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ÚJPESTI NAPLÓ

ROBOTREPÜLÕK, RADAROK
AZ ÚJPESTI BÁZISON 
Szupertechnikát fejlesztõ újpesti
cég kutatóközpontjában tájékozó-
dott Nyitrai Zsolt államtitkár
Wintermantel Zsolt társaságában.

– 3. oldal

KIRÕL NEVEZZÜNK EL
UTCÁT A KERÜLETBEN?
Az Elvis Presley térrel kapcsolatos
szavazás után kérdeztük az újpesti
frakcióvezetõket: kirõl és miért ne-
veznének el közterületet. 

– 2. oldal

SEMSEY ALADÁR NEVÉT
NEM FELEJTI AZ UTÓKOR
Semsey Aladár, az Újpestet a XX.
század elején irányító polgármes-
ter unokáját kerestük fel, aki nagy-
papájához fûzõdõ emlékeirõl me-
sélt. – 4. oldal

FOCIMECCSEL GYÛJTENEK
A SZUSZA-SZOBORRA
Szusza Ferenc emlékmeccset ren-
deznek a Gornik Zabrze részvételé-
vel szombaton. A jegybevételt a le-
gendás újpesti labdarúgó szobrára
fordítják. – 13. oldal

www.ujpest.hu

Újpesti diákok 
az Országházban

A polgármester meghívására ismét parlamenti
sétán vettek részt a kerületi iskolások. – 3. oldal

Újpesti diákok 
az Országházban



BARTÓK BÉLA, Fidesz –
MPSZ: Alapvetõen elége-
dett vagyok az utcák, terek
történelmi indíttatású elne-
vezéseivel, hogy legyen Kos-
suth Lajos tér, József Attila

utca, és Semsey Aladár park, de van igazság azok-
ban a véleményekben is, amelyek szerint sokszor
ódivatú és fantáziátlan a közterületek elnevezése.
Én ebben is el tudok képzelni egy kicsit több nyi-
tottságot és vidámságot, többek között ezért is
támogattam, hogy az Elvis Presley tér Újpesten le-
gyen. A legfontosabb számomra az, hogy az ott
lakók elfogadják és szeressék az utcaneveket,
mert jó esetben ez is a közös kultúránk része. Én
most a Bucka utcában lakom, ami önmagában is
egy vidám név, de ha minden korlát nélkül szaba-
don választhatnék utcanevet, akkor valószínûleg
Robert Smith utca lenne.

DR. DABOUS FAYEZ, Új-
pestért Egyesület: Az Új-
pestért Egyesület képvisele-
tében elsõsorban azon új-
pesti elhunytakról, akiknek
emlékét ma is õrizzük. Pél-

dául élsportolókról – az újpesti díszpolgár Szusza
Ferencrõl, vagy Bene Ferencrõl – akik nemcsak a
helybéliek, hanem egy ország, sõt a világ ked-
vencei voltak. Az utcanév nemcsak azonosít, ha-
nem emlékeztet is. Fontosnak tartom, hogy a ti-
zenhárom aradi vértanú mártírságára örökké
emlékezzünk ily módon is. Utcát neveznék el to-

vábbá a szabadságharcosokról. Erre a figyelmet
néhány évvel ezelõtt az önkormányzat is ráirá-
nyította, amikor az új utcák elnevezésénél ezt
határozatba foglalta.  Ma is követendõ, jó dön-
tésnek tartom.

PAJOR TIBOR, Jobbik:
Közterületek elnevezésérõl,
csak konkrét ügyek kapcsán
érdemes beszélni. Látnunk
kell, hogy milyen területrõl
van szó. Egy zsebkendõnyi

teret, vagy egy kis utcát nem szabad történel-
münk egyik kiemelkedõ alakjáról elnevezni. De
azt sem szabad hagyni, hogy a közterület állapo-
ta méltatlanná váljon névadójához. Például a Gör-
gey Artúr út mára a fõvárosi városvezetés elmúlt
húsz évének szégyenletes jelképe lett, méltatlan a
48-as forradalom és szabadságharc egyik szerep-
lõjéhez. Egyébként konkrét területek elnevezésé-
nél a Jobbik fontosnak tartaná, hogy Újpesthez
kötõdõ,  értéket teremtõ, a városért kiemelkedõ
munkát végzõ vagy áldozatot hozó személyisé-
gekrõl nevezzünk el közterületeket, erõsítve ezzel
a lokálpatriotizmust, tágabb értelemben a haza-
szeretetet.

PERNECZKY LÁSZLÓ, LMP:
Az Állatsziget környékére
fantáziadús lenne egy
Gerald Durrell vagy Dian
Fossey keresztezõdés vagy
erdõfolt! A Grimm testvérek,

Marquez, Hemingway, Vonnegut vagy Douglas
Adams is van annyira „rock and roll” név, mint
Elvis! Egy Illés vagy Seress Rezsõ tér hasonló kul-
tuszhely lehetne, én támogatnám! Az újpesti ze-
nész-famíliák tiszteletére és megbékélés jegyében
egy Cigányprímás tér és szobor is jó ötlet lenne! A
Hargita és Csíksomlyó utcák környékére Sütõ
András, Domokos Pál Péter vagy Karácsony Benõ
teret is elképzelhetõnek tartanék. Sõt, még Wass
Albertrõl sem félnék vitát nyitni! Az LMP, zöld és
jogvédõ pártként, pedig leginkább Bibó István és
Mahatma Gandhi életmûve és bölcsessége elõtt
tisztelegne ilyen módon.

SZALMA BOTOND, KDNP:
A közterek elnevezésénél ar-
ra mindenképpen ügyel-
nünk kellene, hogy az ön-
kényuralmi rendszerek mû-
ködtetõirõl, kiszolgálóiról és

haszonélvezõirõl már ne legyen elnevezve semmi
a városunkban. Akikrõl pedig bátran elnevezhe-
tünk közteret, azok lehetnek újpesti tudósok,
mûvészek, sportolók, ‘48-as és ‘56-os hõsök, eset-
leg államférfiak (nem politikusok!). 

Nem adnék névsort, de gondolkodhatunk az
újkori történelem egyik szociáldemokratájáról,
Kéthly Annáról, aki Magyarország második nõi or-
szággyûlési képviselõje volt. 

DR. TRIPPON NORBERT,
MSZP: Számos jó elképzelés
szóba jöhet Újpesten is. A
legszerencsésebb az volna,
ha egy újpesti szakembe-
rekbõl és civil szervezetek-

bõl álló szakmai elõkészítõ bizottság több alter-
natívát is véleményezne konkrét esetben, me-
lyekrõl a döntés az újpestiek, így az adott közte-
rület környékén élõk véleményének a kikérésé-
vel születne meg. Bár az országban most éppen
egyfajta átnevezési, elnevezési divathullám söpör
végig, számos, ennél jóval égetõbb és fontosabb
kérdés is van, melyet meg kellene oldania a város-
vezetésnek.

Az Elvis Presley-térrel kapcsolatos, közelmúltban zárult szavazás élén-
ken foglalkoztatta a kerületben élõket. Wintermantel Zsolt – egyedüli-
ként a versengõ kerületek polgármesterei közül – saját kampányban
buzdított arra, hogy Újpestre kerüljön az Elvis-tér. A mozgalom sikerét
látva az Újpesti Napló a kerületi frakcióvezetõket kérdezte arról, kirõl
neveznének el utcát, teret?

Ha nem Elvis, akkor ki?

K ö z t é r2



Ezúttal a Homoktövis Álta-
lános Iskola hetedikes diák-
jai látogattak el az ország
házába. Március 17-én dél-
elõtt kilenc órakor léptek
be a Homoktövis Általános
Iskola diákjai a Kossuth tér
felõli bejáraton az épület-
be, hogy körbejárják a ter-
meket. A társaságot elkí-
sérte Hladony Sándor ön-
kormányzati képviselõ is.

Mint a helyszínen megtudtuk, taná-
rok és diákok egyaránt örömmel 
fogadták a hírt, mely szerint
Wintermantel Zsolt polgármester,
országgyûlési képviselõ, parlamenti
látogatásra invitálja az iskolásokat.
Ment a tanakodás, hogy melyik osz-
tály menjen. Végül az a döntés szü-
letett, hogy a hetedikesek nézhetik
meg belülrõl is az épületet. 

Két osztály negyvennégy tanulója
jelent meg a helyszínen, hiányzó alig
akadt. A két osztályfõnök: Vargáné
Bezzeg Magdolna és Roskovánszki Zita
felügyelte a gyerekeket, akik mindvé-
gig csendben hallgatták az idegenve-
zetõ hölgyet. Az ismertetõbõl többek
között megtudhatták a diákok, miért
pont kilencvenhat, hármas osztású
díszlépcsõ visz a magasba, mennyi

aranyat használtak fel a belsõ tér díszí-
tésére. Csak ámultak a gyerekek, ami-
kor kiderült, hogy a hatalmas csillárba
felülrõl, a zárt térbõl másznak be a vil-
lanyszerelõk, amikor a kiégett izzókat
cserélik. A történeti visszatekintésben
a kétkamarás parlament is szóba ke-
rült, amit bizonyára hasznosítanak a
gyerekek tanulmányaik során. A
Szent Koronát egészen közelrõl akar-

ták nézni a diákok, ezért körbevették
az ereklyét, már-már a védõsávba lép-
tek. Ez nem azt jelenti, hogy fegyelme-
zetlenek lettek volna, érthetõ volt a
kíváncsiság, mégis vigyázni kellett, ne-
hogy beinduljon a riasztó. Nem indult
be. Minden második nebuló mobilte-
lefont szorongatott, készültek a fény-
képek. Közben egyre többen lettek a
diákok, mert egy gyáli, kisiskolásokból
álló csoport is hozzácsapódott az új-
pestiekhez. A patkó alakú üléstermet
is megnézték az ifjak, és itt is érdekes
információkkal lettek gazdagabbak:
megismerhették a szellõzõ rendszer és
a szavazógép mûködését, s azt is, mi-
ként érvényesülnek a szlavóniai tölgy-
fa meleg barna tónusai. 

A látogatás végén a Homoktövis Ál-
talános Iskola diákjai egyöntetûen állí-
tották, maradandó élménnyel gazda-
godtak. Még azok a gyerekek is lelke-
sen beszéltek a látottakról, akik már
korábban, harmadikosként jártak a
parlamentben. Az esemény alkalmá-
ból minden tanuló kapott egy szép
emléklapot, amelyen Wintermantel
Zsolt polgármester, országgyûlési
képviselõ aláírása szerepel. – Á. T.

Újpesti diákok az ország házában

Újpest egyik legkülönlegesebb vál-
lalkozásánál tett hivatalos látogatást
Nyitrai Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Infokommunikációs
ügyekért felelõs államtitkára. Az ál-
lamtitkár arról tájékozódott, milyen
lehetõségek rejlenek többek között
az ûrkutatás hazai fejlesztésében.

z újpesti székhelyû BHE központjában
elõször volt jelen kormányzati szintû
egyeztetõ partner március közepén, ami-

kor Nyitrai Zsolt infokommunikációs ügyekért fe-
lelõs államtitkár tett látogatást a Közép-Kelet Eu-

rópában egyedülálló tudásközpontban. A látoga-
táson részt vett Wintermantel Zsolt, Újpest pol-
gármestere is.

A csaknem 70 dolgozót, köztük 35 mérnököt
foglalkoztató BHE három fõ területen végez kuta-
tó, fejlesztõ, gyártó tevékenységet. A mobil táv-
közlés terén ma már az egész európai piacon be-
szállítóként vesznek részt, de foglalkoznak kor-
mányzati, védelmi technológiák fejlesztésével, ku-
tatásával is. Ezen a területen már most is rendel-
keznek olyan radartechnológiával, amely az utol-
só csavarig magyar fejlesztés. Legérdekesebb pro-
filjuk mégis a robotrepülõ, és az ûrtechnológia.

Nyitrai Zsolt elmondta, infokommunikációs
államtitkárként elsõsorban arra kíváncsi az
üzemben, milyen kitörési pontokat jelent a cég

tevékenysége a hazai gazdaság szempontjából.
Bár a BHE korábban abszolút piacvezetõnek szá-
mított a régióban, néhány korábbi kormányzati
döntés, illetve azok elmaradása miatt, ma már
Csehország vette át a vezetést. Ennek ellenére
továbbra is a BHE-ben, Újpesten mûködik a ré-
gió tudásközpontja. Solymosi János ûrkutatási és
védelmi igazgató szerint akár saját mûholdat is
képes lenne az ország építeni a BHE tudásbázi-
sán. Az igazgató ezzel kapcsolatban fontosnak
nevezte, hogy az ország minél elõbb csatlakozni
tudjon az Európai Ûrügynökséghez. Ehhez kor-
mányzati szándék és támogatás szükséges, mivel
1997-ben, az akkori kormányzat nemtörõdömsé-
ge miatt, egyszer már zátonyra futott ez a kezde-
ményezés. – H. L.

Robotrepülõk
a kerületbõl
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– Még januárban, amikor elõször került szóba az
életmûdíj, felhívott Wintermantel Zsolt polgár-
mester úr és megkérdezte, mit szólok a javaslatá-
hoz? Nagyon örültem, olyannyira, hogy nem is volt
idõm meghatódni. Nagyon szép gesztusnak tartot-
tam akkor is, most is – mondja Csorba Gyuláné, aki
külsõre sem változott legutóbbi találkozásunk óta.
Filigrán termetû, fürge mozgású, élénk, szép szemû
asszony. – Polgármester úr örömmel nyugtázta,
nincs kifogásom az ellen, hogy nagyapámról nevez-
zék el az életmûdíjat. Nagyszerû dolog, hogy ezzel
tovább éltetik az emlékét. Amikor elköszöntünk
egymástól, Wintermantel úr azzal búcsúzott, meg-
látogat. Bármikor szívesen látom, bár csak egy szo-
bát fûtök.

Korábbi találkozásunkkor Éva nemcsak bizalmá-
val tisztelt meg, hanem a tegezõdést is felajánlotta,
abban sem változott, ha tehetné, mellõzné a sajtó-
felhajtást. 

