
FO
TÓ

: V
Á

R
A

I
M

IH
Á

LY

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

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2011. március 31., V. évf., 12. szám

ÚJPESTI NAPLÓ

OVIZSARUK SEGÍTENEK
MEGVÉDENI A KICSIKET
A rendõrség óvodásoknak szóló
bûnmegelõzési programjából tar-
tottak bemutatót a Lakkozó utcai
óvodában – a siker vitathatatlan.

– 5. oldal

GYÛLNEK AZ ADOMÁNYOK
A BABITS FELHÍVÁSÁRA
Egymás után csatlakoznak az újpes-
ti iskolák a Babits Gimnázium felhí-
vásához, amelyben a japán földren-
gés áldozatainak gyûjtenek adomá-
nyokat. – 4. oldal

ÁTSZABJÁK, FEJLESZTIK
A  VAGYONÕRSÉGET
A kor kihívásainak megfelelõ átala-
kításokat hajtanak végre az Újpesti
Vagyonõr Kft.-nél – mondta la-
punknak Cserna Sándor cégvezetõ.

– 6. oldal

KÖZÖSEN HIRDETIK 
A BÉKÉS SZURKOLÁST
Újpest és Ferencváros polgármes-
tere együtt lép fel a sportszerû
drukkolásért a két futballcsapat
pénteki rangadója kapcsán.  

– 13. oldal

www.ujpest.hu

EmlékmeccsEmlékmeccs
Szusza Ferenc legendás alakját idézték fel az Újpest
FC–Górnik Zabrze összecsapáson – 3. oldal



émcsövek, lombikok, petricsészék és Bun-
sen-égõk között vezetett a Felszínelõk Or-
szágos Kémiaverseny nyitórendezvényén

résztvevõk útja, míg eljutottak a gázcsapokkal,
mosdótálcákkal, és konnektorokkal sûrûn dekorált
padsorok között ülõhelyükre.  A katedrán vagy tíz,
teljesen egyforma lombik sorakozik katonás rend-
ben egymás mellett, mögöttük fehér köpenyes di-
ákok tesznek-vesznek, idõnként kaján mosollyal a
közönséget szemlélve.  

„Minden kémia, ami körülvesz” – ez a mottója a
rendhagyó kémiavetélkedõnek. Az állításban rejlõ
igazságot Molnár Szabolcs, Újpest alpolgármestere
egy példával erõsíti meg: „Amikor az egyetemen,

vegyészmérnökként el-
sõs hallgatókat oktat-
tam, megkértem õket,
mondjanak egy példát
a habosított polimerre.
Még segítettem is ne-
kik, nem kell valami na-
gyon különleges dolog-
ra gondolniuk. Senki
nem tudta a választ, pe-

dig igazán egyszerû: a kenyér. A kenyértészta
ugyanis – ha kémikusként szemléljük – valóban
habosított polimer” – mesélte az alpolgármester,
aki vegyészként is büszke arra, hogy éppen Újpes-

ten kapott helyet a kémiaverseny nyitóeseménye.
A Könyves Kálmán Gimnázium egyébként is nagy
hangsúlyt fektet a természettudományos tárgyak
oktatására – erõsítette meg Sömjén Gábor, az isko-
la igazgatója. A kémiaoktatás azonban nem elsõ-
sorban az alapismeretek megszerzése miatt fontos.
A vegyészet olyan tudomány, amely nélkül meg-
szûnhetne a civilizáció. Ez a tudomány sajnos ma
kevéssé népszerû a jövõ nemzedékek körében, pe-
dig nagyon nagy kereslet van jó szakemberekre –
közölte.

Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár arról
szólt, hogy a tavaly õszi vörösiszap-katasztrófa ke-
zelése sokkal nehezebben és lassabban ment volna,
ha nincsenek a kormány mellett kémikusok és ve-
gyész szakemberek. A vegyészet azonban nem csak
a katasztrófa-elhárítás során lényeges, nemzetgaz-
dasági jelentõsége is van. Hozzátette: a kormány
azért támogatja a Felszínelõket, mert az újszerûsé-
gével hozzájárulhat a kémiai tudományokon ala-
puló iparágak iránti érdeklõdés felkeltéséhez. A ké-
mia a jövõ tudománya – emelte ki Papp-Váry. 

A terület legfõbb problémája az utánpótlás kér-
dése. Dr. Szalay Luca, a Magyar Kémikusok Egyesü-
letének képviseletében elrettentõ adattal érkezett.
Az idei tanévben országos (!) szinten négyen tanul-
nak kémiatanár-szakokon, holott a megfelelõ szín-
vonalú oktatáshoz évente nyolcvan új kémiatanár-
ra lenne szükség. 

Az innováció, a kreativitás, az ötletesség nem
csak a vegyészet, de a gazdaság bármely más terü-
letén is a rendszer motorjának számít, és a válság-
ból kivezetõ egyik lehetséges, és nagyon jó útnak
számít – ezt már Christophe Gourlet, a Sanofi-
Aventis vezérigazgatója mondta a megnyitón. 

Az esemény végén a helyettes államtitkár és há-
rom „könyveses” diák, Anna, Szabina és Zsolt lé-
pett a katedrára és néhány kémcsõ, egy fél vörös-
káposzta leve és a már említett lombikok segítsé-
gével mutatta be, milyen vegyi folyamatok zajlanak
le lúgos és savas környezetben, amelyek megvál-
toztatják a zöldség színét. – H. L.

K
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Egy szelet habosított polimer vajjal és paradicsommal

A kémia a jövõ tudománya
2011 a Kémia Nemzetközi Éve. Ebbõl az alkalomból hirdettek országos ké-
miaversenyt, melynek ünnepélyes bemutatójára az újpesti Könyves Kál-
mán Gimnáziumban került sor. Az eseményen részt vett többek között
Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár, Molnár Szabolcs, Újpest alpol-
gármestere és Christophe Gourlet, a Sanofi-Aventis vezérigazgatója is. 

Megalakulásának harmincadik évfor-
dulóját ünnepelte a Budapesti Moz-
gássérültek Egyesületének Újpesti
szervezete. Ez alkalomból az Ady
Endre Mûvelõdési Központban
rendezett ünnepi gálamûsort az
egyesület. A köszöntõ beszédek sorát
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
nyitotta, kiemelve a szervezet fontos-
ságát, melyet az újpesti önkormány-

zatnak kötelessége támogatni. A foly-
tatásban Szakály József, a MEOSZ fõ-
titkára, valamint Szõllõsiné Földesi Er-
zsébet, a Mozgássérültek Budapesti
Egyesületének vezetõje mondott kö-
szönetet az újpestiek munkájáért, ki-
emelve Major Ferencnét, aki ‘88 óta
egészen ez év márciusáig volt a kerü-
leti szervezet vezetõje. Az ünnepi
mûsorban, melyet Zana Anita, az Új-

pesti Mozgássérült Klub új vezetõje
szervezett, fellépett Napsugár Anna
Zenei Jeltánc Társulata, és a 10 éves
Roll Dance Budapest Kerekesszékes
Kombi Táncegyüttes is. Az egyesület
újdonsült elnöke, Zana Anita el-
mondta: tele van tervekkel, és na-
gyon fontosnak tartja, hogy kicsit ki-
mozdítsa a tagokat a négy fal közül.

– ANTOS

Harmincéves a mozgássérültek egyesülete
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Wintermantel Zsolt polgármester
tartotta a szavát, és március 26-
án, annak ellenére megjelent az
Újpesti Városvédõ Egyesület ren-
dezvényén, hogy éppen ekkor zaj-
lott a Szusza Ferenc stadionban az
emlékmérkõzés, ahová a beszélge-
tés végeztével sietett is vissza. Az
ismerkedésnek induló összejöve-
telbõl igazi fórum kerekedett. 

Kovács Ivánné, a városvédõ egyesület
elnöke nyitotta meg a rendezvényt,
majd Szöllõsy Marianne, az Újpesti
Helytörténeti Gyûjtemény vezetõje fag-
gatta a polgármestert. Wintermantel
Zsolt elmondta, egyetemistaként, a
hallgatói képviseletekben végzett mun-
kája kapcsán megtanulta, mi a helyi
közélet, az önkormányzatiság. Maga
sem gondolta, hogy reál-beállítottsága
ellenére, még karitatív szervezetek
munkájában is részt vesz. Szóba került
a környezetvédelem területén végzett
tevékenység, és természetesen kirajzo-
lódott a politikusi pálya is. 

Terítékre került az önkormányzat is.
Újpest polgármestere elmondta, az át-
adás-átvétel igen korrektül zajlott, és
számos dologban sokkal jobb állapo-
tokat talált, mint, amire számított,
igaz, az ellenkezõjére is akadt példa. Az
eltelt idõben sok mindenbe belevág-
tak, rengeteg ügy áll elõkészítés alatt. 

Szöllõsy Marianne megemlítette,
hogy a városvédõk sokat beszélnek az
épületek védettségérõl. – Lehet úgy is
védeni a várost, hogy egyszerûen csak
tiszteletben tartjuk az értékeket, de

más példák is akadnak – kapcsolódott
a témához a polgármester. – Akadnak
olyanok, akik kemény munkát áldoz-
nak arra, hogy ezeket az épületeket do-
kumentálják, kutatnak, forrásmunká-
kat készítenek. Mindenki hozzátehet
valamit az ügyhöz. Mindenesetre nem
árt nyitott szemmel járni. Hladony Sán-
dor képviselõtársam a minap küldött
nekem egy e-mailt, melyben felhívta a
figyelmem arra, hogy egy fontos épület
kimaradt a védendõk közül. Bevallom,
meglepõdtem, mert komoly elõkészítõ
munka elõzte meg a védetté nyilvání-
tott épületek listájának összeállítását.
Azonnal pótoljuk a mulasztást, szak-
véleményeztetjük az épületet, és meg-
indítjuk a védetté nyilvánítási eljárást. 

Ha úgy vesszük, a városvédelem ré-
sze az is, hogy õrizzük városunk tiszta-
ságát. A kérdés az, miként lehetne rá-
bírni az itt élõ embereket, hogy jobban
megbecsüljék a környezetüket .
Wintermantel Zsolt úgy véli, nincs egy-
értelmû recept a vandalizmus és a sze-
metelés visszaszorítására, de az biztos,
hogy ebben jelentõs szerepe lehet az
oktatásnak, a családnak, a különféle kö-
zösségeknek. A civil szervezetek sokat
tudnak tenni a városért. Az a tapaszta-
lat, hogy ha szimbólumot is hordoz
egy-egy kezdeményezés, bátrabban áll-
nak mögé a közösségek. A polgármes-
ternek nem szimpatikus az a szemlélet,
mely szerint egyesek kitalálnak valamit,
bekopognak az önkormányzathoz, és
kijelentik, tegyétek mellé a pénzt. Az
igazi civil szervezet az, amely saját érté-
ket, harmóniát teremt, megtalálja a
tettre kész polgárokat, és szükség ese-
tén a támogatókat. Ez nem azt jelenti,
hogy az önkormányzat a lehetõségek-
hez mérten ne támogatná anyagilag is
a jó kezdeményezéseket. Az Újpesti
Városvédõ Egyesület példa lehet má-
sok számára is. Ez a közösség hatalmas
tudásmennyiséget halmozott fel, mû-
vészeti értéket is képviselõ könyveket,
gyûjteményeket hozott létre, amely
önmagáért beszél. Magyarország akkor
lesz igazán erõs, ha nagyon sok ilyen
szervezet lesz. – ÁDÁM TAMÁS

Polgármesteri látogatás
a városvédõknél

A civilek
sokat
tehetnek
Újpestért
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Mi legyen a villamosmegálló neve?

