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ÚJ FÉNYBEN RAGYOGNAK 
A Homoktövis óvodában is felsze-
relték azokat az energiatakarékos, 
korszerű fényforrásokat, amelyeket 
a General Electric adományozott a 
városnak.  – 5. oldal 

IGAZSÁGOS ÉS FENNTARTHATÓ 
Az önkormányzati lakbérek megál-
lapítása és befizetése nem csupán 
két fél ügye. Az önkormányzat fel-
mérés után döntött a bérbeadás új 
szabályairól.   – 2-3. oldal

„ALÁAKNÁSÍTOTT” TERÜLET
Nem állatellenesek, a rend és az 
egészség hívei a Káposztásmegyeri 
Családok Egyesületének tagjai, akik 
rendhagyó módon szólították meg 
a kutyásokat.  – 6. oldal

SPORTPARTY ÉS BAM! 
Minden adott a jó hangulathoz: 
sportolni, kerékpározni, főzni egy-
aránt lehet az önkormányzat Tava-
szi Sportparty rendezvényén, április 
21-én!   –7., 13. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. április 19., VI. évf., 15. szám

ÚJPESTI NAPLÓ

Káposztásmegyer
utcáin robognak
Két új robogót ajándékozott Újpest Önkormányzata, 
a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzattal 
karöltve, a rendőrőrsnek.    – 5. oldal

J
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– Önfenntartó bérlakás rendszerről tehát nem be-
szélhetünk, de úgy gondolom, ez nem is lehet cél-
ja az önkormányzatnak – fejtette ki. A szociális ala-
pon nem hasznosítható lakások közül a nagy alap-
területű, panelos technológiával épült, távfűtéses 
lakások bérbeadása ebben az évben piaci alapon 
történik. 

Az önkormányzat kérdőíves felmérés 
után döntött a tulajdonában lévő la-
kások bérbeadásának szabályairól. A 
legérzékenyebb kérdés az önkormány-
zati lakbérek megállapításának mód-
ja volt. Sokan úgy vélik, ez csak az ön-
kormányzat és a bérlők ügye. De nem 
ilyen egyszerű a dolog. A szociális ala-
pon bérbe adott lakások fenntar-
tása éves szinten 300 millió fo-
rint önkormányzati támoga-
tást igényel. Ami azt jelenti, 
hogy ekkora összeggel támo-
gatja Újpest közössége az ön-
kormányzati lakásban élőket. 

Ezt úgy is mondhatjuk, hogy más feladatokra ennyi-
vel kevesebb összeg jut. Ez éves szinten bérlőnként 
120 ezer forintnyi támogatást jelent. Nem mind-
egy tehát, hogy ezt a támogatást alanyi jogon, vagy 
rászorultsági elven adja az önkormányzat. 

Első lépésként a szociális alapú lakásbérbe-
adás feltételeit határoztuk meg, amit a lak-

bérek mértékének megállapítása köve-
tett, majd a lakbér-támogatási rendszer 
kidolgozására került sor – ismertet-
te az új rendszer kialakulásának üte-
mezését Nagy István. Akik pedig nem 
jogosultak szociális bérlakásra, vagy 
lakbér-támogatásra, költségelvű lak-

bért fi zetnek. A szociális ala-
pon nem hasznosítható la-
kások közül a nagy alapte-
rületű, panelos technológiá-
val épült, távfűtéses lakások 
bérbeadása ebben az évben 
piaci alapon történik – erő-
sítette meg. – D. N. Zs.

A bérlők kétharmada 
megvásárolná otthonát
A képviselő-testület 2011 elején döntött a „Haj-
rá Újpest” városfejlesztési programról, ami je-
lentős változásokat kezdeményezett a lakásgaz-
dálkodás területén is. A dokumentum szerint 
„a szocializmusból örökölt bérlakás-rendszer el-
avult, azzal ma már senki nem elégedett, sem a 
bérlők, sem az üzemeltető, sem a saját lakással 
rendelkező újpestiek, hiszen a veszteség végső so-
ron az ő pénztárcájukra megy, áttételesen ők fi -
nanszírozzák a rossz bérlakás-rendszert. Új, kor-
szerű rendszerre van szükség. A saját lakással 
rendelkezők jogos elvárása, hogy csak azok ré-
szesüljenek szociális támogatásban, akik erre va-
lóban rászorulnak, együttműködnek a fenntar-
tóval és betartják az együttélés normáit. S ők is 
addig részesüljenek támogatásban, amíg az va-
lóban létszükséglet. Ezért szükséges az új, rugal-
mas és önfenntartó rendszer kialakításához a 
szociális ellátások módjának felülvizsgálata is”. 
Ezek az elvárások új lakáspolitika kidolgozását 
igényelték. Az eddiginél igazságosabb rendszer 
kialakításának alapjául az a felmérés szolgált, 
amit tavaly nyáron minden önkormányzati la-
kásban élő bérlő részére kiküldetett az önkor-
mányzat. A kérdőívben a szociális helyzetükkel 
kapcsolatos kérdésekre kértek választ a bérlők-
től, de megfogalmazhattak a lakások bérbe-
adásával kapcsolatos igényeket, elvárásokat is.
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A valóban rászorulók kaphatnak lakbértámogatást

Igazságosabb 
és fenntartható az új 
bérlakás-rendszer  
Jelentős lépést tett az újpesti önkormányzat az eddiginél igazságosabb és fenn-
tarthatóbb bérlakás rendszer felé – nyilatkozta lapunknak Nagy István, szociá-
lis ügyekért felelős alpolgármester. – Az idén a lakbérbevétel 20 százalékos nö-
vekedésével számolunk. Ezzel együtt a várható lakbér bevétel így is csak a lakás-
fenntartás tényleges költségeinek kevesebb, mint felére elegendő – tette hozzá. 

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program  
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A lakások komfortfokozata a bérlakásállománybanA lakások állapota komfortfokozatonként

Komfortos
Összkomfortos

Szükséglakás
Komfort nélküli
Félkomfortos

Felújítandó
Vizes, dohos, 
penészes, egészségtelen
Nem válaszolt

Felújított
Részben felújított
Tiszta, jól felszerelt
Átlagos

Részletek:

ujpest.hu
A műsorváltozás 

jogát 
fenntartjuk!

Újpesti Majális
Semsey park

Május 1.

16 óra Aradszky László

10 óra 
11 óra Doka Dance 11.30 óra Helen Doron 

Nyelviskola - Újpest 

14 óra Testnevelés 

Tagozatos Általános 
Tagozatos
TaTagagogozgoo14.30 óra Karinthy Frigyes 

16 ór

15 óra  Salsa Mojito 

sör, virsli, perec, luf i, vattacukor, 
gyerekprogramok

Kérdőívek, válaszok
A szociális alapon bérbe adott lakások száma a felmérés időpontjában 2265 
volt. 1109 bérlő töltötte ki és küldte vissza a kérdőívet. A lakásállományban 
az összkomfortos lakások aránya 47 százalék, a komfortosoké 25 százalék. La-
kásméret szerint a bérlők kétharmada 30-60 négyzetméteres lakásban él, mi-
közben az átlagos lakásméret 54 négyzetméter. A lakások 31 százalékában 
nincs vízóra, pedig ezek felszerelése a lakásfenntartási költségek csökkentésé-
nek legegyszerűbb módja. A bérlők közel kétharmada nyilatkozott úgy, hogy 
amennyiben a jogszabályi környezet erre lehetőséget biztosítana, megvásá-
rolná az általa bérelt lakást. Ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy a bér-
lők számára kedvezőbb lakáselidegenítési szabályokat állapít meg. 

Kevés a gyermekes háztartás
A felmérés legmeglepőbb adata a válaszolók háztartástípusára vonatkozott. 
Ezek szerint a bérlakásokban átlagosan 1,93 felnőtt és 0,5 gyermek él. A jellemző 
háztartástípus egy vagy két felnőtt, gyermek nélkül. A gyermektelen háztartások 
aránya meghaladja a 64 százalékot! Egygyermekes háztartásban a bérlők mint-
egy 17, kétgyermekes háztartásban 9 százaléka él, a három vagy több gyerme-
ket nevelő háztartások aránya mindösszesen 4,5 százalék. A gyermekek jellem-
zően az általános iskolai korosztályhoz tartoznak. A háztartások majdnem felé-
ben nyugdíjszerű ellátásban részesülő él. A háztartások jövedelme a szükség-, 
komfort nélküli és félkomfortos lakásban élőknél jellemzően 60.000-100.000 fo-
rint között mozog, míg a komfortos és összkomfortos lakásokban élőknél leg-
gyakrabban a 100.000-200.000 forint közötti jövedelmek fordulnak elő. 

Szociális lakbér 2012-ben
A szociális lakbér alapja a költségelvű lakbér, ez összkomfortos lakások eseté-
ben 500 Ft/m2. A szociális lakbér ennek 80%-án, 400 Ft/m2-ben lett megálla-
pítva. Egy összkomfortos, átlagos méretű lakás esetében 21.600 Ft/hó a szociá-
lis lakbér. Ehhez a bérlő vagyoni, jövedelmi helyzete alapján lakbér-támogatást 
lehet igényelni az önkormányzattól, melynek maximális mértéke 30%. Az előb-
bi példát folytatva rászorultság esetén a lakbér 280 Ft/m2-re, azaz,15.620 Ft-ra 
csökkenhet, ami a piaci lakbér harmada-negyede közé esik. Alanyi jogon kapják 
a 30% lakbér-támogatást a szükség-, a komfortnélküli, és a félkomfortos lakás-
ban élők, valamint azok a családok, akik az önkormányzattól rendszeres szoci-
ális pénzbeli ellátásban részesülnek. Rajtuk kívül lakbér-támogatást igényelhet-
nek azok a bérlők is, akiknek a lakbére meghaladja az összes jövedelmük 10%-át, 
és a háztartás egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 114.400 Ft-ot. 



Budapest Főváros IV. ker. 
Újpest Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 7/2012. 
(II28.) számú rendelete 
alapján ebben az évben is 
sor kerül Újpest Egészségé-
ért Díj adományázására.

