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ÚJPESTI NAPLÓ

A KÉPVISELÕK TÁMOGATJÁK
AZ ÚJ RENDÕRKAPITÁNYT
Egységesen támogatta a képviselõ-
testület az új kerületi rendõrkapi-
tány, Pinkóczi József kinevezését és
a bûncselekményeket visszaszorító
programját. – 4. oldal

ELÉGEDETTEK A HIVATAL
DOLGOZÓIVAL AZ ÚJPESTIEK
Gyorsak és segítõkészek a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai – ez a
véleményük az újpestieknek, derül
ki egy reprezentatív kutatásból.

– 2. oldal

ÁTVETTE A SEMSEY-DÍJAT
DERCE TAMÁS
Derce Tamás, az Újpestet húsz 
éven át vezetõ polgármester
Wintermantel Zsolttól átvette a
Semsey Aladár Újpesti Életmûdíjat.

– 5. oldal

VOLT BABITS-DIÁK
A JAPÁN FÖLDRENGÉSRÕL
A Japánt ért földrengés áldozatai-
nak gyûjtõ Babits Gimnázium volt
növendéke, Keresztényi Dóra, To-
kióban átélt rettenetes élményei-
rõl mesélt lapunknak. – 11. oldal

www.ujpest.hu

Itt a tavasz!Itt a tavasz!



inden tekintetben elégedettek az újpes-
tiek a Polgármesteri Hivatal mûködésé-
vel – derül ki abból a közvélemény-ku-

tatásból, melynek eredményébõl korábban már
közreadtuk az újpesti média megítélésére vonat-
kozó adatokat. A reprezentatív, tehát az újpesti la-
kosság teljes egészét megjelenítõ kutatás 1000 fõ
telefonos megkérdezésével történt. Az adatfelmé-
rést februárban végezte el  a Kód Kft. az önkor-
mányzat megbízásából.

A felmérés szerint az elmúlt egy évben az újpes-
tiek jelentõs hányadának, 36 százalékának akadt
dolga az Polgármesteri Hivatal munkatársaival. Az
újpestiek úgy látják, az ügyfélszolgálaton dolgozók
munkáját a segítõkészség (67,8%)  és a gyorsaság
(62,8%)  jellemzi. A megkérdezettek többsége, 53
százaléka elégedett a teljesítményükkel, azaz a hi-
vatal mûködésével. – UN

M

Az ügyfelek szerint gyorsan és segítõkészen dolgoznak 
a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Az újpestiek elégedettek 
a hivatal mûködésével
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Az Újpesti Párbeszéd több
ezer kitöltött kérdõíve ér-
kezett vissza a városházára
– tudta meg az Újpesti
Napló. A határidõ még
nem zárult le: április köze-
péig lehet postán ingyene-
sen visszaküldeni a nyom-
tatványokat, személyesen
leadni az okmányirodában,
vagy online elküldeni a
www.ujpestiparbeszed.hu
oldalra kattintva.

A nagyszámú kérdõív azt jelenti, si-
került Wintermantel Zsolt polgár-
mester szándéka, hogy szinte repre-
zentatív kutatásban mérjék fel, mit
tartanak fontosnak a kerületben
élõk Újpest jövõjével kapcsolatban.

A városházán hamarosan megala-
kul a kérdõíveket feldolgozó eseti bi-
zottság, amely várhatóan nyár elejére
fejezi be a kiértékelést. Ezt követõen
ismertetik a nyilvánossággal a kuta-
tás összesített eredményét, amelyet
az Újpesti Napló, az ujpest.hu és az
UKTV részletesen is be fog mutatni. 

A polgármester már az év elején, a
kutatás bejelentésekor közölte, az
Újpesti Párbeszéd nem csupán idén-
re szól, a városvezetés minden évben
meg fogja kérdezni az itt élõket,
hogy hozzászólhassanak Újpest fej-
lõdését jelentõ kérdésekhez. (un)

Az Újpesti Párbeszéd
fogadtatásáról lapunk 
is megkérdezte 
a járókelõket

Ami kell,
megtalálható
Újpesten

BÍRÓ PÉTER: – Egyáltalán nem va-
gyok elégedetlen, ami nekem kell, azt
megtalálom Újpesten, úgyhogy ko-
moly fejtörést okoznak ezek a kérdé-
sek. Bár engem nem érint, de a met-
rót kivihetnék Káposztásmegyerre, és
kellene egy uszodát is építeni. Na-
ponta kiballagok a piacra, szétnézek,
beszélgetek az árusokkal, és vásáro-
lok. Régebben kocsival jártam ki, de
alig találtam helyet. Ha mégis, mire
visszamentem a helyszínre, beszorí-
tottak, húsz centire álltak meg mel-
lettem. Látom, a zsúfoltság azóta is
nagy, tehát azt húzom be a kérdõ-
íven, hogy: hétköznap mindenki fi-
zessen, akinek autója van, hétvégén
mindenki ingyen parkolhasson.  

HAVAS NÁNDORNÉ: – Itt van mind-
járt az elsõ kérdés: mi az, ami nincs
Újpesten, de nagy szükség lenne rá.
Bár játszótér, bölcsõde, óvoda talál-
ható a kerületben, de szerintem igen
kevés, sokkal többre lenne szükség.
Mondom ezt azért is, mert gyakorló
nagymama vagyok. Én az egészség-
ügyben dolgozom, ezért aztán érzé-

kenyen érint a terület. Nem hinném,
hogy itt rosszabb a helyzet, mint
máshol, ám lehetne min javítani.
Költeni kellene az Árpád kórházra, a
Károlyiról nem is beszélve, és az
SZTK felújítását sem lehetne már to-
vább halogatni.

DUDÁSNÉ GÁSPÁR ILDIKÓ: – A leg-
égetõbb gond az, hogy sok ember-
nek nincs munkája. Én itthon neve-
lem a gyerekeimet, egy szobában la-
kunk négyen, a férjem most lett
munkanélküli, esélye sincs, hogy 57
évesen dolgozhasson. Szóval, a sze-
mélyes helyzetünkön az változtatna,
ha lenne munkánk. Újra meg kellene
nyitni a szülõotthont, mert az egy
nagyon jó kis kórház volt. A parko-
lásról az a véleményem, hogy ingyen
csak az parkolhasson Újpesten, aki
itt lakik. Nem csak a Szent István tér
környékén nehéz megállni autóval, a
környezõ utcák is tele vannak idegen
autókkal, akik meg ott laknak, nem
tudnak parkolni. Lehetne javítani a
közbiztonságon is, mert láttam már
olyat, hogy suhancok feltörték az
autót az utcánkban. – Á. T.

Rendkívül
sikeres 
az Újpesti
Párbeszéd
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Kattintás az újpestiekért!
Még mindig lehet szavazni az ujpest.hu, illet-
ve az ujpest-kaposztasmegyer facebook olda-
lon arra, mi legyen a neve a jelenleg Szent Ist-
ván tér nevû villamosmegállónak. A szavazás
lapzártánkkor a következõképpen állt:

1. Szent István tér – Újpesti piac 50%
2. Szent István tér 39%

3. Újpesti Piac és Vásárcsarnok 11%

A városvezetés azért döntött a szavazás elindításáról, hogy az újpesti vál-
lalkozásokat az ingyenes hirdetési lehetõségen túl az átnevezéssel is segít-
sék. A piac és a vásárcsarnok a BKV-megálló nevébe kerülve még több vá-
sárlót vonzhat, így a kiváló minõségû árukat kínáló helyi kereskedõket ez-
zel  is támogatnák.

Wintermantel Zsolt polgármester fõvárosi képviselõként a szavazás zá-
rása után kezdeményezi a villamosmegálló átnevezését vagy kiegészítését
a piacra illetve a vásárcsarnokra vonatkozó megjelöléssel, amennyiben ez
elnyeri az újpestiek támogatását. 



Ellenszavazat nélkül fogadta el Újpest új rend-
õrkapitányának bemutatkozó tájékoztatóját a
képviselõ-testület, ezzel egyetértve Pinkóczi
József kinevezésével. A rendõrezredes járõr-
ként kezdte pályafutását az ózdi kapitánysá-
gon 1982-ben, ahol bûnügyi vizsgáló lett. A
'90-es években a XXI., a XIV., a XV. kerületi ka-
pitányságon és a BRFK-nál dolgozott, elõbb al-
osztályvezetõként majd osztályvezetõként, va-
lamint kiemelt fõnyomozóként. 2005 és 2008
között az ózdi kapitányságot, ezt követõen a
BRFK bûnügytechnikai osztályát vezette.

Tervei között a bûncselekmények számának
visszaszorítását hangsúlyozta. Mint elmondta,
ehhez szükség lesz az üres álláshelyek betöltésére,
a káposztásmegyeri rendõrõrsrõl például 19 fõ hi-
ányzik. Bíztatónak nevezte, hogy a közelmúltban
1800 rendõrtiszt tett esküt, akik közül többet Új-
pestre is fognak vezényelni.

Elsõ intézkedései között kitakaríttatta a kapi-
tányság ugyancsak lelakott épületét, amelyet

1964-es átadása óta nem újítottak fel. „Szegények
lehetünk, de koszosak nem” – fogalmazott ko-
rábban az újpesti rendõrkapitány. Az épület fel-
újításához a kapitány az önkormányzat segítés-
égét kérte. 

Wintermantel Zsolt polgármester az együtt-
mûködés fontosságát emelte ki, aláhúzva: közös
erõvel kell tenni a közbiztonság javításáért. – UN

Újpest rendõrkapitányának kinevezését támogatták a képviselõk

Szegények lehetünk, koszosak nem

Hatékonyabb lesz az óvodák mûködése
Az újpesti rendõrkapitány kinevezésérõl, a Szusza Ferenc-szobor támogatásáról, az istvántelki Károlyi-kastély helyi
védettség alá helyezésérõl, tagóvoda kialakításáról döntött az újpesti képviselõ-testület március végi ülésén.
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Megvédik a volt
Károlyi-kastélyt
Egységesen támogatta az újpesti képviselõ-testület
az Õsz utca 153. számú épület helyi védettség alá
helyezését március 31-i ülésén. A „Stefániumra”
Hladony Sándor (Fidesz) hívta fel a fõépítész fi-
gyelmét, miután az kimaradt a tavaly összeállí-
tott 50 épületet tartalmazó védelmi listáról.

Az istvántelki kastélyból az Újpestet alapító
Károlyi család az aggok házát hozta létre. Jóval ké-
sõbb, a szomszédos Chinoin vasbetonból nagy
tömegû, komor raktárat húzott fel mellé, amely-
nek lebontását a fõépítészi iroda ugyan kezdemé-
nyezte, de belátható idõn belül nem kerül rá sor.

A fõépítészi iroda levelet írt az ügyben a fõvárosi
fõépítésznek, mivel a 2010-ben elfogadott helyi ren-
delet szerint, még mielõtt döntenének az újpesti
helyi védelemrõl, meg kell gyõzõdni arról, hogy a
fõvárosi önkormányzat tervezi-e a fõvárosi védelem
alá helyezést. Valószínûleg erre nemleges válasz fog
érkezni, így nem lesz akadálya, hogy az újpesti kép-
viselõ-testület rendelettel védje meg a most csak
ideiglenes védelem alá helyezett épületet.

