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SZEBBÉ, VIRÁGOSABBÁ
VÁLNAK A KÖZTEREK
Virágokat ültettek, füvet nyírtak, 
játszótereket tettek rendbe a Vá-
rosgondnokság szakemberei, a vá-
rosvezetők és a lakosok szemetet 
szedtek.   – 4–5. oldal 

KISÉRTETKASTÉLY 
VAGY ÚJPEST ÉKESSÉGE?
Az újpesti víztorony jövőjével kap-
csolatban kérdeztük a pártok kép-
viselőit és a polgármestert. A siófo-
ki víztorony felújítását most fejezik 
be.  – 2–3. oldal 

TÍZEZER MUSKÁTLIT
KAPNAK AZ ÚJPESTIEK
Tízezer darab muskátlival ajándé-
kozza meg az önkormányzat a ke-
rületi lakosokat pénteken délután 
Káposztásmegyeren, illetve szombat 
reggel a Családi Napon. – 11. oldal 

A SZAKVEZETŐ KÖSZÖNI
A LILA-FEHÉR FIÚKNAK
Mészöly Géza értékeli lapunknak az 
újpesti labdarúgók 2010–2011-es 
szezonjának teljesítményét. Mint 
fogalmaz, büszke játékosaira.  
 – 13. oldal 

www.ujpest.hu

Sztárfellépők – köztük Zoltán Erika és Curtis – 
szórakoztatják az újpestieket szombaton.  
 – 7. oldal, 16. oldal
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Családi Nap 
a víztoronynál



Újpest ékessége lehet a jövőre 100 éves épület

Újjá lehet varázsolni 
a víztornyot
Siófokon már sikerült: felújították, átalakították és új, vendég-
csalogató funkciókkal bővítették a 45 méterrel a város fölé ma-
gasodó víztornyot. A volt hidroglóbusz egyidős az Újpest lát-
képét meghatározó víztoronnyal, mindkettő 1912-ben épült, 
az állapotuk között azonban jelentős különbség van. A siófo-
ki csillog-villog, még ebben a hónapban átadják, ezzel szemben 
az újpesti életveszélyes, lakattal lezárt. Mint arról beszámoltunk, 
Wintermantel Zsolt polgármester a közelmúltban tartott hely-
színi bejárása után az épületet felügyelő Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal és a tulajdonos Fővárosi Vízművek Zrt. is pozití-
van nyilatkozott a leendő hasznosításról. Lapunk körkérdésben 
érdeklődött az újpesti képviselő-testület frakcióinál arról, támo-
gatnák-e az épület rekonstrukcióját az önkormányzat részvételé-
vel, és milyen funkciót tartanak elképzelhetőnek benne.

Forgó csodatorony
Június végére készül el a felújított, átalakított siófoki víztorony. A város jel-
képének számító hidroglóbusz földszintje üvegfalú körépülettel bővül, itt kap 
helyet a Tourinform iroda az eddigieknél tágasabb területen. A látogatók két 
panorámalifttel jutnak fel a toronyba, ahol két szintről és a glóbusz alatti kör-
teraszról is gyönyörködhetnek a panorámában. Az alsó szinten vendéglátó-
hely üzemel majd forgó padozattal, a látogatók egy helyben ülve csodálhatják 
meg az eléjük táruló látványt, fölötte igazi meglepetés készül. 

A 420 millió 883 ezer forintos összköltségű  beruházáshoz 300 millió forin-
tot nyert a város az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív 
Program pályázatán. A város korábbi pályázatát tavaly elutasították, a város 
képviselőtestülete akkor úgy döntött, saját erőből is belefog a felújításba. A 
projekthez második nekifutásra sikerült támogatást szerezni.
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KDNP: Irodaház, étterem, kilátó
Szalma Botond frakcióvezető

Azt hiszem, az önkormány-
zat ma nincs abban a hely-
zetben, hogy a helyrehoza-
talban bármilyen formában 
részt vegyen. Egyedül azt 
tudom elképzelni, hogy pá-
lyázatot írunk ki a hasznosí-

tásra, és hosszú távra – legalább 15-20 évre – ki-
adjuk annak a vállalkozásnak, amelyik a rende-
zési tervben megadott paraméterekkel irodahá-
zat, éttermet, kilátót, vagy bármit létrehoz, ami 
új munkahelyeket teremt, és Újpest újkori neve-
zetessége, színfoltja lehet.

Jobbik: Múzeumként működjön
Pajor Tibor frakcióvezető

A víztorony ipartörténeti 
emlék, ezért eredeti formá-
jában kell megőrizni az utó-
kor számára és lehetővé kell 
tenni múzeumszerű megte-
kintését. Az épület fenntar-
tása a tulajdonos, azaz a Fő-

városi Vízművek Zrt. feladata és nem az Újpesti 
Önkormányzaté. A Jobbik számára fontos, hogy 
az újpestiek olcsóbb ivóvízhez juthassanak, ezért 
is kezdeményeztük a Vízművek privatizációs szer-
ződéseinek felülvizsgálatát. Előbb szerezze vissza a 
Fővárosi Önkormányzat a Vízművek részvényeit a 
külföldi tulajdonosoktól, aztán ingyen is a miénk 
lehet a víztorony!

LMP: Kutató és kiállító tér, 
rendezvényterem
Perneczky László frakcióvezető

Igen, lehet a víztoronyból az 
újpesti „szellemiség világító-
tornya” is! Képzeljük el! A to-
rony tövében pavilonok, lu-
gas, kockás abroszos fogadó, 
színpad és szuvenírbolt. A 
torony belsejében hatalmas 

Eötvös-inga lóg. Fentebb fi zikai és időjárási megfi -
gyelésekre alkalmas interaktív oktatótermek, mű-
szaki, helytörténeti és művészeti kiállítások, igazi 
„bölcs toronyőrökkel”! Legfelül házasságkötésekre 
is alkalmas rendezvényterem lehet, ahová az ifjú 
párok babonából lépcsőn mennének! Évente ün-
nepi fényjátékokat vetítenénk a víztoronyra.



MSZP: A műemlék meghatározza a 
kereteket
Farkas István az MSZP frakcióvezető-helyettese

Az építési és műemlékvédel-
mi előírások határozzák meg, 
hogy a víztoronyban milyen 
esetleges új funkciónak lehet 
helye. Ezért ezeknek a kerete-
in belül lehetséges szakmai 
alternatívákat kidolgozni. Az 

előkészítési folyamatba és a döntésekbe az újpesti 
lakosságot és civil szervezeteket is érdemes volna 
bevonni. Ebben a munkában valóban érdemi sze-
repe lehet az önkormányzatnak is. Indokolt len-
ne emellett a frakciók véleményét más, az újpesti 
családok mindennapjait jobban érintő kérdések-
ről is kikérni.

Újpestért Egyesület: Étterem, kávé-
zó, csillagvizsgáló
Dr. Dabous Fayez frakcióvezető

Az újpesti víztorony igen 
szorosan tartozik Újpest 
képéhez, életéhez és törté-
nelméhez. Úgy gondolom, 
hogy szerepet kell kapnia 
az újpestiek társadalmi éle-
tében, látogatható legyen 

és ne csupán egy betonoszlop maradjon.
Ezért gondolom, hogy magát a víztornyot és 

a környezetét helyre kell hozni, esetleg a ma-
gasban egy kisebb éttermet, vagy kávézót, vagy 
akár csillagvizsgálót lehetne létesíteni. Az a fon-
tos hogy az emberek keressék meg ezt a fontos 
műemléket.

Kísértet-
kastély 
vagy 
Újpest 
ékessége?
– az újpesti víztoronyról kérdeztük 
a polgármestert.

A víztorony Újpest egyik szimbólu-
ma, ráadásul műemlék. Wintermantel 
Zsolt polgármester néhány nap-
ja az épület bejárása alkalmával azt 
mondta, sokféle elképzelés született 
már arról, hogy mire lehetne hasz-
nálni a víztornyot, de minden jó el-
gondolás elakad a jogszabályok és hi-
vatalok útvesztőiben. 

– A víztorony engem ma egy elhagyatott kísértet-
kastélyra emlékeztet, márpedig az elhagyatott kas-
télyok előbb-utóbb az enyészeté lesznek. A vízto-
rony Újpest egyik legfőbb ékessége, büszkesége. 

Nem sok ilyen épület van a fővárosban. Számomra 
egyértelmű tehát, hogy meg kell menteni. Ha nem 
teszünk valamit, egy idő után olyan állapotba kerül, 
hogy biztonsági okokból le kell bontani. 

Ön milyen elképzelést támogatna?

– Úgy gondolom, hogy az épületek vannak az em-
berekért és nem fordítva. És ez a műemlékekre is 
igaz. A műemlékek is akkor igazán értékesek, és ak-
kor tudjuk valóban megőrizni őket, ha van igazi 
szerepük az életünkben, ha valamilyen módon az 
emberek életét szolgálják. Ezért nekem az a célom, 
hogy a víztorony legyen megint az újpestieké. Le-
gyen szerepe az életükben. Senki nem fog költeni 
rá pusztán azért, mert műemlék. Az újpesti embe-
rek sem akarnak olyan épületre pénzt költeni, amit 
nem használhatnak semmire, amihez nem lehet 
semmi közük, csak nézhetik, ahogy tönkremegy.

Lát esélyt arra, hogy lesz valami előrelépés?

– Nagyon örülök, hogy a múltkori bejárás után az 
illetékesek nyitottnak mutatkoznak arra, hogy a 
kor követelményeihez igazodva felújítsuk a víztor-
nyot, legyen valami funkciója, és ezáltal visszaad-
juk az újpestieknek. El tudom képzelni, hogy ötlet-
pályázatot hirdetünk, megkérdezzük az újpestie-
ket, mi legyen a víztorony rendeltetése. Siófokon 
például – tudomásom szerint – kilátóvá alakítják, 
ami ráadásul forgó kilátó lesz, kétszintes kávézó-
val, két lifttel. Ilyesmit én is el tudok képzelni. De 
sok más jó megoldás is lehetséges. A lényeg, hogy 
„élő” hely legyen Újpest ékessége, ne kísértetkas-
tély.  – U. N.
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A játszótereket is gondozzák
A Flotilla utca házsorát nagy zöld terület zárja le. Ott jártunkkor éppen a levágott füvet ge-
reblyézték össze a Városgondnokság Kft. emberei. Idilli kép, üde zöld és a kora nyári meleg-
ben árnyékot adó fák fogadják az arra járót. A frissen vágott fű illata betölti a levegőt. A te-
rület Frangepán utcához közel eső szakaszán a motoros fűnyíróval vágják a zöldet. A két, ma 
még munkaterületi szakasz között kialakított és bekerített játszótér rendezett képet mutat, át-
gereblyézett kavics, és szinte érintetlen homokozó várja a kisgyerekeket. Reggel ért véget itt a 
munka, a cserjék visszavágva sorjáznak a kerítés szélén.