Egy kattintás Újpestért!
A helyi vállalkozások támogatása érdekében internetes
szavazáson kéri az újpestiek véleményét a városvezetés
a Szent István téri villamosmegálló átnevezésérõl.

A városvezetés az újpesti vállalkozásokat nem csak az ingyenes hirdetési le-
hetõséggel támogatja, de más módon is segíti: a napokban az ujpest.hu és
az ujpest-kaposztasmegyer facebook oldalon indított internetes szavazást.
Ennek célja, hogy ne csak a kerületben élõk, hanem az ide érkezõk is minél
többen betérjenek a Szent István tér mellett mûködõ újpesti vásárcsarnok-
ba és piacra, ahol kiváló minõségû árukat lehet vásárolni. 

Wintermantel Zsolt polgármester fõvárosi képviselõként kész kezdemé-
nyezni a jelenleg a Szent István tér nevet viselõ villamosmegálló átnevezését
vagy kiegészítését a piacra illetve a vásárcsarnokra vonatkozó megjelöléssel,
amennyiben ez elnyeri az újpestiek támogatását. Ehhez nem kell mást tenni,
mint kattintani a fenti oldalak valamelyikén a legszimpatikusabb elnevezésre.

A három lehetõség közül az elsõ tûnik a legátfogóbb változtatásnak, mi-
vel a „Szent István tér–Újpesti Piac” megálló a tér nevét is megõrizné, míg a
másik kettõ vagy a piacra vagy a térre vonatkozik. A döntést ezúttal is a sza-
vazókra bízzák.

A városvezetés várja az újpestiek és Újpestet a kerület határain túl is sze-
retõk szavazatát. Csak egy kattintás Újpestért! Szavazni az ujpest.hu bárme-
lyik lapján, a bal oldalon található szavazóval lehet.

A tér elnevezésérõl szóló internetes szavazásra 
szórólapon is felhívják az újpestiek figyelmét



Bár zuhogott az esõ, a bátrabbak kerékpárral ér-
keztek március 17-én az újpesti Városházára,
majd részt vettek azon a fórumon, melynek elsõd-
leges célja az ismerkedés volt, de a helyzetértéke-
lés sem maradt el, és ötletekbõl sem volt hiány. 

A hozzászólásokból kiderült, az újpestiek szeret-
nek biciklizni. Más kérdés, hogy kerékpárutak te-
kintetében nem állunk túl jól. A díszteremben a
Magyar Kerékpárosklub vezetõi találkoztak az ön-
kormányzat képviselõivel és az érdeklõdõkkel. A
fórumon részt vett többek között Rádi Attila al-
polgármester, Uti M. Attila, a Városüzemeltetési és
Környezetvédelmi Osztály fõosztályvezetõje,
Ozsváth Kálmán és Hladony Sándor képviselõk,
Cserna Sándor közbiztonsági referens.

László János, a Magyar Kerékpárosklub elnöke
arról beszélt, elkötelezett abban, hogy Budapest
közlekedése jelentõsen javuljon. Ennek nagyon
fontos és hatékony eszköze a városon belüli kerék-
páros közlekedés javítása. Azt szeretnék elérni, ha
minden kerületi útépítés, felújítás, lakóterület fej-
lesztés kapcsán figyelembe vennék a kerékpáros
szempontokat is. 

Kovács Virág, a klub munkatársa a biciklibarát
úthálózat fontosságát hangsúlyozta. Igen haszno-
sak a kerékpársávok, itt sem árt óvatosan vezetni,
a balesetek hetven százaléka az útkeresztezõdések-
ben történik. A klub több javaslatot is kidolgo-
zott, amelyeket Újpesten is meg le-
hetne valósítani: kerékpárparko-
lók építése, egyirányú utcák meg-
nyitása kétirányú kerékpáros for-
galom számára, Duna menti ke-
rékpáros turisztikai és fõhálózati
nyomvonal kialakítása.

Szabó Sándor, a kerékpárosklub észak-pesti terü-
leti szervezetének aktivistája naponta szembesül
az újpesti helyzettel. Az Árpád út és a Váci út ke-
resztezõdésén biciklivel életveszélyes közlekedni,
egy felmérés szerint ez Budapest tíz legveszélye-
sebb csomópontjának egyike. Ugyancsak zûrös az
áthaladás az Elem utca folytatását képezõ vasúti
átjárón és a Régi Fóti úti aluljárón. Újpesten hu-
szonöt olyan egyirányú utca található, ahol ki le-
hetne jelölni bicikli utakat.  

Többször szóba került a Külsõ Szilágyi út, a Fóti
út, és számos egyéb utca sorsa. A résztvevõk
egyetértettek abban, hogy kerékpáros szempont-
ból is ki kellene használni a bennük rejlõ lehetõsé-
geket. A Megyeri úton ugyan biztonságosan teker-
hetnek, csak az a gond, miként az egyik hozzászó-
ló fogalmazott, hogy a bicikliút a semmibõl a sem-
mibe visz.  Jó dolog, hogy sok helyen a száguldó
autósokat fekvõrendõrökkel próbálják visszafogni,
ugyanakkor azok kialakításánál nem gondolnak a
kerékpárosokra. Kevés a szabványos tároló is, pe-
dig egy autó helyén tíz bicikli parkolhat. 

László János összegzésében felhívta a figyelmet
arra, Újpesten majd' minden családnak van bicikli-
je, és bizony sokan nyeregbe pattannak naponta.
Végezetül Rádi Attila alpolgármester elmondta: szí-

vesen fogadják a szakmai vélemé-
nyeket, és támogatják, hogy na-

gyobb nyilvánosságot kapjon az
ügy. Természetesen a

tervek kidolgozá-
sánál figyelembe
veszik majd a ke-
rékpárosok érde-
keit is. – ÁDÁM

– Felhívásunk kedvezõ fogadtatásra
talált az újpesti oktatási-nevelési in-
tézményeknél – mondta lapunknak
dr. Kövesdi István igazgató. A Szûcs
Sándor Általános Iskola, a Homoktö-
vis Általános Iskola, a Bajza József Ál-
talános Iskola, a Testnevelés Tagoza-
tos Általános Iskola, a Megyeri Úti
Általános Iskola, a Német Tagozatos
Általános Iskola, az Angol Tagozatos
Általános Iskola diáksága és nevelõ-

testülete csatlakozott kezdeménye-
zésünkhöz. A középiskolák közül a
Könyves Kálmán Gimnázium, a Ká-
rolyi István 12 Évfolyamos Gimnázi-
um és a Kozma Lajos Faipari Szakkö-
zépiskola lesz a Babits Gimnázium
partnere. A felsorolás ez alkalommal
nemcsak köszönetünk jele – fûzi
hozzá az igazgató. Jelzés ez azok szá-
mára is, akik még nem csatlakoztak a
kezdeményezéshez: nekik segítünk

megtalálni a hozzájuk legközelebb
esõ gyûjtõhelyet, ahol átadhatják azt
az összeget, amit gondoltak. 

– Meddig fogadják az iskolák a
pénzadományokat? 

– Április 7-én 12 óráig. E napon,
délután gimnáziumunk aulájában
mûsoros délutánra várjuk az iskolák
képviseletében érkezõ adománygyûj-
tõ diákokat, tanárokat és a Vöröske-
reszt szervezet megbízottját. Ezt kö-
vetõen még két napon át a Babits Mi-
hály Gimnázium marad a gyûjtõhely.
Április 9-én, 10 órától tárt kapukkal
várjuk az újpestieket jótékonysági
rendezvényünkre, amelyre meghívjuk
a Japán Nagykövetség képviselõit, a
Japán–Magyar Baráti Társaság tagjait,
a Japán Nyelvtanárok Egyesületét, és
sok más szervezet képviselõit. Ren-
dezvényünkre meglepetéssel is készü-
lünk, szeretnénk a sokak számára eg-
zotikusnak tûnõ, ismeretlen távoli
ország kultúráját bemutatni. – B. K.

Mint arról elõzõ héten beszámoltunk, adománygyûjtésre kérõ levelet juttatott el a
japán nyelvoktatást végzõ Babits Mihály Gimnázium diáksága és nevelõtestülete az
újpesti iskolákba. Azóta mi történt? – tudakoltuk a középiskolában. 

Sorra csatlakoznak az iskolák a Babits jótékonysági akciójához

Gyûlnek az adományok Japánnak

A biztonság két keréken is a legelsõ

Drótszamarasok Újpesten
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Látogatóban
Semsey Aladár
unokájánál
Wintermantel Zsolt polgármester csokoládéval
és virággal kereste fel otthonában Semsey Ala-
dár, Újpest egykori, legendás polgármester-
ének unokáját, Csorba Gyulánét. Mint a talál-
kozón kiderült, Éva asszony fia és Újpest pol-
gármestere már régóta ismerik egymást. 

A találkozó lehetõséget teremtett arra is, hogy
személyesen hívja meg Éva asszonyt és családját az
április 5-i, Semsey Aladár Újpesti Életmûdíj átadó
ünnepségére. A kötetetlen hangulatú beszélgetésen
sok mindenrõl szó esett. Például a nagy elõdökrõl,
arról, hogy egy közösség miként fejezheti ki köszö-
netét, háláját azok iránt, akik Újpestért tevékeny-
kedtek. Nem beszélve arról, hogy a jelen generáció-
jának is kellenek igazodási pontok, példaképek,
akiknek életébõl, tetteibõl okulni lehet. Éva asszony
öniróniával utalt életkorára, s így arra, ugyan mi
dolga lehet még az életben, de rögtön adódott a
válasz is: megélni, hogy a családot ért sok mellõzés
után, ismét ragyogjon a Semsey név. Újpest polgár-
mestere azt kívánta, hogy ennek szívmelengetõ ha-
tását sokáig érezze Éva asszony és a Semsey-család.
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osszcsont Ricsi és Rendõr Ro-
bi ezúttal a Lakkozó utcai óvo-
dában népszerûsítette az ovi-

zsaru programot. Ricsi rendszerint
bajba keveredik, Robi azonban a he-
lyes útra tereli, ahogy a gyerekek a
rendõrség elõadóival, majd az óvoda-
pedagógusokkal együtt levonják az
esetek tanulságait. A két bábfigurát
Rostás Ottó zászlós mutatta be, aki a
BRFK bûnmegelõzési osztályáról, óvo-
dáról óvodára járva népszerûsíti a
programot. Újpesten Farkas Dóra
rendõrhadnagy felelõs a program si-
keréért. Budapesten eddig összesen
több mint negyven intézmény – mint
megtudtuk, elsõként a Pozsonyi úti,
majd a Virág ovi – csatlakozott. 