Hamarosan helyszíni bejárást tartanak, majd az
épületrõl építészeti értékvédelmi tanulmány készül.

Kétmilliós támogatás
A képviselõ-testület egyhangúlag szavazta meg a
Szusza Ferenc-emlékszobor felállításának támoga-
tásáról szóló polgármesteri elõterjesztést.
Wintermantel Zsolt polgármester javaslata alap-
ján az önkormányzat a szoborállítási keretbõl 2
millió forint összegig támogatja a szobor alkotó-
jának kiválasztását, a nyertes mûvész tiszteletdí-
ját. A polgármester indoklásában emlékeztetett
arra, hogy az Újpesti Futball Club szurkolói már
2006-ban kezdeményezték a szobor létrejöttét, és
bár 2007-ben az önkormányzat jelezte támogatá-
si szándékát, pénzt mégsem adott. A szobor kivi-
telezési költsége várhatóan 3-4 millió forint, ami-
re fedezetet nyújt a Szusza Ferenc emlékére ren-
dezett UFC-Górnik Zabrze meccs bevétele, az
önkormányzati támogatással kiegészülve. (un)

Az ovi marad, csak jobban mûködik
Nem jelent semmilyen változást a szülõk és a gyerekek életében az újpesti tagóvoda-program foly-
tatása. Az intézmények összevonása után az intézmények változatlanul megfelelõ színvonalon
mûködnek, gazdálkodásuk azonban hatékonyabb lesz. Ezt Molnár Szabolcs alpolgármester hangsú-
lyozta, mielõtt a képviselõ-testület megszavazta a káposztásmegyeri Lakkozó Óvoda Park Óvodába
történõ beolvadását. A vitában Pajor Tibor (Jobbik) az óvoda önállóságának megõrzése mellett érvelt
a gyerekek érdekeire hivatkozva. Az alpolgármester indoklásában részletesen kitért arra, hogy a gyer-
mekek érdeki egyáltalán nem sérülnek: ugyanabba az oviba, ugyanabba a csoportba fognak járni, az
óvó nénik, az óvodavezetõk se változnak, még az ebédpénz befizetésének a helye se. Az egybeolvadás
létszámleépítéssel nem jár. Wintermantel Zsolt arra emlékeztetett, hogy Újpesten a bölcsõdék egya-
zon intézményhez tartoznak, mégsem okoz gondot senkinek. A korábban megkezdett tagóvodásítás-
sal kapcsolatos aggodalmakból semmi sem igazolódott, ellenkezõleg, az bizonyosodott be, hogy a
végrehajtása az újpestiek összérdekét szolgálja. (un)

Pinkóczi Józsefet a polgármester is támogatásáról biztosította



z Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont színháztermében meg-
tartott ünnepségen több száz

vendég ünnepelt: közéleti szereplõk, a
civil szervezetek képviselõi, az egyházak
vezetõi, továbbá mûvészek, intéz-
ményvezetõk és a hivatal dolgozói. 

Derce Tamás, Újpest korábbi pol-
gármesterének méltatásában az eltelt
húsz esztendõ érdemeit idézhették fel
a jelenlévõk. Lehetõség nyílt a törté-
nelmi párhuzam felvázolására is. Der-
ce Tamás és az életmûdíj elnevezésére
választott legendás 20. századi elõd, dr.
Semsey Aladár polgármester ugyanis
egyaránt megélt sorsfordító idõket. 

Wintermantel Zsolt polgármester
ünnepi köszöntõjében kiemelte: az
újpesti közösség nagy sikerének tarja
a díj megalapítását és odaítélését.
„Büszke vagyok az újpestiekre, mert
személy szerint nagyon fontosnak tar-
tom megbecsülni azokat, akik kiemel-
kedõ szerepet töltöttek be Újpest fej-
lõdésének elõmozdításában, a város
hagyományainak megõrzésében” –
hangsúlyozta. „A Semsey Aladár Új-
pesti Életmûdíj elsõ díjazottja, Derce
Tamás, 20 éven át vezette városunkat.
1990-tõl kezdõdõen, egy zavaros, el-
lentmondásos, átmeneti korszakban
tudta megõrizni és erõsíteni az újpes-
ti közösség öntudatát, összetartozá-
sát. Olyan korszakban, amelyben sem
a nemzet, sem az ország, sem a nem-
zet fõvárosa nem tudott erõs, össze-
tartó közösséggé válni” – emelte ki.

Wintermantel Zsolt utalt arra,
Derce Tamás a megalkotott életmû-
véhez híven, tovább emelte az
újonnan alapított kitüntetés rang-
ját és jelentõségét, hiszen az elisme-
réshez tartozó életjáradékot a
Clarisse Újpest Gyermekeiért Ala-
pítvány alapítására és mûködteté-
sére fordítja. 

Az életmûdíj plakettjét
Wintermantel Zsolttól vette át a
díjazott a jelenlévõk hosszan tartó
tapsával övezve. A virágcsokrot egy
korábbi munkatárs, Rózsahegyi Zi-
ta gondnokasszony nyújtotta át. 

Derce Tamás köszönetet mondott
azoknak, akik eljöttek az ünnepség-
re, és azoknak is, akik csak gondolat-
ban tudtak csak jelen lenni. Mint fo-
galmazott, zavarban van az ünnep-
léstõl és tevékenységének méltatását
hallva, mi mindent tulajdonítanak
személy szerint neki, úgy szólt: nem
mondhatna most sem köszönetet,
ha nem lettek volna olyan kollégái,
akikkel húsz éve át együtt dolgozha-
tott. A sikerek közösek, jómaga nem

tett mást, minthogy szerette azt a
várost amirõl az élete szólt. Végeze-
tül köszönetet mondott a jelenlé-
võknek azért, hogy húsz éven át le-
hetett polgármester. – B. K.

Derce Tamás átvette a Semsey Aladár Újpesti Életmûdíjat 

Példát adott az utókornak
Új-Megyer község testülete 171 évvel ezelõtti megala-
kulására  is emlékezve, április 5-én adta át a Semsey
Aladár Újpesti Életmûdíjat Derce Tamásnak, a város-
rész rendszerváltozás utáni, húsz éven át hivatalban lévõ
polgármesterének, Wintermantel Zsolt polgármester.  
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Koccintás
Az ünnepelt tiszteletére az újpes-
ti Vörösváry Márton, a zágrábi
Nemzetközi Hegedûverseny ez
évi nagydíjasa, Liszt Ferenc Elfe-
lejtett keringõjét, majd  Chopin
b-moll szonátáját játszotta zon-
gorán. Dóka Andrea Babits Mi-
hály Mozgófényképek címû ver-
sét adta elõ. Az ünnepséget foga-
dás zárta, amelyen Wintermantel
Zsolt mondott pohárköszöntõt
és fejezte ki jókívánságait az élet-
mûdíjas ünnepelt és a jelenlévõk
tiszteletére.

Derce Tamás életútjának mélta-
tását, valamint Wintermantel Zsolt
köszöntõjét a www.ujpest.hu-n
olvashatják teljes terjedelmében.

Csúcsteljesítmény
György István fõpolgármester-helyettes a más elfoglaltsága miatt távol
lévõ Tarlós István fõpolgármester nevében is köszöntötte az életmûdí-
jas egykori „kollégát”. Utalt többek között arra, pályájukat együtt kezd-
ték, és Derce Tamás húsz éven át csúcsteljesítményt nyújtott. Derce Ta-
más mindig tájékozott  volt és kiváló közösségformáló erejével össze-
fogta az újpestieket. 



A kilencven éves Újpesti
Speciális Általános Iskola
és Egységes Gyógypeda-
gógia Módszertani Intéz-
mény (EGYMI) egy hetes,
ünnepi programsorozat
keretében emlékezett
meg az évfordulóról.

Április 4-én délután, az Újpesti Gyer-
mek és Ifjúsági Házban „Visszatekin-
tõ” kiállítás nyílt. A tárlatot dr. Kovács
Ivánné gyógypedagógus ajánlotta a
közönség figyelmébe, aki negyvenöt
éven át tanított a Venetiáner Utcai

Általános Iskolában. Kedden az ifjú-
sági ház nagytermében László Zsu-
zsanna, az EGYMI igazgatója kö-
szöntette a megjelenteket, s szólt az
iskola múltjáról. Megtudhattuk,
hogy olyan nagy egyéniségek dol-
goztak itt, mint például Szatmári
Antal, aki 36 éven át vezette az in-
tézményt. 

Molnár Szabolcs, Újpest alpolgár-
mestere megnyitó beszédében utalt
arra, hogy az intézményrendszer, a

pedagógusi életpálya jelentõs átala-
kulás elõtt áll. Elsõdleges fontosságú
a közoktatás értékközvetítõ szerepe,
a nevelés és az oktatás egysége, és
alapkövetelmény a jogszabályok alap-
ján történõ és a célokat leginkább
szolgáló mûködés. Az önkormányzat
feladat ellátási kötelezettségének, ön-
ként vállalt feladatainak sokszínû in-
tézményhálózat fenntartásával és
mûködtetésével tesz eleget. Ennek el-
érése érdekében az idei költségvetés-
ben is biztosítják azokat a pénzügyi
forrásokat, amelyek az intézmények
zavartalan, megfelelõ színvonalú mû-
ködéséhez szükségesek. Újpest lakos-
ságszáma az utóbbi években csök-
kent, viszont örömteli, hogy a gyere-
kek száma növekszik. Ez persze terhet
ró az önkormányzatra, és az intézmé-
nyek is új kihívások elé néznek.

Ezt követõen „Paradigmaváltás az
intézményvezetésben, szervezetfej-
lesztés, pedagógusszerepek” címmel
tartott elõadást dr. Benedek István. Az
egyetemi oktató mondandója mottó-
jául egy Saint-Exupéry-idézetet válasz-
tott, melynek lényege: egyetlen állan-
dóság van, a változás maga. És bizony
a változási hullám mindig egy kapcso-
latrendszer deficittel végzõdik. Egyéb-
ként pedig az óvoda, a gyógypedagó-
giai intézet, a kollégium egy olyan pe-
dagógiai kupola, ahol megtörténik a
csoda, a személyiségfejlesztés. 

Faragó Ferenc gyógypedagógus
elõadása ugyancsak a változások
hangsúlyozására épült, Tari Anna-
mária pszichológus a különbözõ ge-
nerációk világáról értekezett. 

Szerdán tolerancia-napot tartot-
tak az EGYMI Venetiáner utcai épü-
letében. Lapunk megjelenése idején,
csütörtökön délután az Ifjúsági Ház
ad otthont a gálamûsornak, ame-
lyen Wintermantel Zsolt polgármes-
ter mond köszöntõt, majd a Csalo-
gány kórus elõadását követve fellép-
nek az integráló újpesti iskolák és az
EGYMI diákjai is. 

Pénteken családi nappal zárul a
rendezvénysorozat. – Á.T.