A kétéves Macskássy Márk, az aranyló homokban megállás nélkül tolja a dömpert, a kis-
autókat. Láthatóan élvezi a birodalmat. Édesanyja Fodor Eszter, szívesen mesél arról, kedvenc 
törzshelyük a játszótér, ahová, ha tehetik, naponta kétszer is kisétálnak. – Most még sok kis-
gyerek alszik, de egy óra múlva benépesül a játszótér. Szerencsések vagyunk, hogy a közelünk-
ben van ez a terület – mondja az anyuka.
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egcsillant a remény, hogy 
sok-sok év után előbb-utóbb 
végre sikerülhet az újpestiek, 

s különösképp a Káposztásmegyeren 
élők közlekedési lehetőségein javíta-
ni. Wintermantel Zsolt polgármester 
régóta küzd a fővárosnál egy nagy-
szabású közlekedési beruházás meg-
valósításáért. A villamos, vasút, autó-
busz és metró vonalait összekapcsoló, 
úgynevezett intermodális közlekedési 
csomópontot a Külső Szilágyi út, Me-
gyeri út találkozásánál alakítanák ki. 
A polgármester közbenjárásának kö-
szönhetően az idei központi büdzsé-
ben külön fejezetet kapott beruházás 
tervezési költsége. 

Ezt követően a Budapesti Közleke-
dési Központ Zrt. megkereste az új-
pesti önkormányzatot, a 3-as metró 
Káposztásmegyerig történő meghosz-
szabbításának ügyében. A megvalósít-
hatósági tanulmány elkészítéséhez tá-
mogató nyilatkozatot és együttműkö-
dést kértek az újpesti városvezetéstől. 
Ez a módja annak, hogy uniós forrá-
sokra lehessen pályázni – tudtuk meg 
a polgármesteri hivatalban. 

A felkérésére természetesen öröm-
mel mondott igent a városvezetés. A 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 
üzleti tervében hat nagyszabású fej-
lesztési program előkészítése szere-
pel, amelyekről lapzártánk után tár-

gyal a Fővárosi Közgyűlés. Ezek kö-
zött van a kettes metró és a gödöl-
lői HÉV összekötése, a hármas metró 
rekonstrukciója, a metrószerelvények 
cseréje, valamint a vonal meghosz-
szabbítása Káposztásmegyerig. A vo-
nal rekonstrukciójára vitathatatlanul 
szükség van, miután 1976-os átadá-
sa óta nem korszerűsítették, így meg-
oldatlan az akadálymentesítés, az állo-
mások nagy részén nincsenek mozgó-
lépcsők sem. A huszonötezer lélekszá-

mú Káposztásmegyer lakói csak átszál-
lással érhetnek a belvárosba, az agglo-
meráció autósforgalma sem irányítha-
tó át a közösségi közlekedésre – sorolta 
az indokokat a BKK.  

Mint ismert, a 3-as metró 
Káposztásmegyerig való meghosszab-
bítása már 1990-ben szerepelt Demsz-
ky Gábor főpolgármesteri program-
jában, a SZDSZ–MSZP-s városvezetés 
azonban ebből húsz év alatt sem való-
sított meg semmit.   – U. N.

Új reménysugár
a káposztásmegyeri
metró ügyében
M

Színpompás, bőven virágzó Nebáncs virág-
ra cserélte le az Újpesti Városgondnokság 
Kft. a tavasszal kiültetett növényeket. A Ki-
rály utcai sétány ágyásaiba tizenötezer tő 
került, a virágokból többet is Wintermantel 
Zsolt polgármester ültetett el.

A Városgondnokság 
a játszóterek kör-
nyezetét is megsza-
badítja az elburján-
zott növényzettől



Két helyszínen várta az 
önkormányzat eszközökkel 
az önkéntes takarítókat

TeSzedd! 
Újpesten is 
Újpest Önkormányzata csatlakoz-
va a „TeSzedd” akcióhoz, május 21-
én várt minden környezetéért tenni 
akarót az Országos Takarítási Napon. 

Káposztásmegyeri Településrészi Önkor-
mányzat Hajló utcai hátsó bejáratánál, il-
letve a Berda József utcai parkolóban vár-

ták az önkéntes tenni akarókat. A helyszíneken 
megjelentek, és a takarításból aktívan kivették a 
részüket a városrész vezetői is. Wintermantel Zsolt 

polgármester a kisfi ával érkezett, és türelmesen 
magyarázta és mutatta meg gyermekének a szer-
számok használatát. Nagy István, illetve Rádi At-
tila alpolgármesterek a takarítás mellett szakmai 
szemmel is fi gyelték a helyszíneket, csatlakozott az 
önkéntességi naphoz dr. Tahon Róbert aljegyző is. 

A környezet szebbé tételét célzó önkéntes taka-
rító napra Újpest Önkormányzata biztosított szer-
számokat, takarító eszközöket, zsákokat, és a ké-
sőbbiekben gondoskodik az összegyűjtött hulladé-
kok elszállításáról.  

Köszönet mindenkinek, aki részese volt környe-
zetünk szebbé, tisztábbá tételének! – U. N.

Céges takarítók
Az önkormányzati helyszínek mellett a városrész több pontján találkozhattunk szombaton taka-
rító, szemetet gyűjtő újpesti polgárokkal. A Jégpalota mögött a Magyar Posta Zrt., míg a Megyeri 
út mentén az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség munkatár-
sai gyűjtötték szervezetten a hulladékot. De családok, baráti közösségek is szorgoskodtak több he-
lyen, saját takarító eszközeikkel.

A

Képviselők is gereblyével
A Berda utcai találkozóhelyen önkormányza-
ti képviselők is segítettek a szemétszedésben. 
A munkában a Fidesz frakció tagjai: Balázs Er-
zsébet, Németh Edit Éva, Bartók Béla, Hladony 
Sándor, Jókay Attila jártak az élen, de Cserna 
Sándor közbiztonsági referens is kivette részét 
a munkából.  

Káposztásmegyeren dr. Dabous Fayez, a 
Káposztásmegyeri Településrész Önkormányzat 
elöljárója, Tóth Sándor, az Újpesti Sajtó Kft. ügy-
vezetője, valamint Timkó Antal várta a vállalko-
zó szellemű takarítókat, hogy együtt vessék bele 
magukat a környék kitakarításába. Ezen a hely-
színen szintén zsákot, lapátot, gereblyét bizto-
sított az önkormányzat a munkavégzéshez. 
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A csikkszedők
Az Újpest-kertvárosi közösség tagjai saját 
portájuknál, a templom körül serénykedtek. 
Vágvölgyi Gergely, az Újpest-Kertvárosi Plébá-
nia képviselő-testületének sajtófelelőse ezút-
tal nemcsak hírvevője volt az akciónak, hanem 
főszervezője is. „A kertvárosi hívek sokat tesz-
nek a templom kertjének gondozásáért, a tisz-
ta környezetért. Ezúttal kiléptünk a kerítésen 
túlra, hogy átfésüljük a templom előtti teret, 
a Rákóczi téri autóparkolót, valamint a Mun-
kácsy Mihály utca és a Mikszáth Kálmán utca, 
plébániát övező szakaszait” – mondta. 

Ezzel a színpompás virág-
ágyásról készült képpel mon-
dunk köszönetet mindenki-
nek, akik részesei voltak kör-
nyezetünk szebbé, tisztábbá 
tételének, és azoknak a ker-
tészeti dolgozóknak (Újpesti 
Városgondnokság Kft.) akik a 
TeSzedd!  akciót megelőzően 
is  folyamatosan végezték az 
egynyári virágok cseréjét és 
gondozását. 



6 Ú j p e s t i  p á r b e s z é d

TÓTH ALEXANDRA: – Az első ku-
tyánkat nagymamámnak ajándékoz-
tuk, mert félt a sötétben. Johnny, 
a mostani kutyusunk, három és fél 
éves, és elmondhatom, semmi baj 
nincs vele. Habár nagy felelősség az 
ebtartás, némi túlzással azt is mond-
hatnám, ugyanúgy kell rá fi gyelni, 
mint egy gyerekre. A harmadik eme-

leten lakunk, könnyedén megszokta a 
paneléletet, persze várja a levegőzte-
tést. Naponta négyszer hozom le, az 
első utunk hajnali fél öt körül van. A 
közvetlen közelünkben nincs kihelyez-
ve zacskó a kukák mellett, de ez nem 
jelenti azt, hogy az ürüléket ne gyűjte-
ném össze, mindig hozok magammal 
nejlontasakot, holott tudom, csak 
reggel és este lenne rá szükség. Egy jó 
gazda minden eshetőségre felkészül.

SZABOLCSI ILDIKÓ: – Biztos, hogy én 
nejlonzacskó nélkül nem viszem se-
hova Panni kutyámat. Amikor azt 
tapasztalom, hogy valaki nem sze-
di fel a kutyája ürülékét, odalépek 
hozzá, és megkérdezem: adhatok egy 
zacskót? Az esetek többségében azért 
ezt elfogadják. Persze afférom is volt 
már ebből, megesett, hogy elküldtek 
melegebb éghajlatra. Előfordulnak 
konfl iktusok a kutyás és a nem ku-
tyás emberek között is, ez tagadha-
tatlan. A kiváltó ok legtöbb esetben a 
kutyaürülék. Én magam is annyiszor, 

de annyiszor belelépek a masszába, 
hogy számát sem tudom. Kutyás gaz-
daként lehetnék megértőbb, de nem 
vagyok, ilyenkor pokolba kívánom a 
hanyag embereket. 

