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ÚJPESTI NAPLÓ

ÚJRA TANKÖNYVTÁMO-
GATÁS ÚJPESTEN
A következõ tanévkezdés elõtt
Újpest önkormányzata 30 millió
forint támogatással segíti az isko-
lásokat és családjukat.       3. oldal

30 MILLIÓS TÁMOGATÁS
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK
Újpest önkormányzata Trippon
Norbert alpolgármester elõter-
jesztése nyomán rendeletet ké-
szített elõ.           4. oldal

TAVASZI MEGÚJULÁS
Nem csak a természet, az emberi
szervezet is megújul tavasszal. Mi-
lyen módszerekkel és hogyan vál-
hatunk egészségesebbé? Összeállí-
tásunkban választ adunk. 6. oldal

ÚJPESTI KÖZÉLETI TELEVÍZIÓ
Május második felétõl az Újpest
Televízió Újpesti Közéleti Televí-
zió néven, a megszokott sávon
érhetõ majd el.     

16. oldal
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– Kié a Duna, a Duna-part?
– Mindannyiunké kellene, hogy

legyen, ezért megdöbbentõ szá-
momra, hogy Angyalföldön, a Duna
partján felépült lakópark magánte-
rületnek jelezve tartja számon a há-
zak elõtt lévõ partszakaszt. A víz
mindenütt az élet jele. Errõl mi, em-
berek lassan elfeledkezünk, a termé-
szet rendjét azonban az állatvilág-
ban még megtaláljuk. A vízbõl ivó
oroszlán közvetlen közelében az an-
tilop is olthatja a szomját. Mások is
megerõsíthetik tapasztalatomat: ha
a kutyáimat etetem, az élelemért
egymással is képesek morgolódni.
Mindegyiknek a másik tálja kellene.
A víznél nincs ilyen, akár egy tálból is
isznak. A víz az más, maga az élet,
amihez mindegyiknek joga van. 

– A Duna-part kirándulóhely is
egyben, nemcsak lakóhelyünk egy
darabja. Óvjuk-e eléggé?

– A folyam nemcsak a miénk, ma-
gyaroké, budapestieké, sõt újpestie-
ké. A Duna tíz országon halad át, mi-
re a németországi forrásától a Feke-
te-tengerbe ömlik, a világ legnem-
zetközibb folyójának is nevezik.
Több millió embernek jelent örö-
met, és mi tagadás, gondot is. A Du-
na vízszintjének utóbbi idõszakban
tapasztalható apadása, a vízivilág
pusztulása például a környezetvédõ-
ket is örökösen feladat elé állítja.
Olyan természeti kincs, amit óvnunk
kell és mindent megtenni azért,
hogy unokáink legalább a lábukat
jóérzéssel mártsák majd bele a nyári
melegben. Tapasztaljuk: elképesztõ
mennyiségû szemét úszik le a folyón,
csak papucsban gázolhatunk be akár
bokáig is a folyóba, mert eldobott és
eltörött sörösüvegek tömkelege in-

kább jelent veszélyt egészségünkre,
nem a víz mikrobiológiai összetevõi-
tõl kell tartanunk.  

– Unokáink talán a lábujjukat
mártják majd bele, miközben újpesti
felmenõink a Duna- parti Lídóra jár-
tak strandolni szabadidejükben. Csó-
nakházak, evezõsök sora volt a jel-
lemzõ. Idáig jutottunk két emberöltõ
alatt?

– A világ sokat változott, nem
mindenben elõnyére. Az újpesti Du-
na-part sokak kirándulóhelye,
strandja volt. Úgy gondolom, bár
nõttek az igények, olcsó és élményt
jelentõ kirándulóhelyekre egyre na-
gyobb szükség van most is. Egy ala-

pos takarítás mindenütt jól jönne.
Kordában kell tartani a környezetet
felelõtlenül rombolókat, akik olajos
hordót, gépkocsialkatrészt egyéb
anyagot szemetet dobnak a Dunába.
Szándékosan fogalmaztam így: a
büntetés nem használ, sõt akta-
számra vannak olyan levelezéseink,
amelyben tudatos környezetrombo-
lásról értesítjük az elkövetõt és a ha-
tóságot, minden eredmény nélkül. 

– Jogos újra a kérdés: kié a Duna?
– 1991 késõ telén, kora tavaszán,

amikor a fõvárosi és a kerületi ön-
kormányzatok képviseletében a fõ-
városi törvényrõl egyeztettünk, ab-
ban állapodtunk meg: a Duna fo-

lyam és a hozzá tartozó szigetek, fél-
szigetek a fõváros tulajdonába kerül-
nek. Ez ésszerû döntés volt, ha bele-
gondolunk, például az árvízi helyzet,
a védekezés miatt is, célszerû volt
egy kézben tartani a rendelkezési jo-
got. 

– A közvonalazódó, a Duna védel-
mét szolgáló bizottság vélhetõen nem
is ezen kíván változtatni ugye? 

– A Duna-parti önkormányzatok
összefogását valóban nem a rendel-
kezési jog megváltoztatása a célja,
hanem a már említett katasztrofális
környezeti ártalmak kiszûrése. A Du-
na-partot régóta fenyegeti budapes-
ti szakaszán a kosz, a szemetes hor-
dalék. Egy átfogó és mindenre kiter-
jedõ szabályozást kellene alkotni ar-
ról, mit szabad és mit nem, mi a cé-
lunk a folyam partjával. A terveket
át és ki kell beszélni a lakossággal.
Meggyõzõdésem, ha az angyalföldi-
ekkel megvitatták volna évekkel ez-
elõtt, hogy a Népsziget hozzájuk tar-
tozó szakaszát lebetonozzák-e, nem
történhetett volna meg az a környe-
zetrombolás, amelynek során nem
fasor, hanem 2,5 méter sóderhegy
nõtt ki, lezárva a partot és meg-
szüntetve a horgászterület. Újpest
népszigeti szakaszán ezt nem enged-
tük. Az elsõ lépés a rendbehozás, a
második a tervezés, a szabályozás
megalkotása kell, hogy legyen. A mi
közvetlen környezetünkben találunk
arra is jó példát, hogy a természetvé-
delem alá esõ ártéri erdõ szomszéd-
ságában ipari méretû szennyvíztisztí-
tó is együtt élhet. Ugyanakkor van-
nak Újpesten pusztuló öblök, elhaló
és elporlandó – például hajógyári –
üzemek, amelyek kis túlzással az ipa-
ri forradalom kezdetét keltik fel kép-
zeletünkben. A Tungsram strand fe-
letti öböl kishajókikötõje jó példa
arra, hogy akik használják, rendsze-
resen óvják, takarítják a Duna-par-
tot. Ez is az egyezségünk alapja. Ter-
veink szerint ezen a területen nyílna
meg az önkormányzat horgászklub-
ja. Tapasztalatok, vélemények egy-
aránt ösztönözhetik a felállítandó
„Duna-bizottság” tevékenységét, hi-
szen a Duna folyam turisták ezreit is
vonzza. Budapest világszép Duna-
panorámája egyelõre a Parlament-
bõl, a Várból, a Duna-hidakból áll,
de ami ezektõl északra, vagy délre
tárul a szemünk elé, az még messze
nem látványosság, hanem az elbor-
zasztó valóság. – B. K.

Az elmúlt héten a Duna megkoszorúzásával kezdték meg az evezõsök a tavaszi és
nyári szezont. Az újpesti strandszezon nyitó az idén is elmaradt: a Tungi végleg
bezárt. Nem volt mit kinyitni a napfürdõzõk és vízimádók elõtt. A dr. Derce Ta-
más polgármesterrel készült interjúnknak még egy apropója van: a Duna-parti
kerületek részvételével körvonalazódik egy bizottság, amely a remények szerint a
folyam védelmét, fejlesztését tûzi zászlajára.  

„Duna-bizottság” jöhet létre

Panoráma és elrettentõ
valóság a kék Duna mentén

2 K ö z é l e t
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SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG
– Már a tavalyi költségvetés tárgyalásakor is felve-
tettem ezt a javaslatot annak érdekében, hogy a
kerületben élõ családok iskolakezdését megköny-
nyítsük – tájékoztatta az Újpesti Naplót a javaslat
kezdeményezõje, Molloné dr. Balog Éva. – Bizonyá-
ra sokan emlékeznek arra, hogy a ‘90-es években
Budapesten elsõként kerületünkben valósult meg
az önkormányzati tankönyvtámogatási rendszer,
melynek keretében ingyenes tankönyvekhez jut-
hattak az újpesten tanuló diákok. Elõször az általá-
nos, majd fokozatosan egyre szélesebb kört bevon-
va a középiskolás tanulók családja is részesült a tá-
mogatásban, s ez a visszajelzések szerint nagy
könnyebbséget jelentett számukra. A javaslatom-
nak tehát komoly elõzménye van, és úgy gondo-
lom, maga a probléma manapság egyre aktuáli-
sabb. Nemcsak a tankönyvek választéka, hanem

azok ára is jelentõsen megnõtt. Óriási teher hárul a
szülõkre szeptemberben, hiszen a könyveken kívül
rengeteg egyéb taneszközt is vásárolni kell, nem ke-
vés összeget kell az étkeztetésre, a kirándulásokra,
a különórákra is fordítani. Önkormányzatunk
nagyszerû hozzáállását, szociális érzékenységét mu-
tatja az, hogy a képviselõk az ügy mellé állnak. 

Csak önkormányzati iskolákban tanuló gye-
rekek részesülhetnek a támogatásban? 

– Véleményem szerint elsõ körben az általános is-
kolások helyzetének javítását kellene tervbe ven-
nünk, folytatólag haladva az egyre magasabb évfo-
lyamok felé. Az önkormányzati intézmények mellett
egyházi fenntartású általános iskolák is mûködnek a
kerületben. Azt gondolom, nem kell különbséget
tennünk az intézmények között, hiszen mindegyik
ugyanúgy a kötelezõ közoktatási feladat ellátását
végzi, és mindegyikben zömében újpesti gyerekek
tanulnak. Ez egyelõre csupán az én javaslatom, ter-
mészetesen a bizottságnak Belán Beatrix alpolgár-
mesterrel együtt meg kell ezt tárgyalnia, és megta-
lálnia a többség számára megfelelõ megoldást. 

HAGYOMÁNNYÁ NEMESEDHET

Az újpesti képviselõk egyetértettek az isko-
lakezdési támogatással. Hogyan tovább?

– A Közmûvelõdési, Oktatási Bizottság követ-
kezõ ülésén, várhatóan május közepén tárgyalni
fogja a kérdést, és annak technikai megvalósítá-
sát. Mivel a tankönyvek beszerzése legtöbb eset-
ben az oktatási intézményeken keresztül törté-
nik, úgy vélem, olyan lebonyolítási módot kell
megtalálnunk, amely a lehetõ legkevesebb kész-
pénzmozgással jár, és nem terheli sok többletfel-
adattal a pedagógusokat sem. A magam részérõl
nem szociális alapon javasolnám az összeg szétosz-
tását. Véleményem szerint az a legpraktikusabb és
legigazságosabb megoldás, ha egységes összegha-
tárt határozunk meg. Néha egy intézményen belül
is jelentõs különbségek mutatkoznak a tankönyv-
csomagok összetételében, és azok áraiban. 

