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ÚJPESTEN DÍJAZZÁK 
AZ ÁPOLÓKAT
Három munkatársat jutalmaztak 
az Újpesti Szakorvosi Rendelőinté-
zetben az Ápolók Nemzetközi Nap-
ja alkalmából, elismerve és megkö-
szönve munkájukat.   5. oldal

CIGARETTACSIKK OKOZTA 
A PANELTÜZET
Eldobott cigarettacsikk okozhatta a 
Sárpatak utcai paneltüzet. Tizenöt 
embert mentettek tűzoltólétrával, 
közülük tizenegyen kórházba kerül-
tek.   3. oldal

KUPAKGYŰTÉS
P. Imikre születésétől fogva fi zikai 
segítségre szorul. Járássegítő gépé-
re gyűjt Újpest több pontján az Új-
pesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő-
központ és az Újpesti Cseriti.
  8. oldal

ELFOGTÁK A SOROZATOS 
BANKRABLÓT
Négy alkalommal rabolt ki egy Ár-
pád úti bankfi ókot a frissen elfogott 
bankrabló. A büntetlen előéletű, 38 
éves férfi  adósságait kívánta rendezni, 
életfogytiglant is kaphat érte.  12. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. május 17., VI. évf., 19. szám

KÁPOSZTÁS-MEGYERI NAPMájus 19.

ÚJPESTI NAPLÓ

Micsoda
buli!
Május 19-én lép színpadra a Rock 
& Roll sláger gyáros, Fenyő Miklós 
a Káposztásmegyeri Nap sztár-
fellépőjeként.  – 16. oldal

J
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Varga Ferenc, a Fővárosi Katasztrófavédelem ezre-
dese valamint dr. Fülöp Valter a Budapesti Rendőr-
főkapitányság bűnügyi igazgatója sajtótájékoztatón 
hangsúlyozták: olyan tanulságai van a tűzesetnek, 
amelyekről beszélni kell.

„A hívás, amelyet 5-ös skálán 3-as riasztási fokozat-
ba soroltak, késő este a Szent Imre téri tűzőrségre fu-
tott be” – mondta el Varga ezredes. A nagy erőkkel ki-
vonuló tűzoltók kiérkezésekor a lángok már a folyo-
són terjedhettek a menekülő útvonalon szabálytala-
nul tárolt éghető anyagok miatt. A mentést nehezítet-
te, hogy a folyosón rácsokat kellett átvágni, így a lakók 
nem tudták könnyen elhagyni a lakásaikat. Tizenöt 

embert mentettek tűzoltólétrával, közülük tizenegyen 
kórházba kerültek. A tűznek két súlyos sérültje van. 

Dr. Fülöp Valter, az ORFK bűnügyi igazgatója el-
mondta: „hanyagság, meggondolatlanság, és felelőtlen-
ség volt a tűz oka, ami miatt ötven rendőrt vezényeltek 
a Sárpatak utcai tűzhöz a főváros más kerületeiből is.” 

A vizsgálat eddigi eredménye szerint egy 62 éves 
férfi t gyanúsítanak azzal, hogy cigarettacsikket eldob-
va tüzet okozott a Sárpatak utcai panelházban. A férfi  
nem a ház lakója, az unokáira vigyázott az egyik lakás-
ban, és a lépcsőházban dohányozva dobta el a csik-
ket. A férfi  ellen gondatlanságból elkövetett közve-
szély-okozás vétsége miatt indítanak eljárást. Az eset-
nek akár szabadságvesztés is lehet a következménye. 

MEGFONTOLANDÓ!
Varga Ferenc ezredes hangsúlyozta: az eset most 
is példázza, hogy a rácsok önmagukban is aka-
dályozzák és késleltetik a tűzoltók beavatkozását. 
A menekülési útvonalaknak fenntartott folyosó-
kon és lépcsőházakban szabálytalanul tárolt dol-
gok – főleg ha könnyen éghető anyagból készül-
tek, mint a papírok, fa bútorok, tárolók – leszű-
kítik a mentési lehetőségeket.

Kunu Gézáné, Ágnes (első emeleti lakó): „A tele-
víziót néztük, amikor ordibálásra, hangos szóra, se-
gélykiáltásokra fi gyeltünk fel a lányommal és a fér-
jemmel. A lakásajtón kinézve láttuk, hogy nagy a 
baj. Jöttek a tűzoltók. Mi kirohantunk az utcára. Egy-
re többen lettünk az utcán, mindenki segíteni akart. 
A tűzoltók, a rendőrök, a katasztrófavédelmisek és a 
mentősök is dolgoztak. Láttam polgármester urat is, 
ahogy intézkedik, buszokat rendelt, hogy a lakókat el 
tudják szállítani és vizet osztottak az utcán az embe-
reknek. Elmúlt hajnali két óra, mire visszamentünk 
a lakásba, de nem aludtunk egy szemhunyást sem.”

Uzonyi György (szemközti ház-
ban lakó): „A mentési munkálatok 
gyorsan történtek. A szirénázásra nem 
lehetett nem odafi gyelni. A ház mind-
két oldalán lángolt, füstölt, szikrázott 
a hetedik emelettől felfelé. Azt hallot-

tam, a folyosókon nagyon sok mindent tároltak, hamar 
lángra kapott minden. Éppen a minap volt biztonsági 
bejárás, fi gyelmeztették is erre a lakókat. Azt láttam, 
amikor a tűzoltók a hatalmas vágóeszközöket bevitték 
az épületbe, hogy átvágják a biztonsági rácsokat. A leg-
meglepőbb mégis a lakók higgadt együttműködése volt, 
példaértékű több szempontból is ez a tűzeset.”  B. K.

városközpontban megkezdődött a lom-
talanítás. A közterület-fenntartók a rend-
őrökkel és a polgárőrökkel kiegészülve 

már az elmúlt hétvégén megkezdődték az ellen-

őrzést. „Kiemelten a 2002. évi II. Törvényben meg-
határozott módon a köztisztasági szabályok, vala-
mint a közterületek életvitelszerű használatát meg-
sértő személyekkel szemben foganatosítottunk in-
tézkedéseket, miközben fi gyelmet fordítunk a közle-
kedési szabályszegések megszűntetésére is.” – tud-
tuk meg Garamszegi Andreától, az Újpesti Közte-
rület-felügyelet vezetőjétől. 

Az ellenőrzések alkalmával a Közterület-felügye-
let munkatársai 29 kirívó esetben összesen 535 000 
Ft értékben szabtak ki helyszíni bírságot. A szabály-
sértési törvény 5-50 000 forintig terjedő helyszíni 
bírságot engedélyez. 46 alkalommal kellett élni szó-
beli felszólítással a közterület eredeti állapotának 
visszaállításáért. 

A lomtalanítás ideje alatt 24 órás ügyeletben 
folyik az ellenőrzés, amelynek során végig számít-
hatunk a rendőrség és a polgárőrség segítségére.

