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ÚJPESTI NAPLÓ

ÚJPESTNEK FONTOS
Az Újpesti Torna Egylet 125 éves
megalakulásának alkalmából kiállí-
tás nyílt a Papp László SportAréna
SportAgóra épületében.

5. oldal

ROMA KÉPEK, NEM CSAK
ROMÁKNAK
Május 15-én nyílt meg „A régi Új-
pest cigányai” címû fotókiállítás az
újpesti Polgár Centrumban. 

5. oldal

HEGEDÛS A ZONGORÁNÁL
A 15 éves Vörösváry Márton
egyedülálló tehetségû zenész.
Számos hazai és nemzetközi  ver-
senyen bizonyította muzikalitá-
sát.   9. oldal

KÁPOSZTÁSMEGYERI NAP
Május 15-én ismét ezrek vettek
részt a már hagyományosnak
mondható Káposztásmegyeri Nap
családi és sportrendezvényein.

16. oldal

13 000 
virág talált
gazdára

13000
virág talált
gazdára

Bõvebben a 3. oldalon
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– A sajtótájékoztató elõadóiként úgy
fogalmaztak: saját lakosaik érdekében
szeretettek volna – közel tíz éven át –
betekinteni a szerzõdésekbe.

– A két fõvárosi közmûvállalatot
francia és német cégek még 1977-ben
privatizálták, ezáltal két konzorcium
szerzett részvényeket és ezzel együtt
meghatározó tulajdonosi jogokat. A
jogügyletek teljes tartalmát nem hoz-
ták nyilvánosságra. Ugyanakkor szám-
talan olyan hír került napvilágra, mely
szerint a külföldi befektetõk a
magánosítási szerzõdésekbõl követ-
kezõen évente sok százmilliós me-
nedzsment-díjat vesznek fel. Ilyen hír
volt az is, hogy a privatizációs szerzõ-
dések rögzítik az árképzési szabályo-
kat, például hogy minden évben ár-
emelést alkalmaz mindkét cég. Ha így
van, akkor a fõváros évtizedekre elõre
elkötelezhette magát. Hallottuk, hogy
a befektetõk a közmûcégekben csak
kisebbségi részesedést szereztek,
ugyanakkor a döntéshozatal során
többségi jogosítványokkal rendelkez-
nek. Minden városi lakos igénybe ve-
szi a közszolgáltatást, amiért minden
évben többet és gyakran infláció fe-
lett növekvõ díjat kell fizetni. Senki
számára nem lehet közömbös meny-
nyi ez a díj, és a részvényekért a fõvá-
rosi önkormányzat milyen ellenérté-
ket kapott, azt mire használta fel. Új-
pest önkormányzata hiába kérte
többször is, hogy betekinthessen a

privatizációs szerzõdésekbe, kérésün-
ket üzleti titokra hivatkozva megta-
gadták. Mi másként láttuk, ezért for-
dultunk 2008 elején a bírósághoz.

– Bár a téma több mint tíz éves, 2 év
elég volt a bírósági ítélethez. 

– Precedens-értékû a bíróság dön-
tése, nemcsak erre, hanem az ehhez
hasonló ügyekre is iránymutató. Az
adatvédelmi törvény értelmében a he-
lyi önkormányzatok gazdálkodására és
költségvetésére vonatkozó informáci-
ók ugyanis közérdekûek és nyilváno-
sak. Mindenkinek jogában van megis-
mernie, hogy a választott önkormány-
zatok hogyan gazdálkodnak a közös-
ség vagyonával és polgáraikra nézve
milyen szerzõdési kötelezettségeket
vállalnak. 2009 májusában a bíróság –
osztva önkormányzatunk álláspontját
– kötelezte a fõvárost a szerzõdések
kiadására és a nyilvánosságra hozata-
lára. Ezt az ítéletet a Fõvárosi Bíróság
2010 januárjában helyben hagyta.

– Akkor az Ön asztalán is lehet már
a szerzõdések egy-egy példányából. Mi
áll bennük?

– Lehetne, de nincs, hiszen a fõvá-
rosi önkormányzat a bírósági döntés
ellenére sem adta át számunkra. Ami
annál is furcsább, mert jogi képviselõ-
jük a tárgyalóteremben meghallgatta
a bírói ítéletet. Ahogyan a végzés hoz-
zánk is megérkezett, minden bizony-
nyal a fõvárosba is jár posta.

– Mi lesz a folytatás? 
– Újpest bírósági végrehajtást kér-

het. Vagy egy másik lehetõséggel él:
büntetõ feljelentést tehetünk közér-
dekû adatok eltitkolása miatt. 

– A privatizációs szerzõdések a fõ-
városban 23 kerületet érintenek. Miért
csak Újpest ragaszkodott a betekintés-
hez, a nyilvánosságra hozatalhoz? 

– Polgármester társaim többsége
udvarias, tisztelettudó viszonyra tö-
rekszik a fõvárosi városvezetõkkel.
Tartottak az esetleges kényelmetlen-
ségektõl. Engem is ért olyan kritika,

hogy sokakkal konfrontálódom. Ne-
kem az az álláspontom, hogy bárki
csinálhatja a maga dolgát úgy, hogy
ne sértsen vele másokat. Sajnos olyan
világban élünk, hogy az ember bár-
mennyire is biztos a maga igazában,
sokszor csak bíróság útján tudja érvé-
nyesíteni azt. Régi vesszõparipám,
nem jó, ha a politika a szakmaiság elé
kerül. Arról értesültem, a fõvárosi
képviselõk annak idején nem a köz-
mûszerzõdés-tervezetek egészét, csak
egy kivonatát kapták meg, úgy sza-
vaztak. Így a fõvárosi képviselõk sem
lehettek információval a segítségem-
re. Idõközben birtokomba került a
szerzõdés egy példánya, de azt nem
hozhattam nyilvánosságra a bíróság
döntéséig. Podmaniszky Frigyes, aki
több mint harminc évig volt a Fõvá-
rosi Közmunkák Tanácsa alelnöke, ha
köztünk élne, már a privatizáció té-
nyét is megkérdõjelezné. Én is úgy vé-
lem, a közszolgáltatásnak nem tesz jót
a privatizáció, az ivóvíz-szolgáltatás,
valamint a szennyvízelvezetés köz-
egészségügyi szempontból is lénye-
ges. Ráadásként minden évben emelik
a használati díjat, szinte már adóként
mûködik. Meggyõzõdésem, hogy
nem kellene évrõl évre többet fizet-
nünk otthonainkban a víz- és csator-
nadíjért.

– Teljesen lehetetlen a szakma és a
politika akarat egyeztetése?

– Nemcsak akarat kérdése, a pénz
is közrejátszik. Meggyõzõdésem, ha
az önkormányzati igazgatás megfi-
zetné a tehetséges szerzõdéskészítõ-
ket, nem készülnek olykor a szerzõ-
dés hosszú távra gyakorolt hatását
figyelmen kívül hagyó munkák, és
nemcsak a magánszférában lehetne
fellelni jó szakembereket. Mintha
még most is élnének a mikszáthi
korban tapasztaltak, hogy például a
hely határozza meg a tudatot. Húsz
éves polgármesterségem alatt két
olyan újpesti országgyûlési képviselõ
esetében tapasztaltam, hogy rend-
szeresen tájékoztattak a parlamenti
munkájukról. Kikérték a véleménye-
met több témában. Egy-egy inter-
pellációval nemcsak letudták a dol-
got, hanem folyamatában is nyomon
követték. 

– Ön egy korábbi interjúban úgy
fogalmazott: a fõváros szinte mûkö-
désképtelen. Több újpesti témában
nincs visszacsatolás. Milyen követ-
kezményei lehetnek a szerzõdések-
ben foglaltaknak? 

– Nem is a mostani közgyûléstõl re-
mélek már érdemi munkát. Egy bíró-
sági döntés végrehajtását azonban
joggal elvárom. Mivel a szerzõdések
nyilvánosak lesznek, bárki végiggon-
dolhatja, és reményeim szerint a fõvá-
rosi önkormányzat, a leendõ fõpol-
gármester is felülvizsgálhatja a privati-
zációs szerzõdéseket. Mindenképpen
ki kell dolgozni egy olyan ellenõrzési
és mûködtetési rendszert, amely meg-
felelõ garanciát ad arra, hogy Buda-
pest vállalatai – akár köztulajdonban
maradva is – pazarlás nélkül, hatéko-
nyan és nyereségesen dolgozzanak. 

– A sajtótájékoztatón szó esett a  „le-
vegõben lógó” képviselõi létszámcsök-
kentésrõl. Miközben ön a javadalma-
zást korlátozná és nem a létszámot. 

– A véleményem nem változott.
Sajnálom, hogy az egyik szakmai szö-
vetség vezetõje, aki általam is nagyra
becsült polgármester, 100 milliárdos
megtakarításként értelmezi a képvise-
lõ-testületek felezését, és azt mondta:
sok a párhuzamosság a kerületi és a
fõvárosi önkormányzat munkájában.
A szám túlzó, számításaim szerint 1,2
milliárdos lehet a megtakarítás, és vá-
rom a példákat a párhuzamosságokra
is. Nem kell valótlanságokat állítani,
és más területekkel példálózni. Kerü-
leti polgármesterként én sem veszem
a bátorságot, hogy a megye és vidék
önkormányzati viszonylatába bele-
szóljak. A demokrácia csorbulását lá-
tom a létszámcsökkentésben, a dön-
téshozók létszáma a korábban igen-
csak szûk körben döntést hozó taná-
csi végrehajtó bizottságok létszámá-
nál is kisebb lehet. Az önkormányzati
reform általam szorgalmazott részé-
nek ez csak egyik eleme. Fontos az ön-
kormányzati bizottságok számának
drasztikus csökkentése. A törvény ál-
tal kötelezõen elõírt 3 bizottság mel-
lett több mûködik Újpesten is. Az ön-
kormányzatok olykor családokat is el-
tartanak, nem egyedi eset, hogy a
képviselõ házastársa, gyermeke dele-
gált egy újabb bizottságban, vagy
felügyelõbizottsági, igazgatósági tag.
Jogviszony és felelõsség nélkül. Né-
hány nap múlva több információnk
lesz, bár az õszi választásra tervezett
módosítások esetében már késésben
van a jogalkotás. A polgármesteri hi-
vatalokban mindenütt az egyéni vá-
lasztókerületek kijelölésén dolgoznak.
Bármilyen változás esetében a hivatal-
nokoknak sajnos újra kell kezdeniük
ezt a munkát. – BANGHA KATALIN

Május 11-én a városháza dísztermében dr. Derce Tamás, Újpest polgár-
mestere és dr. Kató Balázs ügyvéd, az önkormányzat jogi képviselõje ar-
ról tájékoztatta az országos és a helyi sajtót, hogy önkormányzat jog-
erõs bírósági végzéssel a birtokában várja, hogy megkapja a fõvárostól
a Fõvárosi Vízmûvek és a Fõvárosi Csatornázási Mûvek privatizációs
szerzõdéseit, amelyekbe korábban nem nyerhetett betekintést. A má-
sodik téma a levegõben lógó képviselõi létszámcsökkentés volt. 

Privatizációs szerzõdések

Nyilvánosan titkosak 

2 K ö z é l e t
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Immár harmadik évadába lépve, a VirágVáros-program keretében 2010. május 15-én délelõtt ismét több ezer
muskátli jutott el az újpestiekhez. A virágosztásból a program kezdeményezõje, dr. Trippon Norbert alpol-
gármester is kivette a részét. Összesen 13 000 tõ muskátlit vihettek haza a helyi lakosok.

A siker jele: elfogyott az összes muskátli 

ég az égiek is oltalmukba
vették a Káposztásme-
gyeri Nap programjait

megnyitó esemény mindkét helyszí-

nét. Mind a városháza melletti Ká-
rolyi-szoborparkban, mind a káposz-
tásmegyeri Tulipánkertnél több száz
méteres sorban álltak türelmesen az

újpesti lakosok, hogy a hagyomá-
nyos és – mi tagadás – mára megszo-
kott és megkedvelt eseményen részt
vehessenek. Családonként három tõ

virág jutott az igazoltan Újpesten
élõknek. 

A program sikerét jelzi, hogy az
összes muskátli elfogyott!

M

Kitzinger Krisztina az elsõk
között vehette át az ajándék
muskátlikat a Tulipán kertnél. 