A nagycsoportosoknak szóló okta-
tás során számos veszélyre hívják fel a
figyelmüket, amely az utcán vagy ott-
hon érheti õket. Például megtanulják,
hogy idegentõl nem fogadnak el sem-
milyen tárgyat, a zebrán egymás kezét
fogva csoportban haladnak át és így

tovább. A gyerekek az elsõ találkozáson
a rendõrség munkatársaitól kapnak
ízelítõt, a játékos oktatást már az intéz-
mények óvodapedagógusai végzik, mi-
után részt vettek a rendõrség felkészí-
tésén. Az óvodáknak az eszközöket kell
megvásárolni, a tananyagot és a bábo-

kat. Bugánné Kurucz Zsuzsanna, a Lak-
kozó óvoda helyettes vezetõje az Új-
pesti Naplónak azt mondta, nem kér-
dés, hogy csatlakoznának, de egyelõre
gondot jelent a 10 ezer forintos okta-
tócsomag árát elõteremteni. „Ami a
gyerekeknek jó, azt mindig támogat-
juk” – összegezte benyomásait.

A gyerekeket egy igazi rendõrautó
várta az udvaron, ahol Rostás Ottó en-
gedélyével szirénázhattak, a hangos-
beszélõben egymás után hangzott fel a
„Figyelem, itt a rendõrség!” felszólítás.
Felpróbálták a rohamsisakot, irányítot-
tak forgalmat, majd megbilincselték a
hadnagyot. Farkas Dóra kérdésünkre
megjegyezte, természetesen nem csak
a program keretében megy az óvodák-
ba, ha ideje engedi, szívesen látogat a
kicsikhez, együtt ülnek a szõnyegre be-
szélgetni. Rostás Ottó még távozása
elõtt megígértette az ovisokkal, hogy
szót fogadnak, jól viselkednek, és nem
harapják, verik meg egymást. Az akár
toborzónak is beillõ foglalkozás végén
még többen nyújtották kezüket a zász-
lós azon kérdésére: na lássam, ki akar
még itt rendõrnek állni? – U. N.

Újpesten eddig két óvoda csatlakozott a rendõrség bûnmegelõzési programjához.
Múlt héten a Lakkozó Óvodában jártak a BRFK és az újpesti kapitányság munkatár-
sai, kedvet csinálni a játékos, nevelõ, oktató akcióhoz.

R

Rosszcsont Ricsi és Rendõr Robi a Lakkozóban járt 

Nem harap az ovizsaru!

NYÍLT NAP
A Karinthy Frigyes Általános Mû-
velõdési Központban a Bölcsõde,
az ÁMK Óvoda és az Óceán tag-
óvoda 2011. április 16-án, 10-12
óra között, nyílt napot tart. Sze-
retettel várjuk az érdeklõdõ szü-
lõket, gyermekeket, hogy megis-
merkedjenek intézményeinkkel,
gondozónõinkkel, óvodapedagó-
gusainkkal, nevelési programunk-
kal, a feltételrendszerrel, azokkal a
programokkal és lehetõségekkel,
amelyeket az ÁMK kínál!

Karinthy Frigyes ÁMK  
1048 Bp., Hajló u. 2-8. 

Óceán tagóvoda 
1048 Bp., Óceánárok u. M.

A VIOLA OVIBAN
Nyílt napot tartunk leendõ óvo-
dásainknak 2011. április 28-án
(délelõtt 9:00-12:00-ig), melyre
minden érdeklõdõ szülõt és
gyermekét szeretettel várunk.
Ezen a napon a gyermekek meg-
ismerkedhetnek az óvodával, a
szülõk kérdéseire pedig az
óvónénik és Váczi Lajosné óvo-
davezetõ válaszol. Érdeklõdni és
bejelentkezni az alábbi elérhetõ-
ségeken lehet: Telefon: 3699-513,
e-mail cím: violaovi@upcmail.hu

Nõk a képzõmûvészetben címmel
április 1-jén nyílik tárlat az Újpest
Galériában. Somos Zsuzsa képzõ-
mûvésszel, az ötletadóval arról is
beszélgettünk, az alkotásig vezetõ
út a két nem tagjai esetében azon-
ban tartogat különbségeket.  

– Hogyan jött létre ez a kiállítás?
– Két éve, ötvenöten hoztuk el alko-

tásainkat – festményeket, grafikákat,
szobrokat – mi újpestiek és másutt
élõk. A nõnap idejére esõ kiállítás ak-
tualitását ez is adta: virág helyett, vagy
mellé, lehetõséget kaptunk az együt-
tes bemutatkozásra. A szervezést
Szunyoghy András, az Újpesti Mûvé-
szek Társaságának elnöke vállalta.

–Miért volt számodra fontos, hogy nõk
alkotásai köszöntsék a tárlatlátogatókat?

– Erre a világ számos pontján volt
már kezdeményezés és példa. Néhány
évvel ezelõtt éppen Bécsben keltette
fel az érdeklõdésemet egy ilyen kiállí-
tás. Az ötletet sokáig magamban õriz-
tem, majd egy társaságban hirtelenjé-
ben hangosan is megfogalmaztam ér-
zéseimet errõl. Éppen férfiak, képzõ-
mûvészek és mûvészettörténészek he-
lyeseltek, biztattak, miért is ne?   Az öt-
letet felkarolták, mellénk állt az önkor-
mányzat, valamint az Ady Mûvelõdési
Központ is, amely egy nem színtiszta
profik alkotta tárlat esetében, manap-
ság nem mindennapi dolog.  Ahhoz,
hogy ötvenöt kortárs hivatásos és
amatõr mûvész egy idõben állítsa ki
munkáját, és annak híre is legyen, majd
egy évnyi elõkészítésre volt szükség. 

– Létezik nõk és férfiak teremtette
mûvészet?

– Abban biztos vagyok, a képzõ-
mûvészetben nincs harc a nemek
között, a mûvészet létezik pusztán
és nemek szerinti megbontás nélkül.
Azt sem állítanám, ha ránézek egy
kortárs festményre, meg tudnám
mondani, férfi vagy nõ festette. A
színvilág és a témaválasztás mindig
elárulja, valóban szívbõl jövõ mû
született-e. Tudom azonban, hogy az
alkotáshoz vezetõ út, ha a nõ teljes
életet él, nehezebb.   

– Saját tapasztalat?
– Az életutamon, másokéhoz ha-

sonlóan, a  festészet és grafika egy-
aránt vonzott. Animátor és grafikus
voltam a Pannónia filmstúdióban,
mesefilmeket, mesekönyveket illuszt-
ráltam. E mellett képzõmûvésznõ tár-
saimhoz hasonlóan a családi kötele-
zettségeimnek is igyekeztem eleget
tenni. Kevesebb idõ jutott az alkotó-
munkára.  Szerencsés vagyok, nincs
bennem hiányérzet, festek, rajzolok.  

– Kik lesznek a kiállítók?
– A részvételre számos nemzetközi

és országos hírû képzõmûvészt kér-
tünk fel, de emellett arra is töreked-
tünk, hogy a kiállításon vegyenek
részt az újpesti képzõmûvészek közül
is számosan.  – B. K.

Ötvenöt alkotó hölgy egy kiállításon

Nõk a mûvészetben



Kft.-t 2003-ban hozta létre
az önkormányzat vagyo-
nát kezelõ UV Zrt. A cél

világos volt: a betörések és más
bûncselekmények visszaszorítása,
az önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok, gazdasági egységek védelme,
valamint a lakossági vagyon meg-
óvása. Egy idõ után a polgármeste-
ri hivatal, a vagyonkezelõ társaság
és a rendõrkapitányság kezdemé-
nyezésére kezdõdött el a jelenleg is
mûködõ vagyonvédelmi távfel-
ügyeleti rendszer és diszpécserköz-
pont kiépítése.

Az ezredfordulót követõ hét év
során külterületi és egy fejállomást fi-
gyelõ biztonsági kamerát telepítet-
tek. A megfigyelõ rendszer fejlesztése
folyamatos, az ideális állapot elérésé-
hez azonban még sok kamerára és je-
lentõs technikai átalakításokra lenne
szükség. A cég jelenleg a rendõrségen
üzemelõ önkormányzati tulajdonú,
14 darab rádiós forgatható kamerá-
ból álló CCTV rendszer üzemeltetését
és karbantartását is végzi.

Az élõerõs vagyonvédelem, a ren-
dezvények biztosítása sem elhanya-
golható része a társaság tevékeny-

ségének, de foglalkoznak magán-
nyomozással, személyi biztosítással,
pénzszállítással, és fegyveres õrzés-
sel is.  

– A folyamatos fejlesztések követ-
keztében jelenleg egész Újpestet le-
fedjük, de a szomszédos kerületekbe
is elér a rádiós távfelügyeleti rend-
szerünk – mondja Cserna Sándor
ügyvezetõ. – Ugyanakkor a teljes
igazsághoz tartozik, hogy a térfigye-
lõ rendszer egyes elemeit több mint
tíz éve telepítették, már nem min-
denben felelnek meg a kor követel-
ményeinek. Azon vagyunk, hogy a
legkevesebb erõforrás felhasználásá-
val, a legjobb rendszert hozzuk létre.
Jó hír, hogy az önkormányzat költ-
ségvetésébe idén is bekerült ez a
beruházás. A kamerarendszer kor-
szerûsítése jelenleg is zajlik. Új ka-
merát szerelünk fel például a Vá-
roskapunál, amelyet – a töb-
biekhez hasonlóan – bekötöttünk
a rendõrségen üzemeltetett térfi-
gyelõ központba.

Már dolgoznak Újpest új közbiz-
tonsági stratégiájának a kidolgozá-
sán, pedig a jelenleg érvényben lé-
võt is csak négy éve fogadta el az
önkormányzat. Muszáj, mert a bûn-
cselekmények elkövetési módszere
folyamatosan változik, és az új kihí-
vásokkal szembe kell nézni. A mun-
kabizottságban részt vesz többek
között a rendõrkapitány, a közterü-
let felügyelet vezetõje, a két polgár-
õr szervezet képviselõje, a kataszt-
rófavédelem, a tûzõrség illetékese,
illetve a városüzemeltetési és város-
fejlesztési bizottság elnöke, és per-
sze Cserna Sándor, aki a polgármes-
teri hivatal közbiztonsági referense
is. A szakemberek felmérik azokat a
kockázati tényezõket, folyamato-
kat, helyszíneket, amelyek a közbiz-
tonságra veszélyesek és minden-
napjainkat negatívan befolyásol-
hatják. 

