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ÚJPESTI NAPLÓ

ÁTÉPÍTIK A BUSZ-
PÁLYAUDVART
Március 27-én megkezdõdött az
Újpest-Városkapu XIII. kerületi
részén lévõ autóbusz-végállomás
átépítése. 4. oldal

ZAJLIK AZ ÉLET
Gõzerõvel folyik a munka a Fõté-
ren, hogy a nyár beköszöntével a
munkagépek és a munkások he-
lyett az újpestiek vehessék birto-
kukba a teret. 5. oldal

FÁK, VIRÁGOK…
Ha tavasz, akkor allergia? Mi okoz-
za, mit okozhat? Megkérdeztük,
mit tegyenek és mit ne tegyenek
az allergiában szenvedõk a tavasz
beköszöntével. 7. oldal
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KÖZELEDÕ VÁLASZTÁSOK
Lezárult a kopogtatócédulák gyûj-
tésének határideje, véglegessé vált,
hogy kik indulhatnak Újpestrõl az
országgyûlési választások elsõ for-
dulójában. 10-14. oldal

Ismét 
virágzik 
Újpest

Idén is beindult a VirágVáros-program – 3. oldal

Ismét 
virágzik 
Újpest



– A történelmet nemcsak átélõ, hanem
megértõ embereket szólított meg márci-
us 15-i beszédében. Mennyire van közel
a ma emberének a kiegyezéskori és a
rendszerváltás idejének üzenete? 

– Nemzeti ünnepünkön olyan gon-
dolatok, történelmi párhuzamok nyúj-
tottak keretet a mondandómnak, ame-
lyek, úgy vélem, legyenek bár személyes
meggyõzõdésembõl fakadóak, még-
sem kellett hosszan magyaráznom az
újpestieknek. Az 1848–1849-es forra-
dalom és a kiegyezés közötti két évti-
zedben születtek meg azok a jogi kere-
tek, indultak el azok a gazdasági és tár-
sadalmi folyamatok, amelyek lehetõvé
tették, hogy a létrejövõ új Magyaror-
szágot a politika segítségével Európa él-
vonalába repítsék. Az én generációm a
kiegyezés ezen pozitív tettét, mellyel a
feudalizmusból nyílt kapu Európára,
nemigen tanították. Csak a kapitaliz-
mus átkait hallottuk. Húsz évvel ez-
elõtt, a rendszerváltozáskor újabb nagy
lehetõség elõtt állt az ország, de bár-
mennyire fájdalmas – utaltam erre a
Petõfi szobornál –, az 1990-ben a hatal-
mat megragadó elit csak a rossz tulaj-
donságait örökölte 1867 nemzedéké-
nek. Tragikus, hogy Trianon óta folya-
matos gazdasági válságsorozat részesei
vagyunk, a problémák állandóan is-
métlõdnek. Úgy látszik, a húszas bûvös
szám, ennyi év elteltével a mai társada-
lom ismét változás után kiált. 

– Ennek a változásnak lenne része –
többek között – a közigazgatás ön által
is sürgetett reformja…

– A közigazgatás átfogó reformja
több annál, hogy abban merüljön ki,
csökkentem a képviselõi létszámot,
vagy mindent hagyok a régiben, csak
éppen összevonok kistelepüléseket, a
költségcsökkentés jegyében. Olyan
mérvû szervezeti változásra van szük-
ség, ami még elképzelhetetlen a mai
közélet résztvevõinek, bár legalább
beszélnek már róla. A mai európai
gondolkodás mást követel. A mi köz-
igazgatási rendszerünk a Szent István-
korabeli közigazgatási rendszeren ala-
pul. A hivatal költségvetésének példá-
ul markánsan el kellene választódnia
az önkormányzat költségvetésétõl.
Azt is el kellene dönteni, mi a hivatal
feladata. Szabad-e beengedni a hiva-
talba a politikusokat? Németország-
ban például ez megengedhetõ. Ne-
künk már a BKV-botrány is jelzés, mi
történik, ha a hivatalba „beengedik” a
politikusokat. A rendszerváltáskor hiá-
ba volt a fõváros szakmailag a legfelké-
szültebb hivatal, amikor a másodfokú
hatáskörük megszûnt – feladatukat a
köztársasági megbízott vette át –, a
feladatai 60 százalékkal csökkentek,
miközben a hivatal létszáma a kétsze-
resére nõtt. Az a közigazgatási rend-
szer amely ezt lehetõvé teszi, úgy rossz
ahogy van. 

– Soha nem segítenek bennünket a
tapasztalatok? 

– Úgy tûnik, nem. Ráadásul a nem-
zet hozzászokott: döntenek mások
helyettünk. A kiegyezéssel Magyaror-
szág történetének leggazdagabb kor-

szaka kezdõdött. Az iskolában a szo-
cializmus idején csak a kapitalista fej-
lõdés átkairól hallottunk, legfeljebb a
kabarétréfán gondolkodhattunk el,
hogy a kapitalizmus néha-néha, oly-
kor-olykor sûrû ködben és éjszaka –
már a nagyvárosi fényeket tekintve is
– jó dolog. Miközben senki nem
mondta el nekünk, akkori fiatalok-
nak, hogy ha bemész Budapest belvá-
rosába, az épületek, az utak, a köz-
mûvek a kiegyezés eredményei. Most
megint ott tartunk, hogy visszafelé
megyünk a fejlõdés helyett. Megint a
kapitalizmus átkait ismerjük. Ha
megnézzük, hogy az állami tulajdont
hogyan kezelik, bármennyire is torz
maga a gondolat, látnunk kell, a szo-
cialista állam jobb gazda volt.

– Önrõl köztudott, képes Újpest ér-
dekéért másokkal szemben is csatároz-
ni. De az eredmény nem mindig azon-
nal mérhetõ…

– Nem pártérdekek határozták meg
döntéseimet, hanem szülõvárosomé.
Amikor most azt mondtam, nem aka-
rok a változás útjába állni, mert ezzel
megosztom a változást kívánó szava-
zatok számát, visszaléptem attól, hogy
parlamenti képviselõjelölt legyek. A
változást igénylem én is. Az a 8 év ami
mögöttünk van, az ország legrosszabb
8 éve volt. Épültek autópályák, de mi
van az oktatással, a mellékutakkal?
Vagy a gazdaság állapotával, az egész-
ségüggyel? Vizsgáztatok a Károli Gás-
pár Református Egyetemen alkot-
mányjogból és közigazgatásból egy-
aránt, látom milyen hiányos a fiatalok
tudása. Igaza van John Lukács közgaz-
dásznak, aki úgy fogalmazott: iskolá-
ink gyakorlatilag gyermekmegõrzõkké
váltak. Azért megy a fiatal az egyetem-
re, mert nem tudja, mihez is kezdjen.
Kell ennyi diplomás, és ennyi diplo-
mát adó intézmény, amikor nincs
ács, vagy asztalos? Tanintézetek,
szakiskolák szûnnek meg sorra, Új-
pesten is. A kiegyezés vagy Trianon
idején nemzeti ipar volt, eszébe sem
jutott az akkori kapitalistának, hogy
a pénzét elvigye. Az akkori jómódú-
ak tudták, hogy a pénz kötelezettsé-
gekkel jár, mecénáskodtak. Tudták
Ashnerék, Szurdayék, Wolfner
Gyuláék, hogy aki újpesti vagyonos
polgár, annak tennie is kell a váro-
sért. Gróf Károlyi László végrendelet-
ében arra inti családját, hogy min-
dent a hazának rendeljenek alá. Le-
het, ez ma már nem „divatos” gon-
dolat, de megfontolandó. 

– Miközben már a pártok is mond-
ják: a választás sem old meg mindent.

– Most olyan ponton vagyunk, ami-
kor sokkal kegyetlenebb világ jön, na-
gyon észnél kell lennünk. Nem indula-
tok kellenek, hogy vezéreljenek ben-
nünket. Mítoszokkal kell leszámol-
nunk. Mi lett az Antall-i örökséggel?
Elfogyott. Szakmai ismeretekre van
szükség a kormányzásban is, miköz-
ben sokáig úgy vélték, a szakmára va-
ló hivatkozás kommunista praktika.
Igenis ki kell mondani: ismét újjáépítés
elõtt állunk, amelyre csak az a párt lesz
képes, amelyik megújul, õszinte lesz az
emberekkel, világos célokat határoz
meg, nem szûkíti a demokráciát, olyan
törvényeket alkot, amely kizárja a kor-
rupció lehetõségét. 

– Lehet-e az érzelmeinket, az indula-
tokat félretenni, miközben nemcsak
ésszerû érvek, hanem választási adok-
kapok is folyik a kampányidõszakban. 

– Az érzelmeket nem, az indula-
tokat félre kell tenni. Egy mûvész bará-
tunk úgy fogalmazott: a demokráciá-
nak úgy kellene mûködnie, hogy ter-
mészetes kiválasztódás nyomán szü-
lessenek az egymás nyomdokába lépõ,
egymást „leváltó” politikus vezetõk.
Nálunk nem ez a váltás metodikája. A
legtöbb rendszerváltás-kori pártnál
azt tapasztaljuk, hogy ott, ahol a párt-
vezetõk saját tulajdonuknak tekintet-
ték a pártot – erre találunk példát a
Föld több országában is –, az alapító
atyák elkoptak, felõrlõdtek. Magyaror-
szág közélete õrzi a bizánci hagyomá-
nyokat, eltakarítják az útból azokat,
akik útban vannak. Az utóbbi évek,
hónapok, napok erre szolgáltattak
példát. Újpesten most kevesebb párt
jutott jelöltséghez, mint korábban. A
bizánci praktikák embereket, pártokat
is eltüntettek, felmorzsoltak húsz év
alatt. Újpesten nem állítottak képvise-
lõjelöltet a korábban jelenlévõk: a kis-
gazdák, vagy a szociáldemokraták. Mi-
közben közös jelölttel rukkolt elõ az
MDF-SZDSZ. Markáns a jelenléte a Fi-
desznek. A Jobbiknak, az MSZP-nek
van tábora. Nem lehet figyelmen kívül
hagyni, hogy megjelent Újpesten is a
Lehet Más a Politika – az LMP – és or-
szágosan is látható a parlament felé tar-
tó úton a Civil Mozgalom is. Mindegyik
pártnak a változás a célja. De hogy ki
lesz a változás letéteményese, az a vá-
lasztókon múlik. Most arra ösztönzök
mindenkit: menjen el szavazni, hiszen
ha nem megy el, nem lesz joga minõsí-
teni a következõ 4 évet. – B. K.

2 K ö z é l e t

Hagyományok,
modernség és
bizánci praktikák

Egy beszélgetõ-sorozatnál, amelyet hétrõl-
hétre önálló, mégis bizonyos értelemben
összetartozó láncszemek alkotnak, óhatatlan
az aktuálpolitikai megnyilatkozás, kiváltkép-
pen most, amikor közéletünk a közelgõ par-

lamenti választásokra fókuszál. Dr. Derce Tamás polgár-
mesterrel készített interjúnkban ezen a héten olyan, a kö-
zéletet és közérzetet meghatározó gondolatokról beszél-
getünk, amelyek a közvéleményt foglalkoztatják, majd a
választásokig „pihentetjük” a sorozatot.  
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mondhatni már-már ha-
gyománnyá vált Virág-
Város-program a Fõtéren, a

Fõplébánia melletti sétány virágosí-
tásával kezdõdött meg. A helyszínen
volt maga a kezdeményezõ, dr.
Trippon Norbert is. Sárga, narancs,
bordó és lila árvácskák kerültek az
ágyásokba. 

– Mint újpestinek, a lila színû vi-
rágok különösen kedvesek a szá-
momra, de mindegyiket szeretem –
mondta az alpolgármester az ár-
vácskák láttán. – Úgy gondolom,
hogy a virágok szebbé, barátságo-
sabbá teszik az otthonainkat. Ez igaz
Újpestre is. Itt élünk, Újpest az ott-
honunk, díszíteni, gondozni, ápolni

kell. Ahová lehet, fát, virágot kell ül-
tetni! Ami pedig lehet, az legyen is
zöld! A tavasz beköszöntével ismét
virágba öltöztetjük a várost, indul a
fasor-rehabilitációs program, de
már a Fõtérre is megérkeztek az ül-
tetendõ fák. – H. P.

A dr. Trippon Norbert alpolgármester által kezdeményezett VirágVáros-
program – immár a harmadik életévébe lépve – újabb meglepetések-
kel az idén is folytatódik. A megszokott helyeken túl újabb helyszínek
borulnak majd virágba: a Király utcai sétány „Virág sétánnyá” alakul
át, és az Új Fõtéren is megkezdõdött a virágosítás. 

Harmadik évadba lépett

VirágVáros-program
– még több virággal

AZ IDÉN IS LESZNEK 
ÚJDONSÁGOK! 

A

Közel 100 000 egynyári virág és
4500 muskátli díszíti majd Újpest
utcáit, és 100 muskátli-oszlop is
kihelyezésre kerül a város külön-
bözõ pontjain. Vannak megszo-
kott helyszínek, mint az István út,
a Megyeri út, Sporttelep utca, ahol
immár harmadik éve megjelennek
a muskátlik. Terek – mint például
a Lóversenytér, a Tulipánkert –
vagy akár közlekedési csomópon-
tok – István út–Árpád út sarok,
Homoktövis–Megyeri úti körforga-
lom –, ahol egynyári növények dí-
szelegnek. De akár a muskátli-osz-
lopokat is említhetnénk a hivatal, a
Postapalota és a szakrendelõ elõtt. 

Mégis minden év tartogat vala-
mi újdonságot. Az idén a Király
utcai sétány válik „Virág-sétány-
nyá” egynyári virágágyásokkal,
muskátlikkal és több tucat mus-
kátli-oszloppal visz színt majd Új-
pest Központjába. De az Új Fõté-
ren is megkezdõdött a virágosítás,
gyepszõnyeg és automatikus ön-
tözõrendszer kerül kialakításra,
hogy a nyári rendezvényeken már
teljes virágpompa fogadja a kö-
zönséget. 
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ár megszokhattuk, hogy
hagyományosan az év-
szakokhoz kapcsolódóan

valami meglepetéssel szolgálnak a
piacvezetõk egy-egy hétvégi alkal-

mat kihasználva. Így volt ez a márci-
us 20-i szombaton is, amikor íny-
csiklandó fánkfesztivállal kedvesked-
tek a piaci vásárlóknak. A testesebb
szalagosfánk mellett csörögefánkból

is állt a kínálat, mindkettõbõl gyor-
san fogyott. Az alkalmat – s a fánko-
kat is – kihasználva egyéb témáról is
kérdeztük Balogh Angélát, a piac
megbízott vezetõjét, hiszen tavaly
már hírt adtunk a Fõtér átépítésé-
hez kapcsolódó új piacbejárat meg-
építésérõl.

– Örülünk, hogy végre elérkezett
az enyhe idõ, hiszen, mit tagadjuk,
megéreztük mi is az elõre nem látott
sajnálatos eseményeket – nyilatko-
zott lapunknak Balogh Angéla, a pi-
ac megbízott vezetõje –, mind a
közlekedési sztrájkokat, mind a
hosszú és hideg telet, ami elfagyá-
sokkal, rég látott nagy hóval érke-
zett. Mindez a termelõket sem kí-
mélte. De a mostani fánkfesztivállal
is azt szerettük volna jelezni az új-
pestieknek és hûséges vásárlóink-
nak, hogy az idõjárás fordultával tel-

jes erõvel él és mûködik a piacunk.
Ezúton is értesítjük az olvasókat s
vásárlóinkat, hogy a legközelebbi
eseményünk egyedülálló lesz a maga
nemében, legalábbis itt Újpesten –
tudomásom szerint. Április 24-én
pásztortarhonya-fesztivált rende-
zünk, amire természetesen várjuk a
vállalkozó kedvû érdeklõdõket.

Az új kapu kivitelezésével kapcso-
latban pedig figyelembe vettük a ke-
reskedõink kéréseit és érdekeit, hogy
ne a húsvéti ünnepek elõtt kezdjük
meg a munkákat, ezzel is akadályoz-
va az ünnepi bevásárlók forgalmát.
Utána, amint a tervekben is szere-
pelt, elbontják a mostani csúnyács-
ka vaskaput, légfüggöny kerül a bel-
sõ hõ megtartására és egy esztétikus
téglakapu egészíti ki a Fõtér végsõ
arculatát, reményeink szerint még a
nyári idõszak elõtt.   – H. P.