– Neked a bátyámat kellene faggatnod – mondja.
– Én mindössze 4 éves voltam, amikor a családunk
kiköltözött a városházáról, a bátyám viszont már ki-
lenc, neki több emléke van errõl az idõszakról. Ké-
sõbb, már végzett állatorvosként, dolgozott a pol-
gármesteri hivatalban is. A családjával Né-
metországban él, így Újpesten én maradtam
a legközelebbi leszármazott. Nagyapámat
sokan szerették és még többen tisztelték.
A háború után nekünk is göröngyös út ju-
tott, két generáción keresztül szenvedtük
meg, hogy a család egykoron adott egy
polgármestert. A Semsey név rossz ajánló-
levél volt. Korán megözvegyült anyámnak,
s fiatal felnõttként nekem és a bátyámnak is
meg kellett küzdenünk, hogy munkához jut-
hassunk, netán tanulhassunk. Még a lányom is
érezte ezt: a Föld másik felére költözött. A
fiam itthon maradt. A bátyámmal a minap te-
lefonon beszélgettem, említettem neki a
Semsey-életmûdíjat. Örült neki. Kicsit nosz-
talgiáztunk, felvetõdött, hogy tervezi a
hazalátogatást. A kor elõrehaladtával
azonban sajnos megsokszorozódik min-
den megteendõ kilométer. Reményke-
dem, hátha viszontlátom. Elmondta, ér-

dekes lenne, ha még egyszer végigjárhatná a hivatal
épületét, megnézhetné azokat a szobákat, ahol egy-
koron laktunk. Mert akkoriban az egész Semsey-
famíliának a városháza volt az otthona, onnan járt
nagypapa munkába, azaz át az irodájába. Késõbb
nyaralónak vette meg a vasútállomáshoz közeli há-
zat, amelyet a köznyelv azóta is Semsey-villaként
emleget. 1938-tól már ott töltöttük a gyermekko-
runkat. Nagyapám és apám is nagy természetrajon-
gó volt, az épülethez hatalmas kert tartozott telis-
teli növényekkel. Abból a házból ide jöttem férj-
hez, a ház a férjem õs-újpesti szüleié volt. 

– A nagypapáról készült festmény már az én éle-
temben született – mondja Éva. Elõször a nagybá-
tyám õrizte. Látod rajta a lyukakat? Amikor '56-ban
az oroszok belõttek a lakásába, megsérült a kép is.
Mi meghagytuk mementónak. A nagyapám szép
ember volt. Tartását, kitûnõ megjelenését idõs ko-
rában is megõrizte. A dolgozószoba berendezése az
állatorvos-igazgató édesapámé volt. Szeretek itt

idõzni, mert olyan két emberre emlékeztet,
akiket nagyon szerettem. A ház másik szo-
bája, amelyben a fûtési szezonban lakom,
már a férjemmel közös életemre emlékeztet.

56 évi házasság után veszítettem el õt.
Témát váltunk, arról beszélgetünk,

vajon a nagypapa hogyan élte meg az
újpesti letelepedést.

– A szülõföld Málnás, a neve
mesébe illõ. Lélekszáma manap-

ság sem éri el az ezret, Sepsiszent-
györgyhöz közeli település, Székelyföld
történelmi régiójához tartozik. Itt szü-
letett székely-magyar családban a
nagyapám, aki a nagyszebeni elemi is-
kolában, majd a Fõgimnáziumban ta-

nult, amit a brassói, majd a Budapesti
Királyi Magyar Tudományegyetem kö-
vetett. Fiatal jogászként Budapesten
dolgozott, majd Brassóban lett ügyvéd.

Volt vármegyei alszámvevõ, aljegy-
zõ, járási fõszolgabíró. Amikor csa-
ládot alapított, nem fordult meg a
fejében, hogy elhagyja Erdélyt, de
az elsõ világháború után, amikor

román megszállási övezet lett, a családdal együtt
Budapestre költözött. A Belügyminisztériumban
dolgozott, majd Veszprémben kapott megyei hi-
vatalt. 1919 õszén Pest vármegye törvényhatósági
biztosává, végül az önkormányzatától megfosztott
Újpest élére nevezték ki. Nagyapámnak kétszere-
sen is nehéz volt, nemcsak az idegen közhatalmat
képviselte, hanem betelepülõ volt egy lokálpatrió-
ta városban. Jó szakember volt, az újpestiek befo-
gadták, megnyerte a polgármester-választást.
1922-ben, amikor mindez történt, még a szüleim
sem ismerték egymást. Három gyermeke volt, két
fiú és egy lány, én a leányági unoka vagyok.

– Vannak-e családi emlékek a polgármester
Nagypapáról?

– Édesanyám gyakran emlegette, nem volt
könnyû feladat a polgármesterség, a pártokkal kö-
zös nevezõre jutni, az elsõ világháború, a forradal-
mak kárát enyhíteni, felszámolni. A tizenhat év
alatt sok minden történt Újpesten, ezen idõszak
javára írják a Mátyás téri házak, az UTE stadion fel-
épültét, emlékmûvel adóztak az elsõ világégés ál-
dozatainak, iskolák épültek, és megyei jogú város
lett Újpest. Nagyapám felesége polgári családból
származó asszony volt, megannyi nõszövetség ösz-
szefogójaként karácsonyra segélycsomagokat állí-
tott össze. Nagymamáék felkarolták Újpest szegé-
nyeit, a hálás újpestiek ezt nem feledték. A Megye-
ri temetõben lévõ sírjukon mindaddig díszelgett a
szegények õrangyalának szobra, amíg el nem lop-
ták róla. 

– Derce Tamás büszkén mutatta a tõled ka-
pott gratuláló levelet. Hozzájárultál, hogy lekö-
zöljék.

– Akit ennyiszer újraválasztott a lakosság, meg-
érdemli az elismerést. Az érzéseimet vetettem pa-
pírra. Mi nem lettünk a családot ért viszontagsá-
goktól teljesen megkeseredett emberek, de a poli-
tikától távol tartjuk magunkat. Túl a nyolcvanon
megéltem, hogy nemcsak park és a városházi
dombormû tiszteleg nagyapám munkássága elõtt,
de egy életmûdíj is emlékeztet rá. A fiatal generá-
ció is értesülhet arról, volt egyszer egy Semsey Ala-
dár, aki beköltözõként vált elkötelezett újpestivé. 

– BANGHA KATALIN

Csorba Gyuláné, dr. Semsey Aladár, Újpest egykori polgármester unokája, ma
is a kerületben él. A nagypapa 1922–1938 között, tizenhat éven át állt a város
szolgálatában. A közelmúltban életmûdíjat nevezett el róla a képviselõ-testü-
let, amelyet Derce Tamás, korábbi polgármesternek ítéltek oda. A kitüntetést
április elején veszi át. Lapunk a Semsey-unoka otthonában beszélgetett a név-
adó, legendás polgármester leszármazottjával, a nagypapáról.

Látogatóban a legendás polgármester unokájánál

A hálás újpestiek nem
feledik a Semsey nevet
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álunk, a Liget óvodában, a
hétköznapokban, de ezen a
különleges héten még in-

kább megismerkedhetnek a gyerekek
egymás kedvenc könyveivel. Minden
csoportra jellemzõ, hogy az óvóné-
nik „mesezugokat” alakítanak ki a
csoportszobákban a terem egyszerû
átrendezésével, ahol a nap folyamán
kényelmes és nyugodt könyvnézege-
tésre nyílik lehetõség. Az otthonról
hozott könyvek egy kiállításhoz ha-
sonlóan, jól látható és hozzáférhetõ
polcra kerülnek, a könyvekre a gyere-
kek jelével ellátott könyvjelzõt, kár-
tyát készítünk. 

A nagyobbak már több könyvet is
hozhatnak „kedvencként”. Nem is
könnyû a választás a mesefilmekbõl
készített divatos kivonatok, a szülõk-
tõl megörökölt régi mesekönyvek és
az új kiadványok között. A termé-
szettudományos témákat éppúgy
kedvelik, mint a technikai informáci-
ókat, a Grimm-testvérek meséit és
Benedek Elek gyûjteményeit. A 6-7
évesekre jellemzõ még, hogy a hét fo-

lyamán olyannyira elmélyülnek a tár-
sas élményekben – hiszen a megis-
mert mesék tartalmi mondanivaló-
ján túl ez egy közösségformáló és tár-
sas kapcsolatokat is fejlesztõ ese-
mény – hogy még napokig, hetekig
beszédtéma és a könyváradat folyta-
tódik, amíg csak a gyerekek szeret-
nék. Ebben a csoportos óvodapeda-
gógusok pozitív és ösztönzõ szerepe
példaértékû! Fontosnak tartjuk, hogy
a kedvenc könyvüket együtt olvassák
és nézegessék újra és újra, hiszen ezek
az élményekkel teli, meghitt pillana-
tok teszik igazán szorossá a szülõ-
gyermek kapcsolatot.

A könyvhéten a gyerekeknek szin-
te egész nap mesélünk, de ma már az
is hagyomány, hogy az utolsó napon
az óvónõi bábcsoport tart bábelõ-
adást az egész óvodának. A szülõk-

nek a hét egyik nap-
ján elõadásokat szer-
vezünk, szintén a
könyv és a mese je-
gyében.

Két éve volt sze-
rencsénk vendé-
gül látni Dr.
Ranschburg Jenõ
gyermekpszicho-
lógust – halála
mély fájda-
lommal érin-
tett mindnyá-

junkat  

– aki a mese szeretetérõl és annak a
gyermek személyiségére gyakorolt
hatásáról tartott elõadást.

Tavaly, az Újpesti Nevelési Tanács-
adóból Penczi Barbara pszichológus
jött el hozzánk és az életkori sajátos-
ságoknak megfelelõ mese és könyv
kiválasztására hívta fel a figyelmet.

Az idén egy kicsit változtattunk a
szokásokon. Most a szülõket, nagy-
szülõket is megkértük, hogy hozzák
be saját gyermekkorukból származó
kedvenc könyvüket. Meglepetésünk-
re és nagy örömünkre, sorra érkeztek
otthonról a kissé kopottas borítójú,
sokat lapozott könyvek, melyeknek
eszmei értéke felbecsülhetetlen.

Ezekbõl a könyvekbõl a nagyfolyo-
són rendeztünk kiállítást, így aki belé-
pett az óvodánkba, rögtön ezzel a
tárlattal találkozott. A kiállítófal elõtt
mosolygó és addig egymással nem is
kommunikáló anyukák és apukák vá-
rakoztak délutánonként. Élvezettel
mesélték kicsinyeiknek gyermekkori

élményeiket, szívesen nosz-
talgiáztak egy-egy régi

kiadású, megfakult,
ám ismerõs könyv
elõtt. A legrégebbi
egy 1910-es kiadású

mesekönyv volt
Sebõk Zsigmond
tollából, Mackó
úr szárazon és ví-
zen címmel.

Az idei könyv-
héten a vendég-

elõadó Bartos Erika me-
seírónõ a gyerekek igazi
meglepetése volt. Már

egy évvel ezelõtt hozzá-
láttunk a szervezéshez,
mert nagyon elfoglalt és

keresett személy, azonban minden
érdeklõdõ közösséghez szívesen ellá-
togat, így a 2011. február 22-ét jelöl-
tük meg közösen a találkozás idõ-
pontjául.

Az írónõt Tácsik Lászlóné, Éva né-
ni, a Liget Óvoda vezetõje mutatta
be a tornateremben izgatottan vára-
kozó gyermekseregnek.

Bartos Erika a modern technika
eszközeivel, projektoron keresztüli
diavetítéssel mutatta be a könyvek-
bõl már jól ismert „Anna, Peti és Ger-
gõ” négy történetét, valamint „Bogyó
és Babóca” meséibõl is néhányat. A
gyermekek számára képrejtvények,
találós kérdések és érdekes vizuális
megoldások tették még élménysze-
rûbbé az elõadást. Az írónõ mesélés
közben kedves és közvetlen stílusával
intenzív kapcsolatban volt közönsé-
gével, amit a gyerekek felszabadult
megnyilvánulásokkal jutalmaztak. Az
egyszerû történetek és a vizuális inge-
rekre is ható, esztétikus formavilág
szinte lenyûgözte a gyerekeket. 

A siker titka az egyszerûség és az
anyákban rejlõ õsi ösztön. Nincs
szükség harcosokra és gonosz ellen-
ségre, itt a „hõs” maga a gyerek. Hi-
szen mindenki életében történik ha-
sonló szituáció… a gyerekek újra és
újra hallani akarják, ami velük tör-
tént, amire õk maguk kevéssé, vagy
nehezen emlékeznek, de róluk szól!

Az elõadást követõen a csoportok
sorra vonultak a saját példányaikkal
az írónõ elé, aki nagy szeretettel de-
dikálta könyveit – kistestvérnek, bá-
tyusnak – aki csak volt a családból,
mindenkinek.

Búcsúzáskor az ismert mesejelene-
teket ábrázoló képekkel, kifestõkkel
lepte meg a Liget Óvodába járó gye-
rekeket. A könyvhéten a csoportok is
gazdagodnak egy-egy könyvvel. Az
idén természetesen mindenhova ju-
tott Anna, Peti és Gergõ megkapó és
egyszerû történeteibõl. Mindhárom
korosztály sokat nézegetett és ked-
venc könyvei ezek.

Az utolsó nap zárómotívumaként
az óvónénik bábcsoportja a Király
nyulai címû mesét adta elõ, mely
elõadás mindig sok izgalmat rejt. A
felnõtteknek a készülõdésben, a
gyermekeknek pedig a találgatásban,
hogy a mesehõs mögött vajon felis-
merik-e hangjáról az óvónénit… 

– NEMESNÉ KIRILLA ANDREA, 
SZILASI ERIKA

óvodapedagógusok

Bogyó és Babóca, Anna, Peti és Gergõ is jelen volt a Liget Óvodában, ahol harma-
dik éve tartanak könyvhét-sorozatot, hogy felhívják a szülõk figyelmét a mese sze-
retetére, fontosságára. Ötleteket és szakmai segítséget nyújtanak abban, hogy a
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelõ könyvet, mesét válasszanak.

N

Könyvhetet tartottak a Liget oviban

Ha felnövök, olvasó leszek



Újpest híres, nevezetes lakója lett
Lakatos Judit, aki a Pogácsás Juliska
névre ugyanúgy figyel, mint az
anyakönyvezettre. Amióta szorgal-
mát, parányi süteményes üzletét és
közösségépítõ szerepét bemutatta
az egyik kereskedelmi televízió, ha
lehet, nõtt az ismertsége. 

