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ÚJPESTI NAPLÓ

PARKOLÁSI REFORM KÉSZÜL
AZ ÚJPESTIEK ÉRDEKÉBEN
A kerületben élõk szempontjait
figyelembe vevõ új parkolási rend-
szert dolgoz ki az önkormányzat,
ehhez felmérik a belsõ városrész
parkolási szokásait. – 4. oldal

INFORMATIKAI ESZKÖZÖKET
KAPOTT A RENDÕRSÉG
Wintermantel Zsolt polgármester
kézi számítógépeket adott át az
újpesti rendõrkapitányságnak, ahol
a közelmúltban teljesen felújították
a fogadóteret. – 3. oldal

HÁLÁSAK A JAPÁNOK
A HELYI ISKOLÁKNAK
Több mint 600 ezer forintot gyûj-
töttek a Japánt ért földrengés áldo-
zatainak a Babits Mihály Gimnázi-
um diákjai közösen több újpesti is-
kolával.  – 7., 16. oldal

A MOTOROK DOKTORA
JAVÍT ÉS ÚJJÁALKOT
Közel 40 éve javítja a motorokat
Tábori Ferenc a Templom utcai
mûhelyében. A kiváló mester élet-
útját többrészes riportsorozatban
mutatjuk be.  – 11. oldal

www.ujpest.hu

Térfigyelõ kamera kerülhet a Rákospalota-Újpest vasútállomáshoz, derült ki a polgármester, a biz-
tonsági szakemberek és a rendõrség helyszíni bejárásán – 3. oldal

Javuló közbiztonságJavuló közbiztonság



STIFFT JOLÁN:
– Az Erzsébet utcában lakom, ami
elég frekventált helynek számít Új-
pesten. Ennek ellenére este hét után

már nem megyek le a ház elé, mert a
Spar áruház elõtt nagyon sok a haj-
léktalan. Nem mintha elõítélettel
lennék irántuk, de óvatos vagyok,
nem szeretném, ha bármi történne
velem. Több rendõr kellene az ut-
cákra, alig-alig találkozom velük, pe-
dig szinte naponta elballagok a piac-
ra. Habár, lekopogom, mióta a Szent
István teret felújították, nem láttam
a környéken randalírozást. A na-
gyobb rendezvények alatt sincs
rendbontás, ezekre jut elég bizton-
sági õr. Összességében elégedett va-
gyok a közbiztonsággal. 

BOTOS JUDIT:
– Szerencsére negatív tapasztalatok-
kal nem rendelkezem Újpesten, pe-
dig a baba megszületése elõtt elég
késõn jártunk haza a munkából.
Soha nem támadtak meg, nem
ijesztgetett senki. Nyugodtan lejö-
hetünk estefelé is a parkba, nem ta-
lálkozunk agresszivitással, nem kell
féltenem a tíz hónapos kisfiamat,
Bencét sem. Nem mondható el
ugyanez a lakóházunkról, mert saj-
nos ide már többször betörtek. Mi
úgy próbálunk védekezni ez ellen,
hogy komoly zárakat szereltettünk

fel a bejárati ajtóra. A biztonságot
térfigyelõ kamerák telepítésével le-
hetne növelni a forgalmasabb he-
lyeken. Meglehet, jobban meggon-
dolnák a bûnözõk, hogy mit cse-
lekszenek. Jól tudom, hogy ez elég
komoly anyagi terhet jelent, ám a
hozadéka biztosan pozitív lenne. A
rendõrök is többet járõrözhetné-
nek, bár nem ismerem a lehetõsé-
geket, hogy egyáltalán van-e rá em-
berük. 

MAKULA ISTVÁNNÉ:
– Jobban meg kellene becsülnünk a
rendõreinket, akkor többen lenné-
nek. Az elmúlt nyolc év nem tett
jót a közerkölcsnek, közbiztonság-
nak. Egyik napról a másikra nem
várhatunk csodát, de bízom a vál-
tozásokban. Már most is tapaszta-
lom, hogy a rendõrök barátságo-
sabbak az emberekkel, mint koráb-
ban. Három diplomás gyermekem
van, nem mindegy, miként alakul
az életük, hogy lemehetnek-e az
utcára akár éjszaka is. Lassan negy-
ven éve, hogy Újpesten élek, és el-
mondhatom, soha nem bántott
senki. Jó idõben kijövök a Szent Ist-
ván térre, leülök a padra, és elmél-
kedek. Lehet, szerencsém van, de
nem találkoztam még hõbörgõkkel,
úgyhogy szerintem Újpest bizton-
ságos. – Á.T.
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Több térfigyelõ kamerát és rendõrjárõröket kérnek
az utcákra

Biztonságosnak érzik
a kerületet
Folytatjuk „Egy kérdés” sorozatunkat, amelyben az utcá-
kat járva, egy-egy mondatban kérjük az újpestiek véle-
ményét aktuális kérdésekben. Ezúttal arra voltunk kí-
váncsiak, milyennek ítélik a kerület közbiztonságát.

Újpesti bûnügyi statisztika
(2009-2010-es adatok összehasonlítása)

Regisztrált bûncselekmények: – 8,7%
Regisztrált vagyon elleni bûncselekmények: – 2,47%
Személygépkocsi feltörés: + 6,7%
Személygépkocsi lopás: – 19,3%
Zsebtolvajlás: + 3,3%
Betöréses lopás: – 8,24%
Lakás betörés: – 18,9%
Rablás: + 56,5%
Feljelentések: + 6,8%
Nyomozás elrendelés: + 6,64%
Befejezett ügyek: +6,33%
Nyomozás eredményességi mutató: – 3,9%

(forrás BRFK, IV. Kerületi Rendõrkapitányság)

Pinkóczi József rendõrkapitány 
az újpesti képviselõ-testülettel

ismerteti a bûnügyi mutatókat, 
a háttérben Markó Attila, 

a BRFK fõkapitány-helyettese.



Helyszíni bejárást tartott a
Rákospalota-Újpest vasútállomáson
Wintermantel Zsolt polgármester és
Pinkóczi József rendõrkapitány. A pol-
gármester elmondta, azért kezdemé-
nyezte a közös terepszemlét, mert na-
gyon sok panasz érkezik az újpestiek-
tõl a vasútállomás közbiztonságára,
rendjére és tisztaságára, és ezen min-
denképp változtatni kell. Mint elhang-
zott, a terület a MÁV, illetve a XV. ke-

rület tulajdona, ettõl függetlenül az
újpesti rendõrök és polgárõrök rend-
szeresen járõröznek arrafelé is. A pol-
gármester ezzel kapcsolatban kijelen-
tette, hogy mivel a vasútállomást na-
gyon sok újpesti használja, nem vár-
hat másokra, ezért térfigyelõ kamera
felszerelését tartja szükségesnek.
Pinkóczi József és Cserna Sándor köz-
biztonsági referens, az Újpesti Va-
gyonõr Kft. vezetõje szerint megvaló-
sítható egy forgatható térfigyelõ ka-
mera felszerelése és bekötése az újpes-
ti kapitányságra. Ennek kidolgozását
hamarosan megkezdik.

A bejáráson az Újpesti Vagyonõr
Kft., valamint a helyi polgárõrség mun-
katársai is megjelentek. Mint megtud-
tuk, utóbbiak tavaly 7000 órát voltak
szolgálatban. A budapesti polgárõr
igazgatóság furgonjába is bekukkan-
tottunk. A jármûvek az autólopások
felderítésében jelentenek segítséget.
Volt olyan nap, amikor 8 óra alatt 9
ezer rendszámot ellenõriztek, és kilenc
körözött jármûvet találtak meg. – U. N.

Térfigyelõ kamerát kaphat az állomás

Több ezer órát 
vannak szolgálatban
a polgárõrök
Bár nem Újpesthez tartozik, a kerületi rendõrség és a
polgárõrség rendszeresen járõrözik a Rákospalota-
Újpest vasútállomáson és környékén.
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Megújult a kapitányság fogadótere

PDA-kat kapnak a járõrök
Négy kézi számítógépet adott át
Wintermantel Zsolt polgármester az
újpesti rendõrségnek, miután megte-
kintette Pinkóczi József ezredessel a
kapitányság felújított épületrészét.

Kulturált körülmények között fogadja
már az újpesti kapitányság a panasszal
érkezõket a rendõrség épületében. Az
ügyfélvárót, a panaszirodát, a diszpécser
szobát, az öltözõket kétmillió forintból
újította fel a BRFK – mondta el a helyszí-

nen Pinkóczi József rendõrkapitány. Kifestettek, kicserélték a világítását, új-
raburkolták a helyiségeket, italautomatákat helyeztek el, amelyek növelik a
komfortérzetet. „Elsõdleges szempont volt, hogy megújuljon az ügyféltér, ha
valakit már trauma ért egy bûncselekmény miatt, itt valamelyest meg tud-
jon nyugodni, amíg a bejelentését felvesszük” – közölte a kapitány.
Wintermantel Zsolt hozzátette, persze az elsõdleges cél az, hogy minél ke-
vesebb sértett szerezzen tapasztalatokat a kapitányságon

Ezt követõen négy darab, többmillió forint értékû kézi számítógépet
adott át az újpesti rendõrségnek. Pinkóczi József köszönettel vette át a pda-
kat és mint elmondta, a készülékeket a szabálytalanul parkoló autósokkal
szembeni eljárás során fogják használni. A bizonyításhoz szükséges helyszíni
felvételeket a pda mûholdas kapcsolaton juttatja el a szombathelyi kapi-
tányságra, ahol a gépjármûveket beazonosítják, és az eljárást megindítják.
Az újpesti rendõrökre így nem hárulnak adminisztrációs terhek, az intézke-
dés mindössze két percbe kerül.

Pinkóczi József hangsúlyozta, a balesetek csökkentése nem csak uniós, hanem
hazai elvárás is, ennek érdekében lép fel a rendõrség a szabálytalan autósokkal
szemben. A szabálytalan parkolás is balesetek forrása és sok bosszúságot okoz a
szabályokat betartó embereknek. Wintermantel Zsolt hozzátette, a rend és a sza-
bályok betartása közös feladatot és felelõsséget jelent mindenki számára.– U. N.

Civilek segítik a rendõröket

Cél: feltölteni 
a létszámot!
A kulturált munkakörülmények segíte-
nek itt tartanai a rendõröket – hangzott
el a polgármester és a rendõrkapitány
megbeszélésén.

Negyven rendõr hiányzik az újpesti rendõrség állományából, elsõsorban a
közrendvédelmi szolgálatból – mondta a polgármester kérdésére a rendõrka-
pitány. Pinkóczi József hozzátette, az adminisztrációs, ügykezelési területen
szerencsére nem szenvednek hiányt. Markó Attila ezredes, a BRFK vezetõjének
rendészeti helyettese megjegyezte, a kormányprogram végrehajtásával 2012-ig
várhatóan 3200 rendõrtiszt áll szolgálatba az országban. A BRFK állományából
jelenleg 900 fõ hiányzik, ami megfelel egy megyei kapitányság létszámának. 

A polgármester kérdésére a rendõrkapitány elmondta, 30 rendõrt akár
azonnal állományba tudnának venni. Mivel lehetne itt tartanai az újpesti ka-
pitányságon a rendõröket? – hangzott a következõ kérdés. Pinkóczi József azt
felelte, legfontosabb szempont, hogy jó munkakörülmények között dolgoz-
hassanak kollégái. A lakhatás szintén kiemelt szempont egy pályakezdõ rend-
õr számára, az önkormányzat leginkább lakásokkal tudna segíteni.
Wintermantel Zsolt emlékeztetett arra, az önkormányzat folytatja a rendõr-
szálló létesítésével kapcsolatos elõkészítéseket. Már elkészült a volt munkás-
szállóból kialakítandó épület megvalósíthatósági tanulmánya, jelenleg a lehet-
séges forrásokat keresik hozzá a költségvetésben. A kapitány megjegyezte, a
rendõrszálló is érzékelhetõ segítséget jelentene fiatalabb kollégáinak.

