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

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2010. április 26., IV. évf., 16. szám

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

ÚJPESTI NAPLÓ

KATYN-RA EMLÉKEZVE
Újpest Önkormányzata és az Új-
pesti Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat is részvétét fejezte ki a
lengyelországi tragédia miatt.       

2–3. oldal

ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁS
Ismét segítséget kapnak az ön-
kormányzattól a bajbajutott, la-
káshitellel rendelkezõ újpesti
adósok. 3. oldal

MEGÚJULÓ JÁTSZÓTÉREK  
Harmadik esztendejébe lépett az
a park- és játszótér-felújítási
program, amely során a közterek
tovább szépülnek. Idén 160 mil-
lió Ft jut erre a célra. 4. oldal

ÖTVEN ÉV FEKETÉN-FEHÉREN
Szûts István, a Kormorán együt-
tes billentyûse újpesti lakos, aki
szereti a várost. Új albumának
anyagával május 2-án lép szín-
padra.                         7. oldal

Hogyan? – Bõvebben az 5. oldalon

Óvjuk együtt 
az Új Fõteret!
Óvjuk együtt
az Új Fõteret!
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Városüzemeltetési Osztály
tájékoztatása szerint alapos
szakértõi vélemény készült

el nemrégiben az utcában lévõ 208
db fáról. Ezek az akácok legalább 60
évesek, öregek, betegek, korhadtak,
és emiatt rendkívül balesetveszélye-

sek. A szakértõ minden egyes fát
egyedileg megvizsgált, véleményezé-
se szerint sajnos 115 db fát ki kell
vágni, közülük 40 db-ot azonnal. Ez
a 40 db ugyanis komolyan veszélyez-
tették a járókelõk, az autósok biz-
tonságát.

MIÉRT ÉJJEL?
A Görgey utcában nem a föld alatt
húzódnak a vezetékek, hanem a le-
vegõben. A légvezetékek mellett a
villamos árambiztosítása is fölsõ ve-
zetékekbõl történik. A fák tehát
nemcsak azért veszélyesek, mert le-
törhetnek az ágak, ezáltal megsértve
a járókelõket, az autókat, hanem
azért is, mert a felsõ ágak leszakít-
hatják a vezetékeket. Ahhoz, hogy a
balesetveszélyes fákat kivágják,
áramtalanítani kellett. A BKV termé-
szetesen nem járult hozzá, hogy a
munkálatokat napközben végezzék,
de ez érthetõ is: ha pár órán keresz-
tül nem jár a 14-es és a 12-es villa-
mos, az jelentõs közlekedési fenn-
akadást jelentett volna Újpestnek. 

A KIVÁGOTTAK HELYÉRE TÖBB
FA KERÜL 
A Görgey utca fenntartója a fõváros,
a villamossínek és a megállók tulaj-
donosa a BKV. Az utca felújítását,
amire régóta vár a kerület, nekik kel-
lene elvégezniük. Tavaly a fõváros
ígéretet is tett a renoválásra, de saj-

nos ez nem történt meg. Ideális lett
volna az a megoldás, hogy a fa-reha-
bilitáció mellett egy idõben az utca
is megszépüljön. Természetesen az
utca nem marad fák nélkül. A 115 ki-
vágásra kerülõ fa helyett – pótolva a
korábban kivágott, vagy elpusztult
akácokat – 145 fát telepít õsszel az
önkormányzat: pár éven belül
gömbjuharok díszítik majd a Görgey
utcát. – H. P.
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Fõhajtás 
– Katyn-ra
emlékezve
A két héttel ezelõtti hétvégén, ami-
kor mi, magyarok saját gondolata-
inkkal, a parlamenti választás elsõ
fordulójával foglalkoztunk, sokkoló
hírt közvetítettek a tömegkom-
munkációs csatornák. Az egész vilá-
got megrázta, hogy repülõgép sze-
rencsétlenség áldozata lett a lengyel
köztársasági elnök, Lech Kaczynski és
kísérete: köztük felesége, a lengyel

politikai és katonai vezetés számos
képviselõje, állami és kormányzati
tisztségviselõk, civilek. A gépen uta-
zók, összesen 97-en az oroszországi
Szmolenszk melletti Katynba készül-
tek. Arra a helyre, ahol 1940-ben a
hadifogolytáborokban raboskodó, a
szovjet vezetés szerint „mint a hata-
lom elkötelezett ellenségei és a meg-
javulás reményével nem kecsegtetõ
személyek”, közel húszezer lengyel
hadifogoly és rab lett tömegmészár-
lás áldozata. A késõbbiekben feltárt
erdei tömegsírok helyén kegyeleti
hely létesült. Mementó a világnak. És
emlékhely leginkább a lengyel nép-
nek. Fõhajtás, emlékezés volt a cél, a

Fasorok megújítására: 30 millió forint

Ahová lehet, fát és virágot ültetünk, ezért a VirágVáros-program
mellett az idei évben is folytatódik a fasor-rehabilitáció – tudtuk
meg dr. Trippon Norbert alpolgármestertõl. A fasorok megújítására
30 millió forintot különítettek el. 

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy tavaly közel 550 hárs-, platán-
és gömbjuharfát ültettek el Újpest utcáin, többek között a Megyeri
úton, a Berda József, a Deák Ferenc és az Erkel Gyula utcákban. Hozzátet-
te, az idei évben is folytatódik a fatelepítés, többek között a Görgey ut-
cában, ahol 145 gömbjuhar fát ültetnek majd el. – P. K.

A

Fasor-rehabilitáció

Miért éjszaka
vágták a fákat 
a Görgey utcában?
Lakossági észrevételek érkeztek Újpest önkormány-
zatához és lapunkhoz azzal kapcsolatban, hogy mi-
ért hajnalban került sor a Görgey utcában lévõ el-
öregedett és beteg fák kivágására. A Városüzemel-
tetési Osztály tájékoztatása szerint a BKV nem já-
rult hozzá a napközi munkálatokhoz. A kivágott fák
helyére õsszel 145 gömbjuhar fát telepítenek.

Ahová lehet, fát és virágot ültetünk



mészárlás 70-ik évfordulója alkal-
mából. A repülõgépen utazó kül-
döttség között ezért voltak hozzá-
tartozók, köztük gyerekek is. Mert
õsi hajtóerõ: emlékezni kell, hét év-
tized távlatából is, és emlékeztetni
kell. Ez a ma élõk kötelessége. A len-
gyel parlament néhány évvel ezelõtt
úgy döntött, hogy április 13-át a
katyni bûntény áldozatainak emlék-
napjává nyilvánította. Az elnök ve-
zette küldöttség repülõgépe a len-
gyel hõsök temetõjétõl pár kilomé-
terre csapódott a Földbe. 

A lengyel miniszterelnök – Donald
Tusk – néhány nappal ezelõtt úgy fo-
galmazott: Lengyelország hálás a vi-

lágnak azért az együttérzésért, ame-
lyet az országok vezetõi és a népek
kinyilvánítottak a tragédia napján és
azóta is. Bennünket, magyarokat is
mélyen érint a gyász. A két ország
történelmében évszázadok esemé-
nyei fonódnak össze, és ennél is élõb-
bek a személyes élmények, tapaszta-
latok. Kevés az az ember, aki ne is-
merne lengyel családot, családtagot,
ne levelezett volna lengyel diákkal if-
júsága idején. Újpesten is nagyon sok
lengyel talált hazára, kisebbségi ön-
kormányzatuk tagjai a kultúra köve-
tei. Lengyelország városai, tájai a ma-
gyarok kedvelt kirándulóhelyei. Az
elmúlt héten a világ Varsóra és Krak-

kóra figyelt, az áldozatok búcsúzta-
tójára a köztársasági elnök és felesé-
ge temetésére. Több mint százezren
búcsúztak Krakkóban személyesen,
milliók a televízió képernyõje elõtt
gyászoltak, gyújtottak gyertyát. Var-
só hatalmas fõterén óriási kereszt áll
és falat mintáz az áldozatok fénykép-
sora. Kitörölhetetlen képkockák. A
krakkói Mária templom, a Wawel
gótikus székesegyháza sem turista-
látványosság már emlékezetünkben.
Még hetekig imára fonódnak a ke-
zek, Lengyelország folyamatosan te-
met. Katyn újabb áldozatait. 

Újpest Önkormányzata nevében:
Dr. Derce Tamás Újpest polgármestre

Az Újpesti Lengyel Kisebb-
ségi Önkormányzat képvise-
lõ-testülete köszönetét feje-
zi ki az Újpest Önkormány-
zatának, a kisebbségi önkor-
mányzatoknak, iskoláknak
és polgároknak, akik részvé-
tüket fejezték ki a lengyel ál-
lamot és a lengyel népet ért
tragédia miatt.

Újpesti Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat

ezajlott a második olyan pályázat is, melyen
azok indulhattak, akik a lakáshitelüket egyre
nehezebben tudják fizetni. A kiírás szerint a

pályázók vissza nem térítendõ pénzügyi segítség-
ben részesülhetnek, maximum havi 30 000 Ft ösz-
szegben, melyet az önkormányzat maximum fél
évig folyósít a kérelmezõ bankjának. A pályázat ne-
gyedévente kerül kiírásra.

A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság legutóbbi
döntése értelmében újabb 18 család részesül tá-
mogatásban, így 42-re emelkedett a pénzügyi segít-
ségben részesített családok száma. Az önkormány-
zat átlagosan havi 20 000 Ft-tal járul hozzá a tör-
lesztõ részletükhöz.

Egyensúly a családi kasszákban
„Minden támogatás jól jön
most a családunknak...”

Bauer Andrea és családja
beszélgetésünkkor csak a po-
zitív elbírálásról értesült.

– 2008 júniusában vásárol-
tuk meg ezt a Latabár Kálmán

utcai 58 m2-es lakást. A saját ötleteink szerint kezd-
tük felújítani, de már befejezni nem tudtuk. Hiányoz-
nak bútorok, ajtók, egy-egy kisebb javítás, jelenleg
nincs rá keret. Én irodában, párom autóüvegezõ-mû-
helyben dolgozik, sajnos, a nyolcórás munkáját négy-
órássá csökkentették a válság miatt, így a fizetése is
jóval kevesebb lett. Próbálkozunk kisebb munkákat
bevállalni – párom ért a számítógépekhez, az autók-
hoz, sõt, bútorokat tervez és valósít meg –, de ez is
csak ideig-óráig segít. Nagyon rosszul érint bennün-
ket a bevétel-kiesés, a kötelezõ havi kiadásaink az
utóbbi idõben körülbelül 40 ezer forinttal megemel-
kedtek, amit a kettõnk fizetése közel sem tud fedez-
ni. A két fizetés között, ha minden számlát befize-
tünk, néha csak pár ezer forintunk marad, a szüle-
inktõl kapunk segítséget. Az autóhitel októberben
jár le – egyébként a magas benzinár miatt nem tud-
juk használni –, azután talán kicsit könnyebb lesz a
megélhetés. Az óvodai költségek szerencsére nem
olyan magasak, de nem tudjuk Szonját plusz foglal-
kozásokra beíratni. Sokáig gondolkodtunk, hogy
vegyünk-e igénybe bármilyen segélyt, hiszen mások
talán jobban rászorulnának, de aztán az Újpesti
Naplóban olvastunk a lakáshitelesek támogatásáról,

és úgy döntöttünk, megpróbáljuk. A pozitív elbírá-
lás biztos, és az összeget is hamarosan megtudjuk.
Minden támogatás jól jön most a családunknak. 

„Ezzel a támogatással ismét egyenesbe tudunk
majd jönni…”

Tóthné Patkó Zsuzsanna családja szintén tudja
már a támogatás  helyét a családi kasszában: 

– Az Újpesti Napló egyik korábbi számában olvas-
tam a bajbajutott lakáshitelesek támogatásáról, és
utána érdeklõdtem. Készségesek és segítõkészek vol-
tak a hivatalnál, korrekt és gyors ügyintézésben volt
részünk. Az elbírálás megtörtént, hat hónapig ha-
vonta 10 000 Ft támogatást kapunk. Nekünk ez az
összeg is nagyon jól jött, sajnos, elcsúsztunk a tör-
lesztõrészlettel, ezzel a támogatással ismét egyenes-
be tudunk majd jönni. A Lakkozó utcában vásárol-
tunk egy 60 m2-es lakást 2008 augusztusában, még a
válság kitörése elõtt. Azóta a törlesztõ részletünk
közel a duplájára nõtt, most majdnem százezret kell
befizetnünk. Bár szerencsére nekem is és férjemnek
is van munkahelyünk, és biztosnak is tûnik az állá-
sunk, nem könnyû kigazdálkodni a havi kiadásain-
kat – többek közt a rezsit, a két ötéves kisgyerekünk
óvodai költségeit, a biztosításokat –, ez összesen kö-
rülbelül 200 000 Ft-ra rúg. Jó lehetõség volna néhány
plusz munka, kisebb plusz jövedelem a családunk-
nak, de jelenleg egyéb támogatásra nem számítha-
tunk. Ennek ellenére optimisták vagyunk, hiszen ne-
hezen ugyan, de minden hónapot meg tudtunk ed-
dig oldani, és ezzel az önkormányzati támogatással
is „beljebb vagyunk”. – P. K.