Egy beszélgetés kellõs közepébe csöppenek. Juliska
az ablakból üdvözöl, miközben öten állják körbe.
Juliska helyben dagasztott és sütött édes sütiket,
pogácsákat árul. Már ez is elég indok lenne, hogy
sorba álljanak a vendégek, de az ott lévõk többsé-
ge már vásárolt, csak beköszönni jött. A mindössze
hat négyzetméteres házikóban éppen sajtos pogá-
csa sül, három emeleten, tepsiben. Juliska szakértõ
mozdulattal fordítja meg egymás után a sütõlapo-
kat, hogy a pogácsák minden oldala szép,
aranybarnára süljön. Közben mesél, kiszolgál, pénzt
kezel. Van almás pite, túrós és lekváros papucska,
sok más finomság. Az üzlet parányi ablakai párá-
sak. Odabent forróság van, megy a sütõ, a szabad-
ban még hûvös a délelõtt. 

Juliska három éve dolgozik a boltban a kelesztett
finomságokkal, de a közösségépítésben is részt
vesz. Azok, akik most ott állnak elõtte, korábban
legfeljebb ha látásból ismerték egymást, hiába a
környékbeli házak lakói. Juliska összehozta az em-
bereket. 

– Szívesen beszélgetek az emberekkel. Nekem az
nem elég, ha valaki kér 20 deka pogácsát. Megkér-
dezem hogy van, ízlett-e a sütemény, mit szeret?
Így megindul a beszélgetés. A törzsvásárlóimról
már mindent tudok. Van, aki siet az útjára, de vall-
juk be, sokan élnek egyedül, lassan telnek a ma-
gányban töltött nyugdíjas napok. Jó tartozni vala-
kihez. Mi úgy fogalmazunk, a klubhoz tartozunk –
fûzi hozzá, miközben kiemeli a tepsiket a sütõ tete-
jére. – Van, aki nehezebben barátkozik, de ilyen kö-
zösségben mindenki megnyílik.

– Juliska magával ragadó kedvessége, õszintesége
miatt van ez így – mondják szinte egyszerre a klub-
tagok – Kati, Etus, Bözsi és Zoli – az üzlet elõtt. 
– Mert az egy dolog, hogy remekül süt, ebben ver-
hetetlen! De a kedves lénye! Ezért vagyunk itt, ami-
kor csak tehetjük. 

A fiatalasszony Zsuzsi, aki babakocsival közle-
kedik, megfogalmazta a lényeget: olyan ez a pa-
nelházak övezte boltnál csoportosuló társaság,

mintha faluhelyen élnének. A népek itt is kiülnek a
padra és megbeszélik, kivel mi is történt. Otthon, a
városban, kinek milyen az egészsége. Õszintén ér-
deklõdnek egymás felõl. Tabu téma nincs, ahogy
pletyka se. Ez egy megbeszélõ, nem kibeszélõ klub.
A kis téren szól a zene, megünneplik a névnapokat.

Juliska és a klub reggel 7-tõl este 17 óráig van
nyitva, de nincs hivatalos záróra. Ha megmarad va-
lami, Juliska szétosztja, nála másnap reggel friss áru
kel, sül. 

– Miért pont cukrász lett?
– A Hajdúságban nõttem fel. Ötéves koromra

vissza tudok emlékezni, látom magam elõtt aho-
gyan anyukám és a nagymama sütötte a sütemé-
nyeket. Az almás pitét mindjárt forrón tömtem
magamba, volt is belõle néha haspanasz. Nagyma-
mával begyújtottunk a kemencébe, megsütöttük a
rengeteg süteményt, azután vittem szét a faluban.
Az volt a vágyam, hogy egyszer én süssek-fõzzek,
háziasszony legyek. Otthon ez megadatott, a há-
rom gyerekkel – ma már mind elmúltak 20 évesek
– 13 évig voltam otthon. Ahogy nõttek, hiányzott
a társaság. Kitanultam a cukrászatot, és megtalál-
tam ezt a boltot. A gyermekkori ízeket teszem a sü-
teményekbe is. 

Marika, egy újabb törzsvendég elmondja: ebben
a kis boltban volt már pecsenyés, lángossütõ, virá-
gos, de senki nem tudott gyökeret ereszteni. Julis-
ka igen! – Maradj is csak meg nekünk! 

Juliska azt mondja, szerencsés embernek tartja
magát, csak egy nagyobb bolt a vágya. Már be is
adta a papírokat az önkormányzathoz. A férje a 20-
as autóbusz volánjánál szeli át naponta többször
Újpestet. Korán kelnek. Juliska 2-kor pattan ki az
ágyból, 3 órára ér a bolthoz. Hét órára már friss áru
sorakozik a tálcákon, a kosarakban. – Nem szeretek
nemet mondani. Ha valaki reggel 7-re rendel 2 kiló
pogácsát, készen lesz. Nem mondom, egy-egy
munkás nap után lefekvéskor érzem a testemben a
fáradságot. Olyankor nehezen tudok elaludni. De
hajnalban ismét kelek. Várnak. – B. K.

„Pogácsás Juliska” minipéksége
klubot hozott létre

A gyerekkor ízeit
teszi a sütikbe
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Köszönet a fesztiválért!
Maga, munkatársai és valamennyi szervezõ nevében mondott 
köszönetet a III. Országos Linedance es Country Fesztivál létrejötté-

ért Lendvai Gábor, a Williams Village Bowling & Country 
Club tulajdonosa a polgármesteri hivatalnak és

Wintermantel Zsolt polgármesternek, aki a ren-
dezvény fõvédnöke volt.

Tóth Sándor, az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetõ igazgatója ezzel
kapcsolatban megjegyezte, az újpesti vállalkozók ötleteik
megvalósításához bizalommal fordulhatnak az önkormány-
zathoz, illetve annak rendezvényszervezéssel is foglalkozó tár-
saságához. „A városvezetés és a mi célunk az, hogy Újpest ne-
vét és hírnevét minél szélesebb körben ismerjék meg, hogy a
kerületben mûködõ vállalkozások sikeresek és fejlõdõképesek
legyenek. Ehhez minden segítséget megadunk” – mondta
Tóth Sándor.



Idõpont: március 26. 
(szombat) 10-17 óra.
Helyszín: Budapest, 
IV. ker., István út 17-19.)

Ingyenes állapotfelmérés:
10-14 óra: vérnyomásmérés, testzsír-
százalék-mérés, vércukor- és összko-
leszterinszint meghatározás 
10-16 óra: Életmód tanácsadás, vér-

nyomásmérés, testtömegindex mé-
rés, húgysavszint-mérés, EKG- és ér-
szûkület vizsgálat, látásvizsgálat, or-
topédiai lábvizsgálat
10 órától: JÓGA VANILLYÁVAL

Elõadások:
13 óra: Tavaszi nagytakarítás kívül és
belül. Elõadó: Dr. Nemes Katalin

A mindennapi böjt csodája,
avagy szervezetünk tisztítása, mé-
regtelenítése (kóstoló és bemutató)
Elõadó: Csengei Károly (Felfedezések
Alapítvány)

Egyéb szolgáltatások:
Hallásdiagnosztika gyermekek és fel-
nõttek részére, hajdiagnosztika,
antioxidánsszint mérés, keringésjaví-

tó lágy lézer terápia, szépségápolás,
kéz-, lábápolás, kozmetikai masz-
százs, dr. Voll-féle állapotfelmérés,
asztrológiai tanácsadás, aurafotózás-
elemzés, grafológia, gyermekrajz-
elemzés. Egész nap biotermékek,
táplálék-kiegészítõk, gyógyhatású
termékek bemutatója és vására. 

Együttmûködõ partnerek: 
BFKH Budapest IV-XV. Kerületi Nép-
egészségügyi Intézet, Újpest Szociális
és Egészségügyi Intézménye (SZEI).
Újpesti Lisztérzékenyek Klubja

A rendezvényre a belépés díjtalan!
Egyes szolgáltatások térítés ellené-
ben vehetõk igénybe! Részletes in-
formáció a szórólapokon és a
www.ugyih.hu honlapon olvasható.

Tavaszi megújulás

Egészségnap
az ifjúsági
házban

Tavaszi
sportparty
Újpest Önkormányzata sportnapra és fõzõversenyre hív
minden kedves érdeklõdõt! A sportparty helyszíne: Új-
pest, Tábor u. 24. (az önkormányzat Ifjúsági Sporttele-
pe) Idõpontja: 2011. április 30. (szombat) 9 órától.

A program fõvédnöke: Wintermantel Zsolt, Újpest
polgármestere.

A SPORTPARTY PROGRAMJA
Labdarúgó torna, felnõtt férfi csapatok részére
Játékforma:  1+5 fõ (+ 4 fõ tartalék). Lebonyolítás: a be-
nevezett csapatok számától függõen 2, vagy több cso-
portban körmérkõzés + I-III. helyért helyosztó.

Parkröplabda torna 
Résztvevõk: 4 fõs, vegyes csapatok  (2 fõ lány+2 fõ fiú)
+ 2 fõ tartalék  – korosztály megkötés nélkül. (Egy idõ-
ben legalább 2 fõ lány legyen a pályán!) Lebonyolítás:
körmérkõzés + helyosztók.

Floorball torna 
Résztvevõk: 4 fõs vegyes csapatok  (2 fõ lány+2 fõ fiú)
+ 2 fõ tartalék –  korosztály megkötés nélkül. (Egy idõ-
ben legalább 2 fõ lány legyen a pályán!) Lebonyolítás:
körmérkõzés + helyosztók.

Pontgyûjtõ
Különféle egyéni próbákon való részvétellel gyûjtött
pontok ajándékokra válthatók a Pontboltban!

Sportkínálat: fekvenyomás, dekázás, kapura rúgás,
helybõl távolugrás, hanyattfekvésbõl felülés,
ugrálókötelezés, darts, légpuska lövészet.

Fõzõverseny:  „Fantázia rizottó”
Az étel elkészítéséhez biztosítjuk az alábbiakat: 1 kg
hagyma, 1 kg gomba, 1 kg sertéslapocka, 1 kg rizs. Min-
den alapanyagból valamennyit fel kell használni – egyé-
ni hozzávalókkal kiegészítve – és az elkészített ételnek
nevet is kell adni, ami utal a felhasznált alapanyagokra.
Minden csapat részére biztosítunk egy asztalt, két pa-
dot, tûzifát és tûzrakóhelyet.

A felsoroltakon kívül a fõzéshez szükséges további
eszközöket és alapanyagokat mindenki hozza magával. 
Alapanyagok átvétele, fõzõhelyek elfoglalása 9 órától,
az elkészült ételek zsûrizése 13 órától.

Eredményhirdetés: a labdajátékok és fõzõverseny he-
lyezettjei részére kb. 14.30 órakor. A díjakat átadja:
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere. A labdarú-
gó és a parkröplabda tornára, valamint a fõzõverseny-
re elõzetesen kell jelentkezni a Polgármesteri Hivatal
Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztályán a 231-3177 tele-
fonszámon, vagy a sport@ujpest.hu e-mail címen 2011.
április 27-ig. A labdarúgó és a parkröplabda tornára
az elsõ 16 csapat, a fõzõversenyre az elsõ 25 csapat ne-
vezését tudjuk elfogadni. 

Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata!
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F E LH Í V Á S
Budapest Fõváros IV. ker.
Újpest Önkormányzat
Képviselõ-testületének a
9/2001. (V. 3.) számú
rendelete alapján ebben
az évben is sor kerül 
Újpest Egészségéért
Díj adományozására.

Újpest Egészségéért Díj adomá-
nyozásának célja, hogy Újpest
Önkormányzat képviselõ-testüle-
te kifejezze elismerését azon sze-
mélyeknek és szervezeteknek,
akik (amelyek) Újpest egészség-
ügyében kiemelkedõ szerepet
töltenek be.

A díj annak a személynek
vagy szervezetnek adományoz-
ható, aki (amely) az egészségügyi
területen újpesti lakosok egészsé-
géért végzett magas színvonalú,
kiemelkedõ vagy több évtizedes
tevékenységével jelentõs mérték-
ben hozzájárult Újpest egészség-
ügyének fejlesztéséhez.

A díj adományozására javasla-
tot várunk magánszemélyektõl,
Újpesten mûködõ egészségügyi
intézmények vezetõitõl, egészség-
ügyi területen mûködõ civil szer-
vezõdések és érdekképviseletek
részérõl.

A díj odaítélésérõl a Népjóléti
Alpolgármester elõterjesztése
alapján – az Önkormányzat Nép-
jóléti és Lakásügyi Bizottsága véle-
ményének kikérését követõen – a
Képviselõ-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a cél-
ra rendszeresített adatlapon lehet
benyújtani 2011. április 22-ig
Nagy István alpolgármester titkár-
ságára. (Bp., IV., István út 14. II/68)

Az adatlap letölthetõ a
www.ujpest.hu lapon, vagy átve-
hetõ a Polgármesteri Hivatal
mindkét ügyfélszolgálati irodájá-
ban (városközpontban: István út
15. és Káposztásmegyeren: Hajló
u. 42-44), ahol a díj odaítélését
szabályozó önkormányzati rende-
let is megtekinthetõ.

Budapest, 2011. március 18.
Nagy István

alpolgármester



8 P r o g r a m a j á n l ó

Program-
naptár
2011. március 25–30-ig 

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� 11.00-18.00: Finta Edit festõmûvész
kiállítása. Március 27-ig. Újpest Galéria
� 11.00-18.00: Magyar népmûvészet
diákrajzokon. Újpesti iskolások munkái.
Március 27-ig. Újpest Galéria
� 10.00-18.00: Urbán Tibor: Víztornyok
c. fotókiállítása, április 4-ig. KFÁMK Fõ-
épület, Galéria
� Tóth László festõmûvész, az Újpesti
Mûvészek Társasága, a Nagybányai
Nagy Zoltán Klub és az Országos Kép-
zõ-és Iparmûvészeti Társaság tagjának
kiállítása az FSZK Király Könyvtárában,
nyitvatartási idõben, április 23-ig. 
� Március 30., 18.00: Poznan-Buda-
pest a barátság jegyében. Dokumen-
tumkiállítás, megnyitó. Újpest Galéria.
Megtekinthetõ: április 17-ig.