A polgármester felvetette, a kerületekben jelenleg eltérõ mértékû túlóra-
pénzek indokolatlan versenyhelyzetet teremtenek, amin jó lenne változtat-
ni. Markó Attila közölte, már folyamatban van ennek a rendezése, hogy ne
legyenek különbségek a rendõrkapitányságok között. A rendõrkapitány el-
mondta még, munkájukhoz jelentõs civil segítséget kapnak, a polgárõrség-
gel heti egyeztetéseket tartanak, az Újpesti Vagyonõr Kft. vezetõjével Cserna
Sándorral pedig napi kapcsolatban van.
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Újpest Önkormányzata és a Sziget
Kft. között hosszú évek óta bir-
tokháborítási per árnyékolta be a
kapcsolatot. Ennek most vége, ugya-
nis Wintermantel Zsolt polgármester
és Gerendai Károly, a Sziget Kft.
ügyvezetõje, megállapodást írt alá,
miszerint – peren kívül – mege-
gyezés született az ügyben.

int ismeretes, 2007 óta zajlott a per a
Sziget Fesztivál színpadi és egyéb prog-
ramjainak túlzott hangereje miatt,

amely zavarta az újpesti polgárok éjszakai pihené-
sét. A most aláírt megállapodás értelmében a Sziget
Fesztivál szervezõje vállalja, hogy a rendezvény teljes
ideje alatt, naponta 23.00-06.00 óra között betartja
a legfeljebb 55 decibelt megengedõ zajterhelést.

Gerendai Károly aláírásával szentesítette, hogy
a zaj csökkentése érdekében változtatnak a szín-

padok tájolásában, hangszigetelõ sátrakat és
hangszabályzó berendezéseket alkalmaznak, vala-
mint az éjszakai órákban nem tartanak a szabad-
téri színpadokon elõadásokat.

A Sziget Kft. kötelezettséget vállalt, hogy ameny-
nyiben túllépik a megengedett határértéket, na-
ponta egymillió forint kötbért fizetnek az újpesti
önkormányzatnak. Ha mindez három napon túl is
elõfordul, az összeg 10 millió forintra emelkedik.

– Örülök, hogy végre pont került az ügy végé-
re – mondta Gerendai Károly a megállapodás alá-
írását követõen. – Remélem, nem lesz problé-
mánk a jövõben, hiszen mi nem azért rendezzük
a fesztivált, hogy bárkit is zavarjunk, hanem, hogy
kulturált szórakozási lehetõséget nyújtsunk az ér-
deklõdõknek, akár az újpestieknek is.      

– Jó hír az újpestieknek – újságolta Wintermantel
Zsolt polgármester, – hogy a zajterhelés problémá-
jának megoldása mellett a Sziget Kft. gesztusértékû
felajánlást tett. Ennek értelmében, az újpesti csalá-
dok számára, az úgynevezett Gyereksziget idején,
minden nap, óránként ingyenes buszjárat indul a
Városháza elõl a szigetre. – U. N.

M

Újpest elérte célját

Sikeres megállapodás 
a Sziget Fesztivállal

Parkolási felmérés

Az új rendszer
az újpestieknek
fog kedvezni
A parkoló autókat lajstromozó fia-
talokra lehettek figyelmesek az új-
pestiek az elmúlt héten. Az adatfel-
vevõk a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem hallga-
tói, az önkormányzat megbízásából
mérték fel a parkolási szokásokat.
A felmérés a két újpesti metróállo-
más, a környékbeli utcák, és a vá-

rosközponti lakótelepi parkolók-
ban parkoló autókat veszi számba.

Rádi Attila alpolgármester az Új-
pesti Naplónak elmondta, a felmé-
rés célja az, hogy megtudják, milyen
arányban használják a kerületben la-
kók illetve az Újpesten kívülrõl érke-
zõk az újpesti parkolóhelyeket. Az
adatokból ki fog derülni, hogy az au-
tósok mely napszakban, milyen cél-
lal – alkalmi ügyintézés, állandó lak-
hely, vagy P+R parkolás miatt – par-
kolnak az adott utcában. A felmérés
pontosan megmutatja azt is, hogy a
vizsgált területen az adott napszak-
ban milyen sûrûséggel cserélõdnek a
pakolóhelyeket használó autók.

A minden újpesti háztartásba el-
juttatott Újpesti Párbeszéd kereté-
ben az újpestiek kifejthették, a
www.ujpest.hu internetes oldalon je-
lenleg is folyamatosan elmondhatják
véleményüket arról, hogy milyen

megoldást tartanának jónak a parko-
lási helyzet megoldására. „A város-
központi parkolási szokások feltérké-
pezése, és az Újpesti Párbeszéd ered-
ményének kiértékelése után tudjuk
kialakítani az elsõdlegesen az újpesti-
ek érdekeit számításba vevõ, legmeg-
felelõbb új parkolási rendszert” – kö-
zölte az alpolgármester. Rádi Attila
hozzátette, nem odázható tovább a
parkolás rendezése, a városközpont
utcái köztudottan túlzsúfoltak a par-
koló autóktól, amelyek sok esetben
az itt élõ újpestiek elõl foglalják el a
helyet, egy részük pedig szabálytala-
nul várakozik, megnehezítve a szabá-
lyosan közlekedõk dolgát. – U. N.

Jellemzõ helyzet a Munkásotthon utcánál.
Szabálytal módon az úttestet 

használják parkolónak.

Rövidesen zárul az Újpesti Párbeszéd

Megalakult 
a válaszokat 
feldolgozó bizottság
Április 15-ig lehet még visszaküldeni az Újpesti
Párbeszéd nyomtatott kérdõíveit illetve az erre
a célra létrehozott www.ujpestiparbeszed.hu
oldalra kattintva elektronikusan beküldeni.
Mint azt korábban megírtuk, eddig az Újpesti
Párbeszéd több ezer kitöltött kérdõíve érke-
zett vissza. 

A városházán már megalakult a kérdõíveket fel-
dolgozó eseti bizottság Nagy István alpolgármes-
ter, Tahon Róbert aljegyzõ és Tóth Sándor, az Új-
pesti Sajtó Kft. ügyvezetõje részvételével. A testület
várhatóan nyár elejére fejezi be munkáját. Ezt köve-
tõen ismertetik a nyilvánossággal a kutatás összesí-
tett eredményét, amelyet az Újpesti Napló, a
www.ujpest.hu, az UKTV részletesen be fog mutatni. 

Mint azt az Újpesti Napló megtudta, az eddig
visszaérkezett véleményekben az újpestiek elsõ-
sorban egy korszerû szakrendelõ létesítését, egy
uszoda felépítését, a közbiztonság megerõsíté-
sét, valamint a parkolási helyzet rendezését
szorgalmazzák. (A közbiztonsággal kapcsolatos
fejlesztésekkel a 2-3. oldalon foglalkozunk – a
szerk. megj.)

A polgármester már az év elején, a kutatás beje-
lentésekor közölte, az Újpesti Párbeszéd nem csu-
pán idénre szól, a városvezetés minden évben meg
fogja kérdezni az itt élõket, hogy hozzászólhassanak
Újpest fejlõdését jelentõ kérdésekhez. (un)
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A fesztiválok éve lesz az idei
Az eddigi, már hagyományosnak mondható újpesti ren-
dezvények mellett újakkal is készül az Önkormányzat az
idei évre. A célok között szerepel családi nap, tûzugrás,
de tehetségkutató és színházi program is. A tervekrõl
Tóth Sándort, az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetõjét, a ren-
dezvények koordinátorát kérdeztük.

– Majális, gyermeknap, Szent Iván
éj, tehetségkutató… Ezek csak a ta-
vasz eseményei. Mi minden vár ránk
még az idén?

– Nagyon sok és szép tervünk van.
A rendezvényekkel többek között az a
célunk, hogy erõsítsük az „újpestiség”
érzését az itt élõkben. Szeretnénk, ha
még szorosabb kötõdés alakulna ki a
helyi közösségek iránt, hogy minden-
ki érezze: Újpest nemcsak a lakásuk,
de az otthonuk is. Ehhez kívánunk

hozzájárulni a magunk eszközeivel, a sok ingyenes vagy kedvezményes ese-
ménnyel, ismert és népszerû fellépõkkel. Úgy tervezzük, hogy „rendezvény-
hullám” söpör majd végig a városrészen, amely május 1-jén, a Majálissal és a
jelenleg is zajló fotópályázat díjátadásával kezdõdik, majd május 28-án az Új-
pesti Családi Nappal folytatódik. Június 24-én lesz Szent Iván éji tûzugrás és
szabadtéri színház, illetve június 25-én újpesti zenekarok versengése is. Ha-
gyományteremtõ céllal június elsõ hétvégéjén Folkfesztivált és Táncházat
rendezünk a népzene, világzene kedvelõinek. Augusztus végén pedig a ha-
gyományos Városnapok várják a szórakozni vágyókat. 

– A Sziget Kft.-vel kötött megállapodás jelent-e könnyebbséget?
– Annyiban mindenképpen, hogy a megállapodás egyik pontjában a Sziget

Kft. vállalta, hogy zsûrivel támogatja az újpesti zenekarok versenyét. A tét nem
kicsi, a gyõztes ugyanis fellépési lehetõséget kap az idei Sziget Fesztiválon. 

– Az újpesti zenekarokon kívül milyen ismert fellépõkkel találkozhatnak az
érdeklõdõk? 

– Szerencsére Újpesten számos civil illetve iskolai kulturális, mûvészeti kör
tevékenykedik, így az õ megjelenésük mindenképp fontos a rendezvényeken.
Emellett a Majálison szinte biztosan fellép majd a Dolly Roll, a Családi napon
Curtis, Patai Anna, Brasch Bence, valamint Zoltán Erika és táncosai, a Folk
fesztivált pedig a Kormorán fellépése teszi még vonzóbbá. Fontos megemlí-
tenem a helyi és „külsõs” színészek szereplését is a Szent Iván éjszakájához
köthetõ színházi, kulturális napon. – H. L.

z Újpesti Diáknapok egyhe-
tes, hagyományteremtõ
céllal zajló rendezvényébe

egy közel ötven évre visszatekintõ
eseményt ötvöztek, József Attila
születésnapja és a Magyar Költészet
Napja megünneplését. 

A félmaratoni verstávra már reg-
gel 9 órakor beneveztek a Virág
Óvoda nagycsoportosai, akik majd
harmincan ültek be a terembe. Do-

bogó, mikrofon, virágcsokor és Jó-
zsef Attila képmása köszöntötte a
belépõket. A technika segítségével
az intézmény bejáratánál óriási kép-
ernyõn követhették nyomon a láto-
gatók a versmondókat.

Az ovisok Palatinus Antalné óvo-
davezetõ, Mészárosné Horpai Kata-
lin, Petõné Gyûszû Mónika óvónõk
és segítõjük, Vilhem Zoltánné báto-
rításával léptek be a terembe. Kere-
kes György, az UGYIH vezetõje pilla-
natok alatt szóra, azaz versre bírta a
kicsiket. Ki néhány soros verset, ki
hosszabbat szavalt, ki egyszer, má-
sok kétszer léptek a mikrofonhoz.
Élményt jelentett, amikor párosával,
vagy hármasával szavaltak, figyelték
és nagy tapssal köszöntötték az ép-
pen soros csoporttársat.  