Az önkormányzat 
biztosítja a forrásokat 
az iskoláknak

Csoda 
a pedagógiai
kupolában

Szent József plébánia kö-
zössége április 2-án, szom-
baton, felvidéki buszos za-

rándoklaton vett részt. Elsõdleges
céljuk volt a felvidéki Ipolybalog
(Balog nad Iplom) volt, ahol meg-
tekintették a Szent Korona hiteles
másolatát. Majd láthatták Mik-
száth Kálmán emlékházát, így is-
merkedtek meg a legmagyarabb, és
legkatolikusabb település, Inám hí-
res szülötteivel. Nagy József, Inám
polgármestere ismertette Sõtér
Kálmán világhírû méhész munkás-
ságát, a temetõben pedig megtud-
hattuk, hogy miért kapott 17 év
börtönt mons. Lénár Károly pápai
káplán, helyi plébános az elmúlt
rendszerben. Õ volt az, aki mirovi

raboskodása alatt áldoztatta gróf
Esterházy János mártírpolitikust, és
adta fel az utolsó kenetet a kisebb-
ségek védelmében mindig határo-
zottan kiálló, Szlovákiában máig
háborús bûnösként számon tar-
tott, mélyen hívõ embernek.

Az ipolybalogi Árpád-kori temp-
lomban 12 órakor tartott szentmisét
Molnár István atya mutatta be, me-
lyet követõen György Ferenc helyi
plébános ismertette a templom
múltját, és a tetején messzirõl látható
Szent Korona másolat Mátyás kirá-
lyunk idejébõl származó történetét. 

Molnár István plébános úr za-
rándokút után megfogalmazott
gondolatait a www.ujpest.hu-n ol-
vashatják teljes terjedelmében.  

Újpestiek Palócföldön
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Hamarosan felgyógyul Horváth atya
Az Egek Királynéja katolikus templom plébáno-
sa, Újpest díszpolgára, Horváth Zoltán atya,
miután elhagyta az intenzív osztályt, a rehabi-
litáció heteit tölti Veresegyházon.

– Egyik napról a másikra került intenzív osztályra.
Mi történt a plébános úrral?

– Nem önszántamból hanyagolom a szolgálatot.
Ahogyan ez lenni szokott másoknál is, a sok-sok feladat, szép felkérés ellátása
közepette egy alattomos, minden elõzmény nélküli hasnyálmirigy betegség
okán kerültem kórházba. Hirtelen és váratlanul történt. Három hétig altattak
az orvosok, és mint késõbb megtudtam, egy héten át keményen küzdöttek az
életemért. Mûtétre nem került sor, a tervek szerint 30-40 napig tartó rehabi-
litációs idõszak kezdõdik. Hálás vagyok az intenzív osztály valamennyi, hivatásá-
nak élõ dolgozójának, az egész kollektívának amit gyógyulásom érdekében tet-
tek. Ilyen áldozatkész nõvérekkel, ápolókkal, orvosokkal nem találkoztam, min-
dent megtettek a gyógyulásomért. Segíti felépülésemet a hívek érdeklõdése,
látogatása, a felém megnyilvánuló és kimutatott szeretet és aggódás. Köszönöm!

– Miként nélkülözik Önt a fõplébánián?
– A hívek mindent megtettek azért, hogy az elõre eltervezett program ne

maradjon el, amit megszerveztünk, meg is valósítják. Szinte hihetetlen, aho-
gyan gondoskodnak arról is, hogy a miséken helybéli és távolabb szolgáló
papok helyettesítsenek engem. Hálás vagyok ezért. Nagyon várom, hogy mi-
elõbb visszatérhessek. Bízom abban, hogy a rehabilitációval telõ hetek után,
április végén, május elején már otthon leszek. 

Mi is kívánjuk, így legyen! – B. K.

Részlet az iskolatörténeti kiállításról



közbeszerzési pályázatot az
ÖTA Mérnöki Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. nyerte,

mely cég egy külföldön már jól be-
vált, de itthon még újnak számító el-
járást alkalmaz. Az Aszfalt Tapasz
névre keresztelt technológia beveze-
téséhez speciális aszfaltmelegítõ
szükséges, amely a kívánt hõfokra
hevíti a kátyút és annak környezetét.
A forró régi aszfaltot elegyengetik,

speciális kötõanyaggal megerõsítik,
majd a szükséges mennyiségû felhe-
vített anyagot hozzáadva homogén
felületet alakítanak ki. A régi és az új
anyag között hõ-kötés jön létre, így
a hengerrel történõ tömörítés után
varratmentes felület alakul ki. Kör-
nyezetbarát eljárásról van szó, rá-
adásul nincs szükség légkalapácsra,
körfûrészelésre, vagy a meglévõ ré-
teg feltörésére. – Á. T.

Óceánárok utca: mínusz 219 kátyú 

Tapaszt az utakra!

Sztár születik:
Pogácsás Juliska

Élénk érdeklõdés kíséri „Po-
gácsás Juliskáról” szóló
portrénkat. Lapunk két
héttel ezelõtt mutatta be
az apró pékség gazdáját,
akire olvasóink igencsak kí-
váncsiak lettek. Számtalan
telefonhívást kapunk azóta
is, amelyben elérhetõségé-

rõl érdeklõdnek. Nos, Pogácsás Juliskát az Újpesti
Helytörténeti Gyûjtemény szomszédságában, az
ABC mellett találják.

Az Újpesti Napló arra kéri olvasóit, hogy
amennyiben ismernek olyan újpesti kisvállalkozót,
akit érdemesnek tartanak bemutatni az itt élõk-
nek, jelezzék szerkesztõségünkben. Az Újpesti Saj-
tó Kft. lehetõségeihez mérten minden támogatást
megad ahhoz, hogy teret adjon Újpest minõségi
szolgáltatást nyújtó, kiváló termékeket elõállító
vállalkozásainak. (un)

Az utóbbi hetekben egyre több
megkeresés érkezett szerkesztõ-
ségünkhöz, amelyben jellemzõ-
en az önkormányzati bérlakás-
ban élõ szomszédokkal, közös
képviselõkkel, a társasházak
mûködtetésével, gazdálkodásá-
val kapcsolatos kifogásaikat,
aggodalmaikat tárják fel. A
nagyszámú olvasói panaszból az
Újpesti Napló sorozat formájá-
ban ad válogatást, majd összeál-
lításban közli a lehetséges meg-
oldásokat. Elsõként azt a levelet
közöljük, amelyben egy önkor-
mányzati bérlõ a szomszédok ér-
dekeit, vagyonát sajátosan értel-
mezõ viselkedésére hívták fel fi-
gyelmünket. (un)

O L V A S Ó I  L E V É L
Tisztelt Szerkesztõség! Olvastam
az Újpesti Naplóban, hogy tár-
sasházi tanácsadást is vállal az
önkormányzat, ezzel is segítve a
társasházi közösségeket. A mi
Lebstück Mária utcai társashá-
zunk esetében nem az Újpest Kft.
látja el a közös képviseletet, még-
is levélírásra késztetett cikkük. A
lakókat nem lehet „megnevelni”,
azt már a pólyában kell elkezde-
ni. Több mint kétszáz lakásos
társasháznál túlzás, hogy a szó

valódi jelentése szerint, igazi tár-
sasházi közösségként éljünk
együtt. Van, aki óvja tulajdonát,
van, aki nem. A mi házunkban
van még néhány önkormányzati
lakás. Például nekünk és a fölöt-
tünk lakóknak, éppen egy önkor-
mányzati lakásbérlõ okoz kelle-
metlenségeket. Nem törõdött a
lakása állapotával, nem zavarta,
hogy több lakást napokon ke-
resztül áztat. A lakásába nem
engedett be senkit, hosszú idõ
kellett ahhoz, hogy egyáltalán a
szerelõ bemehessen és elhárítsa a
hibát. Nem tudom, ilyen esetek-
ben mi a megoldás, ki kötelezhe-
ti a bérlõt, hogy javíttassa meg a
hibát? Aki olyan szerencsés, hogy
bérlakásban élhet, annak is oda
kellene figyelnie másokra, és nem
kellene lelaknia az önkormány-
zat lakását, ami végül is mind-
annyiunk tulajdona.

Név és cím a szerkesztõségben

Sokasodnak
a lakók
panaszai

A tavalyi és az idei hideg tél csak rontott az utak
állapotán Újpesten. Az önkormányzat gyökeres fordu-
latot szeretne elérni itt is, ezért közbeszerzési pályáza-
tot írtak ki, amelyet az egyik, új technológiát alkalmazó
cég nyert. Javában folyik a kátyúzás.

A

Hét évig bírja
– Hazánkban általában tizenöt évre készülnek, de ennél jóval tovább hasz-
náljuk az aszfaltburkolatokat – mondja Pénzes Gábor, építészmérnök, aki
az ÖTA megbízásából az újpesti munkálatokat irányítja. – Az elöregedés
miatt repedések keletkeznek a felületen, ahová beszivárog a víz, és kátyúk
keletkeznek. Tulajdonképpen mindenhol le kellene maratni az egész felü-
letet, de erre nincs pénz. Marad a kátyúzás. Újpesten nem rosszabb a hely-
zet, mint máshol, de itt is van elég. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az
Infra-Red technológia sokkal hatékonyabb, mint amit korábban alkalmaz-
tunk. Mivel egyenletes réteg keletkezik az aszfalt pótlása után, körülbelül
hét évig bírja a strapát a tapasz. Legalábbis ezt igazolják az angliai tapasz-
talatok. Újpesten január 26-án láttunk hozzá a munkálatokhoz, és teljesít-
jük a szerzõdésben vállalt kötelezettségeinket.

Tasnády Róbert, a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály köz-
területi ügyintézõje és Pénzes Gábor szinte naponta egyeztet telefonon,
hetente egyszer pedig helyszíni bejárást tartanak, és meghatározzák a sor-
rendiséget. Az ütemezésnél figyelembe veszik természetesen az utak álla-
potát és a forgalmat. 

Kátyútemetõ
Hetente öt-hat utca készül el, az Óceán-
árok utcában 219, a Munkásotthon ut-
cában 57 kátyút tüntettek el a munká-
sok. A melegebb idõ eljöttével tovább
végezzük a munkát, és a nagyobb felü-
letek burkolásához a hagyományos
technikát is bevetjük – nyilatkozta la-
punknak Kovács Miklós, az ÖTA mûve-

zetõje. – Most éppen a hetes ütem zajlik, a közeljövõben három-négy ut-
cát teszünk rendbe. Jelenleg az Óceánárok utca CBA üzletének parkolóját
javítjuk, mert ez lehangoló állapotban van. 

A fõváros kezelésében lévõ utcák kátyúival a Fõkefe szakemberei birkóz-
nak. A többi utca javítását az önkormányzat megbízásából az ÖTA végzi. 

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  1 3 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  á p r i l i s  7 . K ö z t é r 7 
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Program-
naptár
2011. április 7–14-ig 

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� 11.00-18.00: Nõk a mûvészetben.
Képzõmûvészeti kiállítás. Április 17-ig.
Újpest Galéria
� 11.00-18.00: Poznan-Budapest a
barátság jegyében. Dokumentum kiállí-
tás. Április 17-ig. Újpest Galéria
� 9.00-18.00: Gondold újra…Kreatív
alkotások kiállítása. Április 10-ig. Új-
pesti Gyermek Galéria.
� 9.00-18.00: Fától az erdõt – kiállí-
tás. A kiállítás április 11-tõl 24-ig te-
kinthetõ meg. Újpesti Gyermek Galéria
� Tóth László festõmûvész kiállítása az
FSZK Király Könyvtárában, nyitvatartá-
si idõben, április 23-ig. 