– Nagyon örülök ennek az
akciónak, jólesik az önkor-
mányzat figyelmessége, hiszen

jó páran nem engedhetnénk meg magunknak,
hogy megvásároljuk a virágokat. Vártuk nagyon az
idei virágosztást, a híre hamar elterjedt a káposztás-
megyeri közösségekben, például a nagycsaládosok
között, de olvastuk az interneten, láttuk az Újpesti
Naplóban és a televízióban is. Természetesen szól-
tunk is egymásnak szomszédok, ismerõsök. Ahogy
tapasztaltam, türelemmel várta ki mindenki a so-
rát, beszélgettünk, ismerkedtünk egymással. A virá-
gokat az erkélyünkre teszem, egy ideig a lakásunkat,
télen pedig a lépcsõházat fogja díszíteni. 

Pesti Mónika a tavalyi
muskátliosztáson is részt
vett.

– Nagyon szeretem a virá-
gokat, éppen ezért örültem
az idei virágosztásnak is. Jó

ötletnek tartom, hogy az önkormányzat nemcsak
arra figyel oda, hogy a kerület szépüljön, hanem
az itt élõk otthonára is. Nagyon kellemes végig-
nézni a lakótelepi lakások erkélyein így tavasszal,
amikor „virágba borulnak”, ettõl sokkal barátsá-
gosabbá, otthonosabbá válnak az utcák, a szû-
kebb lakókörnyezetünk is. Nemcsak a
muskátliosztásra jöttünk ki természetesen, a gye-
rekünk részt vesz a futófesztiválon, és ha jó idõ
lesz, kinézünk a délutáni programokra is. Remé-
lem, a virágosztás folytatódni fog Újpesten. 

Domokos Szabina kisfiával ér-
kezett a Tulipán kerti virág-
osztásra.

– Úgy látom, sokan szere-
tik ezt az akciót, hiszen a sor
végét is alig látni, annyian el-

jöttek. Szerencsére még kellemes az idõ, tud-
tunk várakozás közben beszélgetni az ismerõ-
sökkel. Tudom, hogy a virágosztás a kerület
VirágVáros programjának része, és mindkettõt
jó ötletnek tartom, mert fontos, hogy milyen a
környezet, ahol élünk. Gyönyörû lett Újpest cí-
mere, szépek a virágdíszítések a metrónál, ba-
rátságosak az utcák, és nagyon kellemes lát-
ványt nyújt a Tulipánkert és környezete is. Jó ér-
zés, hogy a kerület megszépítéséhez mi, lakók is
hozzá tudunk járulni. – P. K., H. P.
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KÁROLYI SZOBORPARK
Befejezéséhez közelednek a természetes kõburkola-
tok – mészkõ, porphyr – burkolási munkái, vala-
mint a parkot körülölelõ járda, illetve útburkolatok
kivitelezési munkái. A Szent István tér 1-4. terüle-
tén a korábban aszfaltburkolatú útpályát felújítot-
ták, csillapított forgalmú útszakasz forgalmára mé-
retezett új térkõ-felületû útpálya kerül kialakításra. 

Az adott parkban a növénytelepítési munkák
valamint a zöld területek öntözõrendszerének ki-
alakítása is folyamatosan készül. A korábban de-
ponált növények telepítése megtörtént. 

VÍZI JÁTÉKOK ÉS KÁROLYI ISTVÁN UTCA 
Folyamatosak a piacsétányon a vízijátékok gépé-
szeti berendezésének telepítési munkái, a Trom-
bita téren található 9 db csobogó gépészeti sze-

relvényezési munkáival együtt. A vízijátékok kör-
nyezetének végleges térburkolási munkái várnak
még befejezésre. A téren található kandeláberek
felállítása megtörtént a beüzemelés folyamatban
van. 

A Károlyi István utca új aszfalt rétegének felhor-
dása elkészült, a Református templom elõtti átve-
zetés burkolása folyamatosan készül. Az útpálya és
a járdaburkolatok kivitelezési munkái is befejezõd-
tek a Mády Lajos utcában. Az adott utcában új
közvilágítási lámpatestek kerültek elhelyezésre. A
gyalogosforgalom lehatárolására szolgáló pollersor
elhelyezése a 20. héten megkezdõdik. 

ISTVÁN ÚT
A Városháza épülete elõtt létesítendõ zöld terület
és VIP-parkoló kialakítása még folyamatban van,

amely a befejezési határidõre természetesen elké-
szül. A parkolóban folyamatos az ún. süllyedõ
pollerek telepítése, amelyek a ki- és a behajtás
mértékét szabályozzák majd.

Az István út és a Károlyi István utca megújuló
csomópontja jelenleg még kivitelezés alatt áll, az
új burkolat már kész. Az útburkolati jelek felfesté-
se a 20. héten történik. Az adott útszakaszon a
növénytelepítési munkák szintén folyamatosak. 

A téren elhelyezendõ utcabútorok és berende-
zési tárgyak telepítése a területek készültségéhez
mérten véglegesedik. Ilyen utcabútorok például
az épített padok, hulladéktárolók, biciklitárolók,
padok. A téren létesítendõ térfigyelõ rendszer
kiépítése szintén a befejezéséhez közeledik. Elhe-
lyezésre kerültek a kamerák, beüzemelésük folya-
matos. – H. P.

Fõtér-program: Már megkezdõdhet a visszaszámlálás 
Az Új Fõtér egyes részei már elkészültek, más részein folyamatosan zajlanak a munkálatok. Zajlik a növé-
nyek, az utcabútorok és berendezési tárgyak telepítése is. Már körvonalazódni látszik az Új Fõtér arculata.



kiállítás megnyitására Új-
pest polgármesterét, dr.
Derce Tamást kérték fel. A

polgármester már az elsõ monda-
tokkal jelezte: elfogult a klubbal
szemben, és nem csak azért, mert új-
pesti. Lényegesnek tartotta kiemelni,
hogy a sport egyik nagy értéke a si-
kerek és kudarcok viselésének meg-
tanulása. Hangsúlyozta továbbá,
hogy Újpestnek ma is fontos a klub,
mivel 3000 gyermek sportol itt. A
polgármester nem hallgatta el kriti-
kai megjegyzését az utóbbi húsz év
sportpolitikájáról. Utalt Orbán Vik-
tor, leendõ miniszterelnök korábbi
szavaira, „aki maga mondta, hogy a

sportra fordított pénzt meg kell
többszörözni.” Mint mondta, „épp
ideje lenne, hogy a sportra több
pénz fordítsunk.” Hozzátette: bízik
benne, hogy az ország vezetõi végre
rádöbbennek a sport fontos szerepé-
re és a mindennapok mozgáskultú-
rájának a biztosítására. 

A kiállításról Õze István klubigaz-
gatót kérdeztük:

– Az újpesti szurkolókat, régi
sportolókat, gyûjtõket szólítottuk
meg, hogy a 125 éves UTE-val kap-
csolatos emlékeiket egy kiállítás ere-
jéig adják kölcsön. Szerencsére sokan
megtették, így az anyag sikeresen
összeállt.

– Bemutatna néhány relikviát? 
– Szerintem igen értékes, nagyon

bõ anyag gyûlt össze, amelynek az
elrendezése már a kiállítás szervezõ-
in, a Sportmúzeum munkatársain
múlik. Nem szeretnék kiemelni sem-
mit. Díszes kupák, érmek, sportsze-
rek, plakátok – egy például 1928-ból
– belépõk, mérkõzések jegyzõköny-
vei és sorolhatnám még, mennyi
megszámlálhatatlan dolog került elõ
az UTE történelmébõl. Szerintem ér-
demes megtekinteni a kiállítást.

– A szakosztályok is segítettek?
– Természetesen, tõlük is kértünk

emlékeket. A vívóktól például gyõz-
tes pengéket kaptunk, de hajó, mo-
torkerékpár, focicsuka és minden régi

sportszer elõkerült a szakosztályok si-
fonérjaiból, amiket már régen elfeled-
tek volna az emberek, ha nem volná-
nak a klubunkban olyan lelkiismere-
tes tagok, akik mindezeket megõriz-
ték az utódok számára.

– A kerti partiról most nem kérde-
zem, viszont nem lenne baj, ha az em-
léktábla avatásáról szólna néhány szót.

– Június 16-án emléktáblát avatunk
a 125 éves klubunk tiszteletére, az UTE
megalakulásának helyszínén, az egyko-
ri újpesti „piactéri” iskolánál. Külön
köszönet az önkormányzatnak, mert
rengeteget segített a nyomozásban, s
így minden bizonnyal megleltük azt a
helyet, ahol szeretett klubunk 125 esz-
tendõvel ezelõtt megalakult.

– Ezek szerint az engedélyeket is meg-
kapták arra, hogy egy márványtáblával
emlékezzenek meg a nagy napról.

– Igen, minden rendben van, és
mindenkit szeretettel várunk a nagy
eseményre június 16-án 18 órától.

– G. G.

Az Újpesti Torna Egylet 125 éves megalakulásának
alkalmából 2010. május 13-án kiállítás nyílt a Papp
László SportAréna SportAgóra épületében, ahol dr.
Derce Tamás Újpest polgármestere köszöntötte a
jelenlévõket. A polgármester beszédében utalt Or-
bán Viktor leendõ miniszterelnök korábbi szavaira,
miszerint a sportra fordított pénzt meg kell több-
szörözni. A kiállításon dr. Trippon Norbert alpolgár-
mester is részt vett.

„Épp ideje lenne, hogy a sportra több pénzt fordítsunk”

Kiállítás nyílt a 125
éves UTE-ról 

R É G I  Ú J P E S T  C I G Á N Y A I

Nem csak egy szög
Május 15-én nyílt meg az Újpesti Polgár Cent-
rum Tükörtermében Újpesti Roma Kisebbségi
Önkormányzat és az Eötvös József Cigány-
Magyar Pedagógiai Társaság szervezésében
Molnár István Gábor „A régi Újpest cigányai”
címû fotókiállítása.  

A kiállítást Újpest polgármestere, dr. Derce Ta-
más nyitotta meg. 

– Sok gyerekkorból ismerõs arcot fedeztem fel a
fotókon; sajnos sokan már nincsenek köztünk.
Egy ilyen kiállításnak magától értetõdõnek és ter-
mészetesnek kell lennie. Együtt élünk Újpesten
magyarok, cigányok, zsidók, németek, tótok, szlo-
vákok, lassan két évszázada. Büszke vagyok rá,
hogy Csóka Jánost és sok embert, akit a fotókon
szerepelnek, barátomnak, sõt, testvéremnek
mondhatom. Azt kívánom, hogy hozzám hason-
lóan gondolkodjon az utánam jövõ nemzedék,
hogy számukra egy ilyen kiállítás magától értetõ-

dõ legyen, hiszen együtt élünk ezen a 18 km2-en,
Újpesten. 

Csóka János Pál, az Újpesti Roma Kisebbségi
Önkormányzat elnöke is köszöntötte a megjelen-
teket: – 12-13 éves koromban találkoztam azzal a
szóval, hogy „cigány”. A családom mesélte el,
hogy milyen csodálatos város Újpest, hiszen sok
cigány családot befogadtak: szegkovácsok, zené-
szek kaptak munkát. 14 évvel ezelõtt megismer-
kedtem egy fiatal fiúval, aki hatalmas tudással
rendelkezett a roma kultúráról, történelemrõl.
Öcsémmé, barátommá, munkatársammá vált. 

A fiúnak kipattant egy szikra a fejébõl: miért ne
próbálnánk felkutatni azt, hogy mi, cigányok hon-
nan jöttünk. Õ volt Molnár István Gábor. Több
mint 3000 fotót gyûjtöttünk az újpesti cigánycsa-
ládokról, s úgy vélem, ez a kutatás valóban egye-
dülálló Magyarországon. 

Kiosztották az Újpest Cigányságáért-díjakat
azoknak, akik jelentõs segítséget nyújtottak a ku-
tatómunkában és a cigány kultúra népszerûsítésé-
ben. Idén László Mária, Rigó György, Patkó
Erzsébet és Csóka György részesült a díjban.

A
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ét hétig tartott a tájépítészeti kar hallgató-
inak idei mûhelygyakorlata. A szakértõk vé-
leménye szerint ötletes, jó munkákat készí-

tettek; a fejlesztési lehetõségek mellett figyelem-
be vették a természet szépségének megõrzését, a
természetvédelmi terület és a kapcsolódó zöldte-
rület szoros összeköttetését.