Weöres Sándor, Osváth Erzsébet,
Nemes Nagy Ágnes költeményeibõl
hallottunk a legtöbbet, de Petõfi
Sándor Anyám tyúkja, sõt a Nemze-
ti dal is bekerült a repertoárba. A
versek során követtük a természet
és az állatvilág ezernyi arcát, meglát-
tuk az élet csodáit. Hallottunk ta-
vaszváró mondókát, rácsodálkoz-
tunk ismét a száncsengõre, az izzó
galagonya bokorra, a hóemberekre,
oly sok mindenre. 

Wintermantel Zsolt polgármester
a dobogóra kuporodva mondta el a
gyerkõcöknek, József Attila: Egy kis-
gyermek sír címû költeményét. Az
ovisok apró ajándékkal és a siker él-
ményével indultak vissza – számukra
a vers még a mindennapok csodája.
Ezt a csodát sokáig kell õriznünk, fel-
nõttként megtartaniuk. – B. K.

Szórólappal is lehet szavazni a megállóról
Az élénk érdeklõdésre való tekintettel már nemcsak az interneten lehet szavazni a Szent István nevét viselõ villamos-
megálló átnevezésérõl. A piac és vásárcsarnok területén hozzáférhetõk azok a szórólapok, amelyekre ezelõtti szá-
munkban hívtuk fel a figyelmet. Ezek a nyomtatványok a névadási akción kívül azt a célt is szolgálják, hogy
szavazólapként véleményt mondhassanak az újpestiek a megállóról. Nem kell mást tenni, mint bejelölni a három
lehetõség közül egyet.

Mint azt megírtuk, az www.ujpest.hu illetve az ujpest-kaposztasmegyer facebook oldalon is lehet szavazni arról, mi legyen a neve a Szent István tér
nevû villamosmegállónak. A legtöbb szavazatot eddig a Szent István tér–Újpesti Piac megjelölés kapta.

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

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

Óvodások Weörest, Petõfit, Nemes Nagyot szavaltak

Izzott a galagonya

A

Reggel kilenctõl este kilen-
cig várta április 8-án, fél-
maratoni távú versmon-
dásra és olvasásra a költé-
szet rajongóit az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház.



Az újpesti Kölyökpark minden állami gon-
dozott, mozgássérült, gyengén látó cso-
portot, szervezett formában elhozó intéz-
mény elõtt térítésmentesen nyitva áll.

Fekete Éva, a mozgás és képességfejlesztõ Kölyökpark vezetõ-
je úgy fogalmaz, számukra fantasztikus élményt jelentett,
amikor januárban az újpesti iskolások birtokba vették a biro-
dalmat. Éppen azok a gyermekek lehettek vendégeik, akik
ugyan újpestiek, de nem jutnak el ide. Akkora volt a megle-
petés és az öröm, hogy mindenképpen lesz folytatása a jóté-
konysági felajánlásnak, és az együttmûködésnek. 

– Egy régi élményem jutott eszembe. Amikor 1998-ban
még szabad területen megnyílt az elsõ Kölyökpark, a játszó-
tér mellett egy arra járó iskoláscsoport sorakozott fel és só-
várogva nézték a parkban vendégeskedõ gyerekeket. Mint ki-
derült, állami gondozott gyermekek voltak, és a játékra költ-
hetõ keret nem tette volna lehetõvé az intézmény számára
belépõ megvásárlását. Természetesen kinyitottuk a kapuin-
kat és azóta is minden állami gondozott, valamint mozgássé-
rülteket, gyengén látókat csoportosan, szervezett formában
elhozó intézmények elõtt nyitva áll térítésmentesen az aj-
tónk. Akik ilyen fogyatékkal élnek, de egyénileg, családjukkal
érkeznek, ugyan belépõt kell váltaniuk, de egészen zárásig
maradhatnak nálunk, hiszen számukra több idõ kell a megis-
meréshez, a játékok és eszközök felismeréséhez. A Kölyök-
park ugyanis nem egyszerû játszóház, sokkalta több annál: a
játszóeszközök egyaránt segítik sérültek és egészséges gyer-
mekek esetében is a mozgáskoordinációt, amivel utat nyi-
tunk a képességek fejlõdése elõtt. Mégsem terápiás közegben
nyílik erre mód, hanem örömszerzés során, játékos környe-
zetben.

– Innen egyenes út vezetett odáig, hogy nehéz körülmények
között élõket fogadjanak ünnepi felajánlásként? 

– Amikor az újpesti jótékonysági rendezvény fõvédnöke,
Wintermantel Adrienn és Szõcs Attila, az önkormányzat mé-
dia referense, megkeresett elképzeléseikkel, már akkor nyil-
vánvalóvá tettük, nem egyszeri alkalomról, akcióról lesz szó.
Ahogyan eddig is, a továbbiakban is örömmel leszünk part-
nerek játékos vetélkedõk lebonyolításában is. Szolgáltatásain-
kat a közeljövõben tovább bõvítjük. Tapasztalataink szerint
nagyon sok a légúti betegségekkel küszködõ óvodás és isko-
lás gyermek. A sókamra hatékonyságát a Kölyökparkban is al-
kalmazni fogjuk: egy só várat építünk, só téglából, benne só
homokozóval. A mozgás és játék közben hatékony lehet a
gyógyulás, intenzív a terápia. Számtalan lehetõséget látok ab-
ban, hogy minél többen eljussanak majd hozzánk. – U. N.

A Kölyökpark sokat segít játék közben
is a mozgás javításában

Az ajtónk nyitva állA Zichy Mihály utca 1-7. számú
tízemeletes panelház lakói seprût,
gereblyét, lapátot fogtak, majd
nagyméretû szemeteszsákokba
pakolták a ház körüli hulladékot. 

eginkább a szemét és rendezetlenség
volt az, ami bántotta õket. Így levél-
ben, plakáton tudatták a ház lakóival:

aki ráér és igényli a szépet, tartson velük áp-
rilis 9-én, szombat délelõtt. Sokan érezték
így. Surák Tibor gondnok elégedett, inkább
szél legyen, mint esõ – vallja.

Tömött zsákkal a vállán éppen Hladony
Sándor, önkormányzati képviselõ tart a gyûj-
tõhelyére. – Szívesen segítek, ha megtudom,
mire készülnek a lakók – mondja. Rádi  Attila
alpolgármester úrnak jeleztem is a dolgot, aki
felajánlotta, az önkormányzat munkaeszközö-
ket és zsákokat bocsát rendelkezésükre, hét-
fõn pedig autóra pakolja és elszállítja azokat
a Közhasznú Foglalkoztatási Csoport.  

A ház egyik lakója, Zsuzsa úgy fogalmaz,
szívesen jött dolgozni, örül annak, hogy
munkaközben mindenki beszédes lesz és a
végére megismeri azokat a lakókat, akikkel
eddig csak a liftben futott össze. Vannak is-
merõsök: két éve valamennyi lépcsõház
földszintjét is együtt festették ki. 

Zsákol, sepreget a közös képviselõ, Balogh
Tünde, akinek cége Erdõkertesen van, de úgy
érezte, szombaton mindenképpen itt a helye.
– A társasház életének része szeretnék lenni, itt
a helyem. Sokszor mondjuk, hogy pénz nélkül
kevésre megyünk. Most itt a példa, újjávará-
zsoljuk a környezetet. Mennyivel jobb érzés
lesz, ha tiszta, rendezett út vezet a lépcsõházig. 

A takarítási akció kétségkívül legfiatalabb
tagja Gebhardt Patrik volt, aki túlméretezett
kesztyûben éppen egy útszéli gödörbõl
szedte ki a szemetet. A Munkásotthon Utcai
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola elsõ
osztályos tanulója karatézik, a suliban sokat
fut és gimnasztikázik. – Nekem az apukám
szólt, jöjjek le segíteni, hátha elfáradok és
hamarabb ágyba kerülök este.  – B. K.

Nagytakarítók a Zichy utcában
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Országos vers- és novella-pályázat
Egy szoknya, egy nadrág címmel

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: A pályázatra olyan irodalmi alkotásokat várunk, melyek fel-
hívják a figyelmet a társadalmi nemek közötti esélyegyenlõség fontosságára.  A benyúj-
tott alkotásokban a nõi és férfi szerepekkel, szerepkonfliktusokkal, szerepváltozásokkal
kapcsolatos témákat kell megjeleníteni.

A pályamûvet 2 kategóriában és 2 korosztályban lehet benyújtani: 1. kategória: vers 1. kor-
osztály: középiskolás (14-18 éves); 2. kategória: novella 2. korosztály: ifjúsági (19-25 éves).  Az
alkotásokat az elõválogatást végzõ Budapesti Esélyek Házába kell benyújtani 2011. április
29-ig maximum 10 000 karakter terjedelemben, a budapestieselyekhaza@gmail.com címre.

Az országos díjátadó ünnepségre a budapesti „EsélyNap 2011” rendezvényen kerül sor
2011. június 4-én, ahol a zsûri értékes tárgynyereményeket ad át. (1. díjak: 50 000Ft, 2.
díjak: 30 000Ft, 3. díjak 20 000Ft értékben). A budapesti forduló és az országos verseny
legjobb alkotásai a fesztiválon színpadi elõadások keretében bemutatásra kerülnek.
Részletek a www.ujpest.hu weboldalon.

Világhálón a TV-híradó
Többen kérdezték, hogy a korábbiaktól eltérõen, miért nem láthatóak az Újpesti Közéleti Televízió adásai és
archívuma, a www.ujpest.hu-n. Nos, ennek igazán egyszerû, technikai okai vannak: szervert cseréltünk és az átál-
lás miatt tûntek el a videoanyagok. Azok számára, akik ezt továbbra is igénylik, ideiglenes megoldást találtunk.

Tekintettel arra, hogy honlapunk várhatóan még az idén megújul, a tévés anyagokat  – a megújulásig – a
YOUTUBE-on kialakított saját csatornán tesszük közzé. Egyelõre az aktuális híradó két-két vezetõ híre kerül fel. 



ár a diákok zsebpénze mindig
kevés, a szülõknek pedig sok
fizetnivalójuk van, a japán

nyelvet elismerten eredményesen
tanító Babits Gimnázium felhívására
Újpest hét általános, valamint há-
rom középiskolája jelezte csatlako-
zását. Április 7-én, pár forint híján,

330 ezer forintnyi adományt számol-
tak össze, és adtak át a Vöröske-
resztnek. Április 9-én Japán Napra
várták a Babits Mihály Gimnázium-
ba mindazokat, akik adakozni kíván-
tak vagy egyszerûen csak egy távol-
keleti kulturális bemutatóra, kelle-
mes idõtöltésre vágytak.

ISMERKEDÉS
A Vöröskereszt átlátszó ládikájában
gyûltek az adományok, zömében
papírpénzek. A színpadon mûsorok
peregtek, nem volt egy percnyi üres-
járat. Diszkrét módon elhelyezett te-
levíziós készülékbõl végtelenített kép-
kockák a Japánban eddig mért legna-
gyobb erõsségû földrengésére és a
cunami õrületes pusztítására emlé-
keztettek. A Japán Napon japán da-
lok, hagyományos japán játékok, kéz-
mûves programok, origami, óránkén
induló kalligráfia, teaház, manga-
szoba és japán dobcsoport terelte el a
figyelmet a hátborzongató látványról. 

MANA MAGYARUL TANUL
A Babitsos diákok, tanárok mind-
egyike szeretettel veszi körül
Tsuchida Mana-t, a 12. c diáklányát,
aki azért jött Magyarországra, hogy
egy tanév alatt magyarul tanuljon. A
Japán Nap, s a látogatók kedvéért ki-
monót öltõ mosolygós ifjú hölgy tö-
kéletes magyarsággal szerénykedik:
szerinte nem tud még jól magyarul,
mondja, miközben folyamatosan
mosolyog. Ha éppen elszomorodik,
– mint például, amikor a cumaira
terelõdik a beszélgetés – apró rán-
cocskák futnak össze a homlokán.