Újra pezseg a piac

M
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Március 27-én megkezdõdik az Újpest-Városkapu
XIII. kerületi részén lévõ autóbusz-végállomás át-
építése. A Volánbusz Zrt. a Közép-Magyarországi
Operatív Program keretén belül elnyert támoga-
tással újítja fel az intermodiális közösségi közleke-
dési csomópontot. Laukó Mária, a Volánbusz Zrt.
stratégiai és ügyviteli igazgatója a helyszínen meg-

tartott sajtótájékoztatón elmondta: cégük fon-
tosnak tartja a szolgáltatás minõségének folyama-
tos javítását, s ennek érdekében indultak el két
évvel ezelõtt az Európai Uniós pályázaton is,
melynek során a Volánbusz Zrt. 200 MFt vissza
nem térítendõ támogatást kapott, amely a teljes
beruházás összegének felét teszi ki. A maradék
200 MFt-ot a Zrt. saját forrásból biztosítja. 

Az augusztus végéig tartó munkálatok során a
teljes buszvégállomás átépül. Szeptembertõl meg-
változik a közlekedési rend, akadálymentessé válik
a buszok megközelíthetõsége, megújul a közvilágí-
tás, térfigyelõ kamerák, hangos és elektronikus
utastájékoztató berendezések segítik majd a tájé-
kozódást, és 20 férõhelyes kerékpártároló is kiala-
kításra kerül. Bõvülnek az autóbusz megállóhelyek
is: a BKV számára biztosított jelenlegi kapacitások
mellett 10 Volánbusz megállóhelyet alakítanak ki.
620 m2-es perontetõ, 1450 m2-es zöldfelület teszi
még szebbé és komfortosabbá a pályaudvart. 

Fajcsák Lajos, a Volánbusz Zrt. forgalmi és ke-
reskedelmi igazgatója elmondása szerint közel 
10 000 utas használja napi szinten a pályaudvart.

Ez várhatóan 10-15%-kal meg fog növekedni,
mint ahogyan az autóbuszok száma is. A Bal-
zsam utcát kiszélesítik, majd megnyitják az egy-
irányú állomási forgalom számára. Átalakul to-
vábbá a Balzsam utca–Váci út keresztezõdésé-
ben lévõ csomópont is a jelzõlámpás berende-
zéssel együtt. 

A Volánbusz és a BKV kocsiállásait a munkála-
tok végéig az autóparkoló és a Váci út közti terü-
letre helyezik át. Az 1. kocsiállás a buszok leszálló
helye, a 2. a BKV 122-es járatáé lesz. A 3., 4., és 5.
kocsiállást a Volánbusz járatainak tartják fent. To-
vábbi információt a www.volanbusz.hu web-
oldalon találhatnak. – P. K.

Hosszú és nehéz téli idõszak után újra megtelt élettel az
újpesti piac és környéke. A lassan érkezõ tavaszt fánk-
fesztivál köszöntöttük március 20-án.

Átépítik a pályaudvart
Új, korszerû közlekedési csomópont
várja szeptembertõl az utasokat 



Ugyan még nem a Fõtér-program szándéka és célja szerint, de javá-
ban zajlik az élet az Új Fõtéren: munkagépektõl hangos, napról nap-
ra több az elhelyezett kockakövek száma, megkezdõdött a virágosí-
tás. Gõzerõvel folyik munka, hogy a nyár beköszöntével a munkagé-
pek és munkások helyett az újpestiek vehessék birtokba a teret. 

z önkormányzat megvizsgáltatta a ter-
veket és azt ígérte a tiltakozóknak, hogy
újra tervezteti a pergolát. Az ígéretnek

megfelelõen szakértõk bevonásával és vélemé-
nyezés után közmegelégedésre elkészültek a ter-

vek, és a régi pergola is elbontásra került. A kifo-
gásokat fõként az az aggodalom fogalmazta
meg, hogy a betonépítmény, amely az árnyékoló
hátfala lenne, túl sokat elfedne a sétány oldaláról
a templomnak s környékének látványából. Ma-

gának az építménynek a létét nem kifogásolták,
de úgy vélték, hogy a sétány felõl túlzottan ta-
karja a mögöttes területet. Az új tervek elnyerték
a tiltakozók tetszését, egyben a pergola is elbon-
tásra került! – H. P.

Tavaly októberben az Egek Királynéja Fõplébánia
templomának hívõ közössége és újpesti civilek aláírá-
saikkal közösen tiltakoztak a templom fõbejárata köze-
lében készülõ pergola (nyitott lugas) építése ellen. A kifo-
gás tárgya nem maga az építmény volt, hanem úgy vélték,
ebben a formában nem illik a környezetbe. Az új tervek
közmegelégedésre elkészültek, a pergolát elbontották!

Az újpestieknek nem tetszett

Elbontották a pergolát 

Hamarosan készen lesz

Zajlik az élet az Új Fõtéren
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A templom melletti 
sétány virágágyásait
már színes növények
díszítik

A meleg idõ már a napernyõ alá csábította
az étkezde vendégeit is 

Teljes átalakuláson megy keresztül
a Károlyi szoborpark is

Az elkészült Duna-sétány 
is megtelt élettel

A
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. értesíti a fo-
gyasztókat, hogy hálózattisztítási mun-
kák miatt

– 2010. április 6-án, 15 órától 
2010. április 7-én 15 óráig a IV. kerület-
ben;

– 2010. április 8-án 7 órától 
2010. április 9-én 15 óráig és 
2010. április 12-én 7 órától 
2010. április 15-én a XIII. kerületben, 
valamint

– 2010. április 16-án 7 órától 
2010. április 17-én 15 óráig a IV., XIII., V.
kerületekben nyomáscsökkenés 
és vízzavarodás várható.

A magasabb épületek felsõ szintjein vízhiány
is elõfordulhat. Az üzemi beavatkozás miatt
felzavarosodott víz vas-mangánoxidokat tar-
talmaz,  a víz ülepítés után felhasználható.

A Fõvárosi Vízmûvek ZRT. kéri a fogyasztók
megértését és türelmét. 

KANDADAI ÉS OROSZ HOKICSAPATOK 
ÉRKEZNEK BUDAPESTRE  
Idén is megrendezi tavaszi tornasorozatát a Bu-
dapest Stars, ahogy 2004 óta mindig. Ezúttal
kanadai, svéd, orosz, cseh és szlovák jégkorong-
csapatok is érkeznek a négy korosztály számára
rendezendõ viadalon. 

A Starson kívül más magyar együttesek is pályá-
ra lépnek a siker reményében. 2003 nyarán adták
a káposztásmegyeri jégcsarnokot, és egybõl a kö-
vetkezõ évben megrendezte tavaszi tornasoroza-
tát a klub. 9 együttes lép pályára, köztük a Buda-
pest Stars, a MAC és a magyar B-válogatott, de
jön együttes Oroszországból, Szlovéniából, Hor-
vátországból és Szlovákiából is. Április 2-4. között
két korosztály, az U16-osok és az U11-esek foglal-

ják el a káposztásmegyeri Icecenter jegét. A 16
éveseknél 10 csapat lép pályára, érkezik együttes
Kanadából, Horvátországból és Oroszországból is,
Szlovákiából és Svédországból 2-2 csapat jön. A
Stars alakulata itt is indul. A 11 éveseknél 11
együttessel számolnak a szervezõk, hazánkat a
Starson kívül az Újpest képviseli, de itt is lesz a
mezõnyben szlovák, svácji, cseh és szlovén együt-
tes. Az április 9-11. között esedékes torna mezõ-
nye még nem végleges, eddig Kanadából, Olaszor-
szágból, Horvátországból és Franciaországból je-
leztek vissza.  A Stars – amely a hat év során még
nem végzett a harmadiknál rosszabb helyen – eb-
ben a korosztályban is indul.  

2010. április 2–4.: U11, U16;
2010. április 9-11.: U18 

FELHÍVÁS
az „Újpest Gyermekeiért Díj” ado-
mányozására

Újpest önkormányzata ez évben is ki-
tüntetéssel kívánja jutalmazni azokat a
pedagógusokat, közmûvelõdési szak-
embereket és mindazon személyeket,
kollektívákat, akik a gyermekek ellátá-
sában, nevelésében, oktatásában, kö-
zösségeik segítésében, szabadidejük
hasznos, értelmes eltöltésében folya-
matosan kiemelkedõ munkát végeznek,
vagy végeztek.

Azért, hogy ez a kitüntetés ebben az eszten-
dõben is a legméltóbbakhoz kerüljön, várjuk
a javaslatokat a fenti követelményeknek
megfelelõ személyekrõl.

A részletes indoklást tartalmazó írásos fel-
terjesztést kizárólag az e célt szolgáló adatla-
pon kell benyújtani Belán Beatrix alpolgár-
mester titkárságára az ügyviteli irodán ke-
resztül. (1041 Bp., István út 14. fsz.9.)

Az adatlapok letölthetõk a www.ujpest.hu
honlapról, vagy átvehetõk az Ügyfélszolgála-
ti Irodákban. (Bp. IV. ker., István út 15., Hajló
u. 42-44.)

A felterjesztés beadásának határideje:
2009. április 15.

Katona Ferenc levéltáros az Amerikai Egyesült
Államok Kongresszusa által fenntartott és Szö-
vetségi Kormánya hivatalaként mûködõ wa-
shingtoni Holokauszt Emlékmúzeum gyûjtemé-
nyének fejlesztése érdekében fordult segítségké-
réssel a Polgármesteri Hivatalban dr. Derce Ta-
más polgármesterhez, kérve, hogy Újpesten is
segítsék munkájukat.   

A levélbõl kitûnik: a washingtoni Holokauszt
Emlékmúzeum gyûjteménye fejlesztésének jelen-
legi szakaszában  olyan újpestiek visszaemlékezé-
sére számít, akik tanúi voltak a városban az újpes-
ti zsidó és cigány származású lakosság  deportálá-
sának, a tragikus eseményeknek. A  közeljövõben
a múzeum munkatársai Magyarországra érkezve
video-interjúkat készítenének a visszaemlékezõk-
kel, amelyek elkészítésével a II. világháború idején

elkövetett bûntettek dokumentálását segítenék.
A washingtoni a Holocaust Emlékmúzeum 1996
óta dolgozik eme egyedülálló dokumentáció
gyûjtésén, eddig Európa számos országában  több
mint ezer interjút készítettek. A 2010-es eszten-
dõt a magyarországi  anyaggyûjtésre – köztük az
újpestire – szánják. 

Aki úgy érzi, segítségükre tud lenni, az alábbi
módon léphet kapcsolatba Katona Ferenc úrral:
E-mail: fkatona@ushmm.org
Posta cím: USHMM Archives, Attn: F. Katona
100 Raoul Wallenberg Place, SW
Washington, DC 20024-2126, USA
Tel.: 001-202-314-0328, Telefax: 001-202-314-1786. 

Közvetlen kapcsolatként az Újpesti Napló szer-
kesztõsége is fogadja a felkérésre jelentkezõ érdek-
lõdõket.

A kérés Washingtonból érkezett

Visszaemlékezõket keresnek

O L V A S Ó I L E V É L

TISZTELT CÍMZETTEK!
Szeretnék panaszomnak hangot adni. Negyedik kerületi lakosként a Görgey úti Felnõtt Szak-
orvosi Rendelõ-höz („SZTK”) tartozom. Az épület állapotáról, a mosdók felszereltségérõl
most nem ejtenék szót.

A rendelési idõt kezelik „kicsit” szabadelvûen. Jóhiszemû emberként azt hinnénk, a külön-
bözõ forrásokon (www.karolyikorhaz.hu) megjelenített idõintervallum a tényleges rendelési
idõt takarja, vagyis: H-P 8-14, 14-20 óra. Ez éppen ideális, a dolgozó emberek is elérhetik azon
szolgáltatást, amiért mellesleg a fizetésük nem csekély hányada kerül levonásra havonta.
Azonban  mikor a kartonozóban ülõ hölgy tájékoztat, már nincsen rendelés, nem tud segí-
teni; csalatkoznunk kell. Óránkra pillantunk, s nem igazán értjük: ekkor ugyanis még nincsen
19 óra sem. (Az idõs hölgy is csalódottan távozik, talán még õ is reménykedett.) A takarítás
is elkezdõdik az említett bûvös 19 órakor. Telefonos megkeresésre, némi keresztkérdés után
kiderül, valóban 20 óráig van rendelés. Sebaj, legközelebb élelmesebbek vagyunk, 17:30-ra ér-
kezünk: sokan vannak, már nincs rendelés. Vajon, mi lehet az igazság? S meddig van TÉNY-
LEGESEN rendelés? Miért van az, hogy a negyedik kerület lakóinak nincs lehetõségük „kihasz-
nálni” a rendelési idõt? A betegségeket idõben kell felismerni ahhoz, hogy a legnagyobb esé-
lyünk legyen a gyógyulásra. Elég nehéz, ha zárt ajtókra találunk a hivatalos rendelési idõben. 

Üdvözlettel: Kovács Andrea



z allergia a szervezet védekezõ rendsze-
rének túlérzékenysége, kóros túlmûkö-
dése, melyet idegen anyagok, azaz az

allergének váltanak ki: macskaszõr, virágpor, fû,
vagy akár egy bizsu. Az immunrendszer a szer-
vezet védelmét szolgálja a különbözõ baktériu-
mok és vírusok ellen, az allergiás reakciók eseté-
ben azonban téves riasztásra reagál, és az im-
munsejtekbõl felszabaduló anyagok tüneteket
okoznak. Ezek sokfélék és kellemetlenek lehet-

nek: csalánkiütés, kötõhártya-gyulladás, tüsszö-
gés, orrfolyás, hörgõ-túlérzékenység. Az allergi-
ások életminõsége is romolhat, hiszen rosszab-
bul alszanak, ingerlékennyé válhatnak, csökken-
het teherbíró-képességük.

A tavaszi idõszak al-
lergiás veszélyeirõl
Dr. Buzás Erikával, a
tüdõgondozó aller-
gológusával beszél-
gettünk.

– Sokan nem tudják
élvezni a tavaszi hete-
ket, hónapokat, mivel
megkeseríti életüket az
ilyentájt megjelenõ pol-
lenallergia. 

– Ez a probléma gyakran a téli idõszakban is
megmutatkozik. Rengeteg pollen a gyümölcsök-
kel és a fûszernövényekkel keresztreakciót ad,
ilyen esetben a szervezet a különbözõ eredetû
allergéneket azonosként ismeri fel. Pár hét múlva
a barkára érzékenyeknek, azaz a nyírfa, az égerfa,
vagy a mogyorófa pollenjére allergiásoknak kell
számítaniuk a tünetek megjelenésére. A tölgy, a
kõris fõképp áprilisban okoz szénanáthás tünete-
ket, májusban a fûfélék, nyár végén pedig a par-
lagfû és a feketeüröm fog kellemetlenségeket
okozni. Az Európai Unió teljes lakosságának 20-
30%-a allergiás. Rosszul étkezünk, egészségtelenül
élünk, túl sok ételadalékot, tartósítószert, állagja-
vítót tartalmazó ételt fogyasztunk. A kozmetiku-
mok, a háztartási vegyszerek is veszélyesek lehet-
nek, s a tüneteket a hormonális tényezõk is befo-
lyásolhatják. 

– Hogyan lehet kezelni ezt az állapotot? 
– Már a megelõzés is nagyon fontos. Körülte-

kintõen kell megválogatni, hogy milyen élelmi-
szert fogyasszon a kismama, jelentõs szerepe van
a legalább fél évig tartó szoptatásnak is. A probi-
otikumok, az antioxidánsok, az Omega 3 zsírsav
és számos vitamin, így az A-, a C-, vagy az E-vita-
min rendszeres fogyasztása is a megelõzést szol-
gálja. Léteznek alternatív gyógyítási módszerek is
a gyógyszeres kezelés mellett, érdemes tájéko-
zódni. 

– Milyen vizsgálatra számíthatnak a páciensek? 
– Felmérjük a panaszok kialakulásának miként-

jét, a családi anamnézist, az életkörülményeket,
az egyéb betegségeket és gyógyszereket. Az úgy-
nevezett Prick-tesztnél az allergén kivonatból egy
cseppet a bõrre helyezünk, és a bõrt picit meg-
karcoljuk, hogy az allergén anyag bejusson a bõr
szöveteibe. Más teszt során az allergén anyagot a
hátra tapasztjuk, általában a fém- és illatanyagok-
nál, illetve az élelmiszeradalékos vizsgálatoknál
használatos ez a módszer. A vérvétel is fontos a
diagnózis felállításához, azonban jelenleg ezt a
vizsgálatot nem támogatja az OEP. Létezik légzés-
funkciós vizsgálat is, mellyel asztmásoknál a tüdõ
kapacitását mérjük. Sajnos, teljesen meggyógyul-

ni nem lehet, hiszen a hajlam genetikailag adott,
az állapotot azonban egyensúlyban lehet tartani.
Legelõször zárjuk ki az egyéb betegségeket, bõr-
gyógyászhoz, és fül-orr-gégészeti szakemberhez
kell fordulni. Ha minden vizsgálat negatív, és az
orvos is további vizsgálatokat javasol, érdemes, és
kell is allergológushoz fordulni, minden esetben
orvosi beutalóval. 