 B. K.

Az elsődleges vizsgálat eredménye 
megerősítette, egy eldobott cigaretta-
csikk okozhatta a Sárpatak utca 3. szám 
alatti tízemeletes panelházban a má-
jus 10-én este fellobbant tüzet. Tizen-
öt embert mentettek tűzoltólétrával, 
közülük tizenegyen kórházba kerültek. 

Megkezdődött és május 23-ig tart a 
lomtalanítás. A nyomatékos kérés el-
lenére is a kitűzött határidő előtt ki-
pakolt lomok szennyezik a városké-
pet, ráadásul szabálytalanok is. Közös 
akcióban járják a városrész utcáit az 
Újpesti Közterület-felügyelet, a BRFK 
IV. kerületi Rendőrkapitányság, vala-
mint a Polgárőrség tagjai. 
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Cigarettacsikk 
okozta 
a paneltüzet

Több mint félmilliós bírság, 
sok fi gyelmeztetés

Lomtalanítás 
idő előtt

Megkezdődött a kárfelmérés

GYŰJTÉS A LAKÓKNAK
Az Önkormányzat közösségi oldalán szerve-
zett gyűjtést a panelház lakónak megsegítésé-
re. Az összegyűlt tisztítószereket és eszközöket 
Wintermantel Zsolt és dr. Dabous Fayez elöljáró 
adta át szerda délután a ház gondnokának. 

A
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Nyáron nagy a forróság 
az Okmányirodán
Az Újpesti Párbeszéd kérdőíveinek értékelése során is 
kiderült, hogy az Okmányiroda szolgáltatásának színvo-
nalával elégedettek az újpestiek. Ugyanakkor visszatérő 
gondként jelölték meg a megkérdezettek, hogy a körül-
ményeken lehetne javítani, illetve az épület adottságai 
nem éppen ideálisak. 

Piaci dilemmák
Újpesten található a főváros egyik legszínvonalasabb piaca az áruk minő-
sége, frissessége, és a kiszolgálás színvonala tekintetében. Nem állítható 
ugyanez a csarnokról, amelynek sem esztétikai, sem pedig funkcióbeli kö-
vetelményei nemigen felelnek meg a kor kihívásainak – derült ki az Újpes-
ti Párbeszédből.

Henézi Erzsébet kijárta a piaci ranglétrát, kezdetben árusként dolgozott itt, 
majd megtapasztalta a tulajdonosi lét örömeit, buktatóit is, úgyhogy alaposan 
ismerője a körülményeknek.

„Örülök annak, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően a hátunk mögött hagyott 
télen már nem fagytak meg az áruink” – utal a fűtés kiépítésére az agilis hölgy. 
„Persze, ha egy álmennyezetet is beépítenének, még nagyobb hatékonysággal mű-
ködhetne a rendszer. Összességében elégedett is lehetnék, de nem vagyok az, mert 
nyáron meg a meleggel kell birkóznunk, megfonnyadnak a zöldségek, gyümöl-
csök. A földön maradok: nem várom el, hogy a bérleti díjért cserébe megoldják a 
légkondicionálást, de a nyári hűtéssel mégiscsak kellene kezdeni valamit.” 

A piacos hölgy egy alapos felújításban látja a megoldást, de azt is elfogadha-
tónak tartaná, ha esetleg új csarnok épülne. Feltéve persze, ha addig is biztosít-
va lenne a zavartalan árusítás.   Á. T.

Parkolási problémák
Az Újpesti Párbeszéd visszajelzéseiből is kiderül, hogy – főleg Újpest köz-
ponti területein – jelentős problémát okoz a parkolók túlzsúfoltsága. A 
kérdést tovább súlyosbítja, hogy a gépjárműveket nagy százalékban az 
agglomerációból érkezők hagyják itt, hogy aztán tömegközlekedési esz-
közökkel utazzanak tovább.

Egymás hegyén-hátán parkolnak az autók Újpest utcáin, főleg a központban 
található részeken. A 3-as metró megállóinál, így az Újpest-Központban és a Vá-
roskapunál található környékén már reggel megtelnek a parkolók, ahonnan a so-
főrök tömegközlekedési eszközökkel, főleg metróval utaznak tovább. A P+R par-
kolók, azaz a „Park and Ride” lényege éppen ez, hogy letéve az autót, lehetőség 
van a város gépjárműforgalmának csökkentésére. A problémát főleg az agglome-
ráció közelsége, és az onnan érkezők egyre növekvő száma okozza. A kevés parko-
lóhely miatt így sokszor éppen az ittlakók nem jutnak parkolóhelyhez.  antosa

PARKOLÓ ÓRÁK
Megoldást jelenthet a parkolási problémára a közterületeken – elsősorban 
a belvárosban – parkoló órák beüzemelése. A fi zetős parkolás megítélése 
kettős: az óránkénti parkolási díj plusz terhet ró az autó tulajdonosokra, vi-
szont csökkenti a parkoló autók számát, így csökken a túlzsúfoltság is. Az 
Önkormányzat keresi a megfelelő megoldást.

„Az utóbbi időben észrevehetően több ügyfél keresi fel az irodánkat, ami a di-
ákigazolványokkal kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott feladatok-
ból adódik” – mondja Marosi Csilla, az Okmányiroda vezetője. 

A nyár eleje mindig mozgalmasabb az állampolgárok utazási kedve mi-
att. Ilyenkor nagyon sok utazási okmány készül, de a személyi igazolvány és 
a lakcímkártya cseréje is gyakori. 

A földszinten a klasszikus okmányokat kezelik. Az emeleti részen, a gép-
járművekkel, a vállalkozásokkal és a népesség-nyilvántartással kapcsolatos 
teendőket látják el. A helyszínen tartott rövid közvélemény-kutatás ered-

ménye megegyezik a kérdőívekre adott válaszokkal: az ügyintézés rendben 
van, a körülményeken viszont lehetne javítani. Sok az ügyfél, szűk a tér, 
nem csoda, hogy gyorsan elfogy az oxigén. A meleg idő csak ront a helyze-
ten, gyorsan megjelennek az izzadságcseppek az arcokon. Különösen a ga-
lériába szorul be a meleg levegő. Történtek kísérletek a levegőcsere meg-
oldására, azonban a légfúvók alkalmazása nem jelent végleges megoldást. 
Télen viszont az épület felfűtése jelent gondot, a rendszer hatékonysága 
nem megfelelő. Ezt megérzik az alkalmazottak is, hiszen egész nap hideg-
ben ülni nem egyszerű.  Á. T. 
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Kitisztult
a levegő
Ellenőrzést tartott a Megye-
ri temető területén a Közterü-
let-felügyelet. Az önkormány-
zat közbenjárásával elszállí-
tásra került végre a deponált 
föld a területről. A környék 
megnövekedett szállópor kon-
centrációja a munkálatok vé-
gére helyre állt.