– Az elmúlt húsz év alatt minden évben együtt-
mûködött önkormányzatunk valamely építészeti
képzést folytató egyetemmel, hol gyakorlati fel-
adatok, hol diplomamunkák kapcsán – mondta
el az Újpesti Naplónak Berényi András fõépítész.
– M. Szilágyi Kinga, a Corvinus Egyetem tanára
keresett meg bennünket két évvel ezelõtt azzal a
kéréssel, hogy a kéthetes mûhelygyakorlat meg-
valósításához adjunk segítséget. Akkor a
Farkaserdõ zöldterületi fejlesztése volt a feladat,
amit rendkívül sikeresen oldottak meg a diákok.
Idén a Palotai-sziget és a Duna-sor közötti terület
fejlesztési tervét kellett elkészíteniük. Felmérték a
helyszínt, elõadásokon vettek részt, majd elkészí-
tették a terület településszerkezeti és zöldfelületi
vizsgálatát, valamint fejlesztési terveket dolgoztak
ki tanszéki feladatként. A hallgatók elsõsorban vá-
rosias jellegben gondolkodtak, természetesen a

zöldterület értékeinek megõrzése mellett. Öröm
volt látni, hogy a mûhelygyakorlatok nemcsak
szakmai tapasztalatot, hanem sikert is adtak a
hallgatóknak, hiszen mindkettõre nagy szükségük
van. Õk a jövõ tájépítészei: bízni kell bennük és
felfedezni az értékeiket. 

– A város, a természet és a táj kapcsolata a Du-
na újpesti részénél rendkívül izgalmas. Hallgató-
inkat lenyûgözte a lakókörnyezet, az iparterület,
a folyó közelsége, rendkívül összetett és izgalmas
helyszínnek tartották azt – válaszolt kérdésünk-
re Balogh Péter István egyetemi adjunktus. – A
tájépítészek látásmódja különleges, elsõsorban
azt figyelik, mit lehet kihozni egy adott terület-
bõl, és az újpesti terület „vadsága” ellenére sok

szépséggel és lehetõséggel bír. A mûhelygyakor-
lat elején hallgatóink elméletben ismerkedtek a
feladattal. Áttekintették a szabályozási terveket,
a légifotókat, ezt követõen magát a helyszínt
vizsgálták meg, és konzultáltak a szakértõkkel.
Az elkészült vizsgálati anyagokat Berényi úr véle-
ményezte. A második héten került sor a tervek,
prezentációk elkészítésére és bemutatására,
amely számukra egyfajta kommunikációs feladat
is volt. 

– Milyen ötleteket mutattak be a hallgatók? 
– Mindhárom csoportunk a Duna és az ártéri

erdõ kapcsolatát vizsgálta meg, és erre készített
terveket. A területet úgy használták fel a terveik-
ben, hogy a természeti értékek megmaradjanak.
Látogató pontokat, lábakon álló úszópontokat,
játszóhelyeket, sétányokat, szabadtéri építménye-
ket, kerékpárutakat, sportcélú, rekreációs helyszí-
neket terveztek. A kéthetes mûhelymunka célja –
természetesen a tapasztalatszerzés, a gyakorlás
mellett – az együttgondolkodás is volt. Azt gon-
dolom, jelentõs inspirációt adott hallgatóinknak
az, ahogy Újpest és a Fõépítész Iroda támogatta
és segítette õket az ötleteik kidolgozásában. 

– P. K.

A Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Kert- és Szabadtértervezési Tan-
székének hallgatói idei negyedéves gyakorlati feladatuk keretében a Pa-
lotai-sziget és a Duna sor közötti területsáv zöldfelületi hasznosítását
kapták. Ennek megvalósításában jelentõs segítséget nyújtott Újpest Ön-
kormányzatának Fõépítész Irodája is. 

K

Újítás, és megõrzés 

Az állatszigeten lakó 130 kutyát és
több tucat egyéb állatot szaksze-
rûen ellátni, a 14 alkalmazott bé-
rét kigazdálkodni, a civil létesít-
ményt fenntartani, sõt,  tovább-
fejleszteni a mai világban nem
könnyû feladat. Hogyan tudják
mégis megvalósítani mindezt?

Az állatvédõ szervezet alapítója,
dr. Király Péter szerint az önzetlen és

jóindulatú emberek segítsége a leg-
fontosabb:

– Néha magam is meglepõdöm,
hogy jelentõsebb állami támogatás
nélkül, csupán civil kurázsinkra ha-
gyatkozva jóindulatú támogatóink
segítségével eljutottunk idáig. Bár-
milyen kis összegû támogatásnak
vagy 1%-os felajánlásnak örülünk,
hiszen ez a gesztus egyben bíztatást

is jelent missziónk folytatására. Ala-
pítványunknak rendkívül sokat je-
lent a jóindulatú állatbarátok segít-
sége, hiszen e nélkül céljaink megva-
lósítása egyaránt elképzelhetetlen
lenne. 

A Rex Kutyaotthon Alapítvány
örökbefogadó irodája várja azok je-
lentkezését, akik szívesen fogadná-
nak örökbe kutyát vagy cicát. Várják
önkéntes kutyasétáltatók és ideigle-
nes nevelõszülõk jelentkezését is. Az
állatszigeten zajló egész napos csalá-
di rendezvényekrõl és oktatóprogra-
mokról, valamint az örökbefogadás-
ra váró állatokról az alapítvány elér-
hetõségein tájékozódhat.

További információ: Rex Állatszi-
get, 1048 Budapest, Óceánárok u. 33.
Nyitva az év minden napján 10-16
óráig.

Idén ünnepli 18. születésnapját 
a Rex Kutyaotthon Alapítvány  

A felnõttkor küszöbén

BEJELENTÉS SZÚNYOGIRTÁSRÓL
Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális In-
tézetének DDD csoportja bejelenti, hogy bio-
cid termékek elõállításának és forgalomba ho-
zatalának feltételeirõl szóló – 22/2006. (V. 17.)
EüM-FVM-KvVM együttes rendelettel módosí-
tott – 38/2003. (VII. 7.) ESzCSM-FVM-KvVM
együttes rendeletének 8. sz. melléklete 22.d.
pontjában foglaltaknak megfelelõen – a mé-

hek védelme érdekében – az alábbi helyeken,
idõpontokban és anyagokkal csípõszúnyog-
irtást végez.

Az irtás helye: Káposztásmegyeri lakótelep
I.-II., Külsõ Szilágyi út, Szilas patak mente köz-
igazgatási határig, Bányató körüli területek, Ho-
moktövis lakótelep, Újpest-Megyeri lakótelep,
Megyeri-Váci-Fóti út által határolt rész, Városi
Kórház, Károlyi Kórház.

Idõpontja: 2010. május 18/19. és május
26/27. (21 és 02 óra között).

Módszer: ULV
Irtószer: K-OTHRIN ULV (szinergizált

deltametrin) inszekticid
Felelõs vezetõ: Tajti László entomológus

(gépkocsi: Mazda B 2500 TD, KUM-830)
Az idõjárástól függõen néhány napos eltérés

elõfordulhat.
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PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Budapest Fõváros IV. kerület Új-
pest Önkormányzat képviselõ-tes-
tülete, az átmenetileg nehéz hely-
zetbe került családok lakáshitel-
törlesztéseinek támogatásáról szó-
ló 25/2009. (X. 01.) számú önkor-
mányzati rendelet (a továbbiak-
ban: rendelet) felhatalmazása alap-
ján, annak elõsegítése érdekében,
hogy az érintettek lakástulajdonu-
kat megtarthassák, és a fizetõké-
pességüket helyreállítsák, pályáza-
tot ír ki, az alábbi feltételekkel.

I. A PÁLYÁZATON VALÓ 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
1. A pályázat benyújtására jogosult az

a természetes személy aki, magyar-
országi székhellyel vagy telephellyel
rendelkezõ bankkal, pénzintézettel
(a továbbiakban együtt: bank)
2008. szeptember 1. napját meg-
elõzõen olyan lakáshitel szerzõdést
kötött új vagy használt lakás meg-
vásárlására vagy felújítására, amely-
nek biztosítékául a megvásárolt
vagy felújított lakásra (a továbbiak-
ban: hitellel terhelt lakás) jelzálog-
jogot jegyeztek be az ingatlan-
nyilvántartásba, amennyiben

a) az adós, adóstársak (a továbbiak-
ban együtt: adós) az Európai Unió
tagállamának állampolgára, illetve
letelepedési engedéllyel vagy ál-
landó tartózkodásra jogosító en-
gedéllyel rendelkezõ személy, és

b) a hitellel terhelt lakás Újpest köz-
igazgatási területén van, és

c) egyéb beköltözhetõ lakás célú in-
gatlannal az adós, illetve az
Adóssal egy háztartásban élõ sze-
mélyek nem rendelkeznek, és

d) az adós, illetve az adóssal egy
háztartásban élõ személyek tu-
lajdonában – a lakáshoz tartozó
garázs és tároló kivételével –
nincs üdülõ vagy egyéb nem la-
kás céljára szolgáló ingatlan, és

e) az adós, illetve az adóssal egy
háztartásban élõ személyek tulaj-
donában lévõ gépjármûvek – a
tulajdonos foglalkozásának gya-
korlásához elengedhetetlenül
szükséges gépjármûvek kivételé-
vel – együttes forgalmi értéke
nem haladja meg a hárommillió
forintot, és

f) az adós bejelentett lakó- vagy tar-
tózkodási helye a hitellel terhelt
lakásban van és életvitelszerûen
ott is lakik, illetve az adós vagy az
adóstársak egyike már 2008. szep-
tember 1-jét megelõzõen is ren-
delkezett Újpesten bejelentett la-
kó vagy tartózkodási hellyel, és

g) az adós lakáshitelének törlesztésé-
hez más jogcímen rendszeres tá-
mogatásban nem részesül, és

h) az adósnak 2008. szeptember 1-
jén a hitellel terhelt lakásra nem
volt 30 napnál régebbi lakáshitel-
törlesztési vagy közüzemi díj hát-
raléka, és

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

j) a lakáshitel havi törlesztési díjának
levonását követõen az adós ház-
tartásában élõ személyek egy fõre
jutó havi nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
(nyugdíjminimum) 300%-át.

Érvénytelen a pályázat, ha az adós
nem felel meg a fent meghatározott
valamely feltételnek, illetve ha a pá-
lyázatot hiányosan vagy nem az elõ-
írt formában nyújtották be. Az ér-
vénytelen pályázatot a polgármester
az ok megjelölésével elutasítja.

2. A támogatás csak akkor állapít-
ható meg, ha a hitellel terhelt la-
kásban – az egy háztartásban élõ
személyek számához viszonyítva
– a lakás szobaszáma és alapterü-
lete nem haladja meg az alábbi
mértéket:

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

3. A támogatást azon adósok részére
lehet megállapítani, akik önhibá-
jukon kívül kerültek olyan helyzet-
be, hogy fennáll a közvetlen veszé-
lye annak, hogy lakástulajdonukat
– ezáltal lakhatási lehetõségüket –
elveszítsék.

Az adós önhibáján kívüli körül-
ménynek minõsül különösen, ha:
a) 2008. szeptember 1-jét követõen

munkahelyét elveszítette, vagy a
munkáltató 2008. szeptember 1-
jét követõen meghozott döntésé-

vel csak részmunkaidõben alkal-
mazza;

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

c) havi nettó jövedelme 2008 szep-
temberéhez viszonyítottan leg-
alább 20%-kal csökkent. 

II. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, 
IDÕTARTAMA:
1. A támogatás vissza nem téríten-

dõ. A támogatás havi összege leg-
feljebb 30 000 Ft lehet.

2. A támogatás folyósításának idõ-
tartama legfeljebb hat hónap le-
het. 

3. Újabb támogatásra nem jogosult
az az adós, aki a jelen rendelet sze-
rinti támogatásban korábban már
részesült. 

4. Valamely hitellel terhelt lakás vo-
natkozásában egyazon háztartás-
ban élõ személyek  részére csak
egy támogatás állapítható meg.

III. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
1. A nyertes pályázókkal az Önkor-

mányzat – a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvérõl szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiak-
ban: Ptk.) szabályainak megfelelõ-
en – támogatási szerzõdést (a to-
vábbiakban: szerzõdés) köt az
NLB döntésétõl számított 30 na-
pon belül. 