Április 8., péntek
SZÍNHÁZ, VERSES EST 
19.00: HOBO: Hármas oltár – önálló
irodalmi est. KFÁMK KH
9.00: Amatõr Diákszínjátszó találkozó.
Újpesti Diáknapok UGYIH
9.00-21.00: Félmaratoni versmondás.
Újpesti Diáknapok. UGYIH
16.00: „Úgy éltem én”. Radnóti-est. Fil-
ter Színészi Társulás mûsora. UGYIH

FIRKAFAL 
9.00-21.00: Miénk itt a tér. Firkafal. Új-
pesti Diáknapok. UGYIH

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

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC, NÉPTÁNC
15.00-16.30: Jazzbalett. Ady MK
16.30-18.00: Társastánc – gyermek.
KFÁMK KH
18.00-20.00: Társastánc – felnõtt, ha-
ladó, kezdõ. KFÁMK KH
14.30-18.15: Hip-Hop. UGYIH
16.30-21.00: Földházi Péter társastánc
tanfolyama. UGYIH
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK

Április 9., szombat
JÓTÉKONYSÁG
10.00: Adománygyûjtés a japán föld-
rengés túlélõinek és kulturális progra-
mok. Babits Mihály Gimnázium 

SZÍNHÁZ
19.00: Marriott-Foot: „Csak semmi
szexet, kérem, angolok vagyunk!” –
komédia 2 részben. Újpest Színház.
Ady MK

KOMOLYZENEI HANGVERSENY
16.00: „Krisztus hét szava a kereszten”.
Vonósnégyes. Újpest-kertvárosi Szent
István Plébánia nagyterme.

JUBILEUM 
9.00-14.00: 10 éves az Újpesti Liszt-
érzékenyek Klubja. UGYIH

TÁNCHÁZ
17.00-18.30: Szederinda – „Aprók
táncháza”. KFÁMK KH

SPORT, TORNA, MOZGÁS
20.00-02.00: Éjszakai pingpong. KFÁMK KH

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

TANFOLYAM
10.00-18.00: Jobb agyféltekés rajztan-
folyam. KFÁMK KH

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

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái.
Ady MK

Április 10., vasárnap
SZÍNHÁZ, VERSES EST
18.00: Verspódium: Jordán Tamás József
Attila-estje. Újpesti Polgár Centrum

ZENÉS EST
17.00-22.00: Hétvégi Randevú. A 60-
as, 70-es évek zenéje a Szilver Boys
együttessel. Ady MK

TANFOLYAM
10.00-18.00: Jobb agyféltekés rajztanfo-
lyam. KFÁMK KH

Április 11., hétfõ
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

TORNA, MOZGÁS, SPORT
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
18.00-19.00: Hahota jóga. UGYIH
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: A Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai
16.00-17.00: Ovi néptánc. KFÁMK Fõépület
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
18.00-19.00: Hastánc kezdõknek. UGYIH
16.30-21.00: Társastánc – Földházi Pé-
ter. UGYIH

Április 12., kedd
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. UGYIH

19.30-21.00: Salsa, Zumba. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
19.00-20.00: Kezdõ Zumba. KFÁMK KH

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH
10.00-12.00: Szoptatási tanácsadás.
KFÁMK KH

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

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

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

TORNA, MOZGÁS, HARCMÛVÉSZET
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH
18.00-21.00: Kriston intim torna.
KFÁMK Fõépület

Április 13., szerda
SZÜLÕKLUB
17.00: Képességfejlesztõ játszóház .Új-
pesti Polgár Centrum

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

KLUB
9.00-12.00: Babahordozó Klub. KFÁMK KH

TANFOLYAM
9.00-11.55: „Kattints rá, Nagyi!”
KFÁMK Fõépület

KÉZMÛVESSÉG
17.00-18.30: Agyagozás. KFÁMK Fõépület

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-18.00: Gyógytorna gyermekek-
nek. KFÁMK Fõépület
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. Ady MK
16.00-17.30: Bikfic torna kicsiknek, nagyok-
nak, ovisoknak. Melicher Cecíliával. UGYIH
18.00-19.00: Kondicionáló és gerinc-
torna. KFÁMK Fõépület

TÁNC, NÉPTÁNC, HASTÁNC
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfo-
lyam. KFÁMK KH
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK
17.00-20.00: Hastánc kezdõknek, közép-
haladóknak és haladóknak. UGYIH
16.30-17.30: Rock and Roll. UGYIH
17.00-17.45: Tulipán gyermek nép-
tánc. KFÁMK KH

Április 14., csütörtök
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK
15.00-18.00: Felnõttképzési Tájékozta-
tó Szolgálat – konzultáció. Ady MK

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

SZÍNHÁZ
10.00: Fogi Színház: „Húsvéti készülõ-
dés a Pagonyban”. KFÁMK KH
18.00: Operaportrék ADY MK

TANFOLYAM
9.00-11.55: „Kattints rá, Nagyi!”
KFÁMK Fõépület

KLUB, ÉLÕZENE
16.00-18.00: Zenés klubdélután, élõze-
nével. KFÁMK KH

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. 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 Fõépület
17.00-21.00: Jóga. Ady MK
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

VÉRADÁS
Április 18-án, 14.00-18.00 óra között
Véradó napot tart a Vöröskereszt az
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban. A
következõ véradás idõpontja: május
12-én, 14.00-18.00 óra között lesz!

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.

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

MIT HOL TALÁL? 
� Ady Endre Mûvelõdési Központ:

1043 Bp., Tavasz u. 4. Tel.: 231-6000
� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp.,

Árpád út 66. Tel.: 379-3114
� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület:

1048 Bp., Hajló u. 2-8. Tel.: 380-6188,
380-6163

� Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi
Ház: 1048 Bp., Lóverseny tér 6. Tel:
380-6760

� UGYIH: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Ház, 1042 Bp., István út 17-19. Tel.:
231-7070

� Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény:
1043 Bp., Berda J. u. 48. Tel.: 370-0652



OPERAPORTRÉK…
…Házy Erzsébet nyomán – ez a cí-
me az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont április 14-én, 18 órakor kez-
dõdõ programjának. Az operaport-
rékat zongorával, értõ magyarázat-
tal és vendégfellépõkkel megrajzoló
Köteles Géza karnagy ezúttal Fülöp
Zsuzsanna (szoprán) és Káldi Kiss
András (bariton) operaénekeseket
kérte szereplésre. A mûsorban Mo-
zart, Puccini, Csajkovszij, Mascagni
és Lehár népszerû áriái, valamint
duettek csendülnek fel, Házy Erzsé-
betet is megidézve. A közel három
évtizede elhunyt operaénekest kü-
lön tisztelettel õrzik szívükben az
újpestiek, mert családját látogatva
gyakorta töltötte idejét a városrész-
ben. Belépõ: 500 Ft.

SZÚNYOG-SZIGETI AKCIÓ
A Népszigetet, amely apáink, nagy-
apáink korában az újpestiek ked-
venc kirándulóhelye volt, a köznyelv
ma is Szúnyog-szigetként emlegeti.
A nyugati olala szabadstrandként
mûködött, az öböl felõli oldalán ka-
jakos-, és kenuszakosztályok tele-
pedtek meg. A Lido mellett gyárak
üdülõi nyíltak, mintegy versenyezve
a szemközti Római parttal. Hogy a
nosztalgiával emlegetett Duna-parti
élet ismét a miénk legyen, sokat kell
tennünk. Ennek egyik lehetõsége, ha
elfogadjuk a Magyarországi Föld

Egyesület parktiszításra invitáló
meghívását. Azok, akik hajlandóak
részt venni a Szúnyog-sziget április
9-re tervezett takarítási akciójában,
reggel 9 órakor a sziget déli részén, a
KSI csónakháznál, vagy az északi ré-
szen, a Kutyaiskolánál gyülekezze-
nek! Bõvebb info: www.foldegye-
sulet.hu. 

PILATES
Kikapcsol, felfrissít – tartják a
Pilates gyakorlatokat végzõk. A
mozgások során olyan, mélyen fek-
võ izmokat is képesek leszünk meg-
mozgatni, amelyeket a legrafinál-
tabb fitneszedzések sem. Ráadásul
nem szenvedés és sanyargatás árán,
hanem harmonikus mozgás során.
Ezúttal a Karinthy Frigyes ÁMK kí-
nál 4 alkalomra szóló bérletet, 5500
forintért. De betérhetünk alkalman-
ként is, ekkor 1500 Ft-os belépõt
váltva. A kezdés: április 18. Az
edzés 18 órától 19 óráig tart. A
Pilatest vezetõ Varga Judit jóked-
vünk mellé még polifoamot kér. Bõ-
vebb info: 380-6163.

V. ZENEDE NAP
Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola
ezúttal is készül – alapítványa által
inspirált – Zenede napra. Április
16-án, szombaton, 14.30-tól 21.30-
ig csendül fel zeneszó, elõször az
Egek Királynéja Fõplébánia Temp-
lomban, majd 15.30-tól az Ady End-
re Mûvelõdési Központ több pont-
ján. Ízelítõ: 16.00: Mozart Figaro Há-
zassága – vígopera keresztmetszet.
16.30: zenés foglalkozás ovisoknak.
17.00: hangszerbemutató, népzenei

bemutató. 18.30: táncház. 15.30:
hangszervásár, kézmûves foglalkozá-
sok, fafaragás, arcfestés, gyöngyfû-
zés. 17.30: mesejáték. 20.00: Jazz
klub. Támogatói jegyek: felnõttek-
nek: 1000 Ft, gyermekeknek: 100 Ft.

BABAJÁTSZÓ
Április 19-én, 9.30-11.00 óra kö-
zött az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Házban, ahol remek idõtöltésként
játszóház várja az otthon lévõ anyu-
kákat és a közösségbe még nem já-
ró kicsiket. Érdemes kipróbálni,
megismerni a készségfejlesztõ játé-
kokat, s a társaságban új ismeretsé-
geket kötni. A belépés díjtalan. 

VERSPÓDIUM
Jordán Tamás József Attila-estje áp-
rilis 10-én, 18 órakor az Újpesti Ka-
maraszínházban. Egy nappal József
Attila a Magyar Költészet Napja-
ként tisztelt születésnapja elõtt
Jordán Tamás Újpesten teremt arra
alkalmat, hogy bepillantsunk egy al-
kotó belsõ világába. A mûvész több
mint másfél évtizede járja mûsorá-
val az országot és utánozhatatlanul
személyes értelmezésével mindjárt
két alkotó ember vívódását láttatja
egyszerre. Jegyár: 900 Ft.

JÁTSSZ-ÓRA
Havonta egyszer, legközelebb április
28-án, 14 és 16 óra között tartja
JÁTSSZ-óra programját az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház. A térítés-
mentes programban játszani szeretõ
fiatalokra számítanak. S ki ne lenne
az? Hiszen csocsózni, társasozni,
activityzni, vagy csak egyszerûen be-

szélgetni, vidám társaságban lenni
csuda jó dolog. Számos kártya-, logi-
kai- és fejlesztõjátékkal várják az érdek-
lõdõket, érkezzenek akár egyénileg,
akár csoportokban! A szervezõk számí-
tanak a napközis csoportok jelentke-
zésére is. Jelentkezés: a jatek@ugyih.hu
e-mail címen. Érdemes bejelentkezni
minél elõbb, hiszen a következõ alka-
lomra május 19-ig kell várni.