Március 25., péntek
MAGYARNÓTA
15.00: „…Ez a föld a hazám…” Jubileu-
mi magyarnóta gálamûsor. Ady MK

FESZTIVÁL
16.00: 5. BIG Filmfesztivál. Újpesti
Polgár Centrum

NYELVTANULÁS 
17.00-18.30: Kezdõ angol tanfolyam.
KFÁMK Fõépület 

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.30 és 18.30: Kondicionáló torna.
Ady MK
18.00-19.00: Hahota jóga. UGYIH
18.00-19.30: Kismama jóga. KFÁMK KH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
15.00-16.30: Jazzbalett. Ady MK
16.30-18.00: Társastánc-gyermek.
KFÁMK KH
14.30-18.15: Hip-hop. UGYIH
16.30-21.00: Földházi Péter társastánc
tanfolyama. UGYIH

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
9.00, 9.45, 10.30, 11.15: Ringató.
KFÁMK KH

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes fog-
lalkozásai. Ady MK

Március 26., szombat
EGÉSZSÉG
10.00-17.00: Tavaszi megújulás-
Egészségnap. UGYIH

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
10.00-12.00: Meserét Bábszínház: A há-
rom kismalac c. bábelõadás. KFÁMK KH

SPORT, TORNA, MOZGÁS
20.00-02.22: Éjszakai pingpong.
KFÁMK KH

STÚDIÓ
9.00-14.00: Harsányi Gábor tehetség-
kutató és kommunikációs készségfej-
lesztõ stúdió. Újpesti Polgár Centrum

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
10.30-12.00: Jazzbalett. Ady MK

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái.
Ady MK

Március 27., vasárnap 
ZENE, TÁNC
17.00-22: Vasárnapi Randevú. A 60-as,
70-es évek zenéjét játssza a Szilver Boys
együttes. Ady MK

Március 28., hétfõ
14.00-18.00: Véradás UGYIH

TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó.

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. Ady MK
9.30-10.15: Manó torna. KFÁMK KH
18.30-19.45: Hatha jóga. KFÁMK KH

KÉZMÛVESSÉG
17.00-20.00: Kerámia stúdió. Ady MK
17.00-20.00: Pedagógus rajzszakkör.
UGYIH

BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. ADY MK
16.00-17.00: Ovi néptánc. KFÁMK Fõ-
épület
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance (1-4.
osztályosoknak). KFÁMK KH
14.30-18.15: HIP-HOP. UGYIH
16.30-17.30: Rock and roll. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

Március 29., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH

BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC 
15.00-19.30: Jazzbalett. Ady MK
17.00-17.45: Balett. KFÁMK KH
17.00-18.00: Rock and roll. UGYIH
18.00-21.00: Társastánc. Földházi
Tánciskola. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-21.00: Jóga tanfolyam. Ady MK
14.00-20.00: Jóga Vanillyával. UGYIH

NYELVTANFOLYAM
17.00-19.00: Kezdõ angol. KFÁMK Fõ-
épület

TORNA, MOZGÁS, HARCMÛVÉSZET
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH
18.00-21.00: Kriston intim torna.
KFÁMK Fõépület

Március 30., szerda 
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

KLUB
10.00-18.00: Hancurka Baba-mama
Klub. KFÁMK KH

KÉZMÛVESSÉG
17.00-18.30: Agyagozás. KFÁMK Fõépület
18.00: Tiffany síküveg, hobby tanfo-
lyam. KFÁMK Fõépület

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-18.00: Gyógytorna. Gyermekek-
nek. KFÁMK Fõépület
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna.
Ady MK
16.00: Bikfic torna kicsiknek. Melicher
Cecíliával. UGYIH
16.45: Bikfic torna nagyocskáknak.
Melicher Cecíliával. UGYIH
17.30: Bikfic torna ovisoknak. Melicher
Cecíliával. UGYIH
18.00-19.00: Kondicionáló és gerinc-
torna. KFÁMK Fõépület
18.15-19.45: Csí Kung-Tai Csi. KFÁMK KH

NÉPTÁNC, HASTÁNC
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK
17.00-18.00: Hastánc kezdõknek.
Fakhr Eldin-Balogh Cecíla. UGYIH
18.00-19.00: Hastánc középhaladók-
nak. Fakhr Eldin- Balogh Cecília. UGYIH 
19.00-20.00: Hastánc haladóknak:
Fakhr Eldin- Balogh Cecília. UGYIH
17.00-17.45: Tulipán gyermek nép-
tánc. KFÁMK KH

Március 31., csütörtök
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK
15.00-18.00: Felnõttképzési Tájékozta-
tó Szolgálat-konzultáció. Ady MK

ZENE – KICSIKNEK
9.30-10.30: Zenebölcsi. UGYIH

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. A nyers
étel csodája c. elõadás. Elõadó: Csengei
Károly. UGYIH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK
18.30-19.30: Kezdõ zumba. KFÁMK KH

18.00-19.00: Rock and roll. UGYIH
18.00-19.00: Salsa, zumba. UGYIH
19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás.
KFÁMK KH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
20.00-21.30: Flamenco. UGYIH

KÓRUSÉNEKLÉS
17.45-21.00: Adorate Vegyeskar pró-
bái. Ady MK

TORNA, MOZGÁS, SPORT
19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK Fõépület
17.00-21.00: Jóga. Ady MK

VÉRADÁS
Március 28-án, 14-18 óra között véradó
napot tart a Vöröskereszt az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Házban, amelyre
minden segíteni szándékozó véradót
szeretettel várnak. A regisztrációhoz
fényképes igazolvány, lakcímkártya és
TAJ-kártya szükséges! A következõ vér-
adás idõpontja: április 18-án, 14-18 óra!

Olvasóink figyelmébe! Összeállításunk nem
tartalmazza a teljes kínálatot. Kérjük, ér-
deklõdjön a mûvelõdési intézményeknél! 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény:
Fejezetek Újpest történetébõl. A kiállí-
tás megtekinthetõ – vasárnap és hétfõ
kivételével – naponta 10-17 óráig,
szombaton 10-14 óráig.
KFÁMK Fõépület: Karinthy Frigyes
emlékkiállítás
KFÁMK Közösségi Ház: Maklári Péter
fotóriporter: Hollókõ címû fotókiállítása

MIT HOL TALÁL? 
� Ady Endre Mûvelõdési Központ:

1043 Bp., Tavasz u. 4. Tel.: 231-6000
� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp.,

Árpád út 66. Tel.: 379-3114
� Újpest Galéria: 1042 Bp., Árpád út

66. Tel.: 379-3114
� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület:

1048 Bp., Hajló u. 2-8. Tel.: 380-6188,
380-6163

� Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi
Ház: 1048 Bp., Lóverseny tér 6. Tel:
380-6760

� UGYIH: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Ház, 1042 Bp., István út 17-19. Tel.:
231-7070

� Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény:
1043 Bp., Berda J. u. 48. Tel.: 370-0652

HELYSZÍNVÁLTOZÁS
Az Újpesti Magyardal és Zenebarát
Társaskör értesíti tagjait és vendé-
geit, hogy a következõ, április 5-én
esedékes találkozójukra, új helyszí-
nen, az Újpesti Polgár Centrumban
kerül sor (IV., Árpád út 66.). Az idõ-
pont változatlan: 15 óra.

László Mária körvezetõ
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NÕK A MÛVÉSZETBEN
Folytatva a két évvel ezelõtt, ugyan-
ezzel a címmel megnyílt kiállítás al-
kalmával elhatározottakat, immár
másodszor találkozik Újpesten öt-
venöt nõ, ötvenöt alkotással. Az Új-
pesti Mûvészek Társasága szervezé-
sében megnyíló, országos jelentõsé-
gû tárlat kortárs alkotók, festõk,
grafikusok, szobrászok munkáit tár-
ja a nagyközönség elé. A csoportos
kiállítás megtekintése után, a kiállí-
tás látogatói eldönthetik, van-e nõi
mûvészet, miként közelítenek az al-
kotók a témához, milyen szimbó-
lumrendszert használnak. Megnyi-
tó: április 1-jén, 18 órakor, Újpest
Galéria. A kiállítás április 17-ig várja
a látogatókat.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT
Egészségnap az Újpesti Gyermek- és
Ifjúsági Házban március 26-án, 10-
17 óra között. Ízelítõ a Tavaszi meg-
újulás címû programból: Ingyenes
állapotfelmérés (10-14 óráig), vér-
nyomásmérés, testzsírszázalék mé-
rés, vércukor- és összkoleszterin-
szint meghatározás. Életmód tanács-
adás (10-16 óráig), vérnyomásmérés,
testtömegindex mérés, húgysavszint
mérés, EKG és érszûkület vizsgálat.
Látásvizsgálat, ortopédiai lábvizsgá-
lat. Elõadások 13 órától. A rendez-
vényre a belépés díjtalan, egyes szol-
gáltatások térítés ellenében vehetõk

igénybe. Egészség és ezotéria nap a
Karinthy FÁMK Fõépületében: április
2-án, 10-18 óráig. Ízelítõ a program-
ból: egészségfelmérések, elektromos,
mágneses kezelések, fény-, színterá-
pia, auraelemzés, asztrológia. Egész-
ségmegõrzõ termékek , étrend-
kiegészítõk, gyógyító kövek, ékszerek
vására. A belépés ingyenes. Egyes
szolgáltatások kedvezményes díjjal
vehetõk igénybe.

JÁTSZÓHÁZ
Szülõklub és képességfejlesztõ ját-
szóház sajátos nevelési igényû gyer-
mekek és szüleik részére. Az Ady
Endre Mûvelõdési Központ és az Új-
pesti Speciális Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény programja. Március
30-án, 17 órakor játszóház. Gyógy-
pedagógusok fejlesztõ játékokkal se-
gítik a gyermekek tanulási képessé-
geit. Április 13-án, 17 órakor klub-
foglalkozás lesz, amikor a szülõk
szakemberektõl kapnak választ kér-
déseikre. A szülõklub témája: To-
vábbtanulási és pályaválasztási lehe-
tõségek – a nyelvtanulás lehetõségei.
Színhely: Újpesti Polgár Centrum. A
programok térítésmentesek.

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
„Sem emlék, sem varázslat” címmel,
Radnóti Miklós emlékére. Közremû-
ködnek: Harsányi Gábor kétszeres
Jászai Mari-díjas, Érdemes Mûvész,
Nyári István elõadómûvész, vala-
mint az Újpesti Kommunikációs Stú-
dió növendékei. Egy középiskolában
zajló, rendhagyó irodalomórának le-
hetünk részesei. Miközben Radnóti

líráját hallgatjuk, megelevenednek
életének fontosabb eseményei, hely-
színei. Az elõadás idõpontja: április
29., 11 óra. Jegyár: 500 Ft. Az emlék-
mûsor anyagának összeállításában
közremûködött: Szöllõsy Marianne.

FÁTÓL AZ ERDÕT! 
Az ENSZ által meghirdetett 2011 – az
erdõk nemzetközi éve kapcsán képzõ-
mûvészeti pályázatot hirdet az Újpes-
ti Gyermek- és ifjúsági Ház. A legjobb
alkotásokból az Újpesti Gyermek Ga-
lériában a késõbbiek során kiállítás
nyílik. A pályázatra a környezetvéde-
lem nem megszokott értelmezését
várják, hanem a természethez kötõdõ
egyéni meglátások és egyéni megol-
dások visszatükrözését, frázisok he-
lyett valódi ötleteket, akár humoros
formában is. A pályázatra négy kate-
góriában lehet nevezni, március 30-
ig. Részletes infó: www.ugyih.hu,
pr@ugyih.hu, telefonon: 231-7082. 

VERSPÓDIUM 
Jordán Tamás József Attila-estje áp-
rilis 10-én, 18 órakor az Újpesti
Kamaraszínházban. Egy nappal a
költészet napjává vált József Attila
születésnap elõtt, Jordán Tamás Új-
pesten teremt alkalmat arra, hogy
bepillantsunk egy alkotó belsõ vilá-
gába, elénk tárt lelkébe. Jordán Ta-
más elõadóestjével több, mint más-
fél évtizede járja az országot. Az elõ-
adás 1936 májusát idézi. A pszicho-
lógus kezelése alatt álló költõ ekkor
írott életrajzi szövegével, zavarba ej-
tõ, pszichoanalitikus önvallomásá-
val szemben a mai napig tanácsta-
lan az irodalomtudomány. A mû-

vész utánozhatatlanul személyes ér-
telmezésével mindjárt két alkotó
ember vívódásait láttatja egyszerre.
Jegyár: 900 Ft.

GYERMEK TÁNCHÁZ
Az Ady Endre Mûvelõdési Központ-
ban április 17-én, 10-12 óráig. Az
Ady Endre Mûvelõdési Központ és a
Bem Néptáncegyüttes közkedvelt so-
rozatában ez alkalommal zöldág járást
tartanak, amelynek során ünnepein-
ket és jeles napjainkat követve megis-
merkedhetünk az ezekhez kapcsoló-
dó szokásokkal, játékokkal. A kézmû-
ves foglalkozáson koszorúkészítés fo-
lyik, a tánchoz vonós banda húzza a
talpalávalót. Belépõjegy: 500 Ft. 

ZENEBÖLCSI 
Március 31-én az Újpesti Gyermek-
és Ifjúsági Házban, 9.30-10.30 kö-
zött. Ajánljuk a babáknak és a ma-
máknak is, hiszen remek kikapcsoló-
dási lehetõség és tanulás is egyben. A
zenés-mozgásos foglalkozás hasznos
a babák számára a fejlõdés szem-
pontjából. A tudomány ugyanis azt
igazolta, hogy a zene nemcsak a mag-
zati életben, hanem a születés utáni is
rendkívül fontos – például a lelki fej-
lõdés során is. A zene és a közös da-
lolás mindig feloldja a kisgyermeket,
ezáltal elõsegíthetjük a kicsik fejlõdé-
sét azzal, hogy a tanulási lépcsõfoko-
kat könnyebben és nyugodtabban
járják végig. A zenebölcsi lehetõség
arra is, hogy a mamák elsajátítsák eze-
ket a játékokat és minél többet éne-
keljenek a gyermekeiknek és a gyer-
mekeikkel. Az UGYIH tanfolyamát
Melicher Cecília vezeti. Infó: UGYIH

Ezt
ajánljuk



ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA
Kiss Péter országgyûlési képviselõ (MSZP) fogadóórát
tart 2011. március 29-én 13.30 órától a Nádor utca 1-
ben az MSZP kerületi székházában (elõzetes bejelentke-
zésre is van lehetõség a várakozás elkerülése érdekében).
Természetesen más idõpontban is lehetséges a megbeszé-
lés, egyeztetés után. Telefonszám: 441-5555.