Dr. Ihász Judit bõr-
gyógyász fokozott
óvatosságra inti az
allergiásokat:

– Tavasszal az embe-
rek szeretnek kifeküdni
a fûre és napozni. Bár
ilyenkor még nem
érezzük erõsnek a nap
sugarait, de a napaller-
giások már az elsõ nap-
fényes napokon hasz-
náljanak fényvédõ krémet. Sajnos néhányunkra a
fû is veszélyes lehet, mivel a bennük lévõ nedvek
a bõrön hólyagos, viszketõ, makacs kiütéseket
okozhatnak. Jó pár kozmetikum fényérzékenyítõ
hatással rendelkezik, erre is érdemes odafigyelni. 

– Mi az, amit tanácsolna az allergiásoknak? 
– Nem szabad elbagatellizálni a problémát, mi-

vel szélsõséges esetekben súlyos problémák is ki-
alakulhatnak. Attól függõen, hogy mi az allergén
anyag úgynevezett behatolási kapuja, olyan tüne-
teket okoz. Ha az anyagot a szembe dörzsöljük,
kötõhártya-gyulladás léphet fel. Belélegzéskor
tüsszögés, legrosszabb esetben asztma; ha a bõr-
re kerül az allergén anyag, viszketés, csalánkiütés,
vagy ekcéma alakulhat ki. Az egyszerû orrfolyás
komolyabb panasz okozója is lehet, ráadásul ha
krónikussá válik, átalakulhat a nyálkahártya, elzá-
ródhatnak a légutak, felülfertõzõdhet, arcüreg-
gyulladás alakulhat ki. Nem szeretném megijesz-
teni az olvasókat, csak felhívni a figyelmet arra,
hogy fel nem ismert és elhanyagolt allergia bizony
komoly kellemetlenséget, egészségügyi panaszt is
okozhat. 

– Hogyan tudunk felkészülni a pollenszezonra?
Léteznek általános tanácsok? 

– Azt szoktam javasolni a pollenallergiások-
nak, hogy tavasztól naponta mossanak hajat,
gyakran cseréljenek párnahuzatot, rendszeresen
váltsák a törülközõket, figyeljenek oda a lakás
alapos tisztántartására. Javasolni szoktam azt is
a pácienseknek, hogy a tavasz közeledtével for-
duljanak kozmetikushoz. Egy alapos kezelés,
ami eltávolítja az elhalt hámsejteket, és egy jó,
vitaminokban, antioxidánsokban gazdag pa-
kolás kiválóan hat a bõrre. Sajnos, az allergiára
hajlamos emberek rengeteg rizikóval találkoz-
nak nap, mint nap. Ezekre megfelelõen kell
felkészülnünk, és felkészíteni szervezetünket.
Természetesen továbbra is azt javaslom, hogy az
elsõ tünetek megjelenésekor keressék fel a szak-
orvosokat. – P. K.
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Pollenjelentés
Ahogy beköszönt az õsz, a legtöbben
máris a tavaszt várják. Ez az idõszak
azonban sok embernek komoly
problémát okoz: pollenallergiában
becslések szerint legalább kétmillió-
an szenvednek Magyarországon. 

TANÁCSOK ALLERGIÁSOKNAK 
– Használjunk pollenszûrõt az autóban!
– A lakásban parkettát fektessünk le.
– Padlófûtés esetén a felfelé szálló meleg lev
egõ felkavarhatja a port 
– A porszívóra szerelt szûrõ megakadályozza

a por szükségtelen felkeveredését. 
– A matracokra húzzunk portaszító huzatot
– Éjszaka szellõztessünk, esõ után gyakorta
– Szabadban tartózkodás után cseréljünk

ruházatot.
– Nyaralás tervezésekor érdemes tájékozód-

ni a környék pollenszennyezettségérõl.
– Csökkentsük a tejtermékek fogyasztását,

mert váladékképzõ hatásuk van.
Forrás: internet
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– Nem csak úgy tûnik, valóban két-
szerese a programkínálatunk a koráb-
binak, bár eddig is bõvében voltunk a
rendezvényeknek. Az évrõl évre ha-
gyományosan megrendezendõ prog-
ramok, mint például a Természet
csodái kiállítás, vagy az iskolások ve-
télkedõi, tanulmányi versenyei, akár
a Magyar Kultúra napja, vagy Újpest
helytörténete körül forogjanak is,
sohasem olyanok, mint a korábbi
évekéi. A rendezvények szerevezésé-
nél, a lebonyolításban az a célunk,
hogy a gyermekekkel, pedagógusok-
kal együtt a szülõket is programmal
várjuk, családi együttléteket kínál-
junk. Tesszük mindezt egyfelõl azért,
mert ezért támogat bennünket az
önkormányzat, s ezért jött létre – a
jogutódlás szempontjából nézve –
több mint 50 évre visszatekintõ in-
tézményünk. Másrészt egyre na-
gyobb az igény a helyben megszerez-
hetõ, elérhetõ tudás iránt. A mai vi-
lágban azonban a fiskális érdekeket
is szem elõtt kell tartanunk. Régi
igazság, ha nincs program, nincs be-
vétel, és ezzel összefüggõen, ha nincs
pénz, nincsenek újabb és újabb
programok. A kultúra régóta eladó,
emberek csinálják, szellemi munka,

érték. Nálunk a legtöbb gyermek-
mûsor, színházi elõadás belépõjegye
igen jutányos, 900-1100 forintos ár-
ban van. Számunkra lényeges, hogy
telt ház legyen, és mûsoraink megfi-
zethetõk legyenek. Az már a mi dol-
gunk, hogy azok a rendezvényeink,
amelyek bevétel szempontjából is si-
keresek, kiegészítsék az önkormány-
zati támogatással azokat, amelyek
ingyenesek, vagy szponzorok, támo-
gatók segítségével formálódnak. Az
állandó programok mellett havonta
rendezvényeknek, elõadóesteknek,
színházaknak nyitjuk ki kapunkat.
Érdemes böngészni a programjaink
között.

Tavasztól nyárig mit ajánl a láto-
gatók figyelmébe?

– A téli hónapok után igazi ta-
vaszköszöntõ programjaink voltak.
A teljesség igénye nélkül: a Tavasz-
tündér mosolya az ovis-sulis színház
elõadásában. A Zeneszínház egy
nappal korábban a Zabszalma együt-
tes lemezének bemutató koncertjére
várta a gyermekmuzsikára, mondó-
kákra, Simkó Tibor felvidéki magyar
költõ verseinek befogadására oly fo-

gékony ovisokat, kisiskolásokat.
végén Bob és Bobek, a két híres nyúl
kalandjai folytatódtak Újpesten a
Vaskakas színház elõadásában. A ta-
vasz kezdetén elmaradhatatlan a
húsvéti készülõdés, amelynek során
márciusban két alkalommal az ün-
nepkörhöz kötõdõ kézmûves foglal-
kozásra vártuk a gyermekeket óvo-
dás kortól a középiskolás korig. Foly-
tatjuk a népi mesterségeket bemuta-
tó sorozatunkat is. Mozgásos prog-
ramjaink a jóga, a baba-, a manó-, és
az ovis torna a piciknek és az anyu-
káknak jelent felüdülést, társaságot,
és továbbra is közkedvelt a Családi
játszó. 

Õsszel indult útjára az Egészség-
klub, amely a legnagyobb kin-
csünk, egészségünk védelmét szol-
gálja népszerûsítõ formában,
klubszerû keretek között. 

– Ebben az ÁNTSZ és a SZEI ad
számunkra szakmai segítséget. Leg-
utóbb a lisztérzékenységrõl volt szó,
korábban a cukorbetegség, vagy
szervezetünk aktuális évszakra „han-
golása” volt terítéken. Régóta ta-
pasztaljuk, az újpestiek igénylik a fel-
világosító elõadásokat, ezért is szer-
vezünk évente legalább két alkalom-
mal térítésmentes belépéssel olyan
egészségnapot, amelynek során tá-
mogatóink segítségével szûrõvizsgá-
latokra és konzultációkra egyaránt
lehetõséget nyújtunk. Március 27-i
egészségnapunk már nevében is a
tavaszi megújulás lehetõségét hir-
dette: a vérnyomás-, testzsírszázalék-,
vércukor- és összkoleszterinszint-
mérés, táplálkozási és életviteli ta-
nácsadás mellett többféle szûrõvizs-
gálatot kínált. Elõadásokon szóltak
az elektromágneses sugárzásról, a
fényterápiáról, és a tavaszi megúju-
lás lehetõségeirõl. Biotermékek, táp-
lálék-kiegészítõk, gyógyhatású ter-
mékek bemutatója kínált további új-
donságot az ÁNTSZ IV–XV. kerületi
Intézete, a Jókai Patika és
Biocentrum és az önkormányzat
Szociális és Egészségügyi Intézménye
segítségével. 

Milyen programokkal készülnek a
nyárra?

– Már a szabadidõt, a jó levegõt
idézzük meg – ugyan még a ház falai
között – a Természetbarát címmel

meghirdetett fotópályázat, és az Új-
pestet, mint otthonunkat bemutató
gyermekrajz pályázat segítségével.
Április 17-én a Bagoly klub évindító
túrája is csábít a szabadba, ezúttal az
osztrák Duna-Auen Nemzeti Park az
útirány. Az iskolaév zárását harmadik
alkalommal ünnepeljük meg suli-bu-
lival a Tábor utcai napközis tábor te-
rületén. A „kiköltözésünk” azt is jelzi:
nyáron az intézményünk az István úti
épület falán kívül kínál programot.
Készülünk a nyári napközis tábor
programjaira, várjuk Katalinpusztán a
gyermek- és ifjúsági üdülõben és Ve-
lencén a táborozni kívánó gyermeke-
ket, sõt, családokat. Az Újpesti Kajak
Sport Club a Tungsram csónakháznál
március végétõl dunai evezésre vált a
tornatermi, uszodai edzések után. Ér-
demes már idõpontokat foglalni, a
naptárban lapozgatva tervezni. 

Az Újpesti Napló beszámolt arról
a testületi döntésrõl, mely a Tá-
bor utcai napközis tábor szom-
szédságában lévõ Ifjúsági és
Sporttelep a Gyermek-és Ifjúsági
Ház kezelésébe kerül. Milyen
sportlehetõségeket ajánlanak az
újpestieknek?

– Egyenlõre az átvétel folyamata
indulhat el, amelyet a lehetõségek
számbevétele követ. A sportprogra-
mok kínálata a Polgármesteri Hivatal
sportirodájával együtt történik, hi-
szen a szakmai háttér így biztosított.
A szabadidõs központ ajánlásával az
újpesti diákok, családok sportolási
lehetõsége nõhet meg, mindannyi-
unk örömére. Amennyiben formáló-
dik az ajánlat, az újság segítségével is
tájékoztatjuk az újpestieket. – B. K.

Programok a ház falain belül és azokon túl

Tavasztól nyárig
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház havi programaján-
lóját, az Újpesti Böngészõt forgatva csak az olvasónak
tûnik úgy, mintha több rendezvény várná a tavaszi,
nyár eleji hónapokban a helybélieket? – kérdeztük Kere-
kes Györgyöt, az intézmény igazgatóját.

I n t e r j ú8

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN
Egyéni és fizetési kedvezmények-

kel, ingyenes szolgáltatásokkal

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

(élelmiszer- és vegyiáru, lakástex-
til és bútor, zöldség-gyümölcs)

boltvezető, idegenvezető,
elsősegély tanfolyam. Jelentkezés
és információ: 06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti
Kirendeltsége 

(1042 Bp., Árpád út 56.)

HIRDETÉS



mûvész úgy tartja: bajban is volt milyen
összegzéssel készüljön a kiállításra, hi-
szen számára a festés több mint fél év-

százada életforma, minden nap több órát tölt a
mûteremben és dolgozik. Mûveinek sokasága
megnehezítette a válogatást, nagy odafigyelés
elõzte meg a bemutatásra kerülõ képek kiállítás-
ra és katalógusba sorolását. A kettõs évfordulót
köszöntõ kiállítás apropóján az önkormányzat
támogatásával katalógus is készül, ami egy lépés-
sel közelebb visz, vihet egy régóta tervezett, de
szponzorok híján még kiadásra váró albumhoz
is. A mûvész szerint szigorú volt a válogatásnál, a

kiállítandó mûvek számát nézve, de ügyelt arra,
a figuratív alkotásoktól indulva a realisztikus ele-
mekkel szakító forma és színvilág megteremtésé-
ig, ami olyannyira jellemzi a alkotásait, a több
évtizedes alkotómunka eredményeit minden-
képpen bemutassa. 

Jozefka Antal Pállya Celesztin-díjas alkotó,
több elismerés, például a Pro Urbe Újpest és
Aranyhorgony díj tulajdonosa. Újpest egykori
díszpolgáraihoz hasonlóan az élete ezernyi gyö-
kérszállal kötõdik a városrészhez. Nemcsak az is-
kolái formálták itt személyiségét számára termé-
szetes a viszontszolgálat. Mint egykori Könyves- di-
ák az öregdiák alapítvány megbízásából fél évvel ez-
elõtt jelent meg az újpesti mûvészek azon csoport-
ját összegyûjtõ könyve, akik egykoron Könyvesben
maturáltak, vagy huzamosabb ideig itt tanultak.

Már a felmenõk is újpesti mesterek voltak:
szíjgyártó és tímár. Talán ez az örökség is segítet-
te, hogy a fiatalember a bõrgyártás, majd a fes-
tékkeverés technológiáját válassza felnõtt fejjel.
A vegyészmérnöki diploma azonban nemcsak a
gyártási folyamatok kiválasztásához segítette.
Feltalálója lett a perlit alapú súrolószernek,
majd a perlit-alapú volumenpapír gyártásának.
Ekkor már mögötte volt több rajz, festmény, az
egyetemi újságnak rajzolt karikatúra-gyûjte-
mény. És a hobbinak induló, lassan életformává
váló alkotómunka még jól megfért a szakmai
elõmenetellel. 1957-ben az Újpesten mûködõ
Derkovits Körbe hívta egy barátja, ahol a hely-
béliek nagyra becsült mûvésztanára Nagybányai
Nagy Zoltán tanított. A Képzõmûvészeti Fõisko-
la tanára szinte „magántanítványának” tekintett
jónéhány körtagot. Az idõs mester hatására egy-
re erõsebb lett Jozefka Antalban is a késztetés:
ezt és csak ezt szeretné csinálni. A kiállítás óha-
tatlanul visszatekintés. Mivel képei iránt P. Sza-
bó Ernõ mûvészettörténész is érdeklõdést muta-

tott, övé a megnyitó szerepe. Nagy Zoltán szín-
mûvész nemcsak szavalni fog, személye vér sze-
rinti kapocs az egykori mesterhez, õ Zoli „bácsi”
fia.

Vegyészként saját festéket alkotott, egy, az ak-
varellhez hasonló, vizes bázisú festéket, amelynek
gazdag és erõteljes színvilága teremti meg a mû-
vész által elképzelt világot. A festék ma is otthon
készül. A mûvészi technika is új és a korszak is vál-
tozó, a figurális kompozíciókat idõvel a színekbõl
összeálló képi megjelenítés váltotta fel. Jozefka
Antal erõteljes színekben látja a világot, ezzel feje-
zi ki érzéseit. Született már különdíjjal értékelt al-
kotás a természetet érintõ emberi rombolásáról,
sõt nívódíjra értékelt a honfoglalásról. És illusztrá-
ció is. Amikor Madách Imre mûvét, Az ember tra-
gédiáját már felnõttként is újra-meg újraolvasta, a
szereplõk jellemét a színekkel jelenítette meg. A
15 festménnyel gazdagított Madách-mû a Kos-
suth Kiadó egyik legsikeresebb könyve lett, ma-
gyar, angol és német nyelven adták ki, és a Frank-
furti Könyvvásáron hozott osztatlan sikert az il-
lusztrátornak és a kiadónak egyaránt. A mûvészi
látásmód újszerû, és a mai napig nem talált köve-
tõkre. A festék, amíg meg nem szárad, fut a papí-
ron, majd a vegyszer és a papír „találkozása” a kéz-
mozdulatokkal együtt olvasztja egybe a formát.
Ebben a technikában két kézre és törlõrongyra
éppúgy szükség van, mint az anyagot felvivõ
ecsetre. 

A történelmi tárgyú képek sora is folytatódott,
ezúttal az Árpád-házi szentek megörökítése kö-
vetkezett a könyvillusztrációval hasonló módon.
A mûvész itt is csak a színekkel, a színek egymás-
ba olvadásával vagy éppen elválasztásával jeleníti
meg az érezéseit. 