– Rengeteg jogszabályi változás volt
az elmúlt idõszakban, amelyeket az
olyan események kényszerítettek ki,
mint például a West Balkán szórako-
zóhelyen történt tragédia – mondja
a vezetõ. – Ezen rendeletek egyike
március elején lépett életbe, és ala-
posan megszigorította a rendezvé-
nyek lebonyolítását, biztosítását.
Természetesen munkánk során mi
ezeket maximálisan figyelembe vesz-
szük, és a ránk esõ részt jogszerûen
alkalmazzuk.  

Talán a leglátványosabb, egyben
legnehezebb munka a társaság „ar-
cának” átszabása lesz.

– Teljes arculatváltáson megy át a
cég – szól a tervekrõl Cserna Sándor.
– Megkeressük majd az újpesti cége-
ket, hogy bemutassuk a társaságun-
kat. Ehhez minõségi bemutató
anyagra, prospektusokra lesz szük-
ség. A lakosok sem ismerik eléggé a
tevékenységünket. Szeretnénk job-
ban kihasználni a hirdetésekben rej-
lõ lehetõségeket. Nagy piacról van
szó, hiszen Újpesten 105 ezer ember
él, jelenleg több mint négyszáz ob-
jektum van bekötve hozzánk. Szó-
val, meg kell újulnunk. Sokat kell fej-
lõdnünk az élõerõs õrzés színvonalá-
ban, a képzésben. Az is biztos, hogy
átalakítjuk a teljes ellenõrzési rend-
szert. A kapcsolattartás, a kommu-
nikáció terén is van mit tenni. Pon-
tosan fel kell mérni majd, hol, mi-
lyen kockázati elemek léteznek, és
hogy ezeket, hogyan lehet csökken-
teni, netalán kizárni.

Nyílt titok, hogy a társaság nyere-
séges, az ügyfelek megbízhatónak és
rugalmasnak tartják. Mivel adottak
a feltételek, szeretnének terjeszkedni
a XIII., XV. kerület irányába, és még
az sem zárható ki, hogy Dunakeszin
is megjelennek. – ÁDÁM TAMÁS

(A lomtalanítással kapcsolatos köz-
terület-felügyeleti intézkedésekrõl be-
számolónk a 11. oldalon olvasható.)

NÉVJEGY
Cserna Sándor katonai fõiskolát
végzett, munka mellett a Közgaz-
daságtudományi Egyetem Humán
management szakán szerezte
újabb diplomáját. Angolul társal-
gási szinten beszél, de spanyolul és
oroszul is megállja a helyét. Dolgo-
zott a rendõrségen vizsgálóként,
nyomozóként, majd a demokrati-
kus titkosszolgálatok megalakulá-
sát követõen 1990-tõl a MK Kato-
nai Biztonsági Hivatal biztonsági
fõtisztje, személybiztosító csoport-
vezetõje volt. Civil szakmai tapasz-
talata sokágú: egy nagy sörgyár ré-
gióbiztonsági vezetõje, a Magyar
Államkincstár biztonsági osztály-
vezetõje, a Malév Rt.-nél objektum
és vagyonvédelmi vezetõ, egy ma-
gán biztonsági cégnél régióvezetõ,
majd biztonságtechnikai divízióve-
zetõ, Polgármesteri Hivatal közbiz-
tonsági és védelmi referense.

Átalakul, fejlõdik, terjeszkedik az újpesti vagyonõr cég

Térfigyelõ kamera 
a Városkapunál is
Új vezetõ került az Újpesti Vagyonõr és Szolgáltató
Kft. élére: Cserna Sándort február 1-jén nevezték ki az
önkormányzati tulajdonú társaság ügyvezetõjének. A
komoly szakmai múlttal rendelkezõ vezetõ határozott
elképzelésekkel érkezett, és azonnal hozzálátott a
munkához. Feladat akad elég, átszabni a cég arculatát,
fejleszteni a technikát, hatékonyabbá tenni az élõerõs
õrzést, a vagyonõrök körében az oktatást. Sokkal job-
ban oda kell figyelni a piacon való megjelenésre, a
marketingre, és a megbízók megelégedettségére,
valamint a saját állomány munkakörülményeire is. 
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HOBO KÁPOSZTÁSMEGYEREN
Bár a Hobo Blues Band nemrégiben
koncerttel köszönt el a közönségtõl,
az újpesti születésû, éppen legutób-
bi nemzeti ünnepünkön Kossuth-
díjat kapó Földes László elõadómû-
vésztõl nem kellett még búcsút ven-
nünk. A Magyar Költészet Napja
idején rendszeresek HOBO újpesti
fellépései. Ezúttal április 8-án, 19
órakor, Hármas zsoltár címû önálló
estjével érkezik a Karinthy Frigyes
Általános Mûvelõdési Központ Kö-
zösségi Házába. HOBO a mesterei –
József Attila, Vlagyimir Viszockij és
Jim Morrison – tiszteletére összeállí-
tott irodalmi mûsora költészet és ze-
ne egy elõadásban. Ami az idõ elõre-
haladtával sem veszít szépségébõl és
megrendítõ erejébõl. Belépõ: elõvé-
telben 1500 Ft, helyszínen: 2000 Ft.

V. ZENEDE NAP
Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola
ezúttal is készül – alapítványa által
inspirált – Zenede napjára. A célt,
hogy ismerjék meg a Zeneiskola tö-
rekvéseit az ódon falakon kívül is,
már teljesítették. Többszáz újpesti
viszonozta tapssal a tanszakok nö-
vendékeinek és mûvésztanárainak
mûsorait. A hallgatóság és a fellé-
põk közti bizalom eredményeként
ötödszörre láttak a szervezéshez.
Április 16-án, 14.30-tól 21.30-ig
csendül fel zeneszó, elõször az Egek
Királynéja Fõplébánia Templomban,
majd az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont több pontján. A hallgatóság víg-
opera keresztmetszet, a jazz tanszak
mûsora, sõt, mesejáték közül választ-
hat, miközben zenés foglalkozáson ve-
hetnek részt az ovisok, és lesz kirako-
dóvásár is. A hagyományos- és népze-
nei hangszerbemutató különleges
szemszögbõl láttatja a hangszereket.

Támogatói jegyek: felnõtteknek: 1000
Ft, gyermekeknek:100 Ft.

GONDOLD ÚJRA…
Nem mind szemét, ami annak lát-
szik. A régi igazság jelenkori példá-
ját mutatja be – környezetvédelmi
szempontból – április 4–10. között
megtekinthetõ kiállításán az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház. A Gondold
újra… címû képzõmûvészeti tárlaton
általános- és középiskolai diákok ejte-
nek ámulatba bennünket saját ma-
guk alkotta tárgyakkal. A felhívásra
ugyanis olyan, kommunális hulladék-
ból és már elavult használati tárgyak-
ból készített kreatív alkotásokat vár-
tak, amelyek a környezetvédelem
fontosságára figyelmeztetnek. Meg-
nyitó: április 4-én, 17 órakor.
Helyszín: Újpesti Gyermek Galéria. 

ÚJPEST SZÍNHÁZ
Marcel Achard: A bolond lány. Kri-
mi vígjáték, április 30-án, 19 óra-
kor az Újpest Színházban. A Körúti
Színház vendégjátéka egy évtizedek-
kel ezelõtti, Madách Színházi elõ-
adást, Domján Edit és Márkus Lász-
ló legendás kettõsét juttatja eszünk-
be. Miközben két, igazán méltó, mai
utódot, Pikali Gerdát és Kautzky
Armandot látjuk fõszereplõként a
színpadon. A milliomos bankár há-
zában történt bûneset hozza lázba a
párizsiakat. Ki ölte meg az uraság
sofõrjét és mindenesét, Miguel
Ostost? Talán egykori szeretõje,
esetleg a fess, idõsödõ bankár, vagy
annak hitvese? És egyáltalán kinek
az érdeke az „Ostos-ügy” elhallgatá-
sa? Ezek, a mába is áthallásos kérdé-

sek teszik a darabot aktuálissá, a
nagyszerû humorú szöveg pedig re-
mekül eljátszhatóvá. További szere-
pekben: Koncz Gábor, Lipták Péter,
Udvarias Anna, Király Adrián, Oroszi
Tamás, Placskó Emese, Pecsenyiczky
Balázs. Rendezõ: Galambos Zoltán.
Jegyár: 2200, 2500 Ft.

APRÓK TÁNCA
Szederinda-aprók tánca április 9-én,
17 órától 18.30-ig várja hangulatos
táncházába az óvodás és kisiskolás
korú gyermekeket és szüleiket. Az
évek óta zajló, nagysikerû tematikus
táncház törzsközönsége már tudja,
kicsinek és nagynak milyen kellemes
az este a táncházat vezetõ Pekler Ka-
tával és a Csobán zenekarral. Azok-
nak, akiknek nincs még programjuk
erre az estére, kimondottan ajánljuk.
A belépés 500 forint, kétéves kor
alatt ingyenes. Színhely: Karinthy Fri-
gyes ÁMK, Közösségi Ház.

FÉLMARATONI TÁVON 
Az április 4-8. között zajló Újpesti
Diáknapok egyik érdekessége a
„Félmaratoni” versmondás, amelyre
április 8-án, 9-21 óra között kerül
sor a rendezvénysorozatot szervezõ
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban.
A versmondással József Attila és a
Magyar Költészet Napja elõtt tiszteleg-
nek a szervezõk és a résztvevõk. A ren-
dezvényen bárki részt vehet nézõként,
és szereplõként egyaránt. Egy magyar
költõ versét kell elmondani, vagy felol-
vasni. A versmondók elõzetes jelentke-
zését a titkársag@ugyih.hu e-mail cí-
men, vagy a 369-1283-as telefonszá-
mon várják.

KOMOLYZENEI KONCERTEK
Hódolva a hagyományoknak, ta-
vasszal, nyár elején komolyzenei
koncertek színhelye lesz az Újpest-
Kertvárosi Szent István Plébánia-
templom, illetve annak nagyterme.
Április 9-én, 16 órakor a Jakabné
Kovács Márta-Alaksáné Pálházi
Katalin-Hoksza Andrea-Hollósi Ka-
talin alkotta mûvészcsoport
Haydn: Krisztus hét szava a keresz-
ten címû mûvét adja elõ. Május 8-
án, 19 órakor, Keszthelyi Márta
(ének), Bolyosné Pethõ Ildikó (orgo-
na), Jakabné Kovács Márta (hege-
dû) fellépésével Szûz Mária, égi
anyánk címmel koncerteznek. Jú-
nius 3-án, 19 órakor Liszt Ferenc
orgona- és kórusmûveibõl idéz a
Laudate kórus közremûködésével
(vezényel: Gógucz Emma) Faragó
Ákos orgonamûvész. A koncertek
térítésmentesek. Helyszín: IV., Rá-
kóczi tér 4-6. 

