte, hogy ment aznap az iskola, de
szinte meg sem várva a választ, már
mesélt is. Legjobban ifjúkori csavar-
gásairól szeretett mesélni, amikor az
elsõ háború elõtt cipészsegédként
bejárta egész Európát. Mesélt az uta-
zásáról (jobbára gyalog ment, har-
minc-negyven kilométert naponta);
mesélt a városokról, Bécsrõl, Mün-
chenrõl, Párizsról, Rotterdamról,
mesélt a kinti divatokról és meste-
rekrõl. Mesélt arról is, miféle cipõ-
költeményeket alkotott õ fiatal ko-
rában fényes belvárosi mûhelyekben.

Tátott szájjal hallgattam a Schuster
bácsi történeteit, és elhallgattam vol-
na õket napestig. Nekem a Schuster

bácsi históriái igazi mesék voltak, a
Schuster bácsi pedig valódi királyfi,
aki volt az üveghegyen is túl, levágta a
hétfejû sárkány valamennyi fejét, az-
tán diadalmasan visszatért szeretõ
népe körébe. Ezek a történetek együtt
léteztek a csirizszagú mûhellyel, a ka-
lapács kopogásával és a szögtartó ba-
jusszal, mely alól oly boszorkányos
ügyességgel szûrte a szót az én öreg
barátom. És közben megsarkalta a
magas szárú cipõmet, holdalakú apró
vasat ütött a sarok szélére, hogy azt
koptassam a csálé járásommal, és bar-
na festékkel eltüntette a cipõ orráról a
kopást, melyet a szakadatlan focizás-
sal hoztam létre. Schuster bácsi ör-
dögi gyorsasággal varázsolta (majd-
nem) újjá a roggyant, régi lábbeliket,
de mindezt csak mellékesen mûvel-
te: a lényeg a mese volt, hajdani tör-
ténetek felelevenítése.

Egyszer meg akartam kérdezni tõ-
le, hogy mi történt a fényes belváro-
si szalonok meg a külvárosi, kopott
mûhely között, de ez
valahogy elmaradt.
Tudják mit, most már
nem is bánom.
– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 19. 
– Jolsvai András rovata

Schuster
bácsi

S



z igazi „mókáig” több hóna-
pon át tartó próbákkal jutot-
tak el, a diákok az Anasztázia

címû történelmi témájú, közismert
Disney-produkciót állították színpad-
ra. Az elõadásnak már az is apropóját
adhatta volna, hogy az iskola ebben a
tanévben köszönti alapításának 95-ik
évfordulóját. Ráadásként egy másik
jubileum is körvonalazódik: egy híján
15 éves az iskolai színjátszókör, amely-
nek létrejöttét segítette, hogy a tánc
és a drámapedagógia a Nemzeti Alap-
tanterv részeként helyet kapott az ok-
tatási rendszerben.

– Igazi csapatmunkát jelez a szak-
körben folyó munka – mondja
Hamzáné Szita Ilona iskolaigazgató.
A dráma ugyanis pedagógiai érte-
lemben olyan játék, amely felépít egy
képzeletbeli világot, módszerével pe-
dig ahhoz nyújt segítséget, hogy
egy-egy téma élménnyé váljon, élet-
helyzetként, sõt akcióként éljék meg
a diákok és mindez segítse õket saját
gondolataik, ötleteik kifejezéséhez
és megvalósításához. A drámapeda-

gógia módszerével a kultúra elemei,
a mesék, versek, dalok, hagyomá-
nyok, népi játékok egyaránt beépít-
hetõk az oktatásba és mi ezzel rend-
szeresen élünk. Az eltelt másfél évti-
zed igazolta az elvárásokat, azt is ta-
pasztaltuk, hogy a kommunikációs
helyzetek megteremtésére ma egyre
nagyobb szükség van, például azért
is, mert a tanultak felmérésénél az
oktatásban egyre nagyobb teret
kapnak az írásbeli dolgozatok, ösz-
szefoglalók. A felelet – ami szóbeli
megmérettetés – sajnos háttérbe
szorult. A megyeris hagyományok
nyomán ezért rendezzük meg a má-
jusi mókát, amely valóban már a
végkifejlet: a több hónapon át ta-

nultak bemutatása és visszajelzése
annak: a csapatmunkában önzetle-
nül segíti egymást tanár, az iskola
valamennyi diákja, a szülõk, hiszen
egy-egy színdarab párbeszédbõl,
énekbõl, táncból áll, szükség van jel-
mezre, díszletre, „ügyelõre”.

Mindenkinek megvan a maga
„testhez álló” feladata. Bemutattuk
már a Disney-mesék zömét, például
a Dzsungel könyvét, A Macskarisz-
tokratákat, a Notre Dame-i torony-
õrt, a Tarzant, avagy a Padlás-t.
Most a szintén sokszereplõs Anasz-
tázia töltötte be a színpadot, amely
azért is volt számunkra kedves vá-
lasztás, mert abban az idõszakban
játszódik, amikor iskolánkat alapí-
tották. A forgatókönyvet munkatár-
saim, a színjátszókör vezetõi: Paálné
Raj Andrea és Makráné Várjon Kata-
lin írták, és mindketten rendezõi is a
színmûnek, a díszlettervezõ: Telekné
Oláh Mariann. A fõbb szerepekben
Csendes Alexandra 6.b, Kecskés Máté
6.b, Horváth Erik 8.b, Sutyor Martin
4.b, Tudja Dominik 4.b, Vári Kriszti-
án 5.a, Dudás Enikõ 5.b, Farmosi Vik-
tória 4.a, Rostás Melitta 5.b, Fábián
Ákos 4.b, Gyurcsik Ádám 4.b, Belé-
nyesi Virág 5.b, Langer Viktória 5.b,
Szûcs Gábor 5.b, Váradi János 6.b,
Kolyvek Vivien 8.b léptek színpadra.
Kitûnõ hangulatot teremtettek a
táncos betétek: az orosz tánc, a ke-
ringõ, a pletykás oroszok tánca, a
hópehely tánc, a szellemtánc, az ör-
dögök tánca, a fa-tánc Raszputyin
és a csontvázak tánca, a kán-kán,
amelynek betanításában kollégáim
Kontz Lászlóné, Somlai Béláné, Bánfi
Katalin, Grósz Ágnes, Kovács Ágnes,
Guba Edit, Szilágyi Zoltánné tanár-
nõk voltak a gyerekek segítõi.