Megyeri temető vezetője kérte a 
vállalkozótól, hogy a földszállí-
tás a lehető legkisebb porhatás-

sal történjen. Az Újpesti Közterület-fel-
ügyelet munkatársai ellenőrzést hajtot-
tak végre a Megyeri temető gazdasági ud-
var elnevezésű területe mellett. Bejelen-
tés érkezett, hogy a földszállítások miatt 
megnövekedett a levegő szállópor kon-
centrációja. „Munkatársaim ellenőrzésük 
során megállapították, hogy a munkála-
tok befejeződtek. A felügyelet munkatár-
sai szabálysértést nem tapasztaltak, azon-
ban az megállapítást nyert, miszerint a 
gazdasági udvar mellett elhelyezett nagy 
mennyiségű föld elszállítása megtörtént.” – 
tudtuk meg Garamszegi Andreától, az Új-
pesti Közterület-felügyelet vezetőjétől.

Közös utakat keresnek az önkormányzati képvise-
lők és a helyi vállalkozások a társadalmi felelősség-
vállalás jegyében. A Wintermantel Zsolt kezdemé-
nyezésére létrejött újpesti Gazdasági Találkozó rá-
világított arra, hogy a résztvevőknek folyamatos 
egyeztetetésre van szükségük, hogy megtalálják, 
hogyan tudnak kapcsolódni a városrész életéhez a 
városvezetés segítségével. Az együttműködés kéz-
zelfogható eredménye az izzócsere akció. 

„Eddig csak részben sikerült megvalósítani a fény-
források cseréjét, úgyhogy nagyon megörültünk a 
General Electric ajándékának” – mondja Hasuly 

Imréné, a Pozsonyi Óvoda vezetője. – „A lágy, 
ugyanakkor erős fényű, energiatakarékos izzókat 
azonnal felszereltük a helyiségekben.” A gyerekek 
is észrevették a változást, a cég képviselői ráadásul 
még meglepetéssel is szolgáltak: gyurmacsomago-
kat, színes ceruzákat is hoztak a kicsiknek. 

A választókörzet önkormányzati képviselője is nagy-
ra értékeli a gesztust. Rádi Attila, alpolgármester la-
punknak elmondta, tevékenyen részt vett az akció szer-
vezésében és olyan további közös programok megvaló-
sításában gondolkodnak mint, egyes újpesti közterek, 
kereszteződések kivilágításának korszerűsítése. Á. T.

Korszerű izzók a Pozsonyi Óvodában
Környezetbarát, energiatakarékos fénytesteket ajándékozott az újpesti szék-
helyű General Electric öt újpesti intézménynek az önkormányzat kezdemé-
nyezésére. Lapunk is jelen volt a Pozsonyi Óvodai átadón. 

Petka Katalin optikus korábban az önkormányzat 
pályázatán is sikerrel vett részt, ezáltal bővíthette az 
üzlet eszközparkját. Azóta fi gyeli a különböző pá-
lyázati lehetőségeket, így akadt a TÁMOP projekt-
re is. „Mindenképp szerettem volna felvenni egy al-
kalmazottat, úgyhogy kapóra jött a mostani pályá-
zat” – mondja Katalin asszony. „Az illetőnek regiszt-

rált munkanélkülinek kell lennie, nyolc hónapon ke-
resztül kapja a munkaügyi központ bértámogatá-
sát, nekem pedig plusz egy évig kell foglalkoztatnom. 
Ha a Start-kártyát is sikerül kiváltani, a járuléko-
kat is fedezik, rám csak a különbözet hárul. Meg-
kötöttük a szerződést, hamarosan munkába állhat 
a kolléga.” 

A Petka Optika tulajdonosa nem titkolja, egy má-
sik pályázat eredményét is várja: két orvosi műszer-
rel és egy számítógéppel szeretné bővíteni az eszkö-
zeit. És már kinézte az újabb projektet is: munkahelyi 
képzéshez próbál támogatást nyerni.  Á. T.

Megvalósult Széchenyi terv

Új munkahely a Templom utcában
Plusz alkalmazottal bővült az optikus mester műhelye az Új Széchenyi Terv si-
keres pályázójaként. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért kiírt pályázat 
Petka Katalin vállalkozása számára is új lehetőséget teremtett.

A

MUNKAHELYTEREMTŐ TÁMOGATÁS 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (NFA) 10 milliárd forint keretösszeggel munkahelyteremtő beruházások támogatására pályázatot írt ki a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium mikro-, kis- és középvállalatoknak. Ezek szerint idén megduplázták a tavalyi 5 milliárd forintos keretet, számításuk szerint 2012-ben a 
10 milliárd forintos keretből 5300-5550 új munkahely létesítéséhez, és 10 ezer meglévő állás megőrzéséhez járulnak hozzá legalább 600-800 vállalkozásnál. 



Görgey utca felújítása

Idén tervezés, 
jövőre 
kivitelezés
2013-ban kezdődhet el – várható-
an – a Görgey utca felújítása. A Fő-
városi Közgyűlés februárban fogadta 
el Budapest 2012. évi költségvetését, 
Nagy István és Wintermantel Zsolt 
fővárosi képviselők kiegészítő javas-
latára. Ennek köszönhetően Újpest 
egy lépéssel közelebb került a Gör-
gey utca felújításához.

Fővárosi Közgyűlés az újpesti képviselők ja-
vaslatára kérte fel a főpolgármestert, hogy a 
14-es villamos Görgey utcai szakaszán a ter-

vezési munkák után a kivitelezési munkálatok meg-

indítására tegyen javaslatot. „A döntés megszületett, 

így a 2012-es év a tervezés, a jövő év a megvalósítá-

sé lehet” – mondta el lapunknak Almássy Kornél. A 
BKK Közút Zrt. vezérigazgatója hozzáfűzte, remél-
hetőleg 2013-ban be is fejeződhetnek az egyre ége-
tőbbé váló munkálatok.

„A Görgey utca borzasztó állapotban van, talán 

elmondható, hogy azon kevés fővárosi kezelésű út-

szakaszok egyike, ahol még kockakő burkolat van. A 

tervek szerint a villamospálya rekonstrukciójára, te-

hát a pálya cseréjére, és természetesen az útpályá-

nak a felújítására, így a kockakő burkolat kicserélé-

sére, és egy rendes aszfaltburkolatnak a leterítésére 

kerülhet sor” – részletezte a vezérigazgató.
A kialakításkor a parkolást is át kell gondolni, 

ugyanis keresztmetszetileg nem igazán lehet hoz-
zányúlni az útszakaszhoz helyhiány miatt. A Görgey 
utcai beruházás komoly – akár az 1 milliárd forin-
tot is meghaladó – költséget jelent, de ezt azonban 
számos tényező még befolyásolhatja. antosa

Május 18-án, pénteken két hely-
színen, a tavalyinál több, összesen 
12 000 tő muskátlival ajándékozza 
meg Újpest Önkormányzata a város-
rész lakóit. 

10 órakor a városközponti met-
ró végállomás mellett, a Petőfi  utcai 
bekerített parkolóban, 6000 tő mus-
kátli kerül kiosztásra. (A parkolóban 
pénteken 8.00-13.00-ig nem lehet 
parkolni az autósoknak.)