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
A „Sem emlék, sem varázslat” címû
irodalmi összeállítás Radnóti Mik-
lósnak állít emléket, április 29-én,
11 órakor, az Újpesti Polgár Cent-
rumban. Közremûködnek: Harsányi
Gábor, kétszeres Jászai Mari-díjas,
Érdemes Mûvész, Nyári István elõ-
adómûvész, valamint az Újpesti
Kommunikációs Stúdió növendékei.
A rendhagyó irodalomóra során
Radnóti Miklós líráját halljuk, mi-
közben megelevenednek életének
fontosabb eseményei. Jegyár: 500 Ft.

TULIPÁN GYERMEK NÉPTÁNC
Hároméves kortól kisiskolás korig
hívja és várja a gyermekeket nép-
tánc oktatásra a Karinthy Frigyes
ÁMK Közösségi Háza. A néptánc ki-
váló alkalom arra, hogy már kicsi
korukban megismerjék a gyermekek
a közös éneklés és tánc örömét, el-
sajátítsák a népszokásokat, feleleve-
nítsék a népi gyermekjátékokat, s
emellett javuljon a ritmusérzékük,
sõt tartásuk is. A Közösségi Házban
Gajda Nikoletta nagy tapasztalat
birtokában tartja gyermek néptánc
foglalkozásait, szerdánként 17 órá-
tól. A belépõ 750 Ft, alkalmanként.

Ezt
ajánljuk
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ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ FOGADÓÓRÁJA
Wintermantel Zsolt országgyûlési képviselõ 2011.
április 14-én, csütörtökön, 18-19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.)
Bejelentkezés a 369-09-05 telefonszámon.

Jókay Attila; Koronka Lajos önkormányzati
képviselõk április 11-én, hétfõn, 17-18 óráig;
Bartók Béla önkormányzati 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: 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 hétfõ-
jén 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 minden hónap elsõ péntekén 17 órától, Szabó
Gábor önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ hét-
fõjén 17-18 óráig az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezeténél (1046 Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fo-
gadóórát. Horváth Imre önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ szerdáján 17 órától tart fogadóórát a
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban
(1046 Budapest, Bõrfestõ u. 5-9.). 

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 Nõ-
tagozata 2011. április 11-tõl 15-ig, hétfõtõl-pénte-
kig – 14 és 17 óra között – ingyenes ruhaosztást szer-
vez a Nádor utca 1. szám alatt. Mindenkit szeretettel
várunk!

www.mszpujpest.hu

Az Újpestért Egyesület önkormányzati képvise-
lõinek 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

Ingyenes hirdetés
újpesti cégeknek
Budapest Fõváros IV. kerület
Újpest Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet az újpesti kis-
vállalkozások fejlõdését elõ-
segítõ támogatásról.

A pályázat helyi kisvállalkozások számára
biztosít ingyenes megjelenési lehetõséget
az Újpesti Napló címû újságban a pályázat
elbírálását követõ 4 hónapon belül két al-
kalommal, alkalmanként legfeljebb 1/8 ol-
dal terjedelemben. A pályázati adatlap le-
tölthetõ a www.ujpest.hu weboldalon. A
pályázatokat írásban, pályázati forma-
nyomtatványon a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy postai úton
folyamatosan lehet benyújtani. Postázási
cím: Budapest Fõváros IV. ker. Újpest Polgár-
mestere, 1325 Budapest, Pf. 107.

Az Újpesti Közéleti
Televízió új mûsorrendje

H É T F Õ
07.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki)
12.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki)
15.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki)
19.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki); 
22.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki)

K E D D
07.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki); 
12.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki)
15.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki)
19.00 Híradó (pénteki); Magazin friss adás
21.00 Híradó (pénteki); Magazin (keddi)

S Z E R D A  É S  C S Ü T Ö R T Ö K
07.00 Híradó (pénteki); Magazin (keddi)
09.00 Híradó (pénteki); Magazin (keddi)
12.00 Híradó (pénteki); Magazin (keddi)
15.00 Híradó (pénteki); Magazin (keddi)
19.00 Híradó (pénteki ); Magazin (keddi)
21.00 Híradó (pénteki); Magazin (keddi )

P É N T E K
07.00 Híradó (pénteki); Magazin (keddi)
09.00 Híradó (pénteki); Magazin (keddi)
12.00 Híradó (pénteki); Magazin (keddi)
15.00 Híradó (pénteki); Magazin (keddi)
19.00 Híradó friss adás; Magazin friss adás;
Pódium friss adás
22.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki)

S Z O M B A T  É S V A S Á R N A P
08.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki)
12.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki)
15.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki)
19.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki)
22.00 Híradó (pénteki); Magazin (pénteki);
Pódium (pénteki)
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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.

Vörösváry Márton koncertje
Az újpesti tehetség, Vörösváry Márton, a 2011-es
zágrábi Nemzetközi Hegedûverseny nagydíjasa ápri-
lis 17-én, 16 órakor lép fel az MTA Zenetudományi
Intézet Zenetörténeti Múzeumának  Bartók-termé-
ben. (1014 Bp., Táncsics Mihály u. 7.) A mûsorban
többek között Bach, Chopin, Sibelius, Liszt, Pagani-
ni, Wieniawski mûvei hangzanak el. Közremûködõk:
Csapkay Éva, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
tanára és Vörösváry Ibolya, a Bartók Béla Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola és Gimnázium brácsa szakos
hallgatója. A belépés díjmentes.

„Krisztus hét szava a kereszten”
A nagyböjti elõkészületi idõben különleges zenei él-
ményel vár az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia
április 9-én, 16 órától. „Gondolatok zenében elmond-
va” mottóval Joseph Haydn: Krisztus hét szava a ke-
reszten címû mûvét mutatják be vonósnégyes közre-
mûködésével. A program helyszíne a plébánia nagyter-
me. Közremûködnek: Jakabné Kovács Márta, Alaksáné
Pálházi Katalin, Hoksza Andrea, valamint Hollósi Kata-
lin. A tételek elõtt lelki bevezetõ gondolatokat mond
dr. Gerber Alajos, Újpest díszpolgára. A belépés díjmen-
tes! A plébánia címe: 1046 Bp., Rákóczi tér 4-8.
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apánban minden és mindenki a
földrengésre emlékeztet, és miu-
tán utórengések szinte minden
nap vannak, nincs is más téma.

Nagyon meghatott egykori iskolám
kezdeményezése – írta e-mailben
adott interjújában Dóra. – A szoli-
daritás fontosságát diákként emlé-
kezetünkbe vésték tanáraink. A Ba-
bitsban nemcsak a nyelvet sajátítot-
tam el, hanem a kultúrát is megked-
veltem, anyanyelvi tanáraink:
Kimura Miyuki és Aoki Hiromi felkel-
tette az érdeklõdésünket minden
iránt.

– A katasztrófa idején hol voltál? 
– Tokiónak egy felhõkarcolókkal

zsúfolt részén, Akasaka városrész-
ben. Március 11-e volt, délután 2 óra
47 perc. Éppen egy ügyfélhez tartot-
tam gyalog egy olyan útszakaszon,
ahol jobb oldalról egy oszlopokon
álló autópálya, balról pedig egy tel-
jes egészében üvegtáblákkal borított
felhõkarcoló van. Elõször azt vettem
észre, hogy az autópályán kilenge-
nek a lámpaoszlopok, majd meg-

éreztem az erõsödõ rengést. Ha vala-
ki huzamosabb ideig Japánban él,
akkor hozzászokik a földrengések-
hez. Ez viszont nagyon félelmetes
volt, mert a környezõ felhõkarcolók
is kilengtek, az autópálya alsó ré-
szébõl pedig törmelékek potyog-
tak, azt hittem, mindjárt rám
dõl. 

– Mire gondoltál?
– Gyakorlatias gondolataim

voltak, gyorsan beálltam a fel-
hõkarcoló egyik tartóosz-
lopa alá, egy beugró-
ba. Tudtam, ha a tisz-
ta üveg felhõkarcoló-
ból kitörnek az üveg-

táblák, a nagyobb darabok olyan
erõvel csapodnak a földbe, hogy tíz
centi mélyen beleállnak a betonba.
Ezekkel szemben az ember feje fölé
tartott táska sem sokat ér.

– Hogyan folytatódott a napod?
– Az elsõ következmény az volt,

hogy nem mûködtek a mobiltelefo-
nok, nem lehetett sms-t küldeni,
megálltak a vonatok, metrók, az épü-
letekben a liftek. Az járt a fejemben,
valahogy kapcsolatot kell teremte-
nem a szüleimmel, hogy otthon ne a
magyarországi hírekben lássák elõ-

ször, mi történt, és hogy biztosít-
sam õket arról, jól vagyok.

Sikerült találnom egy ut-
cai telefont, így ezt ki-
pipálhattam. Néhány
óra elteltével már szá-
zas sorok kígyóztak
egy-egy, a mobiltelefo-

nok korában
mostohán el-
hanyagolt
utcai tele-
fon elõtt.

– Haza tudtál jutni?
– Nekem nem volt reményem arra,

hogy hazajussak. Harminc kilométerre
lakom a belvárostól. A felettesemmel,
akivel sikerült az utcán összefutnom,
öt kilométert gyalogoltunk a város-
ban, majd beletörõdtünk, hogy egy
hivatali épületben sikerült pihenõhe-
lyet találnunk. Másnap, szombaton si-
került hazajutnom, de még akkor is
csak kerülõ úton.

– Mit tapasztalsz, van-e félelem,
keserûség a bizonytalanság miatt? 

– A japánok itt a fõváros környé-
kén nagyon nyugodtan es méltóság-
teljesen viselik a helyzetet, pedig szá-
munkra is eddig sosem tapasztalt
körülmények ezek. A menekültek
közül sokan teljesen reményvesztet-
tek. A víz mindenüket elvitte, és a
szó szoros értelmében nincs másuk,
csak az a ruha, ami rajtuk van. Hogy
mi lesz holnap, holnapután, hova
fognak menni, mit fognak csinálni,
még csak elképzelni sem tudják.

Az interjút, teljes terjedelmében, a
www.ujpest.hu-n olvashatják. – B. K.

Cseresznyevirágzás helyett a földrengés a téma

A Babitsból Japánba
Keresztényi Dóra Japánban, Tokióban értesült arról, hogy egykori alma
matere, a Babits Mihály Gimnázium, adománygyûjtésre hívta fel az új-
pesti iskolásokat a földrengés károsultjainak megsegítésére. Dóra éppen
12 éve él Japánban, az oszakai, majd a tokiói egyetem ösztöndíjasa volt,
jelenleg ujjlenyomatos beléptetõ rendszerek értékesítésével foglalkozik. 