TANKÖNYVCSOMAGOK

Mit gondol, hagyományt teremt a testület
ezzel a döntéssel? 

– Már azt is komoly elõrelépésnek tartom, hogy
a felvetésem az idén elfogadást nyert, de szívbõl re-
mélem, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésénél
majd automatikusan számolni fog a testület a tan-
könyvtámogatásra szánt, célirányosan megterve-
zett összeggel. Remélem, hogy a támogatásra szánt
összeget évrõl-évre fokozatosan emelni tudjuk,
megközelítve ezzel a korábban már említett régi jó
gyakorlatot. Nyilvánvalóan ez attól is függ, hogy
hogyan alakul az ország, illetve az önkormányzat
gazdasági helyzete. Egy biztos: e támogatás beveze-
tésével a 2010/2011-es tanévkezdés már sok újpes-
ti családnak könnyebb lesz! – P. K.

Szeptembertõl könnyebben – 30 millióból

Vissza a hagyományokhoz:
az önkormányzat
tankönyvtámogatást nyújt
az újpesti családoknak!
A 2010. évi költségvetés tárgyalásakor Molloné dr. Balog Éva képvise-
lõ (MDF) vetette fel azt a javaslatot, miszerint a testületnek fontoló-
ra kellene vennie a tankönyvtámogatás ismételt bevezetésének lehe-
tõségét. A képviselõasszony ígéretet kapott arra, hogy javaslatára
egy késõbbi idõpontban visszatérnek.

– A zárszámadás elkészülte után láthatóvá vált, hogy a pénzmaradványból 30 MFt-ot
tankönyvtámogatásra tud szánni az önkormányzat, amely kellõen igazságos és szakszerû
felhasználás esetén jelentõs segítséget nyújthat az újpesti családoknak. Errõl született
döntés a legutóbbi testületi ülésen – osztotta meg a jó hírt olvasóinkkal is dr. Trippon
Norbert, gazdasági ügyekért felelõs alpolgármester. 



KEDVEZMÉNYES BÉRLETI DÍJ 
– Az önkormányzat azzal is segítette a kisvállal-
kozókat az elmúlt években, hogy nem emelte
meg sem az üzlethelyiségek irányadó bérleti dí-
ját, sem a piaci bérleti díjakat, még az inflációs
mértékben sem. 

A Fõtér-program munkálataival összefüggés-
ben bérleti díj kedvezményt kaptak a Mády La-
jos utcai bérlõk, és várhatóan bérleti díj kedvez-
ményt fognak kapni a kispiac bérlõi is – vázolta
a rendelet fõ vonalait dr. Trippon Norbert alpol-
gármester.

KEZDÕDHET A PÁLYÁZATOK ELÕKÉSZÍTÉSE
A támogatás mértéke beruházás esetén 30%, de
legfeljebb egymillió forint. Oktatás, képzés esetén
a költségek 40%-a, de legfeljebb egymillió forint,
egyéb munkahelyteremtésre pedig a plusz  foglal-
koztatottanként a minimálbér után fizetendõ
munkaadói járulék, de legfeljebb egymillió forint.
A támogatásért pályázaton többek között olyan
vállalkozás indulhat, melynek az éves nettó árbevé-

tele – a pályázat kiírását megelõzõ utolsó lezárt tel-
jes üzleti évben – nem haladja meg a 200 millió fo-
rintot, és a székhelye vagy telephelye a pályázat ki-
írását megelõzõen legalább egy éve Újpesten van.

AZ IPARKAMARA 
IS ÜDVÖZLI 
A DÖNTÉST
A rendelet-tervezet
kidolgozásában a Bu-
dapesti Kereskedelmi
és Iparkamara újpesti
tagcsoportjának el-

nöke – akit 2008-ban Újpest díszpolgárává vá-
lasztottak –, Keztyüs József is részt vett:

– A tavalyi elgondolás alapvetõen jó volt, annak
kidolgozásában is részt vettünk. Sajnos csupán egy
javaslatunk, a kamattámogatás került be a rende-
letbe, ez viszont kevés volt a sikerhez. A gazdasági
válság miatt nagyon kevesen jutottak hitelhez,
nem volt kamat, amit támogatni lehetett volna és
talán volt egy kis félelem is az önkormányzat részé-

rõl, hogy több szegmens beemelése esetén kevés
lesz a 30 MFt-os összeg. Tanultunk a hibákból, s a
tapasztalatokat beemeltük az idei rendelet-terve-
zet megalkotásába. Abban mindenki egyetértett,
hogy a beruházások támogatása a legfontosabb,
hiszen ez esetben munkahelyek is létesülhetnek. A
vállalkozók igyekeznek évrõl évre fejleszteni a vál-
lalkozásukat, új eszközparkot vásárolnak, amihez
új munkatárs is kell. A másik szegmens, amit
beemeltünk a rendelet-tervezetbe, az oktatás, át-
képzés volt. Elsõsorban a szakmai átképzésekre
gondoltunk, hiszen nagy elõnyt jelent, ha a kisvál-
lalkozásban dolgozó munkatársak több szakmá-
hoz is értenek, több oldalról támogatni tudják a
vállalkozást. Wintermantel Zsolt képviselõ javasla-
tát, mellyel a munkahelyteremtést szorgalmazta,
alapvetõen jó gondolatnak tartom, de a támo-
gatásra vonatkozó javaslatát alaposabban ki kell
dolgozni, és pontosabban megfogalmazni. Azt
gondolom, az idei pályázati lehetõség nagyon
gyorsan célba talál, remélem, hogy sok újpesti kis-
vállalkozás élni fog a lehetõséggel.

Az Újpesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttmûködve készítette
elõ az önkormányzat a rendeletet a támogatás felhasználásáról. Dr.
Trippon Norbert alpolgármester terjesztette elõ, aki kiemelte: az újpes-
ti kisvállalkozások és kisvállalkozói kultúra méltán ismert és elismert. 

A költségvetésben

30 millió forint
a kisvállalkozás támogatásra

4 K ö z é l e t

Idõszerû volt a
módosítás, ugyan-
is a Fidesz figyel-
meztetése és ja-
vaslatai ellenére a

szocialista többségû városvezetés ta-
valy egy teljesen rossz szabályozást fo-
gadott el. A korábbi pályázat semmi
más célt nem szolgált, csak a szocia-
lista alpolgármester folyamatos ön-
fényezését az Újpesti Napló hasáb-
jain, a kitalálástól kezdve az elfoga-
dáson át a meghirdetésig, holott
egyetlen újpesti vállalkozás sem tu-
dott élni a pályázat adta lehetõsé-
gekkel, úgy is mondhatnánk, hogy
átverték Õket!

A mostani elõterjesztés a Fidesz
valódi munkahely-teremtést célzó
módosító javaslatainak elfogadásá-
val már alkalmassá vált, hogy érde-
mi segítséget nyújtson a helyi vállal-
kozások számára.

WINTERMANTEL ZSOLT, Fidesz

Természetesen
hasznos dolognak
tartom, hogy ön-
kormányzatunk
támogatja a helyi

kisvállalkozásokat. A rendelkezésre
álló 30 millió forint viszont nagyon
kevés, inkább segélynek mondható,
mint érdemi támogatásnak. Az igazi
megoldást az jelentené, ha munkale-
hetõséget biztosítana az önkormány-
zat az újpesti vállalkozóknak. Sajnos
ma az a helyzet, hogy sokszor nem
kerületi székhelyû cégek nyernek
nagyértékû megbízásokat. Módosí-
tani kellene a közbeszerzési tör-
vényt, hogy végre elsõbbséget él-
vezzenek azok a helyi kivállalkozók,
akik lakóhelyükön fizetik be adóju-
kat. Építsék Újpestet az újpestiek!

PAJOR TIBOR, Jobbik

A KDNP kerületi
szervezete támo-
gatja a kisvállalko-
zásokat segítõ cél-
zott támogatáso-

kat még akkor is, ha ez inkább
szimpla kampányfogás a kerületben
jelenleg még többségben levõk ré-
szérõl.

Ettõl függetlenül ezt nem helyi
önkormányzati, hanem kormányza-
ti feladatnak tekintjük, és reméljük,
hogy a parlamentbe küldött 2 új-
pesti képviselõ nagyobb sikerrel
lobbizik a kis és közepes vállalkozá-
sok támogatásának ügyében, mint
némely dicstelen elõd.

SZALMA BOTOND, KDNP

Újpest életében tra-
dicionálisan igen je-
lentõs szerepet töl-
tenek be a kisvállal-
kozások. Mindany-

nyian találkozhatunk velük, amikor
betérünk valamelyik közeli kisboltba
vagy igénybe veszünk valamilyen szol-
gáltatást. Az újpesti kisvállalkozások
jelentõs számban alkalmaznak hely-
beli munkaerõt is, ugyanakkor éppen
õk a legvédtelenebbek a gazdasági
válságok hatásaival szemben. Az Új-
pestért Egyesület támogatta a kisvál-
lalkozások megmaradását, illetve fej-
lõdését támogató önkormányzati
rendelet megszületését, mivel az õ
létük, megmaradásuk mindannyi-
unk életminõségét javíthatja. A fej-
lõdõ, izmosodó kisvállalkozások sok
újpestinek adhatnak munkalehetõ-
séget és jelentõs szerepet játszhatnak
városunk további fejlõdésében is.

KATÓ BALÁZS, Újpestért Egyesület

Megkérdeztük a testület további frakcióinak 
a véleményét az elõterjesztésrõl
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VÍZIJÁTÉKOK  
Megkezdõdtek a piac sétányon a vízijátékok gé-
pészeti berendezésének telepítési munkái,
egyidõben a Trombita téren található 9 csobo-
gó gépészeti szerelvényezési munkáival együtt.
A vízijátékok környezetének végleges térburko-
lási munkái szintén befejezéshez közelednek. A
Károlyi István utca új útpályaszerkezetének al-

építményi munkái folyamatban vannak, a vég-
leges aszfaltréteg felhordására a 18. héten kerül
sor. 

MEGÚJULÓ UTAK
Az útpálya, a járdaburkolatok kivitelezési munkái
is befejezésükhöz közelednek. Az adott utcában
új közvilágítási lámpatestek kerülnek elhelyezés-

re. A Károlyi-szoborpark elõtt található buszmeg-
álló járdaburkolatának rehabilitációja elkészült,
és a buszmegálló a lakosság számára újra használ-
ható. A Városháza épülete elõtt létesítendõ zöld
terület, illetve VIP parkoló kialakítása szintén a
végéhez közeledik s a befejezési határidõre elké-
szül.  Befejezõdött a Mádi Lajos utca régóta ese-
dékes felújítása is. – H. P.

Befejezéséhez közeledik a természetes kõburkolatok elhelyezése a Károlyi-szoborparkban, valamint ha-
marosan végéhez érnek a parkot körülölelõ járda és útburkolatok kivitelezési munkái. A parkban a nö-
vénytelepítési munkák valamint a zöldterületek öntözõrendszerének kialakítása is folyamatosan halad.