14.30-tól Káposztásmegyeren, a Bő-
röndös utcai szabad területen szintén 
6000 tő muskátli vár gazdára. Az igény-
lők 3 tő virágot vehetnek át, hozzájá-
rulva Újpest virágos képéhez. Az átvé-
telkor a lakcímkártyára szükség lesz!

A sorbanállók számára – az időjá-
rástól függően – az Újpesti Cseriti fris-
sítőkkel kedveskedik. A helyszíneken 
is lesz mód adakozni az újpesti hátrá-
nyos helyzetű gyerekek megsegítésére.

Mustkátli – ajándékba

Csak újpestieknek!

Újpesten díjazzák az ápolókat
Három munkatársat jutalmaztak az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet-
ben az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából, elismerve és megköszön-
ve munkájukat. Lapunk személyesen szólaltatta meg a díjazottakat.

Lencsés Károlyné asszisztens, Gyermek Fül-orr-gégészet: „Ez nem egy foglal-

kozás, hanem hivatás nekünk. Nem csak adminisztrálunk és ellátunk, hanem a 

gyerekek lelkével is foglalkozunk. Az elismerésnek nagyon örülök, de ez termé-

szetesen nem csak nekem szól, hanem minden kollégámnak, aki itt dolgozik.” 

Zajácz Éva vezető asszisztens, Neurológiai Szakrendelés: „Még általános 

iskolás koromban határoztam el, hogy ápoló leszek, a Szakrendelőben ’91 óta 

dolgozom. Az elismerésnek nagyon örültem, mert az ember úgy érzi, megbe-

csülik azt a munkát, amit végez, és hogy talán jó úton halad.”

Barbola Zoltán Istvánné, laboratóriumi asszisztens: „A munkát, és az 

emberekkel való foglalkozást, törődést nagyon szeretem. A jutalom nagy 

megtiszteltetés volt számomra, egyáltalán nem számítottam rá. Nagyon szé-

pen köszönöm dr. Varga József igazgató úrnak, és mindenkinek, aki hozzáse-

gített az elismeréshez.” antosa

A
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Almássy Kornélt 
a felújításról 

kérdeztük
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Anyáról 
lányára   
Egykor sorban álltak a szépülni vá-
gyó hölgyek a Mátyás tér közelé-
ben, hetente jártak ide fodrászhoz. 
Mára ez a szokás megváltozott, de 
az üzlet hangulata ugyanolyan. Va-
lódi Gedeon bácsis fodrászüzlet Új-
pesten, 34 éve.

z az a mesterség, ami könnyen tanulha-
tónak tűnik, a Magyar család hölgytag-
jai mégis mindig óva intették ettől a fi -

atalabbakat. „A fodrászat hálás szakma, de ke-
mény munka” – mesél riporterünknek Magyar 
Lászlóné. Fél évszázada még fával fűtöttek és 
melegítették a vizet, akkor ez is a fi atal fodrá-
szok dolga volt. Erzsike néni nem is akarta, hogy 
a kislánya ilyen nehéz munkát válasszon. Aztán 
jött egy lehetőség és 1978-ban saját üzletet nyi-
tott Újpesten. Ez akkoriban nagy ritkaság volt, 
de ezzel megenyhült Erzsike néni és már nem 
bánta annyira, hogy a lánya is be akar állni az 
üzletbe. 

Az ifjabb Erzsike ügyes volt és gyorsan tanult, 
Papasz Vaszilisz mesterfodrász mellett képezte 
magát. A mama nagy büszkeségére megnyerte az 
országos szakmai versenyt is. Azóta is az újpestiek 
frizurájával foglalkozik mindennap, de ezzel még 
nincs vége a családi legendának. 

Két unoka, Szilvia és Anikó is a szépségipart vá-
lasztotta. Az egyik ifjú hölgy – saját bevallása sze-
rint – ügyetlen, nem is akart a hajkoronákkal fog-
lalkozni, a kozmetika lett az ő világa. Ám kishú-
ga, Anikó ragaszkodott ahhoz, amit a nagyitól és 
anyukájától látott. Persze, őt is megpróbálták le-
beszélni az ősök, de hiába. A két ifjú hölgy így ma 

már egy másik szalont működtet, nem messze a 
nagyi és anyuka fodrászüzletétől.

Mára pedig kiderült, hogy a szépségipar „örök-
mozgó”. Nem csak lányok tanultak az anyukáktól, 
hanem fordítva: az idősebbek is lestek el új tech-
nikát a fi ataloktól. És ez így van rendjén – főleg 
egy nagy családban.  D. Zs.

(A szalon címe: Mátyás tér 5.)

Made in 
Újpest

E

Az ÚKTV megújult külsővel, arculattal, és műsorokkal várja nézőit! A 
május 18-i Újpesti Híradóban beszámolót láthatnak az idei lomtala-
nítás lebonyolításáról, a Görgey út felújításának részleteiről, valamint 
bemutatják a Szakorvosi Rendelő három munkatársát, akik az Ápolók 
Nemzetközi Napja alkalmából elismerésben részesültek.

Az Újpesti Körképből megtudhatják az idei Káposztásmegyeri Nap 
programjait. A fellépők között lesz az X-Faktor korábbi versenyzője Ta-
kács Nikolas, aki az ÚKTV stábjának bemutatja kalapkollekciójának leg-
féltettebb darabjait. Az Újpesti Kávéház vendége ezúttal Szandi lesz, 
aki rendszeres fellépője az újpesti rendezvényeknek.  

Az ÚKTV péntekenként hét órától friss műsorokkal várja nézőit! 
Csatlakozzon az ÚKTV-hez a Facebook-on is!

Új arculat, 
új műsorok

Csernobil testközelben
Az Újpesti Sajtó Kft. fotóriporterének, Várai Mihálynak 
nyílt fotókiállítása a kőbányai Tűzoltómúzeumban az 
Újpesti Önkormányzat támogatásával. 

A fotós a csernobili atomerőműnél és a mellette lévő 
elhagyott városban, Pripjaty-ban készítette képeit. A 
kiállításon megrázó fotók láthatók az atomkatasztró-
fa utóéletéről, egy elhagyott szellemvárosról, a pusz-
tulásról. „A tragédia után huszonhat évvel ez egy me-
mentó. Példa az utókornak, hogy nem lehet játsza-
ni, kísérletezni a természettel, az emberekkel, és hogy 

mekkora pusztítást lehet okozni felelőtlenül. De ugyanakkor nekem Pripjaty az 
újrakezdés szimbóluma is.” – mesélt élményeiről lapunknak Várai Mihály. A 
kiállítás június1-ig látható kőbányán. J. M.
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Koncert egy zongoráért

Segítség 
a gyerekeknek
Jótékonysági koncertet szervez a Homoktövis Általános 
Iskola május 25-én, az Ady Endre Művelődési Központ-
ban, este 18 órakor. A rendezvény célja, hogy a gyere-
kek és az iskola új zongorához jusson, a jelenlegi ugyan-
is használhatatlanná vált.