J

1. rész. Akit hajléktalannak néztek

Bozótharcos 
a Tél utcában
Nehéz küzdelem ez, a metszett bokrok és a
szemétkupacok mindig újranõnek. Nem kivétel
ez alól az újpesti Tél utca környéke sem. Itt azon-
ban sajátos kezdeményezésnek lehetünk tanúi:
az egyik lakó, Csaba, megszállottan gereblyézi a
szemetet, metszi a bokrokat, gyûjti az eldobott
mûanyag flakonokat. Az Újpesti Napló riport-
sorozatban mutatja be történetét.

Csaba mindezt magánszorgalomból teszi, mert
jobb a közérzete, ha rendezett park közelében él.
Akad, aki õrültnek nézi, egyszer még a rendõrséget
is ráküldték. Mások viszont szurkolnak neki, és né-
hányan beszállnak a munkálatokba, a szervezésbe. 

Kapcsos Józsefné és Csaba – aki nem árulja el a
vezetéknevét, merthogy nem õ a fontos, az ügy a
lényeges – már huzamosabb ideje küzd azért,
hogy szebb legyen a környék. Mert szerintük a pa-
nelek közötti parkocskák, ösvények elhanyagol-
tak, lehangoló a látvány. Noha ez most egyáltalán
nem látszik, a bokrokat megmetszették, a levele-
ket összegereblyézték, a papírhulladékokat fel-
szedték.

– Ne tudja meg, hogy néz ki idõnként ez a hely!
– mondja indulatosan Csaba. – A közelben talál-
ható öt-hat éjjel-nappal nyitva tartó bolt és kocs-
ma. Sok kétes egyént idevonz, akik békétlenek,
ordítoznak, eldobálják a borosüvegeket, a csikke-
ket, a bokrokban végzik a dolgukat. A lakók kö-
zött is akadnak olyanok, akik szemetelnek, belé-
jük rögzõdött a mozdulat, repülnek a csikkek, rá-
gógumik. Az egyik bokros részen még egy porszí-
vót is találtam. Az idõsebbek sétálni szeretnének,

leülni egy padra, a kismamák szintén erre vágynak.
Fontos lenne, hogy megváltozzon a helyzet. 

A fõiskolát végzett férfi évekkel ezelõtt Svájc-
ban és Ausztriában élt, szavaival élve: azon orszá-
gokban, melyekben még a fû is egyenesebben áll.
Ott, ahol a szelektív hulladék-tárolókat körülkerítik,
és a szállítók összesöprik a kiszóródott törmeléket.
Ahol bûnnek számít a csikk eldobása. Talán ezért is
annyira szembetûnõ a kontraszt számára. Csaba
egy ideig szomorúan nézte az ablakból a gondozat-
lan környéket, mígnem aztán nyolc hónapja eldön-
tötte, közbelép. Szerszámokat fogott; hol a burján-
zó bokrokat metszette, hol a leveleket gereblyézte,
hol a mûanyag palackokat gyûjtötte egybe.

– Bár többen biztatnak, amikor itt szorgosko-
dom, akadnak olyanok is, akik csak legyintenek,
mondván, bolond ez az ember – meséli nagy lendü-
lettel Csaba. – Megesett az is, hogy hajléktalannak
néztek, szidták az anyámat, és feljelentettek a rend-
õrségen. Elismerem, nem szokványos, amit csinálok,
egyeseknek tényleg furcsa lehet az, hogy valaki in-
gyen, önszorgalomból naponta órákat dolgozik,
hogy szebb legyen a lakókörnyezete. (folytatjuk)

– ÁDÁM TAMÁS

JÓTÉKONYSÁGI MÛSOR

Április 9-én a Babits Mihály Gim-
náziumban 10 órától a japán
földrengés áldozatain segítõ jóté-
konysági mûsorral várják az
újpestieket.

10-12 ÓRÁIG: – Rövid megemlé-
kezés, 1 perces néma emlékezés.

– A Liszt Ferenc Egyetem növendé-
keinek mûsora.

– Erdõdi Richárd elõadása a japán
kultúráról.

– Részlet a La Mancha lovagja
címû musicalbõl.

– Tsuchida Mana, az iskola japán di-
ákjának köszönete az adományo-
zóknak és a program résztvevõinek.

12-16-IG JAPÁN PROGRAMOK:
origami, karaoke, kalligráfia, tea-
ház, táncpad, manga szoba, ja-
pán hagyományos játékok, kéz-
mûves programok, go játék, ba-
zár, Aikido, kyudo és ikebana be-
mutató. Jön a Kiyo-kito Takiko
elsõ magyarországi japándob
csoport.
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LAKÁSHITEL-TÖRLESZTÉS 
TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Fõváros IV. kerület, Újpest Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete, az átme-
netileg nehéz helyzetbe került családok la-
káshitel-törlesztéseinek támogatásáról szó-
ló, 25/2009. (X.1.) számú önkormányzati
rendelet felhatalmazása alapján, annak elõ-
segítése érdekében, hogy az érintettek la-
kástulajdonukat megtarthassák, és fizetõ-
képességüket helyreállítsák, pályázatot írt
ki 2011. március 24-i keltezéssel. 

A pályázat benyújtására rendelkezésre ál-
ló határidõ: 2011. április 27., 15 óra. Részle-
tes pályázati kiírás megtalálható az Újpesti
Napló 2011. március 24-i lapszámában, to-
vábbá a www.ujpest.hu weboldalon. A pá-
lyázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás
a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán
kérhetõ: IV., kerület, István út 14., fszt./4.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Fõváros IV. kerület, Újpest Ön-
kormányzata a 6/1996. (III.01.) számú ren-
delete alapján pályázatot hirdet újpesti ci-
vil szervezetek támogatására. Pályázni csak
az erre a célra rendszeresített adatlapon le-
het. A pályázat benyújtása és elbírálása fo-
lyamatosan történik. A benyújtás helye:
Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és
Sport Osztály, 1041 Bp., István út 14. I.34.

A pályázati dokumentáció beszerezhetõ
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáiban (Bp., IV. István út 15., illetve IV., Hajló
u. 42-44.), vagy letölthetõ az önkormányzat
honlapjáról: www.ujpest.hu. Felvilágosítás
kérhetõ a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály
munkatársaitól, a 231-3177 telefonszámon.

SPORTSZERVEZTEK TEVÉKENYSÉGÉNEK
TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Fõváros IV. kerület, Újpest Ön-
kormányzata a 6/1996. (III.1.) számú rende-
lete alapján pályázatot hirdet az újpesti
sportszervezetek tevékenységének támoga-
tására. A pályázat benyújtási határideje:
2011. április 29. Benyújtás helye: Polgár-
mesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport
Osztály, 1041 Bp., István út 14. I. 34.

Pályázni csak az erre a célra rendszeresí-
tett adatlapon lehet. A pályázati dokumen-
táció beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp., IV. István út
15., illetve IV. Hajló u. 42-44.), vagy  letölt-
hetõ az önkormányzat honlapjáról:
www.ujpest.hu. Felvilágosítás kérhetõ: a
Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munka-
társaitól, a 231-3177 telefonszámon.

TÁBOROZTATÁS, ÜDÜLÉS, SZÜNIDÕS
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Fõváros IV. kerület, Újpest Önkor-
mányzata a 6/1996. (III.01.) számú rendelete
alapján pályázatot hirdet újpesti gyermekek
és fiatalok táboroztatásának (üdültetésé-
nek), szünidõs programjainak támogatására.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. ápri-
lis 21. Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal
Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály, 1041 Bp.,
István út 14. I. 35. Pályázni csak az erre a cél-
ra rendszeresített adatlapon lehet. A pályá-
zati dokumentáció beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban

(Bp. IV. István út 15., illetve IV., Hajló u. 42-
44.), vagy letölthetõ az önkormányzat hon-
lapjáról: www.ujpest.hu. Felvilágosítás kérhe-
tõ: a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály mun-
katársaitól, a 231-3177 telefonszámon.

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 
TÁMOGATÁSÁRA
Bp. Fõváros IV. kerület, Újpest Önkormány-
zata pályázatot hirdet a 2010. október 3-i
kisebbségi önkormányzati választásokon
Újpest közigazgatási területén megalakult
kisebbségi önkormányzatok számára. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2011. má-
jus 1. Pályázni kizárólagosan az erre a célra
rendszeresített pályázati adatlapon lehet.
Az adatlap beszerezhetõ dr. Tahon Róbert
aljegyzõnél (Bp. IV. István út 14. II. emelet
55.)  A kitöltött pályázatokat dr. Molnár
Szabolcs alpolgármester titkárságára kell el-
juttatni (Bp., IV. István út 14. II. emelet 59.) 

F E L H Í V Á S
ÚJPEST EGÉSZSÉGÉÉRT DÍJ
Bp. Fõváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat
képviselõ-testületének 9/2001. (V. 3.) számú
rendelete alapján ebben az évben is sor kerül
az Újpest Egészségéért Díj adományozására. A
felterjesztéseket 2011. április 22-ig Nagy István
alpolgármester titkárságára lehet benyújtani.
Az erre a célra rendszeresített adatlap letölt-
hetõ a www.ujpest.hu weboldalról, illetve át-
vehetõ a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
ti irodáiban (IV., István út 15., Hajló u. 42-44.),
ahol a díj odaítélését szabályozó önkormány-
zati rendelet is megtekinthetõ. 

ÚJPEST GYERMEKEIÉRT DÍJ
Budapest Fõváros IV. kerület, Újpest Ön-
kormányzata a 2/1993. (I.26.) számú ren-
delete alapján meghirdeti az „Újpest Gyer-
mekeiért” díj elnyerésére vonatkozó felhí-
vást. A javaslat benyújtásának határideje:
2011. április 18. A felterjesztéseket kizá-
rólag az erre a célra rendszeresített adatla-
pon lehet benyújtani személyesen, vagy
postai úton. Az adatlap beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáiban (IV. István út 15., illetve Hajló u. 42-
44.), vagy letölthetõ az önkormányzat
honlapjáról: www.ujpest.hu. A felterjesz-
tést a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Oktatási Osztályán kell benyújtani (IV., Ist-
ván út 14. I. 44).

DÍJAK TANULÓKNAK
Budapest Fõváros IV. kerület, Újpest Ön-
kormányzata az 5/1996.(II.02.) számú ren-
delete alapján meghirdeti az Újpest Kiváló
Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksporto-
lója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért
Díjak elnyerésére vonatkozó felhívást. A
felhívás tartalmazza az eljárási szabályokat.
A javaslat benyújtásának határideje: 2011.
április 18. A felterjesztéseket kizárólag az
erre a célra rendszeresített adatlapon lehet
benyújtani. Az adatlap beszerezhetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodái-
ban (IV. István út 15., illetve Hajló u. 42-
44.), vagy letölthetõ az önkormányzat hon-
lapjáról: www.ujpest.hu. A benyújtás helye:
Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és
Sport Osztály. (1041 Bp., István út 14. I. 35.)

RÉSZLETES PÁLYÁZAT ÉS FELHÍVÁS:
http://www.ujpest.hu/hivatal_palyazatok/
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os, a polgármester úrnak nem kellett
csalódnia, minden a legnagyobb rend-
ben ment, a tudósítások szerint atroci-

tás nem történt. Köszönhetõ mindez a két kerü-
let vezetõjének is, – Bácskai János és
Wintermantel Zsolt – akik egy emberként álltak
ki a jó ügy mellett. Persze, a rendõrség munkájá-
ról sem szabad megfeledkeznünk, régen nem lá-
tott szervezettséggel, irányítással, összehangolt
munkával biztosították a nyugalmat. 