Átmeneti pénzügyi segítségnyújtás

Hozzájárulás 
a bajbajutott
lakáshitelesek 
törlesztõ 
részletéhez
Dr. Trippon Norbert alpolgármester
kezdeményezésére tavaly döntött
úgy a képviselõ-testület, hogy hoz-
zájárul a bajbajutott, lakáshitellel
rendelkezõ újpesti adósok törlesz-
tõ részletéhez. A 30 millió forintos
alapból eddig 42 újpesti családnak
ítélték oda a támogatást.

L
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Képünk illusztráció



PARK- ÉS JÁTSZÓTÉR-ÉPÍTÉS 2010.
1. Virág u. 39., játszótér-építés 
2. Frangepán u., játszótér-építés
3. Berda József utca 36-42., játszótér-építés
4. Munkásotthon utca 49-51., játszótér-építés
5. Szabadság park, parképítés
6. Sárpatak u. 1–Megyeri út 214. közötti ját-

szótér-építés
7. Megyeri út 228–234. mögötti játszótér-építés
8. Külsõ Szilágyi út 120., játszótér-építés
9. Munkásotthon utca 11., játszótér-építés
10. Nyár utca 30., játszótér-építés
11. Bocskai/IBUSZ, játszótér-építés
12. Máytás tér, játszótér-építés
13. Erdõsor út 12. b–14. b, játszótér-építés
14. Szíjgyártó u. 5., parképítés
15. ügetõ u. 12–20., játszótér építés
16. Lakkozó u. 2–8–12., parképítés
17. Lakkozó u. 20–Külsõ Szilágyi út 30-36., ját-

szótér-építés
18. Lakkozó u. 43-49., parképítés
19. Bõröndös u. 26-30., játszótér-építés
20. Laborfalvi u. 18–20–22., játszótér-építés
21. Szigeti J. u. 16-22., játszótér-építés

fasor-rehabilitációs programból a kör-
nyék lakói sem szerettek volna kimaradni.
Marsal Géza képviselõhöz fordultak kéré-

sükkel, aki mind az önkormányzati, mind a lakók
szándékával egyetértve, magáénak érezve azt, a
kezdeményezés élére állt. 

– Két jó szándék és akarat találkozott, aminek
köszönhetõen összesen 37 hársfa lelt otthonra a
Rózsa utcában. A Rózsa utca–Elem utca sarkára
19, a parkolóba, valamint a játszótér és környéké-
re pedig 9-9 fa került. Ez a példa is azt mutatja,
hogy az újpestiek magukénak érzik azon kezde-

ményezésünket, hogy Újpest minél zöldebb, és
minél virágosabb legyen – mondta Marsal Géza
képviselõ.

Farkas István képviselõ, kör-
nyezetvédelmi tanácsnok is
örül annak, hogy egyre
több hasonló lakossági kez-
deményezés van. 

– Képviselõként jóma-
gam is szorgalmazok és tá-

mogatok minden hasonló kezdeményezést, mert a
virágok és a fák barátságosabbá teszik környezetün-
ket. Újpestiként pedig többedmagammal teszek is
érte, hogy ami szép, az úgy is maradjon. Több alka-
lommal közösen raktuk rendbe a környezetünket.
Örülök annak, hogy egyre többen vagyunk, és so-
kan csatlakoznak hozzánk – mondta Farkas István
képviselõ. 

Harmadik évadjába lépve az idén is folytatódik a park- és játszótér-
felújítási program. Az elmúlt két évben 34 parkot és játszóteret újí-
tottunk fel, míg az idén újabb 21 újul meg – tudtuk meg Dr. Trippon
Norbert alpolgármestertõl.

Három év – 55 új park és játszótér

Újabb parkok és játszóterek 
újulnak meg

A környék lakói és Marsal Géza képviselõ kezdeményezésére új fákat ültetett a Rózsa utca és Elem utca te-
rületére az újpesti önkormányzat. Összesen 37 hársfa lelt otthonra.

Hársfákat ültettek a Rózsa utca környékére

A

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése értelmében 21 park- és játszótér újul meg az
idén. A büdzsében 160 millió forintot tettek félre e célra. 

4 K ö z é l e t
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egkerestük Tilli Lajost, a beruházásért
felelõs Fõtér Kft. vezetõjét is, aki el-
mondta, hogy jelenleg még a kivitelezõ

céggel közösen igyekeznek a már használatban le-
võ területet biztosítani. A teljes tér a mûszaki át-
adás – átvételt követõen kerül az újpesti önkor-
mányzat birtokába. Hozzátette, ezt követõen az
újpesti önkormányzat fogja biztosítani a tér tisz-
taságát és felügyeletét. Ezt szolgálja a térre telepí-
tett 12 térfigyelõ kamera, melyek a rendõrségre
lesznek bekötve, és az önkormányzat által terve-
zett közterület-felügyelõi jelenlét. Mint mondta
járdatakarító gépekkel történik majd a tér tisztítá-
sa, melynek útvonalterve az eddigi tapasztalatok-
ra is alapozva már készül a Városüzemeltetési Osz-
tályon. Reménykedünk abban, hogy a megvalósu-
ló kulturált környezet egy kulturált és felelõs ma-
gatartást eredményez minden újpesti polgártár-
sunktól is – tette hozzá. 

Egyre több olyan újpesti keresi
meg szerkesztõségünket, aki félti
az Új Fõteret, és aggodalmának
ad hangot: hogyan fogják meg-
óvni? A megújult teret térfigyelõ
kamerák fogják pásztázni, és
napközben állandó járõrpáros is
jelen lesz – tudtuk meg Dr.
Trippon Norberttõl a Fõtér-prog-
ramért felelõs alpolgármestertõl. 

M

Térfigyelõ kamerákkal 
és járõrszolgálattal 

Óvjuk együtt az Új Fõteret

Van, aki a kutyapiszoktól tart, van
aki az új burkolatot félti. Az újpestiek
javasolnak, kérdeznek. Tilli Lajos, a
Fõtér Kft. ügyvezetõje válaszol.

– Több olvasónk az iránt érdeklõdött, hogy
miként lesz megoldva a Piacon a szállítás-
rakodás, anélkül, hogy a burkolat sérülne, szen-
nyezõdne.

– A Katolikus Templom elõtti téren reggel 5-
tõl délelõtt 11-ig lesz biztosítva az áruszállítás,
mely terület a terhelés, valamint az esetleges
szennyezõdések miatt nagy kopásállóságú,
sötétszürke színû burkolt kapott. Természetesen
az önkormányzat az Új Fõtér takarításáról is
gondoskodni fog. 

– Mások az új pázsitot féltik, és a kutyapiszokról
tartanak. Kutyasétáltatást tiltó táblák kihe-
lyezésére és járõr szolgálatra tesznek javaslatot.

– Jómagam is úgy gondolom, hogy a térfi-
gyelõ kamerákon túl a közterület-felügyelet
jelenléte visszatartó erõ lehet. Jelenlétük a téren
biztosított lesz, akik többek között erre is figyel-
met fognak fordítani.

– Egyik olvasónk a templom bejárata elõtti
rámpát furcsállta, mely gyepszõnyegbe torkollik.

– A felhajtó rámpa azért készült el, hogy alkal-
mi szállítás esetén a tehergépkocsi (maximum
3,5 t) fel tudjon hajtani – a plébános úr és a
mûszaki vezetõje külön kérésére alakítottuk ki
ezt a „beállót”. A felhajtás csak a szintkülönb-
séget kívánja megoldani. – H. P.

O L V A S Ó I N K  K É R D E Z T É K



panelek sajátosságaiból adódóan szükség
van gyakori, átfogó ellenõrzésre és a tûz-
védelmi helyzet meghatározására, az

esetleges lakástüzek megelõzésére és kezelésére.
Ennek érdekében a Fõvárosi Tûzoltóparancsnok-
ság évente alapos ellenõrzést végez a fõvárosi kö-
zépmagas lakóépületekben, s azok tûzvédelmi
helyzetérõl értékelést készít. A tavalyi év javuló
tendenciát mutat, azonban a panellakások élet-
tartama, az építés idejében meglévõ szabályozá-
sok, a lakóközösségek rossz anyagi helyzete, a
tárolással kapcsolatos hiányosságok, illetve
a gépjármûvek parkolási igényeinek meg-
növekedése jelentõsen befolyásolja a
lakások tûzvédelmi helyzetét, és ter-
mészetesen a tûzoltóság munkáját is. 

A panelállomány legnagyobb ré-
szét – így az újpesti lakások nagy
százalékát is – a hetvenes években
építették meg. 1960 és 1992 kö-
zött 500 ezer lakás épült fel ezzel a
technológiával, melybõl Budapes-
ten 190 ezer található. A tûzoltóság
az ellenõrzés során vizsgálja többek
közt az épületek megközelítését, a
külsõ oltóvízforrások hozzáférhe-
tõségét, a fali tûzcsaphálózatot, a
lépcsõházak, felvonók állapotát, a

menekülési útvonalakat. Tapasztalatuk szerint az
épületek megközelítése az esetek többségében
biztosított, azonban gyakran fák, parkoló autók
akadályozzák a magasból mentõ szerek mûködé-
sét. Néha nehéz megállapítani a tûzoltási felvonu-
lási terület pontos helyszínét is, mivel azok idõ
közben parkoló területté alakultak át. Gyakori
eset, hogy a felvonulási területe elõírt két tûzcsap
nem volt kiépítve, vagy nem megfelelõen mûkö-
dött, esetenként komoly problémát okozhat az is,
hogy a tûzcsapszekrényeket lelakatolták. 

A panelekre jellemzõ, hogy a lépcsõházak hõ-
és füstelvezetését legtöbbször a legfelsõ szinten
elhelyezett egy m2-es ablak biztosítja, csak néhány
esetben mûködik mesterséges hõ- és füstelveze-
tés. A legtöbb panelépületben kis alapterületû
közlekedõ található, ami egy légteret alkot a lép-
csõházzal, azonban a folyosók végén lévõ ablakok
a legtöbb esetben nem nyithatók. 

Tûz esetén az egyik legfontosabb szempont a
menekülési útvonalak ismerete, és használhatósá-
guk biztosítása. A tûzoltóság tapasztalata szerint

a kiürítési útvonalak mûszaki állapota
megfelelõ, azonban jelentõsen megne-
hezíti munkájukat az, hogy a folyosók-

ra, illetve a lakások bejárati ajtajára a lakók
– érthetõ okokból – biztonsági rácsot sze-

reltettek fel. Abban az esetben, ha a rácsok
tûzvédelmi berendezést nem zárnak el, és a
lakók nem tárolnak a rács mögött bútoro-

kat, a lezárást a tûzoltóság nem kifogásol-
ja, de több esetben tapasztalható

volt, hogy a rácsok szárazfelszálló
vezetékek szekrényét, hõ- és
füstelvezetés indító szekrényét
és tetõre vezetõ útvonalakat is

elzártak. Az Észak-Pesti Tûzmeg-
elõzési Régió területén történt
már olyan tûzeset, ahol a vizsgá-

latok szerint a folyosói tárolások

elõsegíthették a tûz terjedését, és hátráltatták az
épületbõl történõ kijutást. 

A tûzoltó készülékek darabszáma a legtöbb
esetben megfelelõ, ezeket a liftgépházban, az
elektromos kapcsoló helyiségekben, és a kereske-
delmi, illetve szolgáltató helyiségekben tartják. Az
áramtalanítás a legtöbb épületben megfelelõ mó-
don zajlik, s ilyen esetekben a panelépületek bejá-
rati ajtajának elektromos zárja is feloldódik. 

Mivel a panelek megépítésénél nem volt elõírás
sem a beépített automatikus tûzjelzõ és tûzoltó
berendezések, valamint a menekülési útvonaljel-
zõ rendszerének kiépítése, ezért ezek ritkán talál-
hatóak meg az épületekben. A tûzoltóság gyakran
hiányosnak tapasztalta a tûzvédelmi használati
szabályok alapos kidolgozását és azok ismerteté-
sét, illetve szintén hiányosságot tapasztalt a villa-
mos és villámvédelmi berendezések rendszeres fe-
lülvizsgálata esetében. 

