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ÚJPESTI NAPLÓ

BALLAGÁS UTÁN
ITT AZ ÉRETTSÉGI
Zökkenők nélkül indult Újpesten 
a 2011-es érettségi, közel négyszáz 
diák vizsgázik az elkövetkező he-
tekben az önkormányzati fenntar-
tású gimnáziumokban.  – 4. oldal 

HELYRE KELL TENNI
A KÖLTSÉGVETÉST 
900 millió forint fedezet nélküli ki-
adást tervezett az előző szocialista 
gazdasági vezetés a 2010-es költség-
vetésbe, az egyensúlyt az új városveze-
tésnek kell megteremtenie.   – 2 oldal 

ÚJPESTI MAJÁLIS
ESŐBEN, ÖRÖMBEN
Vitathatatlan sikerrel rendezte meg 
az önkormányzat az első Újpes-
ti Majálist az egész napos eső elle-
nére is. A Dolly Roll felejthetetlen 
koncertet adott.  – 5. oldal 

HÉTEZERNÉL TÖBBEN 
AZ ÚJPESTI PÁRBESZÉDBEN
Több mint 7 ezer újpesti küldte 
vissza az Újpesti Párbeszéd kérdő-
íveit. A felmérés feldolgozása folya-
matosan halad, júniusra elkészül a 
végeredmény.  – 6. oldal 

www.ujpest.hu

Megaparti 
Káposztásmegyeren

Tolvai Renáta és Kökény Attila, a TV2 tehetségkutatójának csillagai 
lesznek a május 7-i Káposztásmegyeri Nap sztárvendégei.   – 4. oldal



gy év próbaüzem elteltével hi-
vatalosan is átadták az Észak-
Pesti Szennyvíztisztító telep 

harmadik fejlesztési ütemének mű-
tárgyait. A Főváros Csatornázási Mű-
vek Zrt. beruházásának célja a szenny-
vízben található nitrogén- és foszfor-
tartalmú anyagok eltávolítása volt, a 
telep a legfejlettebb szennyvíztisztítá-
si technológiával rendelkezik.

Tarlós István főpolgármester az ün-
nepélyes avatáson arról beszélt, a be-
ruházás határainkon túl is érezteti ha-
tását, egészen a Fekete-tengerig. Ki-

emelte: a telep egyszerre 200 ezer 
köbméter tisztítására képes, ami ele-
gendő négy, Debrecen méretű város-
ban keletkezett szennyvíz kezeléséhez. 
Wintermantel Zsolt polgármester azt 
hangsúlyozta, öröm számára, hogy a 
város ismét egy pozitív ügy részese le-
het. „Jó néhány éve csak a problémák-
kal szembesültünk a telep miatt, ma 
eljutottunk oda, hogy ez a szennyvíz-
tisztító Újpest büszkesége lehet” – fo-

galmazott. A polgármester hozzátet-
te, bízik abban, hogy a fővárossal si-
kerül egyezségre jutni a csatornázá-
si művekhez tartozó, ám kihaszná-
latlan Duna-parti területek átadásá-
ról, amelyet szeretnének az újpestiek 
számára megnyitni. Kling István, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium vízügye-
kért felelős államtitkára megjegyez-
te, Magyarország az EU soros elnöke-
ként motorja az élővizek védelmének, 
a Duna menti országok együttműkö-
désének. Ez a projekt legszebb példá-
ja a fenntartható fejlődés ügyének a 
környezetvédelemben. Palkó György, 
az FCSM vezérigazgatója arra tett 
ígéretet, hogy az elkövetkezendő 50-
100 évben az itt élők megelégedésére 
fogják üzemeltetni a létesítményt. A 
megnyitást jelző szalag átvágását kö-
vetően az újpesti Szűcs Sándor Álta-
lános Iskola diákjai 150 kecsegeivadé-
kot engedtek a Dunába a telep köze-
lében.  – U. N.

A legmodernebb 
szennyvízkezelő 
berendezéseket adták át

Újpestről 
tisztítják 
a Dunát
Tarlós István főpolgármes-
ter Wintermantel Zsolt 
polgármester társaságá-
ban adta át az Észak-pesti 
Szennyvíztisztító telep fej-
lesztését. 
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Az újpesti szennyvíztisztító csúcstechnológiával 
védi a Duna élővilágát

Komoly adósságot hagytak hátra 
a szocialisták

Sikerült 
helyreállítani 
az egyensúlyt
Csütörtökön tárgyalja a képviselő-testület a zár-
számadást, amivel az előző évi költségvetés teljesü-
lésére tesz pontot. Mint korábban megírtuk, a szo-
cialisták 900 millió forint értékű fedezet nélkül ki-
adást terveztek a büdzsébe. Molnár Szabolcs gazda-
sági területekért felelős alpolgármester lapunknak 
elmondta, a hiány kigazdálkodása, a költségvetési 
egyensúly helyreállítása az új városvezetésre hárult.

– Mennyiben feleltek meg a valóságnak az előző 
költségvetés számsorai?

Már a 2010-es költségvetés év közbeni többszö-
rös módosítása nyilvánvalóvá tette, nem teljesülnek 
a számok, rossz büdzsét készített a szocialista gazda-
sági vezetés. Az októberi átadás-átvétel után a bevé-

teli oldalon több előirányzatról kiderült, hogy nem 
megalapozott: a kiadások tekintetében sorozatosan 
kerültek elő olyan kötelezettségvállalások és szám-
lák, melyek rögzítése a számviteli rendszerben nem 
történt meg, költségvetési fedezetük pedig nem volt. 
Vagyis olyan szerződések köttettek, amelyekre nem 
volt pénz. Ezen túl saját és külső ellenőrzésünk az ál-
lami normatívák esetében számos helyen állapított 
meg visszafi zetési kötelezettséget. Ehhez még hozzá-
adódott hiányként az intézményeink személyi állo-
mányát illető kifi zetések fedezete.

– Mekkora volt a valós hiány a költségvetésben?
– A polgármesteri hivatal költségvetésében összes-

ségében majd’ 1 milliárd forint, pontosan 910 millió 
forint hiányra illetve túlköltekezésre derítettünk fényt. 
A legnagyobb lyukat a túltervezett bevételek ütötték, 
iparűzési adóból 345 millió forinttal kevesebb folyt be, 
pályázati forrásokból 134 millió forint nem teljesült. 
Ehhez társultak még a fedezet nélküli kötelezettség-
vállalások, ami például a Főtér esetében 183 millió fo-
rint, járdaépítés és járdatakarítás vonatkozásában ösz-
szesen 44 millió forint, és még sorolhatnám.

– Mihez tudott kezdeni a városvezetés ekkora hi-
ánnyal?

– A költségvetés egyensúly megteremtése elsőd-
leges célunk volt, és változatlanul az, ennek érdeké-
ben kerestük a megtakarítási lehetőségeket. A zár-
számadás már azt mutatatja, hogy a fent taglalt 910 
milliós túlköltekezéssel szemben a polgármesteri hi-
vatal a 2011-es évet „már csak” mínusz 592 millió fo-
rintos hiánnyal kezdi. Ennyi pénzt kell előteremteni, 
hogy még a tavaly vállalt feladatokat elvégezze. Ezt 
az óriási lyukat az intézményeknél képződött pénz-
maradvány elvonásával sikerült mínusz 357 millió fo-
rintra csökkenteni. Hangsúlyoznom kell azonban, ez 
már tovább nem csökkenthető. 

– A 357 millió forint híján, milyen beváltatlan ígére-
tek hagyott maga mögött az előző városvezetés?

– Ha bent lett volna a kasszában ez a pénz, már 
most éreznék a hatásait az újpestiek. Ebből az összeg-
ből sok minden kitelik. A szakrendelő rekonstrukció-
jához szükséges 240 millió forintos önrész, a Pozsonyi 
úti rendelő felújításának 15 millió forintos kerete. A 
panellakások ökoprogramjának teljesítéshez 70 millió 
forint, a petpalackokat tömörítő automaták telepíté-
séhez 11 millió forint, a kisvállalkozások támogatásá-
ra 3 millió forint – csak sorolom mi volt a büdzsében 
előirányozva – melyekre kötelezettségvállalás történt, 
sajnos azonban a fedezet hiányzik. Azon dolgozunk, 
hogy ezt, a tovább nem csökkenthető 357 millió fo-
rintos hiányt kigazdálkodjuk, mert kötelességünk ki-
fi zetni az újpestiek számára azoknak a fejlesztéseknek 
az árát, amit fedezet nélkül ígértek meg. 

– Hogyan lehet a történteket lefordítani az újpesti 
adófi zetők számára?

– Itt valójában arról van szó, hogy az új városvezetés 
adósságot örökölt az előző szocialista gazdasági veze-
téstől. Ez az adósság két elemből tevődik össze. Egyrészt 
azokból a kötelezettségekből, amelyeknek a fedezete hi-
ányzik a kasszából, de nekünk mégis teljesíteni kell őket. 
A másik része az elmúlt években el nem végzett felújítá-
si, karbantartási, fejlesztési feladatok, amelyeket el kellett 
volna végezni – ezek is adósságok, amelyeknek a törlesz-
tése ránk marad. A jelenlegi városvezetés tudja a köte-
lességét, nagy erőfeszítések árán és fegyelmezett gazda-
ságpolitikával teljesíteni fogjuk az újpestiek felé az a szo-
cialisták által hátrahagyott adósságokat. Mivel sikerült 
stabilizálni Újpest költségvetését, pénzügyi helyzetét, si-
került a hiány nagy részét lefaragnunk, elég erősek va-
gyunk, hogy az újpestiek által jogosan elvárt fejleszté-
sekre – mint pl. az uszoda, egészségügyi ellátás javítá-
sa – külső forrásokat is bevonhassunk.  – U. N.
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Gyorsított eljárással lettek 
magyar állampolgárok

Könnyes 
szemmel 
tettek esküt
Tizenkét határontúli magyar ve-
hette át ünnepélyes keretek között 
Wintermantel Zsolt polgármestertől 
a teljes jogú magyar állampolgársá-
gukat igazoló oklevelet. 

zinte kizárólag párás szemű 
résztvevőket lehetett látni ápri-
lis 28-án délelőtt az újpesti há-

zasságkötő teremben. Wintermantel 
Zsolt, Újpest polgármestere kö-
szöntötte a 12 határon túlról ér-
kezett magyart, akik Újpesten el-
sőként vehették át azt az okira-
tot, amely teljes jogú magyar ál-
lampolgárságukat igazolja, ame-
lyet egyszerűsített honosítási el-
járás keretében kaptak meg. En-
nek kérvényezésére 2011. janu-

ár 1. óta van lehetőség. A megje-

lentek voltak az elsők, akik éltek ezzel a lehetőség-
gel. A zömében Erdélyből érkezett új állampolgárok 
az állapolgársági eskü ünnepélyes letétele után, ke-
zükben a friss dokumentummal, könnyes szemmel 
ölelték át egymást és hozzátartozóikat. 

Kovács Judit Enikő Sepsiszentgyörgyről érkezett, 
és már egy ideje Újpesten él. Mint mondja, megle-
pődött, hogy ilyen gyorsan megkapta az állampol-
gárságot.  „Én eddig is igazi magyar voltam” – vála-
szolja mosolyogva arra a kérdésre, amely azt fi rtat-
ja, milyen érzés igazi magyar állampolgárnak lenni. 
Juditnak komoly tervei vannak. Egyelőre munkát 
keres, de azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy 
vállalkozásba kezd.  – G. G., H. L. 

– Nem túlzó, ha azt állítjuk, nagykorú-
ak lettek már mindazok, akik az első, 
önkormányzat által szervezett futóna-
pon a rajthoz álltak. Hogyan lehet egy 
rendezvényt ennyi időn át lendületben 
tartani?

– A rendezvény nagyon sok szer-
vezőmunkát igényel sokak részé-
ről, mégis érdemes tenni érte, mert 
nagyon kedvelt program. Valami-
kor régen, az alvóvárosnak neve-
zett káposztásmegyeri lakótelep 
„felébresztéséért”, közösségépítő kí-
sérletként indítottuk útjára, szeret-
tük volna megmozgatni, kicsalni ott-
honaikból a lakókat. Mivel jómagam 
is az első beköltözők között voltam, 
pártoltam a kezdeményezést. 