BALASKÓ ÉVA: Prézli nevű kutyánkat 
négyszer sétáltatjuk naponta, s ez bi-
zony komoly elfoglaltságot jelent. Hol 
a párom, hol én fogom meg a pórázt 
és a zacskót. Mert a kettő összetarto-
zik. Aki kutyát tart, általában tudja, 
mivel jár mindez. Nem fi gyelem, mi-
ként cselekszenek a többiek, az biz-
tos, hogy én mindig felszedem az ürü-
léket, láthatja, most is nálam van a 
zacskó. Vannak rossz tapasztalataim, 
de azért nem reménytelen a helyzet, 
mind többen ismerik fel, nem marad-
hat kutyaürülék a helyszínen. Igaz, a 
gondolkodásmódon a legnehezebb 
változtatni. 
 Kép és szöveg: ÁDÁM TAMÁS

Zacskó nélkül soha!
Az ebtartók és az ebnélküliek közötti olykor kibékíthe-
tetlen ellentét: ki felel a kutyapiszok miatt? Az Újpesti 
Párbeszéd kérdőíveiben többen felvetették ezt a kérdést: 
Sokakat zavar az utcán, a fűben bűzölgő ürülék. Múlt 
heti számunkban már foglalkoztunk az ebtartással, ezút-
tal az utca emberét kérdeztük arról, ők miként kezelik, 
amikor kedvencük könnyít magán.

! Kutyapiszok
Minden eb tulajdonos köteles zacskót tartani magánál az 
ürülék összeszedésére. Amennyiben a közterület-felügyelők 
tetten érik az ezt elmulasztó kutyatulajdonosokat, 3000-től 
20 000 forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatják a szabály-
sértést elkövetőket.  

Sokan nem 
érzik magukénak 
a bérleményt
Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. több 
mint négyezer albérletet kezel, és bi-
zony az ingatlanok műszaki állapota 
nem szívderítő. Egyfelől azért, mert 
az elmúlt években többnyire csak 
olyan beruházások történtek, ame-
lyek az azonnali hibaelhárítást, ve-
szélymentesítést vagy a rövid távú 
állagmegóvást szolgálták. Másrészt 
ha a bérlők végeznek saját erőből fel-
újítást, azt a bérleti idejük alatt gya-
korlatilag le is lakják, hosszú távú ál-
lagmegóvásban nem gondolkoznak. 

A panelekkel általában az a gond, kicsi a társaság 
tulajdoni hányada, így pedig nehéz az érdekek ér-
vényesítése. Olyan esetekben jelent ez nehézséget, 
amikor a társasház feladata lenne valamilyen mű-
szaki probléma megoldása, de anyagi okokra hivat-
kozva nem hajlandó teljesíteni. A Vagyonkezelőnek 
ugyanakkor törvényi kötelezettsége, hogy élhető 
feltételeket biztosítson a bérlők számára.

Az ablakok leromlott állapotuk miatt egyre 
többször cserére szorulnak. Amikor sor kerül a lég-
záró műanyag ablakok beépítésére, a természetes 
szellőzés megszűnik és penészedés kezdődhet. Ezért 
sok esetben a bérlő a felelős, mert nem szellőztet.  

Az erkélykorlátok korrodálás miatt egyre több-
ször mennek tönkre, az üveg kimozdul, ez baleset-
veszélyes. A fűtésrendszerek jelentős része mostan-
ra elöregedett, gyakran kilyukad a radiátor. A meg-
kopott csövek miatt sok a rejtett szivárgás, a törés, 
a dugulás. 

Szerencsére akadnak azért olyan bérlők is, akik ma-
gukénak érzik a bérleményüket, ennek megfelelő-
en karban is tartják, és a bérleti szerződés lejártával 
rendben leadják. Összességében mégis elmondható, 
hogy az ingatlanokat sok bérlő nem érzi sajátjának. 

 – MÁS

A Berda József utcai pa-
nellakásban szeméthe-
gyet halmozott fel a bér-
lő, mielőtt felgyújtotta
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üggetlenített gyermekvédel-
mi felelősök kíséretében, és 
segítségével érkezik a rendez-

vényre 250 rászoruló gyermek. Soku-
kat a családja is elkíséri. A nehéz sorsú 

gyerkőcök, az újpesti vállalkozók tár-
sadalmi felelősségtudatának köszön-
hetően ingyenesen jutnak majd fagy-
lalthoz és egy Smile palacsinta nevű, 
különleges fi nomsághoz. 

A rászoruló gyermekek éle-
tén igyekszik segíteni az a 
tombolajáték is, amelyet szin-
tén az Önkormányzat támo-
gatásával rendeznek az esemé-

nyen. A fődíj egy laptop és egy hű-
tőszekrény lesz. A sorsjegyeket mi-
nimum 200 forintért lehet megvá-

sárolni darabonként, de az ár ter-
mészetesen lehet maga-

sabb is, ha a vásárló 
többel kíván hozzá-
járulni a gyermekek 
megsegítéséhez. 
A sorsolás délután 

negyed egykor lesz a szín-
padon. A tombolából össze-

gyűlt pénzt elhelyezik abba a 
dobozba, amely az önkormány-

zat sátra mellett egyébként egész 
nap (17 óráig) fogadja majd a 
pénzadományokat.  U. N.

Diszkókirálynő 
és újpesti rapper 
a családi napon 
A május 28-i egész napos progra-
mon kora délutántól egészen késő 
estig sztárfellépők várják az újpesti-
eket. Az igazi diszkóhangulatot Zol-
tán Erika és táncművészeti iskolájá-
nak növendékei garantálják. Megelő-
zőleg az Újpestben futballozó Széki 
Attila, azaz Curtis rappel a lakótelepi 
létről, a fi atalokról, a „városnegyed”  
hangulatáról.

Erica C., vagyis Zoltán Erika már 4 évesen tudta, 
énekesnő lesz. Álmai valóra váltak, és 25 évnyi tánc 
és zenélés után még mindig felfelé ível karrierje. A 
legutóbb egy kereskedelmi csatorna zenés produk-
ciójában szereplő énekes, találkozásunkkor épp egy 
esti fellépésére tartott.

– Hála a Jóistennek, nehezen tudom beosztani az 
időmet. De ahogy mondani szokták, az embernek 
mindig mindenre van ideje, amire szeretné, hogy le-

gyen. Nagyon remélem, hogy a 28-i Családi Napon 
kegyes lesz hozzánk az időjárás, és az égiek hagynak 
majd minket jól szórakozni!

Az énekesnő elárulta, komolyabb gyakorlásra nincs 
szükségük, hiszen már bejáratott, jól működő műso-
ruk van, mivel minden hétvégén, élőben, közönség 
előtt „próbálnak”. A táncos gyerekek és Erika közös fel-
lépései azonban mindig tartogatnak meglepetéseket.

– Megpróbálunk mindig valami kis pluszt hozzá-
tenni, hogy ha már úgy adódik és sikerül úgy ösz-
szehozni, hogy ne csak a Zoltán Erika tánciskolások 
vegyenek részt egy bulin, hanem maga a névadó is 
– tehát jómagam –, akkor valahogy megpróbálunk 
közösködni. Ezt majd még „tanár úrral” egyeztet-
nem kell – fűzi hozzá Erika mosolyogva. – Remé-
lem, hogy a 28-ai alkalom is egy olyan fellépési pont 
lesz majd a májusi naptárban, amit szép emlékként 
őrizhetünk! (antosa)

Curtis:
– Az újpesti fi atalokról, az újpesti fi ataloknak szólsz? 
Nekik akarsz üzenni?

– Itt nőttem fel Újpesten. Ide jártam iskolába, itt 
focizom a kezdetek óta. Lokálpatrióta vagyok. Szá-
momra fontos, hogy Újpest hangsúlyosan jelenjen 
meg a dalaimban. Akár a negatív oldalai is. Akár a 
problémák is. Szeretném, ha a fi atalok is úgy látnák 
ezt a városrészt, ahogy én. A sötét dolgokat csak 
úgy változtathatjuk meg, ha tisztában vagyunk a je-
lentőségükkel. Ezért szólok róluk is. És nem csak az 
újpestieknek. Bár eleinte féltem attól, hogy éppen a 
foci miatt beskatulyáznak majd, és nem fogadnak el 
sokan. Ehhez képest még ismert FTC-szurkolók is el-
jönnek a fellépéseimre. 

– Milyen érzés éppen Újpesten, egy ekkora rendez-
vényen fellépni?

– Amikor még a Semsey-parkban voltak hasonló 
rendezvények, már akkor is, és azóta is az volt a vá-
gyam, hogy egyszer egy ilyen újpesti napon fellép-
jek. Folyton arról álmodoztam, hogy ott állok majd 
a színpadon, és mindenki eljön, aki ismer, a bará-
taim ott állnak az első sorban. Erre 10 évet kellett 
várnom, de végre eljött a pillanat. Elmondhatatlan, 
mekkora öröm és megtiszteltetés számomra, hogy 
Újpest ilyen formán is elismer. Megérte várni. Új-
pestért mindig megéri.  – Hámori László

(Az interjú teljes terjedelemben a www.ujpest.hu 
oldalon olvasható)

Értékes nyeremények 
a tombolán!
A Családi Napon Ön is segítheti az újpesti rá-
szoruló gyermekeket! Jótékony céllal 200 fo-
rintért vásároljon tombolasorsjegyet! (Továb-
bi pénzadományok az önkormányzat sátrában 
található gyűjtődobozba tehetők.)

A Család Nap tombolajátékának fődí-
ja: egy laptop és egy hűtőszekrény! Továb-
bi értékes nyeremények: Aquaworld belépő, 
20 000 Ft értékű vezetéstechnikai ajándékutal-
vány, McDonald’s menükártyák, dedikált Lisz-
tes Krisztián-mez, Curtis dedikálta póló, CD-k, 
vásárlási utalványok, játékok, torta. 

Az ajándékokat felajánló támogatók: Újpest 
Önkormányzata, Újpesti Vagyonkezelő Zrt., 
MagicBox, Ramada Resort Aquaworld, Magyar 
Autóklub, Curtis, Lisztes Krisztián, McDonald’s, 
az Újpesti Sajtó Kft., és még sok más újpesti cég 
és magánszemély!