Az elõadás sajnos egyetlen bemu-
tató, nincs anyagi lehetõségünk
újabb terembérlésre. De élvezzük az
eltelt hónapok munkájával elért si-
kert, és a diákok már gondolatban a

jövõ évi színdarabot keresik. Az egy
öngerjesztõ folyamat, nincs megál-
lás, foglalkoztatja a gyerekeket. Úgy
hallottam, felismerték iskolánkban
Pocahontas hercegnõ szakasztott
mását… Jöhet az új tanév. – B. K

A

Májusi móka címmel megrendezett elõadásukkal most
is megtöltötték – ezúttal május 20-án – a Megyeri Úti
Általános Iskola diákjai az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Ház színpadát. A szülõk, tanárok pedig a nézõteret. 

PONTOSÍTÁS
Elõzõ számunkban a 2009/2010-es tanévi összetett Diáksport Kupa
pontversenyének végeredményét tévesen közöltük. A helyes sorrend:
1. Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola – 1240 pont
2. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium – 1120 pont
3. Szigeti József Utcai Ált. Iskola –1110 pont
4. Megyeri Úti Ált. Iskola – 1100 pont
5. Angol Tagozatos Ált. Iskola – 880 pont
6. Szûcs Sándor Ált. Iskola – 830 pont
7. Karinthy Frigyes ÁMK Ált. Iskola – 750 pont
8. Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola – 570 pont

Május 9-én az Újpest-Kertvárosi Szent István templomban Gesztesi-Tóth
László orgonamûvész koncertjét hallhatta az érdeklõdõ közönség. A mû-
sorban elhangzott Boyvin, J. S. Bach, Mendelsohn egy-egy mûve, és há-
rom darab Koloss István kortárs zeneszerzõtõl. Ezek közül az egyik Bak-
fark Bálint lantra írt 3 Fantáziájának átirata volt. A különösen jó akusz-
tikájú templomban felemelõ élmény volt a hangverseny, melyet a mû-
vész  egykori tanára, az ez évben elhunyt Koloss István emlékének szen-
telt. Jakabné Kovács Márta

Orgonahangverseny

Móka a javából
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Gyõztesek és helyezettek

Olvasni jó!
Az alábbiakban adjuk közre az
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató
Központ és a Király Könyvtár
által szervezett Olvasni jó! ver-
seny végeredményét. A diákok
és iskolájuk felsorolása után
zárójelben a felkészítõ taná-
rok nevét jelezzük. 

1. helyezett: Bekõ Bodza 3. évf.,
Károlyi István 12 Évfolyamos
Gimnázium (Csábi Ágnes), 2. he-
lyezett: Badics Natasa 2. évf.,
Szent János Apostol Katolikus Ál-
talános Iskola (Lángné Urbán
Klára), és Erdei Adrienn 3. évf.,
Károlyi István 12 Évfolyamos
Gimnázium (Fehérné Papp Ág-
nes) 3. helyezett: Bükszegi
Bíborka Bianka 3. évf., Benkõ Ist-
ván Református Általános Iskola
és Gimnázium (Novák Hajnalka),
és Németh Lili 3. évf., Német Tago-
zatos Általános Iskola (Massonné
Horváth Éva), 4. helyezett: Hor-
váth Bettina 2. évf., Károlyi István
12 Évfolymos Gimnázium (Györ-
kös Bernadett), 5. helyezett: Poór
Vivien 3. évf., Angol Tagozatos Ál-
talános Iskola (Horváthné Kele-
men Márta), Zsoltész Anna Sára
2. évf., Pécsi Sebestyén Általános
és Zenetagozatos Iskola (Albiné
Medgyaszay Dorottya) 6. helye-
zett: Farkas Ildikó 3. évf., Német
Tagozatos Általános Iskola
(Masonné Horváh Éva), és Ma-
gyar Péter 3. évf., Csokonai Vitéz
Mihály 12 Évfolyamos Gimnázi-
um (Dombóvári Erzsébet).



ROBERT THOMAS: NYOLC NÕ
2010. június 11., 19 óra 
Újpest Színház bérlet 4. elõadás
bûnügyi komédia két részben
Magyar színpadra alkalmazta: Vinkó
József
Szereplõk:

A család:
Mamy, a nagymama: PÁSZTOR ERZSI 
Gaby, az anya: BENCZE ILONA 
Suzon: BORBÉLY KRISZTINA
Catherine: RÁRÓSI ANITA
Augustine, Gaby nõvére: HALÁSZ ARANKA
Pierrette, a sógornõ: NYÍRÕ BEA

A személyzet:
Chanel asszony: TÓTH JUDIT 
Louise: KERESZTES ILDIKÓ
Díszlet, jelmez: Túri Erzsébet
Rendezõasszisztens: Szabó Anikó 
Rendezõ: BÖHM GYÖRGY

(A Turay Ida Színház és a Soproni
Petõfi Színház közös produkciója)
Jegyek 2200 és 2500 Ft-os áron
válthatók az Ady Endre Mûvelõdési
Központ pénztáránál elõvételben
(IV., Tavasz u. 4.), valamint az
elõadás elõtt, a helyszínen.

ÚJPEST GALÉRIA
Prófusz Marianna népmûvész és
Krikun Tairóva Tatjana iparmûvész
kiállítása június 3-20-ig, a „Viet-
námi körkép” címû kiállítás június
4-tõl 20-ig tekinthetõ meg.

KUGLI EGYÜTTES 
– LEMEZ-BEMUTATÓ KONCERT
2010. június 4., 20 óra
Fellép: Kormorán Memory Band,
Varga Miklós, Kalapács József, Zeffer
András, Mr. Basary, Kósa Zsolt, Gál
Péter. Jegyár: 1600 Ft

www.adymk.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJA

TANÉVZÁRÓ SULI-BULI ÉS
SPORTNAP 2010
2010. június 11-12., 10–18 óra
Helyszín: Újpest, Napközis Tábor
(Tábor u. 26-28.) és Sportpálya
Újpest Önkormányzata szeretettel
hívja, várja a kerületünkben élõ 
gyerekeket és a családokat!
Június 12-i programok a Nyári Nap-
közis Táborban:
Színpadi produkciók: tehetség-mu-
tató, Ricsi bohóc, Krav Maga (önvé-

delmi) bemutató, zsonglõr produk-
ció, gólyalábas produkció, gyermek
karaoke. Sztárvendégünk: Brasch
Bence a Csillag Születik szereplõje. 