Mana nagyon hálás azért, hogy
hazáját segítik, és hogy éppen a
mostani iskolája tett az otthonia-
kért. Noteszembe írja: Hyogoken
megyének Inagawa városából érke-
zett. Úgy hallotta, a magyar nyelv és
nyelvtan és a japán között nagy a

hasonlóság. Most már tudom – ne-
vet a szeme is, hogy ez nem így van,
a magyar sokkal, sokkal nehezebb!

Ám Mana nem adja fel. Csak egy
korábbi álmát, hogy Japánba vissza-
térve az érettségi után biológiát tanul-
jon az egyetemen. Most már biztos
abban, hogy magyar nyelvvel fog fog-
lalkozni… Még megtudom: családja
biztonságban volt a katasztrófa idején,
és van egy húga, aki újabban szintén
érdeklõdik a magyar nyelv iránt. 

SZUSI ÉS BOLDOGDÁG
A fõszervezõ diákok, Szabó Adrienn
és Veres-Balog Melinda a 12. c-bõl vi-
dámak és elégedettek. A gyûjtés ered-
ményével, azzal, hogy ilyen sokan
érezték közös ügynek a segítést. Szá-
mukra a japán nyelv elsajátításával
egy távoli ország kultúrája is megnyílt. 

Távozóban benézünk az ebédlõ-
be, ahol sorok kígyóznak. Mint kide-
rült, elkészült a babitsos szusi, halas
és zöldséges változatban. Az osztá-
lyok sütivel, szendviccsel készültek,
az átlagosan 50 forintért mért fi-
nomságok, üdítõitalok ára szintén
az adományokat növeli. A kijáratnál
a tudósító sem megy el a gyûjtõláda
mellett. A diáklányok azonnal nyújt-
ják dobozt, amelyben sok-sok sárga
színû, piros szalaggal átfûzött, fekete
tussal megrajzolt emléklapocska van.
Mintha szerencsesüti lenne, kiveszem
az egyiket. A japán írásjel alatt ott a
magyar fordítás: boldogság. – B. K.

Képriportunk és a gyûjtés végered-
ménye a 16. oldalon olvasható.

Néhány héttel ezelõtt kérte diáktársai nevében a Babits
Mihály Gimnázium 12. c osztályának tanulója: Veres-
Balog Melinda, valamint dr. Kövesdi István igazgató az
újpesti általános és középiskolák diákjait, nevelõtestüle-
tét arra, hogy adományokkal támogassák Japán földren-
gést és cunamit átélt lakosságát. Az adománygyûjtés
egyértelmû sikerrel és egy Japán Nappal zárult.
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Sikeres Babits-gyûjtés a földrengés áldozatainak

A japánok hálásak 
a segítségért

Elismerõ oklevelet kapott 
a jubiláló intézmény

Dalt, verset, táncot
hoztak ajándékba
Az alapításának kilencven évvel ezelõtti esemé-
nyét ünnepi rendezvénysorozattal köszöntõ Új-
pesti Speciális Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Új-
pesti EGYMI) gálamûsorra is várta vendégeit. 

Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban április
7-én színpadra kerülõ produkciókra szülõk, test-
vérek, tanárok voltak kíváncsiak, így egy gombos-
tûnyi hely sem akadt percekkel kezdés elõtt a
színházteremben. Az eseményt Wintermantel
Zsolt polgármester nyitotta meg, aki dr. Molnár
Szabolcs oktatásért felelõs alpolgármester társa-
ságában érkezett.

Wintermantel Zsolt annak a vélemények adott
hangot, hogy fényesebb az ünnep, ha egy közösség

ünnepel együtt. Ennek lehetünk most is tanúi, rá-
adásul egy olyan közösség tagjait köszönthetjük,
akik az elmúlt idõszakban méltán kaptak dicsére-
tet, elismeréseket munkájukért. Wintermantel
Zsolt úgy vélte, ilyen alkalmakkor illendõ a szó-
noknak mielõbb átadni a színpadot a fellépésre
váró gyermekeknek. Megköszönte mindazok
munkáját, akik a gálamûsor összeállításában részt

vettek, majd a színpadra kérte László Zsuzsanna
igazgató asszonyt és átnyújtotta a jubileum alkal-
mából adományozott elismerõ oklevelet. 

A gálamûsor különlegességét az adta, hogy a mû-
sorszámokkal a Speciális Általános Iskola közössé-
gét lepték meg az integráló újpesti iskolákból érke-
zõ szereplõk, valamint a Duna túloldaláról, a III. ke-
rületbõl érkezõ Csalogány EGYMI gyermekkórusa. 

A Csalogány kórus fellépését követõen a Szigeti
József Utcai Általános Iskola negyedikesei, a Ho-
moktövis Általános Iskola negyedikesei, a Bajza Ut-
cai Általános Iskola hatodikosa, a Megyeri Úti Álta-
lános Iskola másodikosai, a Szûcs Sándor Utcai Ál-
talános Iskola harmadikosai, a Testnevelés Tagoza-
tos Általános Iskola elsõsei és az Erzsébet Utcai Ál-
talános Iskola harmadikos diákjai jelenetekkel,
tánccal örvendeztették meg a közönséget. Az aján-
dékmûsort rögtön viszonozták a Speciális Általá-
nos Iskola diákjai, Bergmann Klaudia ötödikes, va-
lamint Kovács Péter hetedikes diák verssel, majd az
iskola felsõ tagozatosai tánccal köszönték meg a fe-
lejthetetlen pillanatokat. – B. K.

Mana, a vendégdiák
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Program-
naptár
2011. április 15–21-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
� 11.00-18.00: Összegzés. Vágó Mag-
da festõmûvész kiállítása, április 20-
tól május 5-ig. Újpest Galéria
� 11.00-18.00: Szabadi Katalin festõ-
mûvész kiállítása, április 21-tõl május
8-ig. Újpest Galéria
� 9.00-18.00: Gondold újra…Kreatív
alkotások kiállítása. Április 17-ig. Új-
pesti Gyermek Galéria.
� 9.00-18.00: Fától az erdõt – kiállí-
tás. A kiállítás április 24-ig tekinthetõ
meg. Újpesti Gyermek Galéria
� Tóth László festõmûvész kiállítása az
FSZK Király Könyvtárában, nyitvatartá-
si idõben, április 23-ig. 
� Mûvésztanárok képzõmûvészeti kiál-
lítása április 20-tól május 13-ig, a Károlyi
István 12 Évfolyamos Gimnázium Károlyi
Galériájában. Megnyitja: Szunyoghy And-
rás képzõmûvész, 20-án, 15 órakor.

Április 15., péntek
OVIS-SULIS SZÍNHÁZ
10.00 és 14.30: Okos nyuszi kalandjai. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.30 és 18.30: Kondicionáló torna. Ady MK
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, kez-
dõ. KFÁMK KH
14.30-18.15: Hip-Hop. UGYIH
16.30-21.00: Földházi Péter társastánc
tanfolyama. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK

Április 16., szombat
ZENEDE NAP
14.30-21.30: Az Erkel Gyula Újpesti
Zeneiskola programja. Egek Királynéja
Fõplébánia Templom, Ady MK

NYITOTT KAPUK
10.00-16.00: „Böliovikóstoló”. KFÁMK
Fõépület

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
10.00-13.00: Családi játszó a húsvét je-
gyében. UGYIH

SPORT, TORNA, MOZGÁS
20.00-02.22: 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

Április 17., vasárnap
GYERMEKTÁNCHÁZ
10.00-12.00: Zöldágjárás, kézmûves
foglalkozás. Ady Endre MK

TANFOLYAM
10.00-16.00: Jobb agyféltekés rajztan-
folyam. KFÁMK Fõépület

ZENÉS EST
17.00-22.00: Hétvégi Randevú. Ady MK

Április 18., hétfõ
VÉRADÁS
14.00-18.00: Véradás. UGYIH

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
18.00-19.00: Pilates. KFÁMK Fõépület

KÉZMÛVESSÉG
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 Fõépület
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance (1-4.
osztályosoknak). KFÁMK KH
14.30-18.15: Hip-Hop. UGYIH
16.30-17.30: Rock and roll. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
18.00-19.00: Hastánc kezdõknek. UGYIH
16.30-21.00: Társastánc – Földházi Pé-
ter. UGYIH

KÉZMÛVESSÉG
17.00-20.00: Kerámia. Ady MK
9.00-12.00: Foltvarró kör. KFÁMK KH

Április 19., kedd
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
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
19.00-20.00: Kezdõ Zumba. KFÁMK KH

KLUBNAP
15.00: A Mozgássérültek Budapesti
Egyesületének Újpesti Szervezete –
klubnap. Ady MK

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 20., szerda
JÁTSZÓHÁZ
14.00-15.30: Húsvéti játszóház. UGYIH

SZÜLÕKLUB
17.00: Képességfejlesztõ játszóház sajá-
tos nevelési igényû gyermekek és szüle-
ik részére. Újpesti 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: 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
18.00-19.00: Hastánc középhaladó II. UGYIH 
16.30-17.30: Rock and Roll. UGYIH
17.00-17.45: Tulipán gyermek nép-
tánc. KFÁMK KH

Április 21., csütörtök
ÜNNEPVÁRÁS
10.00-13.00: Húsvéti készülõdés. Kéz-

mûves foglalkozás általános iskolás
gyermekeknek. KFÁMK Fõépület

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

OVI SZÍNHÁZ
10.00: Fogi Színház: Húsvéti készülõdés
a Pagonyban. KFÁMK KH

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. Fõzõtan-
folyam. Elõadó: 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: Törzsi hastáncoktatás. KFÁMK KH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
20.00-21.30: Flamenco. UGYIH

NYELVTANFOLYAM
17.00-19.00: Kezdõ angol nyelvtanfo-
lyam. KFÁMK Fõépület

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

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.

Olvasóink figyelmébe! Összeállításunk nem
tartalmazza a teljes kínálatot. Kérjük, ér-
deklõdjön a mûvelõdési intézményeknél! 

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



SZÚNYOG-SZIGETI AKCIÓ
A Népszigetet, amely apáink, nagy-
apáink korában az újpestiek kedvenc
kirándulóhelye volt, a köznyelv ma is
Szúnyog-szigetként emlegeti. A nyu-
gati oldala szabad strandként mûkö-
dött, az öböl felõli oldalán kajakos-
és kenuszakosztályok telepedtek
meg. A Lidó mellett gyárak üdülõi
nyíltak, mintegy versenyezve a szem-
közti Római parttal. Hogy a nosztal-
giával emlegetett Duna-parti élet a
miénk legyen, sokat kell tennünk.
Ennek egyik lehetõsége, ha elfogad-
juk a Magyarországi Föld Egyesület
parktisztításra vonatkozó invitálását.
Azok, akik hajlandóak részt venni a
Szúnyog-sziget április 16-ra terve-
zett takarítási akciójában, reggel 9
órakor a sziget déli részén, a KSI csó-
nakháznál, vagy az északi részen, a
Kutyaiskolánál gyülekezhetnek! Bõ-
vebb infó: www.foldegyesület.hu 

VALAHOL EURÓPÁBAN
Minden bizonnyal van abban jelké-
pes gesztus is, hogy egy nappal a II.
világháború európai befejezése után,
május 9-én mutatja be a Valahol Eu-
rópában címû musicalt a Szép Ernõ
Színház és a Homoktövis Általános
Iskola diáksága. A történet a II. világ-
háborúban elveszett, árva gyerekek-
rõl szól, akik sok hányattatás után vé-
gül révbe érnek. Az Újpesti Gyermek-
és Ifjúsági Házban 15 órakor bemuta-
tásra kerülõ musical Bereményi Géza
azonos címû filmje nyomán készült,
Dés László zenéjével. A rendezõ,
Szinovál Gyula, és a Homoktövis isko-
la egymásra találása nem új keletû, la-
punk is beszámolt róla, az elmúlt
tanévben az Oliver musicalt vitték
segítõikkel együtt színre. A darabot
Újpest Önkormányzata támogatta,
ahogy a mostani bemutatót is. Je-

gyek 2000 Ft-os áron rendelhetõk a
06-70-953-6993 telefonszámon, illet-
ve a szinovalgyula@gmail.com e-mail
címen. A bevétel az elõadás önkölt-
ségét fedezi, a fennmaradó összeg
alapítványi célokat szolgál. 