Célegyenesben az Újpesti Fõtér kivitelezése

Újpest történel-
me során a helyi
kisvállalkozások
mindig is megha-
tározóak voltak a

város életében. Rendkívül fontosnak
tartottuk tehát annak a rendeletnek
az elfogadását, amely lehetõvé teszi,
hogy a mai, válság utáni, nehéz gaz-
dasági helyzetben az újpesti kisvál-
lalkozások önkormányzati támoga-
táshoz jussanak. Biztosak vagyunk
abban, hogy a helyi beruházásokon,
az oktatási-képzési innováción ke-
resztül, vagy más módon létreho-
zott új munkahelyek nagyban hoz-
zájárulnak Újpest gazdasági fejlõdé-
séhez. A támogatások szakmailag is
megalapozott odaítélését garantál-
ja, hogy a pályázatok elbírálásában a
Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara Újpesti Szervezete is részt
vesz. 

BORUZS ANDRÁS, SZDSZ



e mi is az a bizonyos méregtelenítés? Szer-
vezetünk tehermentesítése, megtisztítása
a salakanyagok kiürítése által. Ezek ugyan-

is elraktározódhatnak az ízületekben, a zsír- és kö-
tõszövetekben, ezáltal felbukkanhatnak olyan tü-
netek, mint az idült fáradtság, a kimerültség, az al-
lergia, keringési, emésztési zavarok vagy bõrproblé-
mák. A szakszerûen végrehajtott tisztítókúra álta-
lános, jó közérzetet biztosít. Hatására aktiválódnak
az anyagcsere-folyamatok, melynek következtében
enyhülnek a kötõszöveti betegségek, normalizáló-
dik a vérzsír- és vércukorszint. Csökken a vérnyo-
más, kiürülnek az ödémák. Az emésztõfolyamatok
javulása miatt regenerálódik a nyálkahártya, javul
az ekcéma, a pikkelysömör, az allergia állapota,
csökkennek a gyulladások, és erõsödik az immun-
rendszer. 

Dr. Vass Éva gasztroen-
terológust kérdeztük a mé-
regtelenítés mikéntjérõl. 

– Nem szabad felelõtlenül
belevágni semmilyen kúrá-
ba, fel kell készülnünk a mé-
regtelenítésre és érdemes ki-

kérnünk a szakértõk véleményét is. Bizonyos ese-
tekben nem tanácsos, vagy nem szabad hosszan
tartó méregtelenítésbe kezdeni: a veseelégtelenség,
a TBC, a vérkeringési betegségek, a diabétesz, a
pajzsmirigy-túlmûködés, és néhány pszichiátriai
betegség kizáró tényezõ lehet, ugyanígy a váran-
dósság és a szoptatás idõszaka is. 

– Megoszlanak a vélemények arról, hogy kell-
e valóban méregtelenítést alkalmaznunk.

– Gondoljunk arra, hogy mióta böjtölnek az em-
berek. A régiek még szoros kapcsolatban voltak a
természettel és saját szervezetükkel, tudták, mikor
mire van szükségük. Mi már kevés rostot, folyadé-
kot, ugyanakkor túl sok fehérjét, szénhidrátot fo-
gyasztunk, rohanó, stresszes életmódot folytatunk,
nem sportolunk megfelelõen. A pácienseimnek el-
sõsorban életmód-változtatást szoktam javasolni,
de megfelelõ egészségi állapotban egy-két gyü-
mölcsnap, vagy zöldségnap bárki számára beiktat-
ható, és könnyen végrehajtható. A több hétig tar-
tó tisztítókúrákat csak orvosi felügyelet mellett
szabad végezni. 

– Milyen általános tanácsokat javasolna
azoknak, akik belekezdenek egy kúrába? 

– Igyanak minél több vizet, fogyasszanak keve-
sebb húst, kevesebb nehéz ételt, de annál több
nyers zöldséget, gyümölcsöt. Nem szabad a kúra

befejeztével azonnal visszatérni a korábbi táplálko-
zásra, az emésztõrendszer kímélése miatt néhány
levezetõ napot tartani kell. Általános tanácsok
minden esetben léteznek: a kúra során hagyjuk el a
csokoládét, a kávét, a cigarettát, a tartósított élel-
miszereket, a gyorséttermi ételeket, a fehér cukrot.
Mivel a méreganyagok csak az ásványi anyagokhoz
kötõdve tudnak kiürülni a szervezetünkbõl, így
ezek pótlása – például kombinált vitaminkészít-
mények által – elengedhetetlenül fontos. 

– 45 évig magyaros konyhán
éltem. Túlsúlyos voltam,
vérnyomás- és emésztési
problémákkal, ízületi fájdal-
makkal küszködtem, pedig
rendszeresen sportoltam –
kezdtük a beszélgetést

Tácsik László életmód-tanácsadóval. – Drasztikus
váltást alkalmaztam. Számûztem a cukrot, a fehér-
lisztes ételeket, csökkentettem az állati zsírok bevi-
telét, megemeltem a nyers zöldségek arányát, és 5-
6 liter, elsõsorban ionizált lúgos vizet ittam napon-
ta. Fél év alatt 21 kg-ot adtam le ennek hatására. A
vérnyomásom normalizálódott, a kellemetlen
emésztési és ízületi problémáim megszûntek.

– Az 5-6 liter víz elég soknak hangzik…
– Testünk naponta több mint 2 liter folyadékot

veszít, tehát ennél több vízbevitelre van szükség,
hogy megfelelõ módon mûködjön. Szakértõk sze-
rint 15-20 kg-ként 1 liter víz az ideális, a méregtele-
nítés során ennél több. Beszéljünk az étkezésrõl is.
A jó arány, ha az elfogyasztott táplálék 70-80 %-a
lúgos. Legyenek túlsúlyban a nyers zöldségek, a
zöldbab, a brokkoli, az uborka, vagy az avokádó, a
gabonafélék közül a tönkölybúza, a hajdina. A gyü-
mölcsök közül a citrom, a lime, a meggy is lúgosí-
tó hatással bír. Rendkívül jó hatása van a csíráknak
is, mivel immunerõsítõek, vitaminban, ásványi
anyagokban, nyomelemekben gazdagok. 

– Meg kell említenünk a megfelelõ lelki ténye-
zõt, hozzáállást is. 

– Hosszú, stresszes állapot során olyan kémiai re-
akciók történnek a szervezetben, amik savasodást
okoznak. Ilyen helyzetben „elfelejtünk” vizet inni,
aki dohányzik, még több cigarettát szív, és még
több kávé fogy el. A méregtelenítés is fejben dõl el,
ezért fontos úgy állnunk hozzá, hogy nem éhezünk,
hanem megtisztulunk; nem szenvedünk, hanem át-
adjuk magunkat az egészségnek. Próbáljuk nem el-
felejteni, hogy milyen étrendtõl éreztük fittebbnek,
egészségesebbnek magunkat, mert ezeket a tapasz-
talatokat a továbbiakban is hasznosíthatjuk. – P. K.

Tavasszal megújul a természet, s
ez sokunkat arra is késztet, hogy
mi magunk is megújuljunk, fel-
frissüljünk. A tél végén évszáza-
dok óta szokás böjtöt tartani; a
keresztény vallás szerint hamva-
zószerdától kezdve negyven na-
pig, Húsvétig. Bár az ünnepek vé-
get értek, a megfelelõ tisztítókú-
ra az év bármely idõszakában ha-
tásos lehet. 

D
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ÁLTALÁNOS TANÁCSOK 
MÉREGTELENÍTÉSHEZ
– Természetes testápoló szereket használ-

junk, szaunázzunk és masszíroztassunk.
– Pihenjünk sokat, de érdemes heti pár alka-

lommal fél óra könnyû mozgást végezni.
– Alkalmazzunk hideg-meleg váltózuhanyt.
– Sajátítsuk el és alkalmazzuk a mély lélegzést.
– Tisztító hatású teakeveréket készíthetünk

kamillából, édesköménymagból, csipkebo-
gyóból, borsmentából, gyermekláncfûbõl,
nyírfalevélbõl és aranyvesszõfûbõl.

– A születésnapomon olvastam el két könyvet a méregtelenítésrõl, szinte ro-
hantam a biopatikába étrend kiegészítõket, biotermékeket vásárolni – mesélte
Horváthné Vajda Katalin. – Azóta odafigyelek az étkezésre, az elegendõ folya-
dékbevitelre és a mozgásra. Elhagytam a kávét, a tehéntejet, a fehérlisztet, he-
lyettük sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztok, és napi több liter folyadékot
iszom. Köszönöm, nagyon jól érzem magam, lefutom a félmaratont, sokkal
többet bírok lelkileg és fizikailag is, és nem kívánom vissza a régi életmódomat.



z ülés kezdetén Újpest pol-
gármestere, dr. Derce Tamás
gratulált Dr. Hollósi Antal és

Wintermantel Zsolt újpesti képvise-
lõknek (Fidesz) a 2010. évi ország-
gyûlési választásokon megszerzett
mandátumukhoz, majd hozzáfûzte,
az MSZP-s képviselõk Újpest és az
ország érdekében gondolják át, mi
vezetett ehhez az eredményhez. A
testület határozatképes volt, a kép-
viselõk 28 igen szavazattal elfogad-
ták a napirendi pontokat. 

Dr. Trippon Norbert alpolgármes-
ter javaslatot tett Újpest önkor-
mányzatának 2009. évi zárszámadás-
sára. Törvényi és kormányrendeleti
elõírás, hogy az önkormányzatnak és
a fenntartása alá tartozó intézmé-
nyeknek a tárgyévet követõen költ-
ségvetési beszámolót kell készíteni-
ük. 2009-re a testület 17 milliárd 20
millió Ft költségvetési fõösszeget ha-
gyott jóvá, amely az évközi változá-
sok során 2 milliárd 421 millió Ft nö-
vekménnyel módosult. A 2009. évi
bevételek és finanszírozási mûvele-
tek összege 19 milliárd 480 millió Ft,
a módosított elõirányzat 100,2%-a, a
kiadási és finanszírozási mûveletek
összege 17 milliárd 256 millió Ft, a
módosított elõirányzat 88,8%-a volt.
Újpest pozitív mérleggel zárt. 

Az elõterjesztõ elõször köszönetet
mondott az újpesti polgároknak,
hogy éltek szavazójogukkal; gratulált
képviselõtársainak a megszerzett
mandátumhoz, és köszönetet mon-
dott a polgármesteri hivatal dolgozó-

inak a választások alatti lelkiismeretes
munkájukért. 