250 gyermeknek teszi széppé a szombatot az önkormányzat 

Jótékonysági fesztivál
Május 28-án, szombaton 10 órától várja látogatóit az első Újpesti Családi 
Nap. Az izgalmas, érdekes, és szórakoztató programokból rászoruló gyer-
mekek is részesülnek – mondta el Wintermantel Adrienn, aki a rendez-
vény fővédnökeként közbenjárt, hogy ingyen fagyihoz és Smile palacsintá-
hoz jussanak. 

F
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nap tár 
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IDŐ SZA KI KIÁLLÍTÁSOK
� 11.00-18.00: Nemes Takách László 
festménykiállítása. Május 29-ig. Újpest 
Galéria 
� 11.00-18.00: Mexikói festészet története. 
Plakátkiállítás. Május 29-ig. Újpest Galéria
� 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.
� 9.00-18.00: Vincze Ágota és 
Képzőművészeti Körének kiállítása 
„Tiszta forrásból, a továbbélő népművé-
szet” címmel. Rajz- és festménykiállítás, 
szeptember 12-ig. KFÁMK Főépület 
� 18.00: Dárday Nikolett iparművész 
üvegkiállításának megnyitója június 
2-án. A kiállítás megtekinthető június 
19-ig. Újpest Galéria

ELŐZETES:
� Június 3-án, 17 órakor: 35 éves a 
Kormorán együttes. Kiállítás megnyitó. 
Megnyitja: Wintermantel Zsolt polgár-
mester. UGYIH
� Június 3-án, 18 órakor: A Balaton-
csoport fotókiállításának megnyitója. 
Megtekinthető június 19-ig. Újpest Galéria

PROGRAMOK
Május 27., péntek
MAGYARNÓTA
15.00: „Minden piros, fehér rózsát…” 
Nóta gálaműsor. Ady MK

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
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 28., szombat 
LITURGIA 
18.00: Ünnepi, húsvéti szentmise az 
Adorate Művészeti Egyesület (kórus) és 
a Presto Kamarazenekar közreműködé-

sével. Egek Királynéja Főplébánia temp-
lom 

SZOMSZÉDÜNNEP
17.00: Szomszédünnep a HAKME ren-
dezésében. HAKME Klub

ISMERKEDÉSI EST
17.00: Ismerkedési est. HAKME Klub

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

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái. 
Ady MK

Május 29., vasárnap
ZENE, TÁNC
17.00-22.00: Hétvégi Randevú. Ady MK

Május 30., hétfő
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

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

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
19.00-20.00: Kezdő Zumba. KFÁMK KH
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

Június 1., szerda
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

TANFOLYAM
9.00-11.55: Kattints rá, Nagyi! KFÁMK 
Főépület
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

Június 2., csütörtök
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK
15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat-konzultáció. Ady MK

TANFOLYAM
9.00-11.55: Kattints rá, nagyi! KFÁMK 
Főépület

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

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. Csengei 
Károly előadása. UGYIH

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

VÉRADÁS
Június 23-án, 14-18 óra között Véradó 
napot tart a Vöröskereszt az Újpesti 
Gyermek- és Ifjúsági Házban, amelyre 
minden segíteni szándékozó véradót 
szeretettel várnak. A regisztrációhoz 
fényképes igazolvány, lakcímkártya és 
TAJ-kártya szükséges! 

MUZSIKÁLÓ TAVASZ
Jótékonysági koncert bevételével sze-
retnének újabb lendületet adni a 
Káposztásmegyeri Református Temp-
lom építésének. A május 27-én, pénte-
ken 18 órakor kezdődő, „Muzsikáló ta-
vasz” címmel meghirdetett hangverseny 
első részében a Káposztásmegyeri Refor-
mátus Gyülekezet Kórusa lép fel, majd a 
Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok Vi-
valdi és Mozart műveket szólaltatnak 
meg. Bővebb információ a www.refkap.
hu weboldalon, illetve a 230-4530-as te-
lefonszámon kapható.

JÓTÉKONYSÁGI RUHAOSZTÁS
A Budapest- Káposztásmegyeri Refor-
mátus Egyházközség folytatja jótékony-
sági ruhaakcióját a Karinthy Frigyes Ál-
talános Művelődési Központ Közössé-
gi Házában (IV., Lóverseny tér 6.). A kö-
vetkező alkalom június 6-án, hétfőn és 
7-én, kedden lesz, amikor 10-től 18 órá-
ig várják az érdeklődőket.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN 
Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény: 
Fejezetek Újpest történetéből. A kiállí-
tás megtekinthető – vasárnap és hétfő 
kivételével – naponta 10-17 óráig, 
szombaton 10-14 óráig.
KFÁMK Főépület: Karinthy Frigyes 
emlékkiállítás
KFÁMK Közösségi Ház: Maklári Péter 
fotóriporter Hollókő című fotókiállítása

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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HIPPOKRATÉSZ ÉS
A ZACSKÓS LEVES
Folytatódik a „Vér és Arany” Ady 
Baráti Társaság elnöke, dr. Ady 
Endréné által szervezett egészségügyi 
előadássorozat. Az elsősorban nyug-
díjasok érdeklődésére és tájékoztatá-
sára létrejött programban ezúttal az 
élelmiszerekről, a táplálkozásról nyúj-
tanak hasznos és követendő informá-
ciókat. A „Hippokratész esete a zacs-
kós levessel” című előadás június 
3-án, pénteken 17 órakor kezdő-
dik az Újpesti Polgár Centrumban, 
ahol Vadász László gasztronómiai 
szakértő és Varga Sándor természet-
gyógyász lesz a jelenlévők segítségé-
re. A programot Györgyi Béla előadó-
művész versmondással színesíti. A 
belépés díjtalan!

ÁLDÁS ÉS HANGVERSENY 
Június 4-én hangversennyel emlé-
keznek az Egek Királynéja Főplébánia 
templomban arra, hogy 100 évvel 
ezelőtt, 1911. június 4-én, pünkösd 
vasárnapján vették először használat-
ba a 9600 koronáért épített, romanti-
kus hangzású, de liturgikus célokat 
szolgáló új orgonát. Most, a száz 
évvel későbbi június 4-én, a 18 órai 
szentmisén fognak hálát adni Újpest 
legnagyobb hangszeréért. A szentmi-
sén Horváth Zoltán plébános, Újpest 
díszpolgára, megáldja az orgonát. A 
misét követően, 19 órakor ünnepi 
hangverseny kezdődik, amelyen 
Kemenes András zongoraművész és a 
templom kántora, Tarcsi Veres Attila 
orgonál. Fellép az Adorate Vegyeskar. 
A koncert közben a templom kánto-
ra ismerteti az orgona történetét és 
lehetőség nyílik a 100 éves sípok kéz-
bevételére is. 

NŐI FURCSA PÁR 
Június 11-én, 19 órakor Neil Simon 
klasszikusnak számító vígjátéka, a 
„Női furcsa pár” kerül színre, amely-
nek „férfi” változatát Jack Lemon és 
Walter Matthau filmes alakításával 
zárhattunk szívünkbe. A szerző 
később csavart a történeten egy 
nagyot, és megalkotta a női változa-
tot. A fergeteges vígjáték most Bencze 
Ilona rendezésében kerül színre. A 
történet egy New York-i lakásban 
játszódik, de mindez történhetne 
Párizsban, vagy akár Budapesten is. A 
két női főszereplő, Florence, az elha-
gyott feleség és Olive, a laza újságíró-
nő szórakoztató és összeférhetetlen 
kettőse, mintha tükröt tárna elénk. 
Olyat, amely a nevetéstől állandóan 
kicsúszik a kezünkből. Szereplők: 
Hűvösvölgyi Ildikó, Ivancsics Ilona, 
Szilvássy Annamária, Farkasházi 
Réka, Bajza Viktória, Balázs Andrea, 
Bardóczy Attila, Agárdi László. A 
Száguldó Orfeum vendégjátéka. 
Jegyárak: 2500 és 2200 Ft.

GYERMEKSZEMMEL
Már a tanév közelgő zárása apropóján 
rendezi meg az Újpesti Pedagógiai 
Központ „Gyermekszemmel az 
élménytől a képzeletig” című rajzpályá-
zatának kiállítását. Az Újpesti Gyermek 
Galériában június 9-19. között megte-
kinthető tárlaton 3-7 éves kisgyerme-
kek szabadon választott rajz és festés 
technikával készült alkotásait láthatja a 
nagyközönség. A tanév végi hagyomá-
nyos gálaműsor egyben a kiállítás meg-
nyitása is lesz június 9-én. 

DÁRDAY NIKOLETT KIÁLLÍTÁSA
Mesterei, Z. Gács György, Mánczos 
József és Báthory Júlia tanítványaként 
az üvegbe „beleszerető” Dárday 
Nikolett 1967-ben diplomázott. Az 
Üvegipari Műveknél, majd a bécsi 
Lobmayr cégnél dolgozott, 1970-től 
tanított az Iparművészeti Főiskola 
üveg tanszékén. Saját kísérletezésének 
eredménye a természeti maradvá-
nyok üvegbe égetése, melynek látvá-
nya különleges élményt jelent. Igen 
sok magyar és külföldi alkotótábor-

ban vett részt, a MEOE-n kívül számos 
művészeti csoport és társaság tagja. 
Munkássága gazdagságát jelzi a meg-
számlálhatatlanul sok kiállítás, tárlat, 
valamint a róla írt gazdag irodalmi 
anyag. A kiállítás létrejöttét a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja. A kiállítás 
június 2-19-ig 
látogatható az 
Újpest Galériában.