 – A kísérlet bevált…
– Feltétlenül. Sőt, az idők folya-

mán a kiteljesedésről a program gaz-
dagodásáról beszélhetünk, szóba 
sem került a bezárás. Rendezvényünk 
Újpest egészéről és határon túlról is 
vonzza az érdeklődőket. S, ha a titká-
ról kérdezett, egyszerű a válasz: min-
den korosztály megtalálja a kedvére 
valót. Az is, aki szeret mozogni, fut-
ni, tekerni, az is aki a padon üldögél-
ve gyönyörködik a sokaságban, és az 
is aki kulturális programokra vágyik. 
Igazi közösségi, család program. 

– Mivel készülnek május 7-re?
– Korán lesz ébresztő. Bár még nyi-

tott a sportiroda a nevezésekre, a mai 
nappal (május 2. a szerk) már elértük 

a háromezres nevezési számot. Sokan 
leszünk az biztos. Az intézményeket 
vélhetően doppingolja, hogy a leg-
több indulót nevező ovi, iskola – az 
őszi forduló után – értékes sportszer-
vásárlási utalványokat kaphat. Mert 
azt már az óvodás is tudja Újpesten, 
hogy ősszel ismét lesz sportfesztivál. 
A tombolán értékes ajándéktárgyakat 
sorsolunk ki, a fődíj most is egy szép 
kerékpár. A sorsoláson a fesztivál fő-
védnöke, Wintermantel Zsolt polgár-
mester úr, és jómagam gratulálunk 
majd a nyerteseknek. 

– Délután a pihenésé és a kulturális 
programoké…

– Sztárparádét ígérhetek, példá-
ul a megasztáros Tolvai Renátát, Kö-

kény Attilát, a mindig szívesen lá-
tott United zenekart, vagy Kovács 
András Pétert. Az ÁMK körei ez al-
kalommal is színpadra lépnek. Lesz 
lufi hajtogató bohóc, kézműves fog-
lalkozás, és számítunk a segítőkész-
ségre is, a Vöröskereszt most is vér-
adásra buzdít, velünk együtt.  – B. K.

Május 7-én legyen a Kósa Pál sétányon Ön is!
Szombaton háromnegyed kilenctől este kilencig a sporté, majd a pihenésé, színpadi 
programoké a főszerep. A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat ezen a na-
pon rendezi meg – Újpest Önkormányzatának támogatásával – az Újpesti Futó- és 
Kerékpáros Fesztivál idei versenyeinek tavaszi fordulóját. A rendezvényről dr. Dabous 
Fayezt, a TRÖK elöljáróját kérdeztük.
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Hivatalosan is „igazi magyar” állampolgárok lettek



Megkezdődött 
az érettségi!
A végzős középiskolásoknak május 2-án 
megkezdődött a tavaszi érettségi idő-
szak, amely egészen június 28-ig tart. 
Az emelt szintű szóbeli vizsgákat júni-
us 2. és 8. között tartják, a középszintű 
érettségit választók pedig június 14. és 
28. között adhatnak számot tudásukról. 

ájus 2-án a magyar nyelv és irodalom 
emelt szintű-, és a középszintű írásbe-
li érettségi vizsga kezdődött, pontban 8 

órakor – Újpesten is. Nemcsak az írásbeli érettségi té-
telek őrzéséről, tárolásáról rendelkező jogszabály szigo-
rú, hanem maga a tételek őrzése is szabályozott mó-
don, ellenőrzött és biztonságos helyen történik. Va-
lamennyi újpesti középiskola igazgatója, illetve meg-
bízottja, kora reggel, jóval az írásbeli érettségi vizs-

ga megkezdése előtt vehette 
át az aznapi tantárgy tétele-
it. Az átadásban a Polgármes-
teri Hivatal művelődési osz-
tályának munkatársai vannak 

segítségükre, mire az érett-
ségizők az iskolába ér-

nek, minden készen 
áll fogadásukra.

Újpesten, az ön-
kormányzat által 

fenntartott gimnáziu-
mokban közel négyszázan 
kezdték meg május 2-án 
az írásbeli érettségi vizsgát, 
a fővárosi önkormányzat 
középiskoláinak diákjaival 
együtt ezres az érettségizői 
létszám. Szorítunk, hogy 
mindenkinek jól jöjjön ki a 

lépés, sikerüljön vissza-
adni a tanultakat. – B. K.

Tervezz és légy Sziget-lakó!
Wintermantel Zsolt április 28-án, a fáklyás ballagáson, 
versenyt hirdetett. A győztes belépőt nyerhet az idei 
Sziget fesztiválra.

Hamarosan megnyílik az újpesti ajándékbolt, ahol a tervek szerint a város-
résszel kapcsolatos tárgyakat, ruhákat lehet majd kapni. Az új üzlet kínála-
tában olyan, fi atalok számára készült pólók is lesznek majd, amelyek kifeje-
zetten a tizen- huszonéves korosztály ízlésvilágát fejezik ki. 

Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere ezzel kapcsolatban hirdette 
meg azt versenyt, amelynek résztvevői összemérhetik grafi kai, tervezői ké-
pességeiket. 

A feladat egyszerű: tervezzenek pólóra nyomtatható, trendi, cool Újpest 
emblémát és szlogent, ami azt fejezi ki, hogy Újpest miért jó hely. Miért jó 
itt élni, fi atalnak lenni? A nyertes emblémával megnyomott pólókat az új-
pesti ajándékboltban fogják árusítani.

Pályázni bárkinek lehet, az Újpest-Káposztásmegyer Facebook oldalra fel-
töltött tervekkel. A győztes az lesz, akinek pályamunkája a legtöbb „lájkot” 
kapja. Pályázni május 20-ig lehet. Az ünnepélyes eredményhirdetésre május 
28-án, az Újpesti Családi napon kerül sor. 

Sok sikert!
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Félig már érettek…
Május 2-án megkezdődtek az érettségi írásbeli vizsgái. Hétfőn magyar 
nyelv és irodalom, kedden a matematika tételek várták a középszintű 
és az emelt szintű vizsga résztvevőit. A történelem írásbeli előtti napon 
a Könyves Kálmán Gimnázium három maturáló diákját az eddigi élmé-
nyekről kérdeztük.

MAGYAROSY BARBARA: – A hétfői napom aránylag nyugodtan telt, 
ha egyáltalán lehet ilyet mondani egy középszintű érettségiről. Azért 
nem izgultam nagyon, mert szeretem a magyart. Az érvelést válasz-
tottam, ami elég jól ment, ez eddig is közel állt hozzám. Szerintem 
jól megoldottam a feladatot. A keddi matek érettségivel már nem di-
csekedhetek, amit tudtam, megcsináltam, úgy érzem, arra elég lesz, 
hogy ne legyen bukás belőle. Végtére is, nem erre a pályára készülök, 
aligha lesz szükségem matekra a későbbiekben. Észrevettem maga-
mon, és a tanárok is mondták, hogy jól írok, ezért újságíró szeretnék 

lenni, az ELTE-re és a Pázmány Péter egyetemre adtam be a jelentkezési lapot, remélem, felvesznek. 
Történelemből emelt szinten érettségizem, nehéz lesz, de nem félek tőle. Angolból tavaly, előreho-
zott érettségin vizsgáztam, most még a franciára kell összpontosítanom. 

KŐRÖSSY PÉTER: – Nem voltam kitűnő, de az erős négyes átlagot 
általában hoztam. Töredelmesen bevallom, nem szakadtam meg a 
tanulásban az érettségi előtt sem. Azt tapasztaltam, hogy nem a 
gyengébb tanulók hajtanak ilyenkor, hanem a legjobbak. Bár nem 
vagyok rossz tanuló, az előbbi csoport szemlélete áll hozzám köze-
lebb, tehát nem magoltam reggeltől estig. A matekot kedvelem, így 
könnyű szívvel ültem be a padba. Jórészt logaritmusokkal kellett 
bíbelődni, nem volt nehéz. Igazából a magyar érettségitől féltem a 
legjobban, mert nem rajongok érte. Én is az érvelést választottam, 
sikerült három oldalt összehoznom, időben befejeztem, talán rendben lesz. Ahhoz képest, hogy 
nem sokat foglalkozom a nyelvek tanulásával, egész jól megy például az angol. Építőmérnök szeret-
nék lenni, másodiknak a biztonságtechnikai mérnöki szakot jelöltem meg, valamelyik csak sikerül.

TÖRÖK DÁVID: – Az első érettségiző nap nem volt annyira nehéz, 
bár a szövegértés néhol elgondolkodtatott, mert többértelmű szö-
veggel találkoztam. Egy Móricz-novellát elemeztem. Négy és fél ol-
dalnál álltam meg, remélem, nem csalódok majd. Még akkor is fon-
tos számomra a jó jegy, ha ezt nem viszem tovább. Annak ellené-
re, hogy gyenge vagyok matekból, viszonylag jó lett az írásbelim. A 
többi vizsga elé is bizakodva nézek. Az általános iskoláról borzalmas 
emlékeket őrzök, visszagondolni sem akarok rá. Ezek után igazán 
nagy élményt jelentett, hogy felvettek ebbe a színvonalas gimnázi-

umba. Sok barátot szereztem, jól éreztem magam. Élelmiszermérnök szeretnék lenni. Most szétreb-
benünk, de tarjuk majd a kapcsolatot a gimis társakkal.  – Á. T.
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élután, a Szép Ernő Színház 
Ludas Matyi előadásába a 
gyerekek is bekapcsolód-

tak, a színészek segítségével tanulták 
a különféle mondókákat. Többszö-
rösen is jól jártak azok a szerencsé-
sek, akik a színpadon elhelyezett szé-
keken ültek: ők testközelből szem-
lélhették Döbrögit, meg a „ludakat”, 
ráadásul nem is áztak meg.

A Figurina bábcsoport bemutatója 
alatt a kicsik érdeklődéssel fi gyelték a 
bábok mozgását. Rendhagyó tárgyak 
keltek életre, fazékhajó ringatózott a 
képzeletbeli tenger vizén, így valósult 
meg Eszti álma – ez volt az előadás 
címe. A The Prison Band színvonalas 
rock and roll zenéje sokakat megle-
pett. A nagybőgő, a gitár, a dob, és az 
énekes összhangja minőségi muzsikát 

hozott. Amíg játszott az együttes, az 
eső is elállt. A zenekar után egy pörgő 
táncbemutató következett – szemet 
gyönyörködtető látvány volt. 

Jött a sokak által nagyon várt Dolly 
Roll előadás. Egymás után hangzottak 
el az ismert dalok, a közönség együtt 
énekelte a slágereket Dollyval. Hiába 
a mostoha időjárás, a publikum kitar-
tott május elsején.  – Á. T.
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Ludas Matyi és Rock and roll
Az égi áldás ellenére jó hangulatban zajlott, sok érdeklődőtt vonzott az első Újpes-
ti Majális a Semsey Parkban. Az www.ujpest.hu weboldalon részletesen olvashatók a 
délelőtti események, itt a délutáni programokra térünk ki.

D

Esterházy Jánosról parkot 
neveztek el
A Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén döntött 
a különböző budapesti közterületek elnevezésé-
ről, így arról is, hogy Esterházy János nevét visel-
je egy újpesti park. 

Újpest képviselő-testülete Wintermantel Zsolt ja-
vaslatára 2008 nyarán ellenszavazat nélkül határozott 
arról, hogy a németbarát szlovák csatlósállamban a 
zsidók elhurcolása ellen bátran kiálló, majd mártírha-
lált halt magyar honatya nevét vegye fel a Nádor utca 
és Vécsey utca kereszteződésénél található park.

Bár az elvi döntés megszületett, végrehajtására nem került sor, mivel a szo-
cialista városvezetés nem juttatta el a fővárosi önkormányzathoz – közterület 
elnevezéséhez a kerületeknek ki kell kérniük a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyá-
sát. „Az önkormányzati választás után egyik első intézkedésem volt a dön-
tésnek érvényt szerezni, benyújtottam Újpest erről szóló határozatát a fővá-
rosnak” – idézte fel a történteket korábban lapunknak Wintermantel Zsolt.