Meg tudná festeni színekkel az ablakból látható
szomszéd házat? – kérdezem tõle. Persze, csak
jobban kellene ismerni a benne lakókat – mondja
kis töprengés után. Hiszen nemcsak a látvány, ha-
nem a belsõ késztetés is hat a kompozíció színére,
formájára. Jozefka Antal nemrégiben köszönt le
az Újpesti Mûvészek Társaságában vállalt közel
másfél évtizedes tisztjérõl. De az életformájához
hozzátartozik, hogy minden újpesti eseményen,
legyen az kiállítás-megnyitó, szabadtéri rendez-
vény, ünnepség, jelen van feleségével, Alízzal, aki
közel ötven éve társa. A jótékonysági célú polgári
bálon is természetes volt számára, hogy fest-
ményt ajánljon fel a tombolára. 

Néhány éve egy kiállításán megragadott egy ké-
pe. A dominánsan mályva színû alkotásban egy
szirmát bontó virágot véltem felfedezni. A címét
– a „Bizakodó letargia” – azóta sem felejtem. A
festmény most az Újpest Galériában is a falra ke-
rül. A világ rezdülése iránt fogékony mûvész hit-
vallása is lehetne: felfelé ívelõ és sorsfordító idõ-
szakok mindig vannak és lesznek életünkben. A
pillanatot, vagy az állandóságot megragadó mû-
vésznek pedig az a célja, hogy a harmóniával e
kettõsség együttélésére figyelmeztessen bennün-
ket. – BANGHA KATALIN

Ha szándékában állna, letagadhatna
évei számából Jozefka Antal képzõ-
mûvész, aki éppen 75-ik születés-
napja alkalmából készül életmûvé-
nek egyfajta összegzõ kiállítására. A
fiatalos mozgású, kedves urat na-
gyon sokan tisztelik és mondhatják
barátjuknak Újpesten. A tárlat már
ezért is számíthat sokak érdeklõ-
désre. A kiállítás ténye is egyfajta
jubileum, 50 éve szerepelnek képei
önállóan vagy éppen másokkal kö-
zös tárlaton. Az Újpest galériabeli
tárlat húsvét után szerdán este fél
6-kor nyílik és  április 18-ig várja a
látogatókat. 

A
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Magyarország polgárai ma joggal elégedetlenek. Mi

hiszünk abban, hogy lehet más: átláthatóságot, kor-

rupciómentes, tiszta közéletet akarunk. Nem mon-

dunk le munkanélküli honfitársainkról, nem törő-

dünk bele a szegénység törvényszerű öröklődésébe.

Fenntartható országot szeretnénk, ahol egy Zöld

Fordulat egészségesebbé és gazdaságosabbá tenné

életünket.

Sir Robert Walpole, Anglia miniszterelnöke min-

den politikusról tudta, mennyi az ára. Ellenlábasát,

William Pittet hadsereg-főszámvevőnek neveztet-

te ki. Ebben az állásban eddig mindenki jól meg-

szedte magát, Pitt a rendelkezésére bocsátott ösz-

szegek kamatait átutalta az államnak. Elődei juta-

lékot kaptak a kölcsönökből, ő nem. Anglia a XVIII.

század elején még a világ legkorruptabb állama

volt, a század végére nagyhatalom lett. Pitt példá-

ja is bizonyítja: lehet más a politika!

58 éves vagyok, amikor kellett, mindig politizál-

tam, de sem vezető szerepre, sem  felügyelő-bi-

zottsági tagságra nem vágytam soha.

Az ELTE BTK magyar-népművelés szakán szerez-

tem diplomát 1976-ban. Lakótelepen élek, felnőtt

fiam újságíró.             

Voltam filmforgalmazó és közvéleménykutató,

16 éve vagyok Újpesten szociális munkás, 2004-ig

a lakótelepiek tiltakozása ellenére bezárt

Káposztásmegyeri Családsegítő Szolgálatban dol-

goztam.  

Ma mindenki a szegénység elleni küzdelemről

beszél, mégis évről évre egyre kevesebb rászoruló

családnak tudok segíteni a nehézkes és körmön-

font szabályozás miatt. Ezen szeretnék változtatni,

mert ehhez értek. Ne a fejünk fölött döntsék el, mi

működjön, mi szűnjön meg, mi épüljön és mi

enyésszen el Újpesten és szerte az országban!

1968 óta remélem, hogy lehet más a politika.

Komáromban egy utcányi távolságra vonultak át

tőlünk a testvéri tankok Csehszlovákiába, ahol szü-

leim barátai lelkesen hittek az emberarcú szocia-

lizmusban.  

1989 életem legszebb éve volt, kérdezőbiz-

tosként jártam házról házra, s daloló lélekkel

magyarázták nekem, hogy „annak egyszer véget

kell vetni, hogy mindig az lesz, amit ők akar-

nak.”

Úgy látszik, húsz-huszonegy évente kapunk a

történelemtől egy esélyt. Ezt az esélyt ma a Lehet

Más a Politika jelenti. Nem ígér mást, csak tisztes-

séget. Mit kíván? Környezetrombolás helyett

fenntarthatóságot, megváltó politikai koncepciók

helyett részvételi demokráciát, mutyiparadicsom

helyett igazságosságot. 

Kérem, támogasson szavazatával!

Találkozunk április 8-án (csütörtökön) délután 17

órakor az Újpesti Polgár Centrumban! (1043 Árpád

út 66.)

Tálosné Pálvölgyi Márta

Tálosné Pálvölgyi Márta

az LMP országgyulési képviselo jelöltje,

Budapest 5. választókerület

Újpest és Palota határán, a Víztorony és az Erőmű kö-

zött élek a párommal és két kissrácunkkal. 38 éves va-

gyok, majd húsz éve a legkülönfélébb hazai és nemzet-

közi környezetvédelmi, szervezetfejlesztő, emberi jogi

és szemléletformáló programokban dolgozom. Jó tár-

sakkal, jó csapatban, jó ügyekért. Hiszem, hinni aka-

rom, hogy lehet más a világ, a környezet, a társada-

lom, a gazdaság, és igen, Lehet Más a Politika is! 

Az LMP megalakulását majd két év gondolkodás,

rengeteg műhelymunka előzte meg. Azt fontolgat-

tuk, vajon lehet-e, érdemes-e egyáltalán pártos-

kodni, meg lehet-e ugrani a magas küszöböt, össze

lehet-e egyeztetni a hiteles civil létet a Parlament-

tel?! Lám, az LMP két év alatt Magyarország ne-

gyedik legnagyobb, minden megyében választható

pártjává fejlődött. Mindezt szinte semmi pénzből,

úgy, hogy csapatunk nem karrier-politikusokból,

hanem elkötelezett civilekből, a közéletben tevé-

keny szakértőkből, tenni akaró önkéntesekből áll. 

Többségünk már a többpártrendszerben nőtt fel,

de most már tényleg rendszert akarunk váltani! Meg

akarjuk újítani a demokráciát, fenntartható és befo-

gadó társadalmat akarunk. Persze, rengeteg a gond,

a teher, a kényszerpálya. De azt semmiképp nem le-

het a körülményekre fogni, ha a döntéshozók érték-

rendjeiket igazítják az önös érdekeikhez. Amit pedig

semmilyen sérelem sem indokolhat, az általánosan

eldurvult, félelmet gerjesztő közbeszéd. A félelem

szülte rend diktatúra. Ökölbe szorított kézzel csak

ütni lehet, kezet fogni, közös jövőt építeni nem!  

Az LMP három alapelve: Fenntarthatóság, Igaz-

ságosság, Részvétel. A legfőbb célom, hogy az em-

berek ne birkaként éljenek, hanem tudjanak és

akarjanak érdemben részt venni a közéletben és

sorsuk alakításában! Hiszem, hogy az emberek

nem sült galambra várnak, és nem külső segítséget

akarnak, hanem hogy hagyják őket tisztességesen

és békében élni. Segély helyett esélyt! 

A politika fő feladata pedig, hogy távlatokat, igaz-

ságos és átlátható kereteket és feltételeket biztosít-

son. A hőbörgő vádaskodások, a görcsös gúnyolódá-

sok helyett pedig végre valahára nyerjen teret a pozi-

tív irónia, a humor! Ami pedig Újpestet és

Rákospalotát illeti: a 6. választókörzet nekem elsősor-

ban az a hely és közösség, amelyben születésem óta

élek. Ide jártam iskolába, itt érettségiztem a Könyves-

ben. Itt kajakoztam a Tungin évekig, itt lógtam Landler

vagy a Palota moziban. Ma már egyik se működik. De

van, lehet, teremthető helyette más érték! Személyes

célom is a zöld környezet, a színvak igazság, a sokszí-

nű társadalom és az átlátszó döntési folyamat. 

Igen, Lehet Más a Politika! Perneczky László 

Budapest 4-15. kerületi helyi szervezet tel.: 

20/39 00 566, perneczky.laszlo@lehetmas.hu  

Nyílt kampányszámla: CIB Bank, 10700206-

48911506-52000001. A beérkező támogatásokat és

kampány kiadásokat az  adatvédelmi szempontok

érvényesítése mellett rendszeresen közzétesszük.

Politikai ellenfeleinknek tisztességes és méltó vá-

lasztási küzdelmet kívánunk!

Perneczky László 

az LMP országgyulési képviselo jelöltje,

Budapest 6. választókerület
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KEDVES ÚJPESTIEK! KEDVES BARÁTAIM!

Sokszor találkozhattunk a különböző rendezvényeken, a fo-

gadóórákon és ott, ahol szükség volt rám. Az utóbbi négy

évben több mint 2500 alkalommal fordultak hozzám, sokan

kérték segítségemet, legtöbbször méltányossági nyugdíj-

emelés, számlatartozások, a közösségi közlekedés átszer-

vezésével, környezetvédelmi bejelentésekkel (pl: az „ön-

töde-ügy”) és munkahelykereséssel kapcsolatban. Örülök,

hogy az esetek döntő többségében találtunk megoldást a

problémákra. 

Bár az elmúlt évek nem voltak könnyűek, mégis büszkék lehe-

tünk arra, hogy Újpesten élünk. Soha nem látott ütemben fej-

lődött a városrész:  a Megyeri híd és az M0-ás körgyűrű új-

pesti szakaszának megépítésével, valamint a Külső Vá-

ci út bővítésével jelentősen csökkent az át-

menő forgalom a kerületben. 2009 áprili-

sában európai uniós támogatással meg-

indult az új Főtér építése. Új közterü-

let-felügyelet alakult Újpesten, így

ma már folyamatos munkarendben,

gyalogosan és autóval egyaránt

felügyelni és biztosítani tudják a

kerület rendjét. Az elmúlt 3 év-

ben közel 50 park és játszótér

szépült meg. Megújult a gyer-

mek-szakrendelő. A Nyár ut-

cai óvoda épületének és

kertjének, valamint a Park

óvoda kertjének felújításával sikeresen megvalósult Újpest

két kiemelkedő, méltán elismert óvodájának fejlesztése.   

Aki itt él, pontosan tudja, mire van szüksége Újpestnek, aki

pedig az Országgyűlésben képviseli a városrészt, az tehet is

érte: a következő időszakban azon leszek és eljárok annak ér-

dekében, hogy

– a Panel Programba csatlakozni kívánó lakóközösségek min-

den segítséget megkapjanak pályázatukhoz;

– a Főtér program folytatódjon, az Újpesti Piac modernizáci-

ója megvalósuljon;

– a kerületi játszóterek mindegyike megújuljon;

– a Nyugati pályaudvar–Újpest–Rákospalota elővárosi vasúti

szakasz fejlesztése megtörténjen;

– a Felnőtt Szakrendelő és a Károlyi Kórház felújításra kerüljön;

– új uszodája legyen Újpestnek.

Nyílt beszéd és párbeszéd, józanság, fe-

lelősség és okos tettek – ezekre van ma

szüksége az országnak és Újpestnek is.

Baloldali politikusként, képviselőként

és miniszterként ezek szellemében tettem a dolgom és

így kívánom tenni az Országgyűlésben továbbra is. 

Ehhez kérem az Ön támogatását. Kérem, április 11-én

szavazzon rám és az MSZP listájára!

Eddigi bizalmukat

megköszönve, baráti 

üdvözlettel: Kiss Péter

Kiss Péter

az Ön képviselője

KEDVES ÚJPESTI, KEDVES KÁPOSZTÁSMEGYERI LAKÓTÁRSAIM!

Köszönöm az ajánlócédulák ezreit, melyet az elmúlt hetekben

juttattak el hozzám, bizalmuk jeléül.

Életem, munkám nyitott könyv Önök előtt. Parlamenti hozzá-

szólások, indítványok százai alapján ellenőrizhetik mit mond-

tam, tettem az elmúlt években az újpestiek, káposztás-

megyeriek képviseletében.

Sokan szeretnék manapság letagadni vagy semmibe venni

az elmúlt nyolc év történéseit. Én nem hiszem, hogy tízmil-

lió ember ne csinált volna semmit ez alatt az idő alatt. Ha a

kampányszövegek helyett a tényekre hagyatkozunk, akkor

láthatjuk: gyarapodott az ország, gyarapodtak a családok

is. Tények, adatok támasztják alá: többen dolgoz-

hatnak ma, mint nyolc évvel ezelőtt, akik

dolgoznak, harmadával többet ér a fize-

tésük. A nyugdíjak is képesek voltak

lépést tartani az árakkal, sőt, egy ki-

csivel még annál is jobban emelked-

tek. Többet költünk családtámoga-

tásra, egészségügyre, oktatásra, mint

nyolc évvel ezelőtt. Lakások, autók

millióit vásárolták meg az emberek.

Utak épültek, városrészek, közin-

tézmények ezrei újultak meg. Elég

talán példaként a Megyeri-híd a

hozzá kapcsolódó M0-s autóúttal

és a Váci út felújításával, vagy

az újpesti Főtér-program. Önökkel együtt én is használom a

megújult létesítményeket és örülök, hogy közöm lehetett

megépülésükhöz.

Ha újra megkapom a bizalmat, a következő években is lesz-

nek kezdeményezéseim, javaslataim annak érdekében,

hogy minél több munkahely jöjjön létre, a munkáért kapott

bérből meg lehessen élni, gyermekeink, unokáink tiszta,

egészséges, kellemes környezetben nevelkedjenek, és arra

is, hogy akinek átmeneti anyagi, családi, munkahelyi ne-

hézségei vannak, az számíthasson segítségünkre. 

Sok a tennivaló annak érdekében, hogy a nálunk is pusztító

világgazdasági válságon mihamarabb túljussunk, és jobb

helyzetbe kerüljünk, mint annak előtte voltunk. Nem lehetet-

len elérni, hogy aki tanulni, dolgozni akar, családot szeretne

alapítani, az kapjon erre lehetőséget. 

Töretlenül bízom abban, hogy megvál-

toztatható a közélet, a politika világa,

visszaszorítható a korrupció, és teret

nyerhet a higgadt, szakszerű, becsületes

és együttműködő politizálás, amely távol tartja a közös-

ség ügyeitől a szélsőségeket, a tisztességtelenséget. 

Ezért kívánok dolgozni, ehhez kérem bizalmát.

Tisztelettel üdvözli

Csizmár Gábor

Csizmár Gábor

az Ön képviselője

Budapest főváros 6. számú választókerülete 

Budapest főváros 5. számú választókerülete 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata
pályázatot hirdet a kerület távhõvel ellátott la-
kóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök
beszerelésének támogatására (az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Miniszter LFP-2008-
LA-9 Kódszámon kiírt pályázatával (ÖKO-
Program) összhangban, annak önkormányzati
támogatással történõ kiegészítésére)

I. A TÁMOGATÁS CÉLJA
A támogatás célja a távhõvel ellátott lakóépüle-

tek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására
és mérésére alkalmas eszközök beszerelése.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és la-

kásszövetkezetek saját tulajdonú, távhõvel ellátott
épületeik lakásonkénti hõfogyasztásának szabá-
lyozására és mérésére alkalmas eszközök beszere-
lésére (a továbbiakban: pályázók).

III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
1. A lakások hõleadóinak egyedi szabályozásá-

hoz szükséges berendezések (termosztatikus
szelepek) beszerelése

2. A lakások egyedi hõfogyasztásának mérésére,
vagy az épület hõfogyasztásának lakásonkén-
ti költségmegosztására alkalmas mérõeszkö-
zök (hõmennyiségmérõk és/vagy költség-
megosztók) beszerelése

3. Az épület fûtési rendszerének az átalakítása,
ezen belül:

a) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje;
b) Az egycsöves átfolyós rendszerû fûtési rend-

szer átalakítása a hõleadók elé beépített átkötõ
szakaszokkal, vagy az egycsöves fûtési rendszer
helyett új, kétcsöves fûtési rendszer kialakítása.