Amiért érdemes eljönni: bicikli-
trükkök egy keréken, kutyabemu-
tató, a Magyar Lábtoll-labda Szö-
vetség bemutatója, csere-bere sá-
tor, örömzenélés, capoeira-bemu-
tató, hennafestés és arcfestés,
Happy World „Játéksziget”, kézmû-
ves foglalkozások, zsetongyûjtõ já-
ték, légvár és csocsó.

Próbáld ki magad a kerékpáros
ügyességi pályán! Életmód- és élet-
viteli tanácsadás gyerekeknek és
családoknak. Ne mulasszátok el
megnézni a programok részletes le-
írását honlapunkon! Felmerülõ kér-
désekkel és információkkal kapcso-
latosan, kérjük, keressétek Fazekas
Pétert! E-mail: info@ugyih.hu Tel:
(06-1) 399 70 67 

A BALETT-, SZTEPP- 
ÉS SZÍNPADITÁNC-KÉPZÕ 
VIZSGABEMUTATÓI
A táncképzõ tanárai és növendé-
kei szeretettel várják Önt és csa-
ládját vizsgabemutató elõadásaik-
ra. A képzõ óvodás, általános és
középiskolás, valamint felnõtt nö-
vendékei is fellépnek, hogy bemu-
tathassák a tanévben szerzett tu-
dásukat.
Június 3., 17.30, június 4. 17.30. Nyilvá-
nos fõpróba. Belépõ: 500 Ft.
Június 5. 10.30, június 6. 10.30 Gála.
Belépõ: 1250 Ft (1-6 sorig), 1000 Ft
(7-13 sorig)

NAPKÖZIS TÁBOR
Június 21–augusztus 19.
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
napközis tábora a IV. kerületi általá-
nos iskolás gyermekek részére szer-
vez nyári szabadidõs programot.
Az idei tábor programját „ÉSZ-KÉZ-
LÁB” címmel hirdetjük meg. A cím
utal a program sokszínûségére,
amely lehetõséget biztosít a tábo-
rozók számára szellemi, testi, ma-
nuális elfoglaltságra. Nemcsak szó-
rakoztatni kívánunk, hanem a gyer-
mekek életkori sajátosságaihoz iga-
zodva bõvítjük is a résztvevõk is-
mereteit. A tábor zárt park, bizton-
ságos, sokszínû program megvaló-
sítására ad lehetõséget.

A szakmai programokat a külön-
bözõ életkorú és érdeklõdésû gye-
rekek számára az Ifjúsági Ház prog-

ramszervezõi biztosítják. A táborra
a gyermek iskolájában kell jelent-
kezni. A gyermekek felügyeletét és
kísérését az iskolák biztosítják,
ezért csak azoknak a jelentkezését
tudjuk elfogadni, akiknek az iskolá-
ja vállalja a fenti feladatoknak az el-
látását. Az étkezés térítési díja azo-
nos az iskolában fizetett összeggel.
A táborral kapcsolatos részletes
tudnivalókat az iskolákba kikül-
dött, szülõknek szóló levelünkbõl
ismerhetik meg. Bõvebb informá-
ció kérhetõ Klotz Judittól a 231-
7070-es telefonszámon, illetve a
sajto@ugyih.hu email címen.

TÁBOROZÁS A VELENCEI 
ÉS KATALINPUSZTAI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI ÜDÜLÕBEN 
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Ház 2010. nyarán is biztosítja az
önkormányzat által fenntartott
Velencei és Katalinpuszati Gyer-
mek- és Ifjúsági Üdülõben a nyári
táborozás lehetõségét. Lehetõség
van arra, hogy osztálykirándulásra
és erdei iskolára a Velencei Gyer-
mek- és Ifjúsági Üdülõt igénybe
vegyék.

A tábor idei költségeirõl  részle-
tes tájékoztatót jelentetünk meg
honlapunkon. Részletes információ
kérhetõ Krist Éva munkatársunktól
a 369-1283-as telefonszámon.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
AZ OTTHONOM, ÚJPEST 
GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZAT 
KIÁLLÍTÁSA
Június 4-ig 
Az általános és középiskolás tanu-
lók által készített, a kerülethez kö-
tõdõ alkotásokat bemutató kiállí-
tásunkra minden érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

Megtekinthetõ: naponta 9-18
óra között (hétvégén is).

„GYERMEKSZEMMEL 
AZ ÉLMÉNYTÕL A KÉPZELETIG”
Június 7–11.
Az ÚPSZK Gyermekgála rendezvé-
nyének keretén belül rajzkiállítás az
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház-
ban.

„RAJZOLNI SZERETÜNK 
– KICSIK ÉS NAGYOK”
Június 14–augusztus 26.
Az Újpesti Rajziskola kiállítása

www.ugyih.hu

A KARINTHY 
FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

KIS KALANDOROK NYÁRI TÁBORA
Kisiskolás kortól ajánljuk. Tábori
programok: látogatás a Magyar Tele-
vízió Látogatóközpontjába, játékos
vetélkedõ a Természettudományi
Múzeumban, séta a Csillebérci ka-
landparkban, kirándulás a Tõzegta-
vakhoz, horgászás, internetezés,
kézmûveskedés, fagyizás. Napi há-
romszori étkezés. Turnus I.: június
21–25., 5 nap, 8–16 óráig. Turnus
II.: június 28–július 2., 5 nap, 8–16
óráig. Díja: 16 000 Ft/fõ/hét, testvé-
reknek: 15 000 Ft/fõ/hét. Az árak a
belépõket is tartalmazzák! Jelentke-
zés személyesen, vagy a 380-6163-
as telefonszámon. Jelentkezési ha-
táridõ: 2010. június 4. Helyszín:
KFÁMK fõépület

AGYKONTROLL TANFOLYAM
GYEREKEKNEK
Alsó tagozatosoknak (7-10 évesek-
nek): június 17., 18. Felsõ tagozato-
soknak (10-16 éveseknek): június 20.,
21. Díja: 18 000 Ft/fõ. Testvérkedvez-
mény: 3500 Ft/fõ. Részletes informá-
ció kérhetõ: Pappné Sztupjánszky
Zsuzsától a 380-6163-as telefonszá-
mon. Helyszín: KFÁMK fõépület

KIÁLLÍTÁS 
Június 18-ig a KFÁMK tanulóinak
környezetvédelmi kiállítása egy nem-
zetközi projekt keretében. Helyszín:
KFÁMK fõépület, emeleti galéria

www.karinthyamk.sulinet.hu

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A Budapest-Káposztásmegyeri Re-
formátus Egyházközség jótékonysá-
gi ruhaakciót rendez a Közösségi
Házban (Lóverseny tér 6.) június 7-
én és 8-án 10-18 óráig. Mindenkit
szeretettel várnak!