A Fővárosi Közgyűlés határozata 30 napon belül lép érvénybe.   (un)

Több mint hétezer kitöltött 
kérdőív az Újpesti Párbeszédben
A héten ismét összeül az Újpesti Párbeszéd kérdőíveit feldolgozó bizottság – 
mondta el lapunknak Tóth Sándor, az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetője, a testület tag-
ja. A bizottság elvégezte a szavazatok összeszámolását, eszerint közel hétezer, 6792 
db kérdőívet küldtek vissza nyomtatott illetve elektronikus formában az újpestiek. 
Ez tehát a végső szám. (Előző számunkban ezzel kapcsolatban téves adatot közöl-
tünk: az addig már feldolgozott, kiértékelt kérdőívek számát adtuk meg az összes 
visszaküldött helyett. – A szerk.) A kérdőívet az interneten kitöltők száma: 436. 
Összesen tehát több mint hétezer kitöltött kérdőívvel zárult az Újpesti Párbeszéd.

Mint arról korábban beszámoltunk, Nagy István alpolgármester június ele-
jére ígérte a beérkezett vélemények teljes körű feldolgozását. A testület elnöke 
az első tapasztalatok között említette, hogy az újpestiek körében elsöprő igény 
van az egészségügyi ellátás körülményeinek javítására, arra, hogy a kerületnek 
korszerű és jó minőségű szakrendelője legyen. A másik, amit szinte mindenki 
megemlít, a saját uszoda, ez szintén nagyon hiányzik az embereknek. 

Az Újpesti Párbeszédet elindító Wintermantel Zsolt polgármester már a felmé-
rés kezdetén bejelentette, az újpestiek véleményét évről évre meg fogja kérdezni az 
önkormányzat. A polgármester az önkormányzat nevében köszönetét fejezte ki az 
újpestieknek, akik véleményükkel, észrevételeikkel segítik városunk fejlődését, és az 
önkormányzat munkáját a kerület jövőjét meghatározó kérdésekben. (un)

Dollyék bulija az eső ellenére is sokakat vonzott
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olyamatosan érkeztek a fotók 
a pályázatra, majd a határidő 
lejártát követően a háromta-

gú zsűri elkezdte értékelni a 364 al-
kotást. Viták akadtak, de kikristályo-
sodtak a vélemények, és megszüle-
tett a döntés. 

Május elsején, délután három óra-
kor, az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági 
házban került sor az eredményhirde-
tésre. Kerekes György, az intézmény 
igazgatója elmondta: igen nagy ér-
deklődés mutatkozott az első alka-
lommal meghirdetett pályázat iránt. 
A minőséggel összességében elége-

dettek lehetünk, ugyanakkor előfor-
dultak gyengébb alkotások is. A zsű-
ri döntött, de időközben felvetődött 
az is, hogy közönségdíjat is ki kellene 
osztani. Így aztán az összes fotót fel-
teszik a facebookra, amelyekre sza-
vazhatnak majd az emberek.

 Wintermantel Zsolt polgármester 
örömének adott hangot, hogy ennyi 
pályamű érkezett, úgy látszik, Újpes-
ten szeretik a fotózást. Nagy kreati-
vitás kell ahhoz, hogy az alkotók fel-
fedezzék azt a témát, azt a pillana-
tot, mely esetleg művészetté emel-
kedhet, szárnyalhat a fantázia. Sok 

képen feltűnik a Megyeri híd, de a 
víztorony és más jellegzetes újpesti 
épületek is „megfogták” a fotósokat. 
A polgármester elárulta: nagyon tet-
szett neki például az a kép, amelyen 
a főtéren felállított karácsonyfa dísz-
gömbjében tükröződik a városháza 
épülete. Wintermantel Zsolt megkö-
szönte a zsűri munkáját, majd beje-
lentette, a nagy sikerre való tekintet-
tel jövőre is kiírják a pályázatot, vé-
gül a nyerteseknek átadta a díjakat.

Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági 
Ház színháztermében a legjobb al-
kotásokból kiállítás nyílt, melyet két 
hétig látogathatnak az érdeklődők. 
 – Á.T.

1.  Laczkó Zsolt – Neon light 
című fotójáért

2. Bárdos Tamás – Végállomás
2.  Nemesszegi Árpád – Duna-

part
3.  Mészáros Margit – Az első hó-

esés
3.  Borbás Szilvia – Patakvonal
Különdíj: Tajti Krisztián – Újpest

Egy hálás páciens pótolta az ellopott 
tárgyat a kórházajtón

Beteg adott 
kilincset
Hargitai Gábort a Károlyi Sándor kórházban kezelték nem-
régiben. A gyógyító munka olyannyira sikeres volt, hogy 
a beteg köszönetképpen felajánlotta, elkészítteti a kórház 
főbejáratáról még kezelése idején ellopott kilincset. A nyi-
tó eszköz elkészült, a héten adta át a kórháznak, a karban-
tartók már fel is szerelték, az adakozást pedig emléktábla 
őrzi. Hargitai Gábor külön köszönetét fejezte ki gyógyulá-

sáért Vertes Gergely doktornak, a sebészeti osztály ápolói-
nak, különös tekintettel Ildikó nővérre. „Sok ilyen kollégát 
kívánok Önnek, aki minden erejével és empátiával a bete-
gekért dolgozik” – írta Dr. Szeleczky Márton osztályvezető 
főorvosnak írt köszönőlevelében.  (un)

Horváth 
atya 
visszatért
Április végén hálaadó szent-
misére várta a híveket és 
mindazokat, akik imádkoz-
tak felgyógyulásáért Hor-
váth Zoltán, az Egek Király-
néja főplébánia plébánosa, 
Újpest díszpolgára. 

A jó hírt, hogy az Árpád kórházban 
történt több hetes gyógykezelés után 
Horváth atyára már csak otthoni ke-
zelés vár, jómaga az internet segítségé-
vel küldte szét a rendelkezésére álló cí-
mekre. Kérve egyúttal, aki teheti, küld-
je tovább és sokszorozza meg az üze-
netet. 

Mint ismeretes, lapunk és az ön-
kormányzat weblapja is beszámolt ar-
ról, hogy Horváth atya nem önhibá-
jából hanyagolja a szolgálatot, hanem 
egy alattomos, minden előzmény nél-
küli hasnyálmirigy betegség okán, még 
márciusban, kórháza került. Hetekig al-
tatták az orvosok, sokáig keményen 
küzdöttek az életéért. A kórházi ke-
zelést több hetes Pest-környéki reha-
bilitációs időszak követte, onnan tér 
haza most Horváth atya. Az első útja 
a templomhoz vezet, a Szűzanya, Egek 
királynéja meglátogatására. A hálaadó 
szentmisén szeretne köszönetet mon-
dani eddigi gyógyulásáért, a sok-sok 
imáért, a felé megnyilvánuló szeretet 
és aggódás ezernyi jeléért. Mert – mint 
fogalmaz – enélkül nem tarthatna itt. 
 – B. K.

Kihirdették a fotópályázat végeredményét

Díjak a legjobbaknak 
A Majális jelentős eseménye volt, amikor az Újpesti Gyer-
mek- és Ifjúsági Házban kihirdették az önkormányzat és 
az Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatának végeredményét. A 
díjakat, szép számú érdeklődő előtt, Wintermantel Zsolt 
polgármester adta át. 

F

A fotópályázat díjazottjai kiállításon tekinthetők meg
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A megalegény:
A döntőig annak idején eljutó Kö-
kény Attila életének felét zené-
léssel töltötte. Nincs megállás a 
Megasztár óta sem. 
– Most aztán főleg nincs, egymást 
érik a felkérések, a fellépések, meg-
kezdődött a szabadtéri szezon is – 
bólogat Kökény Attila. – Ez nem pa-
nasz, csupán tény. Ez az életem, s el-
dőlt: ez is marad. Zsúfoltak a napok, 
most fejeztük be következő lemezem 
stúdiómunkáit, így nagyon pörgős 
napok vannak mögöttem.

– Milyen lemez készült? 
– Sok jó zene került a korongra, 

de zömében alkotótársaim szerze-
ményei. A sok fellépés egyvalaminek, 
az alkotómunkának nem kedvez, így 
mindössze négy saját dalomat éne-
keltem fel a lemezre. A többi szám-
nál Dobrády Ákos és Rakonczai Viktor 
szerzeményeire alapoztam, talán nem 
kiabálom el: számítok a sikerre. A CD 

„Nincs semmi másom” 
címmel kerül a 

boltokba. 
– Mikor-

ra várható a 
megjelenés? 

– Ha egy héttel később rendeznék 
a Káposztásmegyeri Napot, már vi-
hetném is az első példányokat. De így 
csak említést teszek majd róla. 

– Az új lemezről is énekel majd da-
lokat? 

– Felkérőim zömmel 
megasztáros dalokat kértek tő-
lem, emellett saját dalokkal, fel-
dolgozásokkal készülök, ezek 
között ígérhetek újdonságot is. 
Bízom abban, szívesen fogadja 
majd az újpesti közönség.

– Fellépett már nálunk?
– Vannak újpesti kötődé-

seim, korábbi zenekaromban 
Rocco barátom ugyanis újpes-
ti fi ú, akinél sokat jártam annak 
idején. Ilyen nagyszabású fellé-
pésem viszont még nem volt. 

Az aranylány: 
2010 női hangja, a nagyváradi 
születésű Tolvai Renáta, két tán-
cos lány kíséretében érkezik a 
Káposztásmegyeri Napra.

– Nemrégiben éppen a Horváth Cuk-
rászdában többedmagammal láttam, 
amikor párjával, Kállay Saunders And-
rással fotózták és fi lmezték. Ezek sze-
rint járt már Újpesten…

– Szó szerint csak jártam. A fotózás-
ra emlékszem, nemcsak azért, mert 

nagyon szeretem ezeket a felada-
tokat, hanem a cukrászda is látvá-
nyos, sőt csábító volt. Az első új-
pesti fellépésre valóban most ke-

rül sor, várom a találkozást.
– Lesz esetleg a nézők között 

még egy megasztár? Mondjuk, 
akinek András a keresztneve?

– Ha Andrásnak éppen nem 
lesz fellépése, valószínűleg elkí-

sér, hiszen olyan ritkán lehe-
tünk együtt. Számtalan koncert-

re és fellépésre várnak mindket-
tőnket, s mivel imádjuk, ha énekel-

hetünk, nem mondunk nemet. Bár 
a legjobban azt kedvelem, ha egyszer-
re vagyunk színpadon. Szerencsére van 

erre is példa. A Káposztásmegyeri Na-
pon két táncos lány kíséretében lépek 
fel, nemcsak a megasztáros számokkal. 
A fél órás műsorba nagyon sok szép 
dal belefér. Minden korosztályt várok.

– Nemrégen ünnepelte a huszadik szü-
letésnapját. Szép emlékei vannak róla?

– Nagyon vártam, de sajnos be kel-
lett látnom, mivel a szüleimtől messze 
kerültem, a távolság miatt az ünne-
pek hangulata már nem olyan, mint 
régen. Egy héttel később emlékeztünk 
meg a huszadik szülinapról, akkor le-
hetett anyukám és apukám is velem. 
Nekem minden nap nagyon hiányoz-
nak a szüleim, pedig Andrással bol-
dog vagyok. A múltkor éppen Nagy-
váradon léptem fel, s tudom, hihetet-
lenül hangzik, haza sem tudtam men-
ni, utaztam azonnal vissza. Szeren-
csére most egy hétig itt voltak velem 
anyukámék, sikerült pótolni valamit a 
ritka családi együttlétekből.

– Megvan még a győztesnek járó 
aranymikrofon?

– Természetesen. A lakásomban az 
ágyammal szemben áll, ha felébredek, 
az első pillantásom erre esik.  – B. K.

Megasztárok a Káposztásmegyeri Napon
Nem leszünk rossz jósok: vélhetően meganapra ébredünk május 7-én. Ahogyan a 
Káposztásmegyeren zajló Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztiválon már csak lenni szo-
kott, valamilyen rekord biztosan megdől. De a sporton túl a kulturális programok is 
fergeteges szórakozást ígérnek. Már azon okból is, hogy a Megasztár 5 két döntőse, 
Tolvai Reni és Kökény Attila is koncertet ad.
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Kápszosztásmegyeri 
Nap 2011

2011. május 7., szombat 
Káposztásmegyer, Kósa Pál sétány
(Karinthy Frigyes ÁMK melletti fü-
ves terület)

ÚJPESTI FUTÓ- ÉS 
KERÉKPÁROS FESZTIVÁL 
9.00 Mini futás 
Bemelegítő torna és bemutató
10.15 Maxi futás 
11.15 Kerékpározás 
Sportvetélkedők: fekvenyomás, 
szkander, lövészet, tollaslabda, 
medicindobás, boxzsákolás, hú-
zódzkodás, szivacsdombra ug-
rás. 