KÖZELEG A HÚSVÉT!
Az ünnepi készülõdés ezernyi lehe-
tõsége közül húsvéti játszóházat vá-
lasztott az Újpesti Gyermek-és Ifjú-
sági Ház, amikor meghirdette: ápri-
lis 20-án, 14-15.30 óra között várja
az általános iskolai csoportokat. Az
ünnepet váró, és alkotni vágyó fiata-
lok kézmûves foglalkozáson készít-
hetik el az apróbb-nagyobb díszeket,
személyre szóló ajándékokat. Akik
számára a hajtogatás, vágás, festés
nem annyira vágyott elfoglaltság, ne
búsuljanak: táncház is lesz! A prog-
ramra elõzetes jelentkezés szükséges
a 369-1283-as telefonszámon. 

Ezt
ajánljuk
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Program-
naptár
2011. április 1–7-ig 

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� 11-00-18.00: Nõk a mûvészetben.
Képzõmûvészeti kiállítás. Ötvenöt nõ,
ötvenöt alkotás. Április 1-tõl 17-ig.
Megnyitó: április 1-jén, 18 órakor. Új-
pest Galéria
� 11.00-18.00: Poznan-Budapest a
barátság jegyében. Dokumentum kiállí-
tás. Április 17-ig. Újpest Galéria
� 9.00-18.00: Visszatekintõ. 90 éves a
Speciális Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény. A kiállítás április 8-ig tekinthetõ
meg. Megnyitó április 4-én, 16 óra-
kor. Újpesti Gyermek Galéria.
� 9.00-18.00: Gondold újra… Általá-
nos- és középiskolás diákok által, hulla-
dékból és elavult használati tárgyakból
készített kreatív alkotások kiállítása.
Megtekinthetõ: április 4-tõl 10-ig.
Megnyitó április 4-én, 17 órakor. Új-
pesti Gyermek Galéria.
� 10.00-18.00: Urbán Tibor: Víztor-
nyok címû fotókiállítása, április 4-ig.
FÁMK Fõépület, Galéria
� Tóth László festõmûvész, az Újpesti
Mûvészek Társasága, a Nagybányai
Nagy Zoltán Klub és az Országos Kép-
zõ- és Iparmûvészeti Társaság tagjának
kiállítása a FSZK Király Könyvtárában,
nyitvatartási idõben, április 23-ig. 

RENDEZVÉNY
Újpesti Diáknapok április 4–8. között,
az UGYIH szervezésében.

Április 1., péntek
SZÍNHÁZ
18.00: La Mancha lovagja. Zenés szín-
darab. A Babits Mihály Gimnázium elõ-
adása, az önkormányzat támogatásá-
val, újpesti diákoknak. Ady MK

NYELVTANULÁS 
17.00-18.30: Kezdõ angol tanfolyam.
KFÁMK Fõépület 

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

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
15.00-16.30: Jazzbalett. Ady MK
16.30-18.00: Társastánc – gyermek.
KFÁMK KH
18.00-19.00: Társastánc – felnõtt, ha-
ladó. KFÁMK KH
19.00-20.00: Társastánc felnõtt, kezdõ.
KFÁMK KH
14.30-18.15: Hip-Hop. UGYIH
16.30-21.00: Földházi Péter társastánc
tanfolyama. UGYIH

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK

Április 2., szombat
SZÍNHÁZ
11.00 és 18.00: La Mancha lovagja. Ze-
nés színdarab. A Babits Mihály Gimná-
zium diákjainak elõadása, az önkor-
mányzat támogatásával, újpesti diá-
koknak. Ady MK

EGÉSZSÉG
10.00-18.00: Egészség és ezotéria nap.
KFÁMK Fõépület 

BÖRZE
9.00-13.00: Babaruha és játékbörze.
UGYIH

SPORT, TORNA, MOZGÁS
20.00-02.22: Éjszakai ping pong.
KFÁMK KH
15.00-16.00: Senior torna. KFÁMK KH

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

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

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái.
Ady MK

ZENÉS EST
17.00: Ismerkedési est. HAKME Klub

Április 3., vasárnap 
ZENE, TÁNC
17.00-22.00: Ötórai Tea. Társastánc
party. UGYIH
17.00-22.00: Hétvégi Randevú. A 60-
as, 70-es évek zenéjét játssza a Szilver
Boys együttes. Ady MK

Április 4., hétfõ
VÉRADÁS
14.00-16.00: Véradás. UGYIH

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

TORNA, MOZGÁS, SPORT
14.00-18.00: Sportnap a Tábor utcá-
ban. (Újpesti Diáknapok)
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna.
Ady MK
9.30-10.15: Manó torna. KFÁMK KH
18.30-19.45: Hatha jóga. KFÁMK KH
15.00-16.00: Senior torna. KFÁMK KH

KÉZMÛVESSÉG
9.00-12.00: Foltvarrók Köre. KFÁMK KH
17.00-20.00: Kerámia stúdió. Ady MK
17.00-20.00: Pedagógus rajzszakkör.
UGYIH

FOTÓ
18.30-22.00: Digitális fotó UGYIH

BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. ADY MK

16.00-17.00: Ovi néptánc. KFÁMK Fõ-
épület
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance (1-4.
osztályosoknak). KFÁMK KH
14.30-18.15: HIP-HOP. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

Április 5., kedd
KLUBNAP
15.00: A Magyarnóta és Zenebarát Tár-
saskör klubnapja. Újpesti Polgár Centrum

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK
KH
9.30-11.00: Babajátszó. UGYIH

BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC 
15.00-19.30: Jazzbalett. Ady MK
17.00-17.45: Balett. KFÁMK KH
17.00-18.00: Rock and roll. UGYIH
18.00-21.00: Társastánc. Földházi
Tánciskola. UGYIH
19.30-21.00: Salsa, Zumba. UGYIH
19.00-20.00: Kezdõ Zumba. KFÁMK KH

TANÁCSKOZÁS 
8.30-14.00: EGYMI-konferencia. UGYIH

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

VETÉLKEDÕ
14.00-18.00: Miénk a sziget! (Újpesti
Diáknapok) Margitsziget

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-21.00: Jóga tanfolyam. Ady MK
14.00-20.00: Jóga Vanillyával. UGYIH
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH
18.00-21.00: Kriston intim torna.
KFÁMK Fõépület

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

Április 6., szerda
VETÉLKEDÕ 
14.00-18.00: Mûveltségi vetélkedõ (Új-
pesti Diáknapok). UGYIH

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

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

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

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-18.00: Gyógytorna. Gyermekek-
nek. KFÁMK Fõépület
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna.
Ady MK
16.00: Bikfic torna kicsiknek. Melicher
Cecíliával. UGYIH
16.45: Bikfic torna nagyocskáknak.
Melicher Cecíliával. UGYIH
17.30: Bikfic torna ovisoknak. Melicher
Cecíliával. UGYIH 

18.00-19.00: Kondicionáló és gerinc-
torna. KFÁMK Fõépület
18.15-19.45: Csí Kung-Tai Csi. KFÁMK KH

TÁNC, NÉPTÁNC, HASTÁNC
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfo-
lyam. KFÁMK KH
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK
17.00-18.00: Hastánc kezdõknek.
Fakhr Eldin-Balogh Cecíla. UGYIH
18.00-19.00: Hastánc középhaladók-
nak. Fakhr Eldin- Balogh Cecília. UGYIH 
19.00-20.00: Hastánc haladóknak:
Fakhr Eldin-Balogh Cecília. UGYIH
16.30-17.30: Rock and Roll. UGYIH
17.00-17.45: Tulipán gyermek nép-
tánc. KFÁMK KH

Április 7., csütörtök
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK
15.00-18.00: Felnõttképzési Tájékozta-
tó Szolgálat-konzultáció. Ady MK

GÁLA
16.00-18.00: EGYMI-gála UGYIH

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK
KH
9.30-10.30: Zenebölcsi. UGYIH

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. „A
nyers étel csodája” címû elõadás. Elõ-
adó: Csengei Károly. UGYIH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK
18.30-19.30: Kezdõ Zumba. KFÁMK KH
18.00-19.00: Rock and roll. UGYIH
18.00-19.00: Salsa, Zumba. UGYIH
19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás.
KFÁMK KH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
20.00-21.30: Flamenco. UGYIH

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

TORNA, MOZGÁS, SPORT
19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK Fõ-
épület
17.00-21.00: Jóga. Ady MK
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

Olvasóink figyelmébe! Összeállításunk
nem tartalmazza a teljes kínálatot. Kér-
jük, érdeklõdjön a mûvelõdési intézmé-
nyeknél! 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény:
Fejezetek Újpest történetébõl. A kiállí-
tás megtekinthetõ – vasárnap és hétfõ
kivételével – naponta 10-17 óráig,
szombaton 10-14 óráig.
KFÁMK Fõépület: Karinthy Frigyes
emlékkiállítás
KFÁMK Közösségi Ház: Maklári Péter
fotóriporter: Hollókõ címû fotókiállítása.
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Április 6-án, szerdán, 17-18 óráig, ingyenes jogi
tanácsadást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Hely-

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

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkor-
mányzati képviselõk április 4-én, hétfõn, 17-18-óráig
tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán
Gyula képviselõk április 4-én, hétfõn, 18-19 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest,
Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05. Nagy István önkor-
mányzati képviselõ április 5-én, kedden, 16-17 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, II/68.
Jókay Attila; Koronka Lajos önkormányzati képviselõk
április 11-én, hétfõn, 17-18 óráig; Bartók Béla önkor-
mányzati képviselõ április 12-én, kedden, 18-19 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út
56.). Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati
képviselõ április 25-én hétfõn 18-19 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest,
Árpád út 56.)Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

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

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

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

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

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

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

INGYENES ADÓSSÁGRENDEZÕ TANÁCSADÁS 
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeté-
nél (1046 Budapest, Nádor u. 1.). A DHK (Díj-

hátralék kezelõ) ügyfeleinek távhõdíj illetve közüzemi
díjtartozásokra a tanácsadás mellett lehetõséget bizto-
sítunk azonnali részletfizetési megállapodás megköté-
sére! Dr. Hortoványi Izabella Ügyvédi Iroda részérõl
Ambrus Tibor Géza ügyintézõ –  elõzetes bejelentkezés
alapján – várja Önöket kéthetente, hétfõn. Információ
és jelentkezés a 369-4205 telefonszámon, hétköznap
14.00-17.00 óráig.

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

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését – kezdõket,
haladókat, érdeklõdõket –, akik szívesen vennének részt
egy zenei közösség munkájában. Hozd magaddal: tudá-
sodat, jókedvedet, kíváncsiságodat, kottás füzetedet, gi-
táriskoládat, zeneszeretetedet. Figyelem: nem oktatás,
csak konzultáció, a klubtagság ingyenes! Érdeklõdni a
06/20-419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P: 10-15
óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1.