Polgármesterünk szurkolt, kiabált a meccs
alatt, talán még be is rekedt, de sajnos ezzel már
nem segíthetett a csapatnak. A rangadón az ellen-
fél gyõzött (1-0), igaz, közel sem olyan arányban,
mint az újpestieknek sikerült a legutóbbi találko-
zón (6-0).

Mészöly Géza, az ÚFC vezetõedzõje: Úgy érzem,
nekünk, edzõknek feladatunk az is, hogy jó példát
mutassunk, akár a szurkolóknak is. Ami a mérkõ-
zést illeti, nagyon sajnálom a játékosokat és a szur-
kolókat egyaránt. Érdekes lehet kimondva, de úgy
gondolom, jobban játszottunk, mint õsszel, a 6-0

alkalmával, sõt jobbak voltunk, mint eddig bármi-
kor, mikor itt léptünk pályára az Üllõi úton, és én
voltam a vezetõedzõ. Bátran játszottunk, helyzete-
ket alakítottuk ki, de a kapuba sajnos nem sikerült
betalálnunk. Gratulálok ellenfelünknek a gyõze-
lemhez. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a szezon
már elment, de ez elõtt a csapat elõtt nagy jövõ áll.

Prukner László, a Ferencváros vezetõedzõje: A
játékosoknak egész héten azt hangsúlyoztam,
hogy nem visszavágni kell az õszi vereségért, ha-
nem „csak” nyerni. Csak a három pont lebegett a
szemünk elõtt. Érzésem szerint az elsõ félidõben
elfogadhatóan játszottunk, míg a második játék-
részben tartottuk az eredményt, de úgy gondo-
lom, szemrehányás nem érhet minket, hiszen
majdnem nyolc év után, ismét gyõztesen hagyta el
a pályát a Ferencváros az Újpest ellen. Az Újpest a
jövõ csapata, tele tehetséges játékossal, így a gyõ-
zelmünk hatványozottan értékes. – GERGELY

Örülünk, hogy nem
történt rendbontás
– polgármesterek a rangadó  után

Bácskai János, Ferencváros
polgármestere: – Örülök, mert
végre eljutottunk odáig, hogy
a rangadó botrány, atrocitás
nélkül lement. Köszönet a

rendõrségnek, a rendezõknek és nem utolsó
sorban a ferencvárosi és az újpesti szurkolók-
nak. Jó volt látni, milyen sok gyerek nézte a ta-
lálkozót, szurkolt a kedvenceknek és kérdezget-
te a szüleit, mikor jönnek legközelebb az Üllõi
útra focimeccset nézni.

Wintermantel Zsolt, Új-
pest polgármestere: Nagyon
bátran és megilletõdöttség
nélkül játszott a fiatal csapat,
meggyõzõdésem, hogy nem

érdemeltünk vereséget. Örülök, hogy komo-
lyabb rendõrségi esemény nélkül zajlott le a
mérkõzés. Sajnálatosnak tartom, hogy az Üllõi
úti szervezõk asszisztáltak ahhoz, hogy a hatal-
mas felfújható lila majom kikerülhetett a stadi-
on tetejére. Ez mindenképpen sportszerûtlen
volt, és bocsánatkérést igényel a ferencvárosi
klub vezetésétõl.

Kese visszatért
Az Újpest FC sajtótájékozta-
tóján Kovács Zoltán, a klub
sportigazgatója büszkén je-
lentette be, hogy Törõcsik
Andás visszatér a klubhoz.

– Azt gondolom, Törõcsik Andrást nem kell
senkinek bemutatnom Újpesten – mondta Ko-
vács Zoltán. – Kese az utánpótlás-koordinátori

munkakört tölti be klubunknál. Feladata, hogy a
lehetõ legtöbb idõt töltse a pálya szélén, továb-
bá az edzéseken és a meccseken is figyelje játé-
kosainkat, mondja el észrevételeit az edzõknek.
Már többször meggyõzõdtem róla, hogy õ a mai
napig jól látja a futballt, és egész egyszerûen
szüksége van a klubnak Törõcsik szemére, meg-
látásaira. Büszke és meghatódott vagyok, hogy
Törõ visszatér hozzánk, és szeretném megkö-
szönni a közbenjárást Kisteleki Antalnak, aki fel-
vette vele a kapcsolatot, valamint Tolnai Sándor-

nak, aki anyagilag lehetõvé tette, hogy visszatér-
jen hozzánk András.

– Nagyon örülök, hogy Újpesten gondoltak
rám, és felkértek erre a pozícióra – nyilatkozta
Törõcsik András. – Ha máshogyan élek, talán
már korábban is visszatérhettem volna. Ezen
most már kár keseregni, hiszen itt vagyok, és
legjobb tudásom szerint vetem magam a mun-
kába. Bízom benne, hogy van, amit át tudok ad-
ni a fiatal tehetségeknek, és egy-egy meglátással
tudok segíteni az utánpótlásedzõknek is.
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Sikert aratott a kampány, botránymentesen lement a rangadó

Mészöly: gyõzelmet érdemeltünk volna
Kerületünk polgármestere a szurkolókkal együtt utazott a Ferencváros-
Újpest FC bajnoki labdarúgó mérkõzésre. Wintermantel Zsolt már a talál-
kozó elõtti napokban is hangsúlyozta, mindent elkövet, hogy az újpesti
drukkerek nyugodt körülmények között buzdíthassák csapatukat, és re-
mélte, ehhez a fradista szimpatizánsok is partnerek lesznek.

N

Újpesti és ferencvárosi futball-legendák együtt léptek fel a sportszerû szurkolásért a meccs elõtt
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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

� 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

� Eladom vagy elcserélem Árpád úti öröklaká-
somat! Kisebbre ráfizetéssel, 68 m2-es, 2+2 fél-
szobás, loggiás, üvegezve, jó elosztású, vízórás,
VIII. emeleti, részben felújított, új parkettás, vi-
lágos nagy konyhás, rácsos elõtérrel. I. á.: 10,9
MFt, tel.: 06-70-353-6716

� 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

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

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

� 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-es lakóterû
(+kiskert) sorház, 2 szintes, Pest közeli (20
perc), Csonkás városrészben. Csere is érdekel a
XVI. kerületben. Ár: 20 MFt, tel.: 06-20-996-0491

� Zsámbékon, 220 négyszögöles telken, kom-
fortos, téliesíthetõ faház (alatta: konyha, pince;
vezetékes víz, fúrt kút, terasz virágokkal, szõlõ,
gyümölcsfák, gépkocsi beálló) eladó. Ár meg-
egyezés szerint, tel.: 06-30-844-4807

� 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, Bárdos Artúr utcai, V.
emeleti, panorámás, vízórás, frissen festett, par-
kettázott, napfényes, világos konyhás, 54 m2-es,
2 szobás, jó elosztású lakás. I. á.: 8,5 MFt, tel.: 06-
1-201-9475, 06-70-237-9030

� 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, viseg-
rádi várra nézõ, örökpanorámás telek, eladó. Tel-
ken Jitka faház, 10% beépíthetõ, villany és víz van,
gáz, telefon az utcában, 555 m2, Nagymaros Nefe-
lejcs köz, belterület. Ár.: 4 MFt, tel.: 06-70-266-2104  

� Eladó vagy elcserélendõ, Káposztásmegyeren
az Orgona közben egy 2+3 félszobás, 110 m2-es,
sorházi lakás. I.á.: 32 MFt, érdeklõdni:
tavaszit@t-online.hu vagy tel.: 06-70-944-5456

� Szõdliget frekventált részén, 362 m2-es telken,
1990-ben épült, 71 m2 alapterületû, összközmûves,
teljesen alápincézett, tetõtérbeépítéses, szintelto-
lásos ikerház, garázzsal, áron alul sürgõsen eladó.
Fûtés: gázkazán + vegyes kazán. I. á.: 19 MFt, tel.:
06-30-406-0040

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

� Újpesten, az Attila utcában, téglaház II. eme-
letén, 38 m2-es, 1 szobás, egyedi fûtésû-gáz-
lakás eladó, a lakás jól alakítható, kamra, pince,
zuhanykabin, külön wc, erkély, pince, tároló is
van, világos. Ár: 8,3 MFt, tel.: 06-20-456-9236

� Megyeri lakóparkban, napos, erkélyes, 1,5
szobás (44 m2), amerikai konyhás, II. emeleti,
téglalakás eladó. Egyedi fûtés, alacsony költsé-
gek. Gépkocsi beállóval, tárolóval, magánsze-
mélyek jelentkezését várom. Ár: 14,5 MFt, tel.:
06-20-532-3315

� Újpesten, a Bercsényi utcában. IV. emeletes
társasház földszintjén, 68 m2-es, 2,5 szobás, vilá-
gos lakás, tulajdonostól eladó. Azonnali beköltö-
zés lehetséges. I. á.: 9,5 MFt, tel.: 06-30-490-0320

� 31 m2-es, téglaépítésû, felújított, vízórás, gáz-
konvektoros, belsõ kertes lakás, a Chinoin utcá-
ban, azonnal költözhetõ állapotban, tulajdo-
nostól eladó. I. á.: 7,49 MFt, tel.: 06-30-921-0838

� Budapesttõl 8 km-re Fóton, 400 négyszögöles,
rendezett telek, 20 m2-es szerény faházzal, gyü-
mölcsfákkal családi okok miatt áron alul sürgõ-
sen eladó. Víz és villany van. Tel.: 06-20-325-2854

� Tulajdonostól eladó, Újpest frekventált ré-
szén téglaépítésû, magas földszinti, 80 m2-es, 3
szobás, polgári lakás, kertkapcsolattal. I. á.: 18
MFt. Elérhetõség egész nap, tel.: 06-30-378-7341

� Nagyváradi-ligeti lakóparkban eladó egy
79+7 m2-es, 3+1 szobás, klimatizált, cirkófûtés-
es lakás. I. á.: 26,7 MFt. A lakáshoz 20 m2-es ga-
rázs is tartozik (2,5 MFt). Tel.: 06-20-953-8951

� Újpesten, 2,5 szobás gázfûtéses ház, 556 m2-
es telekkel, terasszal, melléképülettel eladó, tu-
lajdonostól! I. á.: 24,5 MFt, tel.: 06-1-379-5475,
06-30-294-9420

� Újpesten, a Fóti úton, 2 szoba összkomfortos,
galériázott, fél családi ház sürgõsen eladó. Tel.:
06-20-954-0970

� Újpest-városkapunál, 2001-ben átadott, szom-
szédos 84, illetve 56 m2-es, II. emeleti lakások,
26,5, illetve 19,9 MFt-ért, garázsok és tároló 2,6 il-
letve 1,2 MFt-ért eladók. Tel.: 06-30-304-4430

� Káposztásmegyer II-ön, felújított 60 m2-es
panellakás, egyedi megoldásokkal, tulajdonos-
tól eladó. Érdemes megnézni! I. á.: 11,75 MFt,
tel.: 06-30-864-4146, 06-30-502-3457

� Eladó vagy kiadó Újpesten, jó közlekedéssel,
csendes környezetben, 2 szobás, összkomfortos
családi ház (telek, udvar, beépített elõtér, gaz-
dasági épület). Tel.: 016-30-392-4030