Ezt követõen az alpolgármester a
zárszámadás fontosabb tudnivalóit
ismertette. Az önkormányzat 0 Ft fej-
lesztési, mûködési és likvidhitellel vé-
gezte munkáját, a tavalyi évet is a
költségvetési egyensúly jellemezte, je-
lentõs megszorításra nem volt szük-
ség. Elindult a Fõtér-program megva-
lósítása, megtörtént a JMK és a Park
Óvoda, az iskolák, parkok, közterüle-
tek felújítása, befejezõdött a gyer-
mekszakrendelõ átköltöztetése. Foly-
tatódott a VirágVáros-program és a
fasor rehabilitáció, megalakult a köz-
terület-felügyelet; a civil szervezetek,
a háziorvosok és az egyházak pedig
30 MFt anyagi támogatásban része-
sültek. A tavalyi induló költségvetés-
ben 800 MFt ingatlanértékesítési be-
vétellel számolt az önkormányzat, év
közben módosították a költségve-
tést, így csökkent az ingatlanértékesí-
tési bevételi terv is. Az önkormányzat
számlapénz-állománya jelentõsen ka-
matozott, több mint 100 MFt bevé-
telt realizált az önkormányzat csak a
kamatokból. 2007 végén 500 MFt tar-
tozása volt az önkormányzatnak az
UV Zrt. felé, melyet azóta kamatok-
kal együtt kifizetett. 

Szó esett az 1,7 milliárd Ft pénz-
maradványról és az önkormányzati
intézmények alul- és túlfinanszírozá-
sáról is. Dr. Trippon Norbert el-
mondta, hogy azon intézményeket,
melyek negatív eredménnyel zártak,
ki kell nullázni, a pozitív eredmény-

nyel zárt intézmények pénzmaradvá-
nyát pedig meghagyják az intézmé-
nyeknél. A pénzmaradvány egy ré-
szét azon feladatok teljes összegû ki-
fizetésére fordítják, melyeket az ön-
kormányzati intézmények az elõzõ
évben vállaltak és teljesítettek. A
pénzmaradványból bizonyos össze-
get beépítenek az idei költségvetés-
be, így a felnõtt szakrendelõ felújítá-
sára vonatkozó összeget, a kisvállal-
kozásokra tavaly elkülönített 30
MFt-ot, és a távhõ program folytatá-
sára szánt összeget. 

Az ezeken túlmenõen rendelkezés-
re álló pénzeszközt két fontosabb cél-
ra javasolta fordítani az alpolgármes-
ter. Az összegbõl egyrészt a kötelezõ,
az intézmények normatív módon
nem tervezett kiadásait, juttatásait
kívánják biztosítani, melyek indokolt
esetben az év folyamán kiegészülhet-
nek. Az idei költségvetés tárgyalása-
kor Molloné dr. Balog Éva (MDF) java-
solta azt, hogy az önkormányzat kü-
lönítsen el összeget az iskolakezdési
támogatásra. Akkor a testület ígére-
tet kapott arra, hogy a kérdést újra-
tárgyalják. A zárszámadás elkészülte
után láthatóvá vált, hogy 30 MFt-ot
lehetséges elkülöníteni erre a támoga-
tásra, amely kellõen igazságos és szak-
szerû felhasználás esetén sok újpesti
családnak jelentõs segítséget adhat. 

Elõször Pajor Tibor (Jobbik) kért
szót. A képviselõ véleménye szerint
nincs szükség nagy értékû ingatlanok
értékesítésére, s álláspontját támasz-
totta alá a zárszámadás ingatlanel-

adásra vonatkozó része, mely szerint
az önkormányzat hasznos vállalkozá-
sává vált, jelentõs társadalmi hasznot
és bevételt jelentve a kerületnek. A
zárszámadásban szereplõ, Újpest légi
fotózására szánt 1,5 MFt-tal kapcso-
latban felvetette, hogy az elkészült
felvételeket érdemes volna a kerület
honlapján is közzétenni. 

Elõször Belán Beatrix válaszolt Pa-
jor Tibor felvetéseire. Az alpolgár-
mester arra hívta fel a figyelmet, hogy
sikeres ingatlanértékesítés esetén az
amúgy rendkívül jól gazdálkodó új-
pesti intézményeket az önkormány-
zat nagyobb mértékben tudná támo-
gatni.

Dr. Trippon Norbert zárszavában
ígéretet tett arra, hogy egyeztetni fog
a fõépítész irodával azzal kapcsolat-
ban, hogy milyen módon lehet köz-
zétenni a honlapon az elkészült légi
felvételeket. Elmondta, hogy a közte-
rület-felügyelet nem gazdasági társa-
ság, céljuk elsõsorban a társadalmi és
nem a pénzbeli nyereség; hozzáfûzte,
hogy a még hatékonyabb munka ér-
dekében a felügyelet létszámát érde-
mes volna 40 fõre megemelni. Az in-
gatlan-értékesítéssel kapcsolatban ar-
ról tájékoztatta a testületet, hogy az
idei évi költségvetésben elkülönített
390 MFt-os ingatlan-értékesítési be-
vételt közelíteni próbálják a nullához,
részint óvatosságból, részint azért,
mert nem szükséges ekkora ingatlan-
értékesítési elõirányzatot tervezni.
Vannak azonban olyan ingatlanok,
melyeket az önkormányzat azért vá-
sárolt meg, hogy haszonnal értékesít-
se, ezzel pedig a kerületet segítené az
értékesítésbõl származó bevétel tu-
datos felhasználásával. A testület vé-
gül szavazott: 18 igen, 10 tartózkodás
mellett elfogadták a 2009. évi zár-
számadást. 

A helyi önkormányzatokról szóló
egyik törvény szerint éves ellenõrzési
jelentést, valamint az önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek éves ellenõrzési jelentései
alapján éves összefoglaló ellenõrzési
jelentést kell készíteni. Ezek célja az
adott évi tevékenységek bemutatása,
az elért célok és az éves teljesítmény
összegzése. Tartalmazzák továbbá a
korábbi ellenõrzések által tett megál-
lapítások és javaslatok hasznosulásá-
nak tapasztalatait. Dr. Derce Tamás
határozati javaslatát 18 igen, 10 tar-
tózkodás mellett elfogadták.  – P. K.

(folytatjuk)

Zárszámadás, kisvállalkozások támogatása, emléktábla-állítás: többek közt ezekrõl
is szó esett a legutóbbi képviselõ-testületi ülésen, melyet április 25-én az Újpesti
Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak.

Újpest pozitív mérleggel zárt
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Örömteli esemény színhelye volt  áp-
rilis 9 -én a Madarász utcai Gyermek-
kórház Játszóháza.  Mága Zoltán, a vi-

lághírû hegedûmûvész – aki közis-
mert jótékony akcióiról – óriási hús-
véti csokoládétojással ajándékozta

meg a kórházban ápolt gyermekeket.
Az ajándékot egyenesen az olaszor-
szági Cremonából, a hegedûk városá-
ból hozatta a Gyermekkor Alapít-
vány (www.gyerekkor.hu) támogatá-
sára, hogy örömet szerezzen kis bete-
geinknek, köztük az onkológián fek-
võ daganatos gyermekeknek is. Az
embernagyságú, vastag csokoládéto-
jást csak sebészünk, Dr. Sült Tamás
fõorvos tudta felvágni, Dr. Kemény Já-
nos fõorvos, kuratóriumi elnök segít-
ségével. A levágott csokidarabokat a
mûvész kisfia osztogatta szét a  bol-
dog kisgyermekeknek. Mága Zoltánt
elkisérték a „Csillag születik” sorozat-
ból ismert kiscsillagok is, akik játszot-
tak a beteg kisgyermekekkel és apró
ajándékokkal halmozták el õket.

Mága Zoltán elmondta, hogy
mindennél fontosabbnak gondolja a

gyermekek segítését, szükség esetén
gyógyítását és szeretne példát mu-
tatni az állampolgároknak, hogy mi-
nél többen ajánlják fel adójuk 1%-át
az alapítványok, így a Gyermekkor
Alapítvány számára is (19624617-1-
41). A hegedûmûvész nagy örömmel
vette át alapítványunk oklevelét,
amelyet kórházunk ismételt támo-
gatásáért adtunk át.

A mûvész felajánlotta, hogy nyá-
ron jótékonysági koncertet ad a Má-
tyás Templomban a Madarász Kór-
ház Gyermekkor Alapítványa számá-
ra, hogy még jobb eszközökkel, egy-
re jobb ápolási feltételek között gyó-
gyíthassuk – többek között az onko-
lógiánkon – fekvõ betegeinket.

– DR. DABOUS FAYEZ 
Újpestért Egyesület

egészségügyi tanácsnok

K ö z é l e t

Húsvét a Madarász 
utcai Kórházban

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

ZENÉS  E STEK  SOROZAT

Orgonakoncertet ad 
május 9-én (vasárnap) 

19 órakor Gesztesi Tóth László 
orgonamûvész 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.

Idén nyolcadik alkalommal koszo-
rúzták meg a Dunát az újpesti eve-
zõsök. Több mint 120 gyermek és
felnõtt vett részt az Újpesti Hajós-
klub hagyományos szezonnyitóján.

Minden évben április végén száll-
nak elõször csónakba az Újpesti Ha-
jósklub tagjai, hogy kenuikkal felevez-
zenek a Dunán. Április 25-én is figye-
lemre méltó csónakflotta állt össze a

Megyeri híd alatt a folyó közepén,
hogy vízre helyezzék a virágkoszorút,
amivel a tavaszt, az evezõs idõ kezde-
tét szimbolizálják. A megemlékezést
követõen a csónakházban krumpli-
lángos várta a résztvevõket. Az újpes-
ti önkormányzat támogatásának kö-
szönhetõen 16 kg lisztbõl, 5 csomag
élesztõbõl, 5 kg burgonyából, 2 kg
sajt, 20 liter tejföl és 8 liter olaj felhasz-

nálásával készült a finom uzsonna.
Varga János, az Újpesti Hajósklub ve-
zetõje elmondta, hogy Pünkösdkor
ismét az olaszországi Velencébe, a hí-
res Vogalonga hajós felvonulásra
megy a csapat. Június elsõ hétvégéjén
pedig a 31. Sobieski-emléktúra kere-
tében eveznek Esztergomtól Újpestig.
Mindkét programra szeretettel vár-
nak minden érdeklõdõt. – V. E.

„Koszorú, koszorú…”

Megkezdõdött 
az evezõs szezon
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prilis 29-én, este 8 órakor a Babits Mihály
Gimnázium, a Bródy Imre Oktatási Köz-
pont, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya-

mos Gimnázium a Károlyi István 12 Évfolyamos
Gimnázium és a Könyves Kálmán Gimnázium 400
végzõs diákjai az elõdök útját járták végig, fáklyák
fényétõl övezve vonultak osztályfõnökeikkel, taná-
raikkal az újpesti városházáig. Az újpesti önkor-
mányzat középiskolásainak évtizede tartó hagyo-
mánya, hogy a ballagás elõestéjén fáklyás felvonu-
láson intenek búcsút az újpesti diákéveknek, hi-
szen többségük a betûvetés tudományát is itt ta-

nulta. Az esti találkozó az emlékeké és köszöneté
is, hiszen az önkormányzat megannyi lehetõséget
nyújtott arra, hogy jó tanulmányi eredményeket
hozzon az érettségi, és a megalapozott tudással
sokan joggal reménykedjenek a fõiskolai, egyetemi
folytatásban. Ebben az évben a Babits Mihály Gim-
názium volt a szervezõ, lendületes beszédekkel, re-
mek zenével tûzdelt mûsor, a diákok csatakiáltása
kitünõ hangulatot eredményezett, amely megala-
pozta a másnapi, „igazi” ballagást. 