A díj annak a személynek adomá-
nyozható, aki az egészségügyi vagy 
szociális területen az újpesti lako-
sok egészségéért, jólétéért végzett 
magas színvonalú, kiemelkedő vagy 
több évtizedes tevékenységével je-
lentős mértékben hozzájárult Új-
pest egészségügyének, szociális ellá-
tásának fejlesztéséhez.

A DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA 
JAVASLATOT VÁRUNK:

•  Újpesten működő társadalmi 
szervezetektől, egyesületektől, 
alapítványoktól, egyéb civil szer-
veződésektől, az egyházaktól, 
nemzetiségi önkormányzatoktól, 

•  az önkormányzati fenntartású 
intézmények és az önkormány-
zat tulajdonosi részesedésével 

működő gazdasági társaságok 
vezetőitől

•  korábban elismerésben részesí-
tett személyektől

•  Újpesten működő egyéb állami 
vagy önkormányzati intézmé-
nyek, szervek vezetőitől

•  egyéb Újpesten működő érdek-
képviseletek és helyi önszervező-
dő közösségektől

•  legalább tíz magánszemélytől 
együttesen

Az elismerés adományozásáról a 
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság vé-
leményének kikérését követően a 
Képviselő-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a cél-
ra rendszeresített adatlapon lehet 
benyújtani 2012. május 2-ig Nagy 
István alpolgármester titkárságára. 
(Bp. IV., István út 14. II/68)

Az adatlap letölthető a 
www.ujpest.hu lapon, vagy átvehe-
tő a Polgármesteri Hivatal mind-
két ügyfélszolgálati irodájában (vá-
rosközpontban: István út 15. és 
Káposztásmegyeren: Hajló u. 42-44), 
ahol a Díj odaítélését szabályozó 
önkormányzati rendelet is megte-
kinthető.

 – NAGY ISTVÁN alpolgármester

Az önkormányzati szerkezetváltásról rendezett 
konferenciát Újpest Önkormányzatának támo-
gatásával április 18-án kora délután – lapunk 
nyomdába kerülésével egy időben – a Károli 
Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kara. A megnyitóra Wintermantel Zsoltot 
valamint Balla Pétert, az egyetem rektorát kér-
ték fel a szervezők. Köszöntőt Antalóczy Péter 
dékán tartott.

A Városháza dísztermében megtartott konferen-
cián a téma a kormányzati törekvések legjelentő-
sebb reformjának, az önkormányzati rendszer át-
alakulásának bemutatása és a változások hatásának 
ismertetése volt a cél. Mégpedig a témát több ol-
dalról megvilágítva, az önkormányzati, kormányhi-
vatali, szociális, egyházi, pénzügyi és kisebbségi ér-
dekképviselet szempontjából, gyakorlati szakembe-
rek segítségével.

A konferencián többek között Tállai András, a 
Belügyminisztérium önkormányzati államtitká-
ra, Domokos László, az Állami Számvevőszék el-
nöke, Tarnai Richárd a Pest Megyer Kormányhi-
vatal kormánymegbízottja, Farkas Flórián, az Or-
szágos Roma Önkormányzat elnöke, Juhász Enikő, 
Törökszentmiklós polgármestere és mások tartot-
tak előadást.

A konferencia szünetében sajtótájékoztató is zaj-
lott az egyetem rektora, dékánja, valamint a kor-
mánymegbízott és Újpest polgármestere részvéte-
lével.  (Bővebben: ujpest.hu)
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Felhívás

Konferencia a Városházán

Önkormányzati
szerkezetváltás

Véget ért a nagy tekecsata
Egy hónapon át tartott a Halassy Olivér Sportközpontban az a tekever-
seny, amelyre a Polgármesteri Hivatal és Újpest Önkormányzatának in-
tézményei neveztek. A győztes csapatoknak járó díjakat, okleveleket 
dr. Molnár Szabolcs adta át, április 11-én. 

Talán még a szervezők sem gondolták, hogy ilyen nagy érdeklődés mu-
tatkozik a verseny iránt, amit az is bizonyít, hogy közel ötven csapat vett 
részt a bajnokságban. Három kategóriában versengtek a résztvevők, és oly-
kor még a profik is megirigyelhették a gurításokat. Szurkolókból sem volt 
hiány, nem maradt el a biztatás; egy-egy tarolásnál zengett a csarnok. 

A VÉGEREDMÉNY: 
Nők: 1. Tyúkanyó SC. (Bőrfestő Óvoda); 2. Megyeri (Megyeri Úti Ált. Isk.), 
3. Mogyorózók (KF ÁMK-Óceán Tagóvoda I.). Férfi ak: 1. Városgondnokság; 
2. Közteresek I. (Közterület-felügyelet); 3. Csoki fiú (Csokonai Vitéz Mihály 
12 Évfolyamos Gimnázium). Vegyes végeredmény: 1. Csoki vegyes (Csoko-
nai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium); 2. Yeke Yeke (Közterület-fel-
ügyelet); 3. Futottak már! (Jegyzői Titkárság).

A díjakat és okleveleket április 11-én, szerdán délután, a Sportközpont-
ban dr. Molnár Szabolcs alpolgármester adta át. Idén, első alkalommal, a 
kategóriák győztesei 2 éjszakás hétvégi szállás lehetőséget kaptak az önkor-
mányzat balatonszepezdi üdülőjében.  – Á. T.

Automata öntöző 
az üde pázsitért
A Szent István téri Egek Királynéja Főplébánia temp-
lom kertjében vakondtúráshoz hasonló földkupa-
cok nőttek az elmúlt napokban. Az ásás „indokolt”, 
ugyanis automata öntözőhálózat épül az alacsony 
térelválasztó mentén. Az Újpesti Városgondnokság 
szakemberei több napon át, a hétvégén is dolgoz-
va építették ki a vízhálózatot, amely a földfelszínen 
majd szórófejbe csatlakozik. A templom gondozott, 
üde pázsitja kap majd a berendezés segítségével az 
éltető vízből folyamatosan utánpótlást. 



    

Két új robogóval bővült a Ká-
posztásmegyeri Rendőrőrs jármű-
parkja. A kismotorokat Újpest Ön-
kormányzata a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzattal 
karöltve ajándékozta az őrs dolgo-
zóinak.

Két 50 köbcentis robogóval gazdagodott a 
Farkaserdő utcai Káposztásmegyeri Rendőrőrs. Az 
eseményen többek közt Wintermantel Zsolt polgár-
mester, dr. Dabous Fayez, a Káposztásmegyeri Tele-
pülésrészi Önkormányzat elöljárója, Cserna Sándor 

közbiztonsági referens, Meichl Géza rendőrezredes, 
az ORFK gazdasági főkapitány helyettese, valamint 
a IV. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Terdik 
Tamás is jelen volt.

Az újpesti rendőrkapitány köszönetét fejezte ki a 
robogókért, melynek jövőbeli fenntartási költsége-
it az önkormányzat állja. A motorok a legjobb hely-
re kerültek, hangsúlyozta a kapitányságvezető. Hi-
szen a járművek ebben a városrészben kiválóan al-
kalmasak arra, hogy a kis utcákon a megfelelő erő-
vel gyorsabban érjenek el a járőrök az olyan helyek-
re, melyek megközelítése autóval nem lehetséges 
ilyen gyors tempóban.

Wintermantel Zsolt az átadáson kiemelte, ez a lé-
pés tulajdonképpen egy próba is egyben. Hiszen ha 
Káposztásmegyeren beválnak a robogók, akkor a ter-
vek szerint Újpest belső területein is alkalmazni fogják 
a hatékonyság növelésének érdekében. (antosa)

Ragyogó fény 
Mint arról korábban beszámoltunk, az önkormányzat 
által kezdeményezett, tavaly őszi Gazdasági Találkozó 
eredményeként, öt újpesti óvoda világítása korszerű-
södött. A sorban az első a Virág Óvoda volt, majd a 
Homoktövis következett. 

Wintermantel Zsolt kezdeményezésére létrejött őszi Gazdasági Ta-
lálkozó után az önkormányzat képviselői folyamatosan egyeztettek 
és egyeztetnek a helyi vállalkozásokkal arról, miként tudnak kapcso-

lódni Újpest életéhez, illetve arról, hogy a városvezetés miben tudná segíteni 
a helyi cégeket. Ennek eredménye, hogy az újpesti székhelyű General Electric 
korszerű, energiatakarékos fényforrásokkal látott el öt óvodát.

– Nyolc csoportunk van, és bizony a sok gyermekkel arányosan növekszik 
az energiafogyasztás is – mondja Erdősy Jánosné, a Homoktövis Óvoda veze-
tője. – Óriási gondot jelentett az is, hogy az elavult körték sorban és gyorsan 
kiégtek, nem győztük pótolni. Közel 350 energiatakarékos izzót kaptunk, így 
mindenhol kicserélhettük a régieket. Óriási segítség ez nekünk.  – Á. T.

Az önkormányzat segítségével

Robogó 
rendőrök

Lakossági elektromos és 
elektronikai hulladék gyűjtés!

Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy az Elektro-Waste Nonprofi t Közhasz-
nú Kft., Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Ön-
kormányzatával kötött megállapodása alapján 
2012. május 5-én szombaton 9-12 óra között 
az alábbi helyszíneken elektronikai hulladék 
gyűjtést szervez:
–  Laborfalvy Róza utca–Hídláb utca sarkán, par-

kolóban.

–  Baross u. végén, Ugró Gyula sornál, parkolóban.
–  Káposztásmegyer I.–Külső-Szilágyi út 46., SPAR 

(régi Plus) élelmiszer diszkont előtt, parkolóban. 
–  Berda József u. 30-as és 36-os tömb között, par-

kolóban.
A fenti helyszíneken az Elektro-Waste munka-

társai térítésmentesen átveszik Önöktől a háztar-
tásukba keletkező elektronikai hulladékot. 