KÖNYVHÉT-ÚJPESTI KÖNYVVEL
Újabb, saját illusztrálású könyvvel
örvendezteti meg olvasóit Bertalan
Tivadar Életmû-díjas és Újpestért
díjas képzõmûvész, látványtervezõ,
író. A Töpörin az angyal (és a lelki-
ismeret) címû alkotás az idei
Könyvhét egyik újdonsága lesz,
amelyet a szerzõ június 6-án, va-
sárnap 15-17 óra között dedikál az
V. kerületi Vörösmarty téren az
Agroinform-Littera Nova-Alterra-
pavilonjánál. 

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet, Hladony

Sándor Gyula, Rádi Attila önkor-
mányzati képviselõk június 7-én 17-
18 óráig tartanak fogadóórát. Hely-
szín: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-
09-05. Koronka Lajos önkormányzati
képviselõ június 3-án 17-18 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: Árpád út 56. Tel.:
369-09-05. Nagy István országgyûlési
és önkormányzati képviselõ június 1-
jén 16-17 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: 1042 Bp., István út 11. Daróczi
Lajos önkormányzati képviselõ júni-
us 14-én 15-17 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Árpád út 56. Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

TISZTELT ÚJPESTI 
SZIMPATIZÁNSAINK!
Irodánk minden pénteken,

17 és 18 óra között tart nyitva. Kér-

jük Önöket, vegyék fel velünk a
kapcsolatot, hogy minél hatéko-
nyabban mûködhessünk együtt! 
Címünk: 1046 Budapest, Szent
László tér 7. 
Telefon: 06-30-561-9022. 
Honlap: www.ujpestijobbik.hu
e-mail: ujpest@jobbik.hu

Tisztelt szimpatizánsaink! A Jobbik
Újpesti Szervezete a Magyar Nem-
zeti Front meghívására – a helyi or-
szágzászló újjáépítésének alkalmá-
ból – Felsõgödön emlékezik a tria-
noni tragédia 90. évfordulójára. A
rendezvény június 4-én, fél ötkor
lesz a felsõgödi Kincsem Óvoda
elõkertjében (Lenkei utca 13-17.)

A megemlékezésre Újpestrõl au-
tós kirándulást szervezünk, melyre
jelentkezni az ujpest@jobbik.hu e-
mail címen, vagy a 06-30-561-9022-
es telefonon lehet.

Találkozó: negyed 4-kor, a 1046
Budapest, Szent László tér 7. szám
alatti irodánkban.  A rendezvénnyel
kapcsolatos további információk a
www.ujpestijobbik.hu honlapon ta-
lálhatók. Mindenkit szeretettel
várunk!

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Újpesti Szervezete

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

választókerület: Megyer-Székes-
dûlõ) fogadóórája: Megyeri Úti Ál-
talános Iskola, minden hónap elsõ
hétfõjén 16.30-17.30. Kovács Sán-
dor listás képviselõ fogadóórája:
Megyeri Úti Általános Iskola, min-
den hónap elsõ hétfõjén 16.30-
17.30.

www.szdszujpest.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. alat-
ti helyiségében. Az esetleges kérdé-
seikkel ezen az idõponton kívül a
kdnpujpest@gmail.com címen bár-
mikor fordulhatnak hozzánk.

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET 
KÉPVISELÕINEK 
FOGADÓÓRÁJA

Dr. Kató Balázs minden hónap
második csütörtök 17–18 óra kö-
zött. Helyszín: Munkásotthon utca
18. (Újpestért Egyesület helyisége). 
Dr. Dabous Fayez minden hónap
második csütörtök 17–18 óra kö-
zött. Helyszín: Munkásotthon utca
18. (Újpestért Egyesület helyisége)

Újpestért
Egyesület
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Tanévzáró suli-buli sportparty

Újpest Önkormányzata sportnapra és fõzõver-
senyre hív minden kedves érdeklõdõt. 
A sportparty  helyszíne: Újpest, Tábor u. 24. (az
Önkormányzat Ifjúsági Sporttelepe), idõpontja:
2010. június 12., szombat 9 és 15 óra között.

A SPORTPARTY PROGRAMJA:
Labdarúgó-torna: felnõtt férfi csapatok részé-
re. Játékforma: 1+5 fõ (+ 4 fõ tartalék). 

Lebonyolítási forma:  a benevezett csapatok
számától függõen 2 vagy több csoportban kör-
mérkõzés + helyosztó a dobogós helyekért.

Parkröplabda-torna: Résztvevõk: 4 fõs vegyes
csapatok  2 fõ lány + 2 fõ fiú (+ 2 fõ tartalék)
– korosztály-megkötés nélkül (egyidõben leg-

alább 2 lány legyen a pályán!) Lebonyolítás: kör-
mérkõzés + helyosztók.

Floorball-torna: vegyes csapatok részvételével.
Játékforma: 3-4 fõs vegyes csapatok részére.
Lebonyolítási forma: a helyszínen lesz ismertet-
ve (a résztvevõ csapatok számától függõen). 

A labdajátékok várható  befejezési ideje: kb. 14 óra
Pontgyûjtõ: különféle egyéni próbákon való
részvétellel gyûjtött pontok ajándékokra vált-
hatók a Pontboltban! 
Sportkínálat: bocsa, lengõteke, többpróba,
grundbirkózás, fekvenyomás,  darts, légpuska
lövészet.