A diákokat, tanárokat és a szülõket Belán Beat-
rix alpolgármester asszony várta és köszöntötte,
emlékeztetve többek között arra: az újjászületõ
Fõtér elsõ rendezvénye is a ballagás. A városveze-

tés folytatja az elõdök útját, amikor a város to-
vábbi építését, fejlesztését tûzte ki céljaként. Te-
gyék ezt a diákok is, lépjenek az elõdök nyomdo-
kaiba, legyenek sikeresek, vegyék jól az akadályo-
kat. Most még nagyon sokan féltõn óvják õket, és
ez így van rendjén. Majd a  felnõtt világba érkez-
ve velük marad az iskola szellemisége, tanáraik –
akikhez bármikor fordulhatnak – útravalója. Új-
pest pedig legyen az otthonuk, a másutt tovább-
tanulókat is visszavárja. 

Endrey Marcell, a Babits Mihály Gimánzium
12. b. osztályának diákja egyetlen allegóriából –
amikoris leigazolta õket egy jó nevû focicsapat –
jelenítette meg a diákéveket, a sikeres és olykor
nem a várt eredményt hozó éveket, amelyek eltel-
tével a sok-ok edzés után ma már az UEFA Bajno-
kok Ligájába felérve a döntõ meccs, az érettségi
vizsga elõtt állnak. Ezért köszönet jár az edzõk-
nek, önkormányzati és iskolai értelemben egy-
aránt. – B. K.

Fáklyás felvonulást tartottak az önkormányzati középiskolák diákjai

Véget ért egy fejezet

Á



– 15 évvel ezelõtt alakult meg
Pestszentlõrincen a Lõrinci Agapé
gyülekezet, amely négy évvel ezelõtt
indított el bennünket, mint leány-
gyülekezetét – mesélte Szilágyi
István, az Észak-Pesti Agapé Gyüle-
kezet presbitere. – A gyülekezet Rá-
kospalota, Újpest lakóit és az agg-
lomerációban élõket képviseli. Fris-
sen, a mai kornak megfelelõen kí-
vánjuk isten igéjét hirdetni, termé-
szetesen az Evangélium üzenetének

megtartásával. Elsõsorban az em-
berek problémáira koncentrálunk,
s ezt a „7 hét Újpestért” címet vise-
lõ, a keresztény kultúrát és hitet be-

mutató rendezvénysorozatunk
programjai is jól mutatják, melyhez
öt kisebb egyház is csatlakozott.
Szeretnénk megszólítani az itt élõ-
ket, szeretnénk kapcsolódásokat
teremteni, a programokon keresz-
tül átadni a keresztény értékeket,
de nem csak ez utóbbi a célunk,
leginkább a lelki harmónia megte-
remtése és megtartása. Túl gyors a
mai világ, óriási a káosz. Szeret-
nénk bemutatni azt, hogy a hit
gyakorlása, a keresztény élet vele-
járója lehet az életöröm, a jókedvû
együttlét is.

Hét héten keresztül változatos
programokat nyújt a gyülekezet a
hozzájuk fordulóknak, melynek
nemcsak a keresztény szemlélet át-
adása, hanem a gyakorlatban is meg-
mutatkozó problémamegoldás is
célja. A vasárnapi istentiszteleteken
mai, modern zenével, gyakorlatias,
idõszerû kérdésekkel is foglalkozó ta-
nításokkal találkozhatnak az érdek-

lõdõk. Ifjúsági programjaik egyik
fontos célja a csellengés megakadá-
lyozása, ennek érdekében panto-
mim-elõadásra, angol klubra, a cser-
készmozgalomhoz hasonló progra-
mokra, extrém sportokra, koncer-
tekre, hip-hop tanulásra invitálják a
fiatalokat. A felnõtteket szerdától
szombatig 17 órától klubbeszélge-
tésre várják, stresszoldó masszázson,
lelki tanácsadáson, elõadásokon ve-
hetnek részt; a válságba került házas-
pároknak, kismamáknak pedig lelki
tanácsadást szolgáltatnak az önkén-
tes szakértõk. Bõvebb információ:
http://agafeszt.net23.net – P. K.

kérdés megválaszolására nem kellett sokáig
várni, hiszen a gálamûsor hagyományos nyi-
tótáncát jelentõ palotás után rögtön a díj-

kiosztóra került sor. Újpest több mint száz éves ha-
gyományokkal büszkélkedõ általános iskolája tizenöt
évvel ezelõtt vette fel ugyanis az újpesti születésû Pé-
csi Sebestyén Liszt-díjas orgonamûvész, egykori Ko-

dály-tanítvány nevét. A nevet Lõrinc utcairól Pécsire
váltó egykori „Komját” névadóját követve a mûvész
családja egy alapítványt is létrehozott, amelynek
döntése értelmében a tanév végéhez közeledve egy
pedagógust és egy diákot Pécsi-díjjal, azaz aranyme-
dállal jutalmaznak, így ismerve el a kimagasló teljesít-
ményét. Az idei rendezvény nemcsak a névadás más-

fél évtizedes évfordulóját jelezte, hanem a száz esz-
tendeje született mûvészre is emlékeztetett. 

A gálamûsorban a család képviseletében Pécsi
Zsuzsa adta át a díjat a 7. z. osztályban tanuló Gál-
Tamási Annának adta át a Pécsi-díjat, akirõl Hor-
váth Erika igazgató méltatásából kiderült: nemcsak
szorgalmas és kiváló eredményt felmutató diákja az
iskolának, hanem széles érdeklõdési körû is, a Zene-
akadémia különleges tehetségek osztályában hege-
dülni tanul, több hegedûverseny résztvevõje és dí-
jazottja. A Pécsi-díjat a nevelõtestület tagjai titkos
szavazással ebben az évben az 1984 óta az iskolában
tanító Szaniszlóné Trepák Erikának ítélték oda a dí-
jat, aki alsó tagozatos tanítóból lett, továbbképezve
magát, az iskola fejlesztõ pedagógusa.  

Az ünnepélyes alkalmat megragadva az iskolaveze-
tés azokat a diákokat is színpadra szólította, akik eb-
ben a tanévben tanulmányi versenyek 1-6 helyezettei
lettek. A jutalomkönyvesek megtöltötték a színpa-
dot. Az izgalmas eredményhirdetés után kedves és
derûs, igényes színpadi produkciókat vonultattak fel
az é-sek és a z-sek, a kicsiktõl a végzõsökig. Többek
között a cirkusz élete, a zeneovi, állatkertes mûsor-
szám, a Valahol Európában musical részlete, panop-
tikum és tánc mûsorszám mutatta be a gyakorlatban
is a oktató-nevelõ munka és a zenei nevelés eredmé-
nyeit, közösségépítõ hatását. – B. K.

Alapítványi díj és színpadi produkciók

Április 25-én az egykori Munkásotthon utcai könyvtár épületében, az
Agapé Házban mutatkozott be az Észak-Pesti Agapé Gyülekezet, Si-
mon Sándor lelkipásztor vezetésével. A legkisebbeket ugrálóvár, a fel-
nõtteket pedig Prekopa Vilmos, a Belvárosi Omega Gyülekezet lelki-
pásztora, Gyárfás István és a BPA Gospel Team, illetve Debreceni Ist-
ván és a Whitefieldz élõ koncertje várta.

Ahogy mondani szokták: egy gombostût sem lehetett volna leejteni a Pécsi
Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola április 23-i gálamûsorán, amelyet
az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban rendeztek. A színházteremben zsúfo-
lódó szülõk, nagyszülõk, kisebb-nagyobb testvérek, tanárok a diákok színpadi
produkciói mellett arra is kíváncsiak voltak: kik lesznek az idén a Pécsi-díjasok. 

A

Legfontosabb érték: 
a kapcsolat

FÕVÁROSI MEGMÉRETTETÉS
A jól sikerült kerületi katasztrófavédelmi vetél-
kedõt követõen a középiskolai és az általános is-
kolai kategóriák gyõztesei képviselték Újpestet a
fõvárosi katasztrófavédelmi versenyen. Az április
22-én megrendezett budapesti seregszemlén a
középiskolás kategóriában a Babits Mihály Gim-

názium csapata – Tóth Zsuzsa, Kramarics Emese,
Tábori Mátyás és Zsigmond Péter, a 12. a osztály
tanulói – 7. helyezést értek el az összesítésben. A
vegyi anyagok felismerését mérõ RBV állomáson
nyújtott felkészültségükért és az  elért legmaga-
sabb pontszámukért kiérdemelték a Fõvárosi
Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

különdíját: vacsorameghívást a Sir Lancelot étte-
rembe.

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázi-
um csapata – Héricz Kitti, Végh Krisztina, Császár
Dániel, Szauer Dávid –, amely az általános iskolások
mezõnyében rajtolt, a fõvárosi versenyben a 20. he-
lyezést érte el. 
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a egyetem, akkor kötelezõ,
hogy alapítólevele is legyen.
Nos, április 19-én megalakul-

tak a különbözõ tanszékek – ahogyan
az egyetemen szokás –, majd az alapí-
tólevélben lefektették a Geo-Egyetem
mûködésének fõ irányvonalát. 

A programok összeállításában óri-
ási munkát végeztek az iskola taná-
rai és a diákok is. A munka során
senki sem téveszette szem elõl a kí-
nai filozófus, Lao-ce mondását, mi-
szerint „terebélyes fa hajszálgyökér-
bõl fejlõdik, kilenc emeletes torony
kupac földbõl emelõdik, ezer mérföl-
des utazás egyetlen lépéssel kezdõ-
dik.”

A heti programban helyet kapott
például egy virtuális múzeumlátoga-
tást elõkészítõ óra, amelyen a nebu-
lók megbeszélték, milyen „szemüve-
gen át” érdemes egy múzeumban a
látnivalókat vizsgálni. A Költészet
Napjáról sem feledkeztek meg, egy
igen izgalmas nyílt óra keretében ün-
nepelték a verseket és a költõket.

Kocsis András fotóiban gyönyör-
ködhettek a vendégek, a mûvészi ké-
pek Európa tetején készültek. Szoro-
san kapcsolódott egy másik prog-
ram ehhez a kiállításhoz, a kerületi
természetfotó pályázatának ered-

ményhírdetésére is sort kerítettek a
szervezõk.

Persze, a komoly szakmai progra-
mok mellett bõséggel akadtak köny-
nyedebb percek is, a kézmûves foglal-
kozásoknak nagy sikerük volt.

A héten szinte mindenre jutott idõ,
ami a geo-tudományhoz tartozik. Ta-
lán a legnagyobb sikere a Több milli-
árd év története elnevezésû laborató-
riumi gyakorlatoknak, kísérleteknek
volt, hiszen aki odafigyelt, csodákat is
láthatott. 