„HÁZHOZ MEGYÜNK” AKCIÓ
Ez a lehetőség minden olyan IV. kerületi lakos szá-
mára térítésmentesen igénybe vehető, aki nem 
tudja megoldani az elektronikai hulladék elszál-

lítását. (Pl.: mosógép, hűtőszekrény, tv, számító-
gép, tűzhely, stb.). Ezen szolgáltatás igénybevétel-
ének egyetlen feltétele, hogy legalább 100 kg hul-
ladékmennyiség kerüljön elszállításra. Ez a meny-
nyiség kb. 3 db nagyméretű műszaki tárgynak 
(pl.: hűtő, mosógép, tv) felel meg. 

Az igények bejelentését a 373-0491-es telefon-
számon várjuk 2012. április 23–május 4. között, 
9.00-16.00 óráig.

A „Házhoz megyünk” akció időpontja ugyan-
úgy 2012. május 5. (szombat). 

Tegyünk együtt az élhetőbb környezetért!
 Elektro Waste Kft.

A
A terület önkormányzati képviselője is örül a fejlesz-
tésnek. Páli József úgy véli: az energiatakarékosság mel-
lett az sem elhanyagolható tényező, hogy ezek az izzók 
kímélik a szervezetet, a szemet. Márpedig az élettani 
hatások a kicsiknél különösen fontosak. Tehát az ön-
kormányzat és a vállalkozók közös akciója nagy siker.

Lomtalanítás: május 16-23. között
A lakosság minden évben igénybe veheti az FKF Zrt. éves, meghatározott időpontban történő külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását. Újpes-
ten a lomtalanítás május 16-23. között lesz. A pontos menetrendről következő lapszámunkban adunk tájékoztatást.
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A Káposztásmegyeri Családok Egyesü-
lete szemét- és kutyagumi szedést szer-
vezett április 14-én délelőtt. Az egye-
sület tagjai odafi gyelnek a közösségre, 
a környezetük tisztaságára. A kutyapi-
szok ezen a környéken is több prob-
lémát okoz. Ezért Káposztásmegyer II. 
zöldövezetében, a nagy játszótér mel-
lett gyülekeztek a családok az önkor-
mányzattól, az Újpesti Városgond-
nokságtól kapott eszközökkel, zacs-
kókkal felszerelkezve, kora délelőtt.

– A kutyagumin keresztül sok betegség terjed. Nem 
tudnak játszani a gyerekeink. Persze nem általánosí-
tunk. Sokan felszedik a kutyagumit, de sokan nem. 
Mi nem kutyaellenesek vagyunk, csak szeretnénk, 
hogy a parkokban, a játszótereken rend legyen. Eh-
hez az kell, hogy felelősséggel tartsák az ebeket a 
környékbeliek. Egyesületünk azért jött létre, hogy 

Kutyagumi takarítás 
Káposztásmegyeren

Zöldövezet 
„aknásítva”

jobbá tegyük a lakókörnyezetün-
ket, és elősegítsük a közösségi szem-
lélet terjedését. Példát is szeretnénk 
mutatni, ezért vállaltuk ezt a kutya-
ürüléket gyűjtő délelőttöt – mond-
ja Smohai Ferenc, az egyesület elnöke. 

– Minden kutyatartónak ajánljuk, 
hogy telefonja és a kulcsa mellé te-
gyen egy zacskót is a zsebébe! Azért 
költöztünk ide, a zöldövezetbe, hogy 
a gyerekeink szabadon játszhassanak, 
de ezt így nem tudjuk megvalósítani, 
úgyhogy most már muszáj is tennünk 
valamit – teszi hozzá Nagy-Gerő Esz-
ter, az egyesület tagja. És tettek is, a 
csepergő eső ellenére sokan takarítot-
ták parkot. – J. M.

Bírság, kutyapiszokért
Járják Újpest utcáit, 
parkjait, tereit a közte-
rület-felügyelők, akik in-
dokolt esetben a bírság 
kiszabásától sem tekin-
tenek el. 

Így járt az egyik renitens kutya gazda is. Miu-
tán az egyik játszótéren, fajtiszta kutyája elvégezte 
a dolgát, szépen elballagtak a helyszínről. A gazdá-
nak fel sem tűnt, hogy játszótéren jártak, zacskó-
ba sem tette a kutyapiszkot. A közterület-felügyelő 
utána lépett, bemutatkozott, és közölte vele, hogy 
hatezer forintra bünteti. A férfi  nem háborgott, úgy 
tűnt, szégyelli magát.

A helyszíni bírság 3 ezertől 20 ezer forintig ter-
jedhet. Hogy melyiket alkalmazzák a felügyelők, az 
a szabálysértés mértékétől függ. Mint Garamszegi 
Andreától, az Újpesti Közterület-felügyelet osztály-
vezetőjétől megtudtuk: a vétkesek legtöbbször el-
ismerik, hogy hibáztak, az elmúlt negyedévben 
mindössze egyikük élt panasszal. – Á. T.  

A jó példa
Kobza Anikó, 
Bizsu kutya 
büszke gaz-
dája példá-
ul mindig el-
takarít ked-
vence után. 

Egyetért az egyesület céljával is. 
– Nagyon haragszom érte, ha más 
a fűben, az utcán „felejti” a kutya-
ürüléket. Én ugyanúgy belelépek, 
ráadásul nekem is van négy uno-
kám, akik szeretnének a játszóté-
ren, a parkban nyugodtan játsza-
ni – mondta nyomatékkal. 
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Április 30-ig várják még az Újpesti Párbeszéd kérdőíveit

Több mint nyolcezer válaszlevél
Az Újpesti Párbeszéd idei kérdőívéből eddig 
több mint nyolcezer érkezett vissza kitölt-
ve a Polgármesteri Hivatalba, illetve az in-
ternetes címre. Ezzel az újpestiek már jócs-
kán  túlszárnyalták a tavalyi számadatot. 
2011-ben ugyanis hétezer kérdőíven mond-
tak véleményt. 

A Párbeszéd kiértékelése már megkezdő-
dött. Látható, hogy 2012-ben nagyon kedvelt az 
online válaszadás lehetősége. Több mint a két-
szeresére nőtt a tavalyihoz képest a webes ki-
töltők száma. Minden bizonnyal közrejátszott 
az eddigi nagyarányú válaszadásban több tava-
lyi felvetés elindulása, mint például az SZTK ön-
kormányzati átvétele, az uszodaépítés kezdete,

illetve a rendezett parkok látványa megelégedéssel tölti el az újpestieket. Az idei kérdőív kitöl-
tésével a városrész jelenét és közeli jövőjét is alakíthatják. A válaszadóknak már most köszöne-
tet mond a városvezetés azért, hogy ilyen sokan osztották meg véleményüket a helyi közügyek-
ben. A kérdőivek visszaküldési határideje április 30-ig tart.

www.ujpestiparbeszed.hu



K ö z t é r 7 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I .  É V F O L Y A M ,  1 5 .  S Z Á M ,  2 0 1 2 .  á p r i l i s  1 9 .

Az április 21-i Tavaszi Sportparty 9.00-17.00 óráig 
várja az önkormányzat Ifjúsági Sporttelepén az 
újpestieket. A programban sportbemutatók 
valamint testedzésre sarkalló programok egy-
aránt lesznek. A sport mellett nagy teret kap-
nak a kulináris élvezetek: negyven főzőhelyen 
rotyog majd bográcsban a vaddisznó pörkölt.

z önkormányzat, csatlakozva a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
és a Magyar Kerékpáros Klub Bam! – Bringázz a munkába! – 
mozgalmához, a sportnap apropóján is népszerűsíti, hogy aki 

teheti, bringával menjen a munkahelyére. 
Ezért az április 21-i Sportparty napján nyeregbe kéri azokat, akik 

szívesen demonstrálnak a két keréken utazás és munkába (iskolá-
ba) járás népszerűsítése mellett. A Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepen 
a drótszamarakkal 9.30-tól lehet gyülekezni. A kerékpáros mezőny 
10.00 órakor rajtol a Tábor utca–Pálya utca–Erdősor utca–Külső 
Szilágyi út nyomvonalán. 

„Bringásreggeli”
A Magyar Kerékpárosklub 
Észak-pesti Területi Szerveze-
te április 24-én 7.00-9.00 órá-
ig „bringásreggelivel”, finom 
falatokkal várja az Újpest Vá-
roskapu vasútállomás újpes-
ti oldalán a bringával munká-
ba tartókat. Rendezvényük az 
országos Bringázz a munkába! 
kampány része. A Bam! kam-
pány mindenki számára nyi-
tott és ingyenes. A részvétel-
hez nem kell mást tenni, mint 
a kampányidőszakon belül-má-
jus 15-ig- regisztrálni a http://
kerekparosklub.hu/bam olda-
lon, és a minimálisan előírt 8 
kerékpáros munkába menetelt 
a kampány honlapján találha-
tó közlekedési naplóba beje-
gyezni. 

Szerelmetes 
mesterség  
Hogyan lesz néhány csavarból, ke-
rekekből és csővázból jármű? Erre 
adta meg a választ Dollinger Gyu-
la, aki már tíz éve javítja az újpes-
tiek kétkerekűit. Megveszi az üres 
vázat és abból épít tökéletes bi-
ciklit.

ersze a kerékpár-szerelő mester nem csak 
épít, hanem javít, karbantart, sőt, az alkat-
részek, kiegészítők kiválasztásában is segít. 

Ám mindig is a szerelés állt hozzá igazán közel. 
Először csak nagyon sokat tekert, majd a 80-
as években egyre gyakrabban kellett megjavíta-
nia bringáját, végül egy ismerőse unszolására úgy 
döntött, saját szervizt nyit. 

Ma pedig már családi vállalkozása van. Nagy örö-
mére ifj. Dollinger Gyula is imád biciklizni, verseny-
szerűen teker és versenyezhet bármelyik szerelővel 
is. A fiatalember apja nyomdokaiba lépett, sőt…

Olga asszony, a mesterember párja, a hivatalos 
ügyeket intézni. Ők hárman minden napjukat itt 
töltik Újpesten, pedig egykor Pomázon kezdték a 

vállalkozást. Most már azt fontolgatják, hogy egy-
szer átköltöznek a Dunának erre az oldalára, mert 
nem csak a helybéliek kedvelték meg a családot, 
hanem ők is jobban érzik magukat Újpesten. 