NAGYSZÍNPAD
13.30 Köreink
14.55 MiaManó Színház: Csalafi n-
taságok a csalitosban
16.00 Pom Pom Együttes: Ernő Af-
rikában 
17.00 Dombóvári István – a Du-
maszínház művésze
17.30 United zenekar
18.00 Kökény Attila
18.30 Tolvai Renáta 
20.00 Best of zenekar

EGYÉB PROGRAMOK
Két pályás tarmbulin 
Szörf szimulátor
Nagy légvár
Véradás
Lufi hajtogató bohóc
Kézműves foglalkozások
Arcfestés 
Tűzoltóbemutató
Vidámpark
„Kapcsold Ki!” c. program – körte-
csere akció

MINDENKIT 
SZERETETTEL VÁRUNK!

DR. DABOUS FAYEZ  elöljáró

Káposztásmegyeri 
Településrészi 

Önkormányzat 



Prog ram-
nap tár 
2011. május 6–12-ig. 

IDŐ SZA KI KIÁLLÍTÁSOK
� 11.00-18.00: Vágó Magda festményki-
állítása.  Május 8-ig. Újpest Galéria
� 11.00-18.00: Szabadi Katalin festőmű-
vész kiállítása. Május 8-ig. Újpest Galéria
� 11.00-18.00: Nemes Takách László fest-
ménykiállítása. Május 29-ig. Újpest Galéria 
� 11.00-18.00: Mexikói festészet története. 
Plakát kiállítás. Május 29-ig. Újpest Galéria
� 9.00-18.00: Újpest Önkormányzata és 
az Újpesti Sajtó Kft. által meghirdetett 
fotópályázat képeinek kiállítása május 
15-ig. Újpesti Gyermek Galéria
� 9.00-18.00: Ember és természet-a termé-
szet szépségei. A Turista Magazin, a Magyar 
Természetbarát Szövetség, a Jövő Háza 
Alapítvány és az UGYIH közös fotópályá-
zatának kiállítása.  Újpesti Gyermek  Galéria.
� 9.00-18.00: A Karinthy Frigyes ÁMK 
tanulóinak „Local to Global” c. környe-
zetvédelmi kiállítása, május 10-től szep-
tember 12-ig. KFÁMK Főépület Galéria.
� Művésztanárok képzőművészeti kiállítása 
május 13-ig, a Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium Károlyi Galériájában.
 
PROG RA MOK
Május 6., péntek
SZÍNHÁZ, VERS 
14.30-15.30: Csodálatos tűzszerszám.  Szép 
Ernő Színház. Ovis-sulis színház. UGYIH

KLUB, KÖR
19.00: Világ vége. Irodalmi est  
Kosztolányi Dezső műveiből. Az Újpesti 
Közművelődési Kör rendezvénye. Újpesti 
Polgár Centrum

NYUGDÍJASOKNAK
17.00: A víz misztériuma, a lúgosítás fontos-
sága a mindennapokban. Ingyenes előadás az 
egészséges életvitelről. Újpesti Polgár Centrum

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
9.00-12.00: Ringató. KFÁMK KH 

TORNA,  MOZGÁS, SPORT
17.30 és 18.30: Kondicionáló torna. Ady MK
18.00-19.30: Kismama jóga. KFÁMK KH
20.00-02.00: Éjszakai pingpong. KFÁMK KH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
15.00-16.30: Jazzbalett. Ady MK
16.30-18.00: Társastánc-gyermek. KFÁMK KH
14.30-18.15: Hip-Hop. UGYIH

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes fog-
lalkozásai. Ady MK

Május 7., szombat 
SZÍNHÁZ
19.00: A doktor úr. Vígjáték 2 részben. A 
Turai Ida Színház előadása. Újpest 
Színház. Ady MK

SPORT, SZÓRAKOZÁS
8.45: Káposztásmegyeri Nap. Az  Újpesti 
Futó- és Kerékpáros Fesztivál tavaszi for-
dulója, kulturális programok. Kósa Pál 
sétány
20.00-02.00: Éjszakai pingpong. KFÁMK KH

STÚDIÓ
9.00-14.00: Harsányi Gábor tehetségku-
tató és kommunikációs készségfejlesztő 
stúdió. Újpesti Polgár Centrum

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

TANFOLYAM
10.00-16.00: Jobb agyféltekés rajztanfo-
lyam. KFÁMK Főépület

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái. Ady MK

Május 8., vasárnap
BÖRZE
8.00-13.00: Fotóbörze. UGYIH

TANFOLYAM
10.00-16.00: Jobb agyféltekés rajztanfo-
lyam. KFÁMK Főépület

ZENE, TÁNC
17.00-22.00: Hétvégi Randevú. Ady MK

Május 9., hétfő
SZÍNHÁZ, VERSES EST
18.30: Egy vallomás a sok közül: R. Kárpáti 
Péter lírai, irodalmi estje. KFÁMK KH

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

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
9.00-10.15: Manó torna. KFÁMK KH

CSALÁDI  SZÍNHÁZI PROGRAM
15.00: Valahol Európában. Musical a 
Szép Ernő Színház és a Homoktövis 
Általános Iskola előadásában. UGYIH

KÉZMŰVESSÉG, RAJZ
17.00-20.00: Pedagógus rajzszakkör. UGYIH
17.00-20.00: Kerámia. Ady MK

BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC
14.30-18.00: Hip-Hop. UGYIH
16.00-17.00: Ovi néptánc. KFÁMK Főépület
16.30-17.30: Rock and roll. UGYIH
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes fog-
lalkozásai. Ady MK
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfo-
lyam, 1-4. osztályosoknak. KFÁMK KH
18.00-20.00: Hastánc. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
18.30-19.45: Hatha jóga. KFÁMK KH
18.00-19.00: Pilates. KFÁMK Főépület
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. Ady MK

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

Május  10., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH

10.00-12.00: Szoptatási tanácsadás. 
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: Földházi tánciskola. UGYIH
19.30-21.00: Salsa, Zumba. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

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 Főépület

TORNA, MOZGÁS, HARCMŰVÉSZET
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH
18.00-21.00: Kriston intim torna. 
KFÁMK Főépület

Május  11., szerda
KONCERT
18.00: 120 éves az Erkel Gyula Újpesti 
Zeneiskola. Jazz koncert. Zeneiskola, 
nagyterem (Belépők: 369-44-85)

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

SZÜLŐKLUB
17.00: Készségfejlesztés. Szülőklub sajá-
tos nevelési igényű gyermekek és szülei 
részére. Záró foglalkozás. Újpesti Polgár 
Centrum

TANFOLYAM
17.00-19.00: Digitális fotótanfolyam. 
KFÁMK KH

KÉZMŰVESSÉG
17.00-18.30: Agyagozás. KFÁMK Főépület

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-18.00: Gyógytorna   Gyermekeknek. 
KFÁMK Főépület
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. Ady MK
18.00-19.00: Kondicionáló gerinctorna. 
KFÁMK Főépület
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 fog-
lalkozásai. Ady MK
18.00-19.00: Hastánc-középhaladó II.  
UGYIH 
19.00-20.00: Hastánc-haladó. UGYIH
16.30-17.30: Rock and Roll. UGYIH
17.00-17.45: Tulipán gyermek néptánc. 
KFÁMK KH

Május 12., csütörtök
ZENÉS DÉLUTÁN, EST, KONCERT
16.00-18.00: Évadzáró zenés, táncos 
klubdélután Boldizsár Endrével. KFÁMK 
KH

18.00: 120 éves az Erkel Gyula Újpesti 
Zeneiskola. Mozart: Figaró házassága 
opera keresztmetszet. Ady Endre 
Művelődési Központ.
18.00: 120 éves az Erkel Gyula Újpesti 
Zeneiskola. Az elveszett kotta. Zenés 
mesejáték. Ady MK galériaterme

OVI SZÍNHÁZ
10.00: Nefelejcs Bábszínház: Kipp-Kopp 
a fűben. Bábelőadás. KFÁMK KH

TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK
15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat-konzultáció. Ady MK

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

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. A táp-
lálkozás szerepe életünkben. Csengei 
Károly előadása. UGYIH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK
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 próbái. 
Ady MK

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

ELMARAD!
Az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Házban 
technikai okok miatt elmarad a június 4-i 
Babaruha-és játékbörze! 

VÉRADÁS
Május 12-én,  14-18 óra között Véradó 
napot tart a Vöröskereszt az Újpesti 
Gyermek- és Ifjúsági Házban, amelyre 
minden segíteni szándékozó váradót 
szeretettel várnak.

Ol va só ink fi gyel mé be! Ös  sze ál lí tá sunk nem 
tar tal maz za a tel jes kí ná la tot. Kér jük, 
ér dek lőd jön a mű ve lő dé si in téz mé nyek nél! 

MIT HOL TA LÁL? 
�  Ady End re Mű ve lő dé si Köz pont: 

1043 Bp., Ta vasz u. 4. Tel.: 231-6000
�  Újpesti Pol gár Cent rum 1043 Bp., 

Ár pád út 66. Tel.: 379-3114
�  Karinthy Fri gyes ÁMK Fő épü let: 1048 

Bp., Haj ló u. 2-8. Tel.: 380-6188, 380-6163
�   Karinthy Fri gyes ÁMK Kö zös sé gi Ház: 

1048 Bp., Ló ver seny tér 6. Tel: 380-6760
�   UGYIH: Új pes ti Gyer mek- és If jú sá gi Ház, 

1042 Bp., Ist ván út 17-19. Tel.: 231-7070
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FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS
A Ferenczi Noémi-díjas restaurátor, 
Nemes Takách László festménykiállí-
tása május 12-én nyílik az Újpest 
Galériában. A győri születésű művész 
már gyermekkorában elkötelezte 
magát a művészetek mellett, mégis 
restaurátorként kezdett dolgozni a 
Közlekedési Múzeumban, majd 
elvégezte a Magyar Képzőművészeti 
Főiskola restaurátor szakát. Később 
papírrestaurálással, papírmasé 
készítés történetével, gyakorlati és 
elméleti oktatással foglalkozott. 
Nyugdíjba vonuláskor kapta a ran-
gos elismerést, a Ferenczy Noémi-
díjat. A kiállítás május 29-ig látogat-
ható.

KATTINTS RÁ, NAGYI !
Hajdanán az volt a „ciki”, ha a nagyi 
a suli előtt várta unokáját. Ma már 
az, ha a család fiatalabb tagja nem 
tud e-mailen, avagy a Facebook-on 
kommunikálni a nagyszülőkkel. Az 
sms írásba már beletanult nyugdíja-
sokat új kihívásként az internet várja. 
Olykor a fiatalok által némileg 
leamortizált, ám még használható 
számítógép segítségével is. A Kattints 
rá Nagyi! tanfolyamok sikere jelzi, 
nem elsajátíthatatlan ismeretekről 
van szó, ráadásul roppant kedvező 
tanfolyami áron. Május 18-án, a 

Karinthy Frigyes ÁMK Főépületében 
indul tanfolyam, szerdai és csütörtö-
ki napokon. Az internet használatá-
nak időskori elsajátítását segítő kép-
zés a Budapesti Művelődési Központ 
programja, támogatója a UPC. A díja 
mindössze 1000 Ft. 

MEXIKÓI FESTÉSZET 
– PLAKÁTKIÁLLÍTÁS
Több mint tíz esztendeje, hogy év 
elején Mexikó művészete kerül az 
újpesti tárlatlátogatók figyelmének 
előterébe. Az idei tavaszon sem lesz 
másként. Mexikó magyarországi 
Nagykövetsége segítségével olyan 
tárlat színhelye lesz az Újpest 
Galéria, amely ezúttal plakátokkal 
irányítja a figyelmet a mexikói alko-
tásokra. A kiállítás május 29-ig láto-
gatható.

