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ÚJPESTI NAPLÓ

FEJLESZTÉSI PROGRAM
ÚJPEST JÖVŐJÉÉRT
Az sztk és az uszodaépítés kiemelt 
szerepet kap Újpest első városfej-
lesztési programjában, amit a szo-
cialisták nem szavaztak meg.
  – 5. oldal 

ÚJ SZAKRENDELŐ
A RÉGI HELYETT
Szakmai szempontból az új szak-
rendelő felépítése mellett foglalunk 
állást – nyilatkozta lapunknak Nagy 
István népjóléti alpolgármester.   
 – 2–3. oldal 

KISREPÜLŐK ZAVARJÁK
A LAKÓPARK ÉLETÉT
Évek óta harcolnak a káposztás-
megyeri Gémes utca lakói nyugal-
mukért, a motoros repülők zaja el-
viselhetetlenné teszi a lakópark éle-
tét.  – 6. oldal 

PARKOLÁSI REND
A VÁSÁRLÓKÉRT
A vásárlók minél jobb kiszolgálása 
érdekében jövő héttől új parkolási 
rendet vezetnek be a Piac és Vásár-
csarnok környékén.  
 – 7. oldal 

www.ujpest.hu

A szocialista városvezetés az ígéretekig jutott, az új városvezetés megva-
lósítja a kerületben élők kérését: az Újpesti Uszoda felépítését.  – 3. oldal

Megépül az uszoda



Modern 
szakrendelőt 
és uszodát 
kap Újpest
Mindenki korszerű ellátást akar – in-
terjú Nagy István alpolgármesterrel.

Hajrá Újpest címmel fogadta el a képviselő-testület 
Újpest 2014-ig terjedő gazdasági programját, ame-
lyet a szocialisták nem támogattak. (részletes beszá-
molónk az 5. oldalon). A gazdasági program kiemel-
ten foglalkozik a modern szakrendelő létesítésével, 
valamint az uszoda építésével, összhangban az Új-
pesti Párbeszéd során beérkezett véleményekkel. Ösz-
szeállításunkban beszámolunk arról, jelenleg milyen 
állapotban vannak ezek a beruházások. Alábbiak-
ban Nagy István alpolgármester nyilatkozott lapunk-
nak a korszerű szakrendelő megvalósításáról.

– Az újpesti önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött még tavasszal, hogy átveszi a Szakorvosi 
Rendelőintézetet. Hol tart jelenleg az ügy?

– Újpest mindig elég erős város volt ahhoz, hogy 
helyben, jó minőségű egészségügyi ellátást biztosít-
son az itt élőknek. Az újpestiek ezért joggal várják 
el, hogy ez a jövőben is így legyen. A kerületi szak-
rendelőt jelenleg a Károlyi Sándor Kórház és Ren-

delőintézet működteti. A kórház tulajdonosa, fenn-
tartója pedig a Fővárosi Önkormányzat. 

Valójában az emberek kezdeményezésére szüle-
tett az a döntés, hogy az önkormányzat vegye át 
a szakrendelőt, mert mi újpestiek mindannyian azt 

tapasztaltuk, hogy a főváros az elmúlt 
20 évben nem volt jó gazdája az új-

pesti egészségügyi intézmények-
nek. A szakrendelő 

átvétele azt jelen-
ti, hogy 

a já-

róbeteg-szakellátás működtetését a fővárosi önkor-
mányzattól az újpesti önkormányzat veszi át. Ennek 
a folyamatnak első lépése az volt, hogy a döntést kö-
vetően Wintermantel Zsolt polgármester úr levél-
ben tájékoztatta a kerület szándékáról Tarlós István 
főpolgármestert. Erről a Fővárosi Közgyűlésnek kell 
döntenie, jelenleg erre a döntésre várunk. 

– Változott-e a felújítás terve azzal, hogy az új-
pesti önkormányzaté és nem a kórházé lenne a szak-
rendelő?

– A járóbeteg-szakellátás helyzete elválasztha-
tatlan a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőinté-
zet helyzetétől. A kórház most azért van nehéz, 
sőt inkább azt mondom, súlyos helyzetben, mert a 
Gyurcsány-kormány egészségügyi „reformnak” ne-
vezett brutális szűkítései és megszorításai miatt a 
kórház mostanra adósságcsapdába került. Egy ilyen 
adósságcsapdából ma, egy globális gazdasági válság 
idején, még a legjobb szakmai teljesítménnyel sem 
tud egy kórház a saját erejéből kitörni. A rossz pénz-
ügyi helyzet következményeként óhatatlanul rom-
lott, és romlik a fekvő- és járóbeteg ellátás színvona-
la. Ezért pusztán a szakrendelő felújítása (annak át-
vétele nélkül) nem eredményezne igazi javulást az 
egészségügyi ellátásban, csak a környezet javulna. 
Azzal viszont, hogy újpesti kézbe kerül a szakrende-
lő működtetése, véleményem szerint tehermentesít-
hetjük, levegőhöz juttathatjuk a kórházat. A másik 
nagy előnye az átvételnek, hogy átvitt értelemben 
közelebb kerül a szakrendelő a fenntartójához és az 
újpestiekhez. A főváros számára Újpest csak egy a 23 
kerületből, így az újpesti egészségügyi ellátás is csak 
egy a sok probléma közül. Nekünk azonban, akik itt 
élünk, Újpest és az újpesti egészségügy a legfonto-
sabb. Ezért mondom már évek óta, hogy csak a ke-
rületi működtetés jelenthet igazi előrelépést. 

Ami pedig a felújítást illeti: annak idején arról 
döntött az újpesti képviselő-testület, hogy 250 mil-
lió forinttal hozzájárul a szakrendelő felújításához. 
Ezzel akkor nem értettem egyet, mert miért költe-
nénk arra, ami nem a miénk? Ésszerűtlen előterjesz-
tés volt, de megszavaztam, mert az újpestiek egész-
ségügyi ellátásáról volt szó, és akkor nem látszott 
más megoldás. Az Újpesti Párbeszéd eddig feldol-
gozott kérdőíveiből az már látszik, hogy mindenki 
korszerű szakrendelőt és ellátást akar, ez ma az első 
számú elvárások egyike, ám abban már megoszlik 
az emberek véleménye, hogy újat építsünk-e, vagy 

MIKLÓS-KOVÁCS JÁNOS: – Elég 
kopott az épület, így aztán 
tényleg kellene vele valamit 
kezdeni. Egy új épület felhúzása 
biztos, hogy egyszerűbb, és ösz-

szességében talán nem is sokkal drágább. Szívem 
szerint azt mondanám, hogy a mostani szakren-
delőt újítsák fel, hiszen érzelmileg mégiscsak kö-
tődik hozzá az ember. Az eszem meg azt mondat-
ja velem, hogy újat kellene építeni. 

TAJTA ANDRÁSNÉ: – Nagy a zsúfoltság, soká-
ig kell várakozni, míg bejutunk az orvosi szobá-
ba. Általában olvasással ütöm el az időt, csak ha 

felpillantok, akkor veszem ész-
re, mennyire kopottak a falak. 
Jobb lenne egy szép előtérben 
várni a soromra. Nem vagyok 
jártas a pénzügyi világban, ezért 

nem tudhatom, mennyibe kerül egy ilyen beru-
házás. Biztosan sokba. Persze, megvan a határo-
zott véleményem: el kell dózerolni az egészet, és 
egy új szakrendelőt kell építeni. Egy új, korszerű 
épületbe még a betegek is szívesebben mennek. 
Talán megérdemelnénk egy új szakrendelőt.

SZŰCS LÁSZLÓ PÉTER: – Ha 
döntési helyzetben lennék, min-
denképpen megvizsgálnám, me-
lyik megoldás a költséghatéko-
nyabb. Lehet, hogy egy új épület 

felhúzása olcsóbb, mint toldozgatni-foldozgatni a 
régit. A hely maga szerintem is ideális, könnyedén 
megközelíthető, ha a pénz megvan, akár kezdőd-
het is a bontás, illetve az építés. Nemrégiben az 
egyik kerület gyönyörű szakrendelőjében jártam, 
és eszembe jutott, hogy az újpestiek is megérde-
melnének egy ilyen szép gyógyító helyet.  – Á. T.

Megújuló régit 
vagy újat?
Az újpestieket a Görgey úti 
felnőtt járóbeteg szakrendelő 
sorsáról, így jövőjéről kérdeztük.
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Tiszújvárosban új szakrendelő építése 
mellett döntöttek, íme az eredménye

Nagy István alpolgármester az Újpesti 
Párbeszéd visszaküldött kérdőíveivel
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a régit újítsuk föl. Azt a megoldást kell választanunk, 
amely az elérhető források mellett a legtöbb javulást 
eredményezi az ellátásban.

 – Van olyan vélemény is, hogy „olcsóbb” lenne egy 
új szakorvosi rendelőintézet felépítése, mint a régi fel-
újítása. Megnevezte a városvezetés a helyszínt is: a vá-
rosközponti metró végállomás melletti területen épül-
hetne fel a rendelő. 

– A szakrendelő átvételével kapcsolatos előterjesz-
tést megelőzte egy döntést előkészítő tanulmány el-
készíttetése. A szakértők véleménye szerint a szak-
rendelés működtetéséhez nem elegendő pusztán 
csak az állami fi nanszírozás, önkormányzati támoga-
tásra is szükség lesz majd. A tanulmány kitér a szak-
rendelő állapotára is, ami azt mutatja, hogy a jelen-
legi felújításának vagy egy új építésének a költsége 
nagyságrendileg azonos. Ezért megfontolásra alkal-
mas ötletnek tűnik, hogy inkább építsünk a kor ellá-
tási színvonalának megfelelő, modern, és a funkcióhoz 
megtervezett új szakrendelőt a volt Jókai utcai gyer-
mek szakrendelő és a mellette lévő üres telkek he-
lyén. Ennek forrása a saját erő mellett a „régi” Szak-
rendelő és a volt Szülőotthon értékesítéséből befolyó 
összeg lenne, de a magas beruházási költség miatt a 
megvalósítás külső forrást is igényelne, ami származ-
hat fejlesztési hitelből vagy kötvénykibocsátásból. 

– Mikorra várható döntés?
– A városvezetés szakmai szempontból az új szak-

rendelő építése mellett foglalt állást, ám ezt majd 
meg kell vitatnia és jóvá kell hagynia az újpesti kép-
viselő-testületnek. De minderre csak a szakrendelő 
átvétele után kerülhet sor. Így az első lépés a Fővá-
rosi Önkormányzaté. Mi azon vagyunk, hogy a fővá-
ros átadás-átvételről szóló megerősítő döntése még 
a május végén esedékes közgyűlésen megtörténjen. 
Az újpestiek érdeke az, hogy mielőbb használatba 
vehessék a korszerű szakrendelőt, ahol a mai kornak 
megfelelő, jó minőségű ellátást kaphatnak.  – U. N.