DR. SÁRKÁNY ÉS PUZSÉR
Újpest Színház: A doktor úr. Vígjáték
2 részben. Május 7-én, 19 órakor.
Molnár Ferenc darabjait elõszeretet-
tel mutatják be újra és újra a magyar
és a nemzetközi színpadokon. A dok-
tor úr a szerzõ elsõ önálló színpadi
mûve volt, amely már az 1902-es be-
mutatón sikert aratott, s ma is a leg-
többet játszott darab. A vígjáték egy
nagyravágyó ügyvéd, dr. Sárkány la-
kásán játszódik, szerelemmel, cselszö-
véssel, féltékenységgel, és természete-
sen nagyszerû szerepekkel és tucatnyi
félreértéssel, amelynek okozója
Puzsér, a vajszívû tolvaj. Kedvelt Jászai
Mari-díjas színmûvészeknek örülhe-
tünk, többek között Márton András-
nak, Piros Ildikónak, Mikó Istvánnak,
Nemcsák Károlynak, Pásztor Erzsinek.
Rendezõ: Huszti Péter, Kossuth-díjas,
Érdemes és Kiváló Mûvész. Jegyár:
2200 és 2500 Ft. Az Újpest Színház
bérlettulajdonosai féláron válthatnak
jegyet az elõadásra.

A BOLOND LÁNY
Újpest Színház: A bolond lány.
Marcel Achard krimi vígjátékát ápri-
lis 30-án, 19 órai kezdettel tekint-
hetjük meg. A Körúti Színház ven-
dégjátékában Pikali Gerdát és
Kautzky Armandot látjuk fõszereplõ-
ként, a legendás Madách-beli elõ-
adást, Domján Edit és Márkus László
kettõsét juttatva eszünkbe. A cselek-
ményben a milliomos bankár,
Beaurevers házában történt bûneset
hozza lázba a párizsiakat. Ki ölte meg
az uraság sofõrjét és mindenesét,
Miguel Ostost? Talán egykori szere-
tõje, esetleg a fess, idõsödõ bankár,
vagy annak hitvese? És egyáltalán ki-
nek az érdekek az „Ostos-ügy” elhall-
gatása? Ezek, a mába is áthallásos

kérdések teszik a darabot aktuálissá,
a nagyszerû humorú szöveg pedig
remekül eljátszhatóvá. További sze-
repekben: Koncz Gábor, Lipták Péter,
Udvarias Anna. Rendezõ: Galambos
Zoltán. Jegyár: 2200 és 2500 Ft.

CSALÁDI MATINÉ
Nem véletlenül kapott helyet a Csa-
ládi matiné és játszóház programjá-
ban a Szép Ernõ Színház Csizmás
kandúr címû mesejátéka. A mesén
több generáció nõtt fel, és vélhetõen
az április 30-i, 10 órakor kezdõdõ
zenés elõadás is meghódítja a gyere-
keket és a szülõket, nagyszülõket. Az
újpesti színház ugyanis remek elõ-
adásban eleveníti fel Hans, az árva
molnárlegény történetét, aki egy cso-
dakandúrt kap örökségül. Együtt
szerzik meg a hétmérföldet lépõ csiz-
mát és elindulnak világgá, hogy meg-
valósítsák Hans álmait. A KFÁMK Kö-
zösségi Házában színre kerülõ darabra
a belépõjegyek 800 Ft-ért kaphatók.
Két éves kor alatt a belépés ingyenes.
Az elõadás után játszóház és kézmû-
ves foglalkozás várja a nagyérdemût.

SZTÁRPORTRÉ
Egy vallomás a sok közül. Zorán da-
lának címét adva állította össze R.
Kárpáti Péter lírai, irodalmi önálló
estjét, amellyel május 9-én, 18 óra
30 perckor mutat be a KFÁMK Kö-
zösségi Házában. A rendkívül sokol-
dalú színmûvész, aki a Barátok közt
sztárjaként, Berényi András szerepé-
ben országosan is népszerû, ezúttal
Sztevanovity Dusán, Horváth Attila,
Presser Gábor és Demjén Ferenc ver-
sei nyomán összeállított mûsorával
hívja személyes találkozásra a nézõ-
ket. Belépõ: 500 Ft.

HÜVELYK PANNA
Interaktív bábszínházi elõadásra invi-
tálja nézõit az Óperenciás Bábszín-
ház. A Hüvelyk Panna címû elõadá-
sukkal május 5-én délelõtt keresik
fel a KFÁMK Közösségi Házát. A me-
se, mely arról szól, hogy  egy derék,

jóravaló asszony miként lel a tulipán
virágában kisgyermekre, Hüvelyk
Pannára, ma is leköti a kicsiket. A ze-
nés, romantikus mesét az élõ szerep-
lõk, az esetlen Víziszörny és bugyuta
kedvese, a Viziszörnylány játékával
teszik interaktívvá az Óperenciás
Bábszínház mûvészei. Belépõ: 600 Ft.

EGY KICSI MOZGÁS
Igen, mindenkinek kell, ezért is hívja
az Újpesti Futó- és Kerékpáros Feszti-
válra a helybélieket és a város határán
túlról érkezõket az önkormányzat. A
nagy múltra visszatekintõ, nemes ver-
sengés idei, tavaszi fordulóját, ahol va-
lóban nem a gyõzelem, hanem a rész-
vétel a fontos, május 7-én rendezi
meg Újpest Önkormányzata a
Káposztásmegyeri Településrészi Ön-
kormányzattal karöltve. Elõzetesen
nevezni április 26-tól május 3-ig le-
het a Polgármesteri Hivatal István út
15. számú alatti épületének 2. számú
irodájában. (A verseny napján a hely-
színen is lehet nevezni, ám dupla díjat
leszurkolva). A rajtolók tombola sor-
soláson nyerhetnek értékes ajándék-
tárgyakat, és ez alkalommal is sport-
szervásárlási támogatásban részesítik
a legsportosabb intézményeket. 

KIÁLLÍTÁS
Az Újpest Galériában két festõmû-
vész tárlata nyílik. Április 20-tól Vágó
Magda festõmûvész, másnap Szabadi
Katalin állít ki. Mindkét kiállítás május
8-ig várja a látogatókat. Vágó Magda
festészetében sajátos összhangban je-
lennek meg a konstruktivizmus és a
lírai absztrakció hatását mutató for-
majegyek. Munkái nonfiguratív jelle-
gûek, de megfogható a kiindulási ala-
pot nyújtó természeti élmény hatása.
Szabadi Katalin festõ gyakori kiállító,
alkotásainak legfõbb erénye az õszin-
te, egyszerû, olykor naturális kifejezés-
mód és a monumentalitás. Témavá-
lasztásai a lét és az élet alapkérdéseit
boncolgatják, melyhez szimbolista
motívumokból felépülõ egyedi kifeje-
zésmódot rendel. (Forrás: Artportál)

Ezt
ajánljuk
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M o z a i k

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ FOGADÓÓRÁJA
Kiss Péter országgyûlési képviselõ fogadóórát tart 2011.
április 19-én kedden,13.30 órától a Nádor utca 1-ben, az
MSZP kerületi székházában (elõzetes bejelentkezésre is
van lehetõség a várakozás elkerülése érdekében). Termé-
szetesen más idõpontban is lehetséges a megbeszélés,
elõzetes egyeztetés után. Telefonszám: 441-5555.

FOGADÓÓRA
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula ön-
kormányzati képviselõk május 2-án, hétfõn, 17-

18-óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth
Kálmán Gyula képviselõk május 2-án, hétfõn,18-19
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042
Budapest, Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05. Nagy István ön-
kormányzati képviselõ május 3-án, kedden, 16-17 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal II./68.
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati képviselõk
május 9-én, hétfõn, 17-18 óráig; Bartók Béla önkor-
mányzati képviselõ május 10-én, kedden, 18-19 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest,
Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05

FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselõ május 2-án, hét-
fõn, 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda
(1042 Budapest, Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

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

lomtörténész rendezvénysorozatának következõ elõadá-
sára: Szabó Dezsõ életmûve. Helyszín: Andretti Üzletház,
1047 Bp., Váci út 13. Idõpont: április 29., 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 fo-

gadóórája: 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 (Díjhátralék ke-
zelõ) ügyfeleinek távhõdíj illetve közüzemi díjtartozá-
sokra a tanácsadás mellett lehetõséget biztosítunk
azonnali részletfizetési megállapodás megkötésére! Dr.
Hortoványi Izabella Ügyvédi Iroda részérõl Ambrus Ti-
bor Géza ügyintézõ –  elõzetes bejelentkezés alapján –
várja Önöket kéthetente, hétfõn. Információ és jelent-
kezés a 369-4205 telefonszámon, hétköznap 14.00-
17.00 óráig.

MSZP KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselõ: elõzetes te-
lefonon történt egyeztetés alapján – a 06 20 518
7830-as telefonszámon – bármikor. Belán Beatrix
önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ pénte-
kén 17 órától, Szabó Gábor önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Buda-
pest, Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth Im-
re önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ szer-
dáján 17 órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz Mi-
hály 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.

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

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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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

Bérbeadás
A Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet
az alábbi üresen lévõ helyiségeit kínálja bérbeadásra

Városi Kórház, 1047 Budapest, Baross u. 69-71.
– 11,2 m2 alapterületû helyiség

Szakrendelõ, 1046 Budapest, Görgey A. u. 30.
– Földszint elõterében 2 x 6 m2-es szabadterület
– Földszinten három helyiséges 26,2 m2 alapterületû helyiség
– II. emeleten 2 x 7,2 m2 alapterületû helyiségek
– III. emeleten 7,2 m2 alapterületû zárható helyiség
– V. emeleten 15,5 m2 alapterületû zárható helyiség
Érdeklõdés esetén Sárvári Péter ellátási osztályvezetõ ad felvilágosítást a
06-20/912-3897 telefonszámon.

INTENZÍV OKJ TANFOLYAMOK ÚJPESTEN
fizetési kedvezménnyel

VAGYONÕR,  BIZTONSÁGI ÕR 
(vagyonõr + testõr) és 

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ
tanfolyamok 18.000 Ft-tól (+ vizsgadíj)

tanfolyamszervezõ: 06-30/557-1236
NYT. sz.: 00296/2008

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



gy hát nem meglepõ az sem,
hogy szabadidejében veterán
motorkerékpárokat restaurál.

Legutóbb egy 1936-os évjáratú Puch

S4-es roncsot vett kezelésbe, a vég-
eredmény lenyûgözõ. Három részes
riportban mutatjuk be a kiváló új-
pesti mestert.