2. Az Önkormányzat a támogatás
összegét havonta közvetlenül a hi-
telezõ bank részére utalja át. 

3. A támogatási szerzõdés hatálya
alatt az adós köteles az esedékes
lakáshitel törlesztési, illetve köz-
üzemi díjfizetési kötelezettségei-
nek maradéktalanul eleget tenni,
és ezt az Önkormányzat felé ne-
gyedévente igazolni. 

4. Amennyiben az adós a támogatá-
si szerzõdésben foglalt kötelezett-
ségeit súlyosan megszegi, vagy
egyébként rosszhiszemûen jár el,
az Önkormányzat a támogatás fo-
lyósítását azonnali hatállyal meg-
szünteti, ebben az esetben a tá-
mogatott a már folyósított támo-
gatás teljes összegét – a Ptk. sze-
rinti késedelmi kamatokkal növelt
összegben – haladéktalanul köte-
les az Önkormányzat részére visz-
szafizetni.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, 
HATÁRIDEJE
1. A pályázatot az erre a célra rend-

szeresített formanyomtatványon,
személyesen lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Lakásügyi
Irodáján (Budapest, IV. ker. István
út 14 fsz./4.)

2. A pályázattal kapcsolatos részle-
tes felvilágosítás ugyanitt kérhetõ
(Tel.: 231-31-79)

3. A pályázat benyújtására nyitva ál-
ló határidõ 2010. június 21., 16 óra

4. Az érvényes pályázatokat a Nép-
jóléti és Lakásügyi Bizottság – a
pályázatok beadására nyitva álló
határidõ utolsó napjától számí-
tott 45 napon belül – értékeli, és
dönt a támogatás odaítélésérõl, a
támogatásban részesített pályá-
zók körérõl, valamint a támogatás
mértékérõl és idõtartamáról.

5. A pályázókat az Önkormányzat az
elbírálástól számított 30 napon
belül írásban értesíti a döntésrõl.

V. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 
A pályázatot az alábbi mellékletek-
kel együtt kell benyújtani:
a) az adós és a vele egy háztartásban

élõ személyek jövedelmét igazoló
okiratok;

b) az adós és a vele egy háztartásban
élõ személyek jövedelmében 2008.
szeptember 1-jét követõen beállt
változásokat igazoló okiratok;

c) a hitelszerzõdés egy másolati pél-
dánya;

d) a bank által a pályázat benyújtá-
sát megelõzõ 30 napon belül kiál-
lított egyenleg-értesítõ;

e) a törlesztõ-részletek 2008. szep-
temberéhez viszonyított változá-
sát bemutató okiratok;

f) a bank által esetlegesen küldött fi-
zetési felszólítások;

g) nyilatkozat arról, hogy nyertes pá-
lyázat esetében az adós hozzájárul
ahhoz, hogy a hitelezõ bank érte-
sítse az Önkormányzatot abban
az esetben, ha fizetési kötelezett-
ségének nem tesz eleget,

h) a hitellel terhelt lakásra vonatko-
zó 2008 szeptember 1-jén fennállt
közüzemi díj igazolások, 

i) a hitellel terhelt lakásra vonatkozó
a pályázat benyújtásakor 30 nap-
nál nem régebbi közüzemi díj iga-
zolások.

Budapest, 2010. május 6.
Újpest Önkormányzata  
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Erkölcsi kérdésekrõl szólva annyit
mondhatok jó szívvel, hogy nagy ál-
talánosságban belülmaradtunk a tíz-
parancsolat és az úttörõk tizenkét
pontja által jól körülhatárolt mezs-
gyén, tiszteltük anyánkat és apánkat,
idegen isteneket nem imádtunk,
ahol tudtunk, segítettünk, és nem,
vagy csak elenyészõ mértékben pa-
ráználkodtunk. Egyetlen irányban
léptük át határozottan a számunkra
kijelölt határokat: loptunk ugyanis.
Persze nem akármit és nem akármi-
kor. Orgonát loptunk májusi este-
ken, ám ezt visszaesõként, elõre
megfontolt szándékkal és bûnszö-
vetségben követtük el, és – mita-
gadás – örömünket leltük benne.
Ezeken a friss, tavaszi napokon, ami-
kor a természet városszerte ünnep-
lõbe öltözött, és amikor hirtelen mi
sem bírtunk elszabaduló energiáink-
kal, amikor már kifociztuk, kibicikliz-

tük és kisnúroztuk magunkat, ami-
kor már erõsen szürkült a Kossuth
utcai játszótér felett, de amikor
mégse akartuk még befejezni a na-
pot, a májust, a gyerekkort, valaki
csak annyit mondott, „menjünk or-
gonát lopni”, és máris felragyogtak a
szemek, pír gyúlt az arcokon, és sze-
líden cseperedõ gyerekseregbõl egy
szempillantás alatt elvetemült, gát-
lástalan bûnözõvé vedlettünk át.

Nem emlékszem már, hogy alakult
ki az orgonalopás rítusa nálunk, de
azt hiszem, nem tévedek nagyot, ha
azt állítom, mint annyi minden mást,
ezt is örököltük a nagyobbaktól. Ma-
gam kilenc éves voltam, amikor
Istvántelekrõl a Kossuth utcába köl-
töztünk, azon a tavaszon már részt
vettem e csoportos garázdaságban:
emlékszem, csak kapkodtam a fejem,
ahogy a többiek a Nagymézes egyet-
len odavetett mondatára nyeregbe
pattantak, és elviharzottak a Vécsey
utca felé - szerencse, hogy a Kisli a
Kölcsey utca sarkán elcsúszott valami
alattomos szénporon (hogy kerül má-
jusban szénpor az utcakõre? - teszik
fel a kérdést, és méltán: vannak vála-

szok, amelyek meghaladják képessé-
günket), és így sikerült utolérnem. Az-
tán már csak arra kellett vigyáznom,
hogy ne veszítsem szem elõl.

Az orgonalopásnak, szigorúan vé-
ve, semmi értelme nem volt.
Ujpesten minden kertben hegyekben
állottak az orgonabokrok, gyönyö-
rûbbnél gyönyörûbb mind, lila, fehér
meg cirmos, a háziasszony, ha akarta
volna, se tudta volna leszedni és vázá-
ba tenni valamennyit. (De nem is
akarta – szép volt az a saját helyén, a
kertben.) Mindenesetre e néhány hé-
ten, amíg az orgona virágzott, min-
den lakásban roskadásig állott ez a vi-
rág, tele voltak vele a sírok a Megyeri
temetõben, és jutott mindenkinek,
aki csak Ujpest felé járt vendégség-
ben. Lopni tehát egyáltalán nem volt
miért, mindannyiunk udvarában
nõtt egy-két ilyen bokor, de ha a má-
séra vágytunk volna, elég lett volna
bekopognunk az ajtón, mindenhol az
lett volna a válasz, hogy „vigyetek, fi-
úk, amennyi tetszik, csak vigyázzatok,
hogy töritek”. Az orgonának egyálta-
lán nem is volt csereértéke, ily mó-
don a lopásnak se célja, se értelme,

hiszen a zsákmányolt virággal az égvi-
lágon semmit nem tudtunk csinálni,
haza nem vihettük, eladni nem lehe-
tett, de még eldobni se nagyon: leg-
többször kivittük a játszótérre, és fel-
díszítettük vele a hintavasat – mint-
ha pünkösdi kapu volna, úgy. De ezt
is csak azért csináltuk, hogy ne kelljen
bevallanunk magunk elõtt az orgona-
lopás teljes értelmetlenségét.

Mert – persze – a mélyrétegekben
nem is volt az. Maga volt az izgalom,
a kaland, a felnõtté válás. Kerítése-
ken hatoltunk át érte, kutyákkal ma-
rakodtunk, ágakkal karistoltuk fel
gyenge bõrünket, házmesterek elõl
iszkoltunk, egyszóval a tilosban jár-
tunk szügyig, és ennek (valljuk be)
májusban mézédes íze tud lenni. Ar-
ról nem is beszélve, hogy késhegyig
menõ harcot vívtunk az orgonaki-
rályságért – azért, hogy kié a leg-
szebb lopott orgonacsokor.

Azt aztán le lehetett tenni az imá-
dott leány ablaka alá.
Ha szerencsénk volt,
nem is az õ udvaruk-
ból származott.

– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 18. 
– Jolsvai András rovata

Orgonaverseny

UGROTT A MUNKABÉR
Május 10-én két felügyelõi beosz-
tásban dolgozó férfi érkezett egy
Csányi László utcai irodához, hogy
ott átvegyék saját és kollegáik fize-
tését. Ám amikor a pénz átvételét
követõen az autójukhoz indultak,
mindkettõjüket megtámadták. Az
elkövetõk ütöttek, majd egyikük ke-
zébõl kitépve a táskát, megszerez-
ték a pénz egy részét. Ezt követõen
futásnak eredtek. A felügyelõk egyi-
ke ugyan megpróbált utánuk futni,
de gázspray-vel az arcába fújtak. 

Aki a táskát elvitte, kb. 190 cm ma-
gas, 110 kg, 30 év körüli, nagyon erõs
testalkatú, fehér bõrû, rövid hajú sze-
mély, aki fekete ruházatot viselt, tár-
sa 170-180 cm magas, erõs testalka-
tú, 30 év körüli, fehér bõrû, kerek ar-
cú személy, aki fekete ruházatot, vala-
mint fekete baseball sapkát viselt. A
keletkezett kár több mint kétmillió
forint – amelyet aznap már nem kap-
tak meg a beosztottak.

ISMÉT NYAKLÁNC
Május 10-én gyanútlanul utazott egy
hölgy a villamoson, majd leszállt. Ar-

ra lett figyelmes, hogy ketten is köve-
tik: egy nõ és egy fiatal férfi. Megsza-
porázta a lépteit, de nem járt sikerrel:
a férfi utolérte és megkérdezte, mer-
re van az István utca. Ezután le akar-
ta tépni a nyakából a láncát, amit
persze a hölgy nem akart hagyni. Du-
lakodás lett a vége, a lánc pedig a fiú
kezében végezte, aki futva távozott.
A nõ nem futott, így õt sikerült a
szomszédos építkezésrõl a helyszínre
sietõ szolgálatkész segítõnek addig is
visszatartania, míg a rendõrség meg-
érkezett. A rendõri kérdésekre az el-
fogott hölgy nem tudott válaszolni,
még arra az egyszerûre sem, hogy mi
a címe az állítólagos testvérének, akit
Újpesten akart meglátogatni. A tett-
helyrõl lánccal elfutó férfi 170-175
cm magas, rövid barna hajú, barna
szemû, farmer kabátot, bordó mel-
lényt és sötét nadrágot viselt.

DE NEM MINDEN TÖRTÉNET 
ÉR VÉGET ILYEN VESZTESÉGGEL
Május 8-án a Kemény G. utcában
akadt dolga a rendõrségnek. Egy
férfi a békésen sétálgató hölgyhöz
lépett és egyszerûen kitépte a nya-

kából a láncát. A sértett segítségért
kezdett kiabálni, mire a járókelõk a
menekülõ után vetették magukat
és el is fogták. A férfi nem tagadta a
tettét, a láncot is visszaadta – de a
medálok a dulakodás közben eltûn-
tek. Az anyagi kár még így sem elha-
nyagolható, közel 10 ezer forintnyi.

DRÁGA SZOLGÁLTATÁS
Május 4-én egy férfi azzal csöngetett
be az egyik Rózsa utcai lakásba, hogy
köszörûs. Az ott lakó megörült az
ajánlatnak, átadott néhány kést,
amelyeket kissé késõbb vissza is ka-
pott. A munkadíjat a köszörûsnek
csak tízezressel tudta volna kifizetni,
ám az nem tudott visszaadni. Nagy-
lelkûen felajánlotta, hogy leszalad a
boltba, felváltja és hozza a visszajá-
rót. Innentõl sejthetõ a történet vé-
ge: se a köszörûs, se a tízezres többé
nem tért vissza. De a kések legalább
élesek lettek – bár ennyiért talán egy
házi élezõt is lehetett volna venni.