Javíthatatlanná vált az intézmény zongorája, ami jelentős problémát okoz 
a zenetagozatos osztályokba járó gyerekek. „A hagyományos, évi koncertün-
ket a zongorának szenteljük, és ennek jegyében rendeztük meg” – mondta el 
Földesiné Gyöngyösi Klára, az iskola igazgatója. „Egy rendkívüli koncertet fogunk 
adni, különleges meglepetésekkel és fellépőkkel. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
az est fővédnöke Wintermantel Zsolt polgármester úr. Az est rangját ez is adja, 
így bátran merem ajánlani, hogy aki egy jó ügyért szívesen áldoz, segítse az is-
kolát az új hangszerhez.”

A fellépők között a komolyzene és a könnyűzene egyaránt szerephez jut. Fel-
lép Molnár Tamás, az Anti Fitness Klub frontembere – egyben ex-homoktövi-
ses diák –, és az Operaház énekesnője, Gémes Katalin is. Tubaművész, hegedű-
művész és modern tánc is színesíti a rendezvényt. A program részleteiről, vala-
mint a támogatói jegyekről az iskola titkárságán lehet érdeklődni. antosa

Ifjú újpesti csillagászok sikere

Brazíliában lesz az Olimpia
Az idei országos csillagászati vetélkedőn az ifjú csilla-
gászok mind csapatban, mind egyéniben dobogós he-
lyezést értek el. Ezzel Granát Roland kvalifi kálta magát 
a magyar csapat tagjaként az idei brazíliai csillagásza-
ti olimpiára.

Kulin György világhírű csillagász, szá-
mos kisbolygó és üstökös felfedező-
je kezdeményezte a gimnázium te-
tején létrehozott csillagvizsgáló ku-
pola megépítését. A távcsövet azóta 
önkormányzati segítséggel már le-
cserélték, a fi atalok pedig az intéz-
mény falain kívül is fürkészik az eget. 

A Kulin György Országos Csillagá-
szati Diákverseny tétje idén az olim-
piai csapatba kerülés lett a kiírás 
szerint. Az országos döntőbe beju-
tott tizenegy csapat versenyzői kö-
zül az első hat egyéni helyezett kva-
lifi kálta magát. Az ELTE Csillagdájá-
ban mérték össze tudásukat a diá-
kok. A Könyves Gimnázium három-
fős csapata, és Granát Roland egyéniben harmadik helyezést ért el. „Fantasz-
tikus izgalmakat hozott a döntő” – tudtuk meg Udvardi Imre felkészítő tanár-
tól.  „Növelte a siker értékét, hogy Roland véletlenül olyan feladatsort kapott, 
amelyet a zsűri előzőleg félretett, mert nehéznek talált. Ilyen körülmények kö-
zött lett dobogós a mi diákunk. A csapat is minden elismerést megérdemel.”

Granát Roland tehát bekerült a magyar olimpiai csapatba, amely augusz-
tusban Brazíliába indul, ahol a Nemzetközi Csillagászati Olimpián megmér-
kőznek a világ legjobb ifjú csillagászaival. Roland egyébként azt mondja, a fi -
zikát nagyon szereti, de nem csillagászként képzeli el a jövőjét.  (ádám) 

Ballagók 2012
Az Újpesti Napló Ballagók 2012 ingyenes 
különszáma – korlátozott számban – 
még átvehető az Újpesti Ajándékboltban 
(IV., István út 17-19.), valamint a Polgár-
mesteri Hivatal régi és új épületének por-
táin. A 44 oldalas különszám az újpesti 
önkormányzati és egyéb fenntartású kö-
zépiskolák most érettségiző diákjainak 
fényképalbumát tartalmazza.

Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatot hir-
det „Újpesti Élet-képek” címmel, hivatásos és amatőr fotósok szá-
mára. Három kategóriában lehet pályázni:

–  a pályázók újpesti híreket, hírértékű eseményeket örökítsenek meg 
a fotográfi a eszközeivel, 

–  a pályázók az újpesti eseményekről, rendezvényekről, műsorokról 
illetve a résztvevőkről készített pillanatokat örökítsék meg, 

–  a pályázók az újpesti közterekről, épületekről készítsenek felvéte-
leket. 

A pályázati anyagok beadása digitális formában, regisztrációt követően 
lehetséges. A pályaműveket július 1-6-ig várják majd a kiírók. Eredmény-
hirdetés: augusztus 23-án, amelyet augusztus 30-án díjátadás követ. A 
zsűri tagjai: Kerekes György, Vajda János és Várai Mihály fotóművészek. 

(A pályázati felhívás részletes kiírása az ujpest.hu weboldalon olvas-
ható.)

Újpesti Élet-képek

Fotózza Újpest jelenét!



Kakaózás a polgármesterrel
Az Újpesti Cseriti invitálásának a Megyeri Úti Általános Iskola és a Szűcs 
Sándor Általános Iskola diákjai is május 8-án tettek eleget. Több mint ötven 
gyerek lépte át a Városháza küszöbét.

A hetek óta tartó programsorozat keretében Szöllősy Marianne, a helytörténeti gyűjtemény vezetője kí-
séri körbe a Városháza termeiben a kisiskolásokat. A Megyeri úti iskola tanulói közül többen először jár-
tak az épületében. A diákok a házasságkötő teremben megfelelő áhítattal néztek körül és azonnal rááll-
tak, hogy játékból a násznép szerepét alakítsák. Majd szinte mindenki anyakönyvvezető, ifjú pár, és tanú 
szeretett volna lenni. A menyasszonynak kiválasztott Enikő örült a főszerepnek, bár megjegyezte, „igazi-
ból” mást választ majd vőlegénynek. 

Újpest polgármestere is csatlakozott a csoporthoz, újabb játékra invitálva a vállalkozó kedvű csapatot. A gye-
rekek megtudhatták, hogyan választanak polgármestert, jegyzőt és alpolgármestereket. Majd Wintermantel 
Zsolt jelölése alapján négy látogató diák közül került ki a polgármester Kristóf, aki a pulpituson beülhetett a vá-
rosvezető székébe. A jegyzőválasztás nem hozott eredményt, de az alpolgármester-választás igen. 

Végül egy-egy bögre tejszínhabos kakaó és a foszlós kalács várta a gyerekeket a polgármesteri tárgyaló-
ban. „Nekem legjobban a városháza díszterme tetszett” – mondta két korty kakaó között Zsuzsi. „Én nem 
tudok egy dolgot megnevezni” – tette hozzá Lilla. „Minden tetszett és a kakaó is fi nom volt.”  B. K.