A CSALÁD NAPJA
Május 14-én a Család Napja jegyé-
ben rendezi meg hagyományos csa-
ládi játszóját az Újpesti Gyermek- és 
Ifjúsági Ház. Az ENSZ által, a Család 
Nemzetközi Napjává kikiáltott 
dátum előtt egy nappal, 10 és 13 óra 
között várják azokat, akik a hagyo-
mányos babajátszó programok, 
játékok mellett egészségükre is 
vigyázni kívánnak. A szervezők célja, 
hogy a kerületben élő kismamák, 
kisgyermekes családok megismer-
kedjenek olyan lehetőségekkel, ame-
lyek segítik az egészséges, harmoni-
kus családi élet kialakítását. A védő-
nők, a SZEI munkatársai és egész-
ségügyi szolgáltatók várják az érdek-

lődőket. Belépő: gyermekeknek 300, 
a felnőtteknek 350 Ft. Családi jegy 
(4 főtől) 300 Ft/fő, 1 éves kor alatt a 
belépés díjtalan. 

NYUGDÍJASOKNAK 
Elsősorban a nyugdíjasokat várja 
dr. Ady Endréné, a „Vér és Arany” 
Ady Baráti Társaság elnöke arra a 
rendezvénysorozatra, amelynek 
középpontjában az egészséges táp-
lálkozás és életvitel áll. Május 6-án, 
17 órai kezdettel az Újpesti Polgár 
Centrum az első előadásnak ad 
otthont. A téma: A víz misztériu-
ma, a lúgosítás fontossága a min-
dennapokban”. A téma szakavatott 
előadói – Varga Sándor természet-
gyógyász, valamint Vadász László 
gasztronómiai szakértő – a hallga-
tóság kérdéseire is válaszol. A belé-
pés ingyenes.

FOTÓTANFOLYAM
Három alkalomból álló, CD-n lévő 
tananyaggal bővített, digitális fotó-
tanfolyamot indít „Helyes expozí-
ció” címmel a Karinthy Frigyes ÁMK 
Közösségi Háza. A szerdánként 17 
és 19 óra között zajló képzés során 
elsajátíthatók a digitális fényképe-
zés alapjai, a fotótechnika, a kép-
szerkesztés, a Photoshop használa-
ta, mindez két tantermi, elméleti 
oktatás és egy külső helyszínen tör-
ténő fotózás során. A tanfolyam 
díja: 8500 Ft/fő. Az oktató: Hlaszni 
Veronika, aki a részletekkel is szol-
gál a 06-20-340-9440-es telefonszá-
mon. 

A NAP BAJNOKA – SMILE KONCERT
Újpest Önkormányzata szervezésében 
május 20-án, 14 és 20 óra között 
sportversenyeken mérhetik össze ere-
jüket és tehetségüket az újpesti fiata-
lok, akik közül a legtöbb pontot gyűjtő 
próbázók, lányok és fiúk, elnyerhetik a 
Nap Bajnoka címet. Az Ifjúsági Nap az 
Újpesti Diákszövetség, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium, valamint az 
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház támo-
gatásával jön létre. Labdarúgó, park-
röplabda, floorball tornán mérkőzhet-
nek a csapatok, és elmaradhatatlan a 
pontgyűjtő verseny is. A helyszín: a 
Sporttelep és a Napközis Tábor (Tábor 
u. 24.). A díjakat a fővédnök, 
Wintermantel Zsolt polgármester 
adja át a bajnokoknak és helyezettek-
nek, majd 18 órától a Smile Showtime 
Band koncertje zárja az estét. 

FOTÓPÁLYÁZAT
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház a 
Turista Magazin szerkesztőségével 
közösen fotópályázatot hirdet, 
három kategóriában, magyar állam-
polgárok számára. A pályázat nyílt, 
amatőrök és professzionális, illetve 
művész fotográfusok egyaránt jelent-
kezhetnek. Olyan alkotásokat vár-
nak, amelyek az erdő szépségét, az 
erdő és az ember kapcsolatát, illetve 
az élet az erdőben témákat láttatják. 
A nevezési határidő november 15. A 
kiállítás megnyitó és a díjátadó 
december 5-én lesz az Újpesti 
Gyermek Galériában. Bővebb infor-
máció: 231-7050, illetve web@ugyih.
hu címen kérhető.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 2011. május 
19-én, csütörtökön, 16-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
Fidesz iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Bejelentkezés 
a 369-09-05-ös telefonszámon.

FOGADÓÓRA
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati 
képviselők május 9-én, hétfőn, 17-18 óráig; 

Bartók Béla önkormányzati képviselő május 10-én, ked-
den, 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, 
Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. 

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Május 18-án, szerdán, 17-18 óráig ingyenes jogi tanács-
adást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda 
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 11-18-
ig, a 369-09-05-ös telefonszámon.

www.ujpestifidesz.hu

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

lomtörténész rendezvénysorozatának következő előadá-
sára: Szabadkőműves világveszedelem. Helyszín: Andretti 
Üzletház, 1047 Budapest, Váci út 13. Időpont: május 6., 
18 óra.

Pa jor Ti bor ön kor mány za ti kép vi se lő fo ga dó órá ja: min den 
hó nap el ső hét fő jén, 18-19 óra kö zött, a Szent Lász ló tér 7. 
alatt.

Szal ma Bo tond (KDNP) min den hó nap el ső hét fő jén 
18 órá tól tart fo ga dó órát a Temp lom u. 4. szám alatt.

Perneczky Lász ló ön kor mány za ti kép vi se lő 
(LMP), Fenn tart ha tó Fej lő dés ta nács nok fo ga-
dó órá ja: elő ze tes egyez te tés alap ján. Tel.: +36-

20-390-0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

IN GYE NES ADÓS SÁG REN DE ZŐ TA NÁCS ADÁS 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szer ve ze-
té nél (1046 Bp., Ná dor u. 1.). A DHK (Díj hát ra-

lék ke ze lő) ügy fe le i nek távhődíj il let ve köz üze mi díj tar to-
zá sok ra a ta nács adás mel lett le he tő sé get biz to sí tunk 
azon na li rész let fi ze té si meg ál la po dás meg kö té sé re! Dr. 
Hortoványi Iza bel la Ügy vé di Iro da ré szé ről Amb rus Ti bor 
Gé za ügy in té ző –  elő ze tes be je lent ke zés alap ján – vár ja 
önö ket két he ten te, hét főn. In for má ció: 369-4205, hét köz-
nap 14-17 órá ig.

MSZP KÉP VI SE LŐI FO GA DÓ ÓRÁK
Far kas Ist ván ön kor mány za ti kép vi se lő: elő ze tes te le fo non 
tör tént egyez te tés alap ján – a 06 20 518 7830-as te le fon szá-
mon – bár mi kor. Belán Be at rix ön kor mány za ti kép vi se lő 
min den hó nap el ső pén te kén 17 órá tól (május 6.), Sza bó 
Gá bor ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső hét fő jén 
17-18 órá ig az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szer ve ze té nél 
(1046 Bp., Ná dor u. 1.) tar ta nak fo ga dó órát. Hor váth Im re 
ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső szer dá ján 17 
órá tól tart fo ga dó órát a Cso ko nai Vi téz Mi hály 12 Év fo lya mos 
Gim ná zi um ban (1046 Bp., Bőr fes tő u. 5-9.). 

KI MIT TUD
A „Ki Mit Tud?” című rendezvénysorozat következő elő-
adása május 10-én, kedden 10 órától lesz az Újpesti 
Polgár Centrumban (IV. Árpád út 66.). A rendezvény 
fővédnökei: Kiss Péter országgyűlési képviselő, valamint 
dr. Trippon Norbert, az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezetének elnöke. Várjuk Önöket egy szórakoztató 
délelőttre, a belépés ingyenes! 

 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

GI TÁ RO SOK KLUB JA ÚJ PES TEN!
Sze re tet tel vár juk mind azok je lent ke zé sét – kez dő ket, 
ha la dó kat, ér dek lő dő ket –, akik szí ve sen ven né nek részt 
egy ze nei kö zös ség mun ká já ban. Hozd ma gad dal: tu dá so-
dat, jó ked ve det, kí ván csi sá go dat, kot tás fü ze te det, gi tár-
is ko lá dat, ze ne sze re te te det. Fi gye lem: nem ok ta tás, csak 
kon zul tá ció, a klub tag ság in gye nes. Ér dek lőd ni a 06/20-
419-7878-as te le fon szá mon le het H-SZ-P: 10-15 órá ig. 
Cím: 1046 Bp., Ná dor u. 1.

www.mszpujpest.hu
 

Az Új pes tért Egye sü let ön kor mány za ti kép vi se lő i-
nek fo ga dó órái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) ön kor-
mány za ti kép vi se lő, a Káposztásmegyeri Te le pü lés-
ré szi Ön kor mány zat elöl já ró ja, min den hó nap 2. 

hét fő jén, 17-18-ig tart ja fo ga dó órá ját. Hely szín: IV. Haj ló 
u. 42-44., a TRÖK he lyi sé ge. Pá li Jó zsef Pál (1. evk.) 
ön kor mány za ti kép vi se lő, min den hó nap 2. hét fő jén 
17-18-ig tart ja fo ga dó órá ját. Hely szín: IV. Haj ló u. 42-44., a 
TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület

Az Újpesti Közéleti 
Televízió új műsorrendje

H É T F Ő
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)

120 éves az újpesti zeneiskola 
Négy napos rendezvényso-
rozattal, koncertekkel ün-
nepli fennállásának 120. év-
fordulóját az Erkel Gyula Új-
pesti Zeneiskola, amelyre 
szeretettel várja az újpestie-
ket. (A részvételi szándékot 
a termek befogadóképessé-
ge miatt a 369-44-85-ös tele-
fonszámon kérik jelezni).

Május 11-én, szerdán a zeneiskola jazz tagozatának koncertjével indul a programsorozat, amelynek helyszí-
ne az intézmény nagyterme. Másnap, május 12-én az operastúdió, Mozart Figaró házasságának opera ke-
resztmetszetét adja elő 18 órai kezdettel az Ady Endre Művelődési Központ nagytermében. Az előadással 
egy időben a gitár tanszak a kisgyermekeknek kínál élményt, Az elveszett kotta című zenés mesejáték be-
mutatásával. Május 15-én, vasárnap 15 órakor ünnepségen találkoznak tanítványok, művésztanárok és ér-
deklődők, megkoszorúzzák Erkel Gyula – a zeneiskola falán elhelyezett – emléktábláját. 18 órától nagysza-
bású ünnepi koncerttel zárul az ünnepségsorozat. A záróesemény színhelye a XV. kerületi Hubay Jenő Ze-
neiskola Hangversenyterme lesz.

A rendezvény védnökei újpesti személyiségek: Dr. Gloviczki Zoltán, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
közoktatásért felelős államtitkára, Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, valamint Er-
kel Tibor zongoraművész, egyetemi tanár.

Online elérhetőségeink:  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

Az Erkel Gyula Zeneiskola fúvós együttese zenedenapi fellépése 
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Dínók, 
papagájcsőrűek 
Újpesten
Pontosan tíz éve, hogy Ősi 
Attila és kis csapata el-
kezdett kutatni a Bakony 
egyik elhagyott bauxitbá-
nyájában. A munka meg-
hozta gyümölcsét, meg-
találták a magyar dínót. A 
fi atal kutató április 29-én 
este tartott előadást az Új-
pesti Közművelődési Kör 
tagjainak.

Szunyoghy András képzőművész régi 
ismerősként köszöntötte Ősi Attilát, 
a Magyar Tudományos Akadémia és a 
Magyar Természettudományi Múze-
um Paleontológiai Kutatócsoportjá-
nak tudományos munkatársát. Ami-

kor találkoztak, igencsak meglepő-
dött, mert egy ifjú tudóst látott maga 
előtt. Nem az a kép élt benne, hogy 
a geológusok, panteológusok ennyi-
re fi atalok. Ősi Attila már gyermekko-
rában vonzódott e tudományághoz, 
így aztán nem csoda, hogy a most 31 
éves fi atalember mögött már komoly 
szakmai múlt áll.