A törzsvendégek elégedettségét mutatja, hogy 
rendszeresen visszajárnak. Persze a mester na-
gyon jól tudja, hogy milyen egy kétkerekű „lelke” 
és szépsége. Azt mondja, egyáltalán nem mindegy, 

milyen anyagból készül egy kerékpár, és az sem, 
hogy a mozgó alkatrészeket, főleg a csapágyakat 
karbantartják-e rendszeresen. A kétkerekű szerel-
mesei abban bíznak, hogy ismét egyre népszerűbb 
lesz a kerékpározás. Hogy tökéletes járgányt adja-
nak ki a kezükből, ők maguk tesztelik.  – D. Zs.

A szerviz címe: Mátyás tér 1.

Made in 
Újpest

P

A

Tavaszi Sportparty

Pattanjunk 
két kerékre!  

Pattanjunk
két kerékre! 



Badár Sándor május 10-én a Karin-
thy Frigyes Általános Művelődési 
Központban lép fel „Magyarok men-
ni Bamakó” című műsorával, amely-
re már válthatók belépőjegyek. Erről 
is beszélt az Újpesti Naplónak.

– Valójában mi a foglalkozásod? Mert ha, azt 
mondom, hogy színész, esetleg humorista, az azért 
nem fedi teljesen a valóságot.

– Sokáig az volt a névjegykártyámon, hogy pró-
bálkozó – szóra sem érdemes művész. Sok mindent 
kipróbálok, és amit elkezdek, azt jobbára végig is vi-
szem. A szentesi drámatagozatos gimnázium után 
vasutasként dolgoztam, de közben felléptem már 
a Szőkével (Szőke András – a szerk.) afféle korai 
stand up-okban, és játszottam fi lmekben is. De jár-
tam például japán szakra is, ha már egyszer beté-
vedtem az egyetemre.

– Ha azt mondom, hogy az az ember vagy, aki sok 
vicces dolgot megél, és ezeket elmeséli nekünk, meg-
állja a helyét?

– Körülbelül igen. A duma azért dől belőlem, 
ahogy hallod is. Elég sok furcsa kalandom volt, az 
biztos. Néha belekezdek képtelennek tűnő dol-
gokba. 

– Mint a Bamako rally, amelyről újpesti műsorod-
ban is mesélsz majd.

– Egy barátom addig duruzsolt a fülembe, hogy 
milyen izgalmas lenne, meg Bamako így, meg úgy – 
miközben azt sem tudtam, mi az –, hogy belevág-
tam. Persze a családom nem volt túl lelkes, de hihe-
tetlen élmény ez a verseny. Mentettünk másokat a 
tengerből, mentettek minket a homokból, folyama-
tosan eltévedtünk, de végül célba értünk, és Afrika 
beszippantott minket.

– Egy filmet is készítettél erről.
– Igen, végig forgattuk az utat, így készült a „Ma-

gyarok menni Bamakó” című fi lm. Sajátos doku-
mentumfilm, vagy inkább road movie. 

– Előbb-utóbb mindenen tudsz nevetni?
Hát… muszáj. – J. M.

„Szóra sem 
érdemes 
művész”
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A hatvanas szám 
bűvöletében 
Április 11-én nyílt Kerekes György természetfotós kiállítása a Károlyi István Galériá-
ban. Az időpont kiválasztása nem a véletlen műve volt, a jól ismert közművelődé-
si vezető, az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont igazgatója ugyanis kerek 
születésnaphoz ért. A jeles napon a hatvan kiállított alkotás száma megegyezett az 
évei számával. Hirmann László, a gimnázium igazgatója köszöntötte a jelenlévő so-
kaságot, Pusztay Sándor író, a Kornétás Kiadó igazgatója, megnyitójában többek 
között kiemelte: a tárlat ugyan az Egy világ az optikámon át címet kapta, Kerekes 
György ezerszínű világot tár elénk. (Bővebben: ujpest.hu) – B. K.

Újpesti Diáknapok

A Babits Gimnázium 
vitte el a pálmát
Április 16–20 között rendezi meg az 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő-
központ az Újpesti Diáknapokat. Az 
egyhetes rendezvény hétfői nyitónap-
ján került sor a KASZT-ra, a Középis-
kolai Amatőr Színjátszó Találkozóra az 
István úti intézményben. A KASZT-on 
remek előadásokat láthatott a művé-
szekből álló, valamint a diák-zsűri is. Az 
ítészek mindegyike a Babits Gimnázi-
um előadását sorolta az első helyre.

RÉSZLETES EREDMÉNYEK
1.  helyezés: Babits Mihály Irodalmi Színpad (Babits Mihály Gimnázium) Babits Mihály: A pásztor 

dala (A második ének című darab részlete) Felkészítő: Bodó Anna
2. helyezés: Berda-színpad (Bródy Imre Gimnázium) Woody Allen: Halál. Felkészítő: Nagy Károly
3.  helyezés: Károlyi-team (Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium) Nem tudok élni nélküled. 

Felkészítő: Lozsekné Tuza Márta (Bővebben: ujpest.hu)

A szakmai zsűri: Papadimitriu Athina, 
Krizsik Alfonz, Gömöri V. István



Újpesti műsortükör
2012. április 19-25-ig 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Klima Ernő grafikus és Sztrákos 
László szobrászművész kiállítása. 
Megnyitja: Szunyoghy András festő- és 
grafikusművész, április 19-én, 18.00 óra-
kor. Május 6-ig. Újpest Galéria
� Újpesti szobrászok – Bányai Alfonz, 
Csermák Ferenc, Hoppán György, Kocsis 
András Sándor, Malovecz Ildikó, Szabó 
Sándor, Szász György, Sztrákos László, 
Schrammel Imre, Tóth Béla, Tóth Dávid – 
kiállítása. Megnyitja Wintermantel Zsolt 
polgármester, május 20-án, pénteken 
18.00 órakor. Újpest Galéria
� „Az élő bolygó”. Kiállítás Homoktövis 
Környezetvédelmi Oktatóközpont és a 
KFÁMK közművelődési csoportja rajz-és 
fotópályázatának alkotásaiból. Látogatható: 
május 6-ig. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
� Az Agyag- és Varázsdoboz Kör közös 
bemutatkozó kiállítása május 6-ig. 
Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
� „Egy világ az optikámon át”. Kerekes 
György természetfotós kiállítása. 
Megtekinthető: május 14-ig, az iskola 
nyitva tartási idejében. Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium, Károlyi Galéria
� Diákélet, diákszemmel – fotópályázat. 
Látogatható: április 29-ig. Természerbarát 
fotópályázat: április 26–május 13-ig. 
Újpesti Gyermek Galéria

SZÍNHÁZ 
Újpest Színház
Ady Endre Művelődési Központ
� Április 28., 19.00: Maros Gábor: „Az 
élet egy nagy, csodálatos semmi”. 
Zenés játék két részben. Seress Rezső 
élete dalban elbeszélve. Előadja: Maros 
Gábor. A zongoránál: Blum József. 
� Május 13., 10.00: Csukás-Darvas: 
Ágacska, gyermekszínházi előadás. A 
Szép Ernő Színház vendégjátéka, ame-
lyet gyermek táncház követ a Bem 
néptáncegyüttessel.
� Május 19.,19.00: Rideg Sándor: Indul 
a bakterház. Az Újpest Színház és a 
Kalocsai Színház közös produkciója. 

ELŐZETES
� Április 26., 18.00: Életmódklub. Él-hal a 
cigarettáért? Ingyenes előadás. Újpesti 
Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont

HETI ÚJDONSÁG
Április 19., csütörtök
GYERMEKEKNEK
� 9.30: Ovi színház: Hajnal. Ismeretterjesztő 
mesejáték. A Maskara Társulat előadása. 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

TÁNC
� 18.30-19.30: Zumba nyílt nap. Ingyenes. 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

Április 21., szombat
SPORT
� 9.00: Tavaszi Sportparty. Az Önkor-
mányzat Ifjúsági Sporttelepén. 

SZÍNHÁZ
� 19.00: Karinthy: Bösendorfer/Dunakanyar. 
Két egyfelvonásos. Újpest Színház bérlet, 
3. előadás, Ady Endre Művelődési Központ.

Április 22., vasárnap
SZÍNHÁZ ÉS TÁNCHÁZ
� 10.00: Fazekas-Schwajda: Ludas Matyi. 
Vidám, interaktív mesejáték. Utána: gyer-
mek táncház a Bem néptáncegyüttessel. 
Ady Endre Művelődési Központ

ÉLETMÓD
� 17.00: Egészség. Délibáb vagy valóság? 
Életmód klub. Adventista Közösségi Ház, 
Kordován tér 10.

Április 24., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30-11.00: Babajátszó. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont

VETÉLKEDŐ
� 13.30: Diótörő. Levelezős rejtvényfejtő 
játék döntője. Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont

Április 25., szerda
KIÁLLÍTÁS
� 18.00: Bertalan Tivadar képzőművész, 
látványtervező, író Életmű albumának 
bemutatása és kamarakiállítása. Uránia 
Nemzeti Filmszínház

LÁTÁSSÉRÜLT PROGRAM
� 18.00: Híd vakok és látók között – 
okkultizmus, boszorkányság, szemfényvesz-
tések. A Felfedezések Alapítvány programja. 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont

Indul a bakterház
Rideg Sándor „Indul a bakterház” című 
produkcióját láthatja az Újpest Színház 
közönsége május 19-én, 19.00 órakor. A 
falusi komédia az Újpest Színház valamint 
a Kalocsai Színház közös produkciójaként 
kerül színre a bérletsorozat 4. előadása-
ként, a jegyvásárlás lehetőségét is biztosít-
va. Jegyár: 2500, 2200 Ft.

A természet és barátai
„A természetbarát fotópályázat 2012” 
kiállítás a Turista Magazin, a Magyar 

Természetbarát Szövetség, a Jövő Háza 
Alapítvány valamint az Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont közös pályá-
zatára beküldött legjobb alkotásokat 
mutatja be az érdeklődőknek. A megnyi-
tót Pusztay Sándor, a Kornétás Kiadó 
igazgatója tartja április 26-án, 16.00 óra-
kor az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpontban. A kiállítás megte-
kinthető május 13-ig, naponta 10.00-
18.00 óra között.