A szocialisták csak ígérték, most valóság lesz

Káposztásmegyeren épül az Újpesti Uszoda
A Babits Mihály Gimnázium mellett épülhet fel Újpest saját uszodája. 
A tervtanács már elfogadta a tervet, hamarosan kezdődik az engedélyezési 
eljárás. Az MSZP-s városvezetés csak az ígéretekig jutott – most meg is va-
lósulhat a létesítmény.

Hosszú évek tétlenkedése, ígérgetése után egy meghatározó lépéssel közelebb vannak az újpestiek a sokak 
által igényelt „álomhoz”, hogy a kerületnek végre saját uszodája legyen. Az újpesti önkormányzat tervta-
nácsa május 5-i ülésén egyhangúan támogatta az Újpesti Uszoda kialakításának terveit. A létesítmény a 
káposztásmegyeri Babits Mihály Gimnázium komplexumához fog kapcsolódni, a Tóth Aladár utca 16-18. 
szám alatt. Az uszodában egy négysávos, feszített víztükrű medence és egy tanmedence kap helyet. Egyaránt 
szolgálja majd a diákok oktatását és az úszni vágyó felnőttek igényeinek is minden tekintetben meg fog felelni. 

A tervtanács döntése azt jelenti, hogy kezdetét veheti a részletes tervdokumentáció kidolgozása, majd 
az engedélyezési eljárás, amelyet egy másik kerület építéshatósága fog lefolytatni. Mint ismert, Újpestnek 
volt uszodája. A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. által működtetett intézményt azonban 2008-ban 
bezáratta a főváros szocialista vezetése. Az épület mostanra olyan rossz állapotba került, hogy a felújítá-
sa ésszerűtlen pénzpocséklás lenne. Mint Berzsák Zoltán építész fogalmazott, ez az épület bármire alkal-
mas lehet, de uszodának már semmiképp.

Az újpestieknek nem is olyan régen már megígérték, hogy lesz új uszodájuk. Az akkori ígéretekből 
azonban, mint azt az újpestiek megtapasztalhatták, semmi sem valósult meg. Most elérhető közelségbe 
került a pillanat, amikor gyerekeink ismét Újpesten tanulhatnak úszni.   (un)

Az épület
Az uszoda óriási lehetőséget jelent majd a gyermekek 
úszásoktatásában is. Az épület földszintjén kap he-
lyet a fogadótér, amelynek közvetlen vizuális kapcso-
lata van a medencetérrel, hogy nem átöltözött szü-
lők is szemmel követhessék az úszás-foglalkozáso-
kat. Az akadálymentes öltöző fülke és akadálymen-
tes mosdó is a földszinten helyezkedik el, a kapcsola-
tot egy zárt, fűtött közlekedő biztosítja a gimnázium 
épületével, a diákok az uszodai öltözésre mind kiala-

kításában, mind kapacitásában alkalmas tornatermi 
öltözőkben átöltözve érkeznek közvetlenül a meden-
cetérbe. A felső szinten az előcsarnokból lesz megkö-
zelíthető a büfé, illetve innen nyílik az öltözőblokk, 
ami váltókabinos kialakítású, 96 szekrényes. Az utcai 
ruhás és a belső közlekedés teljesen elválasztott. Szin-
tén a büfétérből közelíthető meg egy lelátó galéria is. 

Az öltözőkből lehet lejutni a medencetérbe, ami 
15,3 x 38,5 méteres. Ebben helyezkedik el a 11,0 x 
25,00 méteres feszített víztükrű medence 1,8-1,2 m 
vízmélységgel, továbbá egy 6,0 x 11,5 méteres feszí-
tett víztükrű kismedence 0,7-1,2 m vízmélységgel.

Tisztelt újpesti polgárok!
A Károlyi Sándor Kórház Szakorvosi Rendelőin-
tézetének mielőbbi felújításáért aláírásokat gyűj-
töttem ősszel. Kezdeményezésemet nagyon so-
kan támogatták, nem csak kerületünk, hanem 
más kerületek, települések lakói is. Ötszázötven 
aláírást sikerült összegyűjtenem. Az aláírásokat 
eljuttattam Wintermantel Zsolt polgármester úr-
hoz. A városvezetés nevében Nagy István alpol-
gármester mondott levélben köszönetet a ci-
vil kezdeményezésért. Szeretném megköszönni 
az aláírók és lelkes aláírásgyűjtő társaim segítsé-
gét. Elnézést kérek azoktól, akikhez az idő rövid-
sége és sok munkám miatt nem jutottam el. Re-
mélem, teljesül az álmunk és hamarosan meg-
újul, megszépül az a nagy múltú újpesti intéz-
mény, amelynek kiváló dolgozói ilyen méltatlan 
körülmények között is nagy szakértelemmel, ki-
emelkedő hivatástudattal és mélységes ember-
séggel látják el gyógyító munkájukat.

 Thekleszné Deák Rita

Trippon Norbert (MSZP), gazdasági alpolgármester
(A Duna-sor és Tímár utca sarkánál egy többmedencés sportuszoda megvalósításáról)

„A projekt megvalósításához szükséges döntések megszülettek, így az engedélyezési eljárás lefolytatását 
követően, megkezdődhet az építkezés…Mindez ma már nem csak elképzelés, bizonytalan ígéret… Az új 
uszoda városunk olyan maradandó szimbóluma lehet, mint az új főtér vagy az élményfürdő… Mindez 
városunk hírnevét is öregbíti a jövőben.”  (Újpesti Napló, 2008. július)



Sok hivatal közt elvész a százéves 
műemlék

Róka fogta 
csuka a 
víztoronynál
A csaknem húsz éve üzemen kívül he-
lyezett Újpesti Víztorony annak ellené-
re pusztul, hogy védett ipari műem-
lék. Wintermantel Zsolt polgármester 
és a Fővárosi Vízművek vezetői bejá-
ráson tekintették meg az épületet. Az 
eseményen kiderült, hogy a jogszabá-
lyi keretek és a pénzhiány egyaránt le-
hetetlenné teszi az építmény hasznosí-
tását. Legalábbis rövidtávon.

Újpest polgármesterének kezdeményezésére az 
Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek munkatár-
sai bejáráson tekintették meg az épületet, amely 
csaknem 20 éve üresen áll. A hasznosítást a tulaj-
donviszonyok és a jogi környezet is nehezíti. Sőt, 
szinte lehetetlen bármit is kezdeni a toronnyal. A 
jelenlegi állapot szerint legalábbis, hiszen a tulajdo-
nos a Vízművek, a kezelő pedig a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal, amely viszont lényegében sem-
mit nem engedélyez, ami a toronnyal kapcsolatos.

Az újpesti víztorony 19 évvel ezelőtt, 1992-ben 
adott utoljára lakossági vizet. 2003-ig innen bizto-
sították a környékbeli gyárak ipari vízellátását is, de 
az épület állagának megőrzése már akkor sem tűnt 
igazán fontosnak az illetékesek számára. Újpest 
egyik szimbóluma, a 100 éves víztorony mára ga-
lambtetemek és madárürülék gyűjtőhelye. Pedig szá-
mos elképzelés létezett és létezik a hasznosítására. 
 – H. L.
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Útfelújítások kezdődtek
Mint arról korábban beszámoltunk, március elején 
megkezdődött a kátyúk kijavítása kerületünkben. Az-
óta az újpestiek egyre több frissen felújított útsza-
kasszal találkozhatnak. Így a Rozs utca Zichy Mihály 
és Tavasz utca közötti szakaszon (képünkön), valamint 
a Schweidel utcában az Attila utcai torkolattól kiin-
dulva, több mint 100 méter hosszúságban.  (un)

Újpest védett épüle-
tei – mindannyiunk 
öröksége

A víztorony
Újpest 1900-ban 41900 lakost 
számlált, tíz évvel később, 55200-
an lakták a települést, amely ak-
kor már három éve város volt. 
1911. április 1-jén kezdték meg 
Újpesten a vízvezeték-hálózat 
csőfektetését, július elején pedig a 
víztorony építését. A vízszolgálta-
tás 1912. június 17-én indult meg.

Mivel a vízfogyasztás a külön-
böző napokon nem egyenletes, 
célszerű volt átmeneti tározásról 
is gondoskodni. A síkvidéki Új-
pest számára ezt kizárólag víz-

toronnyal lehetett megolda-
ni, amelynek építészeti terve-
it Dümmerling Ödön, szerkeze-
ti terveit a Kossuth-díjas (1948) 
dr. Mihailich Győző egyetemi ta-
nár, hídépítő mérnök készítette, 
akinek nevéhez kötődik többek 
között a világ akkori legnagyobb 
fesztávolságú vasbeton hídjának, 
(Temesvár, Ligeti úti híd, 1909) és 
a szolnoki közúti Tisza-híd acél-
szerkezetének tervezése is. 

A víztorony, egy 1500 köbmé-
teres, Itze-rendszerű vasmeden-
cét rejt magában, hengeres részé-
nek átmérője 15 méter, teljesen 
megtöltve a vízszint 40 méter 
magasan áll az utca szintje fölött. 
Alépítménye hengeres tömör 
téglafal, külső átmérője a me-
dence alatt 11,60 méter, amit vé-

dőfallal vettek körül. A műtárgy-
gyal szemben voltak esztétikai el-
várások is, hiszen egy ilyen hatal-
mas, a városból toronyszerűen 
kimagasló építmény, rendelteté-
sén kívül, a város díszére is kellett 
váljon. Építése idején a költségek 
225 000 koronát tettek ki. 

A tornyot a főváros IV. kerü-
letétől, a Fővárosi Vízművek az 
1950-es években vette át üzemel-
tetésre. 2003 februárjáig a kör-
nyékbeli gyárak ipari vízellátását 
biztosította, majd később a víz-
művek használaton kívül helyez-
te. Ma már ipari műemlék, Új-
pest egyik jelképe. 