A gólya útját járva számos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el az Újpesti Babaköszön-
tő Megérkeztem! macija. Az önkormányzat aján-
dékcsomagjában csupa hasznos ajándék, body, 
kistakaró, hűtőmágnes oltási naptárral, mappa 
illetve pelenka-csomag található. A védőnők ál-
tal átadott csomagot örömmel fogadják a kis-
gyermekes családok. Arra kérjük a büszke szü-
lőket, nagyszülőket, fényképezzék le csemetéjü-
ket valamely újpesti body-ban, és a képet küld-
jék be szerkesztőségünkbe! Örömmel tesszük 
közzé a kisbabákról készült fotókat – névvel el-
látva – az Újpesti Naplóban, illetve a Újpest-
Káposztásmegyer Facebook oldalunkon. 

E-mail címünk: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Dr. Győri Andrea küldte el szerkesztőségünkbe 
kisfi a, Vigh Balázs fényképét. Balázs 2012. janu-
ár 11-én, 8 óra 4 perckor született, 55 cm-rel és 
3090 grammal. Egészséget és sok alvást kívánunk!
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Gyűjtsük össze Újpest összes kupakját!
Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont, és az Újpesti 
Cseriti nagyszabású kupakgyűjtési akciót indít, Újpest több pont-
ján. Az akció célja egy 600.000 forint értékű járássegítő gép be-
szerzése egy olyan kisfi ú számára, aki születésétől fogva fi zikai se-
gítségre szorul. P. Imike, akit korábbi számunkban bemutattunk, 
kisagyi rendellenességgel született, édesanyja egyedül neveli. Ké-
rünk minden újpesti polgárt, gyűjtse Imikének a PET palackos 
műanyag kupakokat. Az összegyűlt kupakok ellenértékét kizáró-
lag a kisfi ú megsegítésére fordítjuk. Ami sokaknak hulladék, az 
neki remény a boldogabb élethez. 

A június 2-ig összegyűjtött kupakokat leadhatja az Újpesti Családi Napon (június 2. 10-22 óra, Víz-
torony), a Cseriti sátornál, ahol Imikével személyesen is találkozhat. 

Fogjunk össze ismét, segítsünk együtt, gyűjtsük össze Újpest összes kupakját!
Gyűjtőpontok (június 4-től): Halassy Olivér Sportközpont (1045 Budapest, Pozsonyi u. 4/C.)
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont: (1042 Budapest, István út 17-19.)
Ady Endre Művelődési Központ (1043 Budapest, Tavasz u. 4)
Jópofa Kofa (1048 Budapest, Sárpatak u. 2.)



Újpesti 
műsortükör

2012. május 17–23-ig  

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Guido Vedovato festmény kiállítása. 
Megtekinthető: május 27-ig, 11.00-18.00-
ig. Újpest Galéria
� Rosti Pál és Hugo Brehme utazó 
fotográfusok Mexikóról készített fény-
képei. A Mexikói Nagykövetség és az 
Újpest Galéria kiállítása. Megtekinthető 
június 1-jéig, 11.00-18.00-ig. Újpest Galéria
� „Karinthya Múzeum” – Karinthya pol-
gárainak műveiből összeállított kiállítás. 
Szeptember 15-ig, hétköznaponként 10.00-
18.00-ig. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
� Vizek szélén – erdők mélyén. Kovács 
Mátyás erdőmérnök, amatőr festőművész 
kiállítása. Május 28-ig, 9.00-18.00-ig. 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont, 
Újpesti Gyermek Galéria

ELŐZETES
Ady Endre Művelődési Központ:
� Május 31., 15.00: „A szívemnek mindig 
ünnep…” Nyárhívogató nótaműsor.
� Június 8., 15.00 és 19.00: Koldus és 
királyfi. Musical. A Szép Ernő Színház elő-
adása
� Június 9., 15.00: Twist Olivér. Musical 2 
felvonásban. A Szép Ernő Színház előadása
� Június 9., 19.00: Valahol Európában. 
Musical. A Szép Ernő Színház előadása 

Május 17., csütörtök 
ÉLETMÓD
� 18.00: Válaszd az életet! – életmód 
program. Környezet a közösségünk meg-
erősítője. A Felfedezések Alapítvány prog-
ramja. Előadó: Simon László. Újpesti 
Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont

Május 18., péntek
GYERMEK ÉS CSALÁD
� 17.00. A Pécsi Sebestyén Általános és 
Zenetagozatos Általános Iskola tanévzáró 
hangversenye. Ady Endre Művelődési Központ

GYERMEKEKNEK
� 14.00-15.30: Jeles napok: Pünkösd. 
Táncház, kézműves foglalkozás általános 
iskolásoknak. Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont

HANGVERSENY
� 19.00: Orgonás hangverseny. Az Erkel 
Gyula Újpesti Zeneiskola művésztanárai-
nak hangversenye. Ingyenes. Újpest- 
Kertvárosi Szent István plébánia templom

Május 19., szombat
KÁPOSZTÁSMEGYERI NAP
Helyszín: Káposztásmegyer, Kósa Pál 
sétány, Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
8.45-től: Rajtol az Újpesti Futó- és 

Kerékpáros Fesztivál. Sportvetélkedők, 
számtalan mozgási, sportolási lehetőség 
13.00-tól: Szabadtéri kulturális progra-
mok, sztárfellépők.
(Részletes program: www.ujpest.hu/
kaposztasmegyeri_napok)

SZÍNHÁZ
� 19.00: Rideg Sándor: Indul a bakterház. 
Az Újpest Színház és a Kalocsai Színház 
közös produkciója. Ady Endre Művelődési 
Központ, Újpest Színház

Május 20., vasárnap
KLUBÉLET
� 7.15: Prédikálószék. A Bagoly Klub 
túrája. Az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont programja. 

ÉLETMÓD
� 17.00: Életmódklub. Egészség – javul 
vagy romlik? Előadás, egészséges ételek 
készítése. Adventista Közösségi Ház (IV., 
Kordován tér 10.)

Május 23., szerda
LÁTÁSSÉRÜLTEKNEK 
� 18.00: Híd vakok és látók között. 
Kicsoda Jézus? A Felfedezések Alapítvány 
programja. Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont

Orgonás hangverseny
Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Orgonás 
hangversenye május 18-án 19 órakor kez-
dődik az Újpest-Kertvárosi Szent István 
plébániatemplomban (IV., Rákóczi tér 
4-6.). Petrován Mária, Kárpáti Magdolna, 
Szalóki Zoltán művésztanárok szólaltatják 
meg énekkel, trombitával és orgonakísé-
rettel Vivaldi, Bach, Roessel, Mendelssohn, 
Albinoni továbbá Gárdonyi és Hidas 
műveit. A belépés díjtalan. Adományokat 
elfogadnak a zeneiskola alapítványa javá-
ra, amelyet a rászoruló zeneiskolai növen-
dékek javára fordítanak. 

Vizek szélén – erdők mélyén
Május 28-ig tekinthető meg Kovács Mátyás 
erdőmérnök, amatőr festő kiállítása az 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő-
központban. Az Újpesti Gyermek Galéria 
9.00-18.00-ig várja a látogatókat. 