Nyár-hívogató
Nyár-hívogató nóta műsorát szervezi 
László Mária rendező-műsorvezető, „ A 
szívemnek mindig ünnep…” címmel. A 
május 31-én, csütörtökön 15.00 órai kez-
dettel az Ady Endre Művelődési 
Központban megrendezendő műsor 
fővédnöke ez alkalommal is dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester. Társszervező az 
Újpesti Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
A fellépők között lesz Bagdi Erzsébet, 
Kátay Zsuzsa, Hesz Magdi, Szűcs Julika, 
Káplár Magdi, Bokor János, Szabó Lajos, 
Acsai Ferenc és még sokan mások. A zenei 
kíséretet az Újpest cigányzenekar adja. 
Jegyek 1000 forintos árban válthatók a 
művelődési központ pénztárában.

Mátkavasárnap, Ludas Matyival 
A Szép Ernő Színház április 22-én, 10.00 
órai kezdettel mutatja be az Ady Endre 
Művelődési Központban Fazekas-
Schwajda: Ludas Matyi című vidám, inter-
aktív mesejátékát, Szinovál Gyula rende-
zésében. Az előadást követően mátkava-
sárnapot tart gyermek táncházában a 
Bem néptáncegyüttes. Az élőzenés tánc-
házban hónapról-hónapra követik jeles 
napjainkat, ünnepeinket. A résztvevők 
megismerkedhetnek az ezekhez kapcsoló-
dó szokásokkal, játékokkal, a gazdag 
magyar néptánc kincsünkkel és a különfé-
le népi hangszerekkel. A két programra a 
belépő: 500 Ft. 

Badár a vendég
Újpesten lép fel Badár Sándor „Magyarok 
menni Bamakó” című stand up előadásá-
val. A programra a Karinthy Frigyes 
Általános Művelődési Központ főépületé-
ben kerül sor május 10-én, 19.00 órakor. 
Jegyek, elővételben váltva – május 9-én 
18.00 óráig – 2000 forintért, a helyszínen 
vásárolva 3000 forintért kaphatók. 

Seress Rezső emlékére
Seress Rezsőt, az egyik leghíresebb örökzöld 
dal, az egyetlen magyar világsláger, a 
Szomorú vasárnap szerzőjét idézi meg 
Maros Gábor április 28-án, 19.00 órakor az 
Újpest Színház színpadán, „Az élet egy nagy, 
csodálatos semmi” című zenés játékával. A 
világhírű zeneszerző életét dalban követ-
hetjük nyomon a népszerű énekművész 
előadásában. A zongoránál: Blum József.

Kismama jóga
Kismamáknak indít heti egy alkalommal 
jógát a Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ Közösségi Háza. A 90 
perces program során a résztvevők megis-
merik és felismerik testük jelzéseit. A speci-
ális gyakorlatok lazítják a medence izmait, 
enyhítik a derékfájás okozta panaszokat. A 
kismama jógát, amely a szülésig gyakorol-
ható, érdemes már a 13. hét után elkezdeni. 
A foglalkozások pénteki napokon 18.00-
19.30-óráig tartanak, díja: 1300 Ft/alkalom. 
Bővebb info: 06-70-772-9009, Szlifka Tünde.
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FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati 

képviselő április 23-án, hétfőn 18-19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. 
Németh Edit Éva, Hladony Sándor 
Gyula önkormányzati képviselők május 
7-én hétfőn 17-18-óráig tartanak foga-
dóórát.Balázs Erzsébet, Ozsváth 
Kálmán képviselők május 7-én hétfőn 
18-19 óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Bartók 
Béla önkormányzati képviselő május 
8-án kedden 18-19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 
56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila, 
Koronka Lajos önkormányzati képvise-
lők május 14-én hétfőn 17-18 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Május 2-án szerdán 18.00-19.00 óráig 
ingyenes jogi tanácsadást 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

Tisztelt Barátaink! 
Irodánk minden pénteken, 17 és 
18 óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhes-
sünk együtt! Cím: 1046 Bp., Szent László 
tér 7. Tel.: 06-70-372-3119, 06-70-381-
8193.

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 
18 órától, a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

Szalma Botond önkormányzati 
képviselő, frakcióvezető (KDNP) 
fogadóórája, minden hónap első 

hétfőjén, 18 órától 19 óráig kerül meg-
tartásra a Karinthy Frigyes ÁMK 
Közösségi Házában (Budapest, Lóverseny 
tér 6. sz.)

FOGADÓÓRA
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
Farkas István önkormányzati 

képviselő előzetes telefonon történt 
egyeztetés alapján – a 06-20-518-7830-as 
telefonszámon – bármikor. Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első péntekén 17.00 órától, Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első hétfőjén 17.00-18.00 óráig  az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első szerdáján 17.00 
órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 évfolyamos Gimnáziumban 
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.).

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, – 
kezdőket, haladókat, érdeklődőket – akik szí-
vesen vennének részt egy zenei közösség 
munkájában. Figyelem: nem oktatás, csak 
konzultáció, a klubtagság ingyenes! 
Érdeklődés: a 06-20-419-7878, H-SZ-P: 10.00-
15.00 óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1.
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

MEGHÍVÓ
A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat követ-
kező előadása (belépődíj nincs) – szokása-
inktól eltérően, ezúttal kivételesen – április 
25-én, szerdán 10.00 órától lesz az Újpesti 
Polgár Centrumban (IV. Árpád út 66.). 
Jöjjenek el erre a szórakoztató délelőttre!
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete
 www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
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: Bp., 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. Helyszín: Bp., IV. Haj ló u. 
42-44., a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület
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Felelősséggel!
Ezúton szeretném felhívni az újpesti állampolgárok 
figyelmét, hogy amennyiben kedvencüktől szeretné-
nek megválni, erre a célra ne a közterületet válasszák!

Munkatársaim április 16-án, a Szent István téren, leg-
utóbb kismacskákat találtak egy karton dobozba elhe-
lyezve. A kismacskákat ismeretlen személy(ek) helyezték 

el a közterületen, feltehetőleg azzal a szándékkal, hogy 
a lehető legegyszerűbb módon megváljanak tőlük. 
Nyomatékosan megkérnék minden önmagára adó, 
állattartó újpesti lakost, amennyiben kisállata tartásá-
nak a feltételei nem adottak, úgy hívja a Fővárosi 
Önkormányzat Ebrendészeti Telepének telefonszámát; 
06/1 280 68 32, hogy a kisállat ne az utcán végezze!

Garamszegi Andrea osztályvezető, Újpesti Közterület-
felügyelet

Az ÚKTV megújult külsővel, arcu-
lattal, és műsorokkal várja nézőit! 
Az április 20-i Újpesti Híradóban 
beszámolót láthatnak többek közt 
arról, hogy új motorokat kaptak a 
Káposztásmegyeri Rendőrőrs járőrei, 
a közeljövőben megújul az Újpesti 
Evangélikus Templom, valamint an-
nak is utánajártunk, miért érdemes 
két kerékre pattanni egészségünk ér-
dekében. Az Újpesti Körkép című 
magazinműsorból megtudhatják, 
mi az idei frizura trend színekben és 
formákban, mennyire élvezték az új-
pesti gyermekek a Cseriti jóvoltából 
a fagyizást az Andretti cukrászdá-
ban, továbbá beszámolót láthatnak 
az Újpesti Zenedenapról is. Az Új-
pest Kávéház című portré műsor-
ban ezúttal Márton András színmű-
vésszel láthatnak beszélgetést. 

Új arculat, 
új műsorok

ÉLETMÓDKLUB 
  

indul 
  

Káposztásmegyeren, a Kordován tér 10. alatt 
az Adventista Közösségi Házban 

  

április 22-től május 20-ig 
  

minden vasárnap 17 órától 
  
  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
  

*** 
  

Május 7-én hétfőn 18:00 – 20:00 óráig 
a fenti helyszínen 

   

INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI 
TANÁCSADÁS 

és  mérés 
  

 (koleszterinszint, vércukorszint, húgysav, vérnyomás és testsúly) 
 

           Szervező: Felfedezések Alapítvány 



Április 14-én, immár hato-
dik, jótékonysági célú, csa-
ládi rendezvényét tartot-
ta az Erkel Gyula Újpes-
ti Zeneiskola és fi atal te-
hetségeket felkaroló ala-
pítványa. Az Ady Endre 
Művelődési Központban 
megünnepelt Zenede-nap 
a muzsika, az ének és az 
együttlét örömét egy-
aránt nyújtotta. 

A szabadtéri kezdést nem engedte a 
rossz idő, így a fúvószenekar koncert-
je a színházterembe szorult. Utánuk 
a szimfonikus zenekar és a kamaraze-
nekarok hangversenye következett. 
A stúdiószínpadon Mozart: Cosi fan 
tutte című operájának keresztmet-
szetét játszotta a zeneiskola Opera-
stúdiója, a nagy érdeklődésre való te-
kintettel mindjárt két előadásban is. 

A színházteremben, a koncertek 
után zenés foglalkozást tartottak ovi-
soknak, majd hangszerbemutatón is-
merkedhettek különböző instrumen-
tumokkal az érdeklődők. De volt nép-
művészeti bemutató, sípfaragás és kéz-
műves foglalkozás. A VI. Zenede-napot 
tombola, valamint táncház és egy jazz 
koncert zárta – utóbbi – az Erkel Gyu-
la Újpesti Zeneiskola épületében, a Jazz 
Tanszak előadásában.  – J. M.

Negyedik éve zajlik Újpest középiskoláiban a Kronodrog 
drogprevenciós program, melyben az elmúlt évek alatt már 
több mint ötezer diák vett részt. A projekt az Újpesti Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum szakmai támogatásával, valamint a 
Drogprevenciós Alapítvány szakmai segítségével valósul meg. 