2008-ban elindult a panelprogram, melynek ha-
tására több épületben elkezdõdtek a szükséges
felújítások, de kevés esetben fejezõdtek be. A
program elsõsorban az energiamegtakarítást szol-
gálta, és nem a tûzvédelmi helyzet javítását. Bár a
pályázat megkövetelte, hogy a felújítással érintett
gépészeti aknákat megfelelõvé tegyék (azaz új gé-
pészeti aknafalak, új nyílászárók, légtechnikai be-
rendezésekben hõre, vagy füstre záródó csappan-
tyúk kialakítása), ezek általában érintetlenek ma-
radtak. Ez azért is veszélyes, mivel gyakran a gépé-
szeti aknákon átterjedt füst és hõ okozott tragé-
diát. A pályázatokban szereplõ hõszigetelések
nem rontanak az épületek tûzvédelmi helyzetén,
de ezek véleményeztetésében a tûzoltóságoknak
is fontos szerep jut. 

A tûzoltóság 380 esetben küldött hatósági fel-
hívást a tavalyi ellenõrzést követõen, melyben fel-
szólították a közös képviselõket, illetve a lakókat
a hiányosságok, szabálytalanságok megszünteté-
sére. 28 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 174
alkalommal pedig szabálysértési eljárásokat. Az
ellenõrzések természetesen tovább folytatódnak,
azonban a lakástüzek megelõzéséhez a lakók felvi-
lágosítása, tájékoztatása is rendkívül fontos. 

Forrás: Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság

K ö z é l e t6

Az elmúlt hónapokban többször
is szerepelt paneltûz a híradások-
ban, és sajnos nem egyszer tragé-
diával végzõdtek az esetek. A hí-
rek valószínûleg óvatosságra in-
tik a lakókat, azonban ez nem
elég, szükséges a megfelelõ felké-
szültség és az ideális mentési kö-
rülmény is. 

A

Tûz, riadó
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– Megszokott dolog a mûvészvilágban egy-egy
születésnapi lemez. Ez adta az ötletet?

– Az ötvenedik születésnap valóban egy apropó,
mégsem kizárólag magamnak szerettem volna em-
léket. Mivel azokat a kollégákat, akikkel 1978 óta,
amióta zenészként együtt dolgoztam, nemigen le-
hetne már sem számuk, sem az idõ hiánya miatt
egy napon egy koncertszínpadra terelni, adott volt
a cd elkészítése, mint az újratalálkozás  egyedüli
módja. A közös ajándékon a kölcsönös barátság
szálai fûzik össze a lemez dalait. Bármennyire is imá-
dom a zenét, számomra a család a legfontosabb. A
szülõi örökségen túlmenõen a feleségem és gyer-
mekeim a legnagyobb támaszaim, övék is a lemez. 

– Válogatás, összegzés, vagy újabb állomás?
Milyen dalokkal, és immár hányadik lemezként?

– Nem is tudom pontosan, már a kétszáz-
valahányadik a lemez. A zenészi pályán sok esetben
felkérésre, megrendelésre születnek dalok, így volt
ez például a színpadi mûvek, rockoperák, zenés da-
rabok, akár a Julianus, a Honfoglalás zenéje, vagy
például a Sacra Corona, A Napba öltözött lány ese-
tében is. Olykor nem minden dal kerül a mûbe,
vagy az ötlet nem fér bele a produkcióba, máskor a
zenész jön rá: az elõadómûvészhez nem illik a meg-
komponált dal. Ezek a dallamok mégis a szívem
csücskében vannak, minden vágyam volt, hogy
egyszer bemutassuk. Ezek nem harmadosztályú al-
kotások, csak még nem ismeri õket a közönség. A
cd-n vannak ismert dalok, például olyan
Kormorános mûvek, amelyeket ez alkalommal nem
a megszokott zenészek adnak elõ. Közel 70 egykori
és mai kolléga szólal meg ily módon. Régóta tervez-
tem, hogy a Kormorán együttessel együtt lélegzõ
baráti kör – a KOBAK – is
rivaldafénybe kerüljön, egy
dal közös eléneklésére buz-
dítottam õket. Úgy érzem,
a rajongók énekhangjával
együtt lett teljes a lemez.
Sokszor dolgozom együtt
a Gödi Gézengúzok iskolai
amatõr színjátszó cso-
porttal, természetes volt,
hogy a cd-re kerüljenek.
Izgalmas anyag van szü-
letõben, még ha eklekti-
kus is: többféle stílus ke-
veredik, a klasszikus ze-
ne, a jazz, a megzenésí-
tett vers, a folkrock Szulák Andrea, Pécsi Ildikó,
Papadimitriu Athina, Deák Bill Gyula, Pintér Tibor és
sokan mások szereplésével.

– És ez a megannyi stílus mind-mind a zene-
szerzõ Szûts István?

– Igen, ez mind én vagyok. Ma már megmoso-
lyogtató lehet, hogy korengedéllyel volt mûködési
engedélyem. Ezt megelõzték a sulizenakarok, a
Teenager, a Soho és a Szeptember. Azután jöttek a
„nagyok”, mint az Elsõ emelet, a Zizi Labor, a Zorán,

a Rockfort, a Payé, vagy a Madarak, és van negyed-
százada a Kormorán. Az indulás számomra is a
klasszikus zene volt, édesanyám zenepedagógus-
ként, édesapám klasszikus zenészként és csellista-
ként egyaránt motivált, marasztalt a zene mellett.
A konzervatóriumban Gonda Jánostól tanultam a
jazzt. Hegedûtõl, zongoráig jutottam és maradtam
is a billentyûknél. A lemezen édesapám egy szoná-
táját, amelynek akkordjai a mai napig a fülemben
vannak, popzenére írtam át. Norbert és Zsófia, a
basszusgitáron és zongorán játszó teenager gyer-
mekeink, valamint nõvérem hegedûs és csellista
gyermekei – a Váray testvérek – is az elõadók kö-
zött vannak, miközben a gyökereknek hagyunk
apám emlékén át jelet, a jelenen át a lehetséges
folytatást jelezzük.  

– Ezek szerint nem csak átmásolásból állt a
munka…

– Egyáltalán nem, csupán két dal esetében éltünk
az átvétellel. Az egyik esetben Gesztesi Károly „Újko-
ri hídavatás” versét énekli, szavalja, amit néhány éve
Gödöllõn, a Szabadság napja rendezvényén rögzí-
tettünk. A nem mindennapi alkalom remek elõ-
adást ihletett, úgy gondoltuk mindketten: ma sem
születne jobb, csak más verzió. Nem a lustaság volt
a mozgató erõ, a többi új rögzítés, amiért hálás va-
gyok barátaimnak. 

– A Kormoránban eltöltött 25 év, úgy tûnik
meghatározó életpályáján.

– Mûvészi szempontból izgalmas és szép fel-
adat is egyben, hiszen a magyar és a Európai nép-
zene elemeit vegyítjük a rockos hangzással, s
emellett minden koncert ad lehetõséget egy kis
improvizációra is. Ennek a formációnak nincs meg
a nyugati megfelelõje sem, nem hasonlítható
semmihez. A mi számainkat a koncertek és a cd-
k tartják életben, ez pedig nem lenne lehetséges a

rajongói kör nélkül. Nem
vagyunk sztárok. Havonta
6-8 koncertet adunk, töb-
bet, mint más zenekarok.
A Kormoránban az énekes
Géczi Erika is újpesti, világ-
bajnok kajakozó. A Ma-
gyar Örökség-díj, amit
négy évvel ezelõtt vettünk
át, azt jelzi, hogy a nemzeti
kulturális örökség részei let-
tünk, egyfajta hungaricum.
Az elismerés kötelez. 

Nagyon szeretek Újpesten
lakni. A Homoktövis utcában
– a korábbi, Árpád úton lévõ

lakásunk nyüzsgõ környezete helyett csend, madár-
csicsergés vesz körül. Szívesen segítek Újpestnek, le-
gyen szó önkormányzati ünnepségrõl, koncertfelvé-
tel rögzítésérõl, templomi hangversenyrõl, iskolai
kórusok, együttesek cd-re kerülésérõl. Nagyra érté-
kelem, hogy az önkormányzat anyagilag is támogat-
ja a saját kiadásban megjelenõ cd-m megjelenteté-
sét. Jelzi azt is, hogy palócföldi gyermekként Újpest
is befogadott. – B. K.

…címmel Szûts István zeneszerzõ,
a Kormorán együttes billentyûse
és a zenei hangok „harmónia-fe-
lelõse” készít cd-t. Mintegy 70
elõadómûvész, énekes, zenész,
színész, sõt, a közönség énekelt
fel a cd-re abból az alkalomból,
hogy az újpesti Szûts István kerek
születésnapot ül május 2-án.
Ezen a napon az Ady-ban koncer-
teznek, akkor kerül a közönség
elé a lemez is.

Ötven év
feketén
fehéren 
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észöly Géza, az újdonsült vezetõedzõ
sietett kijelenteni, hogy  elismeri elõd-
je munkáját és kvalitásait, de egyetért

azzal, hogy a magyar játékosok magyar edzõvel
szívesebben dolgoznak, mint külföldivel. A tréner
ezért az egész magyar edzõi kar hírnevéért is
munkálkodik a liláknál. 

– Természetesen nem szeretném megbántani a
külföldi kollégákat. Beszéltem magam is Willie
McStay-jel, elmondtam neki, hogy szerintem õ
egyértelmûen a legszimpatikusabb a külföldi
edzõk közül idehaza. Egyébként egyfajta külde-
tésemnek tartom, hogy az összes magyar edzõ
nevében minõségi teljesítményt tegyek le az asz-
talra. Amikor találkozunk edzõ kollégákkal, szok-
tunk is viccelõdni azon, hogy már csak Garami
József tartja magát magyar edzõként a budapesti
csapatoknál.

– Milyen célokat tûzött ki magának?

– Be kell kerülnünk a Magyar Kupa döntõjébe,
a bajnokságban legalább bronzérmet kellene sze-
reznünk, és remélem sikerül egy nagyon szerethe-
tõ csapatot összeraknom. 

– Mészöly Géza 2006-ban bajnoki ezüsttel
a nyakában távozott Újpestrõl. Most visz-
szatért…

– Úgy éreztem annak idején, hogy ha tudtam
volna folytatni a munkát, és a csapat is egyben
marad, akkor akár bajnokok is lehettünk volna.
Emiatt volt egy kis tüske bennem, de úgy éreztem,
hogy egyszer nekem még Újpestre vissza kell térnem.

– Hogyan fogadták a Megyeri úton?

– Szeretettel. Én viszont éreztem az öltözõben,
az edzéseken, hogy a játékosok el vannak
keseredve. A jól sikerült esõ bajnokinkon, a ZTE
elleni meccsen is ez volt a helyzet, csak váruk a jó
pillanatokat. Szerencsére tettek is érte a
játékosok, így megtört a jég, és hosszú idõ után
végre mosolyoghattak a találkozó végén.
Egyébként 2004-ben is hasonló helyzetben vállal-

tam a csapat irányítását, és akkor is fontosnak tar-
tottam, hogy gyorsan megnyerjem a játékosokat.
Érzem, hogy ez sikerült. 

– Milyen csapatot vett át, úgy értem milyen
állapotban voltak a játékosok?

– A munka abszolút benne volt a csapatban,
ennek számos jele van, az állóképességgel például
rendben van minden. Egy-két apró részlet van, amit
másként gondolok, mint az elõdöm. Tisztában
vagyok vele, hogy Újpesten támadni kell mindenki
ellen, így megpróbáltuk már a ZTE ellen is gyorsan
a támadó harmadba juttatni a labdákat. Láttam a
hitet a játékosokban, talán ez is hiányzott egy picit
az elmúlt idõszakban. Olyan játékot szeretnénk
kialakítani, ami tetszi a közönségnek is, és így ismét
megtelnek a lelátók a stadionban. – G. G.

Búcsú a kupától
A labdarúgó Magyar Kupa elõdöntõjének visz-
szavágóján az Újpest 0-0-ra végzett a ZTE ott-
honában és nem jutott be a döntõbe. Mészöly
Géza, a lilák vezetõedzõje a külsõ körülmé-
nyekre fogta a kiesést. A meccs után Mészöly
úgy nyilatkozott, hogy a játékvezetõ miatt
nem tudott nyerni gárdája: a szakember egy el-
maradt kiállítást kért számon a bírón.