Dr. Hollósi Antal országgyûlési képviselõ (Fidesz) márci-
us 31-én 16-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iro-
da (1042 Bp., Árpád út 56.) Bejelentkezés: 369-09-05.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Április 6-án, szerdán, 17-18 óráig, ingyenes jogi
tanácsadást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Hely-

szín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Beje-
lentkezés: H-P 11-18-ig a 369-09-05-ös telefonszámon.

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselõ március 28-

án 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp.,, Ár-
pád út 56. Tel.: 369-09-05.) Németh Edit Éva, Hladony
Sándor Gyula önkormányzati képviselõk április 4-
én17-18-óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet,
Ozsváth Kálmán Gyula képviselõk április 4-én 18-19
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042
Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-09-05.) Nagy István önkor-
mányzati képviselõ április 5-én 16-17 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal II/68. Jókay Attila,
Koronka Lajos önkormányzati képviselõk április 11-én
17-18 óráig; Bartók Béla önkormányzati képviselõ ápri-
lis 12-én 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042
Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-09-05.)

www.ujpestifidesz.hu

A Jobbik Újpesti Szervezete szeretettel meghívja
Önt és kedves családját ifj. Tompó László iroda-
lomtörténész rendezvénysorozatának következõ

elõadására: „Anyanyelvem, te gyönyörû, egyetlenegy!”
Helyszín: Andretti Üzletház, 1047 Bp., Váci út 13. Idõ-
pont: április 8., 18 óra.

Pajor Tibor önkormányzati képviselõ fogadóórája: min-
den hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óra között, a Szent Lász-
ló tér 7. alatt.

Szalma Botond (KDNP) minden hónap elsõ hétfõ-
jén 18 órától tart fogadóórát a Templom u. 4.
szám alatt.

Perneczky László önkormányzati képviselõ
(LMP), Fenntartható Fejlõdés tanácsnok foga-

dóórája: elõzetes egyeztetés alapján. Tel.: +36-20-390-0566.
E-mail: ujpest@lehetmas.hu

Az MSZP Újpest-Káposztásmegyeri Nõtagozata
GYÛJTÉST SZERVEZ a rászorulók javára. Kér-
jük felesleges ruhanemûjét, gyerekjátékot már-

cius 28.– április 1. között, 14-tõl 17 óráig hozza el a Ná-
dor utca 1-be. 

MSZP KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselõ elõzetes telefo-
non történt egyeztetés alapján – a 06 20 518 7830-as te-
lefonszámon – bármikor. Belán Beatrix önkormányzati
képviselõ  április 1-én 17 órától, Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselõ április 4-én 17-18 óráig az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., Ná-
dor u. 1.) tartanak fogadóórát, Horváth Imre önkor-
mányzati képviselõ minden hónap elsõ szerdáján 17 órá-
tól tart fogadóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gim-
náziumban (1046 Bp., Bõrfestõ u. 5-9.), következõ foga-
dóórája április 6-án lesz.

www.mszpujpest.hu

Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselõi-
nek fogadóórái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) önkor-
mányzati képviselõ, a Káposztásmegyeri Telepü-
lésrészi Önkormányzat elöljárója, minden hónap

2. hétfõjén, 17-18-ig tartja fogadóóráját. Helyszín: IV. Haj-
ló u. 42-44., a TRÖK helyisége. Páli József Pál (1. evk.)
önkormányzati képviselõ, minden hónap 2. hétfõjén 17-
18-ig tartja fogadóóráját. Helyszín: IV. Hajló u. 42-44., a
TRÖK helyisége.

Újpestért
Egyesület

10 M o z a i k

Vedd és vidd!

A vers legyen veled!
A Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár min-
denkivel szeretné
megosztani a vers-
olvasás örömét…
Budapest számos
pontján – nevezzük

verslelõhelyeknek – helyeztünk el színes-vi-
dám „Vedd és vidd!” dobozokat, melyek „vers-
kártyákat” rejtenek.

Újpesten: 4/1 sz. Király u. könyvtár, Ady Endre
Mûvelõdési Központ, Károlyi István 12 Évfolya-
mos Gimnázium. A verskártyákon, négy kategóri-
ában (szerelmes; háború és béke; humor és szatí-
ra; tájlíra), nyolc magyar költõ versével kapcsolat-
ban teszünk fel kérdéseket. Ha tudod a választ
(fejbõl, könyvekbõl, Internetrõl stb.) a megfejtést
a vers@fszek.hu címre várjuk, neved, kérjük, sze-
repeljen a levélben.

Néhány egyszerû szabály:
– Beküldési határidõ: 2011. április 4. Egy levél-

ben egyszerre csak egy verssel kapcsolatban küldj
megfejtést. A levél tárgya legyen a verskártya tí-
pusa és száma, utóbbit a Verskártya hátoldalán, a
bal felsõ sarokban találod (pl. szerelmes 2)

– Természetesen mind a nyolc Verskártyához
küldhetsz megfejtést, de egy verskártyával kap-
csolatban csak az elsõként beküldött leveled
vesszük figyelembe.

– A nyertesek hozzájárulnak nevük közzété-
teléhez.

A megfejtõk között értékes nyereményeket
sorsolunk ki! A nyerteseket email-ben értesítjük.
Eredményhirdetés: 2011. április 11. Egyben –
külön nyereményekért – versíró pályázatot is hir-
detünk. A fenti kategóriákban (szerelmes; háború
és béke; humor és szatíra; tájlíra) várunk tõled
verseket. Egy email-címrõl egy kategóriában egy
verssel nevezhetsz, a vers@fszek.hu címre küldött
levéllel. A levél tárgyában szerepeljen: „versíró pá-
lyázat” + a típus megnevezése (pl. versíró pályá-
zat, szerelmes).

Pályázatoddal hozzájárulsz, hogy beküldött
versed/verseid közölhetjük a blogounkon, és a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján
(www.fszek.hu). FSZK Király Könyvtár

Parktisztítás 
a Népszigeten 
(Szúnyog sziget)

2011. április 16-án a MAGYAROR-
SZÁGI FÖLD EGYESÜLET szervezésé-
ben. Gyülekezés: reggel 9 órakor a sziget
déli részén a KSI csónakháznál, vagy 
az északi részén a Kutyaiskolánál. Bõ-
vebb információ a www.foldegyesulet.hu
weboldalon. 
SEGÍTSE MUNKÁNKAT ADÓJA 1%-ÁVAL!
Adószámunk: 18126288-1-42

Az egyesület

FOTÓPÁLYÁZAT

Kezdõdik a feltöltés!
Az Újpesti Napló fotópályázatot hirdetett
amatõr és profi fotósok számára. A pályamû-
veket március 30-ig küldhetik be a jelentke-
zõk a fotopalyazat@ujpestimedia.hu címre az
elõzetes regisztrációt követõen. A kiírás
felételei az ujpest.hu illetve az ujpest-kaposz-
tasmegyer facebook oldalakon olvashatók.
Eredményhirdetés: április 28-án.

Beszámoló a pályázat eredményérõl
A képviselõ-testület a 23/2000. (XII.29.) számú ön-
kormányzati rendelete alapján 2010.12.15. napján
kiírta a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-
kiegyenlítõ támogatására irányuló pályázatot.

A pályázatok elbírálására alakult ad-hoc bizott-
ság 16 pályázó részére – a fennálló díjhátralék
csökkentésére illetve kiegyenlítésére – összesen 
5 000 000 Ft összegû támogatást állapított meg. 

Nagy István alpolgármester

Köszönet a támogatásért
A Szülõk az Óvodáért Alapítvány (1043 Bp.,
Csányi László u. 30. Adószám: 18000043-1-41) ez-
úton teszi közzé, hogy az 1%-ból befolyt össze-
get, 382 836 Ft-ot az alapító okirat célkitûzésének
megfelelõen óvodai kirándulásra, illetve az udvar
játékainak bõvítésére fordította. Az alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogat-
ják célkitûzéseit.

Primuszné Veres Éva kuratóriumi tag
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Raffay István
szobrai
Mintegy harminc kisplasztikát vo-
nultatott fel az Újpest Galériában
Raffay István szobrászmûvész.

A kiállított bronzszobrok többsége nõi alakzato-
kat ábrázol, más-más dimenzióban. A régmúlt
üzenetét hordozzák munkái, mert korok, nemze-
dékek, emberek változásán keresztül talán az
egyetlen, ami változatlanul az emberiség érdeklõ-
désének középpontjában maradt: a Nõ, az asz-
szony nõi szépségével és tiszta lelkülettel. A mû-
vész különösen vonzódik „az áldott állapotban”
lévõ nõi figurákhoz, amelyeket finoman cizellált
formanyelven mutat be. Ilyenek például a Váran-
dós, Áldott állapotban címû alkotásai.

Az üveglapok alatt olyan vonalas motívumokat
„krokikat” találunk, amelyek szintén terhes anyákat
ábrázolnak. A krokiról Matisse francia festõ és Pi-
casso mûvészete ötlik az emlékezetembe, õk alkal-
mazták elõszeretettel ezt a kifejezési formát. A kez-
detekrõl így vall a mûvész: „Szenvedélyes barlangász

voltam, teljesen ámulatba ejtett a természet csodá-
ja, a bizarr cseppkövekbõl formálódott amorf szob-
rocskák alakzata. Szeretem a zord természeti helye-
ket, a változatos formakincseket, felkínáló hegyeket
és barlangokat.” A kisplasztikákat szemlélve meg-
gyõzõdhetünk arról, hogy alkotójuk semmiféle iz-
mushoz nem kapcsolódik, semmiféle elvárásnak
nem akar megfelelni, saját testén átszûrve kompo-
nálja meg mûveit. Elutasít mindenféle mellébeszé-
lést, érzelmeit és élményeit szenvedélyesen és fe-
szesen fogalmazza meg bronzszobraiban.

Munkáit vidámság, formagazdaság, az anyag
tisztelete jellemzi. Egy öntörvényû mûvésze-
tet hozott létre, amelyet saját mércéje szerint
alkalmaz. Az alkotó mûveit „antiemlék-
mûvekkel” illeti, amelyek a társadalommal,
közízléssel, valamint elvárásokkal szemben áll-
nak. Alkotásaival nem akar politizálni, de társa-
dalmi mondanivalót becsempészi munkáiba,
ehhez a vonulathoz tartoznak Utcán, Szel-
lemlovas és Mutatvány címû mûvei.

A mester olyan viaszmunkákat használ,
amelyek precíziós szoboröntvények for-
mázásához szükségesek. Technikai
munkáit „viasztveszejtés-
es” bronzfiguráknak neve-
zi. A reneszánszkorban
voltak jelentõs hívei ennek

a munkamódszernek. Magyarországra Amerigo
Tot hozta be mûveivel ezt a szobrászati technikát. 

Ha jobban szemügyre vesszük az alkotásokat,
érezhetjük Raffaynak az õsi mítoszokhoz való
vonzódását. Elsõsorban görög, az afrikai és óceáni
mûvészet áll hozzá közel. Nem véletlen, hogy a
múltba gyökerezik Ady munkássága is, aki a vilá-
got az õsi – a cethal mitológiai jelképével az éle-

tet magas vizekkel helyettesítette, Bartók és
Kodály az autentikus népdal ritmusára épí-

tett, Medgyessy a nõi szépséget tette esz-
ményének…

Raffay István által alkotott szobrok az
ember és a természet megbonthatatlan
összhangjára utalnak, és arról árulkod-
nak, hogy vannak még alkotók, akik nem

tudnak belenyugodni abba, hogy az el-
idegenedés a mindent absztrakká lúgozó
uniformizálás, a technikai civilizáció el-

pusztítsa az egyén kreativitását, a dolgokat
szüntelenül átrendezõ és az átrendezés ré-
vén humanizáló tevékenységet. 

Raffay azon mûvészek közé tartozik,
akik hosszú évtizedekig „érlelõdtek” ne-

mes aszúvá, de késõbb annál na-
gyobb értékekkel gazdagították
a magyar képzõmûvészetet. 

– KERESZTES SZILVIA

Hajvágás 1280 forintért már a

Templom u. 3. szám alatti fodrászatban

Teljes körű kiszolgálás szolid áron. 

Keresek üzletembe fiatal fodrászt

(vendégkörrel) váltótársnak

Tel.: 06-30-553-5673

Böngésszünk biztonságosan!
Egyre többen használják a vilá-
gon azt az egyedülálló progra-
mot, amelyet magyar szakembe-
rek hoztak létre. Felismeri azo-
kat a tartalmakat az interneten,
amelyek ártalmasak a gyerekko-
rú felhasználók számára.

A program megalkotója
Schiroky Vilmos és csapata. A há-
romgyermekes édesapa a Király

utcai Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban tartott bemutatót.
– A gyerek rendkívül gyorsan megtanulja az internet használatát,

akár már hét-nyolc évesen is képes azt alkalmazni – mondta. – Persze,
azt nem ismeri fel, hogy a net nem csak játékra, tanulásra, levelezésre
alkalmas, hanem a hálón fellelhetõ tartalmak veszélyt is rejtenek. 

Megtudtuk, hogy a magyar fejlesztésû szoftver nem csak megakadá-
lyozni képes a kétes, tiltott képek elküldését, de a kiválasztott képeket is
ellenõrzi, még mielõtt a gyerekek elé kerülhetnének. – Ráadásul, még töb-
bet is tud- folytatta Schiroky Vilmos. Azon túl, hogy felismeri a tartalmat,
visszacsatolásra is alkalmas. Ez annyit jelent, hogy e-mailben figyelmezte-
ti a szülõket, hogy gyermekük magáról szeretne képet feltölteni a hálóra.