(Forrás: Iványi János: Az újpesti 
víztorony, dr. Ugró Gyula: Ujpest, 
dr. Mihailicz Győző: Újpest vízmű-
vének víztornyáról) – B. K.



jpestnek eddig még nem volt 
gazdasági programja, ez az első 
– hangsúlyozta Wintermantel 

Zsolt polgármester a 2011-2014-es gaz-
dasági program bemutatásakor, amely a 
„Közösség, őszinteség, hatékonyság” jel-
mondatot viseli. A polgármester a fej-
lesztések között kiemelten szólt az új 
uszodáról és szakrendelőről, mivel ez 
a két beruházás az újpestiek elsöprő 
többségének szívügye – derül ki az Új-
pesti Párbeszédben résztvevők vélemé-
nyéből. Ugyancsak a kitűzött célok közé 
került a káposztásmegyeri intermodális, 
vagyis sokféle közlekedési módot (villa-
mos, autóbusz, vasút és autópálya) ösz-
szekötő közlekedési csomópont, illet-
ve a Városkapu és térségének fejlesztése. 

A vagyongazdálkodással kapcsolat-
ban aláhúzta, azt új alapokra kell he-
lyezni annak érdekében, hogy rugal-
mas, hatékony és átlátható legyen, és 
az újpesti emberek érdekeit szolgálja. 
Például az elavult bérlakás-rendszer 
évente több százmillió forintos veszte-
séget jelent az újpesti adófi zetőknek.  

Perneczky László, az LMP frakcióve-
zetője a programot előkészítetlennek 
nevezte, azt javasolta, vegyék le a na-
pirendről, ehhez csatlakozott az Job-
bik és az MSZP frakció is. A többség 
nem támogatta indítványát, és azt a 
módosító javaslatát sem, hogy szakbi-
zottsági és lakossági egyeztetést köve-
tően ismét terjesszék be. A képviselők 
végül 12 igen szavazattal fogadták el 

Újpest 2011–2014-es gazdasági prog-
ramját, a szocialisták a programot el-
utasítók közé tartoztak.  Bartók Béla 
(Fidesz) javaslatára a program a Hajrá 
Újpest! elnevezést kapta.

A testületi ülésen bemutatko-
zott a IV-XV. kerületi Tűzőrség új 
pranacsnoka, Béres Ferenc. Tizenhét 
éve dolgozik a tűzoltóságnál, Angyal-
földről érkezett Újpestre.  (un)
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Molnár Szabolcs gazdasági alpolgár-

mester ismertette a tavalyi évről 
áthúzódó 910 milliós hiány elemeit

A szocialisták nem szavazták meg a programot

Fejlesztések 2014-ig
Elfogadta Újpest 2014-ig terjedő gazdasági programját, 
és a 2010-es év költségvetésének teljesülését a képvise-
lő-testület május 5-i ülésén. A Trippon Norbert vezette 
MSZP-frakció nem támogatta.

Ú

Olvadás, játszótér
Egyhangú határozatot hoztak a képviselők: a Lakkozó Óvodát összevonják a 
Park Óvodával. Hasonló egyetértés övezte a Rex Állatsziget ötmillió forintos 
támogatásáról szóló előterjesztést. A pénzből az intézményt látogató gyere-
kek számára készítenek állatos játszóteret – tájékoztatta az indítványt egye-
düliként nem támogató Szalma Botondot (KDNP) a polgármester.

Egyensúlyteremtés
A képviselő-testület szintén támo-
gatta a 2010-es költségvetés telje-
süléséről, a zárszámadásáról szóló 
előterjesztést illetve ennek megfe-
lelően a 2011-es költségvetés mó-
dosítását. A polgármester felidéz-
te, az előző évi költségvetés fede-
zet nélküli kötelezettség vállaláso-
kat mutat, irreális bevételi téte-
leket terveztek be, számos kiadá-
si tételt viszont kihagytak. A zár-
számadás szerint az idei évet 910 
millió forint hiánnyal kezdte vol-
na a város, a polgármesteri hivatal 
megtakarításaival, azonban ezt 592 
millió forintra, az intézményeknél 
képződött többletforrás átcsopor-
tosításával pedig 357 millióra tud-
ta csökkenteni az új városvezetés.

Madarak és fák Napja Újpesten is

Fát ültettek, 
madáretetőt 
takarítottak
Megint valami magyar „találmány”. 
Chernel István ornitológus 1902-ben 
szervezte meg a világon elsőként a 
Madarak és Fák Napját. Azóta min-
den évben, májusban egy napig a 
hasznos szárnyasoké a főszerep az is-
kolákban és óvodákban. 

Wintermantel Zsolt polgármester a Park oviban vett 
részt az ünnepségeken. A városatya fát ültetett a 
gyerekekkel, és részt vett az óvoda udvarán rende-

zett programokon, amelyek során a csöppségekkel 
kitisztították a madáretetőket, és a meleg nyárra 
készülve itatókat helyeztek el. Persze nem marad-
hatott el a körtánc és a csoportos játék sem. Miköz-
ben a gyerekek papírból hajtogattak madárfi gurá-
kat, komoly beszélgetésbe elegyedtek a fák és a ma-
darak védelméről. A polgármester a Megyeri Úti Is-
kola nyolcadikosaival egy fát is ültetett.

A Madarak és Fák Napját persze városszerte több 
intézményben is megünnepelték. A Fóti úti Általá-
nos Iskolában aznap madárcsicsergés jelezte az órák 

kezdetét és végét, a megszokott csengő helyett. 
A Karinthy ÁMK Általános Iskolájában kirándulá-
sokkal, vetélkedőkkel, terepgyakorlattal és előadá-
sokkal készülnek a jeles napra. A karinthysok ráadá-
sul szinte az egész hetet ennek a témának szente-
lik. A Deák Óvodában forgószínpad szerű versenye-
ket szerveztek az udvaron, amelyeken minden cso-
port részt vett.

A Madarak és Fák Napját, immár 99 éve rende-
zik meg, minden évben, májusban. A kezdeménye-
zés egy magyar ornitológus, Chernel István nevéhez 
fűződik, aki az 1902-ben, Párizsban az európai or-
szágok által a hasznos szárnyasok védelmének ér-
dekében kötött egyezség létrejöttével megszervez-
te az első ilyen napot.  Az 1906. évi I. törvénycikk 
szerint minden év májusában egy napot az iskolák-
ban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diá-
kokat a hasznos madarakkal. A hatályos természet-
védelmi törvény 43. § (3) szerint „Minden év május 
10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezé-
seinek, rendezvényeinek a lakosság – különösen az 
ifjúság – természet védelme iránti elkötelezettségét 
kell szolgálnia.”  – H. L.



z ezredforduló után sorra 
nőttek ki a házak Káposz-
tásmegyer szélén, a Homok-

tövis utca környékén. Gyönyörű, ren-
dezett terület alakult ki, ahol az em-
berek sokat tettek azért, hogy szép le-
gyen a kertjük, az utcájuk. Kezdetben 
minden úgy alakult, ahogy elképzelték: 
csend, nyugalom, békesség. Aztán úgy 
öt éve, mintegy varázsütésre, megvál-
tozott minden, motoros repülők raj-
zoltak hurkokat a házak felett.

– A Malév Repülőklub repülői 
Dunakeszin szállnak fel, és úgynevezett 
iskolai gyakorlórepüléseket végeznek a 
házunk felett száz méterre – mondja fel-
háborodottan Petyerák Sándor, aki idő-

közben a lakók szóvivője lett. – Itt ke-
ringenek, iszonyatos zajt csapnak a „vas-
madarak”, és ránk szórják az égéster-
mékeiket. Pihenésről szó nem lehet, ha 
szép idő van, soha nincs nyugtunk. Sok-
szor beszéltem már a repülőtér vezető-
jével, de őt nem érdekeli az egész, sőt 
később még több repülőgépet küldött 
ránk. Rengeteg videóval, fotóval rendel-
kezünk, amelyek bizonyítják igazunkat. 

Azt mondja Petyerák Sándor, he-
tente gyártotta a leveleket a hivata-
los szerveknek, mégsem sikerült sem-
mit elérniük. Megesett, hogy az önkor-
mányzat is bekapcsolódott az ügybe, 
megkeresték a Malév Repülőklub Du-
nakeszi repülőtér vezetőjét, ám válasz 
nem érkezett. A nemzeti Közlekedési 
Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága 
a többi között azt állapította meg: „Az 
üzemeltető repülési eljárásokra vonat-
kozó ellenőrzése hiányos és rendszer-
telen, az alkalmazott ellenőrzési for-
mák nem adnak reális képet a forgalmi 
körön repülő légi járművek tereppont-
hoz viszonyított helyzetéről.” Vagyis 
nem tudni egészen pontosan, merre 
vannak a repülők. Ennyiben maradtak. 
A következő körben Petyerák úr dr. 
Hollósi Antalhoz fordult segítségért. A 
honatya lelkiismeretesen gombolyítot-
ta az ügyet, újra megkereste a légiható-
ságot, sőt dr. Fónagy Jánost, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium államtitkárát 
is. Ennek ellenére a repülőgépek máig 
ott röpködnek a lakópark fölött.

A lakók azonban nem adják fel, 
tovább küzdenek a nyugalmukért. 
Wintermantel Zsolt polgármester a 
helyszínen hallgatta meg az emberek 
panaszait, és vizsgálatot indított az 
ügyben. – ÁDÁM TAMÁS

Virágzabálók 
nagy étvággyal
A tavasz már csak olyan, hogy szétfeszíti a rügyeket, virág-
ba borítja a fákat, bokrokat. Sok újpesti utcában, téren vi-
rágágyásokat alakított ki az önkormányzat cége, gondoz-
zák, kapálják, locsolják a növényeket. Mi meg gyönyörkö-
dünk a látványban. Csakhogy nem mindenki elégszik meg 
ezzel: egyesek lopják a virágokat.

– Este tizenegy óra tájt sétáltunk hazafelé a Király ut-
cában lévő sétányon, ahol nagyon szép virágágyások te-
szik hangulatossá a parkot – osztotta meg tapasztalatait la-
punkkal Révai György olvasónk. – Mit látunk? Egy közép-
korú hölgy késsel a kezében „kapirgál” a virágok között, és 

amit kiszed, beteszi a nejlonszatyrába. Szóltunk neki, hogy 
ez nem helyes, ám nem zavartatta magát. A város vezeté-
se által valóban széppé tett sétányon a virágágyásokból jó 
néhány helyen már több tenyérnyi nagyságú területen kiás-
ták a virágot. Igaz, egyelőre csak az veszi észre a hiányt, aki 
alaposan szemügyre veszi a helyszínt. A tolvaj így rácáfolt a 
közmondásra: aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. 