A lendületes előadásból kiderült: 
tíz éve kezdődött a kutatómunka a 
Bakonyban, és két éve az ásatások so-
rán a lelkes kis csapat megtalálta a 
magyar dinoszaurusz csontjait. Ihar-
kúton legalább harmincféle faj kép-
viselői kerültek elő, köztük teknősök, 
krokodilok, repülő hüllők és a már 
említett dínó. Először a koponya elül-
ső része bukott ki az agyagból. Papa-
gájcsőrűnek is nevezett növényevő, 
négy lábon járó, körülbelül egy-más-
fél méteres testhosszt elérő, a tülkös 
vagy galléros dinoszauruszok cso-
portjába tartozó állat maradványairól 
van szó. Amelynek legközelebbi roko-
nai Ázsiából, a Góbi-sivatagból ismer-
tek, s képviselői a feltételezések vala-
mikor a kréta időszakban jutottak el 
a nyugat-európai területekre. 

Az új magyarországi dinoszau-
rusz Ajkaceratops kozmai nevet kap-
ta Ajka városa és Kozma Károly geo-
lógus tiszteletére. A magyar felfede-
zést a legrangosabb természettudo-
mányos szaklap, a Nature is publikál-
ta, világszenzáció lett belőle.

Kérdésekre válaszolva Ősi Attila 
még számtalan érdekes részletet el-
árult a kutatásról. Végül a kör nevé-
ben Szunyoghy András egy gyönyö-
rű linómetszettel ajándékozta meg az 
előadót.

Gyermeknap előtt: 

Jótékony varázspróba
Az Árpád úti átjáróházban találha-
tó MagicBox Játékbolt (IV. Árpád 
út 51-53.) gyermeknapi programra 
hívja azokat, akik a gondolkodtató játékok hívei, és nemcsak kapni, hanem 
adni is szeretnének gyermeknapra. A jótékonysági célokat is szolgáló, május 
15-i, 10-15 óráig tartó rendezvényhez a szervezők megnyerték partnerként 
Újpest Önkormányzatát, az OVB Európa Pénzügyi Tanácsadót, a családinet.
hu weblapot és a Cafe Five-ot. Fővédnökként pedig Wintermantel Adriennt, 
Újpest polgármesterének feleségét, kisgyermekes anyukát. 

Adrienn asszony és a MagicBox kapcsolata nem újkeletű, elég ha a kará-
csonyi jótékonysági játékgyűjtésre gondolunk, amelyet a bolt is támogatott. 
A gyermekek közelgő ünnepe előtt is természetes volt számukra a segítés. 
A „varázs-doboz” boltba a belépés pénzzel nem megváltható. Egy megunt, 
vagy éppen már használaton kívüli játékkal lehet ugyanis átlépni a küszö-
böt. Az összegyűjtött játékokat, a gyermeknap alkalmából, a rászoruló gyer-
mekek és az újpesti óvodák kapják. 

A programban varázs-próba, játékbemutató egyaránt szerepel, tesztelhe-
tő a kiszáradhatatlan habgyurma, lesz Logi-vár építés, KiraKOCKA, Wow-
pálya, Baba-játszó, Lézer-sakk, ügyességi játékok, MiniMicro roller és sok 
más egyéb, fantasztikus meglepetés. 11-től Cirkuszországba indul az utazás. 
Eközben szórakozva tanulhatnak a felnőttek is, például a Tudatos szülő ta-
nácsadási könyvek, fejlesztő játékok megismerésével.  – B. K.

Észbe kapnak a hátralékosok
Úgy tűnik tragédiának kellett tör-
ténnie ahhoz, hogy észbe kapjanak 
azok a lakásbérlők, akik ellen már 
folyamatban lévő vagy lezárt kila-
koltatási eljárás van. Április 15-ével 
ugyanis lejárt, illetve részlegesen 
felfüggesztették a kormány által el-
rendelt kilakoltatási moratóriumot.  
Az UV Zrt-nél azóta megszaporod-
tak a hátralékukat rendezni igyek-
vők jelentkezései.

Mint ismert, a Berda József utcában néhány napja valaki felgyújtotta bérla-
kását, majd kiugrott az ablakon a végrehajtó és a rendőrök elől. Tette extrém 
ugyan, de az ok egyáltalán nem rendkívüli. Telek Zoltán, az UV Zrt. elnöke sze-
rint Újpesten több százmillióra tehető a bérlők által felhalmozott hátralék. 

Telek Zoltán, az ÚKTV-nek adott interjújában hangsúlyozta: azok, akik nem 
hajlandóak fi zetni, szomszédaik, lakótársaik zsebéből veszik ki a pénzt, mert 
a távhődíjat például az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak akkor is ki 
kell fi zetnie, ha azt a bérlőtől nem kapja meg. A jelenlegi hátralék összegé-
ből egyébként egy 4 éves ciklusban, minden évben, az összes újpesti játszóte-
ret fel lehetne újítani. Ez a pénz azonban a nemfi zetők miatt hiányzik a költ-
ségvetésből. 

Telek elmondta, hogy mind az UV Zrt., mind az Önkormányzat nyitott a 
szorult helyzetben lévők megsegítésére, akár tanáccsal, részletfi zetési lehető-
séggel, akár szociális alapú lakhatási támogatással, lakáscserével, vagy egyéb 
megoldásokkal, ehhez azonban a bérlők együttműködési hajlandóságára van 
szükség. Az elnök azt mondja: nekik sem öröm, ha kilakoltatásig jut el egy 
ügy, de a megállapodás megkötése után akár az intézkedés előtt egy órával is 
le lehet állítani a folyamatot. Jelenleg is ezrek várnak lakásra olyanok, akik tisz-
tességesen fi zetnének – tette hozzá Telek.  – U. N.
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Bejelentés szúnyogirtásról
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szer-
ve bejelenti, hogy biocid termékek előállításának és forgalomba hozata-
lának feltételeiről szóló – 38/2003. (VII. 7.) ESzCSM-FVM-KvVM együttes 
rendeletének 8. sz. melléklete 6. fejezetének 22. d) pontjában foglaltak-
nak megfelelően – a méhek védelme érdekében – az alábbi helyeken, idő-
pontokban és anyagokkal csípőszúnyogirtást végez.

Az irtás helye: Káposztásmegyeri lakótelep I-II., Külső Szilágyi út, Szilas patak mente közigazgatási határig, Bánya-
tó körüli területek, Homoktövis lakótelep, Újpest-Megyeri lakótelep, Megyeri–Váci–Fóti út által határolt rész, Vá-
rosi Kórház, Károlyi Kórház. Időpontja: 2011. május 10–11. (21.00 és 02.00 óra között). Módszer: ULV, Irtószer: 
K-OTHRIN ULV (szinergizált deltametrin) inszekticid, Felelős vezető: Tajti László entomológus (gépkocsi: Mazda B 
2500 TD, KUM-830) Az időjárástól függően néhány napos eltérés előfordulhat.

dr. Palkó Éva ügyvéd

Cím: 1042 Budapest, 

Szent István tér 5. I/10.

Előzetes időpont egyeztetés: 

370-8733, 06-20-549-9007

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, Dugulás elhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

Tel.: 3604-434, www.gyorsszaki.hu

GYORSFODRÁSZAT
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!

ÚJPESTEN ELŐSZÖR!
FESTÉS-VÁGÁS

Jöjjön tiszta hajjal, 
a VÁGÁS 1250 ft, gépi egy 

hosszra 500 ft, vagy mosathat 
300 ft-ért. 

A festés 1250 ft, hozott 
festékkel 400 ft. A szárítás, 

berakás, vasalás 1000 ft. Fésűs 
melír 1250 ft, fóliás 100 ft-tól/db. 

Konty 2500 ft, 
hajhosszabbítás 200 ft/tincs 

(gyűrűzés, hőillesztés)
Fodrászaink képzett, 
gyors szakemberek!

Nyitva tartás: H-P: 7-19, 
Szo: 8-16

Budapest, IV. ker., 
Árpád út 90–92., 12. üzlet! 

József A.-Lebstück M. 
sarokhoz közel!

HOZZA EL HIDETÉSÜNK, 
a mosás AJÁNDÉK!

Áraink hosszú hajnál 
minimálisan eltérőek. 
A hirdetés tájékoztató!

Kinek adjam?
Az Újpesti Sajtó Kft., az 
Újpesti Naplón, illetve a 
www.ujpest.hu honlapon 
keresztül segíti az újpesti-
eket abban, hogy a szemé-
lyi jövedelemadó bevallá-
sakor hogyan rendelkezze-
nek az SZJA 1%-áról. Két, 
egymást követő lapszá-
munkban – érkezési sor-
rendben – közöljük mind-
azon újpesti alapítványok 
nevét, tevékenységi körét, 
amelyek ezt kérik. 

Az alapítvány neve: Alapítvány az 
Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért
Adószám: 18000153-1-41
Az alapítvány tevékenységi köre: a 
Károlyi István 12 Évfolyamos Gim-
názium alapítványának célja, hogy 
támogassa az iskola szakmai, okta-
tó-nevelő munkáját, segítse a ma-
tematika-informatika, a természet-
tudományos képzés és a nyelvokta-

tás feltételeit, továbbá a tehetség-
gondozás elősegítése, a kulturális és 
szabadidő programok segítése, gróf 
Károlyi István szellemi örökségének 
ápolása. Az alapítvány képviselője: 
Lugosi Antalné

Az alapítvány neve: Alapítvány a 
Babits Mihály Gimnáziumért
Adószáma: 18055366-1-41
Az alapítvány célja, hogy támogas-
sa az idegen nyelv tanulását, javít-
sa az iskola oktató-nevelő tevékeny-
ségének tárgyi feltételeit, támogas-
sa a tehetség kibontakozását, a sza-
badidő kulturált eltöltését biztosító 
programokat. Az alapítvány képvi-
selője: dr. Kövesdi István

Az egyesület neve: Drog-Stop Bu-
dapest Egyesület
Adószáma: 18000311-1-41
Az alapítvány tevékenységi köre:
A Drog Stop Budapest Egyesület 
1992. szeptember 1. óta folyamato-
san működteti a drogterápiás lánc 
első állomását, a közvetlen és ano-
nim drogsegély telefonszolgálatot, 
mely ingyenesen hívható az ország 
egész területéről, bármely telefon-
hálózatról a nap 24 órájában. Lénye-
ges szolgáltatásunk a jelenben a hét-

köznapokon 8 órában nyitva tartó 
Bázis klub, mely a délelőtti órákban 
munkanélküliek és szociálisan mar-
ginalizálódottak számára, a délutá-
ni órákban pedig a fi atalabb korosz-
tálynak nyújt lehetőséget a szabad-
idő eltöltésére, internetezésre, mun-
kakeresésre, konzultációra, tanács-
adás igénybevételére, egyéni beszél-
getésre pszichológus szakemberrel, 
illetve különféle programokon való 
részvételre, mint a fi lmklub, kreatív 
műhely, de hozzátartozói csoport is 
működik a szervezetünknél. 

Az alapítvány neve: Bánka Kristóf 
Alapítvány
Adószáma: 18124729-1-41
Az alapítvány tevékenységi köre: A 
fi atalon elhunyt Bánka Kristóf  szel-
lemisége, akaratereje, emlékének 
megőrzésére létrehozott szervezet  
labdarúgókat, sportolókat támogat. 
Célja a  tehetséges fi atal labdarúgók, 
sportolók továbbtanulásának, kép-
zésének, nyelvtanulásának segítése. 
Labdargúgók, sportolók rehabilitá-
ciójához nyújt segítséget, támogatja 
a profi  sportot befejezők foglalkoz-
tatását. Ösztöndíjat és egyéb támo-
gatást nyújthat. 

Bánka Gyula kuratóriumi elnök

Felhívás 
TISZTELT SZÜLŐK! Újpest Önkormányzata felhívja szíves 
fi gyelmüket, hogy azon leánygyermekek, akik 2011. február 
14-18-a között – illetve betegség esetén néhány nappal ké-
sőbb – részesültek a HPV elleni védőoltás II. részoltásában, 
szíveskedjenek felkeresni házi gyermekorvosukat vagy a te-
rületileg illetékes gyermekrendelőt a HPV elleni III. részol-
tás beadásának időpont egyeztetése céljából.
Az oltási program III. részoltás tervezett időpontja: 2011. 
május 16-20. Nagy István alpolgármester
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Bronzérem Ostravában
A Megyeri Tigrisek U11-es kosárlabda csa-
pata bronzérmet szerzett a XVI. McDonald’s 
Húsvét Kupán. A csehországi Ostravában áp-
rilis 21-24. között megrendezett seregszem-
lén elért helyezésünk értékét növeli, hogy el-
lenfeleink több képzési bázisról válogatják 
össze a gyerekeket, a mi csapatunk pedig a 
Megyeri úti Általános Iskola tanulóira épül.