RUHAOSZTÁS
Az MSZP Újpest-Káposztásmegyeri Szervezetének Nõta-
gozata 2011. április 11-tõl 15-ig,  hétfõtõl-péntekig – 14
és 17 óra között – ingyenes ruhaosztást szervez a Nádor
utca 1. szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk!

www.mszpujpest.hu

Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselõ-
inek fogadóórái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) ön-
kormányzati képviselõ, a Káposztásmegyeri Tele-
pülésrészi Önkormányzat elöljárója, minden hó-

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

Újpestért
Egyesület
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FOTÓPÁLYÁZAT

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

Nemzetiségi tánctalálkozó
A Hálózat a Kultúráért, Mûvészetért Egyesület április
29-én, 17 órakor Nemzetiségi Tánctalálkozót szervez
az Ady Endre Mûvelõdési Központban, melyre várja
tánccsoportok (magyar népi táncok és nemzetiségi
táncok bemutatása, gyermek és felnõtt tánccsoport-
ok) jelentkezését a 06-30-240-78-74-es telefonszá-
mon. Rövid ismertetõt minden néptánccsoportról a
szalamandra@freemail.hu e-mail címre várnak. 

Tavasznyitó bál
Tavasznyitó bált szervez április 9-re, 19 órára a
HAKME, a Berda József utcai klubban. A program-
ban bálkirálynõt és bálkirályt választanak, lesz
táncverseny és tombola. Érdeklõdni a 06-30- 585-
19-72-es telefonszámon lehet. 

Gyermekeknek
Gyermekeknek szervezett kézmûves foglalkozások
színhelye minden hónap utolsó vasárnapján 10-13 óra
között az Adventista Közösségi Ház (IV., Kordován
tér 10.) A foglalkozások idõpontja: április 24., május
29. A szervezõk mindenkit szeretettel várnak.

Jótékonysági ruhaakció
A Budapest-Káposztásmegyeri Református Egy-
házközség folytatja jótékonysági ruhaakcióját,
amelynek helyszíne a Karinthy Frigyes ÁMK Kö-
zösségi Háza (IV. Lóverseny tér 6.) Idõpontok: áp-
rilis 4., hétfõ és április 5., kedd, 10-18 óráig. Min-
denkit szeretettel várnak. 

Bírságoltak 
a lomtalanítás során
Az újpesti közterület-felügyelet március 13-
26. közötti ellenõrzései során együttmûkö-
dött a polgárõrség állományával. A lomtalaní-
tás során a szabálysértések elkövetõivel szem-
ben 7 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 5
esetben szabálysértési feljelentéssel éltek, 25
esetben pedig figyelmeztették a lomot kihe-
lyezõ valamint a lomot összeszedõ állampol-
gárokat, hogy tartsák be a lomtalanítási idõ-
szakra, valamint a közterületek jogszerû hasz-
nálatára vonatkozó szabályokat. A felügyelõk
hulladék felderítõ tevékenységet is folytattak,
melynek során felmérték az idõ elõtt kihelye-
zett hulladékok helyét, mennyiségét. Észrevé-
teleiket jelezték az Észak-Pesti Hulladékszállító
Üzem Forgalomirányító Szolgálatának diszpé-
cserének, aki az elszállításról intézkedett. (UN)

Ingyenes hirdetés
újpesti cégeknek
Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Ön-
kormányzata pályázatot hirdet az újpesti
kisvállalkozások fejlõdését elõsegítõ tá-
mogatásról.

A pályázat helyi kisvállalkozások számára
biztosít ingyenes megjelenési lehetõséget az
Újpesti Napló címû újságban a pályázat el-
bírálását követõ 4 hónapon belül két alka-
lommal, alkalmanként legfeljebb 1/8 oldal
terjedelemben. A pályázati adatlap letölthe-
tõ az ujpest.hu weboldalon. A pályázatokat
írásban, pályázati formanyomtatványon a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján vagy postai úton folyamatosan lehet
benyújtani. Postázási cím: Budapest Fõváros
IV. ker. Újpest Polgármestere, 1325 Budapest,
Pf. 107.
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LAKÁSHITEL TÖRLESZTÉS
Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete, az át-
menetileg nehéz helyzetbe került csalá-
dok lakáshitel-törlesztéseinek támogatá-
sáról szóló, 25/2009. (X.1.) számú Önkor-
mányzati rendelet elhatalmazása alapján,
annak elõsegítése érdekében, hogy az
érintettek lakástulajdonukat megtarthas-
sák, és fizetõképességüket helyreállítsák,
pályázatot írt ki 2011. március 24-i kel-
tezéssel. A pályázat benyújtására nyitva
álló határidõ: 2011. április 27.,15 óra.
Részletes pályázati kiírás megtalálható az
Újpesti Napló 2011. március 24-i lapszá-
mában, továbbá a www.ujpest.hu
weboldalon. A pályázattal kapcsolatos
részletes felvilágosítás a Polgármesteri Hi-
vatal Lakásügyi Osztályán kérhetõ: IV., ker.
István út 14., fsz/4.

ÚJPEST EGÉSZSÉGÉÉRT DÍJ
Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzat képviselõ-testületének 9/2001. (V.
3.) számú rendelete alapján ebben az évben
is sor kerül az Újpest Egészségéért Díj ado-
mányozására. A felterjesztéseket 2011. áp-
rilis 22-ig Nagy István alpolgármester tit-
kárságára lehet benyújtani az erre a célra
rendszeresített adatlapon. Adatlap letölt-
hetõ a www.ujpest.hu weboldalon, illetve
átvehetõ a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáiban (IV., István út 15., Hajló
u. 42-44.), ahol a díj odaítélését szabályozó
önkormányzati rendelet  is megtekinthetõ.
A díj adományozásáról szóló felhívás az
Újpesti Napló 2011. március 24-i lapszá-
mában olvasható.
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V E R S E N Y K I Í R Á S

A hagyományos Újpesti Futó- és Kerékpáros fesztivál, idén is megrendezésre
kerül. A program fõvédnöke: Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere. Ren-
dezõi: Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, Káposztásmegyeri
Településrészi Önkormányzat. Szervezõje: Újpesti Polgármesteri Hivatal Gyer-
mek, Ifjúsági és Sport Osztálya
Idõpontok: 2011. május 7. és 2011. szeptember 24.
Helyszín: Budapest IV. ker. Újpest, Káposztásmegyer
Gyülekezés és helyszíni nevezés: A Karinthy Frigyes ÁMK és Babits Mihály Gim-
názium közötti füves területen.
Táv: Mini futás 1,6 km – elsõsorban óvodások és kisiskolások részére.
Maxi futás: 4,3 km  
Kerékpáros futam: 8,6 km
Rajt helye:Óceánárok u. (Óceánárok Óvoda elõtti útszakasz)
Cél helye: Farkaserdõ utcában (Babits Mihály Gimnázium melletti útszakasz)
Rajt idõpontja: mini futás 9.00 órakor, maxi futás: 10.15 órakor, kerékpározás
11.15 órakor
Útvonal: mini futás:  Óceánárok u.–Farkaserdõ–Farkaserdõ u.
Rossz idõ esetén: Óceánárok u–Hajló u.–Nádasdy K. u.–Tóth Aladár u.–
Farkaserdõ u. Maxi futás: Óceánárok u.–Megyeri út–Homoktövis
u.–Farkaserdõ–Farkaserdõ u. Rossz idõ esetén az erdõ körüli útvonalon. Kerék-
pározás: Óceánárok u.–Megyeri út–Külsõ Szilágyi út–Homoktövis u.–
Farkaserdõ u., 2 kör
Nevezés és részvétel: A sporteseményen mindazok a futók és kerékpározók
részt vehetnek, akik a határidõig jelentkeznek, a kiírási szabályokat elfogadják,
egészségi állapotuk és kerékpárjuk mûszaki állapota lehetõvé teszi az indulást.
A Futó- és Kerékpáros Fesztiválon mindenki csak saját felelõsségére vehet
részt.  A helyszínen orvosi vizsgálat nincs, a rendezvény egész ideje alatt egész-
ségügyi ügyelet (mentõ) biztosított. Felhívjuk a Futó- és Kerékpáros Fesztivá-
lon résztvevõk figyelmét a közlekedési szabályok betartására.
Nevezés rendje: Elõzetesen nevezni lehet az Újpesti Polgármesteri Hivatal Ist-
ván út 15. fszt. 2. sz. irodájában a tavaszi versenyre április 26-án (keddtõl)
május 3-ig, keddig, az alábbi idõpontokban: hétfõn 9-17.30-ig, kedden és csü-
törtökön 9-tõl 16 óráig, szerdán 9-tõl 17 óráig, pénteken 9-tõl 12 óráig. A ver-
seny napján a helyszínen mindhárom versenyszámra 8 órától az adott verseny-
szám indításáig lehet nevezni.
Nevezési díj (versenyszámonként): Elõzetes nevezés 500 Ft/fõ
Helyszíni nevezés a verseny napján: 1000 Ft/fõ
Minden benevezett résztvevõ emblémázott pólót kap. A pólók átvehetõk a
nevezéskor. A távot teljesítõ résztvevõk a beérkezés után frissítõt kapnak.
Díjazás: A benevezettek között értékes tárgyjutalmakat sorsolunk ki tombola
formájában. 
A mini futáson résztvevõk tombolasorsolása kb. 9.30 órakor, a maxi futáson és
a kerékpározáson résztvevõk tombolasorsolása kb. 12.30 órakor lesz a színpa-
don. A díjakat átadja Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere és Dr. Dabous
Fayez elöljáró.
Fõdíj: egy gyermek, illetve egy felnõtt MTB kerékpár. A csoportos nevezési la-
pokon szervezõként és kísérõként megnevezett személyek között is kisorso-
lunk egy MTB kerékpárt.  
A kisorsolt tárgyjutalmakat csak azok kaphatják meg, akik a rendezvény helyszí-
nén a sorsoláskor azt személyesen át tudják venni. Ha a kisorsolt személy nem je-
lentkezik, ugyanarra a tárgyra új számot sorsolunk ki. A 2011. évi két eseményen,
az óvodai és iskolai gyermeklétszámhoz viszonyított arányban, a legnagyobb lét-
számmal részt vevõ újpesti oktatási intézmények sportszervásárlási támogatás-
ban részesülnek az alábbiak szerint, a szeptemberi program után:
I. II. III. IV. V. VI. VII.
140 000 120 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000
VIII. IX. X.
50 000 40 000 30 000
Az intézményi értékelésnél a résztvevõk létszámába csak az elõzetesen bene-
vezett személyeket számítjuk bele. A óvodák esetében a tagóvoda létszámát is
figyelembe vesszük a részvételi arány megállapításánál. További információ a
Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály telefonszámán: 231-
3177 kapható. Versenyrendezõség

GYORSFODRÁSZAT
kozmetika – mûköröm

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL
vágás 1250 Ft, (tiszta haj)

festés 1250 Ft, hozott 
festékkel 400 Ft.