Költői est
Tetovált csuhébabák címmel Ádám 
Tamás költői estjére kerül sor június 
8-án, 18 órakor az Újpesti Polgár 

Centrumban, Harsányi Gábor érdemes 
művész és Nyári István előadóművész köz-
reműködésével. Ádám Tamás, az Újpesti 
Napló szerkesztője, tízedik könyvét, har-
minc év verstermését gyűjtötte össze az 
újpesti önkormányzat támogatásával 
megjelent legújabb kötetében. A versek 
rendkívül gazdag képi világa elgondolkod-
tató, tartalmas, szép estét ígér. Jegyek 1000 
forintért, elővételben válthatók az Ady 
Endre Művelődési Központban.

Nemzetiségi tánctalálkozó
A Hálózat a Kultúráért, Művészetért 
Egyesület, az Újpesti Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal karöltve, Nemzetiségi 
Tánctalálkozót rendez május 26-án, 16  
órakor az Ady Endre Művelődési 
Központban. A programban magyar népi 
táncokat, nemzetiségi táncokat láthat a 
közönség, fellépnek továbbá a HAKME 
zenei tehetségkutató-versenyének döntő-
sei. Rendező: Farkas József, a HAKME elnö-
ke. A belépés ingyenes.

Sakk-matt
Első alkalommal hirdet értékszámszerző sakk-
versenyt Frech Károly tiszteletére az Újpesti 
Kultúra Sportegyesület sakkszakosztálya. A 
verseny egyik támogatója a rendezvény hely-
színét is biztosító Könyves Gimnázium. A 
szervezők a versennyel az újpesti sakkélet fel-
pezsdítését és nemzetközi értékszám szerzést 
remélnek egy jó hangulatú verseny keretében. 
A június 23-július 1-jéig tartó viadalra a 
nevezéseket a frech2012@ujpestikse.hu 
címen, illetve a 06-30-5727-416-os telefonszá-
mon várják a szervezők, június 22-ig, 18 óráig.

Karinthya Múzeum
Szeptember közepéig tart nyitva a Karinthy 
Frigyes Általános Művelődési Központ főépü-
letében az a kiállítás, amely egy tanév diák-
munkáiból ad képet. A művészeti bemutatón 
olajfestményeket, papírmasé figurákat, papír-
ból készült síkbábokat fedezhet fel a közön-
ség. Látható „Karinthya” makettje is. A kiállí-
tás anyaga június 14-ig folyamatosan bővül.
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2012-ben ingyenesen látogatható 
újpesti rendezvények, fesztiválok

Szent István tér:
· Június 8. – Július 1. 

Labdarúgó EB (óriás kivetítő)
· Június 22–24. 

Újpesti Folklór Fesztivál
· Július 27. – Augusztus 12. 

Olimpiai játékok (óriás kivetítő)
· Augusztus 29. – Szeptember 2. 

Újpesti Városnapok
· November 30. – December 23. 

Újpesti Karácsonyi Vásár

Káposztásmegyer:
· Május 19. Káposztásmegyeri nap

· Szeptember 29. Futó- és Kerékpáros Fesztivál

Víztorony:
· Június 2. Újpesti Családi Nap

Tábor utcai Sporttelep:
· Június 9. Nyári Sportparty

· Október 13. Őszi Sportparty

ÍRÍRRÍÍ DD DD BBBEBEBEEEEBEBE AAAAA A NNN N APAPAPTÁÁTÁTÁRARARARAAARADBDDDBA!A!A!ÍÍRRDDD BBEEEEBEBB AAA NNNNAPPAA TÁTÁTÁTÁTÁT RAARRRR DBA!
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képvise-
lő május 30-án szerdán 16-17 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 
Bp., Árpád út 56.). Bejelentkezés H-P 
11-18-ig a 369-09-05 telefonszámon. 

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Május 30-án, szerdán 18-19 
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.

FOGADÓÓRA 
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők június 4-én 
hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát.
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvi-
selők június 4-én hétfőn 18-19 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda 
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-
09-05. Jókay Attila, Koronka Lajos önkor-
mányzati képviselők június 11-én hétfőn 
17-18 óráig; Bartók Béla önkormányzati 
képviselő június 12-én kedden 18-19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

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! Címünk: 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

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati 
képviselő, frakcióvezető (KDNP) 

fogadóórája, minden hónap első hétfőjén, 
18 órától 19 óráig kerül megtartásra a 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Házában.
(Budapest IV., Lóverseny tér 6.)

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányza-

ti képviselő (LMP), Fenntartható Fejlődés 
tanácsnok fogadóórája: előzetes egyezte-
tés alapján. Tel.: +36-20-390-0566. E-mail: 
ujpest@lehetmas.hu

FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20-518-7830-
as telefonszámon – bármikor. Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első péntekén 17 órától, Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő mindjen hónap 
első hétfőjén 17-18 óráig az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., 
Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát, Horváth 
Imre önkormányzati képviselő minden 
hónap első szerdáján 17 órától tart fogadó-
órát a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.).

MA A NÓTÁKÉ A FŐSZEREP
A „Ki Mit Tud?”rendezvénysorozat követ-
kező előadása május 22-én, kedden 10 
órától lesz az Újpesti Polgár Centrumban 
(IV., Árpád út 66.). A rendezvény fővédnö-
kei: dr. Trippon Norbert elnök, Kiss Péter 
országgyűlési képviselő. Jöjjenek el, néz-
zék meg mások produkcióját is, hozzák el 
rokonaikat, ismerőseiket, barátaikat is!
MSZP Újpesti- Káposztásmegyeri Szervezete

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, 
kezdőket, haladókat, érdeklődőket, akik 
szívesen vennének részt egy zenei közös-
ség munkájában. Figyelem: nem oktatás, 
csak konzultáció, a klubtagság ingyenes! 
Érdeklődni a 06-20-419-7878-as telefon-
számon lehet H-SZ-P: 10-15 óráig. Cím: 
1046 Bp., Nádor u. 1.
MSZP Újpesti- Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

FOGAÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányza-
ti képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormányzati 

képviselő, a Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzat elöljárója, minden hónap 2. 
hétfőjén, 17-18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Bp., IV., Hajló u. 42-44., a TRÖK 
helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. hétfő-
jén 17-18 óráig tartja fogadóóráját. Helyszín: 
Bp., IV. Hajló u. 42-44., a TRÖK helyisége. 

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

Újraalakult 
az IKSZ faktor
Újraalakult Újpesten az Ifjúsági 
Kereszténydemokrata Szövetség 
(IKSZ) helyi szervezete. Az Észak-
pesti csoport IV. és XV. kerületi 
elnökének Ozsváth Kálmán 
önkormányzati képviselőt 
választották. 

„Számunkra a legfontosabb az élet védelme. A kereszténység több 
mint vallás: alapzat, életstílus, nemzeteket és nemzedékeket össze-
kötő kapocs. Minden olyan dologban fel kívánunk lépni, ahol ke-
reszténységről, kereszténydemokráciáról és az újpesti fi atalok ügyé-
ről van szó” – nyilatkozta lapunknak a frissen megválasztott el-
nök. 