A gyerekeink nagy része egy vagy két évvel fi a-
talabb volt, mint a korosztály, ahol játszottunk, 
így számukra remek lehetőség volt ez a torna a 
fejlődésre és a tanulásra. Csapatunk legjobbjá-
nak Novák Norbertet választották, aki igazi hú-
zóemberünk volt a tornán.

A gyerekeket még egy nagy elismerés érte: 
két riválisunktól is meghívást kaptunk, hogy 
vegyünk részt az általuk szervezett nemzetkö-
zi tornákon. Ezek az utazások azonban komoly 
költségekkel járnak, így kérdéses, hogy idén sze-
repelni tudunk-e hasonlóan nívós viadalokon.

A csapat tagjai: Al-Nashi Amin, Balázs At-
tila, Hartvég Ákos, Nagy Balázs, Novák 
Norbert, Pálinkás Attila, Palkovics Gábor, 
Pollák Árpád, Szabó Krisztián, Szücs Dóra, 
Tóth Vivien, edző: Páli Gábor.

Sportparty 
rizottóval
Az önkormányzat négy éve hív-
ta Újpest polgárait első ízben fő-
zőversennyel egybekötött sport-
napra, a program azóta Újpesti 
Sportparty néven vált ismertté és 
népszerűvé. A cél nem más, mint 
az egészséges életmódra nevelés, 
a közösségi kapcsolatok erősítése, 
a szabadidő hasznos eltöltése. 

Reggel kilenckor kezdődtek a sportversenyek, 
fi atalok és idősebbek küzdöttek a minél jobb 
helyezésekért, a kupákért. Odatették magukat 
a játékosok, ugyanakkor a humort sem nélkü-
lözték a résztvevők. 

Rengeteg csapat nevezett a főzőversenyre is. 
Mindenkinek „Fantázia rizottót” kellett készíte-
nie, az alapanyagot az önkormányzat biztosí-
totta. Serénykedtek a bográcsok körül az alkal-
mi szakácsok, rotyogott az étel.

Az eredményhirdetésre délután fél háromkor 
került sor. A legjobbaknak Wintermantel Zsolt 
adta át a díjakat.

Mire az eső megjött, elcsendesedett a sport-
telep.  – Á.T.

Sportparty győztesek
Labdarúgás: 1. Belán SC, 2. Rangers, 3. 
Umszki
Röplabda: 2. Fakupa, 3. Agyonütők
Floorball: 1. Umszki, 2. Csokonai A, 3. 
Csokonai D.
Főzőverseny: 1. Kiscserkészek, 2. Város-
háza, 3. Fenyő Team
Különdíj: Kozma Team, Krakkói Ludas, 
Vishay, Rangers

A szív diadala
A Monicomp Liga 26. fordulójában 
küzdelmes, harcos mérkőzésen egy gó-
los félidei vezetés után 2-1-es győzel-
met aratott az Újpest FC a Pápa ellen a 
Szusza Ferenc Stadionban. Sorrendben 
harmadik győzelmét aratta a csapat.

Mészöly Géza: – Az első félidőben jól játszottunk, 
mi irányítottuk a mérkőzést, a második félidőben vi-
szont kihagytunk két hatalmas helyzetet, amitől tá-
madóink játéka kicsit görcsössé is vált. A második já-
tékrészben már egy jobb Pápa futott ki a pályára, és 
néha bizony magunkra húztuk ellenfelünket, átad-
tuk a játék irányítását, ami majdnem megbosszulta 
magát. A mai győzelem a szív diadala volt, átérezték 

a játékosok a meccs fontosságát, és nagyon akarták 
a győzelmet. Háromszor nyertünk sorozatban, ami 
valljuk be, elég régen fordult elő Újpesten, remélhe-
tőleg tovább folytatódik ez a sorozat.

A pápaiak vezetőedzője, az Újpest egykori játéko-
sa, Véber György a sajtótájékoztató végén gratulált 
az ÚFC-nek a győzelemhez. 

Újpest FC–Pápa 2-1 (1-0) Gólszerző: Lázár (25.), 
Quintero (75.), Ahjupera (78.)

Isten éltessen, Törő!
1955. május 1-jén született Törőcsik 
András, az Újpest legendás játékosa. 

Törő többször került fel a 
France Football Aranylab-
da-szavazásának listájára, 
éveken keresztül volt Ma-
gyarország és klubcsapata, 
az Újpest legnépszerűbb 
labdarúgója. Egyéni meg-
oldásait, kiismerhetetlen 
trükkjeit pályafutása be-
fejezése után is emlegetik 

a szurkolók. Tehetsége csak olyan futballóriásokéval 
vethető össze, mint Pelé vagy Maradona!

Törőcsik András a BVSC labdarúgócsapatában 
nevelkedett, onnan került Újpestre. A Megyeri út-
ról Montpellier-be szerződött, aztán jött karrierjé-
ben az MTK.  Élvonalbeli mérkőzéseinek száma 236, 
69-szer talált a hálóba. A magyar válogatott mezét 
45 alkalommal viselte, és 12 gólt szerzett. Három-
szoros magyar bajnok (1975, 1978, 1979), három-
szoros kupagyőztes (1975, 1982, 1983), továbbá két 
világbajnokságon vett részt (1978, 1982). Jelenleg az 
Old Boys válogatott ikonja, s bár csak nagyon ritkán 
lép pályára, személyes jelenléte még mindig vonzó-
vá teszi az öregfi úk fellépését. A napjainkban is nép-
szerű Kese 2011. márciusától az Újpest FC utánpót-
lás-koordinátori pozícióját tölti be. (ufc.hu)
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In gat lan el adó
� Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es saroktel-
ken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten összkomfort, 
klíma, riasztó) jó állapotú családi ház, szépen gondo-
zott kerttel, 2 beállós garázzsal 46,9 MFt-ért eladó. A 
Nagyváradi-ligeti lakóparkban cserét beszámítunk. 
Tel.: 06-1-233-0849, 06-20-525-0216

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

� Újpesten, 3,5 szobás gázfűtéses ház, 556 m2-es 
telekkel, terasszal, melléképülettel eladó, tulajdo-
nostól! I.á.: 24,5 MFt, tel.: 06-1-379-5475, 06-30-
294-9420

� Eladó vagy kiadó Újpesten, jó közlekedéssel, 
csendes környezetben, 2 szobás, összkomfortos 
családi ház (telek, udvar, beépített előtér, gazdasá-
gi épület). Tel.: 06-30-392-4030

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

� Újpesti, Erdősor utcai, zöldövezeti, 2 db felújí-
tott, 2 szobás, 65 m2-es, erkélyes, saját kazános la-
kásainkat egy nagyméretű, minimum 4 lakóhelyi-
séges lakásra cseréljük vagy eladjuk. I.á.: 12,9 MFt + 
13,9 MFt, tel.: 06-70-647-7378

� 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

� Sződön, Pesthez 22 km-re lévő, 300 négyszögöl 
telken, összkomfortos 120 m2-es családi ház, csön-
des nyugodt környezetben eladó. Tel.: 06-1-230-
4494, 06-20-476-1414

� Eladó, tulajdonostól, Árpád úton, 2+2 fél szo-
bás, 69 m2-es, jó állapotú, VIII. emeleti panel örök-
lakás, Járólap, szalagparketta, biztonsági rács, log-
gia, előtér. Csere is érdekel 1+2 félszobásra külön-
bözettel! Ár: 10,8 MFt, tel.: 06-70-353-6716

� Eladó Őrbottyánban, 1,5 szobás, komfortos, té-
liesített hétvégi ház, pincével, melléképülettel, 400 
négyszögöl szőlő, gyümölcsössel. Ár: 12,5 MFt, tel.: 
0620-804-0913

� Eladó, Budapest VII. kerület, Marek József utcá-
ban, 2 szobás, 42 m2-es, komfortos lakás, szép ház-
ban, I. emeleten. Ár: 8,2 MFt, tel.: 06-20-804-0913

� Eladó Erdőkertesi telek, 32 m2-es téliesített fa-
házzal, 2 szoba, konyha, előszoba, WC, zuhanyzó, 
közműves gáz bevezethető. Újpesti garzon lakás-
csere érdekel, 1 szobás önkormányzati lakást csere-
ként tudok adni. Tel.: 06-30-841-3605

� Újpesten, egy 46 m2-es, 1,5 szobás, világos kony-
hás, IX. emeleti, panel lakás, tulajdonostól eladó. I. 
á.: 7,6 MFt, tel.: 06-30-261-7871

� Tulajdonostól eladó, Bárdos Artúr utcai, V. eme-
leti, panorámás, vízórás, frissen festett, parket-
tázott, 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

� Elege van a magas közös költségből? Költöz-
zön az Őrbottyáni tó mellé. Téliesített 60 m2-es, 
3 szobás, lakásingatlanba, 205 négyszögöles gon-
dozott kerttel. I.á.: 12,4 MFt, tel.: 06-1-369-4288, 
06-20-471-0244

� Izzó lakótelepen, 49 m2-es lakás eladó. Nyílászá-
rók, konvektor, vízvezeték csere történt. Érdeklőd-
ni az esti órákban. Tel.: 06-30-430-4624

� Eladó IV. kerület, Ugró Gyula soron, IX. emele-
ten, 49 m2-es, 1,5 szobás, tetőtérben saját fűtéses, 
rendkívül alacsony rezsijű, erkélyes öröklakás. Tel.: 
06-30-354-1056

� Csodálatos hegyi fekvésű, gyümölcsfákkal, sző-
lővel teli telkemet, kis téglaházzal (víz, villany, fű-
tés), Nagyoroszi falu szélén eladom. Egész évben 
folyamatos gyümölcs biztosítva. I. á.: 2,8 MFt, tel.: 
06-30-609-9681, 06-1-369-3336

� Újpesten a csodálatos Nagyváradi-liget lakó-
parkban, III. emeleti, 83/110 m2, kétszintes, 3,5 szo-
bás, duplakomfortos. Beépített minőségek, extrák. 
Tulajdonostól, ár.: 29,5 MFt. 20 m2 garázs 3 MFt. 
Tel.: 06-70-368-3436

� Eladó Káposztásmegyer II-őn, ár: 12 MFt, 3 eme-
letes, cseréptetős házban lévő, 62 m2-es, kiserké-
lyes, felújított, szép, tehermentes öröklakásunkat 

(ligetes – fás). 1 perc villamos, busz, központ. Tel.: 
06-20-326-2643

� Újpesten, a Bercsényi utcában, IV. emeletes tár-
sasház földszintjén, 69 m2-es, 2,5 szobás, világos la-
kás, tulajdonostól. Áron alul eladó. Azonnali be-
költözés lehetséges. Tel.: 06-30-490-0320

� Dunakeszi-Alsón, a Magdolna utcában, 14 éves 
tetőtéri, nagy családi ház, nagy telekkel eladó, vagy 
kisebbre cserélendő. Tel.: 06-20-807-3979

� TULAJDONOSTÓL ELADÓ IV. Szigeti József ut-
cában, négyemeletes ház 2. emeletén 67 m2-es, jó 
állapotú, 2+1 félszobás, erkélyes, redőnyős, vízórás 
és tehermentes panellakás. Garázsbérleti jog átru-
házható! Irányár: 11,9 MFt Közvetítők ne keresse-
nek! Tel.: 06-20-374-6759

� Eladom Káposztásmegyer II. sz. lakótelepén, II. 
emeleti (lift van), 65 m2-es, 2,5 szoba-hal lakáso-
mat 11 MFt-ért

Ingatlant kiad
� Újpest-központban új építésű társasházban, 
cirkófűtéses, 47 m2 + 12 m2 terasz alapterületű, 1 
szobás lakás bérbeadó. Tel.: 06-30-9663039

� Igényes bérlőnek kiadó, egy 45 m2-es, beren-
dezett, gépiesített, 2 szobás, új építésű lakás, saját 
kerttel, parkolóval! Ingatlanközvetítők kíméljenek! 
I. á.: 85 000 Ft, tel.: 06-20-426-6652