– A csapat ma este nagyon odatette magát,
büszke vagyok a játékosokra, és õk is büszkék
lehetnek mai hozzáállásukra, teljesítményükre.
Volt itt azonban egy másik teljesítmény is,
amely mellett nem lehet elmenni szó nélkül,
mert befolyásolta a mérkõzés alakulását –
utalt a bírói teljesítményre a szakember. – Ter-
mészetesen az is igaz, hogy a tizenegyest be
kell lõni. Az ellenfél kapusát, Vlaszák Gézát
tisztelem és szeretem nagyon, de a büntetõnél
neki már nem lett volna szabad a pályán len-
nie. Nem tudom, de lehet már valamilyen ten-
denciáról beszélni, hiszen a ZTE utolsó hazai
bajnokija után az ellenfél edzõje hasonló véle-
ménnyel értékelt, mint én – nyilatkozta az
edzõ.

Az UTE labdarúgó-csapatánál
megtörtént az, amire már régen
vártak a szurkolók. A vezetés a so-
rozatos vereségeket már nem bo-
csátotta meg a csapat skót edzõjé-
nek, Willie McStay-nek, aki szin-
tén érezhette, hogy baj van, ezért
önként lemondott posztjáról,
megelõzve a várható szerzõdés-
bontást. Helyére Mészöly Géza ke-
rült, aki egyszer már sikereket ért
el a lila fehérek kispadján.

M
S p o r t

Négy év után visszatért Újpestre
Mészöly Géza

A magyar
edzõk 
becsületéért
is dolgozik

A kihívás 
Napja 
Újpesten
Sportmûsor 2010. május 19.
az Újpesti Ifjúsági Sporttele-

pen (IV. ker., Tábor u. 24.)

9 órától az általános iskolás diá-
koknak kispályás labdarúgás, több
korcsoportban, floorball-torna,
többpróba edzettségi teszt, park-
tájfutás, vidám ügyességi játékok.

11 órakor közös tánc – csatla-
kozva az országos táncprogramhoz.

14 órától a középiskolás diákok-
nak  labdarúgás, parkröplabda,
floorball-torna, park-tájfutás,
többpróba, edzettségi teszt.

Egész nap a lakosság részére sze-
nior egészség program: torna, rek-

reációs séta, gyaloglás, kocogás,
nordic walking, park-tájfutás.

A Halassy Olivér Sportköz-

pontban (IV. ker., Pozsonyi u. 4/c.)

9 órától 20 óráig lakossági sport:
asztalitenisz, teke, kondícionáló
testépítés erõgépekkel, közben 9 és
14.15 között minden egész órában
15 perces  zenés gimnasztika.
9 és 11 óra között óvodások játé-
kos ügyességi próbái.

Újpest minden oktatási intézmé-
nyében rendeznek sportvetélkedé-
seket ezen a napon. 

(21 óvoda, 28 általános és közép-
iskola)

Az újpesti sportegyesületek
szakosztályaiban ezen a napon fo-
lyó edzések 15-15 perces sportakti-
vitásai is regisztrálásra kerülnek
(kb. 40 egyesület).

Újpesti Polgármesteri Hivatal 
Mûvelõdési és Sportosztály

Tel./fax: 231-3176, 231-3180
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A tengónak két jelentése volt ifjúko-
romban. Az egyik egy speciális labda-
játékot jelentett, mely egy négyrészes
– speciális változatban kétrészes –
földre rajzolt négyzetben ûzött
egyérintõ volt. (Az egyérintõ, ha vala-
ki nem tudná, olyan futball, hol min-
denki csak egyszer érhet a labdába:
alesetében többször is, de a labda
csak egyszer eshet le a földre.) Csak
egy kréta, négy focista meg egy labda
kellett hozzá, semmi más – és persze
az, hogy óraszám ne jöjjön arra autó,
ahol az ember ûzte: praktikusan az
úttest közepén. Erre a hatvanas évek
második felében még minden esély
megvolt az ujpesti mellékutcákon.
Így aztán tengóztunk is, órákon át,
kedvünkre. De míg a Kossuth utcá-
ban, mondjuk, afféle kiegészítõ sport
volt csak a tengó, arra szolgált, hogy
a korán érkezõk elüssék az idõt a töb-
biek megérkezéséig – mert ha leg-

alább hatan összejöttünk, lehetett
már focizni rendesen, kétkapura –,
addig a Tungsram strandon ez volt a
legnagyobb szenzáció. Ott a nagyme-
dence oldalába volt elhelyezve két
pálya (a lépcsõ két oldalán), ahol pá-
ros játék folyt, a középsõ vonalat két
hosszú pad alkotta. Rendkívüli ügyes-
séget igényelt ott a játék, kifinomult
technikát, melyre csak a legnagyob-
bak voltak képesek. (Helytörténé-
szeknek: gumilabda, mezítláb.) Egye-
nes kiesés volt, a gyõztes maradt
benn, ameddig akart: hosszú sorok
állottak oldalt, a bejutásban remény-
kedve. És hosszú sorokban állottak a
nézõk fönt, a korlátnál. A dolog
presztízsérõl annyit, hogy a váloga-
tott ujpesti focisták is gyakran tették
tiszteletüket ezeken a pályákon nya-
ranta. Benére, Zámbóra, Noskóra
emlékszem elsõsorban. 

Aztán tengónak (dehogy, dehogy:
Tengónak) hívták Ujpesten az ócska-
piacot is. Hívták még, igaz, Ecserinek
is, egyformán indokolatlanul. Mert
ekkor már a Nagykõrösi úton volt fel-
lelhetõ, nem az Ecserin, és sok min-
dent árult, csak ócskaságot nem. Illet-

ve és pontosabban: ócskaságot is, de
azt akkoriban csak elvétve. A fõ profil-
ja a farmernadrág volt. (De mielõtt
ezt elmagyarázom a késõnszületet-
teknek meg a könnyen felejtõknek,
még jöjjön egy-két sor nyelvészet. Te-
hát hogy miért Tengó. Azt nem tu-
dom bizonyosan. Máshol ezt a válto-
zatot nem is hallottam, csak
Ujpesten. Merthogy az eredeti variá-
ció, az a Tangó volt: ez a jassznyelvben
már akkor ócskapiacot jelentett, ami-
kor az még a Teleki téren volt feltalál-
ható. Emlékeztem is a magyarázatára,
valahogy az argentin tánccal volt ösz-
szefüggésben. De aztán, hogy miként
lett tengó a tangóból a mi nemzedé-
künk szóhasználatában, azt ne tõlem
kérdezzék. Még az is lehet, hogy efe-
mer jelenségrõl volt szó, és az utá-
nunk következõk visszatértek szépen
a gyökerekhez.)

De hívják bárhogy is, az tény, hogy
ifjúkoromban nagyon komoly prog-
ram volt az ócskapiac felkeresése. Ele-
ve másfél óra villamosút, három át-
szállás, világvége-hangulat. Aztán a
piaci nyüzsgés, a rettenetes kínálat, a
zsebtolvajveszély meg annyi minden

más. Pedig a döntés egy egész évre
szólt: Super Rifle-t vegyünk vagy Lee-
t. (Ennél nem volt nagyobb horderõ.)
Levi Strausst a Tengón (Tangón) ak-
koriban nem lehetett kapni, ne tõlem
kérdezzék, miért. (És azt se tõlem
kérdezzék, hogy miért nem volt jeans
– magyarul farmer – az állami bol-
tokban, amikor minden fiatal csak
abban volt hajlandó járni, ugyannyi-
ra, hogy fél havi fizetését – na jó, a
szülei fél havi fizetését – sem sajnálta
ezért kiadni.) Hétvégeken hosszú so-
rok hömpölyögtek az ócskapiac apró
boltjaiban, ahol ezerszám állottak a
csempészett farmerek. Rettenetes ál-
lapotok voltak ott, próbálni sem igen
lehetett, nézelõdni sem, az embernek
fejbõl kellett tudnia minden méretét,
valamint a nyugati kódokat, aztán
örült, ha a kezébe nyomtak valamit a
rengeteg pénzéért.

Legfeljebb otthon addig cserélget-
tük a nadrágokat, míg nem akadtunk
megfelelõre.

Azt aztán egy évig
senki le nem robban-
totta rólunk.

– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 17. 
– Jolsvai András rovata

Tengó

Nagyanyámék életük végéig a Pamut-
gyár melletti Klauzál utca egyik sze-
gényes házában laktak, albérletben, a
veranda végén, picinyke szoba-kony-
hában, amelynek egyetlen elõnye
volt, hogy épp szemben volt a budi
az orgonabokrok között, így legalább
például télvíz idején nem kellett na-
gyobb távolságokat megtenni.

Ahol véget ért a ház, ott kezdõdött
az udvar, amely számomra mindig
maga volt a misztikum, mert ott te-
rült el Miszlovits bácsi és Piri néni bi-
rodalma (õk voltak a tulajék). Piri né-
ni tyúkokat tartott, és ha elég jó kis-
lány voltam a megítélése szerint, ak-
kor kicsit játszhattam velük – nagy-
anyám nem kevés ellenkezését kivált-
va, ugyanis szerinte nem volt annyira
higiénikus a tyúkpiszokban négykéz-
láb kergetni szerencsétlen jószágokat.

Az udvar közepén a poroló állt, és
nagyanyám olykor kikönyörögte Piri né-
nitõl, hogy felakaszthasson oda nekem
egy hintát, és akkor ott röpködhettem a
tyúkok felett Miszlovits bácsi mûhelyéig
és vissza. Miszlovits bácsi asztalos volt, és

bár valószínûleg eleve nyugdíjasnak szü-
lethetett, olyan öregnek nézett ki, min-
den áldott reggel szép komótosan kime-
nekült Piri néni kárálása elõl a mûhelybe
és elmélyült, de fõleg véget nem érõ
munkába kezdett. Õ nem kérdezte, jó
voltam-e, mindig beülhettem a forgács-
szagba játszani, megtanultam, hogyan
kell gyalulni, vésni, talán még a szerszá-
mok nevét is megtanultam, csak azóta
már persze elfelejtettem (viszonylag rit-
kán asztaloskodom azóta), és órákig el
tudtunk beszélgetni afféle újpesti mes-
teremberekként, azaz fél óránként egy
hmmm-hmmm-öt megkockáztatva.

Az udvar végén a fáskamrák sora-
koztak, a sarokban pedig minden
titkok titka (mert engem sose en-
gedtek be, úgy kellett besettenked-
nem egy elorzott kulcs segítségével):
a mosókonyha állt. Olyan fával befû-
tõs, klasszikus szegénynegyedi.

A házban három asszony osztozott
a mosókonyhán, no persze nem
egyenlõ arányban. Piri néni, mint tu-
laj természetesen elõjogokat élve-
zett, aztán jött a Margit néni, aki
nagyapámék mellett lakott, de na-
gyobb, szebb lakásban, s végül a
megtûrt család, nagyanyámék jöttek.

Nagyon gondosan meg kellett ter-
vezni a nagymosást, amikor ránk ke-
rült sor, mert nem volt kis munka, és
ha bármi közbejött, borult a
prodzsekt. A nagy napon nagyapám
például elment mosószappanért és
kékítõért. Nem mintha nem lett vol-
na otthon, de az úgy rendes. Hazaér-
ve komótosan elõszedte és kikészí-
tette a teknõt az udvarra, odabent
megrakta a tüzet, majd vizet hordott
a mosóedényekbe. Egyedül az elõké-
szítés fázisában vehettem részt a
munkálatokban, azaz hordhattam
kis láboskában a vizet és játszhattam
a teknõben úszó papírhajókkal. Azok
ugyanis elengedhetetlen kellékei vol-
tak a nagymosásnak. Amikor felforrt
odabent a víz, nagyanyám rendkívül
szigorúan mindenkit elparancsolt a
környékrõl és egyedül, mindig csak
egyedül dagasztotta, sikálta, csavar-
ta a ruhákat. Néha kiabált egyet,
hogy „Józsi! Hozd a vizet!”, akkor
nagyapám felpattant az asztal mel-
lõl, ahol olvasgatott és vitte neki.

Apám nemigen nézhette, mennyit
küzd nagyanyám a ruhákkal, de be-
leszólása ott a dolgok menetébe fér-
fiembernek nem lehetett. Végül,
összeszedve minden bátorságát, be-
állított egy mosógéppel.

No, annak még Piri néniék is a
csodájára jártak, körbeálmélkodták,
simogatták, nyomogatták, majd kér-
ték nagyanyámat, próbálja ki. Nagy-
anyám rábólintott, hiszen épp nagy-
mosás napja volt, majd elküldte
nagyapámat mosószappanért, kékí-
tõért és vízért. Gondosan kimosta a
szokott módon, kézzel a rengeteg ci-
hát, függönyt és ruhát, majd a pa-
tyolattiszta holmikat végre hajlandó
volt beletenni a mosógépbe.