Babits Mihály Gim-
názium, a Benkő Ist-
ván Református Álta-

lános Iskola és Gimnázium, a 
Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium, valamint a Köny-
ves Kálmán Gimnázium 12-12 
tagú csapatai mérték össze tu-
dásukat az április 13-i vetélke-
dőn, amelynek a Karinthy Fri-
gyes Általános Művelődési 
Központ adott otthont.

Az idén a Benkő diákjai sze-
repeltek a legjobban, ám min-
den csapat sportszer díjban ré-
szesült. A jutalmat a résztve-
vők dr. Molnár Szabolcs alpol-
gármestertől vehették át. A 
program Újpest Önkormány-
zata és a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium támogatásával való-
sult meg. (Bővebben: ujpest.hu)

A Napkút Kiadó 
az Adyba költözött

Régi-új 
szellemi 
műhely 
Újpesten 
Néhány hónapja Újpesten, az Ady 
Endre Művelődési Központban mű-
ködik az országos hírű Napkút Ki-
adó, amely a Napút című irodalmi 
folyóiratot is gondozza. A társaság 
vezetője Szondi György író, akinek 
a bolgár és a magyar kultúra közöt-
ti közvetítés szintén szívügye.

A kiadó illusztris helyet cserélt Új-
pestre, korábban a Várban működtek. 
Szondi György könyveket ír, szerkeszt, 
és immár négy évtizede ápolja a ma-
gyar-bolgár kulturális kapcsolatokat, 
különféle beosztásokban. Még az is 
megesett, hogy éveken keresztül Szó-
fiából irányította a műhelymunkát.

A Napkút Kiadó 2003-ban indult. 
Félszáz könyv van mögöttük, köztük 
sok műfordított és felfedező kötet. 
(bővebben: www.napkut.hu)

– Újpest – mit tagadjam – már az 
induláskor Bertalan Tivadar volt ne-
künk: első számunk művészvendége, 
egyike a Napút-díj kitüntetettjeinek, 
füzetmellékletben adtuk ki rajzos-
szöveges „félcéduláit” – mondja Szon-
di György. – Itt vagyunk, befogadtak 
bennünket (az Ady Endre Művelődé-
si Központban), tették ezt adakozón 
és a jövőt tekintve is együttműködő 
tervekkel. Szeretnénk a városrész kul-
túráját munkánkkal gazdagítani. Dol-

gozni tudunk, ötleteink mindig szá-
mosak, összemunkálkodásunk min-
dig sikeres volt szerkesztőségi helyün-
kön, az országban s a határon túl is.

A kiadó nagy terveket szeretne 
megvalósítani Újpesten, amivel erő-
södhet a város szellemi élete is.  – Á. T.

NAPÚT FOLYÓIRAT
A Napút (irodalom, művészet, 
környezet) 1999-ben indult, esz-
tendőnként tíz, mindig tematikus 
számmal, 8 színes képzőművésze-
ti oldallal, hatodik éve rendre a 
Káva Téka-füzetmelléklettel, ezek 
műfaji és stílusszínessége pár szó-
ban összefoghatatlan. A folyóirat 
sok külön jellemzőjéről, nyitottsá-
got gyakorló ars poeticájáról, vál-
takozón jelenlévő tizenhét rova-
táról ismert. A lapszámok leghíre-
sebbje, a mindenkori tízedik, mely 
karácsony előtt jelenik meg. 

Családias 
zenélés

Drogprevenció

Négy év, ötezer diák 
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Az Ifjúkori tragédiákhoz vezető út és 
a megelőzés lehetőségei címmel tar-
tott előadást április 13-án, pénteken 
este, az Újpesti Polgár Centrumban 
dr. Balázs Judit orvos, gyermek-
pszichiáter. Az Újpesti Közművelődési 
Kör klubestjének tagjai megdöbben-
tő adatokkal ismerkedhettek meg. 

Dr. Hollósi Antal, az Újpesti Közművelődési Kör ügy-
vivője, országgyűlési képviselő köszöntötte a meg-
jelenteket, és az előadót, az ELTE PPK tanszékveze-
tő docensét, aki Újpesten nevelkedett. Felidéződött 

egy régi hangulat, dr. Balázs Judit kivetítőn beját-
szotta az 1973-as Újpesti Dózsa – Juventus labdarú-
gó mérkőzés egyik jelenetét. Mert az édesapja nagy 
szurkoló hírében állt.

Ezután szomorúbb dolgok következtek, az ön-
gyilkosság került terítékre. Dr. Balázs Judit alapos 
ismerője a témának. Európában naponta több 
mint négyszáz ember vet véget önkezűleg az éle-
tének. Ez olyan hatású, mintha egy nagyobb repü-
lő minden nap lezuhanna. Sajnos hazánkban is el-
keserítő a statisztika, noha az első helyről a máso-
dik helyre kerültünk: 2010-ben 2492-en lettek ön-
gyilkosok. 

Dr. Balázs Judit a közelmúltban részt vett egy uni-
ós kutatásban, amely budapesti középiskolákra fó-
kuszált. Még nem dolgoztak fel minden adatot, de 
kiderült, hogy a diákok több mint hét százaléka 
foglalkozott már az öngyilkosság gondolatával. Ter-
mészetesen a szakember válaszolt dr. Hollósi Antal 
kérdéseire és a hallgatóság soraiból elhangzottakra 
egyaránt. (Bővebben: ujpest.hu) – Á. T.

Mindennap 
lezuhanó repülők 

12 É l e t m ó d

„Ballag már a vén diák…”

A tarisznya mellé
Újpest középiskolásai május 4-én, és május 5-én tart-
ják ballagási ünnepségeiket. A tarisznya mellé az Új-
pesti Sajtó Kft. ebben az évben különleges ajándé-
kot ad. Az újpesti önkormányzati és egyéb fenntartá-
sú középiskolák ballagó diákjainak fényképalbumából 

készült összeállítás jelenik meg ugyanis ebből az alka-
lomból. A 44 oldalas, április 26-án megjelenő ballagási 
kiadványból több példányt kapnak az ünnepeltek. Az 
összeállítás elektronikusan az ujpest.hu oldalon pdf-
ben, illetve az Újpest-Káposztásmegyer Facebook ol-
dalon is elérhető lesz április 27-től. 

További nyomtatott példányok korlátozott szám-
ban az Újpesti Ajándékboltba kerülnek, ahol majd 
regisztráció ellenében lehet hozzájuk jutni. (Újpesti 
Ajándékbolt, István út 17-19.).

Szívügyek

Két keréken 
az egészségért
A mai modern, felgyorsult világban 
sajnos egyre kevesebb időnk jut oda-
figyelni egészségünkre. Mozgássze-
gény életmódot folytatunk, ami szer-
vezetünkre is károsan hat. A mozgás 
szívre gyakorolt pozitív hatásairól dr. 
Regős Lászlót, a Szakorvosi Rendelő 
EKG-s főorvosát kérdeztük.

– Nem csak alacsonyabb szintre kerül a szervezet a 
keringési paramétereiben és izomzatában, ha nem 
mozgunk. Számos egyéb hátrányos következmény-
nyel jár, kezdve a cukorbetegségre való nagyobb 
hajlamtól az izomfájdalmakig, az ízületi eltérésekig, 

és vérnyomásproblémákig – tudtuk meg a kardio-
lógustól. Ezeket a problémákat könnyen elkerülhet-
jük rendszeres testmozgással.

– Napi 200 méter intenzív gyaloglás, vagy egy kis 
kerékpározás hatékonyan kivédi a kényelmes élet-
móddal kapcsolatos hátrányokat – hangsúlyoz-
za dr. Regős László főorvos. – Az ízületeknek, az iz-
moknak, a vénás vérkeringésnek, a szív pulzusszá-

mának, a szív perctérfogatának – tehát hogy egy 
perc alatt mennyi vért tud átnyomni –, és ezen ke-
resztül az agyi keringésnek is jót tesz a biciklizés, sőt 
a vérnyomás normalizálásához, valamint az esetle-
ges szívritmuszavarok kivédéséhez is kiváló. A ke-
rékpározás a komplex mozgások közé tartozik, így 
nem csak a szív működésére, de a légzésre is jó ha-
tással van. (antosa)

E G É S Z S É G T E R V

  
Újpest!
 Hajrá 

Dr. Regős László

Fontos az ellenőrzés



Hédi éremre 
vágyik 
Londonban
Az UTE fi atal cselgáncsozója gőz-
erővel készül a londoni olimpiára. 
Karakas Hedvig az 57 kg-os verseny-
zők között indul, és a szakemberek 
szerint akár érmet is szerezhet. 

Hedvig junior Eb-t és világbajnoksá-
got is nyert korábban, a felnőttek kö-
zött a kontinensviadalon és a vébén 
egyaránt a bronzéremig jutott. A fia-
tal sportolóra nehéz versenyek várnak 
a londoni kvalifikációs időszak utol-
só fél évében, amely április végén a 
cseljabinszki Európa-bajnoksággal zá-
rul. Hédi a felkészülési idő alatt rengete-
get utazik, hiszen a nagy cél érdekében 

szinte minden idejét edzőtáborokban 
tölti. Felkészülését Kovács Gábor irá-
nyítja, aki nem tagadja, ha a tanítványa 
„hozza” magát Londonban, kellemes 
meglepetést okozhat a szurkolóknak.

– Hédi elszánt, akaratos és nagyon 
felkészült versenyző – mondta az edző. 
– Szerencsére túl van már egy hosszú-
ra nyúlt sérülés hullámon, ma már teljes 
értékű harcos. Az edzéseken megszál-
lottként dolgozik, hiszen célja, hogy do-
bogóra állhasson az olimpián.

Karakas a hét elején csak villámlátoga-
tásra tért haza, a Megyeri úti cselgáncs-
terembe. A szlovéniai Celjéből érkezett, 
és már hétfőn délután Zágrábba utazott 
tovább, hogy minél több, erős ellenféllel 
gyakorolhasson az edzőtáborban.

– Nincs időm unatkozni, de nem 
bánkódom miatta – mondta. – Min-
den edzés, verseny az olimpiai felkészü-
lésemet szolgálja. London a cél, ahol egy 
szép éremre pályázom.