A Geo-Déta egyetemen a nyílt nap
keretében vendégekkel is találkozhat-
tak az érdeklõdõk. Múzeológus, geo-
lógus, festõ-író, biológus, kertészmér-
nök tartott izgalmas elõadást, vala-

mennyien saját tudományukról be-
széltek.

Végül, de nem utolsó sorban pél-
daképekkel is találkozhattak volna a
gyerekek, de, sajnos, a meghívott vi-
lághírû sportolók közül „csak” a világ-
bajnok jégtáncos pár egyik fele, Sallai
András tudott eljönni a randevúra.
Az olimpiai bajnok tornász, Magyar
Zoltán ebben az idõpontban éppen a
tornászok kontinens-viadalán szorí-
tott a magyar versenyzõknek, a profi
ökölvívó világbajnok, Erdei Zsolt szin-
tén külföldi elfoglaltsága miatt ma-
radt távol az eseménytõl. De semmi
baj, hiszen a fantasztikus sportolók el-
küldték kézlenyomatukat, amelyek
felkerültek az iskola folyosóján a falra,

olyan elõdök kéznyoma mellé, mint
az olimpiai bajnok kajakozó, Janics
Natasa, vagy a szintén olimpiai baj-
nok Igaly Diána sportlövõ és
NagyTímea vívó.

Sallai András meghatottan szólt a
gyerekekhez. Elmondta, hogy büszke
arra, milyen nagy eredményeket ért el
párjával, Regõczi Krisztinával. Annak
különösen örült, hogy sok-sok év el-
teltével még mindig emlékeznek rá az
idõsebb embereken kívül a sportot
kedvelõ és szeretõ fiatalok is.

– Egyet ne felejtsetek el – mondta.
– Csak a munka és a kitartás hozhat
sikert. Kedvenc mesterem mondta,
hogy András, csak akkor leszel a világ
legjobbja, ha minden nap túl akarod
szárnyalni tegnapi önmagadat. Nos,
én azóta is így élek, s már nem is fo-
gok megváltozni.

Magyar Zoltán üzenetét az Újpes-
ti Naplón keresztül küldte el a gyere-
keknek: Nagyon sajnálom, hogy
nem lehettem veletek az ünnepsé-
gen. Remélem megértitek, hogy egy
sportvezetõnek is akadhat fontos
dolga. Nos, nekem a birminghami
Európa-bajnokság ilyen volt. Üze-
nem nektek, hogy szeressétek a
sportot, lehetõség szerint szakítsa-
tok idõt is rá. Tudom, mindenkibõl
nem lehet nagy bajnok, de higgyé-
tek el, nem csak az aranyérem szá-
mít. Ha sportoltok, egészségesek
maradtok, erõsebbek lesztek, fegyel-
met tanultok, és biztos vagyok ab-
ban, hogy életetek során csak profi-
tálhattok abból, hogy valamikor
rúgtátok, dobtátok, ütöttétek a lab-
dát, futottatok, tornáztatok vagy
éppen az állandó számítógépezés,
tévézés helyett néhány órát eltöltöt-
tetek az uszodában vagy valamelyik
atlétikai pályán. – G. G.

Közel egy hétre egyetemmé alakult át az újpesti Testnevelés Tagozatos Általános 
Iskola. Úgynevezett Geo-Déta egyetem mûködött  a suliban, amelynek keretében
színes programok, elõadások, játékok, érdekesebbnél érdekesebb vendégek várták
a nebulókat és természetesen minden érdeklõdõt, még azokat is, akik már kinõtték
az iskolapadot, de szeretnek kutakodni a tudomány világában.

H
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Egyetemmé alakult át az újpesti általános iskola

Olimpiai bajnok üzent a nebulóknak

A Pesti Elsõ Bölcsõdei Egy-
let 1852. április 21-én létre-
hozta az elsõ magyar böl-
csõdét. Ennek a napnak az
emlékére április 21-ét
2010-tõl a BÖLCSÕDÉK
NAPJÁVÁ nyilvánították.
Ennek a számunkra rendkí-
vül fontos napnak az elis-
mertetéséért több évet
küzdött dr. Koncz József, a

Bölcsõdei Dolgozók De-
mokratikus Szakszerveze-
tének és a Magyar Bölcsõ-
dék Egyesületének megál-
modója és alapítója. A küz-
delem mára a múlté, az
álom 2010. április 21-én
valósággá vált. 

Ezt a jeles napot a kerüle-
ti bölcsõdék is megünne-
pelték.  A  megemlékezés

két  szinten történt, az Új-
pesti Önkormányzati Böl-
csõdék Intézménye szint-
jén, és az adott bölcsõdék-
ben helyi szinten. Örömteli
változás a bölcsõdék életé-
ben az is, hogy  a közel-
múltban több felsõoktatási
intézmény akkreditáltatta
és beindította a Csecsemõ-
és kisgyermeknevelõ alap-
képzési szakot. 

– VARGA GYÖNGYI
intézményvezetõ

Bölcsõdék Napja



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 szere-
tettel hívunk minden játszani, tán-
colni, énekelni szeretõ kicsit és na-
gyot! Hónapról-hónapra követve ün-
nepeinket és jeles napjainkat megis-
merkedünk az ezekhez kapcsolódó
szokásokkal, játékokkal, énekekkel,
gazdag magyar néptánckincsünkkel,
és a különféle népi hangszereinkkel.
Pünkösdölést, zöldágjárást tar-
tunk!

A kézmûves foglalkozáson májusfát
állítunk, a tánchoz a duda adja a
talpalávalót. Belépõjegy: 500 Ft

„ITT VAN A MÁJUS, 
ITT VAN A NYÁR…”
2010. május 20. 16 óra
Vidám nótamûsor. Jegyár: 900 Ft

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

FELHÍVÁS!
A Mozgássérültek Budapesti Egyesü-
lete súlyosan mozgáskorlátozott sze-
mélyek részére létrehozta könyvtári
szolgáltatását. Érdeklõdni, katalógust
kérni a 329-5299 telefonszámon lehet. 

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, al-
kotókör várja a kicsiket, nagyokat.
Egészségügyi tanácsadás, elõadások
a szülõk részére. 

Egészségprogram: beszélgetés és
tanácsadás a kerületi védõnõkkel, az
ÁNTSZ és SZEI munkatársaival a kö-
vetkezõ témákban: helyes táplálko-
zás, a védõoltások szerepe, az anyatej
fontossága, családtervezés, a mell
önvizsgálata, fogápolás. Vérnyomás-
mérés, vércukor-, koleszterinszint
meghatározás, Helico-teszt, EKG és
ultrahangos érvizsgálat, masszázs be-
mutató, szemvizsgálat, lábvizsgálat,
lúdtalp-szûrés, tanácsadás a megfe-
lelõ gyermekcipõ kiválasztásához

Természetesen a babajátszó, lég-
vár, falfirka és társasjáték-park to-
vábbra is várja a gyermekeket.

Belépõ: gyermek: 300 Ft, felnõtt:
350 Ft, család, 4 fõtõl: 300 Ft/fõ (1
éves korig díjtalan!)

„TEHETSÉG MUTATÓ” 
Ha már betöltötted a 12. életévedet,
viszont még nem múltál el 21 éves,
és  kipróbálnád magad, akár egyedül,
akár társaiddal színház, zene, kabaré,
stand up comedy, tánc, zsonglõrkö-
dés vagy egyéb színpadi mûfajban,
ne habozz és jelentkezz a versenyre!

A részvételhez a honlapról letölt-
hetõ jelentkezési lapok kitöltése és
leadása mellett az adott produkció-
ról hang- vagy videóanyag elküldése
kötelezõ! A beküldött anyagok alap-
ján a legjobbak jutnak fellépési lehe-
tõséghez a júniusban megrendezésre
kerülõ Tanévzáró Suli-Buli keretein
belül. A jelentkezési lapok, hang- és
filmanyagok beküldésének határideje
május 14. A jelentkezési lapok letölt-
hetõk a honlapról: www.ugyih.hu. 

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
AZ SZ58 ALKOTÓKÖR KIÁLLÍTÁSA
Május 3–16. 
Szunyoghy András mûvész úr kezde-
ményezésére, 2009-ben alakult meg az
alkotókör, amely kezdetben csak rajz-
tanárokból állt, majd a késõbbiekben
további tagokkal bõvült. Heti rendsze-
rességgel találkozunk, baráti hangulat-
ban festünk, rajzolunk az Ifjúsági Ház
által rendelkezésükre bocsátott helyi-
ségben. Ezeknek a családias hangulatú
alkotó esteknek a „képzõdményeit”
mutatjuk be kiállításunkon.

Tagjaink: Csont Mari, Tátrai Teré-
zia, Móricz Erzsébet, Szabó Rita,
Malachowsky Imre, Márkus Róbert,
Korányi Bálint. Megtekinthetõ: na-
ponta 9-18 óra között  (hétvégén is).

www.ugyih.hu

A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

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 veze-
ti. Belépõdíj: 500 Ft/fõ. 2 éves kor
alatt a belépés ingyenes. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN 
Május 13-án 16–18 óráig. Szeretet-
tel 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 fennállá-
sának tiszteletére kiállítást tart. 

INTERNET ÉS KÉZMÛVES 
NYÁRI TÁBOR
Délelõtt internethasználat, délután
kézmûves foglalkozások, játékok, ve-
télkedõk, kirándulások. Napi három-
szori étkezés. Turnus I.: június 21–25.
(hétfõ–péntek) 5 nap, 8–16 óráig.
Turnus II.: június 28–július 2. (hét-
fõ–péntek) 5 nap, 8 –16 óráig. Díja:
12 500 Ft/fõ, testvéreknek: 11 000
Ft/fõ. Jelentkezési határidõ: 2010.
május 21. Helyszín: KFÁMK fõépület

DIGITÁLIS FOTÓTANFOLYAM
Foglalkozások: szerdánként 17–19
óráig (3 alkalom). Díja: 6500 Ft/fõ
CD-n lévõ tananyaggal együtt. Kez-
dés: 2010. május 12-én 17  órakor.
Jelentkezni lehet a 06-20-340-9440
és a 380-6760-as telefonszámokon.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

www.karinthyamk.sulinet.hu

ZENEI PÓTMEGHALLGATÁS
A nagy érdeklõdésre való tekintettel  ze-
nei pótmeghallgatást rendezünk május
19-én 13 és 17 óra között. További in-
formáció a 369-18-26-os számon.

Pécsi Sebestyén Általános és Zeneta-
gozatos Iskola (Lõrinc u. 35-37)

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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Köszönjük, Újpest!
A Fidesz Újpesti Szervezete
nevében köszönjük min-

denkinek, aki élt demokratikus jo-
gával, és a két választási forduló so-
rán szavazatával részt vett az ország
sorsának alakításában. Erõt ad szá-
munkra az a támogatás, a meggyõ-
zõ eredmény, amellyel az újpestiek
is új irányt adtak az országnak.
Minden erõnkkel azon leszünk,
hogy a felénk áradó bizalmat meg-
szolgáljuk, és Újpestet és az
újpestieket eredményesen képvisel-
hessük a Parlamentben.
Hajrá Magyarország! Hajrá Újpest!