Csak álltunk és néztünk, hogy hát
igen, ez a technikai fejlõdés: a ruhák
egyáltalán nem lettek piszkosak a
mosógéptõl!

Nagyanyámat élete végéig nem le-
hetett meggyõzni arról, hogy a mosó-
gépet rendeltetésszerûen használja. Az
pedig, hogy esetleg centrifuga is bete-
gye a lábát, szóba nem jöhetett nála.

A történetet a minap elmeséltem a
gyerekeinknek azon alkalomból, hogy
elromlott a mosógépünk, és bizony akár
két pár zoknit is kézzel kellett kisikálni-
uk. Elekerekedett a szemük, látszott,
csak tisztelettudásból
nem tartják mesebe-
szédnek, aztán csak
megkérdezték, mi az a
centrifuga és a budi.

–TÖRÖK MONIKA

MMúúllttiiddéézzõõ  ––  TTöörröökk  MMoonniikkaa  rroovvaattaa

Nagymosás



zek jellemzik az április 16-17-
18-án megrendezett 20., te-
hát jubileumi Túlélõ ver-

senyt. A kiíró – mint mindig – a Ba-
bits Mihály Gimnázium és a Pizolit
Barlangkutató Sportegyesület volt.

A rendezvény már az iskola fennál-
lása óta szerves része a diákéletnek,
számos jelenlegi és végzett tanuló-
nak vannak kellemes élményei az
évrõl-évre megrendezett teljesít-
ménytúráról. Az ország számos
hegysége után idén rendhagyó mó-
don „hazai” pályán zajlott a ver-
seny, tehát a gimnáziumból indult
és itt is ért véget Dunakeszi, Fót,
Mogyoród, Csömör és Rákospalota
érintésével.

Meglepõ tény, hogy lakóhelyünk
közelében mennyi csodás és egye-
dülálló hely található, amelyek mel-
lett a szürke hétköznapokban elsik-

lunk: a Fóti Somlyó, a maga 288 mé-
teres magasságával, Budapestre né-
zõ kilátásával és páratlan, védett nö-
vényekkel szegélyezett tanösvényé-
vel, ami a Duna-Ipoly Nemzeti Park
részét képezi. Ki hinné, hogy a lakó-
telepektõl 100-200 m-re õzcsordák
legelésznek. Ugyanakkor szomorúan
tapasztaltuk azt is, hogy az emberek
nagy része mennyire nem figyel kör-
nyezete tisztaságára. Kiábrándító a
valóság! Az erdõ nem csak állatok –
mókusok, õzek, madarak –, hanem
szeméthegyek otthona is. Több fi-
gyelmet kéne fordítanunk a termé-
szeti értékek megóvására…

sort a Tudomány Napja nyitotta április 21-
i rendezvényével, melynek során, a Lángész
program keretein belül fiatal kutatók, fia-

tal tehetségek fogtak össze annak érdekében, hogy
a gyermekek számára kézzelfogható, átélhetõ él-
ményt adjanak tudományos ismeretekrõl. Ezen a
napon került sor az iskola által õsszel meghirdetett
Benkõ István Országos Emlékverseny eredményhir-
detésére. A Kárpát-medence területén lévõ – hazai
és határon túli – református iskolák tanulói és felké-
szítõ tanárai vehették át megérdemelt jutalmukat
és lehettek részesei egy tudományos igényû meg-
mérettetésnek.

Április 22-én a holokauszt áldozataira emlékez-
tek az iskola diákjai. Az Uránia Filmszínházban az
Ocskay László százados, az elfelejtett hõs címû ma-
gyar dokumentumfilm megtekintésével követték
nyomon a címszereplõ 1944–1945-ben véghez vitt
embermentõ tetteit. Az élményeket fokozta, hogy a
filmet követõen beszélgethettek a film készítõi kö-
zül Ocskay Rudolffal és Dr. Kollarik Tamással.

Pénteken ismét az iskolaépület volt a Benkõ-nap
színhelye, egyben zárónapja is. Ünnepi mûsor, díját-
adás majd versenyek tették izgalmassá és pergõvé a
napot. Ebben a tanítási évben Lorántffy Zsuzsanna,
Rákóczi György felesége születésének 310-ik, halálá-
nak 350-ik évfordulója, valamint Erkel Ferenc zene-
költõ születésének 200-ik évfordulója adta a diákok
és a tanárok által összeállított emlékmûsor fonalát.
Az ünnepi mûsort az iskola által alapított díjak ki-

osztása követte. A tanulók nagy tapssal fogadták a
kitüntetetteket, akikrõl a tantestület dönt. „Az Év
Pedagógusa” Hafner Erika tanítónõ lett. A titkos
szavazás ez idáig soha nem tapasztalt meglepetést
eredményezett a diákoknak alapított kitüntetés
esetében, ugyanis testvérsiker született. „Az Év Ta-
nulója” a gimnáziumi tagozaton Németh Kata 10.
évfolyamos diák lett az „Az Év tanulója” a felsõ ta-
gozaton öccse, a 8. osztályos Németh Zoltán. „Az Év
Tanulója” az alsó tagozaton Boross Eszter 4. osztá-
lyos tanuló lett.  Az iskola demokratizmusának ér-
vényesítése érdekében az idén elõször a gimnáziumi
tanulók által kezdeményezett „Krétaforgató” díjat is
kiadták, kizárólag az õ szavazataik alapján.  Ezt a dí-
jat Madarász Levente Károly, magyar-angol szakos
tanár vehette át. Az emlékezetes pillanatokat verse-
nyek, vetélkedõk követték. – B. K.

Benkõ-napok

168 versenyzõ, 70 segítõ, 11 tanár, több mint 30
megtalálásra váró pont, 45 illetve 25 km, 18 órás
szintidõ, 32+10 induló 4 fõs csapatokban, 10 éves
gyerektõl, számos öregdiákon keresztül a nagycsalá-
dos szülõkig minden korosztály…

Hagyományosan a magyar kultúrtör-
ténet egy-egy jeles alakjára emlékez-
nek a Benkõ István Református Álta-
lános Iskola és Gimnázium diákjai és
tanárai tavasszal. A Benkõ-napként
jegyzett eseménysorozat idén három
napos volt, a megannyi program nem
is fért volna ennél szûkebb keretbe. 

A

E

Csízió: avagy hogyan kerül 
168 kemény sajt a Babits Mihály
Gimnáziumba?

10 O k a t á s

A díjazottak: Boross Eszter, Németh Zoltán, Németh Kata, Hafner Erika és Madarász Levente



z április 20-án, az Ady Endre
Mûvelõdési Központban
megrendezett verseny részt-

vevõit Prófusz Magdolna, a munkakö-
zösség vezetõje köszöntötte majd az
Erkel-bicentenárium és a kórushang-
verseny nagy múltú hagyományai je-
gyében a városrész polgára, Erkel Ti-
bor zongoramûvész, egyetemi tanár
nyitotta meg. Elsõként a Himnusz
csendült fel az összkar, a Csokonai Vi-
téz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázi-
um, a Bajza József Általános Iskola, az
Angol Tagozatos Általános Iskola kó-

rusainak részvételével, Pászti Károly
vezényletével, és a közönség soraiból.
Hangszeren kísérte az összakart: Friss
Dorka, Komáromi Lili, a Bajza József
Általános Iskola, valamint Sebõk Ba-
lázs, a Pécsi Sebestyén Általános és
Zenetagozatos Iskola tanulója. 

A kórushangversenyen a zsúfolt né-
zõtér elõtt folytatódott, szülõk, nagy-
szülõk, tanárok a fellépõkkel örömmel
nyugtázták: kórusban énekelni remek
dolog. Ennek is köszönhetõ, hogy az
Éneklõ Ifjúság kórushangverseny már
generációkat fon együvé Újpesten is.

A közönség tapssal jutalmazta a fellé-
põ kórusokat: a Csokonai Vitéz Mi-
hály 12 Évfolyamos Gimnázium gyer-
mekkarát, (vezényelt: Pászti Károly,
hangszeres kísérõk: Drávucz Beáta,
Bujdosóné Pécsi Klára), a Bajza József
Általános Iskola kórusát (Goór Katalin
vezényletével, Szabó Dorottya,
Tajnafõi Gábor, Földvári Mátyás, Réti
Erika hangszeres kíséretével), a Me-
gyeri Úti Általános Iskola, kórusát (ve-
zényelt: Pintérné Fürt Judit, zongorán
kísért: Bujdosóné Pécsi Klára), az An-
gol Tagozatos Általános Iskola kama-
rakórusát (vezényelt: Katona Andrea),
a Benkõ István Református Általános
Iskola és Gimnázium kórusát (vezé-
nyelt: Géczyné Miklóssy Katalin, zon-
gorán kísért: Kovács Dóra), a Szent Já-
nos Apostol Katolikus Általános Isko-
la kórusát (vezényelt: Mohayné Róna
Katalin, zongorán kísért: Rajkainé Ma-
gyar Katalin). A Pécsi Sebestyén Álta-
lános és Zenetagozatos Iskola a kiskó-
russal (vezényelt: Megyesi Éva), az 5-6.
osztályosok kórusával (vezényelt: Pá-
los Hajnalka, zongorán kísért: Csorba

Zsófia) és a Pécsi kamarakórussal
(Megyesi Éva vezényletével) nevezett a
hangversenyre. A középiskolás korosz-
tályt a Könyves Kálmán Gimnázium
kamarakórusa (Zalayné Füles Márta
vezényletével), valamint a Babits Mi-
hály Gimnázium az Erkel Gyula Új-
pesti Zeneiskola kamarazenekarával
együtt fellépve (vezényelt: Mészöly
Géza Péter) képviselte. 

– A kórusok ez alkalommal is él-
hettek a szakmai minõsítés lehetõsé-
gével. Elismerõ oklevélben részesült a
Könyves Kálmán Gimnázium kórusa.
Arany diplomával négy kórust díjaz-
tak: a Benkõ István Református Álta-
lános Iskola és Gimnázium kórusát, a
Szent János Apostol Katolikus Általá-
nos iskola kórusát, amely elismerõ ok-
levelet is kapott a legtermészetesebb
hangzást elért munkájáért. A Pécsi
Sebestyén Általános és Zenetagozatos
Iskola Kiskórusa és Kamarakórusa
egyaránt arany diplomát ért el. Ezüst
diplomát kapott a Pécsi Sebestyén
Általános és Zenetagozatos Iskola 5-6.
osztályosok kórusa. – B. K.

Énekelt az ifjúság 
Az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ és ének-zene
munkaközössége a kétszáz esztendõvel ezelõtt született
Erkel Ferenc zeneszerzõ, a Himnusz és a nemzeti opera
megalkotója elõtt hajtott fejet, amikor ebben a tanévben
is várta az újpesti általános és középiskolák kórusait az
Éneklõ Ifjúság Kórushangversenyre.

A
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Kozma Lajos Faipari

Szakközépiskola

meghirdeti az iskola

területén található 

iskolai büfé üzemeltetési

jogát 2010–2011. tanévre.

A pályázati feltételek 

az iskola honlapján

www.kozmafa.hu

található

A Túlélõ amellett, hogy embert
próbáló kirándulás, izgalmas játék
is egyben. A hosszas elõkészületeket
követõen az induló csapatok szá-
mos játékos akadályon (sajtlyuka-
kon átbújás, gázlón átkelés, indián-
híd, sajtgurítás, sajtmérés tobozzal)
átjutva ismerhették meg a sajtok vi-
lágát (ugyanis ez a témakör keretez-
te az egész versenyt és ez megmu-
tatkozott mind a csapatok nevei-
ben, mind a feladatok típusában is).
Küzdött itt Pálpusztai, Gomolya,
Tenkes és Medve… A versenyt ná-

lunk a Tettye nyerte (a csapatoknak
is sajtnevet kellett választaniuk).
Összességében komolyabb sérülés
nélkül és a legtöbb induló számára
a kitûzött táv teljesítésével zárult a
kihívás, mi több, mindenki rengeteg
élménnyel és tapasztalattal gazda-
godott.

És hogy a címben feltett kérdésre
is válaszoljunk: mivel a verseny köz-
ponti kérdése a sajt volt, így a ver-
senyzõk két kategóriában a lágysaj-
tok (25 km) és a kemény sajtok ka-
tegóriájában (45 km) versenyezhet-

tek, tehát mind a 168 versenyzõ va-
lamilyen „sajt” volt. A teljesítmé-
nyek alapján azonban minden
résztvevõ kiérdemelte a kemény
sajt címet. 