FÕZÕVERSENY – Készítsd el a legjobb lecsót!
Amit mi biztosítunk: tûzrakóhely, tûzifa, asztal,

pad, alapanyagok: hagyma (1kg), paprika (2kg),
paradicsom (1kg). A felsoroltakon kívül a fõzés-
hez szükséges további eszközöket és alapanya-
gokat mindenki hozza magával. 

Az elõzetesen benevezett csapatok helyszíni
regisztrációja és alapanyagok kiadása 10 órától.

A fõzés kezdési ideje 11 óra. Az elkészült étel
zsûrizése 13 órakor kezdõdik. A csapatverse-
nyek és a fõzõverseny eredményhirdetésének
tervezett idõpontja: 14 óra. Labdarúgás-, park-
röplabda- és floorball-versenyeinkre, valamint
a fõzõversenyre elõzetesen lehet jelentkezni az
önkormányzati Sportiroda 231-3176 telefon-
számán, 2010. június 7-én hétfõn 18 óráig.

Felnõtt labdarúgó-tornára az elsõ 16 csapat,
fõzõversenyre az elsõ 25 csapat jelentkezését
tudjuk elfogadni!
Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata

Nosztalgiaest 
a Katolikus 
Kultúrházban
Május 17-én este, a múlt század 20-as éveinek
legismertebb dalai csendültek fel a katolikus
Kultúrházban. A nosztalgiaesten Blank Judit
és Viszló István, továbbá a Kõbányai Zeneisko-
la magánének-szakos növendékei léptek fel,
Furák Péter zongorakíséretével. A növendéke-
ket felkészítette és a nosztalgiaestet rendezte
H. Németh Lujza, a zeneiskola tanára.

Korhû jelmezekben, a hely adta lehetõségeket
kihasználva, nagy odaadással,  kedves, megejtõ

humorral szólaltatták meg a fiatalok azt a 25
dalt, amelyek szövegei és dallamai számukra egy-
értelmûen már a régmúlt kultúremlékei közé tar-
toznak.

Eisemann Mihály és Fényes Szabolcs, Ábrahám
Pál és Zerkovitz Béla dalai csendültek fel, köztük
olyan örökzöldek mint a „Kicsike vigyázzon”, a
„Meseautóban”, az „Ujjé a ligetben” és társai. Né-
hány szám elõadását hangulatos táncbetét színe-
sítette.

A szépszámú közönség hálásan fogadta a fiata-
lok produkcióit. Az elõadás a hallgatóság számá-
ra kellemes múltidézés, a növendékek számára
pedig a színpadi rutin megszerzésére irányuló al-
kalom, a sok munkával betanult dalok stílusos
elõadásának  lehetõsége volt.

– BELAKOVICS OTTÓNÉ
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Ingatlan eladó

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

� Újpesti lakásra cserélném vagy eladnám Új-
pesthez közeli hegyvidéki község Vanyarc köz-
pontjában cirkófûtéses, összkomfortos, teher-
mentes, bútorozott parasztházam termõ gyü-
mölcsössel 300 nöl panorámás területen. Irány-
ár: 11 MFt. Tel.: 06-20-934-1573

� Budapest XV. kerület Csomád utcában csalá-
di okok miatt sürgõsen eladó egy 189 m2-es 6
szobás családi ház nagy garázzsal 720 m2-es tel-
ken. Ár: 22,5 MFt. Tel.: 06-20-469-5269

� Sürgõsen eladó Szigetmonostor, Vadgalamb
utcában egy 113 m2-es családi ház 529 m2-es tel-
ken. Frissen felújítva azonnal költözhetõ. Ár: 
12 850 000 Ft. Tel.: 06-20-469-5269

� Tulajdonostól Újpesten eladó 80 m2-es önálló
betongerendás száraz családi ház 648 m2-es tel-
ken Szérûskert utcában. Összkomfortos, csen-
des napos tágas udvar, garázs, melléképület, pin-
ce. Irányár: 34,9 MFt Tel.: 06-70-318-63-59

� Fóton, Budapesttõl 8 km-re 400 négyszögöles
gondozott telek 20 m2-es bungalóval sürgõsen
eladó. Villany, víz van. Irányár: 3,2 MFt. Tel.: 06-
20-325-2854

� Tulajdonostól IV. kerület Szigeti utcában
négyemeletes ház 2. emeletén 67 m2-es,  2 + 1
félszobás, jó állapotú, erkélyes, redõnyös, te-
hermentes panellakás eladó. Irányár: 13,3 MFt.
Garázsbérleti jog átruházható! Tel.: 06-20-374-
67-59

� 36 m2-es, egyszobás, világos konyhás, erkélyes,
4. emeleti lakás kiváló kilátással, tiszta házban
Káposztásmegyer I-en sürgõsen eladó. Irányár:
8,4 MFt. Tel.: 06-30-456-6171

� Izzó lakótelepen eladó egy I. emeleti, 49 m2-
es, kétszobás, déli fekvésû, egyedi fûtésû nem
panel lakás tulajdonostól. Ár: 11,7 MFt. Tel.: 06-
70-269-3094

� A Szilas lakóparkban eladó egy 235 m2-es, 5
és félszobás, duplakomfortos, belsõ zárt udvar-
ral, fûthetõ, két beállásos garázzsal rendelkezõ
sorház. Vételár: 53 MFt. Tel.: 06-70-375-6563

� Elõkertes, csendes, négyszobás, akár kétgene-
rációs 140 m2-es családi ház 365 m2-es telken,
szép, hangulatos környezetben, eladó. Gépkocsi
beállási lehetõség, garázs. Irányár: 39,9 MFt. Tel.:
06-70-318-6359

� IV. kerület Megyer lakóparkban, 2004-ben
épült, földszinti, kertkapcsolatos, 44 m2-es, ame-
rikai konyhás nappali, egy hálós, 18 m2-es elkerí-
tett saját teraszos öröklakás tárolóval 16,9 MFt-
ért eladó. Tel.: 06-30-9504-551

� Eladó Újpesten, jó közlekedéssel, csendes
környezetben egy kétszobás, összkomfortos csa-
ládi ház (telek, udvar, beépített elõtér, gazdasági
épület). Ugyanez kiadó is. Tel.: 06-30-392-4030

� Újpesten, a Víztorony közelében 1 szoba
komfortos, bútorozott lakás eladó. Napfényes,
galériázható utcai szoba egy masszív, téglafalú
házban. Gázfûtés, villanybojler, vízóra. Irányár:
6,1 MFt. Tel.: 06-70-538-8961

� Újpesten lévõ 37 m2-es lakásomat eladnám,
vagy elcserélném nagyobbra értékegyeztetéssel.
Panel kizárva. Tel.: 06-30-945-7903

� Mogyoród Kukukkhegyen eladó egy 340 nöl-
es beépíthetõ saroktelek. Szõlõkordon, gyü-
mölcsfák, örökzöldek. Villany 50 m-re. Irányár: 5
MFt. Tel.: 290-26-10, este.