JELENTKEZZENEK A TOVÁBBI
KÁROSULTAK!
Még februárban fogta el a rendõrség
P. Györgyöt, aki kihallgatása során el-
mondta, hogy 10 éve dolgozik a
„szakmában”, és több alkalommal

volt már eljárás elle-
ne. A módszere po-
fonegyszerû: ház-
hozszállítást vállal.
Elsõsorban az idõ-
sebb korosztályt cé-

lozta meg. Az eljárás most azért fo-
lyik ellene, mert feltételezhetõen el-
követte a következõket: 2009. szep-
tember 15-én megjelent a Gárdi Jenõ
u. 16. szám alatt és az ott lakó idõs
hölggyel közölte, hogy õ az Auchan
áruháztól érkezett, mivel az Auchan
kártyáján keresztül kisorsolták és kü-
lönbözõ mûanyag háztartási eszkö-
zöket nyert. Mivel a sértett rendelke-
zett Auchan kártyával, ezt elhitte ne-
ki és átvett tõle egy késkészletet, ká-
véfõzõt, pohárkészletet, 3 részes étel-
hordót, tepsit, csepegtetõt, húsfogót
és szalvétát. Közölte a hölggyel, hogy
20 000 Ft kiszállítási költséget kell fi-
zetnie, annak ellenére, hogy az áruk
összértéke az 5000 Ft-ot nem haladja
meg. Többször megpróbált visszaélni
Bangó Margit nevével is, de ezekben
az esetekben nem járt sikerrel. 

A rendõrség kéri, hogy az eljárás
megkönnyítése érdekében jelent-
kezzenek a 234-3400 telefonszámon
azok, akiket hasonló módszerekkel
rövidítettek meg.

Rendőrségi hírek



– Zongora vagy hegedû? Kell-e, lehet-e választani a
két hangszer közül: – kezdtük a beszélgetést Marci-
val és énektanár édesanyjával.

– Nem tudok dönteni, de szerencsére most még
nem is kell – mondja a fiatalember, a Pécsi Sebes-
tyén Általános és Zenetagozatos Iskola korábbi ta-
nítványa, aki az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolában
tanult nõvérével, Ibolyával együtt. A Vörösváry
testvérek tehetsége mellé elismerten szorgalom és
akarat is párosult, és megvan a családi összefogás is.
Az énektanár anyuka, Ilona csak a családnak él, és
férjével együtt a gyerekek fejlõdése és a zene hatá-
rozza meg mindennapjaikat. Ilona mama azért a
rend kedvéért közbeveti: Marci egy zeneakadémiás
tanára úgy fogalmazott: ilyet még nem látott…

– Hegedûsként a Zeneakadémia különleges te-
hetségek osztályába járok és ezzel párhuzamosan
végzem „a konzit”, a Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola és Gimnáziumot, ahol a zongora a
fõtárgyam, a zenei és közismereti tárgyakkal együtt.
Tizedikes vagyok. Sehol sem lehet egyszerre két fõ
szakot végezni – mondja Marci –, így ezt a megol-
dást kellett elfogadnom. Részt vettem a Ferenczy
György országos zongoraversenyen, ahol elsõ let-
tem, és kaptam egy különdíjat is a Chopin-mû leg-
jobb elõadásáért. Így indulhattam a Nemzetközi
Chopin zongoraversenyen, ahol harmadik helyezést
értem el, és a Bartók-mû legjobb elõadásáért külön-
díjban is részesítettek. Ekkor még az újpesti zeneis-
kola tanítványa voltam. Azóta is tanulok, versenye-
ken indulok, gyakorlok, egy-egy megmérettetésre
készülök. A Zeneakadémián Somogyi Péter a taná-
rom, a konzervatóriumban a zongoraszakon Faddi

Sára az oktatóm. Most egy nemzetközi hegedûver-
senyen jöttek a legutóbb az eredmények. Március-
ban a lengyelországi Poznan-ban nemzetközi meg-
mérettetés volt, 37 indulóval. A zongorakísérõm
Tóth Marianna volt. A legfiatalabb hegedûs 11 éves
volt; mi, 13-16 évesek alkottuk a mezõny javát. Mi-
vel ez a VII. G. Ph. Telemann verseny volt, a névadó-
tól is vártak mûvet. Elsõként Telemann I. Fantáziá-
ját játszottam, majd H. Wieniawski D-dúr
Polonézét, és H. Vieuxtemps a-moll hegedûverseny-
ének (Nr. 5. op. 37.) I. tételét. Nagy örömömre dön-
tõs lettem, ezért kellett a koncerttétel, amit elvárt a
11 tagú nemzetközi zsûri. Erõs volt a mezõny, a há-
zigazda lengyeleken kívül szlovén, osztrák, cseh, lit-
ván, észt, koreai, orosz és brit fiatalok is érkeztek a
versenyre, akik között két lánnyal hárman voltunk
mi, magyarok. 

– A 37 résztvevõbõl Marci a 4. lett, 3 lengyel, 1
cseh versenyzõ mellett egy magyar: Marci kapott
díjat – sorolja az édesanya. – A technikai tudás mel-
lett az érettség is dominált.

– Az elvárás egyre nagyobb, a fiatal hegedûsöktõl
nemcsak azt várják el, hogy egy-egy hang a helyén
legyen, hanem a szellemi érettséget is. – Én sem úgy
játszom, mint 12 éves koromban, lelki és fizikai érett-
ség egyaránt kell ehhez – fûzi hozzá Marci. Mivel
rendszeresen találkozunk nemzetközi versenyeken,
azt is látjuk, ki mennyit fejlõdik, mit tud, jól ismerjük
egymást, ettõl is izgalmas egy verseny – sorolja a fi-
atalember, akitõl megtudom: a gálára is meghívták.

– Ha kottát lát, azonnal „megszólal” a mû?
– Ha már egyszer eljátszom, igen, érzem. De aho-

gyan két egyforma ember nincs, a mûvet is be kell

gyakorolni, érlelni. Máig követem édesanyám taná-
csát, hogy csak akkor viszek új mûvet a tanórára,
amikor már ismerem. A zeneszerzõ tudja, mit akar
kifejezni, szándékát az elõadásjegyekkel jelzi, de ne-
kem is meg kell értenem. 

– Marci nagyon gyorsan tanul, ezt kis korától ta-
pasztaljuk. Ezért is mertünk belevágni abba, hogy
félig-meddig magántanuló legyen. A zeneelméletet,
a közismereti tárgyakat is gyorsan tanulja. A nap
azonban neki is csak 24 órából áll, másként nem le-
hetne a zongorát és a hegedût együtt tanulni.

– Hogyan telik egy napja?
– Nyolc órától a közismereti tárgyak várnak rám,

körülbelül fél 2-ig, 3 óráig, hiszen az érettségire is
gondolni kell. Utána a zenei tárgyak következnek.
Délután a két hangszer vár. Ha kihagyom a konziban
a személyes részvételt, akkor már reggel a zongorá-
val indítom a napot, majd a hegedûvel folytatom. 

– Nem is merült fel más pálya?
– Talán már nem korai kimondani: eldõlt, igen,

maradok a hangszeres zenénél. De nagyon szívesen
tanulom a természettudományos és a humán tan-
tárgyakat is. 

– Van-e kedvenc korszaka a zenében?
– Talán a barokktól a romantikáig terjedõ idõszak,

amit még kitolhatjuk az 1950-es évekig Bartókig,
Kodályig. Ezen korszak zenéi a harmóniára épültek,
a disszonáns zenéket a fülem nem fogadja be. Ilona
hozzáfûzi: Marci már nagyon kicsi korában is 
Beethovent kedvelte, kezében partitúrával Mozart
operákat hallgatott, Liszt rapszódiáit, hegedû és
zongoradarabokat írt. A Ferenczy György zongora-
verseny díjaként kapott Chopin-összes cd-i a mai
napig kedvenc gyûjteménye.

–Ezeknek hasznát veszem – folytatja Marci – hiszen
a Konzervatóriumban a zenefelismerés is tantárgy,
mintegy 70 mûvet kell hallás alapján felismerni egy-
egy félév végére. Ötven zenemûvet már felismerek. 

– Állóképességet hogyan lehet szerezni?
– A konzervatórium erre is gondol, kötelezõ tan-

tárgy az úszás, kéthetente egyszer. Nekem nem
ment olyan jól az úszás – mondja Marci, felfedve
azt a pontot, amiben õ sem tökéletes. – Így heten-
te járok, hogy jobban menjen. Biciklizem és korcso-
lyázom is. 

– Barátok, szabadidõ?
– Mivel a baráti kört is hangszeres zenészek al-

kotják, közös az érdeklõdési kör, jöhet lazításként
például a kamarazenélés, az újpesti zeneiskola zene-
kara. Gyakran a nõvéremmel, Ibolyával vállalunk
közös fellépéseket. 

– Kamaszkorú gyermekeinken nem tapasztaljuk a
teenager-korszak jellegzetesnek mondott tüneteit –
mondja az anyuka. – Amióta a közös zenélés a csa-
ládi program, még nem éreztük a hiányát a koráb-
ban elajándékozott televíziónak sem. A férjem, ami-
kor hazaér, mindennaposak az estére szervezett
koncertprogramok. Így televízióra sokáig nem lesz
szükségünk. Ám azon már elgondolkodtunk, hogy
egy számítógépre már-már igen, a pályázatok, a kon-
certlehetõségek, az esetleges külföldi tanulmány-
utak, a kapcsolattartás miatt – véli Ilona. – B. K.

Egy újpesti zeneiskolai tanár a minap úgy fogalmazott: 40 évente születik
olyan zenei tehetség, mint korábbi neveltjük: Vörösváry Márton. A 15 éves
fiatalember életében minden jel arra utal, a zenében fogja megtalálni a ké-
sõbbiekben is örömét, sõt a hivatását is. Nemrégiben egy külföldön meg-
rendezett hegedûverseny résztvevõjeként a szünetben az üres teremben a
hangversenyzongorához ült le, csak úgy kedvtelésbõl. Chopint játszott. Az
egyik zsûritagot a terembõl kiszûrõdõ zene a terembe vezette és megígér-
tette Marcival: jövõre feltétlenül induljon a zongoraversenyen. 

Zongorista  hegedûvel, 
avagy hegedûs a zongoránál
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A Vörösváry-testvérek



P á l y á z a t

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Budapest Fõváros IV. kerület Új-
pest Önkormányzata 14/2008. (V.
O5.) számú rendelete alapján pá-
lyázatot hirdet Újpest Diákösz-
töndíjak elnyerésére. 

A diákösztöndíj célja, hogy támo-
gassa a kiváló tanulmányi ered-
ményt elérõ, a mûvészetek, a sport
területén kiemelkedõen tehetséges,
de nehéz szociális helyzetben élõ ta-
nulókat és hallgatókat (a továbbiak-
ban együtt: diák) a közép-, illetve
felsõoktatási tanulmányok sikeres
folytatásában, elõsegítse felkészülé-
süket a felsõfokú tanulmányaik
megkezdésében, eredményes befe-
jezésében, mûvészeti, sporttevé-
kenységük kiteljesedésében.

Az ösztöndíjat pályázat útján, az
alábbi kategóriákban lehet elnyerni:

1.) Ugró Gyula Tanulmányi Di-
ákösztöndíj

2.) Szõnyi István Mûvészeti Di-
ákösztöndíj

3.) Bene Ferenc Sport Diákösz-
töndíj

Figyelem! A pályázó ugyanab-
ban a pályázati fordulóban csak
egy kategóriában pályázhat.

A pályázaton való részvétel
mindhárom kategóriára vonatko-
zó általános feltételei:

A pályázaton az a diák vehet
részt, 

a) akinek a bejelentett lakóhelye
az önkormányzat közigazgatási
területén van, és 

b) aki a tanulmányait középiskola
11. vagy ennél magasabb évfo-
lyamán végzi, vagy felsõoktatá-
si intézmény nappali tagozatos
hallgatójaként államilag elis-
mert alapképzésben, mester-
képzésben, illetve egységes osz-
tatlan képzésben vesz részt, fel-
téve, hogy a tanulmányai során
elsõ szakmáját, illetve elsõ dip-
lomáját (oklevelét) szerzi meg,
és

c) akinek a családjában az egy fõ-
re jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a kétszeresét, és

d) megfelel az ide vonatkozó ren-
deletben, valamint a pályázati
kiírásban meghatározott egyéb
feltételeknek.

A diákösztöndíjak elnyerésének
kategóriánkénti feltételei:

1.) Az Ugró Gyula Tanulmányi
Diákösztöndíjat – az általános fel-
tételek fennállása esetében – az a
pályázó nyerheti el, akinek a tanul-
mányi eredménye a pályázat be-
nyújtását megelõzõ 4 tanulmányi
félévben félévenként elérte a 4,5-ös
tanulmányi átlagot.