A sikeres verseny létrehozóinak
külön köszönet: Antal Istvánnak,
Szabó Borsnak, Marton Sándornak,
Nyíri Tibornak, de köszönjük min-
den további segítõnek önzetlen, ki-
tartó munkáját, segítségét amivel
hozzájárultak, hogy megvalósulhas-
son a 20. Túlélõ. 

Nagy Júlia és Kun Zsófia



AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJAI
ÚJPEST SZÍNHÁZ
MOLNÁR FERENC: AZ IBOLYA
2010. május 9., 16 óra  
Vígjáték egy felvonásban 
Szereposztás:
Igazgató: Pikler Lajos/Bereczki Zoltán László

Zeneszerzõ: Balog László

Ilonka: Gyarmati Éva/Sarbó Katalin Ágnes

Rakolnoki: Bánfalvy Ági/Vígh Anita

Márkus: Gáncsos Kármen/Horkai Zsófia

Thúz: Varga Barbara/Baríz Evelin

Szolga: Csontos Levente

Roboz: Varga Ágnes

Széll: Gáncsos Kármen/ Gyarmati Éva

Rendezõ: Horváth Csaba

Bánfalvy Ági International Stúdió
vendégjátéka. Jegyár: 1200 Ft

N. RICHARD NASH:
AZ ESÕCSINÁLÓ
2010. május 24., 19 óra
Szereplõk:
H.C. Curry: Ujlaki Dénes Jászai Mari-díjas

Starbuck: Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas

Lizzie Curry: Németh Borbála

Noah Curry: Lux Ádám

Jim Curry: Beszterczey Attila

File: Gyõri Péter

A sheriff: Zsolnay András

Rendezõ: Csiszár Imre Jászai Mari-díjas,

Érdemes mûvész

Jegyár 2000 Ft és 2200 Ft, 50%-os
nyugdíjas kedvezmény a 11. sortól.

VERSPÓDIUM
2010. május 8., 18 óra
Szentpéteri Eszter önálló estje
„Elõtted uram, a hon java…”
A mûsorban Áprily Lajos, Babits Mi-
hály, Dsida Jenõ, József Attila, Kányádi
Sándor, Petõfi Sándor, Pósa Zoltán,
Radnóti Miklós és Wass Albert Isten-
rõl, hazáról, szerelemrõl szóló legszebb
versei hangzanak el. Jegyár: 700 Ft

GYERMEKTÁNCHÁZ ÚJPESTEN
2010. május 16. 10-12 óra
Havonta egy alkalommal, az Ady
Endre Mûvelõdési Központ a Bem
Néptáncegyüttes vezetésével élõze-
nés táncházat szervez, amelyre sze-
retettel hívunk minden játszani,
táncolni, énekelni szeretõ kicsit és
nagyot!  Hónapról-hónapra követ-
ve ünnepeinket- és jeles napjainkat
megismerkedünk az ezekhez kap-
csolódó szokásokkal, játékokkal,

énekekkel, gazdag magyar néptánc
kincsünkkel, és a különféle népi
hangszereinkkel.
Pünkösdölést, zöldágjárást tar-
tunk!
A kézmûves foglalkozáson májusfát
állítunk, a tánchoz a duda adja a
talpalávalót. Szeretettel várnak: A
Bem Néptáncegyüttes táncosai
Belépõjegy: 500 Ft

Újpesti Magyardal és Zenebarát
Társaskör Minden hónap elsõ
keddjén 15 órakor, az Ady Endre
Mûvelõdési Központban.

ÚJPEST GALÉRIA
Szilárd Klára festõmûvész „Vízfest-
mény életmû” címû kiállítása má-
jus 9-ig tekinthetõ meg az Újpest
Galériában. 

FELHÍVÁS!
Mozgássérültek Budapesti Egyesü-
lete súlyosan mozgáskorlátozott
személyek részére létrehozta
könyvtári szolgáltatását. Érdeklõd-
ni, katalógust kérni a 329-5299 tele-
fonszámon lehet. A Mozgássérültek
Újpesti Szervezete minden hónap
harmadik keddjén 15 órától tartja
klub összejöveteleit az Ady Endre
Mûvelõdési Központban. Minden
sorstársunkat szeretettel várjuk.

www.adymk.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJAI

A CSALÁD NAPJA – a Családi Játszó
évadzáró programja
Május 15., 10-14 óra 
Ezen a napon játszóház, kézmûves
foglalkozás, alkotókör várja a kicsi-
ket, nagyokat. Egészségügyi szûrések,
elõadások a szülõk részére. Belépõ:
gyermek: 300 Ft, felnõtt: 350 Ft, csa-
lád, 4 fõtõl: 300 Ft/fõ (1 éves korig
díjtalan!)

„TEHETSÉG MUTATÓ”
Jelentkezz Te is! 
Ha már betöltötted a 12. életévedet,
viszont még nem múltál el 21 éves,
és  szívesen kipróbálnád magad, akár
egyedül, akár társaiddal színház, ze-
ne, kabaré-stand up comedy, tánc,
zsonglõrködés vagy egyéb színpadi
mûfajban, ne habozz és jelentkezz a
versenyre! A részvételhez a honlapról
letölthetõ jelentkezési lapok kitöltése

és leadása mellett  az adott produkci-
óról  hang, vagy videóanyag elküldése
kötelezõ! A beküldött anyagok alap-
ján a legjobbak jutnak fellépési lehe-
tõséghez a júniusban megrendezésre
kerülõ Tanévzáró Sulibuli keretein be-
lül.  

(A jelentkezési lapok, hang- és
filmanyagok beküldésének határ-
ideje május 14., melyet az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház (1042 Bu-
dapest, István út 17-19.) portáján
lehet leadni  hétköznap 8 és 19 óra
között.) 

A jelentkezési lapok már letölthe-
tõek a honlapról  www.ugyih.hu. Fel-
világosítás: 399-7067, info@ugyih.hu

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ
Április 30. 10 és 14.30
Kököjszi és Bobojsza 
A Ciróka Bábszínház elõadása. Bérle-
tes elõadás. Jegyek a délutáni elõ-
adásra korlátozott számban kapha-
tók. Belépõ: 900 Ft/fõ 

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
Május 2-ig 
A FÖLD NAPJA 2010 alkalmából meg-
hirdetett fotópályázat díjazott mûvei-
nek kiállítása. Megtekinthetõ: napon-
ta 10–18 óra között (hétvégén is).

BABA-MAMA KLUB
Április 27., május 4. és 11. 9.30-11
óra
Az otthon lévõ anyukákat és a
közösségbe nem járó kicsiket várjuk
klubunkba minden második kedden.
A belépés díjtalan.

AZ SZ58 ALKOTÓKÖR KIÁLLÍTÁSA
Május 3–16. 
Szunyoghy András mûvész kezdemé-
nyezésére 2009-ben alakult meg az
alkotókör, amely kezdetben csak
rajztanárokból állt, majd a késõbbi-
ekben további tagokkal bõvült. Heti
rendszerességgel találkozunk, baráti
hangulatban festünk, rajzolunk az If-
júsági Ház által rendelkezésükre bo-
csátott helységben. Ezeknek a csalá-
dias hangulatú alkotó esteknek a
„képzõdményeit” mutatjuk be kiállí-
tásunkon.
Tagjaink: Csont Mari, Tátrai Terézia,
Móricz Erzsébet, Szabó Rita,
Malachowsky Imre, Márkus Róbert,
Korányi Bálint
Megnyitó: május 3., 17 óra
Megtekinthetõ: naponta 9-18 óra
között (hétvégén is)

OTTHONOM, ÚJPEST
(Kedvenc helyeim)
A kerületi általános és középiskolás
tanulóknak hirdetjük meg rajzpályá-
zatunkat, melyre a kerülethez kötõ-
dõ alkotásokat várunk. Technika:
szabadon választott. Méret: A/4 illet-
ve A/3.  A meghosszabbított leadási
határidõ: április 28. Bõvebb tájékoz-
tató a 231-7082-es telefonszámon, és
a www.ugyih.hu honlapunkon.

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

www.ugyih.hu

A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

25 ÉVES A KARINTHY FRIGYES
ÁMK
A Karinthy Frigyes ÁMK idén ün-
nepli 25. születésnapját, amit szeret-
nénk Veletek megünnepelni. Ké-
rünk benneteket, fogadjátok szere-
tettel meghívásunkat 2010. május
1-jére a Nyitott Ház programunkra.
Mindenkit sok szeretettel várunk! A
KFÁMK csapata
10.00 Ünnepélyes megnyitó
10.05 DRUMSTERS dobzenekar
10.30 Szép Ernõ Színház – Ander-
sen: A csodálatos tûzszerszám c.
gyermekelõadása
11.30 Capoeira bemutató
12.00 Karinthy Frigyes ÁMK „Körei-
nek” bemutatkozása
13.00 Ricsi bohóc zenés mûsora
14.00 A Karinthy Frigyes ÁMK drá-
mafakultációs diákjainak Ludas Ma-
tyi c. gyermekelõadása, felkészítõ
tanár: Naszádosné Hegedüs Erzsé-
bet
14.30 Noémi Virág elõadómûvész
fellépése
15.00 Kontor Tamás és Szabó Eszter
elõadómûvészek fellépése
15.30 Hip Hop Boyz Sztárjai 
További programok a nap folya-
mán:
10.00 Álomvidámpark: Élõ csocsó
és felfújható kosárlabda kapu, lufi-
bohóc, kézmûves foglalkozások,
sportvetélkedõ, enteriõr Karinthy
korából, teaház.

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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Tisztelt Újpestiek!
Ezúton szeretnénk megkö-
szönni az országgyûlési vá-

lasztások második fordulójában
Wintermantel Zsoltra, Dr. Hollósi
Antal Gáborra, a Fidesz-KDNP kép-
viselõjelöltjeire leadott szavazataikat.
Köszönjük a munkáját minden akti-
vistának és újpesti polgárnak, akik a
kampány során segítségünkre voltak! 

Hajrá Magyarország! Hajrá Újpest!
Újpesti Fidesz

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor
Gyula; Rádi Attila önkormányza-

ti képviselõk május 3-án 17-18-
óráig tartanak fogadóórát. Hely-
szín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.:
369-09-05. Bartók Béla május 4-
én 18-19 óráig; Koronka Lajos
május 6-án 17-18 óráig tart foga-
dóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád
út 56.) Tel.: 369-09-05. Nagy Ist-
ván május 4-én 16-17 óráig  tart
fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Ist-
ván út 11.

www.ujpestifidesz.hu

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

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

www.szdszujpest.hu

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

képviselõi fogadóóráját minden hó-
nap elsõ hétfõjén 18-19 óráig tartja
a KDNP Templom u. 4. alatti helyi-

ségében. Az esetleges kérdéseikkel
ezen az idõponton kívül a kdnpu-
jpest@gmail.com címen bármikor
fordulhatnak hozzánk.

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET 
KÉPVISELÕINEK 
FOGADÓÓRÁJA

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

Újpestért
Egyesület

SZEDERINDA – APRÓK
TÁNCHÁZA
Május 10., 17–18.30 óráig: Pün-
kösdi vigadalom. Pünkösdi király és
királylány választása ügyességi és
népi sportjátékokkal. Szeretettel vá-
runk minden óvodás és kisiskolás
korú gyereket és szüleiket! A talp-
alávalót a Csobán zenekar szolgál-
tatja. A táncházat Prekler Kata ve-
zeti. Belépõdíj: 500 Ft/fõ. 2 éves kor
alatt a belépés ingyenes. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN 
Május 13-án 16–18 óráig.
Szeretettel várunk minden kedves
nyugdíjast, ill. azokat, akik nagyszerû
társaságban szeretnének eltölteni egy
kellemes délutánt. Közremûködik:
Boldizsár Endre, a belépés díjtalan!
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

KIÁLLÍTÁS 
Május 11-ig a Karinthy Frigyes ÁMK
tanulóinak az iskola 25 éves fennál-
lásának tiszteletére kiállítást tart. 