Nem egyedi esettel állunk szemben, ezért kíváncsiak vol-
tunk, mit tesznek az illetékesek a virágok megóvása érdeké-
ben. Mint Garamszegi Andreától, az Újpesti Közterület-felügye-
let osztályvezetőjétől megtudtuk, alkalmazottaik az ütemezé-
si tervek szerint ellenőrzik a területeket. Tettenérés esetén, a 
kár függvényében, feljelentést tesznek a rendőrségen. Persze, 
megtehetik ezt a lakosok is. Az osztályvezető megerősítette: 
fokozott ellenőrzést tartanak minden olyan területen, ahon-
nan hasonló panasz érkezik. A Király utca mindenképpen be-
kerül ebbe a körbe. Talán ez elriasztja a „virágzabálókat”. Á.T.

Ingyen laknak 
a bérlakásban
Folytatjuk a bérlakásban élők prob-
lémáival, különböző panaszokkal, és 
az önkormányzat által kínált meg-
oldásokkal kapcsolatos sorozatun-
kat. Ezúttal a József Attila utcai bér-
lők rövid történetét foglaljuk ösz-
sze, akik a kezdetektől egyetlen fi llér 
bérleti díjat sem fi zettek.

L.-ék Újpesten, egy József Attila utcai la-
kásban éldegéltek hosszú évek óta. A he-
lyiségeket eléggé megkoptatta a tizen-
egynéhány lakó, és tetézte a bajt, hogy 
az egyik tűzfal veszélyessé vált. Míg a fel-
újítás zajlott, a népes családot átmene-
tileg egy Berda József utcai szociális la-
kásban helyezték el.  A munkálatok el-
végzése után L.-ék visszaköltözhettek a 
József Attila utcába, azonban, mivel na-
gyon sokan vannak, azt kérték, néhá-
nyan hadd maradhassanak az ideigle-
nesnek szánt helyen. Az önkormányzat 
belement ebbe, kettéosztódott a család.

Igen ám, de a József Attila utcai lakha-
tásért a kezdetektől egyetlen fi llért sem 
fi zettek a bérlők, tudtuk meg a városhá-
zán, ezért aztán végrehajtás, majd kila-
koltatás lett a dolog vége. 

L-ék a Berda József utcában élnek je-
lenleg, de itt sem fi zetnek semmit, így 
nagy valószínűséggel nem kerülhetik el 
az újabb kilakoltatást.  – U. N.

30 EZER FORINT 
HÁZTARTÁSONKÉNT
Az újpesti vagyonkezelőnél utána 
érdeklődtünk, és tájékoztatásuk 
szerint a saját lakásban élő újpesti-
eknek évente háztartásonként kö-
zel 30 ezer forintjába kerül az el-
avult lakásrendszer működtetése 
(szociális bérlakások, a nem fi ze-
tő bérlők, a múltban elmaradt fel-
újítások, stb.) Ez évi közel egymilli-
árd forint, amiből óvodák, bölcső-
dék, játszóterek, parkok létesülhet-
nének az újpesti emberek számára.

Nyugalmukért harcolnak a lakók

Vasmadarak zúgnak 
Káposztásmegyer fölött 
Közel fél évtizede harcolnak a káposztásmegyeri Gé-
mes utca lakói a nyugalmukért, ugyanis a Dunakeszin 
felszálló motoros repülők a lakópark fölött röpködnek. 
Minden létező fórumot felkerestek Petyerák Sándorék, 
de nem jártak eredménnyel. Wintermantel Zsolt polgár-
mester vizsgálatot indított az ügyben. 

A
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Isten éltesse Marika nénit!
Május 5-én szerettei Baross utcai lakásában kereste fel Simon Ferencnét Nagy 
István népjóléti alpolgármester. A látogatás apropója Marika néni nemrégiben 
betöltött századik születésnapja volt. Az alpolgármesterrel érkező Somogyi Éva 
főosztályvezető is gratulált az ünnepeltnek és családjának. A felköszöntők vi-
rágcsokorral, vásárlási utalvánnyal érkeztek és az újpesti jókívánság mellé átad-
ták Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló oklevelét is. Újpest alpolgármestere 
régi ismerősként érkezett. Mint kiderült, a családban nem ez az első századik 
születésnapi évforduló, Marika néni nászasszonyát, Klemi nénit is köszönthette 
két évvel ezelőtt az önkormányzat nevében. Bővebben: www.ujpest.hu – B. K.

Közmű Nyílt Nap – 2011. május 14.
Május 14-én 10 és 16 óra között öt fővárosi közszolgáltató közműcég 
tart nyílt napot. Újpesten a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti 
Szennyvíztisztító Telepe (Tímár utca 1.) tekinthető meg. Részletesebb in-
formációk a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt., 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. 
és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. honlapján tájékozódhatnak.

A piac nevét is felveszi a megálló
Csaknem háromezer szavazat érkezett 
az ujpest.hu-n és szórólapokon feltett 
kérdésre. A válaszadók három lehető-
ség közül választhattak, amelyek közül 
a „Szent István tér – Újpesti piac” kapta 
a legtöbb voksot, a szavazatok csaknem 
kétharmadát. 

A névváltoztatásra azért volt szükség, mert az önkormányzat igyekszik 
mindenben, ilyen apróságnak tűnő lépésekkel is támogatni az újpesti vállal-
kozásokat – közölte Wintermantel Zsolt polgármester. – Azzal, hogy a piac 
hivatalosan is szerepel majd a megálló nevében, nevesítve is bekerül a BKV 
menetrendbe, az internetes keresők is hamarabb megtalálják. Ennek köszön-
hetően rögzül nemcsak az újpesti, de általában a fővárosi és környékbeli pol-
gárok tudatában is. Kis segítség, de az eredménye mégis jelentős lehet a ke-
reskedők, kofák, vállalkozók számára – tette hozzá a polgármester. A szent 
István tér elnevezés természetesen továbbra is megmarad.

P+R-nek használják az utcákat
Folyamatban van az április elején kezdődött, a két 
metróállomás 500 méteres körzetét érintő parko-
lási felmérés adatainak kiértékelése – tudtuk meg 
Rádi Attila alpolgármestertől. Mint elmondta, az 
első körös feldolgozás során láthatóvá vált, hogy a 
gépjárművezetők közel 20 százaléka tilosban par-
kol: járdán, gyalogátkelőhelyen, zöld területen, út-
kereszteződésben, táblákkal tiltott helyeken. Az 
adatokból kitűnik, hogy a metróállomások környé-
két az autósok nagy számban P+R parkolónak hasz-

nálják, azaz egész napra Újpest központjában hagyják az autóikat. Újpest központjában egész-
nap parkoló autók közel 40 százaléka feltételezhetően nem újpesti, ami azt jelenti, nem a kerü-
letben élők foglalják el a parkolóhelyek egy részét.

„A felmérés több ezer adatának részletes kiértékelése folyamatban van, pontos elemzések, 
terveink szerint nyár végére készülnek el” – tette hozzá az alpolgármester.

Változik a piaci parkolás
A vásárlók minél jobb kiszolgálása érde-
kében jövő héten új parkolási rendet ve-
zetnek be az Újpesti Piac és Vásárcsarnok 
környékén. Az intézkedés fontos célja a 
piac működésének biztosítása és a rende-
zetlen, olykor kaotikus parkolási állapo-

tok enyhítése. A változtatások első elemeként az úgynevezett 
keramitos vásárlói parkoló ismét fi zetőssé válik, mivel tartha-
tatlanná vált, hogy sokan P+R parkolónak használják. Egy óra 
ingyenes várakozást követően óránként 200 forintot kell fi zet-
ni. Jövő hét folyamán KRESZ-táblákkal és burkolati jelekkel je-
lölik ki az új parkolási határvonalakat. Az új parkolási rendet a 
kereskedőkkel, piacfelügyelettel és közlekedési szakemberek-
kel történt egyeztetést követően dolgozta ki a Városüzemel-
tetési Főosztály.



Prog ram-
nap tár 
2011. május 13–18-ig. 

IDŐ SZA KI KIÁLLÍTÁSOK
� 11.00-18.00: Nemes Takách László 
festménykiállítása. Május 29-ig. Újpest 
Galéria 
� 11.00-18.00: Mexikói festészet történe-
te. Plakát kiállítás. Május 29-ig. Újpest 
Galéria
� 9.00-18.00: Ember és természet – a 
természet szépségei. Fotókiállítás május 
15-ig. Újpesti Gyermek Galéria.
� 9.00-18.00: Fotókiállítás. Újpest 
Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. 
fotópályázatának legjobb képeiből, 
május 15-ig. UGYIH, nagyterem.
� 9.00-18.00: Tavasz. Doknálik Angéla 
kiállítása, május 29-ig. Újpesti Gyermek 
Galéria
� 9.00-18.00: A Karinthy Frigyes ÁMK 
tanulóinak „Local to Global” c. környe-
zetvédelmi kiállítása szeptember 12-ig. 
KFÁMK Főépület Galéria.

PROGRAMOK
Május 13., péntek
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
9.00-12.00: Ringató. KFÁMK KH 
18.00: 120 éves az Erkel Gyula Újpesti 
Zeneiskola. Az elveszett kotta. Zenés 
mesejáték. Ady MK 

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
16.30-21.00: Földházi Tánciskola. 
UGYIH
14.30-18.15: Hip-Hop. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes 
foglalkozásai. Ady MK

Május 14., szombat 
ZENÉS EST
19.00: Nyárcsalogató bál. HAKME Klub

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

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
10.00-13.00: A Család Napja. Családi 
játszó. UGYIH
17.00-18.30: Szederinda – aprók tánc-
háza. KFÁMK KH

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

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

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

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái. 
Ady MK

Május 15., vasárnap
ÉVFORDULÓ, KOSZORÚZÁS
17.00: 120 éves intézmény. Az Erkel 
Gyula Újpesti Zeneiskola emléktáblá-
jának (IV. István tér 21.) megkoszorú-
zása. 