INTENZÍV IS, NYÁRI IS
Már lehet jelentkezni a Földházi 
Tánciskola és az ÚTSE június 16-án, 
az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági 
Házban induló nyári intenzív társas-
tánc tanfolyamára. A kifejezetten a 
kezdők részére összeállított program 
alapján, hét alkalommal, 2-2 tanítási 
órán lehet elsajátítani Földházi Péter 
profi táncos, koreográfus, nemzet-
közi versenytánc tréner és bíró veze-
tésével a standard táncok alapjait. 
Tanfolyami díj: 8000 Ft. Azok se 
essenek kétségbe, akiknek az inten-
zív tempó is lassúnak tűnik, például 

esküvői táncok betanítására is van 
mód a nyáron, külön időpont egyez-
tetéssel. Bővebb info: 231-7070, 
06-20-911-4527. www.utse.atw.hu

FECSKE ANDRÁS ÉS A BALATON-
CSOPORT AZ ÚJPEST GALÉRIÁBAN
A Balaton, a horgászat, a vízi sportok 
szerelmesei alkotják a Balaton-
csoportot. A téma megszámlálha-
tatlanul sok fotót eredményez ma is. 
A csoportot Fecske András művésze-
ti író, igazi bölcsész, fotós neve fém-
jelzi, akit jól ismernek az újpestiek. 
Fecske András, aki hét könyv szerző-
je, több mint negyven éve fotózik, 
heti- és havilapoknak, különböző 
képzőművészeti kiadványok számá-
ra készített illusztrációkat, illetve 
borítókat. Most a Balaton szerelme-
seként mutatkozik be. A fotózást 
édesapjától, a Könyves Kálmán 
Gimnázium legendás tanárától, idő-
sebb Fecske Andrástól tanulta. 

EMLÉKKONCERT
Liszt Ferenc születésének kétszáza-
dik évfordulója alkalmából térítés-
mentesen látogatható emlékkoncer-
tet rendeznek az Újpest-Kertvárosi 
Szent István Plébániatemplomban 
június 3-án, 19 órai kezdettel. A 
koncerten a zeneszerző géniusz 
orgona- és kórusművei csendülnek 
fel. A fellépők: a templom Laudate 
kórusa, a kórus jelenlegi és régebbi 
tagjaiból alakult kamarakórus, orgo-
nál: Faragó Ákos és Gedai Ágoston. 
Verset mond: Kemenes Anna. 
Konferál: Vágvölgyi Gergely.
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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 Bp., Árpád 
út 56.). Tel.: 369-09-05. Nagy István önkormányzati képvise-
lő június 7-én, kedden, 16-17 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal II/68. Bartók Béla önkor-
mányzati képviselő június 14-én, kedden, 18-19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.). 
Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
június 27-én, hétfőn, 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05

FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS 
Tekintettel arra, hogy a hónap második hétfője munkaszüneti 
nap, Rádi Attila június 20-án tart fogadóórát. Alpolgármesteri 
fogadóóra: 14-16 óra. Képviselői fogadóóra: 16-17 óra.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Június 1-jén, 17-18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart az 
újpesti Fidesz-MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., 
Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P: 11-18-ig a 369-09-05-ös 
telefonszámon.

www.ujpestifidesz.hu

MEGHÍVÓ
A trianoni tragédiára emlékezik a Jobbik Újpesti 
Szervezete június 2-án, 18 órakor, az Andretti 

Üzletház különtermében (1047 Bp., Váci út 13.). A rendez-
vényen ifj. Tompó László irodalomtörténész tart előadást, 
Trianonról tabumentesen címmel.

KÖNYVGYŰJTŐ AKCIÓ
A Jobbik Ifjúsági Tagozata könyvgyűjtő akciót szervez. Ha 
van olyan szépirodalmi könyve, amelyet felajánlana erdélyi 

vagy csángóföldi iskola javára, várjuk Önt az Újpest-
központ aluljáróban lévő standunknál május 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 szí-
vesen megyünk: 06-70-213-8524

FOGADÓÓRA
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 tanács-
adás mellett lehetőség nyílik azonnali részletfizetési megálla-
podás megkötésére! Dr. Hortoványi Izabella Ügyvédi Iroda 
részéről Ambrus Tibor Géza ügyintéző – előzetes bejelentke-

zés alapján – várja Önöket hétfőnként. Információ és jelent-
kezés a 06 20 592 2825 telefonszámon hétköznap 14-17 óráig.

TEADÉLUTÁN
Tisztelettel meghívom Önt és kedves családját június 
2-án, csütörtökön 15.30 órakor kezdődő Teadélutánra - 
egy kötetlen beszélgetésre – az MSZP újpesti irodájába, a 
Nádor u. 1-be. Várom Önt. 
 Baráti üdvözlettel: Kiss Péter országgyűlési képviselő.

TAVASZI TÚRA
A Természetjáró Körünk következő (pecsétgyűjtő) tavaszi 
túrája a Gellért-hegyre május 27-én lesz. Ez alkalommal 
– jó idő esetén – piknikezni is fogunk, hozzanak maguk-
kal pokrócot és elemózsiát. Gyülekező 10 órakor a Gellért 
Szálló előtt a díszkútnál. Ez a túra kb. 3 órát vesz majd 
igénybe, öltözékük és cipőjük legyen kényelmes. Azokat is 
várjuk, akik nem tudtak eljönni az előző sétáinkra!

GI TÁ RO SOK KLUB JA ÚJ PES TEN!
Szeretettel várjuk mindazok – kezdők, haladók, érdeklődők 
– jelentkezését, akik szívesen vennének részt egy zenei közös-
ség munkájában. Hozd magaddal: tudásodat, jókedvedet, 
kíváncsiságodat, kottás füzetedet, gitáriskoládat, zeneszere-
tetedet. Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, a klubtag-
ság 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

– Az elmúlt egy év parlamenti munkájában, amely-
nek aktív részese volt, milyen személyes sikert köny-
velhet el? 

– A 2010. május 4.-i alakuló ülése óta a Parla-
ment 69 új törvényt és 130 törvénymódosítást fo-
gadott el. Ezek mindegyikének vitájában, néhány-
nak az Egészségügyi Bizottság és albizottsága tag-
jaként, az előkészítésében is részt vettem. Már az 
is megtisztelő számomra, hogy választóim bizal-
mából ezt megtehettem. Személyes ügyemnek is 
érzem a határon túli magyarokról szóló törvény 
megszületését, de ide sorolom a 2011. évi költ-
ségvetés elfogadását, a kamarákról, és a nem do-

hányzók védelméről szóló törvé-
nyek megalkotását. Utóbbiak vi-
tájában lehetőségem volt plenáris 
ülésen is szólni.

– A Parlament munkájából mely 
törvény megalkotását emelné ki a sok 
közül? 

– Természetesen Ma-
gyarország új alaptör-
vényének megalkotá-
sát tartom a legfon-
tosabbnak, melynek 
záró vitájában szin-

tén elmondhattam véleményemet. Ugyancsak ki-
emelkedően fontosak azok a törvények, melyek 
az államadósság hatékony csökkentését célozzák, 
vagy amelyek a gyermekvállalást támogatják, mint 
az gyermekek fi gyelembe vétele az adózásnál és  a 
hároméves GYES visszaállítása.

– Mit tart a következő időszak legfontosabb fel-
adatának? 

– Az új alaptörvény tényleges érvényesülé-
sét a sarkalatos és kétharmados törvé-

nyek megalkotása után lehet bizto-
sítani, ezért ez a 25-30 törvény elő-
készítése a jelenlegi legsürgősebb 
feladat. Nagy várakozással tekin-
tek az egészségügyet érintő tör-
vénymódosítások elé, annál is in-
kább, mert ezek előkészítésében 

és vitájában bizottsági tagként és 
orvos-vezetőként is kérték véle-

ményemet. Eközben termé-
szetesen folytatni kell a 
munkahelyteremtést, a 
közbiztonság javítását és 
a lakáshitelesek ügyének 
megoldását is, hogy csak 
a legfontosabbakat említ-
sem. – B. K.

„Lehetőségem volt az újpestiek 
képviseletében szólni”
– Interjú dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselővel

Egy évvel ezelőtt tettek esküt a megválasztott országgyűlési képvise-
lők és megalakult az új Parlament. Az eltelt időszakról kérdeztük 
dr. Hollósi Antalt, Újpest 5. számú választókerületének országgyű-
lési képviselőjét, a Károlyi Sándor Kórház orvos igazgatóját. 
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Újpest, a cool-város
Folyamatosan érkeznek a fi atalos újpes-
ti életérzést kifejező tervek az ujpest-

kaposztasmegyer facebook oldalra. Elsőként két színvonalas munkát va-
lósít meg az újpesti önkormányzat, a felhasználásukkal készült pólók 
megvásárolhatók lesznek a Családi Napon, május 28-án a víztoronynál. 
Wintermantel Zsolt polgármester a fáklyás ballagáson hirdetett tervezői 
versenyt, a győztes belépőt nyer az idei Sziget Fesztiválra. A feladat: tren-
di, cool Újpest emblémát és szlogent készíteni, ami azt fejezi ki, Újpest 
miért jó hely, miért jó itt élni, fi atalnak lenni. A nyertes emblémával meg-
nyomott pólók az újpesti ajándékbolt kínálatában is helyet kapnak.  Fon-
tos, hogy a terveket ne csak a facebook oldalra töltsék fel a pályázók, ha-
nem küldjék be a polopalyazat@ujpestimedia.hu email címre.

Muskátli, csak újpestieknek!
Május utolsó hétvégéjén két helyszínen, összesen 10 ezer darab mus-
kátlival ajándékozza meg az önkormányzat az újpesti lakosokat! 

Május 27-én, pénteken 14 órakor Káposztásmegyeren a Külső Szilágyi 
úti Református templom mellett, a közelebbi Spar-áruháznál 5000 da-
rab virágot vehetnek át. Május 28-án, szombaton 8 órakor a víztoronynál 
(Szilágyi út) szintén 5000 darab muskátli talál gazdára. Az igénylők három 
tő muskátlival járulhatnak hozzá Újpest virágos képéhez. 

A nyári virágok boldog tulajdonosa az lehet, aki újpesti és ezt igazol-
ni is tudja lakcímkártyájával a helyszínen, valamint kitölti az ajándék-
szelvényt. Aki a mellékelt szelvényt magával hozza, hamarabb juthat a 
muskátlihoz, tehát érdemes ezzel érkezni, de a helyszínen is kitölthetők.

Újpestiek, muskátlira fel!