Az Ugró Gyula Tanulmányi Diák-
ösztöndíj odaítélése során elõnyt él-
vez az a pályázó, aki

a) a pályázat benyújtását megelõ-
zõ 3 éven belül tanulmányi ver-
senyeken, fõvárosi, megyei, or-
szágos vagy nemzetközi szinten
helyezést ért el;

b) közép- vagy felsõfokú nyelv-
vizsgával rendelkezik;

c) tudományos munkát végez;
d) halmozottan hátrányos helyze-

tû, illetve fogyatékkal élõ sze-
mély.

2.) A Szõnyi István  Mûvészeti
Diákösztöndíjat – az általános fel-
tételek fennállása esetében – az a ki-
emelkedõ mûvészeti tehetségû pá-
lyázó nyerheti el, 

a) akinek a tanulmányi eredménye
a pályázat benyújtását megelõzõ
4 tanulmányi félévben féléven-
ként elérte a 4-es tanulmányi át-
lagot, valamint ezen idõszak
alatt a mûvészeti tantárgyakból
jeles eredményt ért el, és

b) a pályázat benyújtását megelõ-
zõ 3 éven belül mûvészeti ver-
senyeken, fesztiválokon, fõvá-
rosi, megyei, országos vagy
nemzetközi szinten helyezést
ért el.

A Szõnyi István Mûvészeti Diák-
ösztöndíj odaítélése során elõnyt él-
vez az a pályázó, aki

a) az egyéni tehetség, teljesít-
mény megmutatkozását célzó
versenyeken ért el helyezést;

b) Újpesten aktív mûvészeti tevé-
kenységet végez;

c) halmozottan hátrányos helyze-
tû, illetve fogyatékkal élõ sze-
mély.

3.) A Bene Ferenc Sport Diákösztön-
díjat – az általános feltételek fennállása
esetében – az a pályázó nyerheti el, 

a) akinek a tanulmányi eredmé-
nye a pályázat benyújtását
megelõzõ 4 tanulmányi félév-
ben, félévenként elérte a 4-es
tanulmányi átlagot, és

b) aki a pályázat benyújtását
megelõzõ versenyévadban  

– egyéni sportágban a korosztá-
lyos országos bajnokságokon I-III.
helyezést ért el, vagy a korosztályos
világversenyeken (EB, VB) I-XII. he-
lyezést szerzett, vagy

– csapatsportágban a korosztá-
lyos, illetve magasabb korcsoportos
országos bajnokságokon I. helyezést
elért csapat tagja, vagy a korosztá-
lyos, illetve magasabb korcsoportos
világversenyeken (EB, VB) I-VI. he-
lyezést elért csapat tagja.

A Bene Ferenc Sport Diákösztön-
díj odaítélésénél elõnyt élvez a hal-
mozottan hátrányos helyzetû, illet-
ve a fogyatékkal élõ pályázó. 

A Diákösztöndíjak elnyerése nem
függ a diák oktatási intézményének
székhelyétõl, ill. fenntartójától.

Kizáró okok: Nem részesülhet Di-
ákösztöndíjban az a pályázó, aki egyi-
dejûleg más ösztöndíjban, illetve ta-
nulmányi támogatásban is részesül.
Az ilyen ösztöndíjak (támogatások)
elnyerését a diák köteles 8 napon be-
lül bejelenteni a Polgármesteri Hiva-
talnak. Ebben az esetben a már meg-
állapított diákösztöndíj folyósítását a
jövõre nézve meg kell szüntetni.
Amennyiben a diák a diákösztöndí-
jat más ösztöndíjjal (tanulmányi tá-
mogatással) egyidejûleg vette fel,
úgy õt a jogtalanul felvett összeg
visszafizetésére kell kötelezni.

A fenti kizáró ok nem vonatkozik
arra az ösztöndíjra, illetve tanulmá-
nyi támogatásra, amelyet a diák at-
tól az oktatási intézménytõl kap,
amellyel tanulói (hallgatói) jogvi-
szonyban áll.

A diákösztöndíj mértéke és idõ-
tartama:

A diákösztöndíj havi összege:
a) középiskolai tanuló esetében a

kifizetés idõpontjában érvé-
nyes minimálbér (jelenleg 73
500 Ft) 20%-a; (azaz 14 700 Ft)

b) felsõfokú oktatási intézmény
hallgatója esetében a kifizetés
idõpontjában érvényes mini-
málbér 40%-a, (azaz 29 400 Ft)

A diákösztöndíj megállapított
mértéke nettó összegként kerül kifi-
zetésre, melynek esetleges adó és já-
rulékterheit az önkormányzat viseli.

A diákösztöndíjat a képviselõ-tes-
tület két tanulmányi félévre, 10 hó-
napra ítéli oda. A kifizetés havonta,
banki átutalással történik. A diákösz-
töndíj folyósítását meg kell szüntetni,
ha a diák a tanulmányait – bármilyen
okból – megszakítja vagy befejezi. A
folyósítási idõszak második félévében
a diákösztöndíjat csak akkor lehet ki-
fizetni, ha a diák tanulói, illetve hallga-
tói jogviszonya ebben az idõszakban
is fennáll. A második félévre vonat-
kozó tanulói, illetve hallgatói jogvi-
szony (aktív félév) fennállásának
igazolását legkésõbb február 28.
napjáig kell benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatalhoz. Ennek elmara-
dása esetében a diákösztöndíj a
második félévre nem folyósítható.

Ha a diák jogosulatlanul veszi fel a
diákösztöndíjat, úgy õt a jogosulat-
lanul felvett összeg visszafizetésére
kell kötelezni. A fentiek alkalmazá-
sában az elsõ tanulmányi félév szep-
tember 1-jétõl február végéig, míg a
második félév március 1-jétõl június
végéig tart.

A pályázás módja: A pályázato-
kat Belán Beatrix alpolgármester tit-
kárságán (Polgármesteri Hivatal Bp.,
IV. István út 14. II. 59.) az erre a cél-
ra rendszeresített, a diákösztöndíj
kategóriának megfelelõ pályázati
adatlapon lehet benyújtani.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a pályázat beadását megelõzõ 4

tanulmányi félév tanulmányi
eredményét igazoló okmányok
hitelesített másolatát;

b) a pályázó és a vele egy háztar-
tásban élõ hozzátartozói (csa-
ládja) Állami Adóhatóság
(APEH) által kiadott elõzõ évi
jövedelemigazolását, valamint
a levont járulékok igazolását;

c) középiskolás pályázó esetében
az oktatási intézmény ajánlását;

d) felsõoktatási intézménybe je-
lentkezõ pályázó esetében a fel-
vételt igazoló okmány másola-
tát;

e) a tanulmányi, mûvészeti verse-
nyeken (fesztiválokon), sport-
versenyeken elért helyezések és
a végzett tudományos munka
igazolását, a nyelvvizsga-bizo-
nyítványok másolatát;

10



O k t a t á sÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  I V .  É V F O L Y A M ,  1 9 .  S Z Á M ,  2010. május 18. 11M o z a i k

f) a halmozottan hátrányos hely-
zet figyelembe vételéhez, a gyerme-
kek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló törvényben szabályo-
zott eljárásban tett önkéntes szülõi
nyilatkozat másolatát.

A pályázatok elbírálása: A diák-
ösztöndíjak odaítélésérõl – a Köz-
mûvelõdési, Oktatási Bizottság ja-
vaslata alapján – a Képviselõ-testü-
let dönt. A diákösztöndíjban része-
sített diákok nevét a helyben szoká-
sos módon közzétesszük.

A pályázatok benyújtásának
határideje: 2010. augusztus 15.

A felsõoktatási intézmények hall-
gatói a beiratkozásról szóló igazo-
lást – utólag – legkésõbb 2010.
szeptember 20. napjáig kötelesek
benyújtani. Ennek hiányában nem
nyerhetõ el a diákösztöndíj.

Az a pályázó, aki nem a forma-
nyomtatványon, vagy hiányosan
kitöltött adatlappal pályázik, il-
letve nem csatolja a pályázathoz
szükséges mellékleteket, vagy pá-
lyázata határidõ után érkezik
meg, automatikusan kizárja ma-
gát a pályázati eljárásból.

A pályázati adatlap átvehetõ a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati Irodáiban (Budapest, IV. István
út 15; Hajló u. 42–44.), illetve letölt-
hetõ az önkormányzat honlapjáról.
(www.ujpest.hu) A pályázattal kap-
csolatos kérdésekre felvilágosítást
ad a Gyermek- és Ifjúsági Iroda a
231-3298-as telefonszámon.

Belán Beatrix alpolgármester

ERDÉLYI LÁSZLÓ KONCERTJE
Erdélyi László zongoramûvész, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem és a Pécsi Sebestyén
Általános és Zenetagozatos 
Iskola tanára Saint-Saënstól 
Debussyig címmel francia szer-
zõk mûveibõl összeállított
hangversenyt ad május 31-én
18 órai kezdettel. 

Helyszín: Pécsi Sebestyén Általá-
nos és Zenetagozatos Iskola  (dísz-
terem) 1041 Budapest,  Lõrinc u.
35–37. Minden érdeklõdõt szere-
tettel várunk, a belépés ingyenes. 

Pécsi Sebestyén Általános 
és Zenetagozatos Iskola

A Múzeumok Fõutcájában

Az Újpesti  
Helytörténeti
Gyûjtemény
Tizenötödik alkalommal népesült
be a Magyar Nemzeti Múzeum
kertje május 15-én és 16-án a Múze-
umok Világnapja alkalmából. A jól
bevált programok mellett újdonsá-
gokkal is várták a szervezõk a láto-

gatókat. Több mint száz múzeum,
hetven kézmûves, számtalan kon-
cert és interaktív játék a közös meg-
jelenés erejével kívánta megjeleníte-
ni a múzeumok világát és ráirányí-
tani a figyelmet a nemzeti mûkin-
csek és a kulturális örökség védel-
mében szükséges lépésekre, vala-
mint a helytörténeti gyûjtemények,
a hazai örökségvédelem és a turisz-
tikai élet együttmûködésére. A Mú-
zeumok Fõutcájában az Újpesti
Helytörténeti Gyûjtemény is csalo-

gatta az érdeklõdõket. A gyerekeket
kirakós játék várta: Újpest címerét
kiszínezni, kivágni, majd összeillesz-
teni kellett. A felnõttek régi újpesti
fotókból rakhatták ki puzzle-ként a
régmúlt utcaképét, a városrész tör-
ténetét feldolgozó könyvek gazdag
kínálatot jelentettek. A standról el-
vitt Újpesti Helytörténeti Értesítõ
lapszámai a múltba, az Újpesti
Napló lappéldányai már a jelenben
kalauzolták a múzeumi majális lá-
togatóit. 

ÉLETMENTÕ PONTOK ÚJPESTEN

Újpest Önkormányzatának Szo-
ciális és Egészségügyi Intézmé-
nye három automata defibrillá-
tor készüléket helyezett ki.

Életmentõ pontok:
Ady Endre Mûvelõdé-
si Központ (1043 Bp.,

Tavasz utca 4.); Újpest Polgármesteri
Hivatal (1041 Bp, István út 14.); Új-
pest Polgármesteri Hivatala Igazga-
tási Osztály Káposztásmegyeri Kiren-
deltség (1048 Bp., Hajló utca 42–44.)

A hirtelen keringésmegállás elõ-
fordulásának gyakorisága, az idejé-
ben korán megkezdett újraélesz-
téssel visszafordítható. A hirtelen
szívhalál kivédésére az újraélesztõ
készülékek használatát 30 dolgozó
sajátította el. A JESZ-program álta-
lános és alapvetõ célja, hogy az el-
sõsegélynyújtást és az újraélesztést
a jövõ nemzedékének átadja és
minél szélesebb társadalmi réteget
vonjon be! A hosszú távú cél, hogy
a lakosság számára minél több
nyilvános helyen kerüljön kihelye-

zésre ilyen eszköz, ami a laikus el-
sõsegélynyújtók számára is hozzá-
férhetõvé válna. 

Átfogó célunk, hogy a munka-
helyi balesetvédelmi oktatásba is
beépüljön a hirtelen szívhalál mér-
sékléséhez szükséges ismereteke
átadása. Ez a program egy fontos
társadalmi értéket hordoz. A Szo-
ciális és Egészségügyi Intézmény
gondoskodik a munkatársai és a
környezetében bekövetkezõ hirte-
len szívhalál esetén szolgáló segít-
ségnyújtásról.