Csak olyan pályázat kaphat támogatást, mely-
nek eredményeként a pályázat szerinti korszerûsí-
tést követõen a teljes épület, vagy teljes önálló fû-
tési egység valamennyi lakásában és a közös hasz-
nálatban lévõ fûtött helyiségeiben az önálló fûtési
energiafogyasztás-szabályozás mûszaki feltételei
biztosítottá válnak.

IV. A PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS 
BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
1. A pályázat tárgya: A pályázat tárgya csak

teljes épület, vagy teljes önálló fûtési egység (a to-
vábbiakban együtt: épület) lehet.

2. A pályázat benyújtásának módja: A társas-
házak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot
az önkormányzat felé 1 példányban nyújtják be.

Az önkormányzati döntést követõen az önkor-
mányzat által támogatott pályázatokat – az ön-
kormányzat dokumentumaival kiegészítve – a pá-
lyázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek továbbít-
ják az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium (a továbbiakban: a minisztérium) felé. 

V. A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETÕ TÁMOGATÁS
Az önkormányzati támogatás, a támogatás

szempontjából elismerhetõ bekerülési költség

maximum 15%-a, de lakásonként legfeljebb 
23 000 Ft. Az igényelt állami támogatás mértéke a
támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési
költség maximum 50%-a, de lakásonként legfel-
jebb 77 000 Ft. önkormányzati támogatás és a pá-
lyázó saját ereje együtt a bekerülési költség 50%-a.
Az igényelt támogatás lakásonkénti mértékénél
minden esetben a pályázattal érintett lakások szá-
ma vehetõ figyelembe.

VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
1. A pályázat benyújtásával kapcsolatos kö-

vetelmények:
a) A pályázat az alábbi fõ részekbõl áll:
– pályázati formanyomtatványok
– mûszaki dokumentumok
– mellékletek
b) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályá-

zati formanyomtatványokon nyújtható be.
c) A pályázatot a Pályázati útmutatóban közöl-

teknek megfelelõen, hiánytalanul, azaz a pá-
lyázati formanyomtatványok minden kérdé-
sére választ adva és az elõírt dokumentumok
csatolásával kell benyújtani.

2. Pályázati díj: A pályázat benyújtása díjtalan.
3. Benyújtás helye és formája: A teljes pályá-

zati dokumentációt 1 eredeti példányban, zárt
borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként
a következõ címre kell beküldeni: Budapest Fõvá-
ros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatala (1041 Budapest, István út 14.) A borí-
tékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat kód-
számát (LFP-2008-LA-9), a pályázó nevét és címét,
valamint a pályázattal érintett épület címét.

4. Benyújtás idõpontja, határideje: A pályá-
zatok a pályázati felhívás kifügesztésétõl folyama-
tosan nyújthatók be. A pályázat benyújtásának
idõpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, vagy
csomag postára történõ feladásának idõpontja.
Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a ren-
delkezésre álló költségvetési forrás teljes felhasz-
nálását követõen, vagy forrás hiányában a pályá-
zati lehetõséget korábban is felfüggessze.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010.
április 30., (péntek) 12 óra. A határidõt követõ-
en benyújtott pályázatokat az Önkormányzat
bontatlanul visszaküldi.

5. Pályázati anyagok beszerzésének lehetõségei:
A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és

mellékletei a minisztérium Internetes honlapjáról
(www.otm.gov.hu), és az Építésügyi Minõségellen-
õrzõ Innovációs Kht. Internetes honlapjáról
(www.emi.hu ) tölthetõ le.

VII. ELJÁRÁSREND
A pályázat csak ajánlott küldeményként és csak

postai úton nyújtható be. A Polgármesterei Hiva-
tal személyesen, vagy kézbesítõvel benyújtott pá-
lyázatot nem vesz át, és nem dolgoz fel.

Amennyiben a pályázatot: nem magyar nyel-
ven, nem az elõírt formanyomtatványokon, nem
zárt borítékban/csomagban, nem ajánlott külde-

ményként, határidõn túl nyújtják be, úgy a pályá-
zat kizárásra kerül az elbírálásból.

1. A pályázó és a pályázat jogosultsága
A pályázó jogosultsága: A pályázatban nem

vehet részt az a pályázó:
a) amely lejárt esedékességû, 60 napot megha-

ladó adó- vagy adók módjára behajtható
köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfize-
tést engedélyezett.

b) amely a pályázat szakmai, pénzügyi tartal-
mát érdemben befolyásoló valótlan, hamis
adatot szolgáltatott a pályázat benyújtása-
kor, és ez hitelt érdemlõen bebizonyosodik;

c) amely magyar adóazonosító jellel és/vagy
adószámmal nem rendelkezik;

A pályázat jogosultsága
a) a pályázattal érintett mûszaki tartalomnak a

Pályázati útmutató III. fejezetében meghatáro-
zott tartalommal azonosíthatónak kell lenni;

b) a pályázat tárgya csak teljes épület, vagy tel-
jes önálló fûtési egység lehet a Pályázati út-
mutató IV. fejezetében meghatározott felté-
teleknek megfelelõen.

2. Hiánypótlás: Hiánypótlásra nincs lehetõség.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai a minisztéri-
um által kiírt pályázat Pályázati útmutatója alap-
ján formailag ellenõrzik a dokumentumokat.
Amennyiben a pályázat a minisztérium által kiírt
Pályázati útmutatója VII. fejezet 1. pontban felso-
rolt dokumentumok valamelyikét nem, illetve hi-
ányosan tartalmazza, a pályázatot visszaküldik a
pályázónak. A pályázó a határidõn belül ugyanar-
ra az épületre vonatkozóan újból beadhatja – ja-
vított, korrigált, vagy kiegészített – pályázatát.

3. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus:
Amennyiben a pályázat benyújtásának módja, a
pályázó és a pályázat jogosultsága és a pályázat tel-
jessége a minisztérium által kiírt Pályázati útmuta-
tóban meghatározott feltételeknek megfelel, a pá-
lyázat befogadásra kerül. A pályázatok érkezési sor-
rendben kerülnek elõterjesztésre támogató dönté-
sért az Önkormányzat Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottsága elé. A döntésrõl a pályázók a
döntést követõ 15 napon belül írásban kapnak ér-
tesítést, mellékelve a minisztériumi Pályázati út-
mutatóban elõírt alábbi dokumentumokat.

Önkormányzat dokumentumai:
– II. Összefoglaló adatlap, (1/A. számú melléklet)
– Önkormányzati határozat az 5. sz. melléklet

szerinti kötelezõ tartalommal.
VIII. A TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
Az Önkormányzat által nyújtott támogatás

csak a miniszter támogató döntésével rendelkezõ
pályázatokra vehetõ igénybe. A támogatást el-
nyert pályázóval az Önkormányzat Támogatási
szerzõdést köt. A Támogatási szerzõdés megköté-
sének feltétele, a miniszter támogató döntésének
bemutatása.

Újpest, 2010. március 23.
DR. TRIPPON NORBERT, alpolgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Bp., Fõv. IV. ker., Újpest Önkormányzata 6/1996.
(III. 01.) rendelete alapján pályázatot hirdet.

A pályázat célja: a civil szervezetek tevékenységé-
nek anyagi-tárgyi segítése. Hozzájárulás az Újpes-
ten rendezett programok, rendezvények feltétele-
inek megteremtéséhez, valamint az Önkormány-
zattól, vagy az Újpesti Vagyonkezelõ Zrt-tõl bérelt,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja fi-
zetésének támogatása.

A pályázaton részt vehetnek: mindazok a be-
jegyzett lakossági civil szervezetek (egyesületek, ala-
pítványok, társadalmi szervezetek, stb.), amelyek-
nek székhelye Újpesten van, vagy országos, illetve
regionális szervezet és Újpesten önálló szervezeti
egységgel, illetve a tevékenységéhez szükséges helyi-
séggel (teleppel) városrészünkben rendelkezik. (Ki-
vétel a pártok és szervezeteik és alapítványaik). 

Az Önkormányzat azon szervezeteket támo-
gatja, amelyek:
– részben vagy egészben az Önkormányzat fel-

adatkörébe tartozó, vagy ehhez kapcsolódó te-
vékenységet fejtenek ki,

– tevékenységük az újpesti lakosság körét érinti, és
az alábbi tevékenységcsoportok valamelyikébe
tartozik:

� egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység,
egészséges életmód elõsegítése;

� nevelés, oktatás;
� kulturális, közmûvelõdési, mûvészeti tevékeny-

ség;
� közbiztonság, közlekedés-biztonság javítása;
� egyéb gyermek- és ifjúsági feladatok (kivéve a

gyermek- és ifjúsági táborokat);
� munkanélküliek és fogyatékosok segítése;
� parkosítás, zöldterületek gondozása, köztiszta-

ság javítása;
� környezetvédelem;
� mûemlékvédelem.

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– A  pályázó szervezet nevét, címét, esetleges e-

mail címét, telefonszámát. A képviselõje nevét,
telefonszámát.

– A  támogatandó tevékenység pontos megneve-
zését és leírását.

– Részletes költségvetést a támogatandó tevé-
kenységrõl, ismertetve a saját erõforrásokat, s a
más szervektõl kapott támogatást is.

– A pénzintézeti adatokat.

A pályázathoz csatolni kell: 
– a mûködés törvényességét igazoló bírósági be-
jegyzés, az alapszabály, valamint a szervezeti-mû-
ködési szabályzat másolatát. 

A támogatás feltételeit, felhasználásának mód-
ját a támogatás elnyerése után a pályázók és az
önkormányzat szerzõdésben rögzítik. A pályáza-
ton nyert összeggel a pályázó köteles elszámolni a
megállapodásban rögzített feltételek szerint és
idõpontig, de legkésõbb 2011. február 28-ig. 

Nem vehet részt a pályázaton az a pályázó, amely
az újpesti önkormányzattól valamely korábbi pályá-
zatán támogatásban részesült, de elszámolási kötele-
zettségének nem tett eleget. Pályázni kizárólagosan
az erre a célra létesített pályázati adatlapon lehet. Az
adatlap beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáiban (Bp., IV. ker., István út 15. illetve
Bp. IV. ker., Hajló u. 40-42.), illetve letölthetõ az Új-
pesti Önkormányzat honlapjáról (www.ujpest.hu).

A kitöltött pályázatokat Belán Beatrix oktatási
és kulturális alpolgármester titkárságára kell eljut-
tatni: (1042 Bp., István út 14.), az Iktató Irodán ke-
resztül. A pályázat benyújtása és elbírálása folya-
matosan történik. A pályázat eredményérõl a pá-
lyázók írásban kapnak értesítést.

Budapest, 2010. március 19.
– BELÁN BEATRIX, alpolgármester

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Budapest Fõváros IV.ker.
Újpest Önkormányzata a
6/1996. (III.01.) sz.  rende-
lete alapján pályázatot
hirdet az újpesti általános
iskolák erdei iskoláinak tá-
mogatására.
A pályázat célja: erdei is-
kola keretei között a termé-
szet tanulmányozása, ta-
pasztalatok szerzése a kör-
nyezeti nevelés tantervi kö-
vetelményeinek teljesítése
érdekében. A közösségi élet
és a diákok természethez va-
ló viszonyának továbbfej-
lesztése.
Pályázhatnak: az újpesti is-
kolák 2-8 évfolyamos osztá-
lyai erdei iskola szervezésére.
A pályázat követelményei:
– Erdei iskolát csak szorgalmi

idõben lehet szervezni  tel-
jes osztályközösség részére.

– Idõtartama minimum 4
nap.

– Az iskola pedagógiai prog-
ramjának része a tantervi

követelményekre, tantár-
gyi integrációra épülõ er-
dei iskola.

A pályázatnak tartalmaz-
nia kell:
1. hiánytalanul kitöltött pá-

lyázati adatlapot
2. részletes költségvetést
3. erdei iskolai programot
Pályázás módja: Pályázni
csak erre a célra rendszeresí-
tett pályázati adatlapon le-
het. Ha egy iskola több osz-
tálynak, vagy évfolyamnak,
vagy eltérõ idõpontú tábort
szervez,  a támogatás igény-
lése külön adatlapon törté-
nik. A pályázatokat 1 pél-
dányban személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani.
Benyújtás helye: Budapest
Fõváros IV. ker., Újpest Ön-
kormányzat, Polgármesteri
Hivatal, Belán Beatrix alpol-
gármester titkársága (1041
Budapest, István út 14. II. 59.)
A pályázat benyújtási ha-
tárideje: 2010. április 21.
A határidõ után érkezett,
vagy hiányosan kitöltött pá-
lyázatok nem kerülnek érté-
kelésre.

A pályázatokat a Társadalmi
Kapcsolatok Bizottsága bírál-
ja el, az eredményérõl a pályá-
zók írásban kapnak értesítést.
A támogatás felhasznál-
ható:
A pályázaton elnyert támo-
gatást kizárólag a hátrányos
helyzetû gyermekek részvé-
telének biztosítására lehet
fordítani – teljes költség-
hozzájárulásra vagy költség-
csökkentésre, melynek meg-
történtét a gyermek szülõje
aláírásával igazolja. A támo-
gatás összegét, az önkör-
mányzati iskolák esetén, a
Gazdasági Intézményen ke-
resztül veheti fel a pályázó.
Egyéb információk:
– a pályázati dokumentá-

ció letölthetõ az önkor-
mányzat honlapjáról.
(www.ujpest.hu)

– a pályázattal kapcsolatos
kérdésekre felvilágosítást
ad a Gyermek és Ifjúsági
Iroda a 231-3298-as tele-
fonszámon.

Újpest, 2010. március 10.
– BELÁN BEATRIX 

alpolgármester

H i rd e t m é n y16

FELHÍVÁS
Budapest Fõváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének a 9/2001. (V.3.) számú rendelete
alapján ebben az évben is sor kerül Újpest Egészségé-
ért Díj adományázására.

Újpest Egészségéért Díj adományozásának célja, hogy
Újpest Önkormányzat Képviselõ-testülete kifejezze elis-
merését azon személyeknek és szervezeteknek, akik (ame-
lyek) Újpest egészségügyében kiemelkedõ szerepet tölte-
nek be. A díj annak a személynek vagy szervezetnek ado-
mányozható, aki (amely) az egészségügyi területen újpes-
ti lakosok egészségéért végzett magas színvonalú, kiemel-
kedõ vagy több évtizedes tevékenységével jelentõs mér-
tékben hozzájárult Újpest egészségügyének fejlesztéséhez.

A díj adományozására javaslatot várunk magánszemé-
lyektõl, Újpesten mûködõ egészségügyi intézmények ve-
zetõitõl, egészségügyi területen mûködõ civil szervezõdé-
sek és érdekképviseletek részérõl. A díj odaítélésérõl a
Népjóléti Alpolgármester elõterjesztése alapján – az Ön-
kormányzat Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága vélemé-
nyének kikérését követõen – a Képviselõ-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatla-
pon lehet benyújtani 2010. április 23-ig Nagy István alpol-
gármester titkárságára. (Bp. IV., István út 11.) Az adatlap
letölthetõ a www.ujpest.hu lapon, vagy átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal mindkét ügyfélszolgálati irodájában
(városközpontban: István út 15. és Káposztásmegyeren:
Hajló u. 42-44), ahol a díj odaítélését szabályozó önkor-
mányzati rendelet is megtekinthetõ.

Budapest, 2010. március 22.
– NAGY ISTVÁN



UV Újpesti Vagyonkezelõ Zrt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
az Újpesti Vagyonõr Kft. ügyvezetõi állás 
betöltésére

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

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

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

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

bantartási feladatok koordinálása,
� elektronikus riasztórendszerek tervezése és tele-

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

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

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

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

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

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

tási Rendszer mûködtetése, szervezése, doku-
mentálásának biztosítása,

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

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– felsõfokú szakirányú és felsõfokú vagy középfokú

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

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

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

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

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

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

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

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

A kft. tevékenységi körét is tartalmazó alapító
okirat az UV Újpesti Vagyonkezelõ Zrt. vezérigaz-
gatói titkárságán tekinthetõ meg 2010. március
22. és április 9. között munkaidõben. Az állás be-
töltésérõl a Társaság Igazgatósága április 26.-ig
dönt.
Bérezés és egyéb juttatások megállapodás szerint.
Budapest, 2010. március 23.

– JOBBÁGY TAMÁS
vezérigazgató

UV Újpesti Vagyonkezelõ Zrt.

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS
Budapest  Fõváros IV. ker. Újpest
Önkormányzata a 6/1996. (III.01.)
sz. rendelete alapján pályázatot
hirdet újpesti gyermekek és fiata-
lok táboroztatásának (üdültetésé-
nek), szünidõs programjának tá-
mogatására.