Tábori Ferenc Irsán született, de
negyven éve Rákospalotán él. Az új-
pesti gyökerek nagyon régiek, hiszen
itt laktak a rokonok, és a szülõk már
karon ülõ korában vitték hozzájuk a
csöpp emberkét. Édesanyjának há-
rom testvére lakott Újpesten, és
mindannyian iparosként keresték a
kenyerüket. A kis Tábori a háborút
Újpesten élte meg, front idején a Lõ-
rinc utca 16-os számú ház pincéjé-
ben húzták meg magukat. Azért ép-
pen itt, mert a szomszédos épület az
egyik nagybácsié volt. A ház homlok-
zatán ez szerepelt: Stop Kerékpár és
Mûszerüzem. Remek kis cég hírében
állt a harminc embert is foglalkozta-
tó vállalkozás. Gyártottak kerékpáro-
kat, tricikliket és motorkerékpárokat
javítottak. Egy hosszú portát képzel-
jünk el, jobb oldalon az üzlet, mö-
götte pedig a mûhelyek sorakoztak.
Bal oldalon a lakás, a garázs és az öl-
tözõk álltak. Ide járt „rosszalkodni”
az albertirsai kisgyerek. Egy darabig
jól mentek a dolgok, csakhogy ké-
sõbb õk sem kerülhették el az álla-
mosítást. Elvették az üzemet és a la-
kást is. Valószínû, hogy ez is hozzájá-
rult a nagybácsi korai halálához. El-
telt jó néhány év, amíg konszolidáló-
dott a helyzet, és engedélyezték a
„kisipari” tevékenységet, persze, szi-
gorúan a lakosság szolgálatát szem
elõtt tartva. A nagynéni, özvegyi jo-

gon folytathatta a munkát, igaz, jó-
val kisebb üzlethelyiség várt rájuk a
Templom utca négyben. Vagy tíz
évig küszködtek a vállalkozással,
akkoriban nehezen lehetett boldo-
gulni. 

Közben Tábori Ferenc növekedett,
elvégezte az általános iskolát, majd
Budapesten, az Eötvös Lóránd Gépi-
pari Technikumban gyarapította tu-
dását. Korán kiderült, hogy vonzódik
a motorkerékpárokhoz, és a javítás-
hoz is van érzéke. Tizenhat éves korá-
ban megkapta elsõ saját járgányát,
egy 100-as Sachs-ot. Érettségi után a
fiatalember egy vasúti jármûjavító-
ban kapott munkát, és hamarosan
kooperátor, majd MEO-vezetõ lett,
és mellette otthoni kis mûhelyében
maszekolt. – ÁDÁM TAMÁS

Folytatás a következõ számunkban.

Í

2. rész. Bozótharcos a Tél utcában 

A magyar Forrest
Gump lapátol,
gereblyéz
Folytatjuk múlt héten indított riportsoroza-
tunkat a Tél utca 48-nál a parkok takarítását
saját kezébe vevõ Csaba történetét.

– A szemléleten kellene változtatni, hogy min-
denki értse a mi padunkról, a mi parkunkról, a mi
bokrunkról, a mi játszóterünkrõl van szó. Generá-

ciók nõttek fel, amelyek nem így gondolkodtak.
Példát kellene mutatnunk a gyerekeinknek, hogy
szebben is lehet élni – sorolja Csaba. – Én már
csak úgy vagyok, mint Forrest Gump, aki belekós-
tolt a futásba és nem tudta abbahagyni. Hát én
sem tudom befejezni…

Közeli szomszédja, Kapcsos Józsefné is hallotta,
hogy többször rászóltak a fiatalemberre a lakók,
ne gereblyézze a szemetet, ne vagdossa vissza a
bokrokat, merthogy a madarak nem tudnak hova
fészkelni. Az viszont biztos, hogy a többségnek
tetszik, amit Csaba csinál. Erzsébet asszony szerint
tavaly a környék borzalmasan nézett ki, mintha
soha nem takarították volna, most pedig tiszta és
élhetõ a terep. 

(2010. december 31-éig a Pannon Park Forest Kft.
gondozta a parkot, amely elmondottakból ítélve
nem állt a helyzet magaslatán. Azóta az újpesti ön-
kormányzat saját cégét, az Újpesti Városgondnok-
ság Kft.-t bízta meg a feladattal – a szerk. megj.)

Csabát semmi nem tántoríthatja el, rendületle-
nül gereblyéz, lapátol, a kupacok meg egyre nõ-
nek. Csak éppen a szállítás akadozik olykor, a leve-
leket szétfújja a szél, naponta kell összehúzni a
halmot. Az önkéntes parkgondozó és több lakó is
szólt a hivatalnak, hogy mielõbb tenni kellene va-

lamit, a szemét elszállítását nem lehetne tovább
odázni.

– Telefonon és levélben is jeleztem a Városüze-
meltetési és Környezetvédelmi Osztály felé, hogy
rengeteg szemétkupac van a Tél utca környékén,
amelyeket el kellene szállítani – mondja Kapcsos
Józsefné. – Levelek, gallyak és egyéb hulladékok
várják a teherautókat. Azt is írtam, végre van egy
lakó, aki nekiállt a lakótelepet rendbe tenni, és
hogy legalább adjanak neki szerszámokat, mert
eltört a gereblye nyele, és ellopták a metszõolló-
ját. Ha már önzetlenül dolgozik a közért az úr, leg-
alább ennyit megérdemelne.

Uti M. Attila, a Polgármesteri Hivatal Városüzemel-
tetési fõosztályvezetõje minden észrevételt kivizsgál-
tat, és minden levélre válaszol. Most is így esett.

„A közterületeken a parkfenntartó cég végez-
het munkákat, amennyiben a lakók ilyen tevé-
kenységet végeznek, úgy ahhoz sajnos szerszámo-
kat az Önkormányzat nem tud biztosítani. Annyit
tudunk segíteni, hogy az összegyûjtött zöld hulla-
dékot elszállíttatjuk. Így történt ez a mostani
esetben is, az Ön által bejelentett zöld hulladék,
lomb elszállítását a Közhasznú Foglalkoztatási
Csoportnak kiadtam, a munka elvégzéséig szíves
türelmét kérem.” – Á. T. (folytatjuk)

Motorok doktora: Tábori Ferenc   

„A víztornyon túl
kezdõdik a hazád”
Közel negyven éve javítja a motorokat Újpesten, Temp-
lom utcai mûhelyében Tábori Ferenc, aki Simsonok gyó-
gyításával szerzett országos hírnevet, de más márkák sem
fogtak ki rajta. A mester korát meghazudtoló tempóban
dolgozik ma is, mondhatni, szakmája a szenvedélye. 
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F E LH Í V Á S
Budapest Fõváros IV. ker.
Újpest Önkormányzat
Képviselõ-testületének a
9/2001. (V. 3.) számú
rendelete alapján ebben
az évben is sor kerül 
Újpest Egészségéért
Díj adományozására.

Újpest Egészségéért Díj adomá-
nyozásának célja, hogy Újpest
Önkormányzat képviselõ-testüle-
te kifejezze elismerését azon sze-
mélyeknek és szervezeteknek,
akik (amelyek) Újpest egészség-
ügyében kiemelkedõ szerepet
töltenek be.

A díj annak a személynek
vagy szervezetnek adományoz-
ható, aki (amely) az egészségügyi
területen újpesti lakosok egészsé-
géért végzett magas színvonalú,
kiemelkedõ vagy több évtizedes
tevékenységével jelentõs mérték-
ben hozzájárult Újpest egészség-
ügyének fejlesztéséhez.

A díj adományozására javasla-
tot várunk magánszemélyektõl,
Újpesten mûködõ egészségügyi
intézmények vezetõitõl, egészség-
ügyi területen mûködõ civil szer-
vezõdések és érdekképviseletek
részérõl.

A díj odaítélésérõl a Népjóléti
Alpolgármester elõterjesztése
alapján – az Önkormányzat Nép-
jóléti és Lakásügyi Bizottsága véle-
ményének kikérését követõen – a
Képviselõ-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a cél-
ra rendszeresített adatlapon lehet
benyújtani 2011. április 22-ig
Nagy István alpolgármester titkár-
ságára. (Bp., IV., István út 14. II/68)

Az adatlap letölthetõ a
www.ujpest.hu lapon, vagy átve-
hetõ a Polgármesteri Hivatal
mindkét ügyfélszolgálati irodájá-
ban (városközpontban: István út
15. és Káposztásmegyeren: Hajló
u. 42-44), ahol a díj odaítélését
szabályozó önkormányzati rende-
let is megtekinthetõ.

Budapest, 2011. március 18.
NAGY ISTVÁN 
alpolgármester

F E LH Í V Á S
Budapest Fõváros IV.ker. Újpest
Önkormányzata az 5/1996. (II.
02.) számú rendelete alapján
meghirdeti az Újpest Kiváló
Tanulója, az Újpest Kiváló
Diáksportolója és a Kiváló
Diákközösségi Munkáért Díjak
elnyerésére vonatkozó felhívást.

Újpest Kiváló Tanulója Díj
annak a gyermeknek adomá-
nyozható, aki 

– az Önkormányzat illetékessé-
gi területén mûködõ általános
vagy középiskola tanulója;

– tanulmányi évei alatt folya-
matos erõfeszítést igénylõ munká-
val kitûnõ vagy jeles tanulmányi
eredményt ért el;

– kiemelkedõ tanulmányi ered-
ményével, példamutató maga-
tartásával dicsõséget szerzett a
kerületnek, illetve iskolájának.

Az elbírálás során elõnyt jelent, ha
a gyermek tanulmányi versenyeken

– kerületi szinten elsõ–harma-
dik, vagy

– fõvárosi szinten elsõ– hato-
dik, vagy

– országos szinten elsõ–tizedik
helyezést ért el.

Újpest Kiváló Diáksportolója
Díj annak a gyermeknek adomá-
nyozható, aki 

– az Önkormányzat illetékessé-
gi területén mûködõ általános
vagy középiskola tanulója;

– kiemelkedõ sportteljesítmé-
nyével dicsõséget szerzett a kerü-
letnek, illetve iskolájának;

– magatartásával, tanulmányi és
sportteljesítményével jelentõs mér-
tékben példát mutat diáktársainak.

Kiváló Diákközösségi Munkáért
Díj annak a gyermeknek adomá-
nyozható, aki az alább felsorolt
feltételeknek megfelel:

– az Önkormányzat illetékessé-
gi területén mûködõ általános
vagy középiskola tanulója;

– meghatározó szerepet tölt be
a diákéletben;

– magatartása és szorgalma pél-
daértékû a diáktársak számára;

– legalább két éve folyamatosan
részt vesz az iskolai diákközösség
szervezésének munkájában.

Eljárási szabályokról tájékozta-
tást kaphat a www.ujpest.hu

weboldalon, ahol a felhívás teljes
terjedelmében olvasható, illetve a
benyújtás helyén: Budapest Fõvá-
ros IV. ker. Újpest Önkormányzat,
Polgármesteri Hivatal Gyermek,
Ifjúsági és Sport Osztályán. Cím:
1041 Budapest, István út 14. I. 35.

Benyújtás határideje: 2011. áp-
rilis 18. A határidõ után érkezett,
vagy hiányosan kitöltött javasla-
tok nem kerülnek értékelésre.

A díjak adományozásáról a Köz-
mûvelõdési és Oktatási Bizottság
javaslata alapján a Képviselõ-tes-
tület dönt. A díjazottak díszokle-
vélben és jutalomban részesülnek.

Egyéb információk:
– az adatlap beszerezhetõ a Pol-

gármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
ti Irodáiban (Bp. IV. István út 15,
illetve Bp., IV. Hajló u. 42-44.) illet-
ve letölthetõ az önkormányzat
honlapjáról (ujpest.hu);

– a felhívással kapcsolatos kér-
désekre felvilágosítást adnak a
Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály
munkatársai a 231-3298-as tele-
fonszámon.

– DR. MOLNÁR SZABOLCS 
alpolgármester
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MI IS AZ A HALPEDIKÛR?
Nem más, mint ahol a természet a pedikûr
és a bõrápolás találkozik!

KIK VÉGZIK A KEZELÉST? 
A pontyfélék családjába tartozó Garra Rufa
halak, akiknek tisztességes nevük: piros szívo-
gató márna. Munkájuk miatt hívják õket
doktor halnak, vagy kangalhalnak is.