O L V A S Ó I L E V É L

TISZTELT 
SZERKESZTÕSÉG!
Múlt hónapban kislá-
nyommal a 147-es buszon
utaztunk babalátogatásra
a Perényi Zsigmond utcai
megállóig, és ahogy oda-
értünk már csak fél pár ci-
põcske volt a lábán. Gyor-

san visszaszaladtam megnézni, hátha útközben
hagytuk el, de nem találtam. A buszsofõrtõl is
megkérdeztem, de a buszon sem volt, és neki se
adott le senki cipõt. Hazafele megint mindenhol
néztük, még a kisboltokba is bementünk, hátha be-

adta valaki, de eredménytelenül. Ez volt Luca elsõ
„komoly” cipõje, amit a dédiktõl kapott, mivel már
elkezdett járni, vagyis most már szaladni! Még alig
volt két hetes, és már elhagytuk, nagyon szomorú
voltam. De fõleg Lucának volt rossz, mivel a játszó-
térre se tudtunk menni addig, míg nem kap másik
kiscipõt. 

Pár hétre rá megint mentünk barátnõmékhez kis
Gergõvel játszani, és buszról leszállva az egyik villany-
pózna alatt láttam meg a kiscipõt! El se hittem, hogy
ennyi idõ után ott volt, és újra használhattuk! Még
esõ is esett pedig, de semmi baja nem lett! Ez úton
szeretnék köszönetet mondani annak a kedves isme-
retlennek, aki megtalálta, és odatette a cipõcskét, így
kis tulajdonosa újra szaladgálhat benne és koptathat-
ja tovább! Luca baba anyukája

TISZTELT SZERKESZTÕSÉG!
A Király utcai sétány parkosításakor – néhány
méterre a sétánytól – a Semsey Aladár parkban  is
elkészült egy kõvel körülölelt  virágágyás. (közel a
Lebstück Mária u. 65. szám bejáratához). Termõföld

is került oda, csak sajnos virág nem, vélhetõen
„kifelejtõdött”. Most nyomnövényekkel teli, és várja
a tavasz virágait. A Semsey park pedig a fû kaszálását,
mert óriásira nõtt a sok esõtõl.
(Ui. Számítok a  Munkásotthon utcai muskátlikra is.)

Tisztelettel: Gaál Katalin (Lebstück Mária u.)

O L V A S Ó I L E V É L

M O S Ó G É P
és mikrósütõ javítása

Felújított automata 
mosógépek árusítása házhoz

szállítással, garanciával.
Tel.: 453-0567, +36/30/931-9955
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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.

ROBERT THOMAS: NYOLC NÕ
2010. június 11., 19 óra 
Újpest Színház bérlet 4. elõadás

„ITT VAN A MÁJUS, 
ITT VAN A NYÁR…”
2010. május 20., 16 óra
Vidám nótamûsor. Jegyár: 900 Ft
Fõvédnök: Belán Beatrix Újpest al-
polgármestere. Társszervezõ: Újpesti
Roma Kisebbségi Önkormányzat. 
Fellépõ mûvészek: Dömsödi Farkas Bálint,
Kádár Zsuzsa, Fejes Sándor, Petik Erzsi,
Bende Tibor, Gyöngy Rózsa, Mészáros Bé-
la, Szûcs Julika, Kiss Józsi, Kovács Böske,
Kapi Gábor, Németh Anna, Nyári István,
Szászik Melinda és Pál Attila operett-
énekesek. Közremûködik: Oláh Ernõ csel-
lómûvész és a Romhányi Nyugdíjas Klub
Népdalköre (Kovács Istvánné vez.) Szer-
kesztõ: Molnár István Gábor. Zenei kíséret:
Novák Dezsõ és cigányzenekara. Rendezõ-
mûsorvezetõ: László Mária 

ADYFAMÍLIA CSALÁDI NAP
2010. május 29.
– Kõrös Márta dioráma-kiállítása;
– jelmezes felvonulás római kato-

nákkal;
– pantomim-bemutató; 
– az újpesti iskolák színpadi pro-

dukciói
– „jó ebédhez szól a nóta”;
– görög és  örmény nemzetiségi

táncok;
– latintáncok 
– a HAKME cigányzenekara játszik.  
– „Grimasz”-összeállítás Karinthy

Frigyes vidám írásaiból 
– az UTE karate- és torna szakosz-

tályának bemutatója;
– 30 perc humor  Beliczai Balázzsal
– hastánc bemutató;
– operett, musical és slágerek!

Sztárvendégek: Janza Kata és Egy-
házi Géza.

– Egész nap: népmûvészeti kirako-
dóvásár, kiállítás az Ady MK. kerá-

mia stúdió munkáiból;  agyago-
zás, aszfaltrajz-verseny, kerékpá-
ros kresz-vetélkedõ, légpuska-lö-
vészet, tûzszerészeti bemutató,
„Titanic” óriáscsúszda, mese-já-
tékkuckó. A belépés ingyenes!

„CINTÁNYÉROS CUDAR VILÁG”
2010. május 28., 19 óra
Operett és musical koncert
Fellépõ mûvészek: Hruby Edit ma-
gánénekes, Egri László magánénekes,
Magas Zsuzsanna magánénekes,
Neumark Zoltán zongoramûvész.

Felcsendülnek dallamok a Csár-
dáskirálynõ, Marica grófnõ, Mág-
nás Miska, My fair lady, Hegedûs a
háztetõn címû elõadásokból. Jegy-
ár: 1500 Ft.

MEGHÍVÓ
2010. május 28-án, 18 órára Új-
pestre, az Ady Endre Mûvelõdési
Központ Galériájába (1043 Buda-
pest, Tavasz u. 4.) Kõrös Márta:
Üdvözlet Újpestrõl címû diorá-
ma-kiállításának megnyitójára. A
kiállítást megnyitja: Dr. Kovács
Ivánné, az Újpesti Városvédõ Egye-
sület elnöke. A kiállítás 2010. júni-
us 11-ig tekinthetõ meg, naponta
10-18 óra között.

ÚJPEST GALÉRIA
Bodonyi Ferenc képzõmûvész, Bí-
ró Sándor szobrászmûvész és Més-
záros István festõmûvész közös ki-
állítása május 30-ig tekinthetõ meg
az Újpest Galériában.

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

www.adymk.hu

ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ

– ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
AZ OTTHONOM, ÚJPEST 
GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZAT 
KIÁLLÍTÁSA
Május 17–június 4. 
Az általános és középiskolás tanu-
lók által készített, a kerülethez kö-
tõdõ alkotásokat bemutató kiállí-
tásunkra minden érdeklõdõt sze-
retettel várunk! Megtekinthetõ:
naponta 9-18 óra között  (hétvé-
gén is).

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

www.ugyih.hu

A KARINTHY 
FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

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

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

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

KATTINTS RÁ NAGYI!
Az internet használatának elsajátí-
tása idõskorban. Foglalkozások:
2010. május 19–június 3, szerdán
és csütörtökön 9–11.55 óráig. Díja:
1000 Ft/fõ/25 óra. Vezeti: Turner
Ferenc oktató. Bõvebb információ
Tóthné Ruzsinszki Ilonától kérhetõ
a 380-6163-as telefonszámon. Hely-
szín: KFÁMK fõépület

www.karinthyamk.sulinet.hu

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN
Egyéni és fizetési kedvezményekkel,

ingyenes szolgáltatásokkal

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

(élelmiszer- és vegyiáru, lakástextil
és bútor, zöldség-gyümölcs)

boltvezető, idegenvezető,
elsősegély tanfolyam. Jelentkezés és

információ: 06-30-557-1236
A képzés helye: BKIK Újpesti

Kirendeltsége 
(1042 Bp., Árpád út 56.)



KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet, Hladony

Sándor Gyula, Rádi Attila önkor-
mányzati képviselõk június 7-én 17-
18 óráig tartanak fogadóórát. Hely-
szín: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-
09-05. Bartók Béla önkormányzati
képviselõ június 1-jén 18-19 óráig;
Koronka Lajos önkormányzati képvi-
selõ június 3-án 17-18 óráig tart foga-
dóórát. Helyszín: Árpád út 56. Tel.:
369-09-05. Nagy István országgyûlési
és önkormányzati képviselõ június 1-
jén 16-17 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: 1042 Bp,, István út 11. Daróczi
Lajos önkormányzati képviselõ júni-
us 14-én 15-17 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Árpád út 56. Tel.: 369-09-05

PARLAMENTI LÁTOGATÁS
A Fidesz újpesti szervezete május 22-
én 13 órakor parlamenti látogatást
szervez. Jelentkezni a 369-09-05 tele-
fonszámon, hétköznap 11-18 óráig.

www.ujpestifidesz.hu

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

választókerület: Megyer-Székes-
dûlõ) fogadóórája: Megyeri Úti Álta-
lános Iskola, minden hónap elsõ hét-
fõjén 16.30-17.30. Kovács Sándor
listás képviselõ fogadóórája: Megye-
ri Úti Általános Iskola, minden hó-
nap elsõ hétfõjén 16.30-17.30.

www.szdszujpest.hu

TISZTELT ÚJPESTI 
SZIMPATIZÁNSAINK!
Irodánk minden pénteken,

17 és 18 óra között tart nyitva.
Kérjük Önöket, vegyék fel velünk a
kapcsolatot, hogy minél hatéko-
nyabban muködhessünk együtt!
Címünk: 1046 Budapest, Szent
László tér 7.
Telefon: 06-30-561-9022.
Honlap: www.ujpestijobbik.hu
e-mail: ujpest@jobbik.hu
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Újpesti Szervezete

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

képviselõi fogadóóráját minden

hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
tartja a KDNP Templom u. 4. alat-
ti helyiségében. Az esetleges kérdé-
seikkel ezen az idõponton kívül a
kdnpujpest@gmail.com címen bár-
mikor fordulhatnak hozzánk.

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET 
KÉPVISELÕINEK 
FOGADÓÓRÁJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Újpest Önkormányzata

Pályázati felhívás
A Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézeti

helyiségek és terület bérletére 

1. Szakrendelõ: (1046 Budapest, Görgey

A. u. 30.) földszinti elõcsarnok lift elõ-

terében a lifttel szemben 6,0 m2 szabad

terület.

2. Szakrendelõ III. emeleten egy 7,2 m2-es

alapterületû helyiség.

3. Szakrendelõ V. emeleten egy 15,5 m2

alapterületû helyiség

4. Árpád Kórház: (1041 Budapest, Árpád

út 126.) Árpád útról nyíló 19,0 m2 alap-

területû üzlethelyiség.

5. Városi Kórház: (1047 Budapest, Baross

u. 69-71.) büfé helyiség.

E területeken csak az egészségügyi ellátást se-

gítõ szolgáltatások befogadására van lehetõ-

ség.

Jelentkezés esetén az érdeklõdõk az Ellátási

osztályvezetõnél Sárvári Péternél (06-20-9123-

897 telefonon egyeztetve munkanapokon 8-16

óra között) tudják a helyszínt megtekinteni.

A pályázatokat 2010. V. 31-ig zárt borítékban a

Gazdasági Igazgatóság titkárságára (1041 Bu-

dapest, Nyár u. 103.) lehet leadni.