Egyéb szolgáltatásaink:
szárítás, vasalás, berakás,

alkalmi frizura, 
hajhosszabbítás.

H–P.: 7-19. Szo.: 8-16
Újpest, Árpád út 90-92
(bejárat a Lebstück M.

utca felõl!)
NYITÁS: április 11.
Hozza el a hirdetést, 
a hajmosás ajándék!

MUNKAVÁLLALÁSRA is alkalmas 

3 nyelvű OKLEVELET adó MASSZŐR-

TANFOLYAM indul Újpesten 

ápr. 13-án és Gazdagréten ápr. 9-én

Ára: 45 000 Ft (részlet fizetéssel)

Érdeklődni: 06-30/30-21-487;

(Cégj.szám: 02-09-07-5471)  

Roxy Szépségszalon
Cím: 1043 Bp., Tavasz u. 4. (Ady Endre

Művelődési Ház udvara)

Ingyenes szépségnapot tarunk 2011.

április 9-én (szombaton) 9 órától este

18 óráig. Ezen a napon ingyenesen

igénybe vehető szolgáltatásaink: 

női-férfi-gyermek hajvágás, mosás,

szárítás, szemöldök szedés, arc-

masszázs, smink, manikűr, lakkozás,

talp-hátmasszázs. Érdeklődés, 

bejelentkezés: 06-30-694-38-49

Jöjjön, látogasson el hozzánk, hiszen 

az Ön szépsége, a Mi sikerünk! 

Roxy Szépségszalon csapata





3192 jegy kelt el a szombat délutáni jótékonysági
mérkõzésre, amelynek célja, hogy a bevétellel tá-
mogassa azt a civil kezdeményezést, amely Szusza
Ferencnek, a klubhûség mintaképének kíván

szobrot állítani. Az eladott jegyekbõl befolyt be-
vétel és a már eddig is érkezett adományok im-
már elegendõ hátteret biztosítanak az emlékmû
létrehozásához. 

Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere sze-
rint magától értetõdõ volt, hogy elvállalta a ren-
dezvény fõvédnökségét, hiszen Szusza Ferenc ne-
ve nemcsak a klubhûséggel, a sportszeretettel, de
Újpesttel is összeforrt. „Boldog vagyok, hogy ilyen
sikerrel zárult az esemény, hiszen nemcsak a célját
érte el, és összegyûlt a pénz a Szusza-szoborra, de
a meccset is mi nyertük” – mondta a polgármes-
ter, hozzátéve: minden olyan kezdeményezést
örömmel támogat, amely a helyi közösség érté-
keinek megõrzését, összefogását célozza.

Roman Kowalsky, Lengyelország budapesti
nagykövete a lengyel-magyar barátság napjának
nevezte az eseményt, kiemelve a két nemzet év-
százados jó viszonyát. A nagykövet elismerõen
szólt Szusza Ferencrõl, aki edzõként is rendkívüli
népszerûségnek örvendett a Górnik Zabrze csa-
patánál. Kowalsky kifejezte reményét, hogy jövõ-
re, a Lengyelországban rendezett EB-n, a magyar
válogatottnak is szurkolhat majd. „A szobor át-
adásán egészen biztosan itt leszek” – tette hozzá
a lengyel nagykövet. – G. G.

Kétmilliós 
támogatás

Újpest képviselõ-
testülete lapzár-
tánk után tárgyalja
a Szusza Ferenc em-
lékszobor felállítá-
sának támogatásá-
ról szóló polgár-
mesteri elõterjesz-
tést. Wintermantel
Zsolt a március 31-i
ülésen azt javasolja,

hogy az önkormányzat a szoborállítási ke-
retbõl 2 millió forint összegig támogassa a
szobor alkotójának kiválasztását, a nyertes
mûvész tiszteletdíját. A polgármester in-
doklásában felidézi, az UFC szurkolói 2006-
ban kezdeményezték a szobor létrejöttét, és
bár 2007-ben az önkormányzat jelezte tá-
mogatási szándékát, pénzt mégsem adott.
A szobor kivitelezési költsége várhatóan 3-4
millió forint, amire a meccsbevételt kiegé-
szítõ önkormányzati rész fedezetet nyújt.

Sportszerû szurkolásra buzdít Újpest és Ferencváros 

Békét hirdetnek a polgármesterek
Bácskai János, Ferencváros és
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármes-
tere közös sajtótájékoztatón hívta fel a
figyelmet a sportszerû szurkolásra az
április 1-i Fradi-Újpest találkozó elõtt.

„Mindketten futballrajongók vagyunk. Úgy gondoljuk,
ideje összefognunk annak érdekében, hogy az Újpest-
Fradi örökrangadók a jövõben újra csak a sportról, a

futball szeretetérõl, a sportszerû szurkolásról, a családi és közösségi élményrõl szóljanak. Mindketten
ott leszünk a két csapat soron következõ mérkõzésén az Üllõi úti stadionban április elsején, hogy együtt
buzdítsuk a csapatunkat a szurkolókkal. Arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy a sport a béke világa, mert
az igazi sportemberek és igazi szurkolók tisztelik az ellenfelet, elítélik a gyûlölködést és az erõszakot. Úgy
gondoljuk, mi a példamutatással tudunk a legtöbbet tenni ennek érdekében, hogy a mérkõzések a
jövõben a sportról, a szurkolásról, a közösségi élményrõl szóljanak – fogalmazott a két polgármester.

Bácskai János és Wintermantel Zsolt hangsúlyozta, tisztában vannak vele, hogy a szurkolók nagyon
nagy többsége békés, törvénytisztelõ ember, aki a sport szeretetéért jár mérkõzésekre. „Akik a balhét
keresik, elenyészõ kisebbségben vannak. Mi hiszünk abban, hogy széleskörû összefogással jobb belátás-
ra bírhatjuk õket. Ebben mindenkinek akad tennivalója, a rendfenntartóknak, a kluboknak, és nekünk,
a békés szurkolók józan többségének” – fogalmaztak.

Újpest polgármestere a Fradi elleni meccsre is a szervezett újpesti csoporttal érkezik, hisz ott van
igazi hangulat. Ferencváros polgármestere szintén a lelátón buzdítja csapatát. A két polgármester min-
den ferencvárosi és újpesti drukkert arra kért, jöjjön el és mutassa meg, hogy a foci a békés, normális
emberek ünnepe. (UN)
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A lengyel-magyar barátságot fejezte ki az emlékmeccs

Összegyûlt a pénz a Szusza-szoborra
Valódi sportünnepen emlékeztek meg az újpesti és a lengyel vendégszurko-
lók Szusza Ferencrõl, az újpesti legendáról, akinek emlékére szombat délután
rendeztek jótékonysági barátságos mérkõzést a Szusza Ferenc Stadionban. A
meccsen együtt szurkolt Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere és Roman
Kowalsky, lengyel nagykövet. Az eredmény: Újpest FC–Górnik Zabrze: 2-1
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Ingatlan eladó

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

� Eladó Újpest megyeri részén, a Nagyváradi la-
kóparkban, 3+1 szobás társasházi II. emeleti la-
kás + garázs, tárolóval eladó. Érdeklõdni az esti
órákban. Ár.: 27,5 MFt. Tel.: 06-1-787-7541

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

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

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

� Izzó utcában, 2 szobás, 53 m2-es, II. emeleti,
erkélyes, egyedi fûtésû, alacsony rezsi költségû
lakás, klímával, beépített mosogatógéppel, ri-
asztóval, tulajdonostól eladó. Metró 10 perc,
zöld környezet. I.á.: 12,4 MFt, tel.: 06-30-210-
3568

� Újpesti SZTK-nál, 2 szobás, bõvíthetõ családi
ház, 150 négyszögöles telken, családi okból el-
adó. I. á.: 38 MFt, tel.: 8-18 óra között 06-1-389-
6201

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

� Eladó a IV. kerületben egy jó állapotú, 37 m2-
es téglaépítésû, konvektoros, vízórás, védõrá-
csos, szép világos lakás. I. á.: 8,1 MFt, tel.: 06-30-
945-7903

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

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

� XVI. kerületen, Mátyásföldön, családi házak
közötti, csúsztatott zsalus házban, 2 szobás,
ebédlõkonyhás, nagyon szép, 52 m2-es, erkélyes
lakásomat eladnám vagy elcserélném. Beszámí-
tok 35 m2-es 1,5 szobás, felújított lakást, érték-
egyeztetéssel. Ár: 11,6 MFt, tel.: 06-30-609-9681,
06-1-369-33-36

� Tulajdonostól eladó Újpesten, a Sporttelep
utcában, II. emeleti, 54 m2-es, szépen felújított,
erkélyes, tehermentes lakás. Kellemes környe-
zet, jó közlekedés. Ingatlanosok ne hívjanak! I.á.:
12,5 MFt, tel.: 06-20-971-9437

� Újpest-központban, a Király utcában, 58 m2-
es, 1+2 fél szobás, IV. emeleti, 2 nagy erkélyes,
világos konyhás, téglalakás eladó, 16 m2-es pin-
cével. Ár: 12,9 MFt, tel.: 06-20-983-3390

� Nagymaroson gyönyörû, Dunakanyarra, Vi-
segrádi várra nézõ, örökpanorámás telek eladó.
Telken Jitka faház, 10% beépíthetõ, villany és víz
van, gáz, telefon az utcában, 555 m2, Nagymaros
Nefelejcs köz, belterület. Ár.: 4 MFt, tel.: 06-70-
266-2104

� Eladom Káposztásmegyer II-õn, 20 éve épült,
II. emeleti, 65 m2-es, 2,5 szoba, hall, lakótelepi
lakásomat. Ár: 11 MFt, tel.: 06-1-380-8234

� TULAJDONOSTÓL ELADÓ IV. kerület, Szigeti
J. utcában, négyemeletes ház II. emeletén 67 m2-
es, jó állapotú, 2+1 félszobás, erkélyes, redõny-
ös, vízórás és tehermentes panellakás. Garázs-
bérleti jog átruházható! Irányár: 11,9 MFt, tel.:
06-20-374-6759, Közvetítõk ne hívjanak! 

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

Ingatlant kiad

� Hajdúszoboszlón, fürdõ mellett, apartman
kiadó. Ár: 3000 Ft/fõ, www.fortunaapartman.hu

� Újpest-központban, metró végállomásnál,
téglaépítésû társasházban, 1+2 fél szoba + étke-
zõs, minõségi lakás (teremgarázs lehetõséggel),
tulajdonostól akár hosszútávra kiadó. I. á.: 70 000
Ft + rezsi + kaukció, tel.: 06-30-322-7583

Ingatlant vesz

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

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

Ingatlant cserél

� Sürgõsen elcserélném újpesti tanácsi, 1+2
fél szobás lakásomat. 1,5 szobásra. Panel ne.
Régibérû. Téglaépítésû, gázkonvektoros is lehet.
Minden megoldás érdekel. Káposztásmegyer,
I-II., XV., XIII kerület. Tel.: 06-710-643-6353

� Újpesten, önkormányzati, 1,5 szobás, 45 m2-
es, újépítésû téglalakásomat 1 szobás, kisebbre
cserélem. Minden megoldás érdekel. Tel.: 06-20-
206-5088

Szolgáltatás

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

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

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

�� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, er-
kélybeépítés és felújítás, elõtetõk, kerítések
gyártását és javítását vállalom. Tel.: 06-1-
360-0035, 06-30-975-2315

�� Szõnyegtisztítógép kölcsönzés, házhoz-
szállítással, helyszíni kárpit és szõnyegtisztí-
tást vállalunk. Tel.: 06-1-370-7861, 06-30-
346-4383 Molnár Ferenc Enimol Kft.