KONCERT 
18.00: 120 éves az Erkel Gyula Újpesti 
Zeneiskola. Ünnepi koncert a XV. kerü-
leti Hubay Jenő Zeneiskola 
Hangversenytermében

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
10.00-12.00: Pünkösdölés. Gyermek 
táncház Újpesten. Ady MK

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

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

Május 16., hétfő
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
9.00-10.15: Manó torna. KFÁMK KH

KÉZMŰVESSÉG, RAJZ
9.00-12.00: Foltvarrók. KFÁMK KH
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 
foglalkozásai. 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 17., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK 
KH
9.30-11.00: Babajátszó. UGYIH

KLUBNAP
15.00: Mozgássérültek Budapesti 
Egyesülete Újpesti Szervezet klubnapja. 
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

TORNA, MOZGÁS, HARCMŰVÉSZET
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

Május 18., szerda
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

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
17.00-17.45: Tulipán gyermek néptánc. 
KFÁMK KH
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 
19.00-20.00: Hastánc-haladó. UGYIH
16.30-17.30: Rock and Roll. UGYIH

Május 19., csütörtök
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. Test-
mozgással az egészségért. 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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN 
� Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény: 
Fejezetek Újpest történetéből. A kiállí-
tás megtekinthető – vasárnap és hétfő 
kivételével – naponta 10.00-17.00 óráig, 
szombaton 10.00-14.00 óráig.
� KFÁMK Főépület: Karinthy Frigyes 
emlékkiállítás
� KFÁMK Közösségi Ház: Maklári Péter 
fotóriporter Hollókő című fotókiállítása

VÉRADÁS
Június 23-án, 14.00-18.00 óra között 
Véradó napot tart a Vöröskereszt az 
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban, 
amelyre minden segíteni szándékozó 
véradót szeretettel várnak. A regisztrá-
cióhoz fényképes igazolvány, lakcímkár-
tya és TAJ-kártya szükséges! 

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

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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Ezt 
ajánljuk

120 ÉVE KEZDŐDÖTT
Kerek évfordulót ünnepel május 11. 
és 15. között az Erkel Gyula Újpesti 
Zeneiskola, amely éppen húsz eszten-
deje választotta névadóul Erkel 
Ferenc legidősebb fiának nevét. 1891-
ben indult meg az oktatás öt tansza-
kon – zongora, hegedű, gordonka, 
magánének, cimbalom – az István tér 
9. alatti házban, egy háromszobás 
lakásban, 72 növendékkel. 1922-ben 
költöztek a mai, Szent István tér 21-es 
számú házba. A zeneiskola a jubileum 
alkalmából május 11-én jazz koncert-
re várta az újpestieket, május 12-én 
opera keresztmetszetet, a Figaró 
házasságát adja elő az operastúdió, 
május 13-án a zeneiskola gitár tan-
szaka Az elveszett kotta című mesejá-
tékot mutatja be az Ady Művelődési 
Központban. A nagyszabású ünnepi 
koncertre május 15-én, 18 órakor 
kerül sor a XV: kerületi Hubay Jenő 
Zeneiskola Hangversenytermében. A 
fellépést megelőzően, 17 órakor, 
koszorúzási ünnepséget tartanak az 
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola falán 
elhelyezett emléktáblánál.

MOZGÁSSÉRÜLTEK 
KLUBDÉLUTÁNJA 
A Mozgássérültek Egyesületének 
újpesti szervezete május 17-én, 15 
órakor tartja legközelebbi klubnap-
ját. A szervezet vezetését Major 
Ferencnétől nemrégiben átvevő Zana 
Anita klubvezető az aktuális tenniva-
lók megbeszélése mellett egészség-
ügyi programot is biztosít: ingyenes 
vérnyomásméréssel várják a klubta-
gokat. Megnézhetik a megalakulásuk 
harmincadik évfordulóját nemrégi-
ben megünneplő rendezvényen 
készült gálaműsor filmes beszámoló-

ját, valamint a szép pillanatokat 
megörökítő fényképeket is. Lesz idő 
arra is, hogy a parlamenti látogatás 
előkészületeiről is szót váltsanak. 

MINIFAMILIA, KICSIKNEK, 
NAGYOBBAKNAK
Mazsola és Tádé címmel bábszínpad 
várja az újpestieket az Ady Endre 
Művelődési Központban. A május 
22-én, 10-14 óráig tartó Minifamília 
programban Mazsola és Tádé mellett 
többek között két generáció ked-
venc mesefigurái, Egérke, Fülöpke, és 
Varjú bácsi is megérkezik. Az Ametist 
Bábszínház előadásán túl a Bem 
Néptáncegyüttes táncbemutatót és 
táncházat tart. A Minifamília prog-
ram ideje alatt játszóház, kézműves 
foglalkozások, arcfestés, móka, kaca-
gás várja a családokat. Belépés: 300 
Ft/fő, egyéves kor alatt ingyenes. 

CSALÁDI NAP A VÍZTORONYNÁL 
A víztoronynál rendezi meg május 
28-án egész napos családi programját 
Újpest Önkormányzata. A nagyszabású 
rendezvény egy újabb láncszeme az idei, 
fesztiválok éveként „elkönyvelt”, eszten-
dőnek. Az újpesti Sminksuli, lapunk szé-
pészeti rovatának segítője arcfestéssel 
jelentkezik, továbbá játszóház várja a 
gyermekeket, a színpadi programok 
igazi sztárparádét ígérnek: Zoltán Erika, 
Brasch Bence, Patai Anna, Curtis fellépé-
sét. Az egész napos program ingyenes.
 
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS
A Ferenczi Noémi-díjas restaurátor, 
Nemes Takách László festménykiál-

lítása május 12-én nyílik az Újpest 
Galériában. A győri születésű 
művész már gyermekkorában elkö-
telezte magát a művészetek mellett, 
mégis restaurátorként kezdett dol-
gozni a Közlekedési Múzeumban, 
majd elvégezte a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola restaurá-
tor szakát. Később papírrestaurálás-
sal, papírmasé készítés történetével, 
gyakorlati és elméleti oktatással fog-
lalkozott. Nyugdíjba vonuláskor 
kapta a rangos elismerést, a Ferenczy 
Noémi-díjat. A kiállítás május 29-ig 
látogatható.

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 sike-
re jelzi, nem elsajátíthatatlan ismere-
tekről van szó, ráadásul roppant 
kedvező tanfolyami áron. Május 
18-án, a Karinthy Frigyes ÁMK 
Főépületében indul tanfolyam, szer-
dai és csütörtöki napokon. Az 
internet használatának időskori elsa-
játítását segítő képzés a Budapesti 
Művelődési Központ programja, 
támogatója a UPC. A díja mindössze 
1000 Ft. 

FRIDA KAHLO ÉS A MEXIKÓI 
MURALISTA ALKOTÓK
Több mint tíz esztendeje, hogy 
tavasszal Mexikó művészete kerül 
az újpesti tárlatlátogatók figyelmé-
nek előterébe. Május 13-án, 18 
órakor nyílik Mexikó magyarorszá-
gi Nagykövetsége közreműködésé-
vel a XX. század mexikói festői pla-
kátokon című kiállítás, amelyen 

Frida Kahlo és Diego Rivera, vala-
mint a mexikói muralista mozga-
lom legkiemelkedőbb alakjainak 
reproképeiből nyílik tárlat. A kiállí-
tást Isabel B.Téllez Rosete, Mexikó 
magyarországi nagykövete nyitja 
meg. A tárlat  május 29-ig látogat-
ható.

A SPORT UTÁN:  SMILE KONCERT
Újpest Önkormányzata szervezésé-
ben május 20-án, 14 és 20 óra 
között sportversenyeken mérhetik 
össze erejüket és tehetségüket az 
újpesti fiatalok, 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 támogatá-
sával jön létre. Labdarúgó-, parkröp-
labda-, 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, majd az estét 18 órától a 
tábor színpadán a Smile Showtime 
Band koncertje zárja. 

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 
jelentkezhetnek. Olyan alkotásokat 
várnak, amely az erdő szépségét, az 
erdő és az ember, kapcsolatát, illetve  
az élet az erdőben  témákat láttat-
ják. 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 KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő május 19-én, 
csütörtökön, 16-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz 
iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Bejelentkezés a 369-
09-05-ös telefonszámon.

Kiss Péter országgyűlési képviselő fogadóórát tart május 
17-én, kedden, 13.30 órától a Nádor utca 1-ben az MSZP 
kerületi székházában (előzetes bejelentkezésre is van lehe-
tőség a várakozás elkerülése érdekében. Természetesen 
más időpontban is lehetséges a megbeszélés, egyeztetés a 
441-5555-ös telefonszámon.

FOGADÓÓRA
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők június 6-án, hétfőn, 

17-18-óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, 
Ozsváth Kálmán Gyula képviselők június 6-án, hétfőn, 
18-19- óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda 
(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 Ifjúsági Tagozata könyvgyűjtő akciót 
szervez. Ha van olyan szépirodalmi könyve, ame-

lyet felajánlana erdélyi vagy csángóföldi iskola javára, vár-
juk Önt az Újpest-központ aluljáróban lévő standunknál, 
május 18-án, 24-én, 26-án és 30-án, 16 és 19 óra között, 
vagy a Szent László tér 7. alatt, péntekenként 17 és 18 óra 
között. Telefonos egyeztetés után házhoz is szívesen 
megyünk: 06-70-213-8524

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

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, 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.). 

IN GYE NES ADÓS SÁG REN DE ZŐ TA NÁCS ADÁS 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Bp., Nádor u. 1.). A DHK (Díjhátralék kezelő) ügyfeleinek 
TÁVHŐDÍJ ill. KÖZÜZEMI DÍJTARTOZÁSOKRA – a 
tanácsadás mellett lehetőség nyílik azonnali részletfizeté-
si megállapodás megkötésére! Dr. Hortoványi Izabella 
Ügyvédi Iroda részéről Ambrus Tibor Géza ügyintéző – 
előzetes bejelentkezés alapján – várja Önöket hétfőnként. 
Információ és jelentkezés a 06 20 592 2825 telefonszámon 
hétköznap 14-17 óráig.

GI TÁ RO SOK KLUB JA ÚJ PES TEN!
Szeretettel várjuk mindazok – kezdők, haladók, 
érdeklődők –jelentkezését, akik szívesen vennének részt 
egy zenei közösség munkájában. Hozd magaddal: tudáso-
dat, jókedvedet, kíváncsiságodat, kottás füzetedet, gitáris-
koládat, zeneszeretetedet. Figyelem: nem oktatás, csak 
konzultáció, a klubtagság ingyenes! Érdeklődni a 06/20-
419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P 10–15 óráig. 
Cím: 1046 Bp., Nádor 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

Bérbe adjuk 
Az Újpesti Vagyonkezelő 
ZRt. felajánlja (1042 Buda-
pest, Munkásotthon u. 66-
68.) az alább felsorolt  IV. 
kerületi, jelenleg még üres 
garázsingatlanait és terem-
garázsban lévő gépkocsi 
beállóhelyeit, melyet bér-
beadás útján kíván haszno-
sítani.

Amennyiben hirdetésünk  felkeltet-
te érdeklődését, az alábbiakban meg-
adott irányár fi gyelembevételével  te-
gye meg árajánlatát a bérlet lehetősé-
gére. Irányár (ÁFA-val):

Önálló garázs bérleti díja: 15 000 Ft/
hó.

Új építésű önálló garázs bérleti díja: 
20 000 Ft/hó.