A pályázat célja: az önkormány-
zat elsõsorban a nyári szünidõ idõ-
tartamára szervezett programokat
támogatja, melyek a gyermekek és fi-
atalok egészséges életmódját, kultu-
rális, közmûvelõdési, mûvészeti tevé-
kenységét, testkultúrájának fejleszté-
sét, környezetének megismerését, tö-
megsport tevékenységét, közösségük
fejlesztését, lelki harmóniájuk megte-
remtését, vagy valamely készségük
fejlesztését, mélyítését szolgálja az új-
pesti gyermekek és fiatalok körében. 

Pályázhatnak: a konkrét és ellen-
õrizhetõ feladatot vállaló  Újpesten
mûködõ nevelési-oktatási intézmé-
nyek, az újpesti önkormányzat köz-

mûvelõdési, szociális tevékenységet
végzõ intézményei, Újpesten karitatív
tevékenységet folytató szervezetek, és
mindazok a bejegyzett lakossági civil
szervezetek (egyesületek, társadalmi
szervezetek, alapítványok stb.), ame-
lyeknek székhelye Újpesten van, vagy
országos, illetve regionális szervezet
és Újpesten önálló szervezeti egység-
gel és a tevékenységhez szükséges he-
lyiséggel, (teleppel) rendelkezik.

A pályázaton nem vehetnek részt: 
– bevétel orientált szervezetek

(vállalkozások, Kft-k, Bt-k, Rt-k stb.)
– pártok és szervezeteik
– azok a szervezetek, amelyek az

újpesti önkormányzattól valamely
pályázaton támogatásban részesül-
tek, de elszámolási kötelezettségük-
nek nem tettek eleget a szerzõdés-
ben meghatározott idõpontig

Nem részesülnek támogatásban a
budapesti helyszínen maradó nap-
közis tábor jellegû pályázatok.

A pályázat követelményei:
– Ha egy pályázó több fajtájú-

vagy idõpontú tábort szervez, a tá-
mogatás igényléséhez külön adatla-
pot kell benyújtania táboronként. 

– Idõtartama minimum 6 nap. (5
éjszaka)

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. hiánytalanul kitöltött pályázati

adatlapot
2. részletes költségvetést
3. tervezett programot
4. a pályázathoz csatolni kell a

mûködés törvényességét igazoló bí-
rósági bejegyzést, az alapszabályt,
valamint a szervezeti szabályzat má-
solatát. (az önkormányzati intézmé-
nyek kivételével)

Pályázás módja: pályázni csak er-
re a célra rendszeresített adatlapon
lehet. A pályázatokat egy példány-
ban személyesen vagy postai úton
lehet benyújtani.

Benyújtás helye: Budapest Fõvá-
ros IV. kerület, Polgármesteri Hivatal,
Belán Beatrix alpolgármester titkár-
sága (1041 Bp., István út 14. II. 59.)

A pályázat benyújtási határide-
je: 2010. április 21.

A határidõ után érkezett, vagy hi-
ányosan kitöltött pályázatok nem
kerülnek értékelésre. A pályázatokat

a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
bírálja el, az eredményrõl a pályázók
írásban kapnak értesítést. A pályáza-
ton elnyert támogatást a tábor uta-
zási, szállás, és programköltségeire
lehet felhasználni. A támogatást el-
nyerõ pályázókkal (kivétel a helyi ön-
kormányzat intézményei) a pályáza-
tot kiíró megállapodást köt a támo-
gatás felhasználásáról.

A pályázat nyerteseinek a támoga-
tás felhasználásáról pénzügyi elszá-
molással, a számlamásolatok alapján
kell elszámolni. Az elszámolás rendjé-
rõl a támogatásban részesülõket az
értesítéssel egyidejûleg tájékoztatjuk.

Egyéb információk:
– a pályázati dokumentáció besze-

rezhetõ a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáiban  (Bp., IV. István
út 15, illetve Bp., IV. Hajló u. 42-44.)
illetve letölthetõ az önkormányzat
honlapjáról. (www.ujpest.hu)

– a pályázattal kapcsolatos kérdé-
sekre felvilágosítást ad a Gyermek és
Ifjúsági Iroda a 231-3298-as telefon-
számon.

Újpest, 2010. március 10.
BELÁN BEATRIX, alpolgármester
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Az Ady Endre Mûvelõdési Központ
és az Újpest Színház Géniusz Prog-
ram címmel pályázatot hirdet.
Amatõr költõket, írókat, zeneszer-
zõket, képzõmûvészeket keresünk
(6–100 éves korig), akik „Újpest”
ihletésû, a város múltjával, jelené-
vel, jövõjével foglalkozó saját alko-
tásokkal jelentkeznek.

Az elkészült pályamunkák értékével
is szeretnénk hozzájárulni Újpest ala-
pítása 170. évfordulójának megün-
nepléséhez.

A Géniusz Program öt kategórija:
– vers és próza; 
– színmû (dráma vagy vígjáték);  

– dal vagy zenemû; 
– rajz és festészet;
– digitális történeti grafika.

A bírálat szempontjából kialakított
korosztályok: 6-10 éves, 10-14 éves,
14-18 éves, 18-100 éves. 

Az alkotások leadási határideje:
2010. június 15. A pályamûveket az
Ady Mûvelõdési Központ címére:
1043 Bp., Tavasz u. 4. – Harsányi Gá-
bor színmûvész nevére kérjük postai
úton vagy személyesen eljuttatni,
megjelölve a pályázó nevét, korát és
elérhetõségét. Eredményhirdetés az
Újpesti Városnapokon történik. Az el-
sõ három helyezett munkája bemuta-
tásra kerül. A pályázat kiírása megta-
lálható az Ady Mûvelõdési Központ
honlapján (www.adymk.hu).  

Géniusz Program

Az alábbiakban közre adjuk az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató
Központ összesítése alapján a kerületi fizika verseny 8. osztá-
lyos tanulóinak helyezéseit, valamint a felkészítõ tanárok ne-
veit.

1. helyezett: Merényi András, Német Tagozatos Általános Iskola (Do-
mokos Tamásné), 

2. Romero Adriána, Babits Mihály Gimnázium (dr. Kövesdi István), 
3. Kalmár Dorottya, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Kérészy

Barnabásné), 
3. Szabó Gyula, Bajza József Általános Iskola (dr. Kulcsár Gáborné), 
4. Felner Máté, Babits  Mihály Gimnázium (dr. Kövesdi István), 
5. Gyurta Noel, Bajza József Általános Iskola (dr. Kulcsár Gáborné),
5. Láposi Kinga, Angol Tagozatos Általános Iskola (Szakáll Istvánné), 
6. Salánki Sándor, Angol Tagozatos Általános Iskola (Szakáll

Istvánné).

Gyõztesek és helyezettek

Harmadik éve rendezi meg november
és március között a Pécsi Sebestyén
Általános és Zenetagozatos Iskola  az
Ovis Kupa elnevezésû, háromfordulós
váltóversenyt a kerületi óvodák nagy-
csoportosainak.

Mindig  öröm számunkra a mozgást, já-
tékot szeretõ kicsikkel találkozni, akik ko-
moly elszántsággal és nagy ügyességgel
hajtják végre a különbözõ feladatokat.

Az idei évben a vándorkupát a Nyár
óvoda Napraforgó csapata nyerte. Minden
résztvevõnek, elsõsorban a gyõzteseknek
gratulálunk, és szeretettel várjuk jövõre is
a versengõ óvodákat!

Nemrég sok kisgyerekkel és csillogó
hangszerek hangjával telt meg iskolánk
felújított tornaterme.

Az Academia Rézfúvós Kvintett láto-
gatott el hozzánk, hogy megismertessék
hangszereikkel, a kürttel, harsonával, tu-
bával és trombitával a gyerekeket. Mûso-
rukat érdekes, és a közönségükhez igen-
csak közel álló zeneszámokból állították
össze. Köszönjük önzetlen segítségüket
és reméljük, máskor is eljönnek hozzánk.

– JUGOVITS JOLÁN

Pécsis hírek

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneisko-
la szeretettel várja önt és kedves
családját, 2010. április 17-én
szombaton, 15 órától, az iskola
alapítványa javára rendezett IV.
Zenedenapra.

15 óra – Nyitó hangverseny az
Egek Királynéja Fõplébánia
Templomban (Újpest Szt. Ist-
ván tér),
16 óra – A Fúvószenekar térze-
nével várja vendégeinket az
Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pontban (Újpest, Tavasz u. 4.).

További programok az Adyban
16–21 óráig:
Színházterem
16.15 óra – Köszöntõt mond
Erkel Tibor, az Alapítvány Elnö-
ke,és Sillye Gergely, iskolánk
Igazgatója.
Studiószinpad
16.30 óra – D. Cimarosa: A titkos
Házasság, vígopera keresztmet-
szet a Zeneiskola Operastúdiójá-
nak elõadásában. Mûvészeti ve-

zetõ: Hruby Edit, zongorán köz-
remûködik Mezei Pál.
Színházterem
16.30 óra – Zenés foglalkozás
ovisoknak Vezeti: Sillye Gergely.
17 óra – cimbalom-bemutató,
vezeti: Harai Erzsébet. – Nép-
zenei mûsor, citerások, népi
énekes elõadásában. Népmû-
vészeti bemutatót tart a Picur
Mûhely.
18 óra – Táncház 
Földszinti Galéria terem
16 óra – A mûsorok közben
hangszervásár, kézmûves fog-
lalkozások, népmûvészeti mû-
hely, fafaragás, hajtogatás, arc-
festés, gyöngyfûzés.
19 óra – Jazz Klub, a zeneiskola
jazz tanszakának mûsora

A belépés gyermekek részé-
re 100 Ft, felnõtteknek 1000 Ft
– mellyel Ön a zeneiskola ala-
pítványát támogatja. (Mivel a
rendezvény több helyszínen
lesz, ezért a belépõért cserébe
mindenki színes karszalagot
kap, amit kérünk a rendezvény
végéig megõrizni!)

MEGHÍVÓ

Szép sikert ért el a hétvégén a Kanizsay Dorottya
Egészségügyi Szakképzõ Iskola VI. korcsoportos
leány röplabdacsapata.

Az elmúlt év bronzérme után az idei tanévben, 14
fõvárosi középiskola csapata elõtt az elsõ helyen
végzett az amatõr Budapest Röplabda Bajnokság-
ban. A novembertõl márciusig tartó versenysoro-

zatban nagy akarással és szorgalommal versenyez-
tek a lányok. 

Megérdemelték, hogy a bajnoki cím mellett az
Országos Diákolimpia döntõjében Budapestet isko-
lánk csapata képviselheti. Gratulálunk és sok sikert
a debreceni döntõben.

Tetézi örömünket, hogy az iskola V. korcsoportos
csapata is igen elõkelõ helyen várja a bajnokságuk
végét. Az áprilisi bajnoki döntõben, reméljük, õk is
szép meglepetést szereznek.

Elsõk lettek 
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2. osztályos versmondás: 
1. helyezett: Horváth Lilla, Testne-

velés Tagozatos Általános Iskola
(Heiszmann Éva), 

2. Bõdi Csenge, Erzsébet Utcai Álta-
lános Iskola (Szûcs Edina), 

3. Lowack Márton, Bajza József Álta-
lános Iskola (Prónikné
Aspermayer Gabriella), 

4. Pálinkás Anna, Megyeri Úti Álta-
lános Iskola (Bánfi Katalin), 

5. Kopacz Dalma, Sûcs Sándor Álta-
lános Iskola (Bognár Judit),

6. Jóvér Jázmin, Benkõ István Refor-
mátus Általános Iskola (Hafner
Erika). 

3. osztályos versmondás:
1. helyezett: Kovács Márton, Pécsi

Sebestyén Általános és Zenetago-
zatos Iskola (Máté Katalin),

2. Szabados Virág, Károlyi István 12

Évfolyamos Gimnázium (Antal
Gáborné Géczi Beáta), 

3. Kovács Domokos Angol Tagoztos
Általános Iskola (Pappné Kormos
Judit), 

4. Kovács Anna Roxána, Homoktö-
vis Általános Iskola ( Gulyás Adél), 

5. Révész Dániel, Károlyi István 12
Évfolyamos Gimnázium (Fehérné
Papp Ágnes), 

6. Karaba Petra, Károlyi István 12 Év
folyamos Gimnázium (Pozsgai
Andrea). 

4. osztályos versmondás:
1. helyezett: Kovács Dzsenifer, Pécsi

Sebestyén Általános és Zenetago-
zatos Iskola (Fodorné Branstadter
Ágnes), 

2. Porcsalmy Eszter, Pécsi Sebestyén
Általános és zenetagozatos Iskola
(Máté Katalin), 

3. Szabó Luca, Károlyi István 12 Év-
folyamos Gimnázium (Fehérné
Papp Ágnes),

4. Bucsku Klaudia, Testnevelés Ta-
gozatos Általános Iskola (Pozsgai
Andrea) 

5. Horváth Anna, Szûcs Sándor Ál-
talános Iskola (Kozma Anikó), 

6. Gyurka Tünde, Homoktövis Álta-
lános Iskola (Berzsák Lászlóné). 

4. osztályos hangos olvasás:
1. helyezett: Bálint Virág, Homoktö-

vis Általános Iskola (Szilágyi
Barnabásné), 

2. Szûcs Vivien, Karinthy Frigyes
ÁMK Általános Iskola (Naszádos-
né Hegedûs Erzsébet), 

3. Nemes Barbara, Erzsébet Utcai
Általános Iskola (Kolossáné Ta-
kács Erika), 

4. Karsai Alexandra, Angol Tagoza-
tos Általános Iskola (Bednárik
Zsuzsanna), 

5. Rácz Rézi, Károlyi István 12 Évfo-
lyamos Gimnázium (Kuhmann
Emese), 

6. Iszlai Norbert, Károlyi István 12
Évfolyamos Gimnázium (Márkus
Csilla).

1–2. osztályos mesemondás:
1. helyezett: Perosa Renáta, Károlyi

István 12 Évfolyamos Gimnázium
(Nagy Hajnal), 

2. Olajos Dóra, Karinthy Frigyes
ÁMK Általános Iskola (Hafnerné
Erdõdi Ilona),

3. Õsz Varga Lilla, Pécsi Sebestyén Ál-
talános Isakola (Havasi Andrea),

4. Madarász Emese, Homoktövis Ál-
talános Iskola (Ancsin Mihályné), 

5. Nagy Bálint, Megyeri Úti Általá-
nos Iskola ( Bánfi Katalin), 

6. Egedi Viktor, Angol Tagozatos Ál-
talános Iskola (Beregszászi Judit).

3–4. osztályos mesemondás:
1. helyezett: Sipos Terézia, Szigeti Jó-

zsef Általános Iskola (Reinitzné Ju-
hász Katralain), 

2. Opitz Petra, Testnevelés Tagoza-
tos Általános Iskola (Jobbágy-
Felsõ Erzsébet),

3. Jászonyi Jára, Angol Tagozatos
Általános Iskola (Oláh Szilvia), 

4. Zábori Zsófia, Szent János Apos-
tol Katolikus Általános Iskola
(Poncsákné Herceg Ildikó), 

5. Patai Gergely, Pécsi Sebestyén Ál-
talános és Tenetagozatos Iskola
(Máté Katalin), 

6. Hladony Károly, Károlyi István 12
Évfolyamos Gimnázium (Csábi
Ágnes).

Az alábbiakban adjuk közre az Újpesti Pedagógiai Szol-
gáltató Központ összesítése alapján az irodalmi verseny
– „Csörren a csermely, dermed a tó/Halkan a tájra hul-
lik a hó” – gyõzteseinek és helyezetteinek nevét. Záró-
jelben a felkészítõ tanárok nevét adjuk közre.

Gyõztesek és helyezettek

Immár hagyományosan, 2010. február
16-án ismét iskolánkban került meg-
rendezésre a kerületi Német Kisebbsé-
gi Önkormányzat által meghirdetett,
német nyelvû vers- és prózamondó
verseny.

Már hónapokkal elõbb megkezdõ-
dött a szervezõmunka. Sorra érkeztek
a jelentkezési lapok, csöngött a tele-
fon. Pappné Windt Zsuzsanna, az Új-
pesti Német Kisebbségi Önkormány-

zat elnöke most is minden segítséget
megadott az elõkészületekhez, gon-
doskodott a zsûritagok meghívásáról,
a díjakról. Köszönjük! 

Bár már rutinosak vagyunk, mégis
mindig nagy izgalmat jelent a szerve-
zõknek, a felkészítõ tanároknak, sike-
rül-e zökkenõmentesen lebonyolítani
mindent. Különösen, ha figyelembe
vesszük, hogy 88 kis- és nagydiák, 11
különbözõ intézmény tanulója készült

szereplésre: vers- és mesemondásra,
prózára. Elérkezett a várva-várt dél-
után. Orbán Ildikó igazgató megnyitó
mondatai után Pappné Windt Zsu-
zsanna köszöntötte a megjelenteket
és mutatta be a rangos zsûri tagjait.