� Újpesten-Megyeren kétlakásos családi ház
tulajdonostól eladó. Két különálló lakás, külön
vagy egyben is megvásárolható (2x30 m2) Ára:
6,9 MFt és 8,5 MFt. Tel.: 06-30-250-6560

� Elcserélem 40 m2-es lakásig, vagy eladom be-
tegség miatt sürgõsen, Budapesttõl öt kilomé-
terre, Mogyoród Kukukkhegyen lévõ kétszintes
házamat 300 nöl telken, gyümölcsfákkal, szõlõ-
vel. Kevés rezsi, gyönyörû kilátás. Újpestiek
elõnyben. Irányár: 11,5 MFt. Tel.: 06-20-390-4057

� Újpest-Központhoz közel, tégla társasház-
ban egy 32 m2-es, földszinti, csendes garzon
(központi fûtés, jó közlekedés, alacsony rezsi) el-
adó. 9,5 MFt, + gépkocsi beálló: 700 000 Ft. Tel.:
06-20-514-7710

� Újpesten, Nagyvárad liget lakóparkban egy-
szobás, udvarra nézõ II. emeleti lakás eladó. Zárt
kocsibeállóval, 2 m2-es tárolóval, 2 m2-es erkély-
lyel. A ház 2004-ben épült. Tel.: 06-30-426-8860

� Tulajdonostól eladó Nyár utcában I. emeleti,
59 m2-es, 1 + 2 félszobás panellakás. Beépített
konyhabútor gépekkel, mindenhol laminált pad-
ló. Irányár: 11,5 MFt. Tel.: 06-70-946-33-12

� 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

� Újpest-Központban a Király utcában 58 m2-
es 1 + 2 félszobás negyedik emeleti 2 nagy erké-
lyes világos konyhás lakás eladó 16 m2-es pincé-
vel. Ár: 14,5 MFt. Tel.: 06-20-98-33390

� Biatorbágy Katalin-hegyen 208 négyszögöl
dél-délnyugati fekvésû, gondozott  panorámás
telek termõ gyümölcsfák 3 szoba konyha,
zúhanyzó, tetõtérbeépítve, tégla épület pincével
fúrt kuttal, házi vizellátó rendszerrel eladó. Tel.:
06-20-2017692

� Újpest Közponban tulajdonostól eladó 72
m2, felújitott panel lakás 2,5 szobás, új mûanyag
nyilászárokkal, új radiátorok, járólap, csempe,
parketta, új biztonsági ajtó. Irányár: 11,8 MFt.
Tel.: 06-20-2017692

� Zamárdiban, Balatonhoz közel 2 szobás nya-
raló eladó. Az ingatlanhoz erkély, terasz, saját
kertrész tartozik. Autóbeállási lehetõség  megol-
dott. Az árban a bútorzat benne van! Irányár 9,9
MFt. Tel: 06-70-365-1411

� Eladó Erdõsor úton csúszózsalus házban 67
m2, 2,5 szobás panorámás erkélyes felújított
lakás 11,9 MFt. Tel.: +36-30-269-9687 

� Újpesten az Izzó lakótelepen tulajdonostól
eladó egy 56 m2-es, felújított tégla lakás. Déli fek-
vésû, rendezett ház, szép kilátás, jó közlekedés.
Irányár: 13,7 MFt Tel.: 06-30-682-6729

� Eladó a Károlyi István utcában a piac mellett
egy 26 m2-es felújított, gázkonvektoros lakás zárt
udvarban parkolási lehetõséggel, tárolóval.
Irányár: 6,2MFt. Tel.: 06-70-327-4234

� Eladó a 25 m2-es, felújított öröklakásom elõ-
kertel a IV. kerületben. Tel.: 06-30-374-77-71 

� Újpesten 3 emeletes téglaházban magasföld-
szinten eladó egyszobás étkezõs gázfûtéses ala-
csony rezsijû karbantartott lakás. Irányár: 9,3M
Tel: 06-20-453-6151

� Eladó Újpesten a József Attila utcában 115
m2-es elsõ emeleti 4 szobás lakás új építésû ker-
tes társasházban, garázzsal. Ár: 39 MFt. Tel.: 06-
30-293-91-49

� Újpest kertvárosában 580 m2-es saroktelken,
br. 250 m2-es 5 szobás, kétszintes (mindkét szin-
ten összkomfort légkondicionáló riasztó)  jó ál-
lapotú családi ház szépen parkosított kerttel, két
beállásos garázzsal 48,9M-ért eladó. Tel: 06-20-
525-0216

� Eladó Újpesten a Jósika utcában egy 74 m2-es
földszinti felújított lakás tulajdonostól. rende-
zett kerttel kocsi leállási lehetõséggel. Irányár:
23,5 MFft. Tel.: 06-20-329-19-01

Telket kiad

� Kiadó Újpesten a Csányi L. 29. sz. alatt, egy
150 nöl telek. Raktárnak, mûhelynek vagy ko-
csi parkolónak kiadó. Betonos, közmûves,
zárható raktárral és melléképülettel. Tel.:
369-2846

Ingatlant kiad

� Káposztásmegyer II-n, 70 m2-es, felújított,
bútorozatlan lakás 50 000 Ft + rezsiért kiadó.
Érdeklõdni: 06-20-93-101-99

� Újpesten Árpád üzletház mögött minden
káros szenvedélytõl mentes férfi részére szoba
kiadó, konyha fürdõszoba használattal. Mosást
megoldom! UPC csatorna. TV, ágynemû van.
Tel.: 06-30-514-0415

Garázs

� Újpest központban zárt garázs kiadó. Ér-
deklõdni: 06-20-500-0555 

� Garázs bérleti joga átadó, Káposztásmegyer II.
a Székpatak utcában, a garázs 13 m2. Irányár:
850 000 Ft. Tel.: 06-204149668 