ADATLAP 

név:

cím:

telefonszám:

e-mail:



Liszt Ferenc emlékének 
tisztelegnek a koncerttel
Évente 10-12 fellépés, több kórustalálkozó jelzi, hogy az újpes-
ti Adorate Kórus a három évvel ezelőtti megalakulása óta egy-
re ismertebb. Próbáikat – hetente kétszer – az Ady Endre Mű-
velődési Központban tartják, ahol szeretettel várják mindazo-
kat, akik a műhelymunka és a szereplés részesei akarnak lenni. 

zene és az ének szeretete hozta létre a kórust, amelyet még az „amatőr” 
jelzővel illetnek, ám képzett énekesekből áll. A komolyzenében jártas 
újpestiek, angyalföldiek, palotai fi atalok ötlete volt, hogy a kórus tervé-

vel megkeressék Dombó Dániel karnagyot, egyházzenészt. A fi atal muzsikust nem 
kellett sokáig kapacitálni. A reneszánsz évében megalakuló kórus repertoárjának 
alapját a reneszánsz mesterek művei alkotják, de énekelnek gregorián, barokk, 
klasszikus és romantikus alkotásokat, huszadik századi és kortárs műveket is. Kö-
zel harmincan állnak egy-egy alkalommal a pódiumra. 

A kórustagok hamar összecsiszolódtak, egy gonddal küszködnek: kevés a fér-
fi  énekes közöttük. Úgy tartják, a siker titka a gyakorlás: hétköznap este, hetente 
egyszer szólampróba van, szombaton reggel 9-től pedig összpróba. 

– Igen, ezt az áldozatot meg kell hoznia mindenkinek, hogy az énekelés mel-
lett kicsit háttérbe kerül a család – fogalmazza meg Dombó Dániel. A fellépések 
azonban kárpótolnak sok mindenért. A kórus rendszeres fellépő az önkormány-
zat rendezvényein, és az Egek Királynéja Főplébánia templomban is. Május 28-án, 
még a húsvéti ünnepkör jegyében, az ünnepi szentmisén a Presto Kamaraegyüt-
tessel lépnek fel, Dombó Dániel vezényletével. Június 4-én, szintén a főplébánia temp-
lomban, ünnepi hangverseny résztvevői-
ként, a Liszt Ferenc év és a templom száz-
éves orgonája tiszteletére a géniusz „Te 
Deum”-át adják elő, orgonakísérettel. 

 A kórus számára a 2011-es év első 
féléve azért is emlékezetes lesz, mert 
Adorate Művészeti Egyesületté alakul-
tak, amely egy újabb lépést jelent króni-
kájukban. – B. K

Zenei kurzus
Az újpesti Adorate Művészeti Egyesü-
let 2011 őszén ingyenes zenei kurzust 
hirdet „Liszt Ferenc egyházi kórusze-
néje” címen. Jelentkezni e-mailen és 
telefonon lehet, valamint további in-
formációk érhetők el az alábbi linken: 
www.adorate.eoldal.hu címen. 

A kurzust két záró koncert fejezi 
be október 8-án és október 15-én, 
ahová szeretettel meghívunk min-
denkit – tudatta lapunkkal Dombó 
Dániel karnagy.

Újabb suli siker
Hellinger Ákos, a Német Tagozatos  
Általános Iskola 7/a osztályos tanuló-
ja,  második helyezett lett a Teleki Pál 
Országos Földrajz-földtan Verseny na-
pokban megrendezett döntőjén.

A A lassan véget érő tanévben több mint kétszáz diák látogatott már 
el eddig Wintermantel Zsolt polgármester, országgyűlési képvise-
lő meghívására a Parlamentbe. Legutóbb, május 19-én, az Angol 
Tagozatos Általános Iskola tanulói voltak az Országház vendégei. 



Na végre itt  a nyár…

Táborozzunk, 
de hol?
Az Újpesti Sajtó Kft. segíteni sze-
retné a családokat annak eldönté-
sében, vajon hol táborozzon, nya-
raljon a szünidőben gyermek. La-
punk következő számaiban rend-
szeresen megjelentetjük azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a tábo-
rok fenntartói, szervezői eljuttat-
nak hozzánk. 

A megjelenési lehetőség az önkor-
mányzat intézményei esetében ingye-
nes. Mások által szervezett táborok 
esetében, 10 000 Ft+ áfa/megjelenés. 
Azok a táborok, amelyeket az önkor-
mányzat pályázatai útján támogat, a 
térítési díjból 50 százalékos kedvez-
ményt kapnak.  A pártok által nyúj-
tott lehetőségeket külön kezeljük. A 
megjelentetésre váró szöveget – szer-
kesztve közöljük – az alábbi címre kér-
jük: hirdetes@ujpestimedia.hu, vagy 
fax.: 785-0466

Hol?  Mit?

Kiskalandorok nyári tábora
1-5. osztályos gyerekeknek, naponta 
8-16 óráig. Szervező: Karinthy Frigyes 
Általános Művelődési Központ. Hely-
szín: KFÁMK Főépület

I. turnus: június 21-24., II. turnus: jú-
nius 27-július 7-ig. Díja: 18 000 Ft/hét/
fő. Testvéreknek: 13 000 Ft/hét/fő. Az 
árak a programokra a belépőket, napi 
háromszori étkezést és az útiköltséget 

is tartalmazzák. A programokból: Lá-
togatás az MTV-nél, vetélkedő a Köz-
lekedési Múzeumban, Parlamentlá-
togatás, tőzegtavak, kézműveskedés, 
fagyizás. Jelentkezés: ÁMK Közművelő-
dési csoportnál: 380-6163, június 6-ig.

Az önkormányzat táborai
Újpest Önkormányzata az Újpesti 
Gyermek- és Ifjúsági Ház fenntartásá-
ban biztosít nyári táborozási lehető-
séget a kerület általános iskolás korú 
gyermekeinek. 

Napközis tábor – Újpesten
Az idei tábor programját „Kerek erdő 
közepén” címmel hirdetik meg, kap-
csolódva ezzel az ENSZ „2011 – Az 
Erdők Éve” akciójához. A táborra a 
gyermek iskolájában kell jelentkez-
ni. Az étkezés díja azonos az iskolá-
ban fi zetett összeggel. Bővebb info: 
Petrohánné Tóth Erzsébet, 06-30-
582-5878.

Katalinuszta
Gyermek- és Ifjúsági Üdülő. A kör-
nyék alkalmas arra, hogy túrázzanak, 
felfedezzék a Börzsöny, a Dunakanyar 
szépségeit. A tábor kapujától biológi-
ai tanösvény indul. Az üdülő alkalmas 
kisebb közösségek szakmai táboro-
zására, szaktáborok szervezésére. In-
duló turnus: június 19-25-ig, utána 
turnusváltás: hetente, utolsó turnus: 
augusztus 21-27. 

A tábor első napja ebéddel kezdő-
dik, és az utolsó napon reggelivel fe-
jeződik be. Az egyhetes turnus költ-
sége: 16 000 Ft. Saját ágynemű (háló-
zsák) használata esetén mosatási dí-
jat nem számolnak fel. Info.: Krist Éva, 
UGYIH, 369-1283. 

Velence
Újpest Önkormányzatának tábora, az 
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház fenn-
tartásában. 
Egyhetes turnusok: 

�   Június 19-25.: nyugdíjasok és uno-
kák tábora

 �   Június 26-július 2.: hátrányos hely-
zetű gyerekek tábora

 �   További turnusok: július 3-tól, augusz- 
tus 20-ig, heti váltásban.

�   Augusztus 21-31.: gólyatáborok.
A táborozás várható költsége: 22 600 
Ft, amely tartalmazza a szállás, a napi 
háromszori étkezés, a sportszer- és 
sportpálya használat díját, az orvo-
si ellátást. Bővebb info: Kirst Éva, 
UGYIH, 369-1283.

Nyári sporttábor, tornász 
világbajnokkal az UTE 
Tornaszakosztályánál
Berki Krisztián ajánlatával 2011. június 
20-tól augusztus 19-ig. 5-14 éves lányok 
és fi úk számára, heti turnusban, naponta 
8-tól 16.30-óráig. Szükség esetén a meg-
adott időn túli ügyelet igényelhető 2000 
Ft/hét összegért. A tábor helye: 1046 Bu-
dapest, Szilágyi u. 30., az UTE atlétikai 
stadion és a tornacsarnok területén.

A tábor programja: teremben és 
szabad levegőn játékos ismerkedés a 
sportágak – torna, gumiasztal, atléti-
ka, labdajátékok – alapjaival. Ügyes-
séget fejlesztő szórakoztató játékok. 
Ismerkedés az angol nyelv sportban 
használatos kifejezéseivel.

A tábor díja: 18 000 Ft/fő/hét + 
500 Ft biztosítás, mely tartalmazza a 
napi háromszori étkezést, az egész na-
pos szervezett foglalkozást. (Visszaté-
rő táborozóknak 500 Ft kedvezmény).

Jelentkezés: juhaszjutka57@gmail.com, 
ute.torna@freemail.hu. Tel.: 233-0873, 
06-20-203-7313.
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Bejelentés szúnyogirtásról
Budapest Főváros Kormányhivata-
la Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve bejelenti, hogy biocid termé-
kek előállításának és forgalomba ho-
zatalának feltételeiről szóló rendele-
tének értelmében – a méhek védel-
me érdekében – az alábbi helyeken, 

időpontokban és anyagokkal csípőszúnyogirtást végez.
Az irtás helye: Népsziget, Káposztásmegyer lakótelep I.–II., Külső Szilágyi 

út, Szilas patak mente közigazgatási határig, Bányató körüli területek, Ho-
moktövis lakótelep, Újpest-Megyeri lakótelep, Megyeri–Váci–Fóti út által 
határolt rész, Városi Kórház, Károlyi Kórház.

Időpontja: 2011. június 7/8. és június 21/22. (21 és 02 óra között). Mód-
szer: 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.

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Pénzt csaltak ki
2011. május 19-én a IV. kerületi kapitányság be-
osztottjai a IV. ker. Julianus barát u-ban lakásbe-
törésnél jelentek meg, ahonnan játékkonzolt, va-
lamint mobiltelefont tulajdonítottak el.