A szoftver negyedik éve mûködik, az a modul, amelyik a visszacsato-
lásért felelõs, fél éves.  Népszerûsége egyre nõ, 530 iskolában fut a rend-
szer, és nyolcezer otthoni felhasználója is van, ez összesen körülbelül 30
ezer számítógépet jelent.

– Óriási elõnye a programnak, hogy nem követel hatalmas szakmai
tudást, alapfokú informatikai felkészültséggel beállítható, használható.
Szûr, figyelmeztet, ha kell letilt és oktat is egyaránt. Röviden fogalmaz-
va, elõsegíti, hogy minden korosztály tudatosan használja a világhálót –
mondta a program koordinátora. (gergely)

FELHÍVÁS! Kedves Olvasóink! Az Újpesti
Napló arra kéri Önöket, írják meg, eljut-
nak-e postaládájukba rendszeresen lapunk
példányai. A következõ címre várjuk visz-
szajelzéseiket: szerkesztoseg@ujpestime-
dia.hu. Postacím: Bp., 1043 Tavasz utca 4. I.
emelet, Újpesti Napló szerkesztõsége.

Köszönjük!

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola felvételt hirdet klasszikus zene, jazz-
és népzenei tagozatán hangszeres és énekes szakokra. 

Klasszikus zene tagozat: zongora, orgona, gitár, cimbalom, magánének,
hegedû, brácsa, gordonka, nagybõgõ, furulya, fuvola, oboa, klarinét, 

szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona, tuba, ütõ.
Jazz tagozat: jazz-zongora, jazzgitár, jazzének, jazzbõgõ, basszusgitár, jazzdob

Népzene tagozat: népi ének, citera
A felvételi helye: 1042 Budapest, Szent István tér 21. A felvételi idõpontja:
2011. április 27-29-ig, délután 15-tõl 18 óráig. Az egyes szakok pontos

felvételi ideje megtalálható a zeneiskola honlapján: www.zenede.eu

ÉLETMENTÕ PONTOK ÚJPESTEN
Életmentõ pontok – automata defibrillátor készülékek Újpesten: 
Ady Endre Mûvelõdési Központ (1043 Bp.,Tavasz utca 4.)  
Polgármesteri Hivatal (1041 Bp., István út 14.) 
Polgármesteri Hivatal káposztásmegyeri kirendeltség (1048 Bp., Hajló utca 42-44.) 
Újpesti Szent István téri piac, Piacfelügyelõség.
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A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest
Önkormányzat Képviselõ-testülete, az
átmenetileg nehéz helyzetbe került
családok lakáshitel-törlesztéseinek tá-
mogatásáról szóló 25/2009. (X.01.) szá-
mú Önkormányzati rendelet (a továb-
biakban: rendelet) felhatalmazása
alapján, annak elõsegítése érdekében,
hogy az érintettek lakástulajdonukat
megtarthassák, és a fizetõképességü-
ket helyreállítsák pályázatot ír ki, az
alábbi feltételekkel.

I. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1. A pályázat benyújtására jogosult az a természetes
személy aki, magyarországi székhellyel vagy telephellyel
rendelkezõ bankkal, pénzintézettel (a továbbiakban
együtt: bank) 2008. szeptember 1. napját megelõzõen
olyan lakáshitel szerzõdést kötött új vagy használt la-
kás megvásárlására vagy felújítására, amelynek biztosí-
tékául a megvásárolt vagy felújított lakásra (a további-
akban: hitellel terhelt lakás) jelzálogjogot jegyeztek be
az ingatlan-nyilvántartásba, amennyiben

a) az adós, adóstársak (a továbbiakban együtt:
adós) az Európai Unió tagállamának állampolgára, il-
letve letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózko-
dásra jogosító engedéllyel rendelkezõ személy, és

b) a hitellel terhelt lakás Újpest közigazgatási terüle-
tén van, és

c) egyéb beköltözhetõ lakás célú ingatlannal az
adós, illetve az Adóssal egy háztartásban élõ személyek
nem rendelkeznek, és

d) az adós, illetve az adóssal egy háztartásban élõ
személyek tulajdonában – a lakáshoz tartozó garázs és
tároló kivételével – nincs üdülõ vagy egyéb nem lakás
céljára szolgáló ingatlan, és

e) az adós, illetve az adóssal egy háztartásban élõ
személyek tulajdonában lévõ gépjármûvek – a tulajdo-
nos foglalkozásának gyakorlásához elengedhetetlenül
szükséges gépjármûvek kivételével – együttes forgalmi
értéke nem haladja meg a hárommillió forintot, és

f) az adós bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye
a hitellel terhelt lakásban van és életvitelszerûen ott is
lakik, illetve az adós vagy az adóstársak egyike már
2008. szeptember 1-jét megelõzõen is rendelkezett Új-
pesten bejelentett lakó- vagy  tartózkodási hellyel, és

g) az adós lakáshitelének törlesztéséhez más jogcí-
men rendszeres támogatásban nem részesül, és

h) az adósnak 2008. szeptember 1-jén a hitellel ter-
helt lakásra nem volt 30 napnál régebbi lakáshitel-tör-
lesztési- vagy közüzemi díj hátraléka, és

i) az adós a pályázat benyújtásának idõpontjában
érvényes és hatályos (fel nem mondott), a jelen rende-
letben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelõ
lakáshitel szerzõdéssel rendelkezik, és

j) a lakáshitel havi törlesztési díjának levonását kö-
vetõen az adós háztartásában élõ személyek egy fõre
jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (nyugdíj-
minimum) 300%-át.

Érvénytelen a pályázat, ha az adós nem felel meg a
fent meghatározott valamely feltételnek, illetve ha a
pályázatot hiányosan, vagy nem az elõírt formában
nyújtották be. Az érvénytelen pályázatot a polgármes-
ter az ok megjelölésével elutasítja.

2. A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a hi-
tellel terhelt lakásban – az egy háztartásban élõ szemé-
lyek számához viszonyítva – a lakás szobaszáma és
alapterülete nem haladja meg az alábbi mértéket:

a) két fõig 56 m2;
b) két fõtõl öt fõig 72 m2;            
c) öt fõ felett 100 m2,

3. A támogatást azon adósok részére lehet megálla-
pítani, akik önhibájukon kívül kerültek olyan helyzet-
be, hogy fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy la-
kástulajdonukat – ezáltal lakhatási lehetõségüket – el-
veszítsék.

Az adós önhibáján kívüli körülménynek minõsül kü-
lönösen, ha:

a) 2008. szeptember 1-jét követõen munkahelyét el-
veszítette, vagy a munkáltató 2008. szeptember 1-jét
követõen meghozott döntésével csak részmunkaidõ-
ben alkalmazza;

b) a lakáshitel – a pályázat benyújtását megelõzõ
utolsó – törlesztõ-részletének összege jelentõsen, több
mint 25%-kal növekedett a 2008. szeptember havi tör-
lesztõ-részlethez viszonyítottan; és

c) havi nettó jövedelme 2008 szeptemberéhez viszo-
nyítottan legalább 20%-kal csökkent. 

II. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, IDÕTARTAMA
1. A támogatás vissza nem térítendõ. A támogatás

havi összege legfeljebb 30 000 Ft lehet.
2. A támogatás folyósításának idõtartama legfeljebb

hat hónap lehet. 
3. Újabb támogatásra nem jogosult az az adós, aki a

jelen rendelet szerinti támogatásban korábban már ré-
szesült. 

4. Valamely hitellel terhelt lakás vonatkozásában
egyazon háztartásban élõ személyek részére csak egy
támogatás állapítható meg.

III. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
1. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat – a Ma-

gyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959.
évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályainak
megfelelõen – támogatási szerzõdést (a továbbiakban:
szerzõdés) köt az NLB döntésétõl számított 30 napon
belül. 

2. Az Önkormányzat a támogatás összegét havonta
közvetlenül a hitelezõ bank részére utalja át. 

3. A támogatási szerzõdés hatálya alatt az adós kö-
teles az esedékes lakáshitel törlesztési- illetve közüzemi
díjfizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget
tenni, és ezt az Önkormányzat felé negyedévente iga-
zolni. 

4. Amennyiben az adós a támogatási szerzõdésben
foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyéb-
ként rosszhiszemûen jár el, az Önkormányzat a támo-
gatás folyósítását azonnali hatállyal megszünteti, eb-
ben az esetben a támogatott a már folyósított támo-

gatás teljes összegét – a Ptk. szerinti késedelmi kama-
tokkal növelt összegben – haladéktalanul köteles az
Önkormányzat részére visszafizetni.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 
ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE

1. A pályázatot az erre a célra rendszeresített forma-
nyomtatványon, kizárólag személyesen lehet benyújta-
ni a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Buda-
pest, IV. ker., István út 14 fsz./4.) A pályázattal kapcso-
latos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhetõ (Tel.: 231-
31-79)

2. Pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker. István
út 15.) szerezhetõ be, vagy letölthetõ a www.ujpest.hu
weboldalról.

3. A pályázat benyújtására nyitva álló határidõ:
2011. április 27., 15 óra

4. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi
Bizottság – a pályázatok beadására nyitva álló határidõ
utolsó napjától számított 45 napon belül – értékeli, és
dönt a támogatás odaítélésérõl, a támogatásban része-
sített pályázók körérõl, valamint a támogatás mértéké-
rõl és idõtartamáról.

5. A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól szá-
mított 30 napon belül írásban értesíti a döntésrõl.

V. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 
A pályázatot az alábbi mellékletekkel együtt kell be-
nyújtani:

a) az adós, és a vele egy háztartásban élõ személyek
2008. szeptemberi jövedelmét igazoló okiratok;

b) az adós, és a vele egy háztartásban élõ személyek
jelenlegi jövedelmét igazoló okiratok;

c) az adós, és a vele egy háztartásban élõ személyek
jövedelmében 2008. szeptember 1-jét követõen beállt
változásokat igazoló okiratok (pl. munkahely elveszíté-
se, Gyed);

d) a hitelszerzõdés egy másolati példánya;
e) a bank által a pályázat benyújtását megelõzõ 30

napon belül kiállított egyenleg-értesítõ, amely tartal-
mazza  a felvett hitel összegét, a pályázat benyújtásáig
törlesztett összeget, valamint a még fennálló tartozás
összegét;

f) igazolás a törlesztõ-részlet 2008. szeptemberi ösz-
szegérõl, valamint igazolás, hogy a pályázat benyújtá-
sakor mekkora a törlesztõ-részlet összege;

g) a bank által esetlegesen küldött fizetési felszólítá-
sok;

h) nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetében
az adós hozzájárul ahhoz, hogy a hitelezõ bank értesít-
se az Önkormányzatot abban az esetben, ha fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget,

i) a hitellel terhelt lakásra vonatkozó 2008 szeptem-
ber 1-jén fennállt közüzemi díj igazolások (szolgáltatói
igazolás: FÕTÁV Zrt., DHK Zrt. ELMÛ Nyrt., Díjbesze-
dõ Zrt., Gázmûvek Zrt.); 

j)  a hitellel terhelt lakásra vonatkozó, a pályázat be-
nyújtásakor 30 napnál nem régebbi közüzemi díj iga-
zolások (szolgáltatói igazolás: FÕTÁV Zrt., DHK Zrt.
ELMÛ Nyrt., Díjbeszedõ Zrt., Gázmûvek Zrt.).

Budapest, 2011. március 24.
Budapest IV. ker., Újpest Önkormányzata  
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Harminchat család pályázott
Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatására 36 család nyújtott be
pályázatot. A benyújtott pályázatok közül 9 volt érvénytelen. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2011. március
10-i ülésén döntött az érvényesen pályázók számára nyújtandó támogatásokról, és 20 család részére állapított
meg támogatást, hat hónapos idõtartamra. A támogatások együttes értéke: 2 520 000 Ft.
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Magyar Zoltán olimpiai bajnok tornász, a ma-
gyar Tornaszövetség elnöke adta át utódjának, a
világbajnok Berki Krisztiánnak azt a tornaszert,
amely nélkül szinte semmi esélye nem lenne az
újpesti tornásznak arra, hogy kivívja a jogot a
londoni olimpián való szereplésre.  Japánból,
még a földrengés elõtt, érkezett meg a szer,
amelyen – a tervek szerint – Tokióban kell bizo-
nyítani a magyar versenyzõnek.

Berki Krisztián gõzerõvel készül a kvalifikációs vi-
lágbajnokságra, mindent alárendel a sikeres szerep-
lés érdekében. A felkészülésében óriási segítség,
hogy a MOB és a tornaszövetség segítségével két
olyan lovat sikerült beszerezni, amelyen a tokiói
versenyt rendezik.

– Nagy különbség van ló és ló között? – kérdeztük
a világbajnokot.

– Óriási! A japán szer jóval kisebb az európainál,
ráadásul a kápák is alacsonyabbak. Nekem különö-
sen veszélyes ez a ló, hiszen az átlagosnál hosszabb
ujjaim könnyen beleakadhatnak a „bõrbe”, és akkor
nincs mese, törik a csont.  Különbség még, hogy
sokkal jobban lekerekítették, ami a szembõl és ol-
dalról is jól látszik. Igaz, némi elõnye is van, ugyan-
is szélesebb a megszokottnál, így könnyebb rajta tá-
maszkodni. Ja, majd’ elfelejtettem, a japán ló anya-
gában is más, sokkal keményebb, mint az Európá-
ban is használt szerek.

– Mikor kezdi igazából az ismerkedést az új lóval?
– A tervek szerint május elején pattanok fel rá

elõször, mert az áprilisi, berlini Európa-bajnoksá-
got még a jól bevált, régi szeren rendezik. 

– Mi lesz az Európa-bajnokságon?
– Szerencsére a betegségem a múlté. Kihagy-

tam ugyan a cottbusi világkupát, de már teljes ér-
tékû munkát végzek. Világbajnokként, természe-
tesen nem lehet más a célom a kontinens viada-
lon, mint az aranyérem.

– Felmerül a kérdés, vajon mi történik, ha a Ja-
pánt ért katasztrófa miatt – földrengés, cunami és
a radioaktív sugárzás – elmarad a kvalifikációs vi-
lágbajnokság? Illetve, máshol rendezik meg, példá-
ul a tengerentúlon vagy éppen Európában.  