Hédi elárulta, hogy a londoni olim-
pia is csak egy állomás a pályafutásá-
ban, hiszen négy év múlva Rióban sem 
lesz még öreg. Addig biztosan versenyez 
még, így nem is gondol arra, mi lesz, ha 
egyszer befejezi a cselgáncsot. 

Van még időm gondolkodni a jövőn. 
Egyelőre a judó tölti ki az életem. Egy 
biztos, a cselgáncstól, a sporttól soha 
nem fogok elszakadni. (gg) 

A londoni nyári olimpiai játé-
kok évében a lila-fehér egyesület 
aranyérmeseit mutatjuk be olva-
sóinknak. Sorozatunkban Keleti 
Ágnes, Farkas Péter és Darnyi Ta-
más pályafutását idézzük fel.

Keleti Ágnes 1921. január 9-én született Buda-
pesten, Klein Ágnes néven és később a magyar 
sport történetének legsikeresebb tornásznője 
lett. 1954-től a Budapesti Dózsában tornázott. 
Negyvenhat egyéni magyar bajnoki címet tud-
hat magáénak. Olimpiai bajnokságot Helsinki-
ben nyert, talajon nem talált legyőzőre. A csa-
pattal ezüstérmes, felemáskorláton és a kézi-
szer-csapattal harmadik, gerendán negyedik, 

összetett egyéniben pedig hatodik helyezést ért el. Az 1956-os melbourne-i 
olimpia bajnoka felemáskorláton, gerendán, talajon és a kéziszer-csapat tag-
jaként. Ezüstérmes összetett egyéni összetettben és az összetett csapatban. 
2004-óta a Nemzet Sportolója. Izraelben él.

Farkas Péter 1978-tól a Vasas, 1983-tól a 
Ganz–Mávag versenyzője volt. Mivel egyesüle-
te 1988-ban megszűnt, a versenyzőket a Spar-
tacus vette át. Első nemzetközi sikereit 1988-
ban, a junior Európa-bajnokságon szerzett 
aranyérmével érte el. 1989-ben egykori edző-
jét, Kocsis Ferencet követve, az Újpesthez iga-
zolt. 1992 júliusában a magyar csapat gyűlé-
sén Farkas olvashatta fel a sportolók olimpiai 
esküjének szövegét. Farkas Péter Barcelonában nyert olimpiai aranyérmet. 
Sportpályafutása befejezése után eltűnt a nyilvánosság elől. Később több-
ször is összeütközésbe került a hatóságokkal, jelenleg büntetését tölti.

Darnyi Tamás 1967. június 3-án született 
Budapesten. A négyszeres olimpiai bajnok 
úszó, 1975-től az Újpesti Dózsa, illetve az Új-
pesti TE, 1991-től a Budapesti Rendészeti SE, 
1993-tól a Sport Plusz OTP SE versenyzője volt. 
Kilenc éven át szerepelt a magyar válogatott-
ban. A szöuli és a barcelonai olimpián nyert 
aranyérmet, mindkétszer a 200 és 400 méte-
res vegyes úszásban. Négy aranyérmével máig 

ő a legeredményesebb magyar férfi úszó olimpikon. Ötször választották az 
év sportolójává. 1991-ben az év európai sportolója lett. Négyszer nyert vi-
lágbajnoki, nyolcszor Európa-bajnoki címet. Darnyi Tamás volt a világon az 
első úszó, aki 200 méter vegyesen két percen belüli időt ért el. – Z. A.

Lila-fehér aranyérmesek VI. rész
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Újpest Önkormányzata sportnapra 

és főzőversenyre hív minden kedves érdeklődőt!

Helyszín: Újpest, Tábor u. 24. 

(Az Önkormányzat Ifjúsági Sporttelepe)

Időpont: 2012. április 21. (szombat),

 9-17 óráig.

Előzetes jelentkezés szükséges: személyesen 

(Polgármesteri Hivatal, Gyermek,

Ifjúsági és Sport Osztály 34., 35., 37.,) 

vagy a 231-3101/116-os telefonszámon!

Jelentkezési határidő: 2012. április 13.

Sportbemutatók
(UTE torna, cselgáncs, 

birkózás, vívás, Diaboló SE, 

Sportnavigátor Kft.) 

kicsiknek, nagyoknak!

Főzőverseny!
(A létszám betelt)

Egész napos 
gyereksarok!

Labdarúgás
Parkröplabda
Floorball
Gyorstollaslabda
Pontgyűjtő- 
verseny

A program fővédnöke:

       Wintermantel Zsolt,

       Újpest polgármestere

Ö

Tavaszi Sportparty

Már 8674-en kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                       oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan 

gyarapodó közösségéhez! 

Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, amely szin-

tén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai!



� Újpesti, új, családi házban, jó közlekedésnél, kis 
rezsijű, csendes kislakás kiadó, tel.: 06-30-261-3409

� Munkásszállás olcsón, napi fizetéssel, főútvonal-
hoz közel kiadó, tel.: 06-30-261-3409

� Kiadó családi ház tetőterében, külön bejáratú 
szoba, zuhanyzóval. Rezsivel együtt 40 000 Ft, 1 
havi kauciót kérünk. Azonnal költözhető, tel.: 06-
70-703-0744

Ingatlant cserél
� Csere! Szeretne kertészkedni? Gépkocsija álljon 
garázsban? 600 m2 telken lévő ingatlanom elcserél-
ném 1 ½ - 2 ½ szobás lakásra, tel.: 06-30-667-8406

� Újpesti, 71 m2-es, 2+1 félszobás + hall, nagy er-
kély, III. emeleti, panel, önkormányzati lakásomat el-
cserélném 2 szobásra. Lift van, egyedi fűtésmérővel 
felszerelt. Különbözetet kérek, tel.: 06-20-263-0086

Bérleti jog eladó
� Árpád üzletház közelében, 30 m2, teljes komfor-
tú, kéthelyiséges üzlet bérleti joga 200 000 Ft-ért el-
adó, tel.: 06-20-3383-022

Garázs
� 34 m2-es, zárt garázs kiadó (raktárnak is jó), Pe-
tőfi u 11-ben, ár: 20 000 Ft, tel.: 06-30-586-7137

Szolgáltatás
� TÁRSASHÁZKEZELÉS KÖZÖS KÉPVISELET LA-
KÁSSZÖVETKEZETI INGATLANOK KEZELÉSE. 
Szakképzett és regisztrált gépészmérnök vállal 
társasházkezelést. www.zapeingatlan.hu, tel.: 
06-30-922-3523

� Duguláselhárítás, falbontás nélkül. Víz, gáz, 
fűtésszerelés, wc-k, mosdók, tartályok cseréje. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-
4330, 06-20-491-5089

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ RAGASZ-
TÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚTORMOZGA-
TÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT ÁRAKON VÁLLAL-
JA: CSAPÓ GYÖRGY. MINŐSÉG,MEGBÍZHATÓSÁG 
MÁR 1971 ÓTA, tel.: 780-3732, 06-70-774-3621

� Kerületükben alacsony költséggel üzemelte-
tünk társasházakat profi műszaki irodai háttér-
rel., tel.: 06-70-338-6723

� Itt a tavasz, jön a nyár, klímájára gondolt már? 
Lakossági klímakészülékek szakszerű szervízelése: 
speciális vegyszeres karbantartás, gombátlanítás, 
fertőtlenítés, telepítés egészsége érdekében! Vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje! tel.: 
06-30-737-2402, weboldal: www.klima-telepites.
eu, e-mail: csonti31@freemail.hu
 
� Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. 
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 
306-2023, 06-70-234-7759

� Társasházkezelést vállalunk több évtizedes 
gyakorlattal. 24 órás ügyeleti háttérrel. Hátra-
lékbehajtás jogi háttérrel, tel.: 06-30-940-7822, 
06-30-977-3739, hafilak@hafilak.hu

� AJTÓ, ABLAKJAVÍTÁS a IV. kerületben. Pasz-
szítás, szigetelés, zárcsere. Egyedi bútorok gyár-
tása. Új ajtó szakszerű beszerelése! DÍJTALAN 
FELMÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, tel.: 06-30-447-
4853, www.ablakgyogyaszat.hu

� Az Újpest Áruházban a földszinten minden-
nemű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. 
Nyitva: 9-18-ig, tel.: 06-20-206-5088

� Klímatelepítés, karbantartás, javítás garanciá-
val. Szezon előtti kedvezmény! „A” kategóriás hű-
tő-fűtő klímaberendezés beszerelve 125 000Ft, tel.: 
06-30-864-5544, www.annauklima.hu 

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden 
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést. 
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmoni-
ka ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, kar-
nisszerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932

In gat lan el adó
� Sződön, Újpesthez 22 km-re lévő, 300 négyszög-
öles telken, 120 m2-es, összkomfortos családi ház, 
csöndes, nyugodt környezetben 13 MFt-ért eladó, 
tel.: 06-20-476-1414

� Eladó, 53 m2-es, 1+2 félszobássá alakított, rész-
ben felújított (járólap, parketta, tapéta, vízóra), VII. 
emeleti, keleti fekvésű panel, világos konyhával, Ka-
talin parkra néző erkéllyel, mérsékelt rezsiköltség-
gel. I. á.: 8,4 MFt, tel.: 06-30-992-8999

� Újpest zöldövezeti részén, építési telkek sürgősen 
eladók, tel.: 06-20-934-0654

� Újpesten, a Pozsonyi lakótelepen, a Dugonics ut-
cában, 1+2 félszobás, 56 m2-es panellakás eladó. 
Parkra néző, I. emeleti, nyílászárók cserélve, zárt fo-
lyosó, biztonsági ajtó, világos konyha, mellékvízmé-
rős. I. á.: 8,5 MFt, tel.: 06-20-262-1169

� Sürgősen eladó Újpest kertvárosában, 618 m2-es 
telken, 96 m2-es családi ház (pince, 3 kamra) tulaj-
donostól. I. á.: 43,5 MFt, tel.: 06-70-293-6719