Bejelentés érkezett egy idős hölgytől, hogy ismeret-
len telefonáló arról tájékoztatta, közeli hozzátartozó-
ja közlekedési balesetet szenvedett. Ennek során olyan 

súlyosan sérült meg, hogy rajta életmentő műtétet kell végrehajtani, aminek a 
költsége egymillió forint, melyet a bejelentőnek azonnal ki kell fi zetni. Az isme-
retlen közölte, a szükséges pénzt tegye a postaládába, ahová majd egy hatósá-
gi személy érte megy. A telefonálló által közölt tények valótlannak bizonyultak, 
de akkorra már a készpénz a postaládából már eltűnt. Az ilyen jellegű cselek-
mények elsősorban az időskorú, egyedülálló lakosok közül kerül ki, ezért kérjük, 
hogy amennyiben hasonló telefonhívást kap, értesítse a rendőrséget.



A Magyar Szabadidősport 
Szövetség szervezésében 
21. alkalommal bonyolí-
tották le a Kihívás Napját. 
Az eseményen települések 
versenyeztek, a nagyvá-
rosok kategóriájában Új-
pest ezüstérmes lett.

sportrendezvény versenyiro-
dájának adatai alapján az idei 
Kihívás Napján 3 millió 105 

ezer 245 sporttevékenységet végez-
tek az ország településein. Salga Pé-

ter főszervező szerint sikeres volt az 
idei Kihívás Napja, amelyen 135 tele-
pülés és 4 kistérség vett részt. Az ese-
mény honlapján a központi helyszín-
ről (az újpesti Halassy Olivér Sport-
központból) élő internetes közvetítés 
volt olyan népszerű programokról, 
mint Südi Iringó táncórája, vagy Var-
ró Gyula munkahelyi tornája, de volt 
hip-hop táncóra, tipegők, és idősek 
tornája valamint zumba aerobic is.

Újpest egész nap sportolt szerdán. 
A Kihívás Napján a kerület iskoláiban 
kicsik és nagyok, diákok és tanárok 
tették próbára magukat. A Halassy 
Olivér Sportközpontban a hip-hop 

táncosok voltak a legfrissebbek, ők 
pontban kilenckor kezdtek, de a legki-
sebbek sem késlekedtek sokáig. A Vö-
rösmarty, az Aradi, a Csányi, az Amb-
rus és a Pozsonyi úti óvodások foglal-
ták el a csarnokot, és a közös beme-
legítést követően izgalmas váltóver-
senyeken mérték össze ügyességüket.

Az óvodások nem akartak elfárad-
ni. Vidáman teljesítették a feladato-
kat, nevetve hajtottak a győzelemért. 

Szállt a labda a röplabdapályán, alig 
akart a földre esni. A lányok már-már 
profi  módon ütöttek és védekeztek, 
néhányukon látszott, hogy nem elő-
ször próbálták ki a sportágat.

A fi úk természetesen a focipályákon 
vitézkedtek. Potyogtak a gólok, parázs 
jelenetek tarkították a mérkőzéseket. 
Ezúttal nem mindig a győzelem volt a 
legfontosabb, hiszen a Kihívás Napján 
a részvétel számít leginkább.

Polgiping-pong
A programon Wintermantel Zsolt 
polgármester is részt vett, aki elha-
tározta, hogy asztaliteniszben csatla-
kozik a versenyhez. Tervei szerint ad-
dig nem ment volna haza, amig nem 
tud egyetlen adogatást visszaadni. 
„Akkor itt alszunk” – válaszolta mo-
solyogva ellenfele, aki nem volt más, 
mint a sportlegenda, Gergely Gábor 
asztalitenisz világbajnok.

A Tábor utcai sporttelepen a csa-
patsportok játszották a főszerepet.

Országos sikert aratott a város a Kihívás Napján

Újpest a legsportosabbak között

S p o r tÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  2 0 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  m á j u s  2 6 . 13 

A
A vezetőedző sikertörténetnek 
tekinti a bajnoki szereplést 

Mészöly: Köszönöm 
a fi úknak!
Sikeres esztendőt zárt az Újpest FC labdarúgó 
csapata a 2010-11-es szezonban. A bajnokság 
kezdetén Mészöly Géza úgy fogalmazott, reális 
esélyt lát arra, hogy az első hat hely valamelyi-
kén végezzen a csapat. Kijelentését többen – a 
bajnokság ideje alatt – túlzónak ítélték, a veze-
tőedzőnek azonban igaza lett, az újpestiek el-
csípték a bajnokság hatodik helyét.

– Gratulálunk, hiszen az év során még a kiesés szele 
is megérintette az Újpestet.

– Köszönöm az egész csapat nevében – mondta 
Mészöly Géza. – Korábban is voltam már a csapat 
edzője, ezüstérmet is szereztünk, voltunk negyedi-
kek és hatodik helyezettek is.  Most, mégis siker-
történetnek nevezem az idei teljesítményünket, és 

igazán büszke vagyok a srácokra. Azt csak csende-
sen jegyzem meg, talán végezhettünk volna előbb 
is, ha nem hullatunk el pontokat a Paks vagy éppen 
a Szolnok ellen.  

– Mi hiányzott a nagyobb sikerhez?
– Ősszel egy kis plusz, amit a tapasztalt futballis-

táktól vártam. De ezt most felejtsük el, inkább be-
széljünk a fi atalabbakról, hiszen tizenegy újonc mu-
tatkozott be, akik átlagon felüli teljesítményt nyúj-
tottak. Pótolták a sérültjeinket, Vermest, Kiss Zo-

lit, Rubust vagy éppen Dvorzsákot, akik szinte va-
lamennyien oszlopai voltak a csapatnak.  Nem aka-
rok mindenkit felsorolni, de azért szeretném ki-
emelni Lázár Bencét és az észt Ahjuperát. Hihetet-
lenül sokat tettek a csapatunkért, remélem Jarmót 
sikerül megtartanunk a következő idényre is. Dol-
gozunk rajta.

– Sikerül egyben tartani a csapatot? Az edző is 
marad?

– Az edző Újpesten tervezi a jövőt, természete-
sen maradok. Simon Krisztián, a hollandiai kitérő-
je után, velünk készül majd, ha nem kap visszauta-
síthatatlan ajánlatot. Nekünk ebből a gárdából kell 
profi tálnunk. A fi atalok jövőre már nem lesznek 
újoncok, és néhány tapasztalt, rutinos játékossal jól 
összegyúrva még jobbak leszünk jövőre. 

– Mennyi pihenőt kapnak a játékosok és az edző?
– Június 14-én kezdünk. Kinek hosszabb, kinek 

rövidebb a szabadság, ugyanis a különböző válo-
gatottakban nyolc játékosunk érdekelt. Nekem is 
szükségem van egy kis feltöltődésre, mert ugyan a 
végére jól alakult minden, de azért idegileg alapo-
san megviselt a bajnokság. – GERGELY GÁBOR  
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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

� 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

� 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-es ga-
rázs 3 MFt. Tel.: 06-70-368-3436

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

� Újpesten, Megyer lakóparkban, 5 éves, téglá-
ból épült, összkomfortos, parkettás, erkélyes, gar-
zonlakás, tárolóval, zárható kocsi beállóval, ma-
gánszemélytől eladó, csendes környezet jó köz-
lekedés. Tel.: 06-1-230-1338, 06-1-233-1876, 
06-30-426-8860, 06-30-441-6038

� Obival szemben, három emeletes téglaépü-
let, III. emeletén, eladó 2 szobás, 54 m2-es, étke-
zőkonyhás, kamrás, pincetárolós, két erkélyes, 
panorámás, konvektoros lakás. Tel.: 06-20-592-
1731

� Sződligeten frekventált helyen, 362 m2-
es telken, 1990-ben épült, 71 m2-es alapte-
rületű, összközműves, teljesen alápincézett, 
tetőtérbeépítéses, szinteltolásos ikerház garázs-
zsal, áron alul sürgősen eladó. Fűtés: gázkazán, 
vegyes tüzelésű kazán. I. á.: 19 MFt, tel.: 06-30-
406-0040

� Újpest központ közelében (Petőfi utca), 54 m2-
es, 2 szobás, gardróbos, vízórás, erkélyes, világos 
konyhás, emeleti, átlagos állapotú, tehermentes 
panellakás, tulajdonostól eladó. I. á.: 8,2 MFt, tel.: 
06-20-500-1889

� Rákospalotán (kiemelt övezetben), 720 m2-es 
telken, 79 m2-es és 49 m2-es, szabadon álló, fel-
újítandó vagy bontandó házakkal. Telek mérete= 
19x38 méter. I. á.: 28 MFt, tel.: 06-20-500-1889

� Káposztásmegyer I-en eladó háromemeletes 
házban, 2 szobás, kiserkélyes, felújított, tehermen-
tes öröklakás, szép ligetes, fás. Csere is érdekel. 2 + 
félszobás felújított érdekel, nagy erkélyes vagy göm-
bölyű + kicsi Káposztáson. Tel.: 06-20-326-2643

� Izzó lakótelepen, Káposztásmegyeri, azonnal 
beköltözhetően eladó 56 m2-es, 2 szobás, dél-ke-
leti fekvésű, csendes meleg napos, IV. emeleti la-
kás, gázkonvektor fűtés, alacsony rezsi. I. á.: 13,9 
MFt, tel.: 06-30-432-9297

� Eladó tulajdonostól, Nagyváradi-liget II-őn, 
3+1 szobás, 2 erkélyes, II. emeleti lakás, csendes, 
nyugodt helyen. I. á.: 23 MFt, tel.: 06-20-522-8358

� Újpesten 3 és fél szobás, gátfűtéses ház, 556 
m2-es telekkel, melléképülettel, terasszal elő- és 
hátsó kerttel, reklámáron eladó. I. á.: 23,5 MFt, 
tel.: 06-1-379-5475, 06-30-294-9420

� Eladó Újpest Izzó lakótelep, Ugró Gyula soron, 
jó állapotban lévő 1 +2 fél szobás, 67 m2-es lakás. 
Ár: 13 MFt, tel.: 06-20-203-0936

� Újpest központban, metró felett, saroképü-
letben, téglaépítésű, 110 m2-es, 3,5 szobás, pol-
gári, tehermentes, felújítandó öröklakás rendelő-
nek, üzletnek, 2 lakásnak 30 MFt-ért eladó. Tel.: 
06-30-361-1388