– Sajnos Magyarországon biztosan nem rendez-
hetnénk meg a versenyt, ugyanis nincsenek meg a
feltételek – mondta Magyar Zoltán elnök. – Az elõ-
írások szerint, legalább egy hat-hétezer fõt befoga-
dó csarnok kell a lebonyolításhoz, amely úgymond
megosztható, tehát a verseny és a bemelegítõ terem
is el kell férjen egy fedél alatt. Talán Debrecenben
megoldható lenne, de a csapat világbajnokságra
versenyzõk, vezetõk, pontozók, újságírók együtte-
sen minimum kétezren érkeznének hozzánk. Ennyi
embert nem tudnánk a városban elszállásolni sem.

– Milyen szert használnak majd abban az eset-
ben a tornászok, ha Japán nem rendezheti meg a
vébét? Lehet, hogy fölöslegessé vált a több millió fo-
rint kifizetése a japán lóért?

– Két ló érkezett Japánból, az egyiket ingyen kap-
tuk. A másikért fizettünk kétmillió forint körüli ösz-
szeget, szállítással, vámmal és áfával együtt. De,
hangsúlyozom, nem vész kárba semmi, és meglepe-
tés sem érhet bennünket, ha nem a japán szert
használják majd a tornászok. A német, a holland és
most már a japán lóval teljes a készletünk, ugyanis
csak ezeken a sportszereken lehet nemzetközi ver-
senyeket rendezni. – GERGELY GÁBOR

Megérkeztek a japán lovak Magyarországra

Berki Krisztián aranyéremre tör
Magyar lesz 
az újpesti hokis

Hamarosan megkap-
ja a magyar állam-
polgárságot Sikorcin
Ladislav jégkorongo-
zó. A Magyar Olimpi-
ai Bizottság tájékoz-
tatása szerint Schmitt
Pál köztársasági el-
nök aláírta a 25 esz-
tendõs játékos állam-

polgársági kérelmét. A sportolónak eleget kell
tennie a jogszabályok által elõirt kötelezettsé-
geknek, és az eskü-, valamint fogadalomtétel
után elnyeri a magyar állampolgárságot. 

Sikorcin Ladislav két éve Zsolnáról került Új-
pestre, majd az elmúlt nyáron a HSC Csíkszereda
együtteséhez igazolt, és idén oroszlánrészt vállalt
csapata sikerébõl a Mol Ligában. Legutóbbi nyilat-
kozatában még csak reménykedett, hogy mielõbb
megkapja a magyar állampolgárságot és az áprili-
si divízió I-es világbajnokságon a magyar csapat
tagja lesz. Sikorcin a tervek szerint március 30-án
részt vesz még a román bajnoki döntõ utolsó mér-
kõzésén és utána érkezik majd Magyarországra.

– Nagyon várom már a világbajnokságot, remé-
lem, a kapitány számít rám. Szeretnék a felkészü-
lési meccseken is részt venni – mondta a MOL Li-
ga rájátszásában 11 mérkõzésen 28 pontot (15
gól, 13 gólpassz) gyûjtõ csatár.

Az újpesti önkormányzat anyakönyvvezetõjének
tájékoztatása szerint, Sikorcin Ladislav állampolgár-
sági esküjére 2001. április 1-jén, pénteken, délelõtt
10 órakor kerül sor az újpesti Polgármesteri Hivatal-
ban. A tervek szerint Wintermantel Zsolt polgár-
mester elõtt teszi le az esküt a válogatott jégkoron-
gozó. Kovács Zoltán, az MJSZ fõtitkára kijelentette,
a hokis csak akkor játszhat a budapesti tornán, ha
április 16-ig, vagyis a rajt elõtti napig, magyar útle-
vél lesz a kezében. – G. G.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  1 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  m á r c i u s  2 4 .

A lengyel csapat szinte azonnal igent mondott a
meghívásra. A jegyárak kedvezményesek: 1200 fo-
rintért tekinthetõ meg a Szusza Ferenc Emlékmér-
kõzés, de a helyszínen különleges emlékjegyet is
válthatnak a rajongók, 1885 forintért. Az emlék-

meccs egyébként egy facebook-os kezdeményezés
eredménye, ahol rajongók, szurkolók kezdtek
kampányba azért, hogy Újpest legendájára ne
csak a stadion neve, de egy róla készült szobor és
emléknap is emlékeztesse a futball szerelmeseit.

Wintermantel Zsolt,
Újpest polgármestere
személyesen is arra buz-
dít mindenkit, vele
együtt minél többen tá-
mogassák a kezdemé-
nyezést, annak érdeké-
ben, hogy az akció sike-
res legyen. Õ maga az új-
pesti önkormányzat in-

tézményvezetõinek vásárolt belépõket a  felejthe-
tetlennek ígérkezõ összecsapásra. A szervezõk szí-
vesen vesznek további felajánlásokat is az Ultra
Viola Bulldogs kezelte alábbi bankszámlaszámra. 

– U. N.

UVB Egyesület 11713081-20000150 

Szombaton jótékonysági meccs a Górnik Zabrze ellen

Szusza Ferenc szobrára gyûjtenek
Szurkolói kezdeményezésre március 26-án, szombaton, az Újpest FC ba-
rátságos mérkõzést játszik a lengyel Górnik Zabrze ellen. Az ellenfélválasz-
tás nem véletlen: ebben a klubban is dolgozott edzõként Szusza Ferenc, az
újpesti stadion névadója, a klubhûség példaképe, Újpest díszpolgára. 
A bevételt a leendõ Szusza Ferenc szoborra fordítják.
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Ingatlan eladó

� Újpest kertvárosban, Megyeren, 580 m2-es sa-
roktelken, 5 szobás 2 szintes (mindkét szinten
összkomfort, klíma, riasztó) jó állapotú, családi
ház, szépen gondozott kerttel, 2 beállós garázs-
zsal, 46,9 MFt-ért eladó. A Nagyváradi-ligeti la-
kóparkban cserét beszámítunk. Tel.: 06-1-233-
0849, 06-20-525-0216

� Tulajdonostól eladó, Bárdos Artúr utcában,
V. emeleti, panorámás, vízórás, frissen festett,
parkettázott, napfényes, világos konyhás, 54 m2-
es, 2 hálós, jó elosztású lakás. Ár: 8,9 MFt, tel.:
06-1-201-9475, 06-70-237-9030

� Eladó Újpest megyeri részén, a Nagyváradi-
ligeti lakóparkban, 3+1 szobás társasházi II. eme-
leti lakás + garázs, tárolóval. Érdeklõdni az esti
órákban. Ár.: 27,5 MFt, tel.: 06-1-787-7541

� Eladó és kiadó Újpesten, jó közlekedéssel,
csendes környezetben, 2 szobás, összkomfortos
családi ház (telek, udvar, beépített elõtér, gaz-
dasági épület). Tel.: 06-30-392-4030

� Újpesten, 3,5 szobás ház, gázfûtéssel, mellék-
épülettel, terasszal, 556 m2-es kerttel, kedvez-
ményesen eladó! I. á.: 24,5 MFt, tel.: 06-1-379-
5475, 06-30-294-9420

� Újpest kertvárosában, családi ház, 618 m2-es
telken eladó. 96,5 m2-es lakótér, pince, 3 kamra.
I. á.: 43,5 MFt, tel.: 06-70-293-6719

� Újpesten, Megyer lakóparkban, 5 éves, téglá-
ból épült, összkomfortos, parkettás, erkélyes
garzonlakás, tárolóval, zárható kocsi beállóval,
magánszemélytõl eladó. Csendes környezet, jó
közlekedés. Tel.: 06-1-233-1876, 06-30-426-8860,
06-30-441-6038

� Izzó utcában, 2 szobás, 53 m2-es, II. emeleti, er-
kélyes, egyedi fûtésû, alacsony rezsi költségû la-
kás, klímával, beépített mosogatógéppel, riasztó-
val, tulajdonostól eladó. Metró 10 perc, zöld kör-
nyezet. I. á.: 12,4 MFt, tel.: 06-30-210-3568

� Újpesten, a Szigeti József utcában, VI. emele-
ti, egyedi kialakítású, 71 m2-es, parkettás, klímás
lakás, tulajdonostól eladó. I. á.: 10,5 MFt. A la-
káshoz garázs vásárolható. Ára: 1,9 MFt, tel.: 06-
20-331-2298

� Obival szemben, 3 emeletes téglaépület III.
emeletén eladó, 2 szobás, 54 m2-es, étkezõkony-
hás, kamrás, pincetárolós, 2 erkélyes, panorá-
más, konvektoros lakás. Tel.: 06-20-592-1731

� Eladom Káposztásmegyer II-õn, II. emeleti
(lift van), 65 m2-es, 2,5 szoba + hall lakásomat.
Ár: 11 MFt

� Újpesten a Berda József utcában, földszinti,
53 m2-es panellakás eladó, de csere is érdekel.
Csere esetén a Berda József utca és környéke jö-
het szóba. Sürgõs! Tel.: 06-20-518-7830

� Fóton, az István-hegyen (zárt kert) 2000 m2-
es telken lévõ, 2 szintes téglaépület eladó, vagy
újpesti lakásra cserélhetõ. Sürgõs, hitelt átválla-
lok. Tel.: 06-20-518-7830

� Eladó Újpesten, az Árpád kórház és uszoda
között, V. emeleti, felújítandó, 72 m2-es, 2,5 szo-
bás, étkezõs lakás, mûanyag ablakok, biztonsági
ajtó, új radiátorok, parketta, járólap. I. á.: 9,6
MFt, tel.: 06-30-949-1835

� Eladó Veresegyházon, 140 m2 lakóterû (+kis-
kert) sorház, 2 szintes, Pest közeli (20 perc),
Csonkás városrészben. Csere is érdekel a XVI.
kerületben. Ár: 20 MFt, tel.: 06-20-996-0491

� Eladom vagy elcserélem házra Hajló utcai 37 m2-
es, nagy fürdõszobás, elõkertes, egyedi kialakítású
garzont, plusz 55 m2-es, 1+2 félszobás lakást extra
belsõvel +kp. Ár: 10-12 MFt, tel.: 06-30-373-6385

� Pesti 1,5 szobás panellakásra cserélném, vagy
eladnám Miskolc zöldövezetében, Kilián-Délen,
tégla házban, felújított, 2 szobás, 58 m2-es, erké-
lyes, ablakos fürdõszobás, tömbfûtéses, redõ-
nyös, napos, III. emeleti lakásom. I. á.: 7,5 MFt,
tel.: 06-30-221-0836

� Zsámbékon, 220 négyszögöles telken, kom-
fortos, téliesíthetõ faház (alatta: konyha, pince.
Vezetékes víz, fúrt kút, terasz virágokkal, szõlõ,
gyümölcsfák stb. gépkocsi beálló) eladó. Ár
megegyezés szerint, tel.: 06-30-844-4807

� Eladó Újpesten tulajdonostól, Katalin parkra né-
zõ, világos konyhás, 53 m2-es, tehermentes panel.
Átalakított: nappali+háló+hall. Járólap, parketta,
padlószõnyeg, vízóra, megkímélt állapot, emeleti,
keleti. Irányár: 9,15 MFt. Tel.: 06-20-518-7907

Ingatlant kiad

� Kiadó Újpest központjában, 1 szobás csendes
lakás, zárt udvar, kocsibeálló, egy vagy két sze-
mély részére, bútorozottan vagy a nélkül, 2 havi
kaukcióval. Ár: 45 000 Ft/hó + rezsi

Ingatlant vesz

� Újpesti, palotai, esetleg gödi kertes, kb. 3 szo-
bás családi házért adok, a szülõotthon mögött
54 m2-es, 2 szobás panellakást és kézpénzt! Köl-
csönnel terhelt is érdekel! Tel.: 06-20-828-0514

� Keresek téglaépítésû, 2 szobás, közepes álla-
potú újpesti lakást. 12 MFt körüli áron, kéz-
pénzzel fizetek! Problémás kölcsönû is lehet!
Tel.: 06-20-828-0514

Ingatlant cserél

� Önkormányzati, 72 m2-es, II. emeleti,jó köz-
lekedéssel, orvos, gyógyszertár, iskola közvetlen
közelében, 2 szobás kisebb lakásra cserélném.
Tel.: 06-1-370-8203

Szolgáltatás

� Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minõségi
munka. Bútormozgatással, fóliatakarással. Kor-
rekt árak, akár azonnali kezdéssel. Bodnár Lász-
ló Tel.: 06-20-442-9570; 06-1-369-6674

�� TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISELET
jogi, könyvvizsgálói, mûszaki háttérrel. Tel-
jes körû ügyintézéssel. Tel.: 06-70-366-6881,
www.atateamhazak.gportal.hu

�� Szobafestés, mázolás, tapétázás, hideg-
melegburkolás, lakásfelújítás fóliatakarás-
sal, bútormozgatással korrekt áron, minõsé-
gi garanciával, megbízható szakemberrel.
Tel.: 06-30-304-3934

�� Vizes falak, pincék utólagos szigetelése. Mû-
szeres falnedvesség mérés, hõtérképezés. Tel.:
251-8684, 06-30-950-1306, www.falszigeteles.hu

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

�� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vál-
lal. Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseré-
je. Tel.: 306-2023, 06-70-234-7759

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

� Villanyszerelési munkák, kapcsolók, dugaljak,
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villany-
szerelési munkálatok. Gyors és megbízható,
akár hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatá-
ban. Tel.: 06-20-959-7581

Oktatás

� Német tanítás, érettségire felkészítés, korre-
petálás. „Segítséggel könnyebb, hatékonyabb!”
Tel.: 06-20-974-8855

� Orosz nyelvbõl vállalja kezdõk, újrakezdõk és
haladók oktatását nyelvtanár, nagyon kedvezõ
áron! e-mail: nyelvtanar.mail@gmail.com 

Állást kínál

� Gyermekét egyedül nevelõ édesanya, 4 éves
kislányának, pótnagymamát keres. Jelentkezni:
06-30-849-6427 számon

Egészség

� SBS-Forza-Balande karkötõi, segítenek meg-
szabadulni a hátfájástól, ízületi fájdalmaktól,
csigolyák megerõltetésétõl. Alvás minõségének
javulását, gyorsabb regenerációt, jobb tanulási
képességet, fáradékonyság csökkenését segíti
még hatékonyan. Tel.: 06-70-398-8252

Vegyes

� Eladom jó állapotban lévõ, több részbõl álló
horgászfelszerelésemet. I. á.: 50 000 Ft

� Üdülési jogot vásárolna másodkézbõl kor-
rekt áron vagy bérelne? Eladó üdülési jogo-
kat tulajdonostól korlátozott számban befo-
gadhatunk. www.udulesijog.net Tel.: 06-70-
328-1900, 06-70-637-1900, 06-1-769-0614

Társkeresés

� 50 éves, 183/90 kg, budapesti férfi, megis-
merkedne egy budapesti hölggyel, közös szim-
pátia alapján kapcsolat reményében. Tel.: 06-30-
410-3513

Halálozás

Megrendülten és mély fájdalommal
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy

D A L M A D I  T A M Á S

a Magyar Pamutipar és az Egyesült 
Izzó volt dolgozója,

2011. március 3-án, életének 
72. évében váratlanul itt hagyott 

bennünket.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 
2011. március 28-án, 11 órakor

lesz az Újpest-Kertvárosi Szent István
Plébániatemplomban 

(Budapest, IV. ker., Rákóczi tér 4-6).