Teremgarázsban beállóhely bérleti 
díja: 12 000  Ft/hó.

Várjuk az ajánlattevők írásos jelent-
kezését, melyet az Újpesti Vagyonkeze-
lő ZRt. 1042 Budapest, Munkásotthon 
u. 66-68. címére 2011. május 20-ig  el-
juttatni szíveskedjenek.

2011
 a Fesztiválok 

Éve
a „Találkozzunk 

többször!” jegyében
Újpest Önkormányzata 

szeretettel várja a 
városrész lakóit 

szabadtéri 
rendezvényein:

Május 28.: Családi nap 
az újpesti víztoronynál 

Június 3-5.: Folklór 
Fesztivál és táncház 
– Szent István tér 

Június 24-25: 
Szabadtéri színház, 
újpesti zenekarok 
fesztiválja – Szent 

István tér 

Augusztus 24-28.: 
Újpesti Városnapok 
– Szent István tér



A nótázó Újpest (jó) 
hírét viszik
László Mária versmondóként, költőként, nótaestek 
szervezőjeként, az Újpesti Magyardal és Zenebarát 
Társaskör vezetőjeként lapunk olvasói előtt is ismert. 
Márciusban volt tíz esztendeje annak, hogy Marika 
hihetetlen elszántsággal és kitartó szervezéssel sok 
újpestit, sőt vállalkozót, ráadásként Újpest Önkor-
mányzatát, valamint a Roma Kisebbségi Önkormány-
zatot is felsorakoztatta a magyar nóta ügye mellé. A 
sikerszéria folytatódik. 

– Honnan ez az elhivatottság? 
– A Tungsram vegyésztechnikusaként bármennyire is 

érdekelt a munkám, legalább annyira lekötött életem ér-
telme, a szavalás. Közel másfél évtizede leszázalékoltak. 
A versmondás, az írás kapaszkodót jelentett. Indultam 
szavalóversenyeken, volt, hogy három év alatt 11 díjat 
hoztam haza Újpestre! A vers elvezetett a nyugdíjasok 
szervezeteihez, barátokra leltem. 

– Miként lett a versmondásból nótaest? 
– A verstől egy lépésre volt a magyardal. Az Artisjus-

évkönyvekben dalszövegírók és zeneszöveg írók között 
jegyeznek. Megjelent, 85 dallal, kottás kiadványom. 
Teljesen véletlenül rábukkantam Ugró Gyula polgár-
mester feledésbe merült dalaira. Kézenfekvő volt, hogy 
az újpestiek előtt csendüljenek fel először. Így, 2001 
óta, évente 3-4 nótaestet hozunk tető alá. A dalokat 
kedvelő, kiskeresetű, idős embereknek élményt adó es-
tek ezek, sztárelőadókkal. Befogadónk az Ady Művelő-
dési Központ. A találkozásokra műsoron kívül is van 
igény, ezért jött létre a társaskör. Mindezeknek orszá-
gos híre van. 

– Hogyan formálódik egy-egy nótaest programja?
– Mindig van évforduló, apropó. Megemlékeztünk 

Dankó Pista, a kalandos életű nótakirály születésének 
150. évfordulójáról. Tavasszal többek között a hazaszere-
tetről daloltak a nótaénekesek, májusban Gaál Gabriel-
la emlékére sikerült például Madarász Katalint fellépés-
re kérnünk. A nótakedvelők között jól ismert az a mon-
dás, mely szerint Dankó Pista nótafáján friss, egészséges 
hajtásokat kell nevelnünk… itt Újpesten, sokat teszünk 
ezért.  – B. K.

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

        Újpest Önkormányzata

KOMPLETT 
SZEMÜVEG 

6999 FT!
COMPUTERES 

SZEMVIZSGÁLAT, 
GYERMEKSZEMÉSZETI 

RENDELÉS! 
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, 

JAVÍTÁS, 
KONTAKTLENCSE

PETKA OPTIKA 
1041 Budapest, 
Templom u. 2.
Tel.: 369-43-12 

N Y I T V A : 

H-P: 9.00-17.00 
Szo: 9.00-12.00            

Üdülési csekk elfogadás    

WWW.UJPESTOPTIKA.HU

Ingyenes hirdetés 
újpesti cégeknek
Budapest Fõváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzata pályá-
zatot hirdet az újpesti kisvállal-
kozások fejlõdését elõsegítõ 
támogatásról.

A pályázat helyi kisvállalkozások 
számára biztosít ingyenes megjele-
nési lehetõséget az Újpesti Napló 
címû újságban, a pályázat elbírálá-
sát követõ 4 hónapon belül két 
alkalommal, alkalmanként legfel-
jebb 1/8 oldal terjedelemben. 
A pályázati adatlap letölthetõ a 
www.ujpest.hu weboldalról. A 
pályázatokat írásban, pályázati for-
manyomtatványon a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, 
vagy postai úton folyamatosan 
lehet benyújtani. Postázási cím: 
Budapest Fõváros IV. ker. Újpest 
Polgármestere, 1325 Bp., Pf. 107.
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Egy hét terápia 
avagy egy emberséges 
kórház anatómiája

Egy szombat éjjel engem is vá-
ratlanul utolért a halálfélelem-
mel „festett” rosszullét. Az orvos 
mentőt hívott és fél óra múlva az 
Árpád kórház neurológiai osztá-
lyán voltam. Az ügyeletes orvos, 
dr. Nagy Attila adjunktus, nem 
küldött el különböző indokok-
kal, például, hogy nem Újpesthez 
tartozom, sajnálom, nem mi va-
gyunk az ügyeletes kórház… 

Azonnal teljes körű orvosi vizs-
gálatnak vetett alá, ezek során 
meggyőződhettem magas fokú 
szakmai hozzáértéséről, ember-
séges magatartásáról. A vizsgála-
tok után a Neurológiai Osztály há-
rom ágyas szobájába vittek, ahol az 
ápolónő azonnal bekötötte az in-
fúziót és én immár megnyugodva 
számoltam a lassan hulló cseppje-
it. Reggel tudtam meg az adjunk-
tustól, ha egy órával később érke-

zem, sokkal súlyosabb állapotba ke-
rülhettem volna.

Az osztályt jellemző nemes szelle-
mi légkör dr. Kiss Gábor osztályvezető 
főorvos példás munkáját dicséri, aki 
legjobb tudásához mérten összehan-
golja és irányítja a gyógyító személy-
zet munkáját. Ahogy teltek a napok, 
egyre jobban éreztem magam, eb-
ben közrejátszott a segítőkész nővér-
gárda, a tisztaság, a fegyelem, a rend 
és a nyugalom, amely biztosította a 
teljes gyógyulás feltételeit. 

A mindent felölelő orvosi vizsgá-
latok végül megnyugtató eredményt 
hoztak számomra. Az Árpád kórház-
ban töltött egy hét bebizonyította, 
hogy gyógyszerhiány és elavult or-
vosi műszerek birtokában is képesek 
őszinte és mély, hivatástudattal ren-
delkező orvosok eredményes gyógyí-
tó munkát végezni. Még annak elle-
nére is, ha három szakember mun-
káját végzik nap, mint nap. Dr. Nagy 
Attila adjunktus és kollégái hivatás-
tudatból, emberségből számomra és 
valamennyi betegtársam számára je-
lesre vizsgáztak.  Keresztes Szilvia

Olvasási 
rekordkísérlet
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
2011. május 13-án, pénteken, 13 
órára a Szabó Ervin térre (VIII. Sza-
bó Ervin tér 1.) vár mindenkit, aki 
szeretne hozzájárulni az „olvasá-
si rekordkísérlet” sikeréhez és ez-
zel az olvasás népszerűsítéséhez. A 
szervezők mintegy ezer résztvevő 
megjelenésére számítanak.

A szervezők kérik, hogy az érdek-
lődők hozzák magukkal kedvenc 
könyvüket – akár e-book formájá-
ban – és vegyenek részt egy negyed-
órás közös olvasáson. Regisztráció 
12.40-től, a résztvevők karszalagot 
kapnak. A rendezvény moderátora: 
Lévai Balázs műsorvezető, újságíró. 

A programra a Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Központi Könyvtára 
előtt kerül sor, rossz idő esetén a re-
kordkísérlet a Központi Könyvtár át-
riumában kerül megrendezésre, be-
járat a Reviczky utca felől. 

 Király könyvtár
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Kinek adjam?
Az Újpesti Sajtó Kft., az 
Újpesti Naplón, illetve a 
www.ujpest.hu honlapon 
keresztül segíti az újpes-
tieket abban, hogy a sze-
mélyi jövedelemadó be-
vallásakor hogyan rendel-
kezzenek az SZJA 1%-áról. 
Érkezési sorrendben – kö-
zöljük mindazon újpes-
ti alapítványok nevét, te-
vékenységi körét, amelyek 
ezt kérik. 

Az alapítvány neve: A Fóti Ká-
rolyiak Alapítvány 
Adószám: 18671788-1-13 
Az alapítvány célja, a nagykárolyi 
Károlyi család 1945 előtt végzett, 
több évszázados jótékonysági mun-
kájának folytatása és a nemzeti érté-
kek mentése a jövő nemzedékei szá-
mára. Szociálisan rászoruló gyerme-
kek, határon túli diákok, idős em-
berek anyagi, erkölcsi támogatása, 

a fóti és a fűzérradványi kastély tár-
gyi és szellemi örökségének ápolása, 
a hagyományok újjáélesztése, a mű-
emlékvédelem, a természetvédelem 
és a szociális tevékenység anyagi bá-
zisának megteremtése. 

Az alapítvány létrehozói: nagyká-
rolyi Károlyi László és Károlyi Lászlóné 

Az alapítvány neve: Erkel Gyula 
Újpesti Zeneiskola Alapítvány 
Adószám: 18130061-1-41
Az Alapítvány közvetlenül, vagy az 
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolán ke-
resztül támogatja a Zeneiskola ta-
nulóinak zenei, szellemi, erkölcsi ne-
velését, fejlődését, segíti a zeneisko-
lai rendezvények fi nanszírozását, a 
kiemelkedő teljesítményt elért nö-
vendékek házi díjazását, növendé-
kek, zenekarok versenyeken való 
részvételét, bármilyen cél megvaló-
sítását, mely a Zeneiskola és növen-
dékeinek érdekét szolgálja. 

Az alapítvány képviselője: 
Kornacker Gyuláné 
 
Az alapítvány neve: UTE az Után-
pótlásért Alapítvány
Adószám: 18165159-1-41
Az alapítvány tevékenységi köre: A 
fi atalok egészséges életre nevelése, 

sportoltatása, az utánpótlás neve-
lés.