Szolgáltatás

� Közös képviselõ Újpesten és Rákospalotán
akciós, Br. 800ft/lakás vállal társasházkeze-
lést. Áprilisban nyíló Újpesti új irodánk ügy-
félkörének bõvítése érdekében egyedi áraján-
latok. tompekbt@gmail.com, www.kozos-
kepviselonk.hu Tel.: 06-20-944-0094

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

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkély-
beépítés – javítás, elõtetõk, kerítések gyártá-
sát és javítását vállalom. Tel.: 360-0035, 06-
30-975-2315

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

� Mosógép-, mikrosütõ-szerviz. Felújított
mosógépek értékesítése garanciával, szállí-
tással. Tel.: 453-0567, 06-30-931-9955

� KLÍMA telepítés, karbantartás, javítás garan-
ciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-
864-5544, www.annauklima.hu

� Társasházak közös képviseletét professzi-
onális szakmai háttérrel vállaljuk. Kérje in-
gyenes ajánlatunkat! Tel.: 451-0100, e-mail:
info@inhouse.hu 

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

� Valami Amerika. Megnyitottuk amerikai,
olasz használtruha üzletünket. Cím: IV. ker.,
Munkásotthon u. 8-10., a Wellnes Oxygen
Központ mellett az átjáróban. Tel.: 06-70-
263-9377

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkély-
beépítés, -felújítás, elõtetõk, kerítések gyár-
tását és javítását vállalom. Tel.: 360-0035, 06-
30-975-2315

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

� Szobafestés mázolás tapétázás. Minõségi
munka bútormozgatással  kerrekt  árak. Akár
azonnali kezdéssel. Bodnár László, tel.: 06-20-
4429570,  061-3696674

Oktatás

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

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

� Nehéz a matek? Segítek! Tel.: 06-70-942-5325

Állást kínál

� Pénzügyi területre keresünk érettségizett,
kezdõ és gyakorlott munkatársakat. Ingyenes
továbbképzések, új szakma elsajátításának
lehetõsége. Tel.: 06-30-912-4502, 06-70-454-
6939

� Káposztásmegyerre fodrász, kozmetikus,
mûkörmös, masszõr munkatársakat kere-
sünk elegáns szépségszalonba. Tel.: 06-20-
920-4050

Állást keres

� Fiatalos, megnyerõ megjelenésû hölgy, több
éves adminisztrációs, ügyfélszolgálati, tolmácso-
lási gyakorlattal, orosz anyanyelvi szintû és angol
kezdõ fokú nyelvtudással, fix jövedelmû munka-
helyet keres Budapesten. Tel.: 06-20-378-6933

� 4-6 órás irodai munkát vállalna megbízható
szorgalmas, talpraesett nyugdíjas nõ Újpesten,
Palotán, vagy Angyalföldön. Tel: 06-30-358-57-18

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. e-mail: rendelobokor@gmail.com, Tel.:
370-0945 

� LESZOKTATJUK A DOHÁNYZÁSRÓL EGY-
SZERI BIOREZONANCIÁS KEZELÉSSEL 7000
Ft, ÚJPESTEN A GÖRGEY U-i  NAGY SZTK-
ban. BEJELENTKEZÉS: 06-70-271-9867

Régiség

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

Vegyes

� Pentium 4-es számitógép monitorral komp-
letten szép állapotban eladó. Internettezéshez,
irodai munkára játékokhoz kitûnõen használ-
ható. Igény esetén házhoz szállítom és
beüzemelem.  Ár: 15 000 Ft. Tel.:  06-20-374-6616

Társkeresés

� 74 éves, délelõtt dolgozó özvegy orvosnõ in-
telligens társát keresi Budapestrõl, 80 éves korig.
Kizárólag szexmentes kapcsolathoz. Tel.: 06-20-
773-7567

Esküvõi üdvözlet

� Örömmel tudatjuk, hogy 2010. május 22-én
örök hûséget fogadtunk egymásnak. Az esemé-
nyen résztvevõknek utólag is köszönjük, hogy el-
jöttek és velünk örültek. Andiné Lukácsi Dóra,
Andi Norbert

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

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

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 

A vállalkozói és méretes hirdeté-
sek felvétele hétfõn 10-15, szer-
dán 9-14 óráig. Hirdetésüket a
szerencsicsilla@gmail.com címen
is feladhatják. 

A lakossági hirdetéseket hétfõn
10-17, szerdán 9-15, csütörtökön
9-14 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 Mûve-
lõdési Központban (Tavasz u. 4., I.
emelet). várjuk kedves hirdetõinket. 

Lapzárta: csütörtök 14 óra!
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OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN
Egyéni és fizetési kedvezményekkel,

ingyenes szolgáltatásokkal

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

(élelmiszer- és vegyiáru, lakástextil
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.)

HELYISÉGEK BÉRELHETÕK!
60 m2-es klimatizált, emeleti, jó állapotú,

illetve 60 m2-es földszinti, felújításra
szoruló helyiségek bérelhetõk az Ady

Endre Mûvelõdési Központban irodának,
üzlethelyiségnek vagy oktatási célra

2010. június 1-tõl. Érdeklõdni lehet Kilián
Ferenc üzemeltetési osztályvezetõnél a

06-70-430-5610 telefonszámon.

Textilajánlat, több mint
100 féle mintából!

Textilajánlat, több mint
100 féle mintából, egyéni

vásárlók részére is!