� Juharliget lakóparkban, 64 m2-es, nappali + 2 háló-
szobás, erkélyes, II. emeleti lakás, tulajdonostól eladó 
22,5 MFt-ért. Garázs 2 MFt-ért ugyanitt. Részletek: 
juharliget-lakas.blogspot.com, tel.: 06-30-876-4611

� Újpesten, tulajdonostól, a Szérűskert utcában, önál-
ló 80 m2-es, téglából épült, előkertes, betongerendás 
családi ház, 648 m2-es telekkel, 37 m2-es pincével, mel-
léképülettel, eladó. I. á.: 23,9 MFt, tel.: 06-70-512-4108

� Újpest kertvárosában, újszerű, tetőtérbeépítéses, 
4 és fél szobás, gardróbszobás, 2 fürdőszobás, hőszi-
getelt, korszerű családi ház, garázzsal, kis kerttel el-
adó. Az utca szépen parkosított, csendes. I. á.: 34,5 
MFt, tel.: 06-30-630-1265

� Budapest XIII. kerület, Menyasszony utcában, 55 
m2-es ház, 100 négyszögöles kerttel, telekáron el-
adó, tel.: 06-70-259-4313

� Áron alul eladó Budapesttől 40 km-re, Hévízgyö-
kön, 4100 m2-es, összközműves építési telek. A telek 
megosztva is kapható. Nagyon jól élhető falu, kiváló 
az iskolája, óvodája, orvosi rendelője. I. á.: 3000 Ft/
m2, tel.: 06-20-968-2448

� Eladó új építésű, 45 m2-es lakás, saját kerttel, 
egyedi garázzsal, parkosított udvaron gépkocsi be-
állóval, tulajdonostól! Ingatlanközvetítők ne hívja-
nak! I. á.: 18,5 MFt, tel.: 06-20-426-6652

� Újpest, Városkapu metrótól két percre, Lorántffy 
utcában, kertes, családi ház eladó, tulajdonostól. 
130 m2-es, 4 szoba, terasz, beépíthető tetőtér, telek 
360 m2-es, külön bejárattal, orvosi rendelő műkö-
dött benne. 39 MFt, tel.: 06-30-286-5926

� XV. kerületi, 382 m2-es építési telek, bontandó 
házzal, tulajdonostól eladó. I. á.: 11,8 MFt, tel.: 06-
30-952-6894

� Tulajdonostól eladó, a Rózsa utca elején, egy 71 
m2-es, 2,5 szobás, étkezős, gardróbos lakás. A nagy-
szobák parkettásak, a félszoba szőnyegpadlós. Te-
hermentes, rövid időn belül költözhető. Ára: 8,5 
MFt, tel.: 06-20-9-237-238

� Izzó utcában, csendes, zöld környezetben, tulaj-
donostól eladó, 2 szobás, 49 m2-es, magasföldszinti, 
jó beosztású, korszerűsített, egyedi fűtésű, alacsony 
rezsiköltségű, tehermentes lakás. I. á.: 9,9 MFt, tel.: 
06-30-210-3568

� Eladó Őrbottyánban, 25 m2-es, összközműves 
téglaépület, gázzal fűthető, beépített tetőtér, mos-
dó, zuhanyzó, terasz, sufni, pince, 150 négyszögöles 
telek, szőlő, gyümölcsfák, kerekes kút. Horgásztótól 
10 perc. Ár: 5 MFt, tel.: 06-1-370-2995

Ingatlant kiad
� Másfél szobás, 35 m2-es lakás az Árpád kórház-
nál, május 1-től, hosszútávra, bútorozatlanul kiadó. 
Bérleti díj 45 000 Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució, tel.: 
06-30-742-3047

� Újpest, Fóti úton, berendezett, jó közlekedés-
sel, világos, csendes, kisszoba kiadó, munkahellyel 
rendelkező, egyedülálló személy részére. Érdeklőd-
ni délután 5 órától, tel.: 06-1-370-6533
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Tisztelt Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István 
út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

BIZTONSÁGI ŐR (EUROPASS igényelhető)
Ára: 22.500 Ft + vizsgadíj

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

FELSŐFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj

KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést is nyújt. Ára: 70.000 Ft + vizsgadíj 
PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

MAGÁNNYOMOZÓ
Ára: 110.000 Ft + vizsgadíj

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
Ára: 160.000 Ft + vizsgadíj

Amit nyújtunk: Részletfizetési lehetőség. 
Magas színvonalú, hallgató centrikus oktatás, 
kiváló elméleti és gyakorlati szakemberekkel. 

Hétköznapi és hétvégi oktatási napok. 

Beiratkozás folyamatosan!

Oktatásszervező: 06-30/552-3938

fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

FOGCENTRUM

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

� Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vál-
lal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burko-
ló, festő, csőszerelő szakemberek állnak az Ön 
rendelkezésére, tel.: 06-20-416-5879, 06-30-
486-7472

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

Állást kínál
� A Duna-Mix Kft. váci munkahelyre két mű-
szakba felvételre keres nyomdai gépmestert, 
továbbá kézi és gépi könyvkötőt brigádvezetői 
beosztásba. Tel.: 06-27-501-575/18-as mellék

Masszázs
� A masszázs nem csak a testre, hanem a lélek-
re is jótékony hatással van. Szeretettel várom 
Önt kedvező árakkal! Masszázs típusok: svéd 
frissítő masszázs, talpmasszázs, arcmasszázs, 
fogyasztó masszázs. Tel.: 06-20-373-5873   

Utazás
� Újpesti felszállások. Április 22. Graz 8800 Ft, 
április 22. Kassa 7400 Ft, május 1. Bécs 6200 Ft, 
május 1. Mariazeli 8900 Ft, www.bbtours.hu, 
tel.: 266-7666

Oktatás
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallga-
tó. Honlapcím: www.zrob.hu , tel.: 06-30-572-7416

Állást keres
� Megbízható, középkorú hölgy takarítást, vasalást, 
bevásárlást, idős ember és gyermek felügyeletét vál-
lalja, plusz főzést igény szerint, tel.: 06-20-968-2448

Üdülés
� Hetvenkilenc éves, volt kutató keres életvidám, 
intelligens asszonyt, aki a kedvezményes, de min-
dig kétszemélyes rövid üdülési ajánlatok felét időn-
ként átvállalná. logscience@gmail.com

� Bükfürdőn apartman hotelben, 2012. június 
6-19-ig, másfél szoba / öt fő részére, 40 000 Ft-os 
áron kiadó, tel.: 06-20-597-4100

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 Kereskedelmi és Iparkamara 

Újpesti Kirendeltségének 
folyamatosan induló tanfolyamai.

Kereskedelmi képzések: 
8 általános iskolát 
végzettek számára:

– Élelmiszer- és vegyi árú eladó
– Piacfelügyelő

– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:

– Boltvezető
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintéző

Tanfolyamszervező: 
06-20-951-3357
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Alma   248 Ft         250 Ft 
Brokkoli  298 Ft         
Burgonya    88 Ft         100 Ft 
Cukkini   298 Ft  
Erőspaprika (db) 100 Ft         120 Ft 
Fejeskáposzta   98 Ft         130 Ft 
Fejessaláta   120 Ft         200 Ft 
Gyökér   398 Ft         350 Ft 
Karalábé (db) 120 Ft         150 Ft 
Karfiol   298 Ft  
Zöldborsó import  960 Ft         
Főzőtök   498 Ft
Kelkáposzta 298 Ft         350 Ft 
Koktélparadicsom 698 Ft  
Körte   399 Ft         360 Ft 
Padlizsán   298 Ft         
Paprika  698 Ft         850 Ft 
Paradicsom 548 Ft         800 Ft 
Retek     80 Ft         120 Ft 

Termék              Kereskedői ár  Őstermelői ár

Sárgarépa   198 Ft         300 Ft
Spenót, sóska 198 Ft         300 Ft 
Sütőtök   350 Ft         350 Ft 
Szőlő import 698 Ft  
Tojás     38 Ft           50 Ft 
Uborka  448 Ft          600 Ft   
Újhagyma    80 Ft          120 Ft 
Medvehagyma 160 Ft         
Vöröskáposzta 150 Ft         200 Ft 
Vöröshagyma   98 Ft         200 Ft 
Zeller (db)   300 Ft         400 Ft  
Banán  299 Ft  
Grapefruit   399 Ft  
Narancs   149 Ft  
Mandarin   199 Ft  
Füge   200 Ft  
Citrom   249 Ft  
Kiwi   199 Ft  
Eper  580 Ft  
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. május 3-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady End-
re Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló ez évi 13. lapszámában megjelent rejtvé-
nyünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Csiszár Jenőné, Czobor Béla, Német Tamás, Szász Mátyás. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.  



16 M o z a i k

1042 Budapest, István út 17-19.
Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont főbejáratánál. www.ujpest.hu/ajandekbolt

4750 Ft 1720Ft

1050 Ft

Részletek: 
ujpest.hu/horgaszverseny

A műsorváltozás 
jogát 

fenntartjuk!

Újpesti 
Horgászverseny

Várjuk a jelentkezőket 
„egyénileg és csapatban” is április 25-ig, 

az Újpesti Polgármesteri Hivatal Főpénztárában!
(1041 Budapest, István út 14., I. em./50.)

Nevezési díj: 2.500 Ft/fő

Dunakeszi Kavicsbánya tó, 
2012. április 28., 6 óra

Krisztián ajándéka
Az Újpest Arca választáson a fiúk közül 
legsármosabbnak választott Molnár Krisztián
 portfóliója is elkészült. 

A Föld Napja örömére
A Föld Napja tiszteletére április 21-én, 10.00-16.00 óráig ingyenes programok-
kal várja Önt és családját az Állatsziget, Budapest Állat- és Természetvédelmi él-
ményparkja.

Egész nap ásvány és ősmaradvány vásár, kézműves foglalkozások, homok-
kép készítés, kavicssimogató és kavicsmesék, földtudományi kvíz, mesesarok, 
kutatólaboratórium, interaktív mesejáték várja a családokat. (Állatsziget, 1048 
Budapest, Óceánárok u. 33.)
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