� Káposztásmegyer legjobb részén, a Dunakeszi 
utcában, eladó egy 82 m2-es, II. emeleti lakás, tel-
jesen felújítva. Ingatlanosok kíméljenek! Tel.: 06-
20-924-4387, e-mail: szabo.uracs@gmail.com

� Újpesten, Izzó lakótelepen, kockaházban, pa-
norámás, 56 m2-es, 2 szobás, erkélyes, gázkon-
vektoros fűtésű, IV. emeleti öröklakás eladó. Új 
külső műanyag nyílászárók. Közös költség 4600 
Ft/hó. Eladási ár: 11,7 MFt, tel.: 06-70-637-2718

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

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

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

� Eladó, IV. kerület, 38 m2-es szoba-hallos, tégla-
építésű, szép világos, konvektoros, jó állapotú la-
kás. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-1-369-9781

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

Ingatlant kiad
� Újpest központban, metróhoz közel, 1,5 szo-
bás, 35 m2-es, bútorozott, vízórás, panellakás, 1-2 
fő részére, 40 000 Ft/hó + rezsiért kiadó. Kaukció 2 
hónap. Tel.: 06-20-581-4208

� Balatonon, Siófok Sóstón nyaraló kiadó 2500 
Ft/fő/nap. Tel.: 06-30-950-99-77, 06-30-242-8355

� Izzó lakótelepen, gázkonvektoros, 2 szobás la-
kás, hosszú távra kiadó. Tel.: 06-20-922-6395

� Albérleti szoba hölgy részére kiadó Újpesten. 
Ár: 35 000 Ft rezsivel, tel.: 06-30-212-0774

� Kiadó Újpest Izzó lakótelep Ugró Gyula soron 
45 m2-es, 1,5 szobás, házközponti fűtésű lakás. 
Tel.: 06-20-203-0936

� Izzó lakótelepen, 60 m2-es, 2 szobás, teljesen fel-
újított, egyedi fűtésű lakás kiadó. Ár: 70 000 Ft/hó 
+ rezsi, tel.: 06-70-583-4334, napközben 9-18-ig.

Ingatlant cserél
� Lakáscsere 1,5 szobás budai, panorámás, par-
kettás, redőnyös, alacsony rezsijű, jó elosztású la-
kásomat 2,5-3 szobásra vagy lakásrészre cserélném 
értékegyeztetéssel. Tel.: 06-70-366-6881

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

Garázs
� Újpest, Liszt Ferenc utca 23/a alatti teremga-
rázsban beállóhely kiadó. Ár: 12 000 Ft/hó, tel.: 
06-20-330-6824

� Újpest központban, metró végállomásnál, te-
remgarázs beállóhely kiadó. Alkalmas személy-, 
vagy furgon gépkocsi és motorkerékpár egyide-
jű tárolására. I.á.: 14 000 Ft, tel.: 06-30-322-7583

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

– Biz ton sá gi őr (va gyon őr, test őr)

– Fegyvervizsga
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

Figyelem, 
álláslehetőség!

Budapest, IV. kerület, 
Újpesti Városgondnokság 

Kft. önállóan dolgozni tudó 
idénymunkásokat keres 
kaszálási és kertészeti 

munkákra, azonnali mun-
kakezdéssel. Érdeklődni a 

06-30/661-0834 telefonszá-
mon, vagy e-mailen az 
info@varosgondnoksag.
ujpest.hu címen lehet.

Régiség
� Veszek készpénzért! Bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, csillárokat, szobrokat, por-
celánokat, hangszereket, könyveket, bizsut, ék-
szert, kitűntetést, varrógépet, írógépet, teljes ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállással. Tel.: 06-357-4951

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

� Matematikaoktatás, vizsgafelkészítéstől a fel-
zárkózásig, szaktanártól a kerületben, referen-
ciákkal. Hosszú távú tapasztalattal, valamennyi 
korosztály számára, minden szinten. Pótvizsgá-
ra felkészítés, korrepetálás. Tel.: 06-70-301-9551

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

� Komplett számítógép 12 000 Ft fémállvány-
nyal 6000 Ft, forgószék 6000 Ft, LG tv 12 000 Ft, 
egyben 31 000 Ft. Nicon fényképezőgép szett-
ben 24 000 Ft, minden egyben 52 000 Ft. Tel.: 
06-20-5417-5900

Állást keres
� Számítógépes munkát vállalok otthon vagy 
munkaviszonyban. Tel.: 06-20-354-1900

Társkeresés
� Független, víg kedélyű, 61 éves, nem dohány-
zó férfiként keresem hozzám illő 56-64 év közöt-
ti hölgyet, aki nem anyagias, szeretetre vágyó, 
kölcsönös szimpátia alapján, szélhámosok kí-
méljenek, a szeretet fontos! Tel.: 06-20-233-0681

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

� Társasházkezelés, közös képviselet, jogi, 
könyvvizsgálói műszaki hátérrel. Teljes körű 
ügyintézéssel. Tel.: 06-70-366-6881 www.
atateamhazak.hu 

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

� 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

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

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

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

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

� Kis BT vállalja társasházak kezelését, számí-
tógép konfigurációk összeállítását, fordítást, 
egyéb működési körébe tartozó munkákat. El-
adó teremgarázsban korlátozott számú gépko-
csi beálló. Tel.: 06-20-377-2155

Utazás
� Május 29. Gyereknap a Schönbrunni állat-
kertbe: 7 400 Ft. Június 4. Bécs-Schönbrunn: 
7200 Ft. Június 5. Gráz-Eggenberg kastély: 
8800 Ft. Június 19. Tavasbarlang Ausztriába: 
7500 Ft. Június 16. Kőrutazás Erdélyben:  68 
900 Ft. Június 19. Piknik a Fertő tavon: 6800 
Ft. Szeptember 13. Horvát kőrút: 69 900 Ft. 
BBTOURS. 1043 Bp., Munkásotthon u. 18. Tel.: 
06-1-780-1269

Ápolás
� Bentlakásos intézetünkben az or-
szág egész területéről idős emberek (fek-
vőt is) ápolását vállaljuk – átmeneti egyhó-
napos időszakra is – teljes ellátással, egy-
szeri összegű befizetés nélkül, napi díj elle-
nében. Tel.: 06-1-350-0999, 06-1-350-0997

KITTI KUTYAKOZMETIKA
cím: IV,. ker., Lőrinc u. 18.

nyitva: H-P: 9-17 óráig, Szo: 9-12 óráig
Bejelentkezés: személyesen 

vagy telefonon: 20/448-15-26 Kriszta,
20/441-54-28 Évi,

30/710-17-51 Ibolya.
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Az Újpesti 
Piac- és 
Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      28 Ft-tól               33 Ft-tól
Burgonya  198 Ft-tól             190 Ft-tól
Vöröshagyma 240 Ft-tól             220 Ft-tól
Fejessaláta    100 Ft-tól             100 Ft-tól
Retek    100 Ft-tól             100 Ft-tól
Újhagyma    100 Ft-tól             100 Ft-tól
Zöldborsó  400 Ft-tól             450 Ft-tól
Spenót, sóska 400 Ft-tól             600 Ft-tól
Paradicsom 480 Ft-tól             400 Ft-tól
Koktélparadicsom  800 Ft-tól               –
Paprika  580 Ft-tól             700 Ft-tól
Erőspaprika           100 Ft/db-tól         40 Ft/db-tól
Tök  200 Ft-tól             250 Ft-tól
Új karfiol  248 Ft-tól               –
Új karalábé 120 Ft-tól            100 Ft-tól
Új zeller  200 Ft-tól           250 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Hazai eper         600 Ft-tól       –
Újburgonya        240 Ft-tól            260 Ft-tól
Uborka           200 Ft-tól       –
Főzőhagyma        100 Ft-tól            200 Ft-tól
Új fejeskáposzta        200 Ft-tól       –
Spárga         450 Ft-tól       –
Új sárgarépa        220 Ft-tól            120 Ft-tól
Új fejeskáposzta        200 Ft-tól       –
Új kelkáposzta         250 Ft-tól       –
Új fokhagyma             160 Ft/db-tól       –
Cseresznye        800 Ft-tól       –

Dísznövény, virág  
Muskátli          350 Ft-tól            350 Ft-tól
Büdöske          100 Ft-tól            150 Ft-tól
Árvácska         120 Ft-tól            140 Ft-tól

Fo
rr

ás
: P

ia
cf

el
üg

ye
lő

sé
g

Újpesti zenekarok: kezdődhet a csúcstámadás!
Több mint harminc zenekar jelentkezett az Újpesti Sajtó Kft. által meghirdetett Újpesti Ze-
nekarok fesztiváljára. A jelentkezési határidő lejárt, mostantól a zsűrié a főszerep. A csak-
nem három tucat jelentkező közül a szakmai zsűri választja majd ki azt a hat zenekart, 
amelyek fellépnek június 25-én, az Újpesti Zenekarok Fesztiválján, a Szent István téren.

A kép azonban még így sem teljes, mivel a fellépés egyben a verseny döntője is lesz. 
A zsűri a látottak, hallottak alapján ugyanitt hirdet majd végeredményt, és nevezi meg azt 
az együttest, amely fellépési lehetőséget kap az idei Sziget fesztiválon. A tét tehát nem kicsi. 

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
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Folytatjuk a Virágos Újpes-
tet bemutató sorozatunkat.
Ezúttal az Újpesti Helytör-
téneti Gyűjtemény mögötti 
parkba látogattunk.

Szomszédünnep – nyissunk egymásra
Szomszédünnepre készül a Hálózat a Kultúráért, Művészetért Egyesület, amely 
beszélgetést, kertrendezést, takarítást, főzést szervezett május 28-ára, 14 órára a 
helyi lakosokkal, egyéb civil szervezetekkel. 

Mint ismert, a Szomszédünnep célja, hogy a kis közösségek nyissanak egymás 
felé, magukénak érezzék ezt a jeles napot és érezzék át a saját szervezés örömét, 
a közösség „kovácsolásának” erejét. Aki csatlakozni kíván a HAKME rendezvényé-
hez, a közös programokhoz, jelezze részvételi szándékát a 06-30-585-19-72-es te-
lefonszámon.
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