A pontyfélék családjába tartozó „úszó
bõrgyógyászok” a Közel-Kelet édesvízeiben
õshonosak. Testméretük maximum 12 cm.
Egyes tévhitekkel szemben nincsenek fogak
és pedikûr alatt nem harapnak. A meleg vizet
(32-36 C) kedvelõ uszonyosok segítik a bõr-
problémák csökkentését, tünetmentesítését.

MIT TÖRTÉNIK A KEZELÉS ALKALMÁVAL?
Ez egy olyan bio kezelés, amely egyben: fris-
sít, puhít, ápol, gyógyít. Frissít, mert a halak
a kezelés ideje alatt alaposan megtisztítják a
bõrt, felgyorsítják a vérkeringést. Puhít, mert
a halak a kezelés során a sarkon és a lábfejen
lévõ bõrkeményedéseket eltávolítják, puha
tapintásúvá változtatják a bõrt. Ápol, mert
már az elsõ kezelés alkalmával megtisztítják a
bõrt, felgyorsítják a vérkeringést, feloldják a
görcsös izomcsomókat, segítenek a stresszol-
dásban. Gyógyít, mert a pikkelysömör, vagy
az ekcéma kezelése már 8-10 kezelés alkalmá-
val látható javulást eredményez.

HOL ÉRHETÕ EL? 
A halszépészet minden pozitív tulajdonsá-
gát élvezi a garra rufa halak által végzett te-
vékenységnek. Jótékony hatással van a szer-
vezetre és lelki állapotra valamint a bõrre
egyaránt. Halpedikûrre is ezen pozitív tulaj-
donságok elérhetõek üzletünkben: Mangó
Thai Masszázs és Halpedikûr 1042 Bp., Ár-
pád út 90-92. Bejelentkezés: 06-70-220-30-40

F E LH Í V Á S
Újpest Gyermekeiért" díj ado-
mányozására.

Budapest Fõváros IV. ker. Újpest
Önkormányzata  a 2/1993.(I.26.)
számú rendelete alapján meghirdeti
az „Újpest Gyermekeiért” díj  elnye-
résére vonatkozó felhívást. „Újpest
Gyermekeiért” díj adományozha-
tó azon pedagógusoknak, közmû-
velõdési szakembereknek és
mindazon személyeknek, kollektí-
váknak, akik a gyermekek ellátásá-
ban, nevelésében, oktatásában,
közösségeik segítésében, szabad-
idejük hasznos, értelmes eltöltésé-
ben folyamatosan kiemelkedõ
munkát végeznek, vagy végeztek,
és ezzel jelentõs mértékben hoz-
zájárulnak a gyermekek életének
gazdagításához, személyiségük
harmonikus fejlõdéséhez.

„Újpest Gyermekeiért” díjban
nem részesíthetõ az a személy, aki
az adományozás idõpontjában a
képviselõ-testületnek, a képviselõ-
testület valamely bizottságának,
vagy a részönkormányzat testüle-
tének tagja.

A díj adományozására javaslatot
tehet:  a gyermekek nevelését, oktatá-
sát, mûvelõdését szolgáló kerületi in-
tézmény, a kerületben mûködõ egye-
sület, kollektíva, egyéb szervezõdések,
a  IV. kerületi Önkormányzat Képvise-
lõ-testületének tagja, a Közmûvelõ-
dési és Oktatási Bizottság tagja.

Benyújtás helye: Budapest Fõvá-
ros IV. ker. Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal, Mûvelõdési
és Oktatási Osztály, 1041 Bp, István
út 14. I. 44. A javaslat benyújtási ha-
tárideje: 2011. április 18.

A díjak adományozásáról a Köz-
mûvelõdési és Oktatási Bizottság ja-
vaslata alapján a Képviselõ-testület
dönt. A felterjesztéseket  kizárólag
erre a célra rendszeresített adatla-
pon lehet benyújtani személyesen,
vagy postai úton. Az adatlap besze-
rezhetõ a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáiban (IV. Ist-
ván út 15., Hajló u. 42-44.), illetve le-
tölthetõ az önkormányzat honlap-
járól: www.ujpest.hu.

Bõvebb felvilágosítás: Mûvelõdési
és Oktatási Osztály, tel.: 231-3209.

– DR. MOLNÁR SZABOLCS 
alpolgármester
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– Egy világbajnoktól elvárható, hogy nyerjen, így
volt ez a berlini viadal elõtt is? – kérdeztük Krisz-
tiánt.

– A verseny elõtt még az is felmerült, hogy ki
kell hagynom az EB-t. Beteg voltam, arcüreggyul-
ladás gyötört, és kisebb sérülések is hátráltattak

a felkészülésben – válaszolt a bajnok. – Sok tré-
ninget ki kellett hagynom, fizikailag sem voltam
a legjobb állapotban. Szerencsére edzõm, Kovács
István kihozta belõlem a maximumot, így nagy
öröm számomra, hogy jól sikerült az Európa-baj-
nokság. 

– Az év legfontosabb eseménye az októberi vi-
lágbajnokság lesz, hiszen ott kell megszerezned az
indulási jogot a londoni olimpiára.

– Ez így igaz, nincs fontosabb esemény számom-
ra ebben az esztendõben. Hiába vagyok világ- és
Európa-bajnok, az olimpiai szereplésem még egyál-
talán nem biztos. Ezért is mondom, gyönyörûen
indult a szezon, de tudom, iszonyúan nehéz hetek,
hónapok állnak elõttem.  Rengeteget fogok dolgoz-
ni, mert olyan gyakorlattal akarok elõrukkolni a vi-
lágbajnokságon, hogy ne legyen senki elõtt kétsé-
ges, ott a helyem Londonban. Az edzõm könyörte-
len, pihenõ nincs, csak munka. De, nagyon jó,
hogy így van. Ígérem, ott leszek Londonban!

– Tehát, tartalmas, erõs és hibátlan gyakorlat
szükséges a kvalifikációhoz… 

– Igen, mert Berlinben ejtettem egy-két apró
hibát. A fináléba elsõ helyen kerültem be, szeren-
csére elsõként is léphettem a lóhoz. Mivel kívülrõl
nézve jól sikerült a gyakorlat, ezzel talán sokkol-
tam az ellenfeleimet. Kockáztatásra kényszerítet-
tem õket, és hibáztak.

– Amikor a legnagyobb ellenfelednek kikiáltott,
angol Louis Smith elrontotta a gyakorlatát, tudtad,
hogy tiéd az aranyérem?

– Azt éreztem, hogy a többiek biztosan nem
tudnak megelõzni. Tehát igen, tudtam, hogy én
nyertem.

– És a világbajnokságon is nyerni fogsz?
– A lólengés a tornaversenyek egyik legnehezebb

szere, olyan, mint a lányoknál a gerenda. Ha hibá-
zol, azt szinte lehetetlen kijavítani. Ha kiesel a rit-
musból, a kegyetlen pontozók azonnal több pon-
tot is levonhatnak. Nálunk pedig tizedek, századok
döntenek a helyezésekrõl. – GERGELY GÁBOR

Útkeresõk a Farkaserdõben

Egészséges séta
Az Útkeresõ Nordic Walking
egyesület 2009-ben tíz fõvel
kezdte meg mûködését. Ma már
20-25 sportszeretõ taggal szá-
molnak, akik rendszeresen láto-
gatják a csapatot. Heti öt alka-
lommal találkoznak az újpesti
Farkaserdõben.

De, mi is az a nordic walking? Ez
a sportág nemre, korra való tekin-

tet nélkül mindenkinek ajánlott. A
szabadban végezhetõ mozgás, az
egészséges séta a sportolás mellett
kikapcsolódást és társas élményt
is nyújt. Kifejezetten ajánlott túl-
súlyos, magas vérnyomással vagy
mozgásszervi betegséggel küzdõ
emberek számára. A sportág két
speciális, nordic walking bottal vé-
gezhetõ, amelyet az elsõ foglako-
záson az egyesület biztosít a je-
lentkezõknek. 

Az Újpesten egyedülálló egye-
sületben összegyûlt tagok nem a
fitnesztermek állandó látogatói
közül kerülnek ki, hanem olyanok
jönnek össze, akik korábban talán
soha sem sportoltak, középkorúak
vagy még idõsebbek. Õk az egész-
séges életmódra törekszenek, fizi-
kai és egészségi állapotukat szeret-
nék javítani. Mindehhez nem kell
mást tenniük, mint a Farkas-
erdõben, edzõi irányítás mellett,
sétálni.

Sikorcin magyar színekben

Állampolgársági
esküt tett 
a zsolnai hokis
Megkapta a magyar állampol-
gárságot Sikorcin Ladislav jégko-
rongozó, aki Wintermantel Zsolt
polgármester elõtt tett esküt.

A szlovénok elleni felkészülési
mérkõzésen április 8-án már be is
mutatkozott Sikorcin Ladislav, aki
egy héttel korábban tett állampol-
gári esküt Wintermantel Zsolt pol-
gármester elõtt. Sikorcin két éve
Zsolnáról került Újpestre,

majd az elmúlt nyáron a

HSC Csíkszereda együtteséhez iga-
zolt, és idén oroszlánrészt vállalt
csapata sikerébõl a Mol Ligában. A
rájátszásában 11 mérkõzésen 28
pontot (15 gól, 13 gólpassz) gyûjtõ
csatár legutóbbi nyilatkozatában
még csak reménykedett, hogy mie-
lõbb megkapja a magyar állampol-
gárságot és az áprilisi divízió I-es vi-
lágbajnokságon a magyar csapat
tagja lesz. 

Kovács Zoltán, az MJSZ fõtitkára
tájékoztatása szerint a hokis akkor

játszhat a budapesti
tornán, ha április

16-ig, vagyis a rajt
elõtti napig ma-
gyar útlevél lesz a

kezében. (un)
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Ötödik Európa-bajnoki aranyérmét nyerte az újpesti tornász

Berki: ígérem, ott leszek Londonban!
A tornasportban csak kevesen mondhatják el magukról, hogy egy szeren
ötször is Európa-bajnoki aranyérmet akasztottak a nyakukba. Nos, az új-
pesti Berki Krisztián Debrecen, Amszterdam Lausanne és Milánó után is-
mét kontinensbajnoki címnek örülhetett, ezúttal Berlinben utasította ma-
ga mögé a mezõnyt. Bátran kijelenthetjük, Berki Krisztián a lólengés koro-
názatlan, bocsánat koronázott királya.
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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

� 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

� Újpesten, a Szigeti József utcában, VI. emeleti,
egyedi kialakítású, 71 m2-es, parkettás, klímás lakás,
tulajdonostól eladó. I.á.: 10,5 MFt. A lakáshoz garázs
vásárolható, ára: 1,9 MFt, tel.: 06-20-331-2298

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

� Eladom vagy elcserélem házra a Hajló utcai
37 m2-es, nagy fürdõszobás, elõkertes egyedi ki-
alakítású garzont, plusz 55 m2-es, 1+2 félszobás
lakást extra belsõvel + kp. Ár: 10-12 MFt, tel.:
06-30-373-6385 

� 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

� 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-es, Nagy-
maros, Nefelejcs köz, belterület. Ár.: 4 MFt, tel.:
06-70-266-2104  

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

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

� 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

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

� Újpesten, 3,5 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

� 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, illetve
1,2 MFt-ért eladók. Tel.: 06-30-304-4430

� Káposztásmegyer II-õn, 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.: 06-30-392-4030

� Eladó Szentendre Szarvashegyen, a buszmeg-
állónál, 720 m2-es telek, 24 m2-es téglaépülettel,
72 m2-esre bõvíthetõ. Villany a házban, víz a
kertben. I. á.: 12 MFt, tel.: 06-1-230-6366