Ágynemû-garnitúrák: 3 db-os
mintás, gombos, magyar méret

– krepp 100% pamut bruttó 3250 Ft
– vászon 100% pamut bruttó 2125 Ft 
– vászon kevertszálas bruttó 1750 Ft

Lepedõk: 100% pamut, fehér
– 150 x 200 bruttó 615 Ft
– 220 x 240 bruttó 1250 Ft

Törlõruhák: 100% pamut 50 x 70 cm
– jacquard, waffle, nyomott-mintás
– len-pamut kockás bruttó 163 Ft

Ülõpárnák: különbözõ méretben  
bruttó 100 Ft-tól

Cím: SKORPIÓ PÓLÓ Kft.
TEXTILNAGYKERESKEDÉS

1047 Budapest, Schweidel u. 2.
Tel. 370-2293, 272-0906
www.skorpiotextile.hu

Nyitvatartás: 
H–Cs.: 7.30h–16.00h

P.: 7.30h–14.00h

KIADÓ RAKTÁR, ÜZLET,
MÜHELY, SZABAD TERÜLET

BÉRRAKTÁROZÁS
Tel.: 06-30-2-621-127,

06-30-9-506-391

Ú J P E S T I  

N A P L Ó

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató
Nonprofit Kft. � Ügyvezetõ 

igazgató: Baksáné Toldi Katalin
� Fõszerkesztõ: Harkai Péter 

� Szerkesztõségvezetõ: Bangha
Katalin � 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 
� Print ISSN: 2061-7283 

� Online ISSN: 2061-7291 
Megjelenik minden héten 

48 000 példányban.
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A gyermekszakrendelõ nyári
gyógytorna és gyógypedagógiai
programja 

A IV. kerületi Gyermekszakrendelõ (IV. ker., Görgey
u. 30) Neuroprszichiátriai Osztálya a nyári szünet
ideje alatt, június 21. és augusztus 19 . között té-
rítésmentes fejlesztõ foglalkozásokat: játékos tor-
na, mozgásfejlesztés, kézmûves foglalkozások, lo-
gopédiai fejlesztés, részképesség-zavarok vizsgála-
ta, korrekciója, felzárkóztató foglalkozásokat biz-
tosít az ilyen ellátást igénylõ gyermekek számára.

A foglalkozások csoportos és egyéni formában
történnek, elõzetes felmérés után. Az eddigi ta-
pasztalatok alapján a csoportos foglalkozásokon
öt évesnél idõsebb gyermekek részvételét tartjuk
célszerûnek. Kisebbek részére – igény esetén –
egyéni foglalkozást biztosítunk. A foglalkozások
idõpontja hétköznapokon délelõtt (csoportok) és
délután (egyéni foglalkozások) lesz.

A tervezett foglalkozások:
– Csoportos és egyéni euritmia (mozgásfejlesz-

tés), melyet Keresztes László gyógypedagógus,

mozgásterapeuta vezet. Csütörtök délelõtt 9
és 12 óra között csoportos, délután 14 órától
egyéni foglalkozások.

– Csoportos kézmûves foglalkozás, vezeti For-
gács Erzsébet gyógypedagógus.

– Csoportos és egyéni játékos torna, vezeti
Henter Judit gyógypedagógus.

A fenti két csoportos foglalkozás tervezett idõ-
pontja szerdánként 9 és 12 óra között. Szerda dél-
utánonként mindkét terapeuta egyéni foglalkozá-
sokat tart. Egyéni beszéd és részképesség-zavarok
felmérése, fejlesztés, felzárkóztató foglalkozások,
vezeti Mezõ Magdolna logopédus. A logopédiai
foglalkozások tervezett idõpontja minden héten
kedden 9 és 18 óra között.

A foglalkozások alatt – igény szerint – pszicho-
lógiai, orvosi tanácsadás is lehetséges.

Az elmúlt két évben tartott hasonló programo-
kon résztvevõk jól érezték magukat, a szülõk
hasznosnak ítélték meg a foglalkozásokat, sokan
kaptak építõ jellegû tanácsokat vezetõ szakembe-
rektõl.

Részvételi szándékukat, kérjük, legkésõbb jú-
nius 15-ig jelezzék a 369-23-33 (1721 mellék) tele-

fonszámon, vagy személyesen a Gyermekszakren-
delõ Neuropszichiátriai Osztályán (IV. ker., Görgey
u. 30. Fsz., a Gyógyszertárral szemben.) Jelentkezni
lehet személyesen szerdán és pénteken 9-18 óra
között telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra
között.

Mindenkit szeretettel várunk!
A gyermekszakrendelõ gyógytornája idén is szí-

vesen fogadja a gerincferdülésessel kezelt gyerme-
keket. A foglalkozásokon mindenki térítésmente-
sen vehet részt, aki az iskolai tanévben gyógytest-
nevelésre jár. A gyógytorna foglalkozások hétfõtõl
csütörtökig elõre megbeszélt beosztás szerint tör-
ténnek a nyári idõszakban is. Péntekenként a Da-
gály uszodában úszni tudó gyermekek részére a
gyógytornászok vezetésével gyógyúszást szerve-
zünk, alkalmanként 800 Ft-ért. A pályát a gyer-
mekrendelõ alapítványa biztosítja. Fontos, hogy a
torna nyáron se maradjon el, hiszen több a sza-
badidõ, a gerincferdülés pedig nem tart vakációt.
Használják ki a lehetõséget! Jelentkezni lehet a
Gyermekszakrendelõ gyógytornáján (IV. ker., Gör-
gey u. 30., földszint, a Gyógyszertárral szemben).

Dr. Lengyel Zsuzsanna ügyvezetõ fõorvos

O L V A S Ó I L E V É L

Lopják! 
Kevés az esélyem arra, hogy az Újpesti Naplót
pont az érintettek fogják elolvasni, de nem tu-
dom magamban tartani felháborodásomat.
Két alkalommal voltam tanúja, hogy lopják a
VirágVáros program virágait!

Elõször a Kassai utcában, a korábbi Koktél
áruház oldalába telepített virágágyásokból lát-
tam kiemelni az árvácskákat egy nõ és egy fér-
fi keze nyomán. Rájuk is kiáltottam az ablak-
ból, hogy ne csinálják, ennek hatására tovább
mentek. A másik élményem ennél frissebb: a
pünkösdi hétvégérõl való, amikor a Király ut-
cai sétányon egy nõ kezében nylonzacskót
tartva abba lapátolta a virágokat. Fényes nap-
pal, a déli órákban. Még körül is nézett, látja-e

valaki. Láttuk. De mivel az asszony háromszor
akkora volt mint én, nem mertem veszekedni,
egyáltalán megszólalni. A virágágyások jól mu-
tatják honnan emelnek ki virágokat a dézsmá-
lók. Még az sem zavarja õket, hogy mindkét
helyszín pár méterre volt a közterületfelü-
gyelõk bázisától. Nem tartanak senkitõl és
semmitõl sem.

Egy nyugdíjas
(Név és cím a szerkesztõségben)
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