� Kiadó kis szoba panelházban, Újpest-központ-
nál, közös helységhasználattal, 30 000 Ft/hó rezsi-
vel együtt! Tel.: 06-70-306-5013

� Újpesten, a Károlyi Egyetemmel szemben, 1,5 
szobás, II. emeleti lakásomat kiadnám, hosszú táv-
ra is. 40 000 Ft + rezsiért. Tel.: 06-20-387-3993

� Újpest központban, 1 szobás, új, 34 m2-es lakás 
kiadó, igény szerint gépkocsi beállóval, fogyasztók-
hoz mérők tartoznak, bérleti díj berendezés és lét-
számfüggő. Tel.: 06-30-306-3334

� Újpest központban, metróhoz közel, 1,5 szobás, 
35 m2-es, bútorozott, vízórás, panellakás, 1-2 fő ré-
szére, 40 000 Ft/hó + rezsiért kiadó. Kaukció 2 hó-
nap. Tel.: 06-20-581-4208

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

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

� Elcserélném Újpest központjához közeli, 3 szo-
ba (100 m2) komfortos, egyedi fűtésű, kertkapcso-
latos, önkormányzati lakásomat (autó, beállási le-
hetőség) hasonló adottságú 2 szoba (60-70 m2), 
egyedi fűtésű, újpesti, önkormányzati lakásra. Tel.: 
06-20-661-4881

� Sürgősen elcserélném újpesti, tanácsi, 1 plusz 2 
fél szobás lakásomat. 1,5 szobás tanácsira. Újpesti 
és környéki kerületekben. Régi bérű is lehet Min-
den megoldás érdekel. Panel is érdekel. Tel.: 06-70-
643-6353

Üzlet kiadó
� IV. kerületben a Nádasdy Kálmán u. 6-ban, 
26 m2-es üzlet 50 000 Ft-ért kiadó. Tel.: 06-20-
931-0199

� Újpest központjában metróhoz közel, a Nyár 
utcában, a földszinten 13 m2-es üzlethelyiség 
kiadó csendes tevékenység céljából. Tel.: 06-30-
442-4730

Szolgáltatás
� Szobafestés, mázolás, tapétázás, minőségi mun-
ka, bútormozgatással, fóliatakarással, korrekt árak. 
Akár azonnali kezdéssel. Bodnár László, tel.: 06-1-
369-6674, 06-20-442-9570

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

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

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ 

RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚ-
TORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT 
ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍT-
VA: 1971 TEL.: 06-1-780-3732, 06-70-774-3621

� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vállal. 
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje. Tel.: 
06-1-306-2023, 06-70-234-7759

� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártá-
sa, javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készíté-
se. IV. ker., Fóti út 45. Tel.: 06-1-370-4932

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

Oktatás
� Matematika (pótvizsgára felkészítés is), sakk, esz-
perantó nyelvoktatását vállalja egyetemi hallgató. 
Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

Állást kínál
� Gyorsfodrászatba műkörmösöket keresünk 
kedvező feltételekkel! 1042, Budapest Árpád út 90-
92. 12. üzlet. Tel.: 06-20-289-7106

Állást keres
� Gyermekfelügyeletet vállal megbízható, pszic-
hológus végzettségű, nyelveket beszélő, fizikailag 
és szellemileg jó állapotban lévő nyugdíjas hölgy. 
Tel.: 06-20-489-6443

Vegyes
� Eladó jutányos áron, elektromos fűnyíró, per-
metező, szivattyú, vízszerelési anyagok. Tel.: 06-70-
307-1558

� Új Zepter edénykészlet, az eredeti ár harmadá-
ért eladó. Tel.: 06-70-526-8014

� Pentium 4-es számítógép, monitorral, komplet-
ten, szép állapotban eladó. Internetezéshez, irodai 
munkára, játékokhoz kitűnően használható. Igény 
esetén házhoz szállítom és beüzemelem. Ár: 20 000 
Ft, tel.: 06-20-374-6616

� Ceragem jadeköves masszázságy, néhányszor 
használt állapotú. Széleskörű gyógyítási lehetőség 
otthon, ár: 550 000 Ft. Lux atkaölős, légtisztítós 
porszívó, allergiákra is. 400 000 Ft-ról 250 000 Ft-ra 
Tulajdonostól. Tel.: 06-70-368-3436

� Üdülési jogot vásárolna másodkézből kor-
rekt áron vagy bérelne? Eladó üdülési jogokat 
tulajdonostól korlátozott számban befogadha-
tunk. www.udulesijog.net Tel.: 06-70-328-1900, 
06-70-637-1900, 06-1-769-0614

A vál lal ko zói és mé re tes hir de té sek 
fel vé te le hét főn 9-16, szer dán 9-15, 
csü tör tö kön 9-14 órá ig. Hir de té sü ket 
a hirdetes@ujpestimedia.hu cí men is 
fel ad hat ják. 

A la kos sá gi hir de té se ket hét főn 
9-16, szer dán 9-15, csü tör tö kön 9-14 
órá ig ves  szük fel. Dí ja brut tó 1000 Ft/25 
szó. Csak sze mé lye sen az Ady End re 
Mű ve lő dé si Köz pont ban (Ta vasz u. 4., 
I. eme let) vár juk hir de tő in ket. Tel.: 06-
1-785-0366.
Rész le tes in for má ci ót a www.ujpest.hu 

weboldalon ol vas hat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

Újpesti zenekarok, fi gyelem!
Új pest Ön kor mány za ta úgy dön tött, hogy ki bő ví ti az Új pes ti 

Ze ne kar ok Fesz ti vál ját, és el tör li a ne ve zé si fel té te le ket. A Szi get Kft. 
és az Ön kor mány zat kö zött a na pok ban alá írt meg ál la po dás nak 

kö szön he tő en a tét nem ki csi. A ver seny győz te se fel lé pé si le he tő sé get 
kap az idei Szi get Fesz ti vá lon. Vár juk a je lent ke ző ket má jus 16-ig. 
Pá lyá za ti fel té te lek nin cse nek, egye dü li ki kö tés, hogy a ze ne kar nak 

új pes ti nek vagy új pes ti kö tő dé sű nek kell len ni. Pá lyá zat hoz demo-CD-t 
vagy be mu tat ko zó web-linket ké rünk, leg alább 3 önál ló dal lal.
El ér he tő sé ge ink: Új pes ti Saj tó Kft., Bp. IV. ke rü let, Ta vasz ut ca 4., 

I. eme let, E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Gyermekfelügyelet
� Gyermekfelügyeletet vállal középkorú nő nagy 
gyakorlattal, ajánlólevél van! Valamint irodai, el-
adói kisegítői munkát is! Tel.: 06-70-353-6716

� Mosolygós, nyugodt, türelmes bébi szittert 
keres, aki isteni palacsintát süt, nagy gyakor-
lattal és referenciával rendelkező, középkorú 
hölgy vagyok, hívjon bizalommal! Tel.: 06-30-
447-4287

Társkeresés
� Kitartóan keresem annak a kulturált 50-60 év 
közötti férfinak az ismeretségét, aki barátja, tár-
sa lenne egy 55 éves pedagógusnőnek. Tel.: 06-30-
432-5932, e-mail: ka_kati@freemail.hu

Eltartás
� Eltartási szerződést kötünk idős, egyedül álló 
személlyel! Ügyvédi ellenjegyzéssel. Tisztességes 
családias jövőt kínálunk Önnek. Összeköltözés 
nélkül is szerződünk szépkorú hölggyel vagy úr-
ral. Tel.: 06-70-228-2266

Zene
� Énekoktatást vállal rutinos, gyakorló, énekes-
nő több stílusban a könnyűzenén belül. Igényes 
repertoárból összeállított tananyag, több ezer ze-
nei alappal. Élő zenekari gyakorlat, stúdiógyakor-
lat. Rendszeres fellépések! www.nagygaby.hu , tel.: 
06-20-568-1293

HAL Á LO Z Á S
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy SUGÁR GYÖRGY

a Tungsram Rt. korábbi személyzeti és szociális igazgatója, életének 82. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2011. május 18-án, 13 óra 45 perckor lesz az Újköztemető szóró 

parcellájában (Budapest, X. Kozma u. 8.) Gyászolják: Családja, barátai és munkatársai
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Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Tóth Sándor � Főszerkesztő: Zsidai Péter � Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin � Szerkesztő: Ádám Tamás, 
Hámori László � Fo tó: Hor váth Dá vid, Várai Mihály � Irodave ze tő: Sze ren csi Csil la � Szer kesz tő ség: Ady End re Mű ve lő dé si Köz pont, 1043 Bp., Ta vasz ut ca 4., I. em. Te le fon: 785-0366, 

fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8 � Nyom dai elő ál lí tás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt. � Ter jesz ti: Feibra Kft., 
Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Meg je le nik min den héten 42 000 példányban. � Hirdetésfelvétel a hirdetes@ujpestimedia.hu 

e-mail címen � Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. Köz lés ese tén fenn tart juk a szer kesz tés jo gát!   � A meg je lent meg hí vók és hir de té sek tar tal má ért fe le lős sé get nem vál la lunk 
� Részletes információk, tudnivalók: www.ujpest.hu

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2011. május 16-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., 
Ady Endre Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. 14. lapszámunkban megjelent rejtvényünk 
helyes megfejtését beküldő olvasóink: Bartók Eszter, Katáné Sokhegyi Márta, Köllő Ervinné, Lázár Tiborné, Pail Andrea, Rékási Tímea, Richter Dániel, Vereczkey Zsófia könyvajándékokat kapnak. Az X Faktor-gála belépőjegyeket 
Gyuris László és Tóth Attila nyerték. Gratulálunk! A nyeremények átvételéről postai úton küldünk tájékoztatást. E heti rejtvényünk megfejtői újpesti emblémával ellátott ajándéktárgyakat nyerhetnek.

Az Újpesti 
Piac- és 
Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      18 Ft-tól               28 Ft-tól
Burgonya  190 Ft-tól             200 Ft-tól
Vöröshagyma 200 Ft-tól             200 Ft-tól
Fejessaláta  100 Ft-tól             120 Ft-tól
Retek  100 Ft-tól             100 Ft-tól
Újhagyma  100 Ft-tól             100 Ft-tól
Alma  200 Ft-tól                    –
Spenót, sóska 700 Ft-tól             700 Ft-tól
Paradicsom 500 Ft-tól             680 Ft-tól
Koktélparadicsom  980 Ft-tól                    –
Paprika  700 Ft-tól             800 Ft-tól
Erőspaprika 120 Ft/db-tól  120 Ft/db-tól
Medvehagyma 200 Ft-tól             250 Ft-tól
Brokkoli  550 Ft-tól             900 Ft-tól
Új karalábé 100 Ft-tól             100 Ft-tól
Új zeller  200 Ft-tól             300 Ft-tól

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Karfiol                         1000 Ft-tól   –
Hazai eper                   680 Ft-tól             800 Ft-tól

Friss cserepes fűszernövények  
Bazsalikom   300 Ft-tól            300 Ft-tól
Zsálya    300 Ft-tól            300 Ft-tól
Rozmaring    300 Ft-tól            300 Ft-tól
Csombor    300 Ft-tól            300 Ft-tól
Citromfű    300 Ft-tól            300 Ft-tól

Dísznövény, virág  
Muskátli    300 Ft-tól            450 Ft-tól
Büdöske    120 Ft-tól            150 Ft-tól
Petúnia    120 Ft-tól            120 Ft-tól
Árvácska    100 Ft-tól            120 Ft-tól
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Folytatjuk a Virágos Újpestet bemuta-
tó sorozatunkat, ezúttal a Viztorony 
lábainál nyíló szépségekre hívjuk fel ol-
vasóink fi gyelmét.

Fáklyás 
ballagás 
2011
Fáklyával a kezükben ballagtak 
április 28-án, egy nappal a „hi-
vatalos” búcsú előtt az érett-
ségiző diákok a Városházához, 
ahol Wintermantel Zsolt kö-
szönt el tőlük. A polgármes-
ter életpályájukhoz sikereket kí-
vánt, és azt, hogy sose felejtsék 
el a középiskolás éveket, Újpes-
ten pedig mindig otthon lesz-
nek. Képriportunk.
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