Alsó tagozatosokból álló német
nemzetiségi tánccsoportunk produk-
ciója jó hangulatot teremtett, s talán
oldotta is az ilyenkor természetes szo-
rongást.  Iskolánk tantermei verseny-
zõkkel teltek meg, két órán keresztül
német szó hangzott mindenütt.          

Az értékelés pillanatait izgatottan
vártuk: valamennyi zsûrielnök kiemel-
te a gyermekek felkészültségét, talpra-
esettségét, jó kiejtését. Külön köszön-
ték a felkészítõ tanárok munkáját,  az
életkornak megfelelõ témaválasztást.
A gyermekeket a német nyelv további
szeretetére buzdították. 

Minden versenyzõ oklevelet, apró
ajándékot, az elsõ három helyezett né-
met nyelvû könyvjutalmat kapott.

Találkozunk jövõre! Addig is: Viel
Glück! – KÓSÁNÉ LENGYEL RITA

igazgató-helyettes
Német Tagozatos Általános Iskola

Tanulnak is, tudnak is

Viola-nap
A Viola 
Oviban

Nyílt napot tartunk leendõ
óvodásainknak 2010. ápri-
lis 28-án (délelõtt. 9–11.30-
ig, délután: 15.30–17-ig),
melyre minden érdeklõdõ
szülõt és gyermekét szere-
tettel várunk.

Ezen a napon a gyerme-
kek megismerkedhetnek
az óvodával, a szülõk kér-
déseire pedig az óvónénik
és az óvodavezetõ vála-
szol.

Érdeklõdni és bejelent-
kezni az alábbi elérhetõsé-
geken lehet:
Tel.: 3699–513, e-mail cím:
violaovi@upcmail.hu

Váczi Lajosné, 
óvodavezetõ



AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJAI
ÚJPEST SZÍNHÁZ BÉRLET 
3. ELÕADÁS
2010. április 10., 19 óra
Arthur Miller: Édes fiaim

GOGOL: AZ ÕRÜLT NAPLÓJA
2010. április 16. 19 óra  
„Embert nekem! Embert adjatok
nekem! Embert, akivel a szívem
megtelik, akiben a lelkem gyönyör-
ködik!”. Fordító: Makai Imre.
Popriscsin – Tahi Tóth László, köz-
remûködik: Dobrádi Nikolett. Jel-
mez: Kutas Diána. Díszlet: Verebes
György. Dramaturg: Sediánszky Nó-
ra, Segédrendezõ: Kádár Krisztina.
Zene: Verebes Ernõ. Rendezõ: Kiss
József. A Szigligeti Színház vendég-
játéka. Jegyek 2000 Ft-os áron vált-
hatók az Ady Endre Mûvelõdési
Központ pénztáránál elõvételben,
valamint az elõadás elõtt, a helyszí-
nen. (minimum 10 fõ esetén 30%-
os csoportos kedvezmény).

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

NAGY LÁSZLÓ: MEDVEZSOLTÁR
2010. április 1., 18 óra
Zenés vers és táncszínház
Szereplõk: Dóczy Péter színmûvész
és a Mentés másként együttes (Fábri
Géza – koboz, Ivánovics Tünde –
ének és Lipták Dániel – hegedû
Tánc: Gyurka Fábián) Belépõ: 500 Ft
Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont – mozi terem

„KATTINTS RÁ, NAGYI!”
A Budapesti Mûvelõdési Központ
kihelyezett kurzusa. Felnõttképzési
nyilvántartási szám: 01-0294-04;
AL-1738. Idõtartama: 6 hét, heti 1 x
4, ill. 5 óra (25 tanóra) Foglalkozá-
sok: kedden, ill. szerdán vagy csü-
törtökön. Tematika: alapismeretek,
az internet és használata, web-
böngészés, keresés a weben, elekt-
ronikus levelezés. Beiratkozás folya-
matosan, április 1-jén 10 órától az
információnál, jelentkezési sorrend-
ben, a csoportonkénti létszámkeret
határáig (15 fõ/csoport). Indítható:
3 csoport. Kérjük, hozza magával

nyugdíjas igazolványát! Részvételi
díj: 1000 Ft. Elsõ foglalkozás 2010.
április 13-tól.

ÚJPESTI MAGYARDAL ÉS ZENE-
BARÁT TÁRSASKÖR
Minden hónap elsõ keddjén 15 óra-
kor az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pontban.

EURÓPA KULTURÁLIS 
FÕVÁROSA PÉCS 2010 
Az Európa Kulturális Fõvárosa prog-
ramsorozat alkalmából változatos és
sokszínû programokkal várják az ér-
deklõket. A rendezvényekrõl bõvebb
információt a www.pecs2010.hu
honlapon valamint a Kultúrális Fõ-
város Újpesti infópultjánál, az Ady
Endre Mûvelõdés Központban tu-
dunk nyújtani.

ÚJPEST GALÉRIA
Jozefka Antal képzõmûvész kiállítása
április 7–18-ig.

www.adymk.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJAI

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

SZÍNHÁZI ELÕADÁSAINK
Április 9.,  10 és 14.30
Ovis-Sulis Színház – A négy kópé. A
Csodamalom Bábszínház elõadása.
Bérletes elõadás. Jegyek a délutáni
elõadásra korlátozott számban
kaphatók. Belépõ: 900 Ft/fõ. Van
egy szekerünk, hozzá négy komédi-
ás. Sejthetõ, hogy vándorszínészek
– s mint az ilyeneknek általában–,
sanyarú a sorsuk. Ám a véletlen egy
furcsa „komédiást” sodor az útjuk-
ba: egy disznót. „Aki” nemcsak iga-
zi cirkuszi mutatványaival segíti ki
õket, hanem – elmesélve életét –
egy kedvesen pikáns történetet va-
rázsol elénk a „malacos” királylány-
ról. Ki választ kit? Ez az örök kérdés
a lényege a négy kópé elsõ meséjé-
nek.

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ SZOMBATON
A költészet napja tiszteletére rende-
zett elõadást technikai okok miatt

vasárnap helyett szombaton tartjuk.
Április 10., 10 óra. Bukfenc. A Gara-
bonciás Együttes mûsora megzenésí-
tett versekkel, találós kérdésekkel,
daltanulással, közös énekléssel, közös
muzsikálással. Jegyek március 28-tól
válthatók az információs pultnál. Je-
gyek ára: 1100 Ft

FELHÍVÁS!
Otthonom, Újpest (Kedvenc helyeim)
Újpesti általános és középiskolás ta-
nulóknak hirdetjük meg rajzpályá-
zatunkat, melyre a kerülethez kötõ-
dõ alkotásokat várunk. Technika:
szabadon választott. Méret: A/4 il-
letve A/3.  Leadási határidõ: április
12. Bõvebb tájékoztató a 231-
7082-es telefonszámon, és a
www.ugyih.hu honlapunkon.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
Március 22–április 4.
„ITT A TAVASZ!” B. Láng Ernesztin
kiállítása. Megtekinthetõ: minden
nap 9-18 óra között.

CSALÁDI JÁTSZÓ
Április 17., 10–13 óraig. A kisgyer-
mekeket babajátszó, ugrálóvár, falfir-
ka, a nagyobbakat társasjátékok és
kézmûves foglalkozás várja. Aktuális
program: Tipegõ torna – bemutató
Tombi Judittal. Belépõ: gyermek: 300
Ft, felnõtt: 350 Ft, család, 4 fõtõl: 300
Ft/fõ (1 éves korig díjtalan!)

MESTERSÉGEK CÍMERE
Foglalkozásainkon a gyermekek kü-
lönbözõ népi mesterségekkel, tevé-
kenységgel ismerkedhetnek meg. 
A programra elõzetes jelentkezés
szükséges. Részletesebb információ
a 399-7065-ös telefonszámon, illet-
ve az ugyih@ugyih.hu e-mail címen
kérhetõ.

www.ugyih.hu

A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

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

BABAVILÁG – BABABÖRZE 
Április 10-én, 9–13 óráig. Bébi- és
gyermekruhák, gyermekjátékok, és
egyéb eszközök vására. Babaklub-
játszóház, és pelenkavásár.  Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk! Hely-
szín: KFÁMK Közösségi Ház

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

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Április 3. szombat 10–13 óráig,
tojástartó kosárka és csuhé nyuszi
készítés. Díja: 500 Ft/fõ. Helyszín:
KFÁMK fõépület

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

AGYKONTROLL TANFOLYAM
GYEREKEKNEK
7-10 éveseknek: április 3, 10. 10-16
éveseknek júniusban. Díja: 18 000
Ft/fõ. Részletes információ kérhetõ
Pappné Sztupjánszky Zsuzsától a
380-6163-as telefonszámon. Helyszín:
KFÁMK Fõépület

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

ÚJ! ZENÉS, TÁNCOS, TORNA 
Várjuk minden kedves érdeklõdõ je-
lentkezését senior táncos tornánk-
ra! Eredmény: alakformálás, friss
közérzet, jókedv, vitalitás. Foglalko-
zások: hétfõn 15–16 óráig. Vezeti:
Várszegi Béla. Bemutató foglalkozás:
2010. március 29-én, 15 órakor.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

www.karinthyamk.sulinet.hu

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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ITT AZ IDÕ!
A Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség Újpesti Szerveze-

te kellemes húsvéti ünnepeket kíván
minden kedves újpestinek! 

FOGADÓÓRÁK
Bartók Béla április 6-án kedden 18-
19 óráig; Koronka Lajos április 8-án
csütörtökön 17-18 óráig tart foga-
dóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út
56.) Tel.: 369-09-05.
Nagy István április 6-án kedden 16-
17 óráig  tart fogadóórát. Helyszín:
1042 Bp., István út 11.

TALÁLKOZZUNK SZEMÉLYESEN! 
Wintermantel Zsolt, a Fidesz-
KDNP országgyûlési képviselõje-
löltjével március 30-án (kedden)
17 és 18 óra között a Berda József és
Tél utca sarkán, Dr. Hollósi Antal
Gábor a Fidesz-KDNP országgyûlé-
si képviselõjelöltjével április 1-jén
(csütörtökön) 15:30-17:30 között a
káposztásmegyeri óratoronynál
személyesen találkozhat. A Fidesz
aktivistáival találkozhat minden
hétköznap 16-18 óráig az újpesti
metró aluljáróban.

www.ujpestifidesz.hu

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

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

www.szdszujpest.hu

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET 
KÉPVISELÕINEK 
FOGADÓÓRÁJA

Dr. Kató Balázs minden hónap má-
sodik csütörtök 17–18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége) Dr.
Dabous Fayez minden hónap má-
sodik csütörtök 17–18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége)

TAVASZKÖSZÖNTÕ, 
HÚSVÉTI CSALÁDI 
ÉS SPORTNAP

Sok szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklõdõt április 5-én 10 óra-
kor a Bogáncs utcai általános iskolá-

ba (XV. Bogáncs u. 51-53.) A résztve-
võk különféle sportágakban próbál-
hatják ki tudásukat: asztalitenisz,
ügyességi verseny, kispályás foci. A
kispályás foci esetében elõzetes neve-
zés szükséges, melyre április 1-ig van
lehetõség a 06-20/419-7828-as szá-
mon. Kispályás focinál két kategóriá-
ban: 18 év alatti és 18 év feletti 5+1
fõs csapatok jelentkezését várjuk. A
többi sportágnál elegendõ a helyszíni
regisztráció. A nevezés és a belépés
díjtalan. A rendezvényre nem csak az
aktív sportolókat várjuk, hanem a lel-
kes szurkolókat is, azaz mindenkit,
aki egy jó hangulatú napra vágyik.

Családi napunkon lesz még „lo-
csoló-verseny” tojáskeresõ játék,
nyuszisimogató, arcfestés, lufihaj-
togatás. „BOGRÁCSFÖZÕ”-ver-
senyre is várjuk Önöket – az alap-
anyagról mi gondoskodunk –,
melyre jelentkezni lehet április 1-ig
a +3620/419-7828-as számon. 

A rendezvény helyszíne megköze-
líthetõ Újpest Központtól 170-es
busszal . Leszállni a nyolcadik megál-
lónál a Kovácsi Kálmán térnél kell.
Innen pár perc sétára van az iskola.

Fõvédnök: Kiss Péter országgyû-
lési képviselõ.

MSZP Újpesti 
Káposztásmegyeri szervezete

„KÁVÉHÁZI DÉLUTÁN”
RENDEZVÉNYSOROZAT
Szeretettel meghívom Önt március
30-án 17 órakor az Ady Endre Mû-
velõdési Központba (Tavasz u. 4.).
Vendégem: Gergely Róbert és tán-
cosai. Jöjjön el, várom Önt!
Jegyek ingyenesen átvehetõk az
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezetének irodájában (Nádor u.
1.) vagy érdeklõdni lehet telefonon
a 272-0069-es számon.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

„AZ ÉN VENDÉGEM
AZ ÖN VENDÉGE” 
RENDEZVÉNYSOROZAT
Szeretettel meghívom Önt zenés
délutánunkra, április 9-én 16 órára
az Ady Endre Mûvelõdési Központ-
ba (Újpest, Tavasz u. 4.). Vendégem:
Mága Zoltán hegedûmûvész.

Jegyek ingyenesen átvehetõk az
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezetének irodájában (Nádor u.
1.), vagy érdeklõdni lehet telefonon
a  272-0069-es  számon.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

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

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

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és
kedves családját április 6-án 17
órakor kezdõdõ Teadélutánra – egy
rendhagyó fogadóórára –, melynek
helyszíne: Megyeri Úti Általános
Iskola (Megyeri út 20/a.)
Várom szeretettel:

Csizmár Gábor
országgyûlési képviselõ

HÚSVÉTI KÉZMÛVES NAP
A Societas Újpesti Szervezete szere-
tettel vár mindenkit Húsvéti kéz-
mûves napjára április 3-án, szom-
baton 15 órától 18 óráig. Helyszín:
Újpest, Nádor u. 1. Programunkban
lesz: Tojásfestés, tavaszi dekorációk
készítése

www.mszpujpest.hu

KEDVES VÁLASZTÓ-
POLGÁROK!

A Lehet Más a Politika civil kezde-
ményezésként indult két éve. Mára
az ország negyedik legnagyobb
pártja. Rengeteg önkéntes munká-
val, lelkesedéssel és az Önök bizal-
mával országos listát állítottunk.
Egyéni képviselõjelöltjeink, Tálosné
Pálvölgyi Márta és Perneczky Lász-
ló, Újpesten és Rákospalotán is vá-
laszhatók lesznek.

Fórumainkon szeretnénk szemé-
lyesen bemutatkozni, ismertetni ér-
tékeinket és terveinket. Nem csak a
szavazataikat kérjük, párbeszédre
hívjuk Önöket!

LMP FÓRUMOK
Hinni akarjuk: Igen, Lehet Más a
Politika! 
Március 31, 17 órától (Rákospalota,
Kozák téri Közösségi Ház, 1154 Bp.,
Gábor Áron u. 58/c) Házigazda:

Perneczky Lászó 6. vk. jelölt. Ven-
dég: Schiffer András, az LMP orszá-
gos listavezetõje
Nem bolondság, Lehet Más!
Vidám szabadtéri rendezvény 2010.
április 1-jén, 14 órától a Újpest Köz-
pontban, a buszvégállomásnál.
Lehet más a demokrácia és a gaz-
daság!
2010. április 6, kedd 18 órától
Újpest, Káposztásmegyeri Közös-
ségi Ház (1046 Bp., Lóverseny tér
6.) Házigazda: Tálosné Pálvölgyi
Márta  5. vk. jelölt. Vendég:
Scheiring Gábor az LMP gazdasági
szakértõje
Zöld fordulat és jó szomszédság
2010. április 6, kedd 17 órától 
Csokonai Mûvelõdési Központ, Rá-
kospalota, 1153 Bp., Eötvös u. 64-66
Házigazda: Perneczky Lászó 6. vk.
jelölt. Vendég: Jávor Benedek, az
LMP budapesti listavezetõje
Igen, Lehet…! – Kampányzáró fó-
rum
2010. április 8., 17 órától 
Újpesti Polgár Centrum (1043 Bp.,
Árpád út 66.) Házigazda: Perneczky
Lászó, Tálosné Pálvölgyi Márta és az
LMP 4-15. kerületi csapat.

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

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

TISZTELT 
SZIMPATIZÁNSAINK!
Köszönjük, hogy kopog-

tatócádulájuk átadásával, a kam-
pányban való részvételükkel támo-
gatták a Jobbik Magyarországért
Mozgalmat. Önöknek köszönhetõ-
en Pajor Tibor képviselõjelöltünk
elsõként adta le az indulásához
szükséges ajánlószelvényeket. 