�� Dugulás elhárítás, víz, gáz, központi fûtés-
szerelés, mosdók, wc-tartályok cseréje, víz-
órák cseréje. Tel.: 06-1-402-4330, 06-20-491-
5089

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

�� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vál-
lal. Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseré-
je. Tel.: 06-1-306-2023, 06-70-234-7759

�� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyár-
tása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk ké-
szítése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.:06-1-370-4932

Oktatás

� Angol-német nyelv oktatását, érettségire és
nyelvvizsgára történõ felkészítését vállal gyakor-
lott tanár. Tel.: 06-20-238-5301

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

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

Állást kínál

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

� Pénzügyi területre keresek érettségizett
munkatársakat. derczejudit@freemail.hu

Állást keres

� Fiatal házaspár a hét minden napján, ünnep-
napokon is kutyasétáltatást és alapfokú kutya ok-
tatást vállal. Ár: 500 Ft/óra, tel.: 06-70-294-9342

� Szórólap, reklámújság terjesztést vállalok áp-
rilisi kedvezménnyel. A jó reklám alappillére egy
jó vállalkozásnak, a jó szórólapozás pedig alap-
pillére a jó reklámnak. Tel.: 06-70-294-9342, 
e-mail: 4.profi.szorolap@gmail.com 

� Költöztetés, lomtalanítás rakodókkal, ingye-
nes munkafelmérés és árajánlat. Vidékre ked-
vezményes, beköltözés elõtt vagy után tisztasá-
gi festést és takarítást is vállalunk! Minden nap
dolgozunk. Tel.: 06-30-392-5225

� Gyakorlott, precíz, pontos, megbízható, kul-
turált, nem dohányzó hölgy, igényes családok-
nál takarítást vállal. Tel.: 06-30-254-0862

� Igazságügyi szakértõ, peres és peren kívüli
ügyekben, gazdasági szakvéleményt készít. Tár-
sasház közös költségeit, díjait felülvizsgálja. Cég
és ingatlan értékelést készít. Tel.: 06-70-589-
5179, e-mail: freycor@freemail.hu 

Vegyes

� Eladom jó állapotban lévõ, több részbõl álló,
horgászfelszerelésemet. I. á.: 50 000 Ft, tel.: 06-1-
380-8234

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

Zene

� Énekoktatást vállal rutinos, gyakorló énekes-
nõ több stílusban a könnyûzenén belül. Igényes
repertoárból összeállított tananyag, több ezer
zenei alappal. Élõ zenekari gyakorlat, stúdiógya-
korlat, rendszeres fellépések. Tel.: 06-20-568-
1293, www.nagygaby.hu 

� Hangszeren tanulók figyelmébe! Énekstúdió
zenekara amatõr zenészek jelentkezését várja! In-
gyenes próbaterem használat, jó társaság, rend-
szeres fellépések énekesekkel (gázsi nélkül). Fény-
képes bemutatkozó levelet küldj: nagygaby@vip-
mail.hu www.nagygaby.hu, tel.: 06-20-568-1293

Eltartási szerzõdés

Gondoskodó, középkorú, tisztességes házaspár,
eltartási szerzõdést köt egyedülálló idõs hölgy-
gyel vagy úrral! Újpestiek elõnyben. Csak kor-
rekt emberek jelentkezését várjuk. Ügyvédi el-
lenjegyzéssel családias kapcsolatot nyújtunk
Önnek! Tel.: 06-30-392-5225

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik Dalmadi Tamás temetésén 
megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Budapest, IV. Kerület, Újpesti
Városgondnokság Kft. önállóan 

dolgozni tudó, kertész szakmunkás
végzettséggel rendelkezõ kollégákat
keres. Elõny a szakmai tapasztalat.

Azonnali munkakezdéssel. 
Jelentkezni a 06-30/592-5554 
telefonszámon, vagy e-mailen 

a fejervg@gmail.com címen lehet.
Telefonon Fejér Jánost kell keresni.

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

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

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

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

Részletes információt 
a www.ujpest.hu weboldalon 

olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

Liftcsere
Akadálymentesítési kötelezettsé-
gét teljesíti a hivatal, megkezdõ-
dött a liftcsere a városháza Ist-
ván út 14. szám alatti épületé-
ben. Június 15-ig a személyfelvo-
nót, cseremunkálatok miatt,
nem lehet használni.
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Az Újpesti
Piac- és
Vásárcsarnok
heti árai

Termék Kereskedõi ár Õstermelõi ár
Tojás 23 Ft-tól 33 Ft-tól
Burgonya 180 Ft-tól 200 Ft-tól
Vöröshagyma 190 Ft-tól 230 Ft-tól
Fejessaláta 200 Ft-tól 200 Ft-tól
Retek 70 Ft-tól 180 Ft-tól
Újhagyma 100 Ft-tól 180 Ft-tól
Alma 280 Ft-tól –
Spenót, sóska 800 Ft-tól 800 Ft-tól
Paradicsom 680 Ft-tól         700 Ft-tól
Koktélparadicsom 1000 Ft-tól –
Paprika 850 Ft-tól 80 Ft/db-tól
Erõspaprika        100 Ft/db-tól 80 Ft/db-tól
Kelbimbó 800 Ft-tól 900 Ft-tól
Brokkoli 850 Ft-tól 800 Ft-tól

Forrás: Piacfelügyelõség

Ú J P E S T I  N A P L Ó

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2011. április 11-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Ta-
vasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Ez évi 10. lapszámunkban
megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Asztalos Péter, Baranyai Katalin, Dombai Csilla, Fehér Tibor Zoltán, Hende
Lászlóné, Kovács Eleonóra, Szécsi Sándorné, Tamási Viktória. A nyeremények átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 



Személyre szabott életmód-tanácsadás, egész-
ségügyi szûrõvizsgálatok, termékbemutatók,
elõadások, jógabemutató. Ezzel csábított az Új-
pest SZEI-vel, a BFKH Budapest IV-XV. Kerületi
Népegészségügyi Intézettel és a Lisztérzékenyek
klubjával közösen meghirdetett egészségnap.

– Nagyon szeretem a háziorvosomat, rendszere-
sen járok szûrõvizsgálatokra, mégis felkeresem az
egészséggel kapcsolatos rendezvényeket – mondja
Lipták Jánosné, aki majd tíz éve nyugdíjas. – Ellen-
õriztetném a vérnyomásomat, a vércukor értéket
– sorolja Révész Istvánné. – Az ember fél a fájda-
lomtól, meg attól, hogy kiszolgáltatott helyzetbe
kerül, ha jön a betegség – fûzi hozzá Kati néni. 

JÓ HANGULATBAN TELIK A VÁRAKOZÁS
Klotz Judit szervezõ és segítõje, Megyeri Kati öröm-
mel nézi a forgatagot. Mindenki beszél, kérdez, cse-
veg. – Tíz órakor nyitottunk, fél 11-re már kiosztot-
tunk hatvan sorszámot vércukor-és koleszterinszint
mérésre.

A JÓ ÉRTÉKÉRT JUTALOM CSOKI JÁR
Gyõrfi Tünde, az Újpest SZEI Egészségnevelõje, az
egészségnapok aktív résztvevõje és szószólója.
Húgysavszintet mér. Ezúttal is magyaráz, ha szüksé-
ges nyugtatgat, a határértéken belül lévõk ajándé-
kot kapnak tõle, egy falat csokoládét. Tanácsot kap-
nak azok, akiknél problémát jelez a tesztcsík.. – Ál-
talában a normális tartományon belüli étékeket
mértem. Ennek örülök, ahogy annak is, nagyon so-
kan visszatérõ látogatók.

MAGYAR TERMÉKEK
Tudatosan az egészségért – olvasható egy plakáton,
s ha az látogató körbetekint mindenki másként és
másként gondoskodik errõl. Itt is igaz a mondás:
nem ajtóstól kell rontani a házba. Ami szembeötlõ:
a magyar termékek, és újpesti forgalmazók, nagy
aránya. 

MINT A RUBIK-KOCKA 
A szomszédos standon a Rubik-kocka sikeréhez ha-
sonlítja a természetes alapanyagú és természetes ki-
szerelésû táplálék kiegészítõk létét és terjedését

Szórádiné Páll Rózsa. Aki szintén a prevenció, az
elõre gondolkodás híve.

BIZTOS PONT A RENGETEGBEN 
Az egészségnapra kilátogató Wintermantel Zsolt
polgármester jócskán túllépte a hivatalos progra-
mok közti látogatásra tervezett idõt, olyan sok volt
az érdekesség. 

AZ AURAFOTÓT NEM UFÓK HOZZÁK
– Nem gondoltam volna, hogy egyszer a kávé fo-

gyasztására ösztönöznek majd – mondta Újpest
polgármestere. Wintermantel Zsolt aurafotóját ki-
elemezve megtudta, kreatív és optimista szemléle-
tû, miközben a tennivalók szívják az energiáját. – Ez
az elsõ eset, hogy ilyen elemzésre vállalkoztam –
mondja, és bevallom, körülbelül annyira hitem
benne, mint az ufók létezésében. Mégis, amikor a
természetgyógyász felsorolta például a sportsérülé-
seimet, már megváltozott a véleményem. 

Online elérhetõségeink: w w w . u j p e s t . h u

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

Álompár az élményfürdõben
Az Újpesti Sajtó Kft. által a házasság világnapján meghirdetett álom-
pár pályázat nyertesei Geönczeöl Csaba és Geönczeöl-Györgyi Mária
pénteken töltöttek el egy kényeztetõ napot a Ramada szálloda
Oriental Spa és Fitness központjában.

Juhász Szabolcs, az élményfürdõ igazgatója és Sulyok Ferenc spa mûszak-
vezetõ szívélyesen fogadták a szerencsés párt, és a gratuláció után végigka-
lauzolták õket a létesítményen. A fiatalok a köszöntõ koktél után egy 50
perces relaxáló aromamasszás segítségével lazulhattak el, majd következett
a csodálatos fürdõ illetve az élménymedencék. A kényeztetõ nyeremény-
nap további történése maradjon az álompár titka. A hangulatról pedig
meséljenek a csodálatos felvételek. (UN)

Egy falat csoki
az egészségért

S z í n e s16
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