Dr. Hollósi Antal Gábor 
és Wintermantel Zsolt, Újpest

megválasztott parlamenti képviselõi

FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor
Gyula; Rádi Attila önkormányzati
képviselõk május 3-án hétfõn 17-
18-óráig tartanak fogadóórát. Hely-
szín: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.:
369-09-05. Bartók Béla május 4-én
kedden 18-19 óráig; Koronka Lajos
május 6-án 17-18 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út

56. Tel.: 369-09-05. Nagy István má-
jus 4-én 16-17 óráig  tart fogadó-
órát. Helyszín: 1042 Bp., István út
11. Daróczi Lajos önkormányzati
képviselõ május 10-én 15-17 óráig;
Wintermantel Zsolt önkormány-
zati képviselõ május 12-én 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fi-
desz Iroda, 1042 Bp., Árpád út 56.
Dr. Hollósi Antal május 11-én 18-
19 óráig tart fogadóórát. Helyszín:
Megyeri u. 20. Általános Iskola

www.ujpestifidesz.hu

„MI ITT VAGYUNK!”
Jubileumi „Ki mit tud?” 
Pódium rendezvénysorozat

nyugdíjasoknak, 2009-2010
A „Ki mit tud?” Pódium következõ
elõadására 2010. május 12-én 14
órai kezdettel kerül sor a IV. kerületi
Polgár Centrumban (Árpád út 66.). 

Fõvédnök: Kiss Péter országgyû-
lési képviselõ. Bõvebb információt
kaphat az MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri szervezetének irodájában
(Nádor u. 1.),  vagy  a 3694205-ös
számon.

Minden kedves érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

„Ki Mit Tud?” Klub szervezõi

Kedves újpesti, 
kedves káposztás-
megyeri 
lakótársam!

Köszönöm a húsz év bizalmat,
melynek eredményeként négy
évig az újpesti önkormányzat
képviselõtestületében, tizenhat
évig az Országgyûlésben képvi-
selhettem az Ön érdekeit.

Köszönöm a sok támogatást,
biztatást, ajánlócédulát, szava-
zatot, amelyet a két évtized alatt
kaptam. Köszönöm az elmúlt
hetek, hónapok türelmét, bizo-
nyára nem volt könnyû elviselni
ezt a választási kampányt.

Kívánok Önnek és családjának
jó egészséget, sok örömöt és si-
kert a következõ években.

Üdvözlettel: Csizmár Gábor
Az Ön (volt) országgyûlési 

képviselõje

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)

ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR
Muskátlik és egynyári cserepes
virágok vásárát rendezi a Varga
Márton Kertészeti  és Földméré-
si Szakképzõ Intézet és Gyakor-
lóiskola kínálatából irodájában
az MDF újpesti szervezete az Ár-
pád út 88. szám alatt (bejárat a
József Attila utca felõl). A vásár-
ban kedvezményes áron kínálják
a növényeket. A vásár idõpontja:
május 5., szerda, amikor 8-17
óra között szeretettel várjuk a
városrész lakóit.

Pettkó András országgyûlési 
képviselõ, a vásár szervezõje

Újpestért
Egyesület
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Választások
után
Újpesten az 5-ös számú ország-
gyûlési választókerületben dr.
Hollósi Antal, a 6-os számú 
országgyûlési választókerületben
Wintermantel Zsolt, a Fidesz-
KDNP jelöltjei szereznek mandá-
tumot. Az országgyûlési képvise-
lõválasztás Újpesten is magas
részvétellel zajló, április 11-i elsõ
fordulóját április 25-én mindkét
országgyûlési egyéni választókerü-
letben második forduló követte. 

A második forduló újpesti eredmé-
nyei országgyûlési egyéni választó-
kerületenként.

Az 5. számú országgyûlési egyé-
ni választókerületben 59 278 vá-
lasztópolgárt vártak, 3 jelölt egyiké-
re lehetett érvényesen voksolni. 
A szavazáson 27 363 választópolgár
élt szavazati jogával (46,16%), az ér-
vényes szavazatok száma: 27 190
volt (99,37), alábbiak szerint:

Az 5-ös számú országgyûlési egyéni
választókerületben a legtöbb szava-
zatot dr. Hollósi Antal Gábor, a Fi-
desz-KDNP jelöltje szerezte meg. A
választás várhatóan érvényes és
eredményes. 

A 6. számú országgyûlési egyéni
választókerületben 40 170 válasz-
tópolgárt vártak, 3 jelölt egyikére
lehetett érvényesen voksolni. A sza-
vazáson 19 926 választópolgár élt
szavazati jogával (49,21%), az érvé-
nyes szavazatok száma: 19 802
(99,38%) az alábbiak szerint:

A 6-os számú országgyûlési egyéni
választókerületben a legtöbb szava-
zatot Wintermantel Zsolt, a Fidesz-
KDNP jelöltje szerezte meg. A vá-
lasztás várhatóan érvényes és ered-
ményes. 

Mint ismeretes, a külképviseletei
szavazatokat tartalmazó urnákat
április 29-én éjfélig várják Buda-
pestre az Országos Választási Köz-
pontba, hogy azokat a külföldön
szavazók hazai lakóhelye szerinti
választókerület egyik szavazóköré-
nek szavazatai közé keverjék, ezzel
biztosítsák a szavazatok titkosságát.

Emiatt az 5-ös és a 6-os o.e.vk.-ek
helyi választási bizottságai – és az
OVB – a szavazatok összeszámlálá-
sát követõen pillanatnyilag a vá-
lasztás nem hivatalos végered-
ményét állapíthatták meg az Újpes-
ti Napló nyomdai elõkészületének
megkezdéséig. Ezért a megjegyzés:
a választás várhatóan érvényes és
eredményes.

Ezúton szeretném megköszönni
a választás menetében a helyi vá-
lasztási bizottságok, a szavazókö-
rökben mûködõ szavazatszámláló
bizottságok tagjainak és a választá-
si eljárásban tevékenykedõ köztiszt-
viselõk, segítõk mindkét választási
fordulóban végzett áldozatos mun-
káját. – DR. VITÁRIS EDIT

a Helyi Választási iroda vezetõje

(Az eredmények véglegesítése
lapunk nyomdai elõkészítése
idején még tart. Lapunkban a
várható, ám nem hivatalos ered-
ményeket tesszük közzé. A rész-
letes és véglegesített adatokat
következõ számunkban közöljük
– a szerk.)

A jelölt neve érvényes szavazatok százalékos
száma  eredmény

Csizmár Gábor (MSZP) 8902 32,74%

dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz-KDNP) 15 253 56,10%

Tálosné Pálvölgyi Márta (LMP)                    3035                           11,16%

A jelölt neve érvényes szavazatok százalékos
száma  eredmény

Kiss Péter (MSZP)                                       7487                     37,81%

Szegedi Csanád (Jobbik)                              1600                        8,08%

Wintermantel Zsolt (Fidesz-KDNP) 10 715       54,11%

Az 5. számú országgyûlési egyéni választókerület

Az 6. számú országgyûlési egyéni választókerület
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Ingatlan eladó

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

� SZTK-val szemben, felújított, kertes pa-
nelházban 67 m2-es, 1 + 2 félszobás, igénye-
sen átalakított, kertkapcsolatos, saját táro-
lós lakás tulajdonostól eladó. Távfûtésrõl va-
ló leválás folyamatban. Ár: 18 MFt. Tel.: 06-
30-9911-922

� 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

� 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

� 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 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.: 06-
70-505-1834

� 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

� Tulajdonostól eladó Újpest-Központban
53 m2-es, 2 szoba hallos, védõrácsos, vízórás,
világos, nagy konyhás, jó beosztású földszin-
ti 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

� 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

� 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
eladó, akár azonnali költéssel. Nagyon ala-
csony 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

� IV. kerület, Erdõsor úti 69 m2-es, nagy erké-
lyes, I. emeleti lakás eladó! Tel.: 06-70-218-7041

� Az újpesti Városháza közelében 2 szobás,
loggiás, légaknás konyhás, gardróbszobával
rendelkezõ, 3. emeleti, parkra nézõ, felújítandó
lakás 8,3 MFt-ért eladó. Tel.: 06-20-9254-118 

� Újpesten, Attila utcában 38 m2-es II. eme-
leti (1 szoba, konyha, kamra, wc, elõszoba, zu-
hanyzó, erkély, pince, gázkonvektoros fûtés),
világos, közepes állapotú lakás eladó. Irányár:
9 MFt. Tel.: 06-20-456-9236

� Eladó tulajdonostól Újpesten, jó közleke-
déssel egy 37 m2-es egyszobás, összkomfortos
III. emeleti, egyedi fûtésû tégla, felújított
öröklakás. Irányár: 8 MFt. Megtekinthetõ sze-
mélyesen: H-V, 14-18 között. 

� 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. 12,9
MFt. Tel.: 06-20-446-4767

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

� Sürgõsen eladó Szigetmonostor, Vadga-
lamb utcában egy 113 m2-s családi ház 529
m2-s telken. Frissen felújítva azonnal költözhe-
tõ. Ár: 12 850 000 Ft. Tel.: 06-20-469-5269

� Káposztásmegyeren, az Intarzia utcában
IV. emeleti, 2 + 2 félszobás, 68 m2-es egyéni
hõmennyiségmérõs lakás eladó! Irányár: 12,7
MFt. Tel.: 06-20-546-8780

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

� Sürgõsen eladó Újpest központjához kö-
zel, a Károlyi kórház közelében egy teljesen
felújított, üres, beépített erkélyes, azonnal be-
költözhetõ 8. emeleti, 2 szobás, világos kony-
hás, parkettás, 54 m2-es panellakás. Tel.: 06-
30-261-6063.

� Erdõsor utcában, 67 m2-es, 2 + félszobás,
nagyerkélyes, 8. emeleti, tehermentes, 
felújított lakás tárolóval eladó. Irányár: 
12 900 000 Ft. Tel.: 06-20-958-2957

Ingatlant kiad

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

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

� Káposztásmegyer I-en 1 szobás, 36 m2-es,
III. emeleti, jó állapotú, bútorozatlan panella-
kás hosszabb távra kiadó. 38 000 Ft/hó + rezsi.
Tel.: 06-30-990-4492, 16 óra után.