Az alapítvány neve: Újpesti Ter-
mészetbarátok Turista Egyesülete
Adószám: 19802941-1-41
Az alapítvány tevékenységi köre: Az 
1916 óta működő egyesület a pénzt 
közösségi célokra használja.

Az alapítvány neve: A Fiatalok az 
Emberi Jogokért Alapítvány
Adószám: 18123546-1-41
Célunk, hogy ismeretterjesztő kiad-
ványainkon keresztül széles körben 
terjesszük, hirdessük az ENSZ Em-
beri Jogok Egyetemes Nyilatkoza-
tának szövegét, így minél több fi a-
tal megismerje, hogy mik is azok az 
emberi jogok, és elérjük, hogy min-
dennapi életük részévé váljanak 
ezek az elvek. Elősegítve egy bé-
késebb, boldogabb, mindenki szá-
mára élhetőbb világ létrehozását, 
ahol nincs háborúskodás a nemze-
tek között, az emberek nem nézik 
le társaikat csak azért, mert azok 
valamiben (bőrszínükben, szokása-
ikban, vallásukban, stb.) különböz-
nek tőlük, és úgy bánnak ember-
társaikkal, ahogyan ők maguk sze-
retnék, hogy bánjanak velük.

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 
14-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.

Táborozzunk, de hol?

Ha végre itt 
(lesz) a nyár…
Az Újpesti Sajtó Kft. segíteni szeret-
né a családokat annak eldöntésé-
ben, vajon hol táborozzon, nyaral-
jon a szünidőben a gyermek. Lapunk 
következő számaiban rendszeresen 
megjelentetnénk azokat a lehetősé-
geket, amelyeket a táborok fenntar-
tói, szervezői eljuttatnak hozzánk. 

Összeállításunk röviden közli a szer-
vező nevét, a tábor helyszínét, a ter-
vezett programokat, a részvételi díjat, 
az esetleges kedvezményeket (testvér-
kedvezmény stb.)

A megjelenési lehetőség az önkor-
mányzat intézményei esetében in-
gyenes. Mások által szervezett tábo-
rok esetében: 10 000 Ft+ áfa/megjele-
nés. Azok a táborok, amelyeket az ön-
kormányzat pályázatai útján támogat, 
a térítési díjból 50 százalékos kedvez-
ményt kapnak. 

 A pártok által nyújtott lehetősége-
ket külön kezeljük.

A megjelentetésre váró szöveget – 
szerkesztve közöljük – az alábbi cím-
re kérjük: hirdetés@ujpestimedia.hu, 
vagy fax.: 785-0466

Újpest, a cool-város
Hamarosan megnyílik az újpes-
ti ajándékbolt, ahol a városrésszel 
kapcsolatos tárgyakat, ruhákat le-
het majd kapni. Az új üzlet kínála-
tában olyan, fi atalok számára ké-
szült pólók is lesznek majd, ame-
lyek kifejezetten a tizen-huszonéves 
korosztály ízlésvilágát fejezik ki. 

Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere ezzel kapcsolatban hirdetett 
versenyt. A feladat egyszerű: tervezzenek pólóra nyomtatható, trendi, cool 
Újpest emblémát és szlogent, ami azt fejezi ki, hogy Újpest miért jó hely, mi-
ért jó itt élni, fi atalnak lenni? 

Pályázni folyamatosan lehet az Újpest-Káposztásmegyer Facebook oldal-
ra feltöltött tervekkel. A győztes az lesz, akinek pályamunkája a legtöbb 
„lájkot” kapja, nyereménye Sziget-belépő lesz. Az első tervet a május 28-i, Új-
pesti Családi Napra már megvalósítjuk.   (un)
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Tovább támogatják 
a focistákat
A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt., Európa egyik leg-
nagyobb energetikai vállalata megújítja az egy évvel ezelőtt 
megkötött szerződést és továbbra is támogatja az Újpest 
FC-nél folyó szakmai munkát. Nagyrészt ennek is köszönhe-
tő, hogy csapatban az előző szezonban hét, a 2010/2011-es 
NB I-es bajnoki idényben kilenc tehetséges fi atal mutatkoz-
hatott be. Az ünnepélyes aláírásra pénteken kerül sor, az 
eseményről következő számunkban részletesen beszámo-
lunk.  (un)

Köszönik az 1 százalékot!
Az Újpesti Természetbarátok Turista Egyesülete megköszö-
ni az adózók által 2010-ben juttatott támogatást. A kapott ösz-
szeget Pilis hegységben található Janda Vilmos kulcsosházunk és 
Dunakeszin lévő sporttelepünk karbantartására használjuk fel. 
1916-óta működő egyesületünk továbbra is várja szíves segítségü-
ket! Adószámunk: 19802941-1-41.  Szabó József elnök

Pontosítás
Előző lapszámunk 6. oldalán megjelent „Díjak a legjobbak-
nak” című írásunkban tévesen közöltük a fotópályázat két 
díjazottjának nevét. Helyesen: Laczkó György (1. helyezés), 
Nemesszeghy Árpád (3. helyezés). Az érintettektől és olvasó-
inktól elnézést kérünk.  (a szerk)

Megvan az 
első érem!
Kaposváron került sor a röplabda Leány Or-
szágos Serdülő Bajnokság döntőjére, amelynek 
az UTE csapata is résztvevője volt. Lányaink az 
erős mezőnyben megszerezték a bajnokság 3. 
helyét és az ezzel járó bronzérmet!  A döntő-
ben a miskolci Albrecht-MVSC-MISI, a Békés-
csabai RSE, a HPQ Szeged, az ajkai Röpisuli 
Sportegyesület, az UTE és a Vasas Hofeka Óbu-
da szerepeltek. A csapatokat a helyszínen sor-
solással két csoportba osztották, amelyekben 
körmérkőzésekre került sor. A sorsolás szeszé-
lye folytán a három erősebb csapat azonos cso-
portba került. 

A csapat játékára és eredményére 
Ratimorszky Károly edzővel együtt a Női Röp-
labda Szakosztály méltán büszke, ígéretesnek 
tartja a Budapesti Serdülő Bajnokságban és az 
Országos Serdülő Kupában való további jó sze-
replés lehetősége szempontjából.  – G. G.

Nem kell 
műteni 
a sérülés 
után
Pakson súlyos sérülést 
szenvedett az Újpest 
FC tehetséges játékosa, 
Dvorschák Gábor. Az or-
vosi vizsgálatok ismeretében – 
apró öröm – a védőt nem kell 
műteni. A futballista számá-
ra így is szomorúan zárul a 
szezon, hiszen idén már nem 
léphet pályára, de a felkészü-
lést legalább már a csapattal 
kezdheti meg.

– A  Mária utcai klinikán megállapították, 
hogy a szemem alatti csont eltört, az arc-
csontom pedig megrepedt. Jó hír viszont, 
hogy műteni nem kell – mondta a labda-
rúgó. – Most három hétig nem mozogha-
tok, ezután pedig kerékpározással, köny-

nyebb mozgással kell kezde-
nem a visszatérést.

– A lehető legrosszabbkor 
jött a sérülés, hiszen Ver-

mes Krisztián, Kiss Zol-
tán és Rubus Tamás ki-
esése után, mondhat-
juk,  a „tiéd volt a pá-
lya”.

– Valóban, most va-
laki nagyon nem sze-
rethet engem, hiszen 
akkor történt velem 
mindez, amikor be-
játszhattam volna 
magam a csapatba. 
Most bent ragadhat-
tam volna a kezdő-
ben, vagy legalábbis 
a szűk keretben.
– Mit gondolsz, volt 

szándékosság Vayer Gá-
bor mozdulatában?

– Miután elfejeltem a 
labdát, egy ütemmel ké-
sőbb nagy ütést éreztem 

oldalról. Azt gondolom, 
hogy nem volt szándékos, nincs ben-

nem harag, manapság ez benne van a foci-
ban. A meccs másnapján egyébként Gábor 
felhívott, elnézést kért, jobbulást kívánt és 
megbeszéltük az esetet. 

(A mérkőzés a Paks 2-1-es győzelmével 
zárult.)

Eredmények: BRSE-Újpest 3:1, Vasas-Újpest 3:0, Újpest-MVSC 3:1, a győzelemmel az elődöntőbe került 
a csapat. Az elődöntőben ismét a Vasas következett: Vasas-Újpest 3:0. A harmadik helyért: Újpest-HPQ 
Szeged 3:0. A sima győzelemmel az újpesti lányok megszerezték az újjáalakult női röplabda szakosztály 
első országos serdülő bajnoki érmét.



szerelési munkálatok. Gyors és megbízható, akár 
hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatában. Tel.: 
06-20-959-7581

� AKCIÓ! 40%-os kedvezménnyel várjuk ked-
ves vásárlóinkat május 5-30-ig. Cím: IV. ker., 
Szent István tér 2.

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

Állást keres
� Középkorú tanítónő gyermekfelügyeletet vállal 
a nyári szünetben. Hétvégén és esti órákra is. Tel.: 
06-30-521-9651

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

Régiség
� Veszek készpénzért bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, csillárokat, porcelánokat, 
szobrokat, könyveket, bizsukat, ékszert, kitűnte-
tést, hangszert, írógépet, varrógépet, rádiót, tel-
jes hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-70-
357-4951

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

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

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

14 H i r d e t é s

In gat lan el adó
� 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 lakó-
parkban cserét beszámítunk. Tel.: 06-1-233-0849, 
06-20-525-0216

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

� Újpesten a Megyer-lakóparkban, 5 éves, 2 eme-
letes téglaépületben, földszinti, 90 m2-es, még 
nem lakott, igényesen kialakított öröklakás, te-
remgarázzsal eladó. Tel.: 06-20-476-1414

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

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

� 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

� Eladó a IV. kerületben egy 38 m2-es, szoba-hallos, 
téglaépítésű, szép világos, konvektoros, jó állapo-
tú lakás. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-1-369-9781

� Izzó lakótelepen, 49 m2-es lakás eladó. Nyílászá-
rók, konvektor és vízvezetékcsere történt. Érdek-
lődni 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-es, kétszintes, 3,5 
szobás, duplakomfortos. Beépített minőségek, 
extrák. Tulajdonostól, ár.: 29,5 MFt. 20 m2 garázs 3 
MFt. Tel.: 06-70-368-3436

� Eladó Káposztásmegyer I-en, 3 emeletes, cse-
réptetős házban lévő, 62 m2-es, kiserkélyes, felújí-
tott, szép, tehermentes öröklakásunkat (ligetes, 
fás). 1 perc villamos, busz, központ. Ár: 12 MFt,  
Tel.: 06-20-326-2643