A gyászoló család

Tanfolyamok, képzések
A Kereskedelmi és Iparkamara Újpesti
Kirendeltségének (1042 Bp., Árpád út
56.) folyamatosan induló tanfolyamai
– Közbeszerzési referens
– Biztonsági õr (vagyonõr, testõr)
– Tûzvédelmi elõadó
Tanfolyamszervezõ: 06-30-552-3938

Kereskedelmi képzések: 8 általános is-
kolát végezettek számára:
– Élelmiszer- és vegyiáru eladó
– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:
– Boltvezetõ
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintézõ
Tanfolyamszervezõ: 06-20-951-3357

A vállalkozói és méretes hirdeté-
sek felvétele hétfõn 9-16, szerdán
9-15, csütörtökön 9-14 óráig. 
Hirdetésüket a hirdetes@ujpesti-
media.hu címen is feladhatják. Tel.:
06-30-233-6357.

A lakossági hirdetéseket hétfõn
9-16, szerdán 9-15, csütörtökön
9-14 óráig vesszük fel. Díja bruttó
1000 Ft/25 szó. Csak személyesen az
Ady Endre Mûvelõdési Központban
(Tavasz u. 4., I. emelet) várjuk hirde-
tõinket. Tel.: 06-1-785-0366.

Részletes információt 
a www.ujpest.hu weboldalon 

olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELŐK!
A legkisebb munkától 

a lakásfelújításig! Csőtörés 

és dugulás elhárítás 0-24h-ig!

Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434

F A R K A S T E A H Á Z
Ajándékozzon teát, hogy kedvese 

a gőzölgő tea fölött Önről álmodozzon!

Cím: IV. ker., Szent István tér 3.

www.farkasteahaz.hu 

Tel.: 369-2737

Mérlegképes, könyvelési
végzettséggel

rendelkezõ munkatársat 
keresek hosszú távra. 
Tel.: 06-30-864-0017

MUNKAVÁLLALÁSRA is alkalmas 

3 nyelvű OKLEVELET adó MASSZŐR-

TANFOLYAM indul Újpesten 

ápr. 13-án és Gazdagréten ápr. 9-én

Ára: 45 000 Ft (részlet fizetéssel)

Érdeklődni: 06-30/30-21-487;

(Cégj.szám: 02-09-07-5471)  

Köszönetnyilvánítás

� Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Bobcsok János elhunyta alkalmából rész-
vétüket nyilvánították, fájdalmunkban osztoz-
tak, gondolatban velünk voltak. Köszönjük: Pa-
lásti család és Ilona
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Az Újpesti
Piac- és
Vásárcsarnok
heti árai

Termék Kereskedõi ár Õstermelõi ár
Tojás 24 Ft-tól 33 Ft-tól
Burgonya 180 Ft-tól 220 Ft-tól
Vöröshagyma 200 Ft-tól 200 Ft-tól
Fejessaláta 200 Ft-tól 250 Ft-tól
Retek 200 Ft-tól 250 Ft-tól
Újhagyma 160 Ft-tól 200 Ft-tól
Alma 250 Ft-tól 300 Ft-tól
Spenót, sóska 600 Ft-tól 800 Ft-tól
Paradicsom 760 Ft-tól         1000 Ft-tól
Koktélparadicsom 1000 Ft-tól –
Paprika 120 Ft/db-tól 60 Ft/db-tól
Erõspaprika        70 Ft/db-tól –
Kelbimbó 800 Ft-tól 800 Ft-tól
Brokkoli – 800 Ft-tól

Forrás: Piacfelügyelõség

Ú J P E S T I  N A P L Ó

Az Újpesti Napló kéthetente
Sminksuliba hívja nõolvasóit. Szépé-
szeti rovatunk segítõje a Petõfi utcai
Sminksuli és a Perfekt szépségszalon
vezetõi: Gyimesi Szilvia és Gyõry Eve-
lin sminkesek. Legutóbb farsangi ar-
cot készítettünk, mellyel reménye-
ink szerint, elbúcsúztattuk a telet.
Ezúttal nappali smink készült a szak-
ember, Gyimesi Szilvia segítségével.  

LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE
A mai világban nélkülözhetetlen kelléke az ápolt
megjelenésnek a smink – mondja Gyimesi Szilvia.
Azt, hogy kinél meddig mehetünk el – a szolidtól

az extrémig – sok mindentõl függ. Meg kell néz-
nünk az illetõ stílusát, egyéniségét, a munkahelyét,
az évszakot, a hangulatát. Hogy ezt  magának bár-
ki  kitalálhassa, alkalmazza és el is készíthesse, azt
tanácsolom: legalább egyszer keressen fel szakem-
bert, aki meghatározza a jól álló színeket, segít a
szem formájához megfelelõ smink megtervezésé-
ben. Elengedhetetlen az alapozó meghatározása,
hiszen vannak olajos és olajmentes alapozók, por
állagú púderek, színezett hidratáló krémek, és
hosszan folytathatnám a sort. Van akinek korrek-
torra is szüksége lehet a mindennapokban, hiszen
karikás vagy pufi lehet a szem alatti bõr. A mai
smink trendeknél sok minden belefér a színek és a
stílusok meghatározásába.

A SMINKSULI 
NAPPALI SMINKJE
A smink elõtt hidra-
tálom az arcbõrt,
mert az alapozó ter-
mészetesebben hat.

M e g f i g y e l e m a
modell stílusát és a
ruhához meghatá-
rozom a számára
megfelelõ sminket és
a színeket. (Ennek

alakítója a napi teendõk sora, a munkahely jellege,
sõt az idõjárás is.)

A szem kikészítésé-
nél fontos, hogy 
a belsõ szemzugba
mindig világosabb szí-
nek kerüljenek, akár
gyöngyház fényû is le-
het, hiszen ez a rész kapja a legnagyobb figyelmet. 

A szem külsõ  részét sötétebb árnyalatú porral,
esetleg ceruzával hangsúlyozom. Fontos, hogy satí-
rozzuk el és ne legyen éles kontúr.  A nappali smink
sosem lehet több a ruhánál.

A végeredmény:
Letisztult színek, fia-
talos smink, a mo-
dell ragyog és a ru-
hájában is harmoni-
zál az arckikészítés.  

Sminksuli 2.

Nappali
ragyogás

Tavaszi ajánlatok a Tavasz utcából.
Pár nappal a hivatalos tavasz kezde-
te után, az új évszak köszöntéséhez
illõen, INGYENES szépségnapot tart
a Roxy szépségszalon. Ilyen még
nem volt Újpesten, hogy egy teljes
napon át, reggel 9 órától este 18
óráig ingyenesen szépülhet és ké-
nyeztetheti magát minden kedves
vendég. Ingyenesen vágathatnak

trendi frizurákat férfiak és nõk egy-
aránt, manikûröztethet, lakkoztat-
hat, kozmetikus várja szemöldök-
szedésre és festésre, arcmasszázsra
vagy sminkelésre. S ha még ez sem
lenne elég, külön masszõr kényezte-
ti a szalonba térõket, stresszoldó, la-
zító láb- és hátmasszázsra.

A szépségnap kiválóan alkalmas
arra, hogy a szépségszalon mellett

ez idáig elhaladók belépjenek az aj-
tón és kipróbálják a szolgáltatásokat,
pl. infraszauna, szolárium, vagy ingye-
nes tanácsadást kérhetnek bõrfiatalí-
tás, bõrhiba javítás, alakformáló és fo-
gyasztókezelésekkel kapcsolatban.

A várakozást elkerülendõ, már
most jelentkezzenek be az április 9-i
szépségnapra a 06-30-694-38-49-es
telefonszámon.

A Roxy Szépségszalon csendes,
ám jól megközelíthetõ helyen, Új-
pest központjában található, az
Ady Endre Mûvelõdési Központ
belsõ udvarában. Az épületegyüt-
tesben helyet kapó Roxy Szépség-
szalon létével is az új évszakot idé-
zi, hiszen a Tavasz utcában találha-
tó.

Jöjjön, látogasson el hozzánk, hi-
szen az Ön szépsége, a mi sikerünk!

Roxy Szépségszalon Csapata

Legyen a Roxy Szépségszalon vendége április 9-én!



A hibridautóké a jövõ
A környezettudatos autózást nép-
szerûsíti Derce Tamás, Újpest ko-
rábbi polgármestere. Mint az Új-
pesti Naplónak elmondta, a közel-
múltban kereste meg a Toyota
Hungária Kft. azzal a kérdéssel,
hogy segítene-e a cég hibrid meg-
hajtású autójának bemutatásában.
„Azért esett rám a választásuk,
mert polgármesterségem alatt már

használtam hibrid autót, egy Toyota Priust. Mint a cég marketingesei kiderí-
tették, Magyarországon csak az újpesti önkormányzat állított szolgálatba
környezetbarát autót. Ezért az azóta továbbfejlesztett hibrid-technológia
megismertetésére kértek fel, és használatba adtak egy Toyota Aurist” – idéz-
te fel az elõzményeket Derce Tamás.

A volt polgármester az eddig megtett néhány ezer kilométer után igen
kedvezõ benyomásokat szerzett. Az autó fokozatmentes váltója dinamiku-
san gyorsít, nincs megtorpanás a lendületben. A sofõr pénztárcájára a kocsi
fogyasztása van jótékony hatással, ami öt liter felé alig megy. Városban kife-
jezetten ideális közlekedni vele: üzemanyagot nem használ, 50 kilométeres
tempóig a villanymotor hatja. Elérve a teljes töltöttséget, ismét átveszi a haj-
tást, ekkor szintén nem fogyaszt benzint.

„Nem is értem, a hazai közigazgatásban miért nem terjed a hibrid autók
használata, hiszen amellett hogy zajtalanul üzemel, rendkívül alacsony a ká-
ros anyag kibocsátása. Feltétlenül támogatom ezt a technológiát, biztos va-
gyok benne, hogy ezé a jövõ. Sõt, a jelen is.” – tette hozzá.

A hozzáadott értékek között érdemes megemlíteni az ismeretlen embe-
rektõl érkezõ gratulációkat, amelyet egy hibrid autó gazdája gyûjthet be.

A március 21-i Víz Világnap alkalmából
a Magyar Országgyûlés brüsszeli Állan-
dó Irodája Víz az élet forrása
címmel egy fiatal, nagyváradi
születésû, újpesti festõmû-
vész, Szunyoghy Viktória képe-
inek kiállításával hívta fel
a figyelmet a víz vitális je-
lentõségére.

Szunyoghy Viktória így
nyilatkozik a festészetérõl:
„Ha festek, nem egy-egy
különálló képben, hanem
szinte mindig képsorozatok-
ban gondolkodom. Ez azt
jelenti, hogy ha tetszik egy
téma, akkor próbálom a le-

hetõ legsokfélébb módon bemutatni. Legkedve-
sebb munkáim a strandos és víz alatti képek. Ilyen
a 16 darab 30x30 cm-es olaj, vászon képekbõl álló
»Kis vizes« sorozatom is, melyben megjelennek víz-
ben pancsoló gyerekek, csókolózó szerelmespárok,
úszók, lélegzetük visszafojtásával kísérletezõ lányok,
kamerának pózolók, vízen lebegõk, búvárok. A so-
rozatot úgy terveztem, hogy az apró életképekbõl

álljon össze egy ter-
mészetességet su-
gárzó komplex
egész.”

Szunyoghy Vik-
tória 18 bemuta-
tott képe a követ-
kezõ sorozatok ré-
szei: Nagy vizes so-
rozat, Kis vizes soro-
zat, Babaúszó soro-
zat, Vízipóló soro-
zat. Kiállításra került
ezen kívül 2 egyedi
kép, Playa és Csob-
banás címmel, vala-
mint a Dunakanyar
címû mûve, amit a
mûvésznõ kifejezet-

ten a Parlament számára készített, és ami a kiállí-
tás után az Európa Parlamentben marad. 

Forrás: Magyar Országgyûlés EU-elnökség hon-
lapja. Szunyoghy Viktória képei megtekinthetõk:
http://www.viktoriaszunyoghy.com/
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Online elérhetõségeink: w w w . u j p e s t . h u

T o v á b b i  f o t ó k :
www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Szunyoghy Viktória a Víz
Világnapja alkalmából állított ki

Újpesti festõ-
mûvész képei 
Brüsszelben

A Babits Gimnázium segít a földrengés áldozatain

Adománygyûjtés Japánnak
Adománygyûjtõ felhívást küldött az újpesti iskolákba a japán nyelvokta-
tást végzõ Babits Mihály Gimnázium diáksága és nevelõtestülete. A föld-
rengés sújtotta távol-keleti ország lakosain szeretnének segíteni. Mint azt a
levélben a fõszervezõ Veres-Balog Melinda diák és dr. Kövesdi István, a gim-
názium igazgatója tudatja, az adományokat a Magyar Vöröskereszt segít-
ségével juttatják el a szigetországba. Az adományok ünnepélyes átadását
április 7-ére tervezik. Két nappal késõbb, április 9-én a résztvevõ iskolák ta-
nárai, szülõi munkaközösség vezetõivel együtt jótékonysági rendezvényre
várják a segítõkész újpestieket a Babits Gimnáziumba.  
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