KATTINTS RÁ NAGYI!
Az internet használatának elsajátí-
tása idõskorban május 19 és júni-
us 3. között. Foglalkozások: szer-
dán és csütörtökön 9.00-11.55 órá-
ig. Díja: 1000 Ft/fõ/25 óra. Infó:
380-6163-as telefonszámon.

www.karinthyamk.sulinet.hu
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A gimnázium régóta támogatja a környezettudatos
szemlélet megismertetését, évek óta részt vesz a sze-
lektív hulladékgyûjtésben is; a jelenlegi rendezvényso-
rozat tehát nem volt ismeretlen sem a tanulóknak,
sem a pedagógusoknak. Március 22-tõl vehettek részt
a gyerekek izgalmas programokban, melyeket a taná-
ri kar szervezett meg: a diákok hulladékból készítettek
ruhát, képes állatszótárt szerkesztettek, a tudomá-
nyos érdeklõdésûek elõadásokat hallgattak meg, és el-
látogathattak az észak-pesti szennyvíztisztítóba. A
projekt lezárásaként április 21-én megrendezett Gló-
busz Napon a felsõs tanulók fizikai kísérleteken vehet-
tek részt. Ez a program az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium „A középiskolák számára a természettudo-

mányos oktatás fejlesztéséhez szükséges eszközök be-
szerzésének támogatása” nevû pályázatából valósult
meg, melyen a gimnázium 600 000 Ft-ot nyert. A dísz-
teremben környezetvédelemmel, és a globális ener-
giaválsággal kapcsolatos elõadásokat hallgattak a gye-
rekek, az udvaron a hatodikosok akadályversenyt
szerveztek az ötödikeseknek. Délután biológiai vizsgá-
latokkal és kémiai kísérletekkel várták az információ-
ra éhes diákokat, s az egyik legizgalmasabb program-
elemként az újrahasznosított anyagból készült ruhák-
ban, vízi zenékben, természettel kapcsolatos versek-
ben, rajzkiállításban gyönyörködhettek a tanulók.

Tóth Árpádné igazgatóhelyettes elmondta: a leg-
fontosabb az, hogy egy ilyen projekt megtanítja ta-
nulni a gyerekeket azáltal, hogy alternatív módszere-
ket kínál nekik. Lehetõség volt csoportos tanulásra,
internetes, és könyvtári kutatásra, kreatív, alkotó
munkára is, kinek mihez volt kedve és affinitása. Az
ilyen izgalmas, játékos tanulás bizonyosan közelebb
viszi a diákokat a fizika, a kémia, a biológia és a kör-
nyezetismeret világához. – P. K.

Több mint négy hétig tartott a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimná-
zium Glóbusz-projektje, melyet az április 21-i Glóbusz Nap koronázott meg.
Az újpesti intézmény a TÁMOP-pályázat résztvevõjeként vállalta a program-
sorozat szervezését és lebonyolítását, melyben nemcsak a pedagógusok, ha-
nem a gyerekek és a szülõk is aktívan részt vettek. 

Egy hónap a környezetért

RUHAAKCIÓ
A Budapest-Káposztásmegyeri Refor-
mátus Egyházközség jótékonysági ruha-
akciót rendez a Közösségi Házban (Ló-
verseny tér 6.) május 3-án, hétfõn, és
4-én, kedden, 10-18 óráig. Mindenkit
szeretettel várunk!
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Ingatlan eladó

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

� Tulajdonostól Újpesten eladó 80 m2-es
önálló, betongerendás, száraz családi ház 648
m2-es telken, a Szérûskert utcában. Össz-
komfortos, csendes, napos tágas udvar, ga-
rázs, melléképület, pince. Irányár: 34,9 MFt
Tel.: 06-70-318-63-59

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

� Eladó az Erdõsor utcában egy 67 m2-es, 2,5
szobás, panorámás, erkélyes, felújított lakás.
Ár: 12,9 MFt. Tel: 06-30-269-9687, 708-5330

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

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

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

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

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

� 56 m2-es, 1 + 2 félszobás, felújított lakás
gyönyörû parkkal, bölcsõde, óvoda, iskola,
sportcentrum közelében, a Pozsonyi úton el-
adó. Tel.: 06-20-806-3422

� Eladó a Stop-Shop mellett egy 35 m2-es,
1,5 szobás, elsõ emeleti lakás. Ár: 7,5 MFt. Ma-
gánszemélyek hívjanak! Tel.: 06-20-206-9730

� Eladó egy kétszintes, cseh típusú faház.
Irányár: 950 000 Ft. Tel.: 06-20-426-6652

� Újpesten, Rózsa utca elején 1,5 szobás, 35
m2-es, keleti fekvésû, III. emeleti, térre nézõ
öröklakás. Irányár: 7,6 MFt. Tel.: 06-30-479-
1786

� Figyelem! Elcserélném, vagy eladnám IV.
kerületben lévõ 37 m2-es, jó állapotú lakáso-
mat, elfogadható rezsivel! Csere: 55 m2-ig, re-
dõnyös, téglaépítésû, szintén jó állapotúra,
megegyezés szerint, vagy ráfizetéssel. Tel.:
3699-781

� Újpesten, Tungsram utcában 51 m2-es,
másfél szoba + étkezõs, nagyerkélyes, gázfûté-
ses, vízórás, kiváló állapotú 3. emeleti lakás
tulajdonostól eladó. Négyemeletes, cserépte-
tõs, nagyudvaros, nem panel házban. 12,99
MFt. Tel.: 06-20-446-4767

� Rózsa utcában eladó egy 35 m2-es, teher-
mentes, panorámás lakás magánszemélytõl.
Jó közlekedés, alacsony rezsi, klíma, új radiá-
torok, vízórák, parketta. Irányár: 8 MFt. Tel.:
Kovács Beáta, 06-20-208-5711

� Újpesten Nagyvárad lakóparkban 1 szo-
bás, cirkófûtéses, udvarra nézõ II. emeleti la-
kás eladó. A ház 2004-ben épült. Zárt kocsibe-
állás. Tel.: 06-30-426-8860

� Eladó Káposztásmegyeren, Óceánárok ut-
cában 68 m2-es, 2,5 szobás, nyugati fekvésû
lakás VI. emeleten. Zárt folyosós, dupla liftes
házban, ÖKO-program folyamatban. Busz, vil-
lamos 2 percnyire. Irányár: 10,99 MFt. Tel.:

Brust Zsuzsanna, 06-70-505-1834, 06-70-453-
3167

� Kétszintes, újszerû sorházi lakás Újpest,
Görgey utcában eladó. 5 lakóhelyiség, dupla
komfort, saját garázs, szeparált kert, padlástér.
Korszerû technika, külsõleg szigetelve. Tel.: 06-
30-500-4748

� Pozsonyi úti 46 m2-es, 1 + 1 szobás örökla-
kásomat eladom (új ablakok, radiátorok ki-
cserélve, parketta; gyönyörû zöldfás, csendes
környék). Ár: 8,7 MFt. Vagy kisebbre cserélem
IV. kerületben, 34-35 m2-es, 1+1 szobásra. Tel.:
06-20-447-5308

� Tulajdonostól eladó Újpest-Központban
53 m2-es, 2 szoba hallos, védõrácsos, vízórás,
világos, nagy konyhás, jó beosztású földszinti
panellakás. Ára: 8,8 MFt. Tel.: 06-20-538-5610

� A IV. kerületben, a Víztoronynál, Szigeti Jó-
zsef utcában 35 m2-es, 1,5 szobás, átlagos ál-
lapotú, de felújítandó lakás tulajdonostól el-
adó. Csendes, szép környék, szép kilátással.
Irányár: 7,1 MFt. Tel.: 06-30-222-8494, vagy
379-0677, du. 16:30-tól

� Eladó, vagy kiadó Megyer lakóparkban el-
sõ emeleti, 74 m2-es, 2,5 szobás erkélyes lakás.
Ár: 24,8 MFt. Teremgarázs: 1,6 MFt. Bérlet: 
100 000 Ft. Tel.: 06-30-624-1095

� Újpesten, kulturált hétlakásos társasház-
ban 27 m2-es téglaépítésû komfortos örökla-
kás kert és pincehasználattal tulajdonostól el-
adó, akár azonnali költéssel. Nagyon alacsony
rezsiköltség. Ár: 7,1 MFt. Tel.: 06-30-698-0513

� Újpesten Nagyváradi Liget lakóparkban
téglaépítésû társasházban 59 m2-es, amerikai
konyhás, dupla erkélyes lakás eladó. Ára: 21,5
MFt. Ugyanitt 18 m2-es garázs eladó. Ára: 2,3
MFt. Tel.: 06-30-228-6261

� Újpest kertvárosában, a Madách utcában
650 m2-es dél-keleti fekvésû építési telek öreg
házzal tulajdonostól eladó. Irányár: 34,9 MFt.
Tel.: 06-20-942-3215

� Újpest-Központnál VII. emeleti 53 m2-es, 2
szobás, panorámás panellakás eladó! Kiváló
infrastruktúra, közlekedés. A lakás erkélyes,
napfényes. Irányár: 7,8 MFt. Tel.: 06-30-584-
3714

� Újpest kertvárosában, 580 m2-es saroktel-
ken bruttó 250 m2-es, 5 szobás, 2 szintes
(mindkét szinten összkomfort, légkondicioná-
ló, riasztó) jó állapotú családi ház szépen par-
kosított kerttel, kétbeállós garázzsal 49,9 MFt-
ért eladó. Tel.: 233-1645, 06-20-525-0216

� Újpesten, a Szent László téren 40 m2-es la-
kásomat eladnám. 9,3 MFt. Azonnal beköltöz-
hetõ. Tel.: 06-20-453-6151

� Újpesti lakásra cserélném vagy eladnám Új-
pesthez közeli hegyvidéki község Vanyarc
központjában cirkófûtéses, összkomfortos,
tehermentes, bútorozott parasztházam ter-
mõ gyümölcsössel 300 nöl panorámás terüle-
ten. Irányár: 11 MFt. Tel.: 06-20-934-1573

Ingatlant kiad/bérel

� Kiadó egy 32 m2-es helyiség (irodának is),
vagy bármilyen célra Jókai utcában, metró
végállomáshoz közel. Tel.: 06-20-426-6652

� Újpesten egy fõ nem dohányzó, csendes,
lehetõleg értelmiségi dolgozónak 18 m2-es, er-
kélyes, bútorozott szoba hosszútávra kiadó.
Rezsivel együtt 40 000 Ft + 1 havi kaució. Tel.:
06-30-320-5633

� IV. ker., Szigeti József utcában egy + félszo-
bás, I. emeleti, csendes, zöldövezeti, rendezett
házban bútorozott, alacsony közös költségû
(3600 Ft), vízórás lakás nemdohányzó
hölgy(ek) részére kiadó. 45 000 Ft + rezsi + 2
hó kaució. Tel.: 06-70-638-6409, 18 óra után. 

� Újpesten, Árpád üzletház mögött szoba ki-
adó minden káros szenvedélytõl mentes férfi
részére. Konyha, fürdõszoba. A mosást megol-
dom. Tel.: 06-30-514-0415

� Fiatal házaspár 15 éves gyerekkel bútoro-
zatlan lakást, házrészt bérelne Újpesten, hosz-
szabb távra. Minden megoldás érdekel. Tel.:
06-30-474-9375

� Egy bútorozott szoba kiadó hölgy részére.
35000 Ft. Tel.: 06-70-601-1147

� Kiadó Újpesten, jó közlekedéssel, csendes
környezetben egy kétszobás, összkomfortos
családi ház (telek, udvar, beépített elõtér, gaz-
dasági épület). Ugyanez eladó is. Tel.: 06-30-
392-4030

Üzlethelyiséget kiad

� Kiadó üzlethelyiség (21m2), felújított,
azonnal költözhetõ, Újpest központjában,
József Attila utcában, metró közelében.
Kozmetika, iroda, stb. Tel.: Király Gabi 06-
30-9649-579

Ingatlant cserél

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

� Elcseréljük, vagy eladjuk érdi kisebb családi
házunkat. Budapesti másfél-kétszobás jó álla-
potú öröklakásra, értékegyeztetéssel. Panel ki-
zárva. Tel.: 06-20-516-0412

� Elcserélném IV. kerületi, 40 m2-es, 1 szoba
összkomfortos II. emeleti, téglaépületben lé-
võ, egyedi fûtésû lakásom hasonló típusú ház-
ban lévõ nagyobbra. Tel.: 06-30-934-7693 

Szolgáltatás

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

� Festés, mázolás, tapétázás, minõségi mun-
ka korrekt áron. Glettelés, gipszkartonozás fó-
liázással, bútormozgatással. Tóth Zoltán, tel.:
06-20-534-7493

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

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

� Autókarosszéria munka! Törött, korro-
dált gépkocsik javítását, alvázvédelmét válla-
lom. Tel.: 06-30-932-8305

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

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

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZO-
BAFESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZÕNYEG-
PADLÓ RAGASZTÁST, PARKETTACSISZO-
LÁSSAL, BÚTORMOZGATÁSSAL, TAKARÁS-
SAL, MÉRSÉKELT ÁRAKON VÁLLALJA: CSA-
PÓ GYÖRGY. ALAPÍTVA: 1971 Tel.: 221-
8281, 06-70-774-3621

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

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, er-
kélybeépítések, elõtetõk, korlátok gyártá-
sát és javítását vállalom. Tel.: 360-0035, 06-
30-975-2315