Ingatlant kiad
� Újpest kertvárosban 80 m2, raktár céljából kiadó.
Víz, villany, fûtés, csatorna. Tel.: 06-20-507-3190

� Városközponthoz közel, kertes környezetben,
1 szoba komfortos, gázkonvektoros, félig búto-
rozott lakás, kiadó. Ár: 40 000 Ft/hó + rezsi +
kaukció. Tel.: 06-30-317-6605

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

Garázs

� Istvántelki úton a hõerõmû mellett, 17 m2-es
garázs májustól bérbeadó. Tel.: 06-70-661-4859

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

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZÕNYEGPADLÓ
RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚ-
TORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT
ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍT-
VA: 1971. TEL.: 06-1-780-3732, 06-70-774-3621

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

��  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: 306-2023, 06-70-234-7759

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

� 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

Oktatás
� 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 

� Informatikatanítás, ECDL vizsgára, érettségire felké-
szítés, korrepetálás, e-mail: infoujpesti@ gmail.com 

Állást kínál

� Kérdõívezés, kuponozás céljából profi
munkatársakat keresünk. Akár mellékállás-
ban is. Tel.: 06-20-519-0671, 06-30-760-3991,
e-mail: budv3111@vipmail.hu

Állást keres
� Költöztetés, lomtalanítás rakodókkal, in-
gyenes munkafelmérés és árajánlat. Vidékre
kedvezményes, beköltözés elõtt vagy után
tisztasági 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

� Eladó olcsón, Panasonic faxgép, infraszauna
szalai, szétnyitható konyhaasztal, színterápiás
bioptron lámpa, kézi elektromos zepter masszí-
rozó, szpájtli lakásriasztó, inhalációs komplett
készülék, termoszok. Tel.: 06-20-941-6055

Társkeresés
� 50 éves, 183/90 kg, budapesti férfi, megis-
merkedne egy budapesti hölggyel, közös szim-
pátia alapján kapcsolat reményében. Tel.: 06-30-
410-3513

Eltartási szerzõdés
� Gondoskodó, középkorú, tisztességes házaspár, el-
tartási szerzõdést köt egyedülálló idõs hölggyel vagy
úrral! Újpestiek elõnyben. Csak korrekt emberek je-
lentkezését várjuk. Ügyvédi ellenjegyzéssel családias
kapcsolatot nyújtunk Önnek! Tel.: 06-30-392-5225

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! www.nagygaby.hu,
tel.: 06-20-568-1293

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

DR. PALKÓ ÉVA
ügyvéd

Cím: 1042 Budapest, 

Szent István tér 5. I/10.

Előzetes időpont egyeztetés: 

370-8733, 06-20-549-9007
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Az Újpesti
Piac- és
Vásárcsarnok
heti árai

Termék Kereskedõi ár Õstermelõi ár
Tojás 26 Ft-tól 33 Ft-tól
Burgonya 180 Ft-tól 200 Ft-tól
Vöröshagyma 200 Ft-tól 200 Ft-tól
Fejessaláta 180 Ft-tól 200 Ft-tól
Retek 150 Ft-tól 160 Ft-tól
Újhagyma 180 Ft-tól 160 Ft-tól
Alma 280 Ft-tól 300 Ft-tól
Spenót, sóska 800 Ft-tól 900 Ft-tól
Paradicsom 450 Ft-tól         750 Ft-tól
Koktélparadicsom 1000 Ft-tól 1200 Ft-tól
Paprika 720 Ft-tól 800 Ft-tól
Erõspaprika        80 Ft/db-tól 100 Ft/db-tól
Medvehagyma 200 Ft-tól 250 Ft-tól
Import eper 280 Ft-tól –
Kötözött sonka      1200 Ft-tól –
Paraszt lapocka      1500 Ft-tól         2600 Ft-tól
Friss cserepes           300 Ft-tól 700 Ft-igfûszernövények

Forrás: Piacfelügyelõség

Ú J P E S T I  N A P L Ó

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

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 9491835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

Hajvágás 1280 Ft-ért már a Templom

u.3. szám alatti fodrászatban is.

Teljes körű kiszolgálás szolid áron. 

Keresek üzletembe fiatal fodrászt

(vendégkörrel) váltótársnak

Tel.: 06-30-553-5673

Az Öreghalász étteremben április 

16-án 19 órakor ZALAI BORVACSORA.

Foglaljon asztalt! Tel.: 231-0800

Óvodalátogató szülõknek
A Leiningen utcai Óvoda 2011. április 20-án és
21-én várja az érdeklõdõ családokat, hogy is-
merkedhessenek az óvodai élettel. Április 20-án,
reggel 9 órakor és 10 órakor várjuk Önöket, az
óvoda park felõli teraszán. Onnan indulhatnak
együtt az óvoda megtekintésére, majd az udva-
ron lehetõség lesz egy kis játékra is. 2011. ápri-
lis 21-én, csütörtökön, 16 órakor, csak szülõk-
nek tartunk tájékoztatót az intézményrõl és az
óvodai életrõl. Várjuk Önöket és leendõ óvodás
gyermeküket egy személyes találkozóra!

Szabó Tiborné óvodavezetõ 
és az óvodapedagógusok

Nemzetiségi tánctalálkozó
A Hálózat a Kultúráért, Mûvészetért Egyesület
április 29-én, 17 órakor Nemzetiségi Tánctalál-
kozót szervez az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pontban, melyre várja tánccsoportok (magyar
népi táncok és nemzetiségi táncok bemutatása,
gyermek és felnõtt tánccsoportok) jelentkezé-
sét a 06-30-240-78-74-es telefonszámon. Rövid
ismertetõt minden néptánccsoportról a szala-
mandra@freemail.hu e-mail címre várnak. 

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

Gyermekeknek
Gyermekeknek szervezett kézmûves foglalkozá-
sok színhelye minden hónap utolsó vasárnap-
ján 10-13 óra között az Adventista Közösségi
Ház (IV., Kordován tér 10.) A foglalkozások idõ-
pontja: április 24., május 29. A szervezõk min-
denkit szeretettel várnak.

Sminksuli 3.

Szerep az egyéniségnek
Az Újpesti Napló kéthetente sminkiskolába hívja nõolvasóit.
Szépészeti rovatunk segítõi a Petõfi utcai Sminksuli és a Per-
fekt szépségszalon vezetõi: Gyimesi Szilvia és Gyõry Evelin
sminkesek. A farsangi és a hétköznapi smink után most al-
kalmi arckikészítés az ajánlatuk. 

Az alkalmi sminknél figyelembe kell
vennünk az eddig tanultakat: milyen alka-
lomra készülünk, milyenek lesznek az ese-
ményen a fények, milyen az egyéniségünk,
illetve a ruhánk. Bátorító ajánlat: estére le-
het erõsebb a smink!

A lépések: a kezdet azonos, az arcot le-
alapozzuk, korrektort használok a szem alá – avat a részletekbe
Gyimesi Szilvia. A szemhéjat világos mályva színnel emelem ki,
de a szem zugba világosabb színt használtam. A szem külsõ ré-
szét ceruzával kiemelem, majd gumi végû aplikátorral összemo-
som. Így egy keretet adtunk a szemnek.
Amikor az alappal elkészültünk, folyé-
kony glitter ragasztóval bekenem a
szemhéjat. Mielõtt a ragasztó megszá-
tadna, rápakolom a csillámokat. A mû-
szempilla tövébe vékony tusvonalat hú-
zok, így a ragasztó nem látszódik.



Don Quijote
Újpesten
Fél év kemény munka, 62 lelkes diákkal és ta-
nárral, segítõ szülõkkel – így summázták a si-
kerhez vezetõ utat a Babits Mihály Gimnázium
szereplõi a La Mancha lovagja címû zenés da-
rab elõadásai után. A gimnázium ezúttal is
nagysikerû musicalt állított színpadra, az el-
telt idõszakban már bevált recept alapján a
legapróbb részletekig mindent együtt csinál-
tak, legyen az díszlet, koreográfia, színre vitel.

A két évvel ezelõtt bemutatott Dzsungel köny-
ve elõadást követõen a gimnázium diákszín-
játszói és tanárai Újpest Gyermekeiért díjban
részesültek, a mostani elõadás létrejöttét is
támogatta többek között Újpest Önkormány-
zata. 

Március utolsó két napján az újpesti általános
iskolák felsõ tagozatos tanulói részesültek valódi
színházi élményben, április elején pedig a Babits
Mihály gimnázium diákjai, tanárai és a szülõk. Az
elõadással rámutattak arra, hogy élni csak hittel
érdemes, a szebb világért folytatott küzdelmet so-
ha nem szabad feladni. Don Quijote szavaival: „Az
életet nem olyannak kell elfogadni, amilyen, ha-
nem amilyen lehetne”. – B. K.

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
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Az Újpesti  Napló ezen túl finomságokkal is meglepi Kedves Olvasó-
it. Elsõként a húsvéti készülõdés jegyében egy kedvelt tojás-receptet
kínálunk. Lehetõségünk csak receptek közlésére van, éppen ezért arra
bíztatjuk Önöket, készítsék el az ételeket, és arról számoljanak be ne-
künk. Egyúttal arra kérjük olvasóinkat, hogy aki kedvet érez, és nem
sajnálja a fáradságot, írja le, és küldjön nekünk saját receptet egy-egy
fotóval igazolva a remekmûvek létrejöttét.

A recepteket az Újpesti Sajtó Kft. Bp., 1043, Tavasz utca 4. címre
vagy a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címre várjuk.

Currys töltött tojás
Hozzávalók
– 8 db tojás
– só, bors
– majonéz
– pár levél petrezselyem
– 1/2 fej hagyma
– tejszín
– curry
– 8 szelet gépsonka

Fõzzük a tojásokat 12 percig. A lényeg az, hogy a sárgája kemény le-
gyen. Ha megfõtt, szabadítsuk meg a héjjától és mossuk meg õket. A
tojásokat hosszában kell kettévágni. A sárgáját szedjük egy külön kis
tálba, melyben össze is tudjuk dolgozni az összetevõkkel. A fehérjéket
mossuk meg és tegyük egy kis tálra.

A tojássárgájába tegyünk kevés tejszínt, 2 kk. curry port, sót, borsot,
az apróra vágott petrezselyem leveleket és hagymát. Dolgozzuk össze
alaposan és közben adagoljuk a majonézt is hozzá. Az állagának stabil
krémnek kell lennie. Ügyeljünk, hogy ne legyen folyós! Ez azért kell,
hogy a tojás töltésekor tudjuk formálni a töltelék-masszát. A masszát
sózzuk ízlés szerint, de igazán akkor jó, ha édeskés az íze. Töltsük a fél
tojásokba a masszát úgy, hogy félkör alakot alkosson. Szépen simítsuk
el és villával tegyünk bele mintát. Tálaljunk egy személynek 4 fél tojást
2 szelet sonkával. Jó étvágyat! (forrás: etteremkritika.com)

„LEGKÖZELEBB” címmel soron
következõ lapszámunkból aján-
lunk olvasóinknak. Jövõ héten
Tábori Ferenc, motorkerékpár
szerelõ és restauráló mester
portréját adjuk közre.
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