Jobbik Újpesti Szervezete

KÖSZÖNET
Tisztelettel köszönjük min-
den kedves támogatónk-

nak, hogy nekünk adták ajánlócé-
duláikat, és kérjük támogassák erõ-
feszítéseinket a jövõben is.

Magyar Kommunista Munkáspárt

Újpestért
Egyesület
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Ingatlan eladó

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

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

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

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

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

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

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

� 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

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

� Káposztásmegyer I-en egyszobás, 37 m2-es er-
kélyes, jó állapotú VII. emeleti lakás sürgõsen eladó
tulajdonostól. Irányár: 7,4 MFt. Tel.: 06-20-396-2795

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

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

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

� IV. kerület, Izzó utcában, négyemeletes tégla-
épületben 56 m2-es, felújított, magasföldszinti
lakás tulajdonostól eladó. Tel.: 06-30-418-6105

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

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

� 56 m2-es felújított, 1 + 2 félszobás lakás eladó
a Pozsonyi úton. Tel.: 06-20-806-3422

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

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

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

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

� Eladó VII. Dohány utcában I. emeleti, 32 m2-
es öröklakás. Ár: 8,7 MFt. Ingatlanosok kímél-
jenek! Tel.: 06-20-533-7653, 389-0675

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

� Eladó Újpesten, a Víztorony környékén, 30
m2-es, földszinti, parkettás, vízórás, konvektoros
fûtésû lakás, azonnal beköltözhetõen. Irányár:
6,6 MFt. Tel.: 06-20-925-4118

� Újpesten, Nagyváradi lakóparkban 2000-
ben épült I. emeleti, kéterkélyes, 62 m2-es lakás
eladó. Konyhában, fürdõszobában egyedi, beépí-
tett bútorok. Biztonsági felszerelések, cirkófûtés.
Alacsony rezsi. Irányár: 20 MFt. Tel.: 06-20-3585-
056

� Újpest kertvárosában eladó egy igényes ki-
alakítású, teljes körûen felújított 74 m2-es föld-
szinti lakás tulajdonostól. Parkolás az udvarban.
Tujákkal övezett hátsó kerttel. Irányár: 24 MFt.
Tel.: 06-20-329-1901

� Magánszemélyek! Az Árpád kórháznál eladó
egy 54 m2-es, kétszobás, világos konyhás, gard-
rób szobás, loggiás emeleti lakás. Irányár: 8,8
MFt. Tel.: 06-30-243-3411

� Újpesten, a Tél utcában eladó egy 153 m2-es,
3 szobás kertes ház. 350 m2-es kert, dupla kom-
fort, nagy terasz, pince. Tel.: 06-20-802-6675

� IV. Juharliget lakóparkban portaszolgálatos,
parkosított, 2005-ben épült I. emeleti, keleti fekvé-
sû, házközponti fûtéses, 68,5 m2-es háromszobás
lakás 5 m2 erkéllyel tehermentesen, tulajdonostól
eladó. Irányár: 24,2 MFt. Tel.: 06-20-238-1370

Ingatlant kiad

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

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

Bérleti jog

� Sörözõ/bevezetett/bérleti joga, újpesti fõ-
úton eladó! Érdeklõdni a 06-30-942-8833 mo-
bilon lehet 9-18 óráig.

Szolgáltatás

� Közös képviselõ Újpesten és Rákospalotán ak-
ciós, Br. 800ft/lakás vállal társasházkezelést. Ápri-
lisban nyíló Újpesti irodánk ügyfélkörének bõví-
tése érdekében egyedi árajánlatok. e-mail: tom-
pekbt@gmail.com, www.kozos-kepviselonk.hu

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

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

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

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

� Társasházak közös képviseletét professzio-
nális szakmai háttérrel vállaljuk. Kérje ingye-
nes ajánlatunkat! Tel.: 451-0100, e-mail:
info@inhouse.hu

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

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

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

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazá-
sa, szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújí-
tott készülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-
ig Bp., 1046 Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22;
06-30-960-1138, szerviz: 230-7669

� Javítási, karbantartási munkák az Ön otthoná-
ban. Nyugdíjas ezermester vállal polcok, csillá-
rok, karnisok felszerelését, elemes bútorok össze-
szerelését, egyéb házon belüli munkákat. Tel.:
369-5633, 06-20-247-3315

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

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

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

� Társasházak gazdálkodásának ellenõrzését
vállaljuk az új társasházi tv. módósításának
megfelelõen. Társasházi Audit 1997 Kft.,
1053 Budapest, Magyar u. 52. mfsz.3.
Tel./fax: 483-1298/483-1299, mobil: 06-30-
200-3641 e-mail: mkmetty@dunaweb.hu

Oktatás

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

� Angolt tanítok, nyelvvizsgára felkészítek nagy
gyakorlattal. Tel.: 06-30-463-6694, 370-4012

� Angol tanítás, angol érettségire, nyelvvizsgára
felkészítés többéves tanítási tapasztalattal ren-
delkezõ angol szakos egyetemistától. Házhoz is
megyek. Érdeklõdni: 06-70-266-8503

� Általános és középiskolások korrepetálása
minden tantárgyból. Diszlexia, diszkalkulia stb.
terápia. Tanulási nehézségek oldása hatékony
módszerekkel, egyéni foglalkozások keretében.
Tel.: 06-20-521-6367, 230-6425

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

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

Állást kínál

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

� „Újpesti szakközépiskola (3696-241.; e-mail:
kozma@kozmafa.sulinet.hu) keres egyetemi vég-
zettségû informatika-bármilyen; angol-német
vagy angol-bármilyen, testnevelés-biológia vagy
testnevelés-földrajz szakos tanárokat egyetemi
végzettséggel, szeptemberi kezdéssel és mate-
matika-bármilyen szakos tanárt azonnali kezdés-
sel”

Állást keres

� 61 éves, most is dolgozó elõnyugdíjas hölgy 9
éves gyakorlattal adatfeldolgozást vállalna RLB

programmal dolgozó könyvelõ mellett Észak-
Pesten. Tel.: 06-20-374-8289

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

Üdülési jog

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

Egészség

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

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

Utazás

� Április 1o. Bécs–Schönbunn: 7200 Ft., április
2. Gráz–Eggenberg: 8500 Ft., május 15.
Máriazell:   8500 Ft, május 21–24. Pünkösdi
bucsú: 49 9oo Ft., Május 29. Krasznahorka–
Betlér: 6400 Ft, Április11. Izrael: 198 6oo Ft +
ill., nyugdijasoknak 5% kedvezmény. Pataki
Edit, tel.: 413-1874.

� Húsvétoljon, Pünkösdöljön Zalakaroson,
exkluzív apartman házakban! Információk:
06-30-3498-299, www.apartmanokzalaban.hu

Vegyes

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

Könyv

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

Könyvelés

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

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

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

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 

ÚJPESTI GYORS LAKÁSSZERVIZ!
Szabó Károly és fia!
Vízvezeték szerelők!

A legkisebb munkától a lakás-
felújításig! Csőtörés és dugulás

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

A lakossági apróhirdetés felvéte-
le az Újpesti Média Kht. szerkesztõ-
ségében történik (Ady Endre MK,
Tavasz u. 4., I. emelet).

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



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkor-
mányzata pályázatot hirdet az újpesti sport-
szervezetek tevékenységének támogatására
az Önkormányzat 6/1996. (III. 1.) sz. rendele-
te alapján.

A pályázat célja: Az Újpesten mûködõ diák- és
társadalmi sportszervezetek tevékenységének tá-
mogatása.
Pályázhatnak:  

a) Az újpesti oktatási intézményekben mûkö-
dõ diáksport szervezetek  (általános és  kö-
zépiskolai diáksport egyesületek, iskolai
sportkörök)

b) A Fõvárosi Bíróságon bejegyzett újpesti
székhelyû és/vagy mûködési területû sport-
szervezetek. 

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

Támogatott tevékenységi területek:
a) DSE, ISK sportcsoportok mûködtetése, a Di-

ákolimpia kerületi, fõvárosi és országos ver-
senysorozatában való részvétel az intéz-
mény egészét érintõ  sportprogramok szer-
vezése. 

b) A lakosság testedzését, sportolását elõsegí-
tõ konkrét program(ok), esemény(ek) szer-
vezése.

c) A versenysport területén mûködõ sport-
egyesületek utánpótlás-nevelése (ezen belül
sporteszköz, sportfelszerelés vásárlása,

sportterem- és pályabérleti díjak, nevezési
díjak).

A pályázatnak tartalmaznia kell: A hiánytala-
nul kitöltött pályázati adatlapot és – társadalmi
sportegyesületek és diáksport egyesületek eseté-
ben – az alábbi csatolandó mellékleteket:

a) A mûködés törvényességét igazoló, a be-
adástól visszafelé számított 30 napnál nem
régebbi bírósági kivonatot.

b) Bankszámla igazolást: a számlavezetõ bank
által kiállított, a bankszámla számát tartal-
mazó iratot, ami lehet bankszámlakivonat is.

c) A pályázó nyilatkozatait.
d) Diáksport szervezetek mellékletben csa-

tolják a 2009/2010-es tanévben a fõvárosi
és országos Diákolimpián való részvétel
adatait a pályázat benyújtásának idõpont-
jáig az alábbi bontásban: sportáganként
korosztály, csapat, egyéni versenyszám
(létszám)

A pályázat benyújtása:
A pályázatot 1 példányban személyesen, vagy
postai úton lehet benyújtani az erre a célra rend-
szeresített adatlap felhasználásával. A benyújtás
helye: Budapest Fõváros, IV. kerület Újpest Ön-
kormányzat, Belán Beatrix Oktatási és Kulturális
Alpolgármester titkársága,  1041 Bp., István út
14. II. 59.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
április 30. A határidõ után érkezett, vagy hiá-

nyosan kitöltött pályázatok nem kerülnek érté-
kelésre.

Nem vehet részt a pályázaton az a pályázó,
amely az újpesti önkormányzat valamely  koráb-
bi pályázatán támogatásban részesült, de elszá-
molási kötelezettségének nem tett eleget a szer-
zõdésben meghatározott idõpontig.

A pályázatokat a Társadalmi Kapcsolatok Bi-
zottsága bírálja el, az eredményrõl a pályázók
írásban értesítést kapnak. A támogatás feltétele-
it, felhasználásának módját a támogatás elnyeré-
se után a pályázók és az önkormányzat szerzõ-
désben rögzítik.

A pályázat elszámolása: A támogatás felhaszná-
lásáról a sportszervezeteknek legkésõbb 2011.
április 30-ig, az oktatási intézmények sportszer-
vezeteinek 2011. május 31-ig írásos beszámolót
kell készíteni és benyújtani a kerületi Önkor-
mányzat oktatási és kulturális alpolgármestere
titkárságára. Az elszámolás mellékleteként csa-
tolni kell a bizonylatok és számlák fénymásolatát.

A pályázati adatlap beszerezhetõ: 
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodái-
ban (Bp., IV. ker., István út 15. és Bp., IV. ker., Haj-
ló u. 40-42.), illetve letölthetõ az Újpesti Önkor-
mányzat honlapjáról. (www.ujpest.hu)

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágo-
sítást adnak a Mûvelõdési és Sportosztály mun-
katársai a 231-3176 telefonszámon.

Budapest, 2010. március 19.
– BELÁN BEATRIX, alpolgármester

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

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

e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, � Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 � Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda, www.ringier.hu
� Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 885-5337. Megjelenik minden héten 48 000 példányban.Ú
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SZÕNYI ISTVÁN RAJZMAPPÁIBÓL
Illusztrációk címmel Szõnyi István, az újpesti születésû, késõbbiekben Zebegényben alkotó
festõmûvész rajzmappáiból nyílt táralt a Zebegényi Szõnyi István Emlékmúzeumban. 
A tárlat a mûvész halálának 50. évfordulójára szervezett kiállítás-sorozat elsõ része. Az idei
esztendõben a zebegényi múzeum számos idõszaki kiállítással emlékezik meg Szõnyi Ist-
vánról. Az igen gazdag grafikai anyagból rendezett elsõ tárlaton egy olyan kollekciót láthat
a közönség, amely eddig szinte sohasem szerepelt bemutatón. Szõnyi grafikai életmûvében
kevés illusztrációt találunk. Edy Endre verseihez, Arany János Toldijához, Illyés Gyula köte-
teihez, avagy apósa, Bartóky József elbeszéléseihez készített rajzait alig ismeri a közönség. 
A zebegényi múzeum raktárában
õrzött gazdag grafikai gyûjtemény-
bõl most egy izgalmas válogatás
került a nagyközönség elé, amelyek
többsége ceruza- és szénrajz, de la-
vírozott tus, toll és rézkarc is ké-
szült egy-egy témához.

A kiállítás május 30-ig tekint-
hetõ meg Zebegényben, a
Szõnyi István Emlékmúzeumban
(Bartóky u. 7).

HIRDETÉS
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. április 1-ig. Levélcí-
münk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail cí-

men is fogadjuk. Ez évi 9. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Ambrus
János, Krasznicsán Lászlóné, Muszkatal Ilona, Rostás Péter akiknek a nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Keresztrejtvény

Nagyon megörültem
mikor hírét vettem,
hogy a Fõtér rekonst-
rukciós munkálatai
során újra visszaállít-
ják a Fájdalmas anya
szobrát. Emlékszem
g yermekkoromból,
hogy a sötét ötvenes
években is ott állt a
Fájdalmas anya a haj-
dani, piac melletti 8-

as villamos végállomása mellett. A szobor ta-
lapzatán egy Vörösmarty-idézet volt olvas-
ható. Senki sem asszociált arra, hogy ez egy
Trianont sirató mû. 

A Fájdalmas anya nem más, mint egy fájdal-
mas anya. Várom az avatását. Ekkor már két szo-
bor lesz az újjávarázsolt fõtéren, a másik a kis
dombocskán álló remek Károlyi István-bronz-

szobor. Még emlékszem, hogy ennek helyén egy
nagy szovjet kõkatona állt, melyet – hat évesen
saját szememmel láttam – 1956-ban drótkötelek
és Csepel teherautók segítségével ledöntöttek.
Késõbb visszaállították, de a rendszerváltás után
– kulturált módon – lebontották, és a felszaba-
dító szovjet katonát átszállították méltó helyére,
a Megyeri temetõ szovjet katonasírok parcellájá-
ba. A rendszerváltás szoboreltávolításait Újpest
két emlékmûve, jórészt Derce Tamás polgármes-
ternek köszönhetõen, megúszta. Az egyik a Szel-
lemtelep oldalában álló újpesti partizán-emlék-
mû, amely egy falhoz lapuló, akcióra készülõ fér-
fit ábrázol, aki éppen a Víztorony megmentésé-
re vagy éppen az újpesti Nyilasház megtámadá-
sára készül. A Nyilasház a késõbbi Fény, majd
Lux mozi épülete volt, az épületben, a mozi he-
lyén jelenleg patika mûködik. A Nyilasház meg-
támadásánál vesztette életét Bán Tibor partizán,
mert elfelejtette a megbeszélt jelszót, és a sötét-
ben véletlenül társai lõtték agyon.

Az, „átkosban” leleplezett másik szobor lent
áll az Árpád út végén, a Dunánál, egy kutyafut-
tató parkban, az egyik sárga Mahart-ház elõtt. 
A bronzszobor civilbe öltözött, simlis sapkás

embert ábrázol, aki bal kezével puskát tart fel a
magasba. Csak az õsújpestiek tudják, az új-új-
pestiek nem, hogy mire is emlékeztet ez a bronz-
alak. A szobrot 1959. március 21-én avatták, a
Tanácsköztársaság kikiáltásának 40. évforduló-
ján. Onnan tudom ilyen pontosan, mert a köze-
li, Attila utcai általános iskola kisdobosaként ki
voltam vezényelve az avatásra. Ott álltam kék
nyakkendõmmel az elsõ sorban, az ünnepséget
felvette a heti Magyar Filmhíradó, látszom is raj-
ta. A szobor a kommün munkásezredeinek egyik
katonáját ábrázolja, õk foglalták vissza a csehek-
tõl a Felvidéket, Kassát, Eperjest. Aztán visszavo-
nultak a honvédõk, mert Clemenceau becsapta
Kun Bélát. Azt ígérte a magyarfaló francia, ha a
magyar Vörös Hadsereg kivonul a Felvidékrõl, õ
megállítja az elõrenyomuló románokat. Nem
tartotta be az ígéretét, a románok Szolnoknál
áttörték a frontot, és bevonultak Budapestre.
Amint írtam volt, ma Újpest lakosságának ki-
lencven százaléka semmit nem tud a szobor mi-
benlétérõl, a köznyelvben csak úgy becézik a ku-
tyasétáltatók, hogy Puskás Öcsi. 

– MAJLÁTH MIKES LÁSZLÓ
(Folyt. köv.)

Kedvenc szobraim (I.)

Szerelmem, Újpest
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