� IV. kerület Hajló u. 3-ban különnyíló szobás,
igényesen berendezett, világos, csendes lakás
baráti áron! Minden a közelben! Közös költség:
9500 Ft. Két hónap kaució szükséges! Háziállat
nem jöhet! 45 000Ft/hó. Tel.: 06-70-341-24-54

� Újpesten, Árpád üzletház mögött szoba
kiadó minden káros szenvedélytõl mentes fér-
fi részére. Konyha, fürdõszoba. A mosást meg-
oldom. Tel.: 06-30-514-0415

� Újpest kertvárosi részén 70 m2-es lakás 55
ezer Ft + rezsiért kiadó. Tel.: 06-30-431-3368

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

� 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 

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

Garázs

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

Jármû

� Eladó egy Fiat Seicento (1108 cm3, 2003-as
évjárat, 15 000 km). Rokkant is használhatja,
kézi kuplunggal felszerelt. Tel.: 360-1351

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. www.kozos-kepviselonk.hu, tompekbt@
gmail.com, Tel.: 06-20-944-0094

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

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, er-
kélybeépítés -javítás, elõtetõk, kerítések
gyártását és javítását vállalom. Tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315

� Folyton azzal szembesül, hogy TÁRSAS-
HÁZÁBAN nem úgy haladnak az ügyek,
ahogy szeretné? Kérje ingyenes ajánlatun-
kat az info@inhouse.hu e-mail címen vagy
telefonon: 451-0100

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

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

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

� Könyvelés, adótanácsadás, adóbevallás ked-
vezõ áron, visszamenõleg is Újpest Központ-
ban. Tel.: 06-30-587-6925, www.mincont.hu 

� 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

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

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

� 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

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

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

� 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,
06-30-654-4495, 06-30-988-2080

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

� Matematika, sakk, eszperantó nyelv okta-
tását vállalja matematikatanár-szakos egyete-
mi hallgató. Honlapcím: www.zrob.hu. Tel.:
06-30-572-7416

Üdülés

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

Utazás

� Május 21–24 Pünkösdi bucsú Csiksom-
lyón: 54 9oo; május 8.  Bécs-Schönbrunni kas-
tély 7200 Ft; május 15. Máriazell-Semmering
8500 Ft; május 29. Krasznahorka-Betlér-
Rozsnyó: 6400 Ft; május 9. Izraeli körút 198
5oo Ft + ill.; május 2o–27. Portugál körút 225
5oo Ft + ill., nyugdijas kedvezmény 5 %, Pata-
ki Edit, tel.: 413-1874.

Üdülési jog

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

Egészség

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

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

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

Könyv

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

Régiség

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat,
vitrintárgyakat, festményeket, hangleme-
zeket. Tel.: 332-0243

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.)



Vegyes

� Balatoni Pörköltfõzõ Verseny és Folklór
Napok Révfülöpön 2010. május 14–16-án.
Részletek: www.vakaciotabor.hu Érdeklõdni:
info@vakaciotabor.hu Tel.: 06-30-99-75-347

� Pentium 3-as számítógép monitorral, komp-
letten, szép állapotban eladó. Internetezéshez,
irodai munkára, játékokhoz kitûnõen használ-
ható. Igény esetén házhoz szállítom és beüze-
melem. Ár: 10 000 Ft. Tel.: 06-20-374-6616

Gyermekfelügyelet

� Káposztásmegyeren lakó, gyakorló háziasz-
szony, szakirányú végzettségekkel (szo-
ciálpedagógia, pszichológia) igény esetén vállal-
ja gyermekek felügyeletét, fejlesztését, tanulási
nehézségekkel küzdõk személyre szabott felzár-
kóztatását, elõzetes egyeztetéssel. Kissné Erdõsi
Helga, tel.: 06-30-654-4495, 06-30-988-2080

Társkeresés

� 178/65, 34 éves leszázalékolt fiatalember ke-
resi egy független, szerény, szintén magányos le-
ány ismeretségét tartós kapcsolatra. Választ
„Újpesti fiú” jeligére kérek: 1325 Budapest, Pos-
tafiók 196, vagy telefonon: 06-30-260-1518, 18
óra után.

Bútor

� Luxuskivitelû bútoraim újonnan eladók!
Szekrénysorok, ülõgarnitúrák, gardróbok,
ágyak, étkezõgarnitúrák. 10 000–30 000 Ft. Tel.:
06-20-235-7884
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VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

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

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 

A vállalkozói és méretes hirde-
tések felvétele hétfõn 10-15, szer-
dán 9-14 óráig. Hirdetésüket a
szerencsicsilla@gmail.com címen
is feladhatják. 
A lakossági hirdetéseket hétfõn
10-17, csütörtökön 9-14, pénteken
9-12 óráig vesszük fel. Díja bruttó
1000 Ft/25 szó. A lakossági hirdeté-
seket az unhirdetes@gmail.com cí-
men is fogadjuk. 

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

Lapzárta: csütörtök 14 óra!

FEHÉR BLÚZOK
MINDEN MÉRETBEN

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

Kemény G. u. sarok
Piactól 30 méter

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése 
a IV. és XV. kerületben. 
Tel: 06-30-949-1835; 

06-70-317-0777, www.medaille.hu

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
(Ny. sz.: 01-0064-04)

Szuper tavaszi 
textilajánlat, több mint

100 féle mintából!
Ágynemû-garnitúrák: 3 db-os
mintás, gombos, magyar méret

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

10 db feletti vásárlástól további 
jelentõs árkedvezmény biztosítunk!

Lepedõk: 100% pamut, fehér
– 150x200 bruttó 615 Ft
– 220x240 bruttó 1250 Ft

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

Ülõpárnák: 32 x 32 x 2cm, 
32 x 32 x 1,5cm bruttó 100 Ft

Cím: SKORPIÓ PÓLÓ Kft.
TEXTILNAGYKERESKEDÉS

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

Nyitvatartás: 
H–Cs.: 7.30h–16.00h

P.: 7.30h–14.00h

Termékeink kiváló minõségûek,
gyõzõdjön meg róla személyesen!
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Változás az Újpest 
Televízió csatornáján

Tájékoztatjuk kedves nézõinket, hogy az Új-
pest Televízió csatornájának mûködtetését a
UPC Magyarország Kft. analóg kábelrendsze-
rén 2010. május 1-tõl kezdõdõen az Újpesti
Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi (1043
Budapest, Tavasz u. 4. Tel.: 785-0366, e-mail:
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu). A csatornán
az Országos Rádió és Televízió Testület engedé-
lyezését követõen, elõreláthatólag 2010. május

második felétõl az Újpesti Közéleti Televízió
mûsorait láthatják majd.

Az Újpesti Közéleti Televízió (ÚKTV) kísérle-
ti adásait május 4-tõl kezdõdõen a
www.ujpest.hu/media_ujpest_tv weboldalon
láthatják.

Prófusz József 
Fõszerkesztõ

ÚKTV

Kedvenc szobraim (II.)

Március 15-én a Petõfi szobornál ünnepel Újpest kö-
zönsége, pedig néha megtehetné ezt Görgey szobrá-
nál is. Görgey kiváló hadvezér volt, a felvidéki vissza-
vonulás és a tavaszi hadjárat tankönyvi anyag a kato-
naiskolákban. A közelmúltban avatták fel Bay Zoltán
mellszobrát a Görgey utcában. Bay a Tungsram mû-
szaki igazgatójaként leghíresebb kísérletét 1946. feb-
ruár 6-án hajtotta végre: radarjeleket küldött a Hold-
ra, és érzékelte a visszavert jeleket. Késõbb Ameriká-
ba távozott, s 92 éves korában, Washingtonban halt
meg. Hamvait hazahozták, és szülõföldjén, Gyulavári-
ban helyezték örök nyugalomra. Bay nemcsak mint
tudós, de mint ember is kiváló
volt: 1944-ben 12 zsidó mérnök
életét mentette meg, e tettéért
özvegye 2000-ben vehette át a
Jad Vasem (A világ igazai) emlék-
érmet.

Nehéz rábukkani, de nagyon
szeretem Berda József szobrát a
róla elnevezett utcában. (Csak
mellékesen jegyzem meg, na-
gyon sajnálom, hogy a szobro-
kon soha nem tüntetik fel az al-
kotók nevét, néha a mû címét
sem.) Berda igazi újpesti, bo-
hém mûvészfigura volt, hedo-
nista és sóher költõ. A közeli
Nyár utca elején van az általam
csak Lebegés-nek hívott szobor,
egy anya és gyermeke átszelle-

mülten lebegnek a múló idõben s a jövõben. A
Nyár utca túlsó felén, egy iskola elõtt látható az
ugyancsak általam elnevezett Duci szánkózó fiú
szobra. Remek alkotás, szinte érezni, ahogy a dagi
szánkózó hasítja a szelet, amint lefele süvít a dom-
bon.

Káposztásmegyeren ritkán járok, de a minap arra
volt dolgom, s felfedeztem egy ragyogó bronzszob-
rot. Kelemen Gyula újpesti szociáldemokrata politi-
kus, Nagy Imre államminisztere ül elmélázva egy
bronzpadon. Mintha sajnálná, hogy nem érte meg a
rendszerváltást. Kelemen a pad egyik szélén ül, a má-
sik szélére éppen akkor egy kismama telepedett le,
aki „legeltette” kisfiát, de az új jövevény már a hasá-
ban mocorgott.

Hajdanán a Tanoda tér sarkán
állt az Elsõ világháborús katona
szobra, melyet lebontottak, de jó
néhány éve az önkormányzat pó-
tolta a hiányt. A második világhá-
borús újpesti emlékmû a Megyeri-
temetõben található, óriási már-
ványkockán bronzangyal hirdeti a
nagy világégés összes áldozatainak
emlékét. Amíg nem volt ez az em-
lékmû, a temetõ nagy kõkeresztjé-
nél lehetett gyertyával emlékezni
a jeltelen sírban eltemetettekre.
Halottak napján a kõkereszt tövé-
ben ezernyi gyertya csillog. Csak
azért jövök ki mindig sötétedés
után is a temetõbe, hogy lássam
ezt a gyertyafény-keringõt. 

– MAJLÁTH MIKES LÁSZLÓ

Korrekció
Az Újpesti Napló 2010. ápri-
lis 19-ei lapszám 3. oldalán
„Nagyszabású lakótelep-fel-
újítás a cél” címû írást öröm-
mel olvastam, hiszen közös
sikerrõl az épületek fûtési
rendszereinek korszerûsítésé-
rõl számolt be, melyben cé-
günk, a FÕTÁV Zrt. is aktív
szerepet vállalt, egyrészt 
az épületekben önálló
hõközpontot épített ki saját
költségén, másrészt megva-
lósította az ÖKOPlusz prog-
ramot.

A lakóközösséggel együtt
elért eredményekrõl szóló
beszámolóba azonban egy
apró félreértés került, hiszen
a közösségek nem leváltak a
távhõrõl a FÕTÁV Zrt. segít-
ségével, hanem az épületen
belül új hõközpontot létesí-
tett a szolgáltató, a fûtés-
korszerûsítést pedig az
ÖKOPlusz-program kereté-
ben valósította meg. Remél-
jük a cikk címében szereplõ
célkitûzés megvalósulhat és a
nagyszabású lakótelep-felújí-
tásban közremûködhetünk
az ÖKOPlusz program segít-
ségével.

Üdvözlettel: 
Balog Róbert, szóvivõ

Fõtáv Zrt.

SEGÍTSÉGET KÉRNEK
A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû
súlyos mozgáskorlátozott fiataloknak nyújt támogatást
tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási,
munkavállalási feltételek megteremetéséhez, illetve az

ezekhez szükséges tárgyi eszközök megvásárlásához. Kér-
jük, adója 1%-ának felajánlásával támogassa Ön is pályá-
zóinkat. Segítsen, hogy segíthessünk! Adószámunk:
18004360-1-41. Alapítványunkról, munkánkról bõvebb
tájékoztatást kérhet a 327-1187-es telefonszámon.
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