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

� Újpesten, a Chinoin utcában, tulajdonostól el-
adó egy 31 m2-es, téglaépítésű, vízórás, gázkon-
vektoros, azonnal költözhető lakás, a hozzá tar-
tozó kis kerttel. I. á.: 7,49 MFt, tel.: 06-30-921-0838

� Eladó egy 2 szoba összkomfortos, szabadon 
álló családi ház Rákospalotán (XV. kerület), 85 m2-
es, 140 négyszögöles telken. I. á.: 26 MFt, érdek-
lődni: 06-1-233-1108

� Újpesten, a Megyer lakóparkban, 5 éves, tég-
lából épült, összkomfortos, parkettás, erkélyes, 
garzonlakás, tárolóval, zárható kocsi beállóval, 
magánszemélytől eladó. Csendes környezet, jó 
közlekedés. Tel.: 06-1-230-1338, 06-1-233-1876, 
06-30-426-8860, 06-30-441-6038

� Eladó vagy kiadó bútorozatlanul az Erzsébet u. 
2+1 fél szobás, 72 m2-es, II. emeleti. A Pozsonyin 
1+2 félszoba 54 m2-es, VII. emeleti tehermentes 
lakás, magánszemélytől. Tel.: 06-70-565-4804, 06-
20-349-6819

� Tulajdonostól eladó a IV. kerület, Szigeti Jó-
zsef utcában, négyemeletes ház II. emeletén, 67 
m2-es, jó állapotú, 2+1 félszobás, erkélyes, re-
dőnyős, vízórás és tehermentes panellakás. Ga-
rázsbérleti jog átruházható! Irányár: 11,9 MFt. 
Közvetítők ne hívjanak! Tel.: 06-20-374-6759

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

� Nógrád megyében, festői környezetben,  jó ál-
lapotú, panorámás, hegyi, téglanyaraló eladó. Víz, 
villany, telefon, kandalló van. Irányár: 4,3 MFt Tel.: 
06-20-417-1375

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

� Kiadó az Izzó lakótelepen, 58 m2 + teraszos, 2 
szobás, egyedi fűtésű, teljesen felújított, IV. eme-
leti, tiszta lépcsőházban, kis rezsiköltségű lakás. 
Érdeklődni 9-18-ig, ár: 70 000 Ft/hó + rezsi, tel.: 
06-70-583-4334

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

Ingatlant vesz
� 80-110 m2 közötti, minimum 3 szobás, téglaépí-
tésű ingatlant vásárolnék 18 MFt készpénzért a IV. 
kerületben. Feltételek: zöld udvar/kert, autóbeál-
ló. Csak magánszemélyek keressenek! Tel.: 06-20-
773-8855, e-mail: laverne@freemail.hu

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, a metróhoz közel, a 
Nyár utcában a földszinten, 13 m2-es üzlethe-
lyiség kiadó, csendes tevékenység céljából. Tel.: 
06-30-442-4730

Garázs
� Megyeren 30 m2-es garázs júniustól kiadó. Tel.: 
06-1-233-1702

� Újpest központban, közvetlenül a metrónál, te-
remgarázsban kocsibeálló hosszú távra kiadó. Tel.: 
06-20-458-4195

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

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkély-
beépítés és felújítás, előtetők, kerítések gyár-
tását és javítását vállalom. Tel.: 06-1-360-0035, 
06-30-975-2315

� 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

� Duguláselhárítás, víz, gáz, központi fűtés-
szerelés, mosdók, wc-tartályok cseréje, vízórák 
cseréje. Tel.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089

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

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

� Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugaljak, 
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villany-

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 Tanfolyamok, képzések
A Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Új pes ti 
Ki ren delt sé gé nek (1042 Bp., Ár pád út 
56.) fo lya ma to san in du ló tan fo lya mai
– Közbeszerzési referens
– Biz ton sá gi őr (va gyon őr, test őr)
– Tűz vé del mi elő adó
Tan fo lyam szer ve ző: 06-30-552-3938

Ke res ke del mi kép zé sek: 8 ál ta lá nos 
is ko lát vé ge zet tek szá má ra:
– Élel mi szer- és ve gyiáru el adó
– Ven dég lá tó el adó
Szak mun kás ok ré szé re:
– Bolt ve ze tő
Érett sé gi zet tek ré szé re:
– Ke res ke del mi ügy in té ző
Tan fo lyam szer ve ző: 06-20-951-3357

INTENZÍV OKJ 
TANFOLYAMOK ÚJPESTEN

fizetési kedvezménnyel
VAGYONŐR, BIZTONSÁGI ŐR 

(vagyonőr + testőr) és 
RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ

tanfolyamok 18 000 Ft-tól (+ vizsgadíj)
tanfolyamszervező: 06-30/557-1236

NYT. sz.: 00296/2008
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Az Újpesti 
Piac- és 
Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      18 Ft-tól               30 Ft-tól
Burgonya  198 Ft-tól             200 Ft-tól
Vöröshagyma 198 Ft-tól             250 Ft-tól
Fejessaláta  100 Ft-tól             150 Ft-tól
Retek      70 Ft-tól             100 Ft-tól
Újhagyma   80 Ft-tól             120 Ft-tól
Alma  298 Ft-tól             300 Ft-tól
Spenót, sóska 300 Ft-tól             400 Ft-tól
Paradicsom 448 Ft-tól             350 Ft-tól
Koktélparadicsom  800 Ft-tól             980 Ft-tól
Paprika  698 Ft-tól             600 Ft-tól
Erőspaprika 120 Ft/db-tól    70 Ft/db-tól
Medvehagyma 300 Ft-tól             250 Ft-tól
Brokkoli  600 Ft-tól               –
Új karalábé   70 Ft-tól            100 Ft-tól

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Új zeller    200 Ft-tól            100 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
Citromfű    300 Ft-tól            300 Ft-tól
Kapor      60 Ft-tól   –
Dísznövény, virág  
Muskátli    450 Ft-tól            450 Ft-tól
Büdöske    100 Ft-tól            120 Ft-tól
Petúnia    100 Ft-tól            120 Ft-tól
Árvácska      80 Ft-tól            100 Ft-tól
Verbéna    300 Ft-tól            300 Ft-tól
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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

nénikém tudta, hogy én is 
szeretnék valamikor önálló 
iparos lenni, és szeretek sze-

relgetni – mesél a múltról Tábori Fe-
renc. – Felvetette, jó lenne, ha besegíte-
nék esténként, hétvégén, mert sokszor 
beteg az alkalmazott. Beleegyeztem, 
amikor csak tehettem, kezembe vet-
tem a szerszámot. Később, a főállásom 
mellett egyre kevesebb időm maradt 

erre a foglalatosságra. Egyszer aztán a 
nagynéném végleg döntés elé állított. 
Felajánlotta: vegyem át az üzletet. So-
kat tépelődtem, mert a MÁV-nál meg-
becsültek, vasúti főtiszt voltam. Igaz, 
túl sok pénzt nem kerestem, és akko-
riban nem volt lehetőség kitörésre. Vi-
szont rendkívül sokat tanultam, mert 
különféle műhelyekben dolgoztam, 
mielőtt elvégeztem a MÁV tiszti isko-

lát. Komoly dilemma előtt álltam, ám 
megkönnyítette a döntésemet, hogy 
nézeteltérésem támadt néhány „elv-
társsal”. A csúcsvezetés megrökönyö-
dése közepette felmondtam és mun-
kába álltam a Templom utcai üzletben. 
Ennek már harminchét éve. 

Korábban csavargyártással és ke-
rékpár-javítással foglalkoztak a kis 
műhelyben, amit rövid ideig Tábo-
ri Ferenc is folytatott. Ezzel egy idő-
ben beindította a motorjavítást is. Ez 
a változás tetszett az embereknek és 
egyre gyakrabban hozták a motorja-
ikat is. Mondanunk sem kell, hogy a 
szakember nem küldött el senkit. Egy 
idő után úgy felfutott ez a tevékeny-
ség, hogy választani kellett a kerékpár 
és motorkerékpár javítás között. Nem 
lehetett kérdés, mi kerül a cégtáblá-
ra. Az özvegy nagynéni volt a tulajdo-
nos, Tábori Ferenc lett az üzletvezető. 
Sajnos, néhány hónap múltán a nagy-
néni megbetegedett és rövid idő után 
elhunyt. Tábori úr nyakába szakadt 
minden teendő. Nem maradt más vá-
lasztása, a nevére kellett venni az üz-
letet.  – Á. T. (folytatjuk)

A motorok doktora 2.

„A víztornyon túl 
kezdődik a hazád”
Folytatjuk Tábori Ferenc motor restaurátor életét bemuta-
tó riportunkat.

A

RENDŐRSÉGI HÍREK

Autótolvajt fogtak
Állampolgárok tájékoztatták lapunkat, hogy a Fóti 
úton, a Fiumei út és a Váci úti sarok közötti területen, 
2011. május 9-én reggel 7 óra 10 perc körüli időben, fog-
ták el a teherautót eltulajdonító személyt a rendőrök.

A tulajdonos jelzésére indultak útnak a járőrök és a 
kapott útmutatás alapján sikerült elfogni a bűncselek-
mény elkövetőjét. A határozott és törvényes intézke-
dést követően sikerült előállítani a rendőrségre – tájé-
koztatott az esetről Cserna Sándor, közbiztonsági refe-
rens. (un)
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Csinosítják a parkokat
A márciusban alapított Újpesti Városgondnokság Kft. munkatár-
sai már javában dolgoznak az újpesti köztereken. Egymás után rakják 
rendbe az játszótereket, virágágyásokat, szállítják el a közterületeken 
található zöldhulladékot. Április végén pedig hozzáláttak a kaszálások-
hoz, a virágok kiültetéséhez, parkok (képünkön) rendbetételéhez. Kö-
vetkező számunkban részletesen beszámolunk munkájukról.

Felejthetetlen élményt nyúj-

tottak az újpestieknek a má-

jus 7-i Káposztásmegyeri 

Nap sport-, és családi prog-

ramjai, erről tanúskodnak 

felvételeink is. Az esemény-

ről részletes beszámolónk a 

www.ujpest.hu weboldalon, 

még több kép az ujpest-

kaposztasmegyer facebook 

oldalon található.

Nekiiramodtak a káposztási futók

Mókából, kacagásból nem volt hiány

Tolvai Renáta és Kökény Attila fellépése 
koronázta meg a rendezvényt

Ki az erősebb? – 
szkanderben az igazság

A tombola fődíja
csodaszép kerékpár volt

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
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