� Társasházak közös képviseletét profesz-
szionális szakmai háttérrel vállaljuk. Kérje
ingyenes ajánlatunkat! Tel.: 451-0100, e-
mail: info@inhouse.hu

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

� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök
gyártása, javítása. Szúnyoghálók, napel-
lenzõk készítése. IV. ker., Fóti út 45. Tel.:
370-4932

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

� Káposztásmegyeri gyakorló háziasszony vál-
lal fõzést (alkalmakra illetve hétköznapokra),
háztartásvezetési tanácsadást speciális igények
(cukorbetegség, lisztérzékenység) esetén is,
idõskorúak mentális gondozását, felügyeletét,
felolvasást, társalkodást. Kissné Erdõsi Helga,
tel.: 06-30-654-4495, 06-30-988-2080

� Nyugdíjas kertész vállalja kertek karbantar-
tását, építését. Metszés, permetezés, fûnyírás,
növényvédelem, fû, fa, virág telepítés. Telefon-
szám: 06/20 9176811

� Kertész szakember alkalmi, vagy rendszeres
kertfenntartást, vagy besegítést vállal méltá-
nyos áron! Tel.: 06-20-441-5848

� Lakatosmunkák: rácsajtó, ablakrács,
erkélybeépítés, kerítés, elõtetõ, heveder-
zár. Tel.: 410-5428, 06-30-941-5280
www.sulyok-t.hu

Oktatás

� Angol nyelvtanítást vállalok minden szin-
ten. Nyelvvizsgára, érettségire való felkészí-
tést, korrepetálást, felzárkóztatást. Dolgozat-
írások elõtt esetenkénti felkészítést is. Érdek-
lõdni: 06-30-403-6244, vagy este: 417-3005

� Angol nyelvtanítást, újrakezdést, nyelvvizs-
gára felkészítést vállalok! Akció: rendszeres
tanulás esetén minden 10. óra ingyen! 1 óra
60 perc, 2000 Ft. Helyszín: Káposztásmegyer II.
Szeretettel várok minden kedves tanítványt!
Tel.: 06-30-833-7056

Állást kínál

� Meglévõ vendégkörhöz gyakorlott, meg-
bízható fodrász váltótársat keresek. Tel.:
06-70-2200-072

Utazás

Május 21–24 Pünkösdi búcsú Csiksomlyón:
54 900 Ft.; május 8. Bécs-Schönbrunni kas-
tély: 7200 Ft; május 15. Máriazell-Semmering:
85oo Ft, május 29. Krasznahorka-Betlér-
Rozsnyó: 6400 Ft; május 9. Izraeli körút: 
198 500 Ft + ill.; május 20–27. Portugál körút 
225 500 Ft + ill., nyugdíjas kedvezmény 5%. 
Pataki Edit, tel.: 413-1874.

Üdülés

� Balatoni nyaralás, 7 nap, félpanziós ellá-
tással 35 880 Ft, www.vakaciotabor.hu.
Tel.: 06-30-99-75-347, e-mail:  info@vaka-
ciotabor.hu 

Egészség

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

� Egészségügy területén több diplomával
rendelkezem. Idõsgondozást vállalnék napi
4-6 órában. Újpestiek elõnyben, de XIII., illet-
ve XIV. kerületet is vállalok. Az egészségügyi
képesítéseimet nappali tagozaton végeztem.
Tel.: 06-20-471-7721 

� LESZOKTATJUK A DOHÁNYZÁSRÓL 1X-i
BIOREZONANCIÁS KEZELÉSSEL 7000 Ft,
ÚJPESTEN A GÖRGEY U-i  NAGY SZTK-ban.
BEJELENTKEZÉS: 06-70-271-9867

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



Gyermekfelügyelet

� Szakképzett óvónõ gyermekfelügyeletet
vállal 1-7 éves korig IV., illetve XIII. kerületben.
Tel.: 06-20-593-6383

� Káposztásmegyeren lakó, gyakorló háziasz-
szony, szakirányú végzettségekkel (szo-
ciálpedagógia, pszichológia) igény esetén vál-
lalja gyermekek felügyeletét, fejlesztését, ta-
nulási nehézségekkel küzdõk személyre sza-
bott felzárkóztatását, elõzetes egyeztetéssel.
Kissné Erdõsi Helga, tel.: 06-30-654-4495, 06-
30-988-2080

Társkeresés

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

� Keresem társamat, barátomat magas, kul-
turált, egyedül élõ, józan férfit 70 éves korig.
Én magas, telt, jókedvû, egyedül élõ nagyi va-
gyok. Tel.: 06-20-809-9943

Bútor

� Luxuskivitelû bútoraim újonnan eladók!
Szekrénysorok, ülõgarnitúrák, gardróbok,
ágyak, étkezõgarnitúrák. 10 000–30 000 Ft.
Tel.: 06-20-235-7884

Üdülési jog

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

� Bükfürdõi luxus wellness parkban 20. heti
kétszobás, kétszemélyes, egyhetes apartman
üdülési joga eladó. Komplett wellness szolgál-
tatás, golfpálya. Tel.: 389-4880, 14 óra után. 

Könyv

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

Vegyes

� Német gyártmányú, legmodernebb, egész-
ségre pozitív hatású, originált állapotban lévõ
edénykészlet áron alul eladó. Hívást lehetõleg
este, 19 után kérem. Tel.: 369-1922

� Jelképes árért szekrények, heverõk, dohány-
zóasztal, íróasztal, fotel, szék, hûtõszekrény,
javítható thermo energomat automata mosó-
gép eladó. Tel.: 06-30-698-0513

Születésnap

� Édesanyámnak, Jaczkó
Mihálynénak 88. születésnapja
alkalmából jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk szeretet-
tel: lánya, unokái és dédunokái.

Gyászjelentés

� Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édes-
anyánk Pénzes Ilona Anna (Loncika)
2010. 04. 09. napján életének 69 évében
elhunyt. 2010. május 6-án 15 órakor a Ke-
lenföldi Szent Gellért Plébánia Altemplo-
mában veszünk Tõle végsõ búcsút.

� Köszönjük mindazok együttérzését,
akik március 19-én, Dr. Fogarasi Lehel
orvos temetésén, édesapánkról személye-
sen, vagy késõbb írásban megemlékeztek. 
Gyermekei
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FELHÍVÁS
Budapest Fõváros IV. ker. Újpest Önkormány-
zat Képviselõ-testületének a 9/2001. (V.3.) szá-
mú rendelete alapján ebben az évben is sor ke-
rül Újpest Egészségéért Díj adományázására.

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

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

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

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresí-
tett adatlapon lehet benyújtani 2010. április 23-
ig Nagy István alpolgármester titkárságára. (Bp.
IV., István út 11.) Az adatlap letölthetõ a
www.ujpest.hu lapon, vagy átvehetõ a Polgár-
mesteri Hivatal mindkét ügyfélszolgálati irodájá-
ban (városközpontban: István út 15. és
Káposztásmegyeren: Hajló u. 42-44), ahol a díj
odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet
is megtekinthetõ.

Budapest, 2010. március 22.
– NAGY ISTVÁN 

alpolgármester

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

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

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 

A vállalkozói apróhirdetések fel-
vétele hétfõn 10-15, szerdán 9-14
óráig tart. Díja 10 szóig bruttó 3000,
20 szóig bruttó 5000 Ft. Hirdetésü-
ket a szerencsicsilla@ gmail.com cí-
men is feladhatják. 
A lakossági hirdetéseket hétfõn
10-17, csütörtökön 9-14, pénteken
9-12 óráig vesszük fel. Díja bruttó
1000 Ft/25 szó. A lakossági hirdeté-
seket az unhirdetes@gmail.com cí-
men is fogadjuk. 

Személyesen az Ady Endre Mû-
velõdési Központban (Tavasz u. 4.,
I. emelet). várjuk kedves hirdetõ-
inket. 

Lapzárta: csütörtök 14 óra!

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN
Egyéni és fizetési kedvezmények-

kel, ingyenes szolgáltatásokkal

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

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

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

A képzés helye: BKIK Újpesti
Kirendeltsége 

(1042 Bp., Árpád út 56.)

SEGÍTSÉGET KÉRNEK
A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû súlyos mozgás-
korlátozott fiataloknak nyújt támogatást tanulmányok folytatásához,
közlekedéshez, lakhatási, munkavállalási feltételek megteremetéséhez, il-
letve az ezekhez szükséges tárgyi eszközök megvásárlásához. Kérjük, adó-
ja 1%-ának felajánlásával támogassa Ön is pályázóinkat. Segítsen, hogy se-
gíthessünk! Adószámunk: 18004360-1-41. Alapítványunkról, munkánkról
bõvebb tájékoztatást kérhet a 327-1187-es telefonszámon. Az Alapítvány

Fotókiállitáson a természet szépségei 

A Föld napja rendezvénysorozata alkalmából tizedik alka-
lommal hirdetett – korra való megkülönböztetés nélkül
– fotópályázatot a természet és az ember kapcsolatát
tollhegyre tûzõ és a fényképezõgéppel megörökítõ Turis-
ta Magazin, a Hegyisport és Túramagazin szerkesztõsége,
valamint az ország egyik legrégebbi szervezete: a Magyar
Természetbarát Szövetség a Jövõ Háza Alapítvánnyal és
az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házzal karöltve. 

A fotópályázatra 57 alkotó 272 színes, vagy fekete-fehér képpel nevezett, a
legtöbb fotót a „természet szépsége” kategóriában. A beküldött alkotásokat
a zsûri rangsorolta és a kiállításra éretteket április 18-ától az Újpesti Gyer-
mek Galériában tette közszemlére. Az esemény jelentõségét növelte, hogy a
kiállítás megnyitásának napján a magyar természetbarát mozgalom 100 éves
múltját felelevenítõ jubileumi ünnepségét az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Házban tartotta a Magyar Természetbarát Szövetség.

A tárlat megnyitóján a szövetség egykori alelnöke, a 100. életévén túl is ak-
tív Angelus Miklós és a szintén szépkorú Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök
mondott beszédet, majd a kiállítást Szabó Imre, az MTSZ elnöke, környezet-
védelmi és vízügyi miniszter nyitotta meg. 

A fotókiállitás egyedi szemléletû természetfotói hazánk és a nagyvilág cso-
dálatos tájait ismerteti meg a látogatókkal. A kiállitás megtekinthetõ 2010.
május 2-ig, naponta 10-18 óra között, hétvégén is. – GRILL JUDIT



M o z a i k

Savanyúságok kedvezõ áron
Savanyú káposzta 249 Ft, Cékla 399 Ft, 

Vegyes vágott 399 Ft, Bajor káposztasaláta 399 Ft, 
Nyitva tartás: H–V 9-20-ig. Várjuk kedves vásárlóinkat!

FRÜH-KER KFT. www.vecsesisavanyusag.hu

Vecsési Savanyúság Szaküzlet
nyílt a Váci úti Tesco áruházban

(a grill pult mellett)

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy böl-
cseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák

el szerkesztõségünkbe 2010. május 6 -ig . Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043
Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesz-
toseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Ez évi 14. lapszámunkban megjelent
rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyv-
ajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Elek Gábor, Fülöp Emese, Gyapjas Márta,
Kovácsházy Miklós, Kottler Zoltánné, Papp József, Reiterné Kocsis Ildikó, Zemen Tiborné,
akiknek a nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Keresztrejtvény
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Az életmód-változtatás lépései 
Gyakorlati életmódtanácsok!

2010. április 28-május 6. Minden nap 18 órától!
Helyszín: Újpest, Polgár Centrum IV. ker., Árpád út 66.

Elõadó: Csalami László életmód-tanácsadó
Szervezõ: H. N. Adventista Egyház Újpesti Gyülekezete

Z E N É S  E S T E K  S O R O Z A T

Hálaadó Mária-koncert lesz az Újpest-Kertvárosi 
Szent István templomban (Rákóczi tér 4–8.) május 1-jén 19 órakor. 

Orgonakoncertet ad május 9-én (vasárnap) 19 órakor Gesztesi Tóth László 
orgonamûvész ugyancsak az Újpest-Kertvárosi Szent István templomban

(Rákóczi tér 4-8.).

Nosztalgiaest lesz a ‘20-as, ‘30-as évek legismertebb dalaiból május 17-én
(hétfõn) 19 órakor a Katolikus Körben Blank Judit, Viszló István, valamint 

a Kõbányai Zeneiskola magánénekszakos növendékeinek korhû elõadásában. 
Zongorán közremûködik Furák Péter. 

Az elõadást rendezte: H. Németh Lujza
A belépés díjtalan. Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Laudate Kórus.
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