HIRDETÉS
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Ingatlan eladó

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

� Eladó Káposztásmegyeren, Óceánárok utcá-
ban 68 m2-es, 2,5 szobás, nyugati fekvésû lakás VI.
emeleten. Zárt folyosós, dupla liftes házban,
ÖKO-program folyamatban. Busz, villamos 2
percnyire. Irányár: 10,99 MFt. Tel.: 06-70-505-1834  

� Újpest kertvárosában, 366 m2-es összköz-
mûves telken, kétlakásos, kétszintes, 130 m2-
es, nagyteraszos, erkélyes, ikerház fél, 25 m2-es
alápincézett különálló garázzsal, eladó. Eladá-
si irányár: 39,9 MFt. Tel.: 06 70/637-2718

� Újpesten Izzó lakótelep szélén 649 m2-es
telken, 65 m2-es, karbantartott, 1 szoba +
tartózkodó összkomfortos családi ház, mel-
léképülettel, garázzsal eladó. Eladási ár: 21,5
MFt. Tel.: 06 70/637-2718

� Csömörön a Béke tér közelében, 791 m2-es
közmûvesített telken,  kétgenerációs  családi
ház 2 x 90 m2 + tetõtér, 25 m2-es különálló ga-
rázzsal eladó. Eladási ár: 28,3 MFt. Tel.: 06
70/637-2718

� Bp., IV ker., Liszt F. utcában, téglaépítésû
társasház III. emeletén, 37 m2-es, összkomfor-
tos, 1 szoba étkezõs, gázkonvektoros fûtésû,
felújítandó  lakás, tárolóval eladó. Ingatlano-
sok ne hívjanak! Eladási irányár: 6,9 MFt. Tel.:
06 70/617-3522 

� Újpesten, 3-as metró végállomásától pár
lépésre, régi polgári házban, III. emeleti, 3 +
félszobás, fõtérre nézõ ablakokkal, felújítan-
dó polgári lakás eladó. Eladási irányár: 20,9
MFt. Tel.: 06 70/637-2718

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

� 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 inf-
rastruktúra, közlekedés. A lakás erkélyes, napfé-
nyes. Irányár: 7,8 MFt. Tel.: 06-30-584-3714

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

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

� Újpesten, Tungsram utcában 51 m2-es, más-
fél szoba + étkezõs, nagyerkélyes, gázfûtéses, víz-
órás, kiváló állapotú 3. emeleti lakás tulajdonos-
tól eladó. Négyemeletes, cseréptetõs, nagyudva-
ros, nem panel házban. 12,9 MFt. Tel.: 06-20-446-
4767

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

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

� Kassai utcában 54 m2-es kétszobás, gardró-
bos lakás eladó. Dupla biztonsági rács, kamera,
klíma. Új radiátorok, beépített erkély, redõny, re-
luxa, riasztó, fali ventillátorok. Ár: 9,5 MFt. Tel.:
06-20-802-6675

� Tél utcában eladó egy 150 m2-es telken lévõ
136 m2-es, 2005-ben épült dupla komfortos csa-
ládi ház. 3 + 1 szoba, 28 m2-es terasz, 12 m2-es
pince. Parkosított, szép kert, légkondi. Irányár:
42,9 MFt. Tel.: 06-20-802-6675

� Elõkertes, csendes, négyszobás, akár kétgene-
rációs 140 m2-es családi ház 365 m2 telken, szép,

hangulatos környezetben, eladó. Gépkocsi beál-
lási lehetõség, garázs. Irányár: 39,9 MFt. Tel.: 06-
70-318-6359

� Újpesten eladó a Rózsa utcában lévõ felújí-
tott, 35 m2-es, 5. emeleti panorámás lakás. Új
konyhabútor, új ablakok. Irányár: 8 190 000 Ft.
Tel.: 06-30-206-1414

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

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

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

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

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

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

� Eladó/kiadó Újpesten, parkban, metró közeli,
53 m2-es, 7. emeleti panel. Átalakított nappali +
háló + hall. Járólap, parketta, felújított nyílászá-
rók, erkély, világos konyha, vízóra, ajtórács. Ár: 9,2
MFt/80 000 Ft/hó rezsivel. Tel.: 06-20-518-7907

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

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

� XVI. kerület, Mátyásföldön eladó egy hangula-
tos, kétszobás, nagykonyhás, szép napos, erkélyes,
csúsztatott zsalus, gázkazán fûtéses, mérõórás la-
kás 11.6 MFt-ért. Tel.: 06-30-609-9681, 369-3336

� Ha megnézi, megigézi! Nógrádban, Nagyoro-
sziban, csodás fekvésû 800 nöl gyümölcsös kis
téglaházzal, vízzel, villannyal, fûtéssel 2,8 MFt-ért
eladó. Tel.: 06-30-609-9681, 369-3336

� Eladó Erdõsor utcában, csúszózsalus házban
egy 67 m2-esm, 2,5 szobás, panorámás, erkélyes,
felújított lakás. 12,5 MFt. Tel.: 06-30-269-9687
http://www.ingatlanbazar.hu/budapest-iv-
kerulet-panel-lakas-elado/3045382

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

� Balatonkenesén közel a strandhoz felújított
parasztház (nem vályog) nagy kerttel, gyümölcs-
fákkal a falu közepén eladó. Központi fûtés. Cse-
re is érdekel. Ára: 25 MFt. Tel.: 06-70-270-4012

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

� Újpesten, a Pozsonyi úti lakótelepen 1 + 2
félszobás, 56 m2-es lakás eladó csendes, parkos
környéken. Ingatlanosok kíméljenek! Irányár: 10
MFt. Tel.: 06-20-549-5859

� Eladó egy másfél szobás, erkélyes lakás a Nyár
utcában és a Pozsonyin 1 + 2 félszobás lakás
magánszemélytõl. Kiadó is bútor nélkül. Tel.: 06-
20-349-6819

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

Ingatlant kiad

� Kiadó a IV. kerület Zichy Mihály utcában a
Stop.Shop mögött egy 52 m2-es, 1,5 szobás, bú-
torozott lakás a földszinten. Bérleti díj: 50 000
Ft+ rezsi. Tel.: 06-20-469-5269

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

� Káposztásmegyer II-n 36 m2-es, egy szobás
bútorozott lakás a 14-es villamos végállomásánál
35 eFt + rezsiért hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-
93-101-99.

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

� Káposztásmegyeren, frekventált helyen lé-
võ 30 m2-es üzlethelyiség, csendes tevékeny-
ségre kiadó. Érdeklõdni: 06-20-251-2954

� Nemdohányzó, józan életû férfi részére szoba
kiadó. Rezsivel együtt 30 000 Ft. Tel.: 709-3282. 

� Frekventált helyen, Újpest központjában 27
m2-es üzlet bérleti joga átadó. Tel.: 06-20-550-
0475

Üzlethelyiséget kiad

� Kiadó üzlethelyiség (21m2) Újpest köz-
pontjában, a metró közelében. Teljesen fel-
újított, azonnal költõzhetõ. Alkalmas szol-
gáltatás, iroda, stb. (ÁNTSZ szempontoknak
megfelelõ. Tel.: 06-30-9-649-579

Ingatlant cserél

� Elcseréljük, vagy eladjuk érdi kisebb családi
házunkat. Budapesti másfél-kétszobás jó állapo-
tú öröklakásra, értékegyeztetéssel. Panel kizárva.
Tel.: 06-20-516-0412

� Adok egy 71 m2-es, 2,5 szobás, nagykonyhás,
felújított (járólap, csempe, sarokkád, radiátorok,
konyhabútor) földszinti panel öröklakást. Kérek:
egy 53 m2-es, 1 + 2 félszobás, felújított örökla-
kást + 1,5 MFt-ot. Tel.: 06-20-934-1445

Garázs

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

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

� Festés, mázolás, tapétázás, minõségi munka
korrekt áron. Glettelés, gipszkartonozás fóliázással,
bútormozgatással. Tóth Zoltán, 06-20-534-7493

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

� Redõny, reluxa, szerelés-javítás, gurtni cse-
re, párkányok, szúnyogháló, harmonika ajtó,
szalagfüggöny szerelése. Tel:06/20 321-06-01

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

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

� Ha nem akar folyton azzal szembesülni,
hogy TÁRSASHÁZBAN nem jól mennek a dol-
gok, váltson közös képviselõt! Ingyenes aján-
latunkat kérje az info@inhouse.hu e-mail cí-
men vagy telefonon: 451-0100

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

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

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

� Cserépkályha, kemence, csempekandalló,
minden szakmába vágó munkát vállalunk. IV.
ker. Templom u. 2. Tel.: 06-20-951-3212, 06-
20-594-9536

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

� Könyvelés, Adótanácsadás, adóbevallás
kedvezõ áron, visszamenõleg is Újpest Köz-
pontban. www.mincont.hu, Tel.: 06-30-587-
6925

Oktatás

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

� Olasz nyelvoktatás Újpesten – minden szinten –
minden, ami olasz: nyelv, kultúra, mûvészet, kony-
hamûvészet, divat, dizájn, irodalom, film, zene.
Hatékonyan, szórakoztatóan, céltudatosan. Tel.:
06-20-518-7907. olaszonline.blogspot.com

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

Állást kínál

� Kft. keres lakatost, csõszerelõt újpesti
munkahelyre. Tel.: 06-60-234-2-678

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

Üdülés

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

Egészség

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

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

Régiség

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

Vegyes

� Teljesen újszerû kézi Bioptron lámpa színterá-
piával együtt 100 eFt-ért (féláron) eladó. Tel.: 06-
20-93-101-99.

Társkeresés

� 178/65, 34 éves leszázalékolt fiatalember ke-
resi egy független, szerény, szintén magányos
leány 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! Szek-
rénysorok, ülõgarnitúrák, gardróbok, ágyak, ét-
kezõgarnitúrák. 10 000–30 000 Ft. Tel.: 06-20-
235-7884
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Könyv

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindenki együttérzését, akik
május 6-án édesanyám Pénzes Ilona
(Loncika) temetésén személyesen vagy ké-
sõbb szóban megemlékeztek. Külön köszö-
netet szeretnék mondani Újpest önkor-
mányzatának, akik személyesen is tiszteletü-
ket tették édesanyám temetésén. Gyerme-
kei és hozzátartozói

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

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

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 

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

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

Lapzárta: csütörtök 14 óra!

15 

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

földszinti felújításra szoruló helyiségek bérelhetõk az Ady Endre
Mûvelõdési Központban irodának, üzlethelyiségnek vagy oktatási

célra 2010. június 1-tõl. Érdeklõdni lehet Kilián Ferenc 
üzemeltetési osztályvezetõnél a 06-70-430-5610 telefonszámon.



Káposztásmegyeri Nap 

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat és a Karinthy Frigyes ÁMK szervezésében május 15-én került
megrendezésre a Káposztásmegyeri Nap a megszokott helyszínen, a Kósa Pál sétányon. 

Sport és kultúra Káposztásmegyeren 

z idõjárás délelõtt még kegyes volt a
résztvevõkhöz; bár kicsit hûvös idõben,
de „esõmentesen” indultak kicsik és na-

gyok a futó, és kerékpáros programokon. A legki-
sebbek kezdtek a mini futással, majd a maxi futás
és a hosszabbított útvonalú kerékpározás követ-
kezett. A mini futáson 1323 kisgyerek indult, a
maxin 996 felnõtt vett részt; a kerékpározást pe-
dig 779 fõ vállalta. Aki ezekrõl lemaradt,  fekveny-
omásban, szkanderezésben, tollasban, bokszzsá-
kolásban mutathatta meg ügyességét és erejét. 

Délelõtt kipróbálhatták magukat a gyerekek a
rodeobikán, a mászófalon, az ugrálóvárakon, részt
vehettek arcfestésen és a vidámpark programjain.
Megismerhették az Állatsziget örökbe fogadható

kutyáit és cicáit, ugyanígy a Noé Állatotthon ál-
latmentõ programját, melyhez az érdeklõdõk
akár a helyszínen is csatlakozhattak. Hagyomá-
nyosan fõzõversenyen is részt vehettek az újpesti
családok, barátok, és bemutatkoztak a kerületi ci-
vil szervezetek is. A Magyar Vöröskereszt véradás-
ára 52-en jelentkeztek, köztük 4 új véradó. 

A tombolasorsolás alatt sajnos eleredt az esõ,
így a délutáni programok a Karinthy Frigyes
ÁMK aulájában kerültek megrendezésre. A Ka-
rinthy ÁMK köreinek programja után a Szép Er-
nõ Színház gyermekmûsorát és a Zabszalma
gyermekzenekar koncertjét nézhették meg a
gyerekek. A látványos capoeira-bemutató után a
népszerû elõadók, zenekarok következtek:

Kovácsovics Fruzsina, Fekete Dávid és a Unique
fellépése után a Mystery Gang fergeteges kon-
certje zárta az idei Káposztásmegyeri Napot. 

Bár nemcsak a teljesítmény, hanem a részvétel
is fontos volt a sportrendezvényeken, a szervezõk
az elsõ három helyezettet sporteszközökkel jutal-
mazták. A mini futás elsõ helyezettje – és egy
gyermekkerékpár boldog tulajdonosa – Kósa
Ábel, a Homoktövis óvoda ovisa lett. A maxi futá-
son Surányi Dániel, a Bornemissza Péter Általános
Iskola tanulója végzett az elsõ helyen, õ egy
mountain bike-kal térhetett haza a fesztiválról.
Egy újpesti tanár is gazdagabb lett egy kerékpár-
ral. A szerencsés nyertes a Csokonai Gimnázium
pedagógusa, Tóth Árpádné. – P. K.

A
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