� Eladó/csere ikerház, 65 m2-es, parkettás, járó-
lapos, 2 bejáratú. A pince 40 m2-es, az új tetõ
beépíthetõ. 2 kocsibejáró, a házban 5*5 szoba,
kis szoba, nagy fürdõ, szoba, konyha, kert. I. á.:
11,9 MFt, tel.: 06-70-458-9439

� Eladó Újpesten a Rózsa utcában, 2,5 szoba,
hallos, 71 m2-es, IX. emeleti öröklakás, új nyílás-
zárókkal, kilátással a Budai hegyekre. Jó közleke-
dés. Ár.: 9,2 MFt, tel.: 06-20-444-2899

� Káposztásmegyeren, erdõre és hegyekre né-
zõ, 58 m2-es, 2 szobás, erkélyes, szép állapotú,
felújított, tehermentes, beköltözhetõ lakás a
Kordován téri toronyházban eladó. I.á.: 10,9
MFt, nem közvetítõ! Tel.: 06-70-326-5331

� Újpesten, Fóti úton eladó vagy kiadó 392 m2

alapterületû családi házas ingatlan, 70 m2-es la-
kóterülettel. Összkomfortos, gázfûtéses, mel-
léképülettel. Ár.: 22 MFt, tel.: 06-20-994-5830

� Újpesten a Rózsa utcában, 1,5 szobás, 35 m2-es, a
Semsey parkra és a budai hegyekre nézõ, részben
felújított panellakás eladó. Ingatlanosok kíméljenek!
Ár.: 7,2 MFt, tel.: 06-1-379-0145, 06-70-201-0599

� Zöldövezeti, Erdõsor utcai, 65 m2-es, II. eme-
leti, 2 szobás, étkezõs, nagyerkélyes, saját kazá-
nos, igényesen felújított, öröklakásom eladom.
I. á.: 13,9 MFt, tel.: 06-70-647-7378

� Újpesti, Erdõsor utcai, zöldövezeti, 2 db fel-
újított, 2 szobás, 65 m2-es, erkélyes, saját kazá-
nos lakásainkat egy nagyméretû, minimum 4 la-
kóhelyiséges lakásra cseréljük vagy eladjuk. I. á.:
12,9 MFt + 13,9 MFt, tel.: 06-70-647-7378

� Káposztásmegyer II-n, 37 m2-es, 1 szobás, vi-
lágos, franciaerkélyes lakás, cseréptetõs ház X.
emeletén eladó. Házközponti fûtés, alacsony re-
zsi. I.á.: 6,8 MFt, tel.: 06-30-279-0770

� Újpesten a Szilas-lakóparkban, 5 éves, 2 emele-
tes téglaépületben, földszinti, 90 m2-es még nem
lakott igényesen kialakított öröklakás, teremga-
rázzsal eladó. Tel.: 06-1-230-4494, 06-20-476-1414

� Szõdön, Pesthez 22 km-re lévõ, 300 négyszög-
öl telken, összkomfortos 120 m2-es családi ház,
csöndes nyugodt környezetben eladó. Tel.: 06-1-
230-4494, 06-20-476-1414

� Tulajdonostól eladó IV. Szigeti József utcá-
ban, négyemeletes ház II. emeletén 67 m2-es,
jó állapotú, 2+1 félszobás, erkélyes, redõnyõs,
vízórás és tehermentes panellakás. Garázs-
bérleti jog átruházható! Irányár: 11,9 MFt.
Közvetítõk ne hívjanak! Tel: 06-20-374-6759

�� Eladó Újpesten tulajdonostól, Katalin
parkra nézõ, világos konyhás, 53 m2-es, te-
hermentes panel. Átalakított: nappali+há-
ló+hall. Járólap, parketta, padlószõnyeg,
vízóra, megkímélt állapot, emeleti, keleti.
Irányár: 9,15 MFt, tel.: 06-20-518-7907

Ingatlant kiad

� Hajdúszoboszlón, fürdõ mellett, apartman ki-
adó. Ár: 3000 Ft/fõ, www.fortunaapartman.hu,
tel.: 06-30-627-9313

� Újpest központban 1 szobás, új, 34 m2-es la-
kás kiadó, igény szerint gépkocsi beállóval, fo-
gyasztókhoz mérõk tartoznak, bérleti díj beren-
dezés és létszám függõ. Tel.: 06-30-306-3334

� Újpest-központban új építésû társasházban,
cirkófûtéses, 47 m2 + 12 m2 terasz alapterületû,
1 szobás lakás bérbeadó. Tel.: 06-30-9663039

Ingatlant cserél

� Sürgõsen elcserélném újpesti tanácsi 1+2 fél
szobás lakásomat. 1,5 szobásra. (Panelre nem.)
Régibérû. Téglaépítésû, gázkonvektoros is lehet.
Minden megoldás érdekel. Káposztás, I-II., XV.,
XIII kerület. Tel.: 06-70-643-6353

� Sashalmi, új-mátyásföldi, kizárólag hasonlóan
téglaépítésû, tehermentes, egyedi fûtésûre cserél-
ném, Újpest kertvárosi I. emeleti, parkban álló, jó
közlekedésû, 2 szobás öröklakásomat. (52 m2)
Közvetítõk kíméljenek! Tel.: 06-30-537-7513

� Újpesti öröktulajdonú lakásra cserélném
Tápióbicskei házamat. 3 szobás, összközmûves,
konvektoros, melléképülettel, 6426 m2-es telek,
rendezett környezet, 48 km-re Budapesttõl.
Plusz készpénzt ráfizetek. Tel.: 06-70-318-6359

� Újpesti öröktulajdonú lakásra cserélném
gyomaendrõdi házamat. 2 szobás, fürdõszoba,
víz, villany a házban, gáz az utcában, 1100 m2-es
telek. Plusz készpénzt ráfizetek. Tel.: 06-70-318-
6359

Szolgáltatás

� Szobafestés, mázolás, tapétázás, minõségi
munka, bútormozgatással, fóliatakarással, kor-
rekt árak. Akár azonnali kezdéssel. Bodnár Lász-
ló, tel.: 06-1-369-6674, 06-20-442-9570

� KLÍMA telepítés, karbantartás, javítás garan-
ciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-
864-5544, www.annauklima.hu

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

� 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

�� 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

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

�� 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
készítése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.:06-1-370-
4932

�� Horváth Anikó – gyógymasszõr. Frissítõ-
és relaxmasszázs, köpölyözés, gyógy-
masszírozás: talp, gerinc, nyak, fej; fájda-
lomcsillapítás, vérkeringés javítása, izomfe-
szülések, letapadások oldása. Cím: IV. ker
Újpesti SZTK II. em. 211. szerdán, és csütör-
tökön: 9-15 óráig. Tel.: 06-30-526-2923

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 

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

� Matematika (pótvizsgára felkészítés is), sakk,
eszperantó nyelv oktatását vállalja egyetemi
hallgató. Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-
572-7416

Állást kínál

� Hálózatépítésben jártas üzlettársat kere-
sek Magyarországon, júniusban induló tele-
kommunikációs cég ügyfélszerzésében. Piac-
nyitás elõtti pozíció. Tel.: 06-30-749-4196

�� Nyugdíjas, GYES/GYED-en lévõ hölgyeket
keresünk telefonos munkára. Érdeklõdni
hétköznap 11-15-ig. Tel.: 06-20-519-0671

Állást keres

� 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 

Régiség

� Veszek! Készpénzért bútorokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, csillárokat, porcelá-
nokat, szobrokat, könyveket, bizsukat, kitûnte-
téseket, hangszereket, kerámiát, játékokat, szó-
dásüvegeket, teljes hagyatékokat, díjtalan ki-
szállással. Tel.: 06-70-357-4951

Vegyes

� 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

Eltartási szerzõdés

� Gondoskodó, középkorú, tisztességes házas-
pár, eltartási szerzõdést köt egyedülálló idõs
hölggyel vagy úrral! Újpestiek elõnyben. Csak
korrekt emberek jelentkezését 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

Utazás

� Május 7. Bécs -Schönbrunn: 7200 Ft; május
15. Veszprém-Zirc-Pannonhalma: 6200 Ft; má-
jus 15. Máriazell: 8900 Ft; május 6. Arany Prá-
ga: 39 900 Ft; június 16. Kalandozás Erdélyben:
68 900 Ft; május 23. Zarándokut Lourdesben: 110
000 Ft; május 24. Izraeli kõrutazás: 198 900 Ft.
BBTOURS 1043 Bp., Munkásotthon u. 18.  Tel.:
780-1269,  www.bbtours.hu, utazas@bbtours.hu

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.

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
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Az Újpesti
Piac- és
Vásárcsarnok
heti árai

Termék Kereskedõi ár Õstermelõi ár

Tojás 24 Ft-tól 33 Ft-tól
Burgonya 180 Ft-tól 250 Ft-tól
Vöröshagyma 200 Ft-tól 250 Ft-tól
Fejessaláta 80 Ft-tól     –
Retek 80 Ft-tól     –
Újhagyma 100 Ft-tól 120 Ft-tól
Alma 300 Ft-tól     –
Spenót, sóska 248 Ft-tól     –
Paradicsom 698 Ft-tól     –
Koktélparadicsom 980 Ft-tól     –
Paprika 898 Ft-tól     –
Erõspaprika 120 Ft/db-tól     –
Medvehagyma 250 Ft-tól 250 Ft-tól
Új karalábé 180 Ft-tól –
Új zeller 180 Ft-tól –

Termék Kereskedõi ár Õstermelõi ár

Import eper 698 Ft-tól –
Kötözött sonka      1200 Ft-tól 2600 Ft-tól
Paraszt lapocka      1600 Ft-tól –

Friss cserepes fûszernövények
Kakukkfû 400 Ft-tól     300 Ft-tól
Rozmaring 550 Ft-tól     700 Ft-tól
Csombor 600 Ft-tól     300 Ft-tól
Citromfû 450 Ft-tól     300 Ft-tól

Dísznövény, virág
Muskátli 400 Ft-tól     500 Ft-tól
Büdöske 350 Ft-tól     350 Ft-tól
Petúnia 400 Ft-tól     400 Ft-tól
Árvácska 120 Ft-tól     150 Ft-tól
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2011. április 20-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Tavasz
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 12. lapszámunkban megje-
lent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Bossányi Lajosné, Dénes Edit, Elek Imréné, Kovácsházy Miklós, Laczkó Lea, Szebellédi 
József, Szigeti Béláné, Zavilla Noémi. A nyeremények átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. E heti számunk megfejtõi között 2 x 2 db belépõt is kisorsolunk az április 28-i X-Faktor gálára a Jégcsarnokba! 

A virágpiac ünnepi nyitvatartása 2011. 04. 17.: Virágvasárnap 7-12 óráig. 2011. 05. 01.: Anyák napja 7-14 óráig



LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT
A Babits Mihály Gimnázium
felhívására jelentkezõ újpesti
iskolák, és a Japán Nap ado-
mányai mindösszesen 614
ezer 705 forinttal egészítet-
ték ki a Magyar Vöröskereszt
eddigi 9,2 milliós gyûjtését! A
rendkívül eredményes ado-
mányozáshoz nagyban hozzá-
járult a Japán Nap mûsorainak
sikere (képeinken).

S z í n e s16

A szerelmeseket is kicsalta a tavaszi zsongás, virágba borulás az újpesti terekre.

ÉRTÉKELTÉK 
A FOTÓPÁLYÁZATOT
Lezárult Újpest Önkormány-
zata és az Újpesti Sajtó Kft.
fotópályázatának elsõ fordu-
lója. A zsûri a hét elején kivá-
lasztotta a második forduló-
ba kerülõ képeket. Bár igen
sok jelentkezõ küldte be al-
kotásait, a szakmai testület
nem talált minden kategóriá-
ban elegendõ számú és szín-
vonalú pályamunkát. A siker-
rel szereplõ fotósok a napok-
ban kapnak értesítést. (un)
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