Terveik között szerepel júniusban egy Mindszenty emlékkonfe-
rencia szervezése, ahol egyházi és politikai vezetők, történész pro-
fesszorok közreműködésével a mártír sorsú hercegprímás atyára 
emlékezhetnek. Egyebek mellett foglalkoznak a boldog emlékű Sán-
dor István vértanú szalézi szerzetes boldoggá avatási ügyének tá-
mogatásával is. A helyi szervezet alelnöke, Végvári Tamás elmond-
ta, hogy olyan 35 év alatti fi atalokat várnak soraikba, akik érdek-
lődnek a közélet iránt, elkötelezettek a kereszténydemokrácia irá-
nyában és szeretnének tagjaivá válni egy aktív, építő közösségnek. 
Hozzátette, hogy az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség hosszú 
ideje markáns értékvállalást és egy színvonalas szerveződés harmo-
nikus egységét testesíti meg, amely mostantól helyi szinten is meg-
jelenik és működésbe lendül. FARAGÓ ANDRÁS, az IKSZ titkár

Újpesti virágok

Már 8992-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 

szintén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai!

Az Újpesti Városgondnokság a 
Szent István téren már megkezdte 
a tavaszi virágok cseréjét nyárira

A Király sétány
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Múzeumok Majálisa

Nemzeti Múzeumba kerül 
az Újpesti Gyűjtemény

Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény is helyet ka-
pott a Nemzeti Múzeumban május 19-20-án. A Mú-
zeumok Majálisa, több mint 100 bemutatkozó múze-
ummal a legnagyobb országos múzeumi rendezvény-
nek számít.

„Elmaradhatatlan a május e nélkül a családi program nélkül” – mondja Szöllősy 
Marianne, az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. „A Nemzeti Múzeum 
kertjében a jelentősebb újpesti kiadványok mellett ajándéktárgyak is kerülnek 
majd a standunkra.” A gyermekeket játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, szí-
nezőkkel várják. A rendszeresen múzeumba járók mellett reménykednek abban, 
hogy ezen a majálison, a Nemzeti Múzeum kertjében minél többen fi gyelnek 
majd fel a történeti értékekben gazdag Újpestre és gyűjteményére. B. K.

A múzeumi világnap ünneplését a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa 1977-
ben, Moszkvában határozta el. Azóta több mint 100 ország közel 30000 
múzeuma vesz részt a minden év május 18-án tartott eseményen. Az ün-
nep célja, hogy ezen a napon komolyabb fi gyelem forduljon a múlt emlé-
keit őrző és bemutató intézmények felé.

Újpesten a somlói 
a házi specialitás
Újpest legfi nomabb fagylaltjáért szálltak versenybe a helyi 
cukrászdák. A szigorúan újpesti zsűri tagok idén a somlói 
galuskát választották a legízletesebb helyi specialitásnak.

Hét újpesti cukrászda mérte össze fagylaltját a május 10-i versenyen, aminek a 
tavalyi győztes Andretti Cukrászda adott helyet. A nyolc tagú közönségzsűribe 
az Újpest-Káposztásmegyer Facebook oldalán feltett kérdésekre gyors és helyes 
választ adók kerültek. 

Az édes versengést Wintermantel Zsolt polgármester nyitotta meg, majd egy 
kis fagylalttörténelmi előadás után – melyet Vojtek Éva, a Cukrászmester Maga-
zin főszerkesztője osztott meg az édesség kedvelőivel –, rajtolt a mezőny. Három 
ízkategóriában indultak a fagylaltok: a legjobb citromot, a legfi nomabb csokolá-
dét, és a legízletesebb ház specialitását kellett megtalálni a kóstolóknak. 

A huszonegy fi nomságot íz, illat, szín, állag és dekoráció alapján osztályoz-
hatták a bírák egyestől ötösig. A legjobb csokifagyit a Horváth Cukrászda, cit-
romosat az Édes-Gyömbér Cukrászda, a legjobb házi fagyispecialitást pedig az 
Andretti Fagyizó somlói galuskája érdemelte ki. A vetélkedő természetesen jövő-
re is folytatódik! (antosa)

Résztvevő cukrászdák: Andretti Fagyizó, Édes-Gyömbér cukrászda, Hor-
váth Cukrászda, Bambusz Terasz Fagyizó, Capri Pizzéria, Vadgesztenye Cuk-
rászda, Grande Gelato

Az Újpest szelet Káposztás-
megyeren is népszerű

Káposztásmegyeren is kapható az Újpest sze-
let. Az adalékanyag-mentesen, és minőségi alap-
anyagokból dolgozó cukrászda szívesen kínálja a 
régi-új süteményt.

„Újpestiként és újpesti cukrászként természetes kí-
váncsiság vonzott az Újpest szelethez” – kezdi Barabás 
Csilla, az Édes-gyömbér cukrászda tulajdonosa. „Sze-
retném, ha minden újpesti megkóstolná a helyi édes-
séget. Az Újpest szelet népszerűsége egyszerű, sok em-
berhez közel álló íz világában, a vaníliás krémben ke-
resendő. Mi csupán annyit változtattunk a Vadgeszte-
nye cukrászda receptjén, hogy a vaníliás cukor helyett 
vanília rúddal ízesítünk.”

A káposztásmegyeri cukrásznak az első pillanattól tetszett, hogy az Újpest sze-
let jótékonysági célokat is szolgál. Hisz abban, ha magánemberként több jóté-
konysági szervezetnek segít, jobb lesz általunk a világ. Az Édes-gyömbér cukrász-
da szívesen vállalja fel az újpesti hátrányos helyzetű gyermekek támogatását az 
Újpesti Cseritin keresztül.   B. K. 

Az Édes-gyömbér cukrászda címe: IV., Galopp utca 2.  

SEGÍTÜNK, HA SÜTIZÜNK
Az Újpest szelet vásárlói az Újpesti Cseriti rászoru-
ló újpesti gyerekeket támogató programját segítik. 
Minden egyes szelet árának 10%-a a Cseritihez ke-
rül. Úgy sütizhetünk, hogy közben másokon segí-

tünk. A Vadgesztenye cukrászda és az Édes-gyömbér cukrászda mellett az 
Újpest szelet kapható már az Orosz cukrászdában (IV., Templom u.3), a 
Bambusz Terasz cukrászdában (Újpesti Piac, Szent István tér 12.) is.

Újpest Arca, 
Klaudia is kóstolt
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Elfogták a sorozatos bankrablót
Négy alkalommal rabolta ki az Árpád úti Raiffeisen Bank-
fi ókot a frissen elfogott bankrabló. A büntetlen előéletű, 
38 éves férfi  adósságait kívánta rendezni, életfogytiglant 
is kaphat érte.

A rablás sorozat február 14-én indult, 
május 14-éig összesen négy alkalommal 
látogatta meg a bankfi ókot egy fegyver-
nek látszó tárggyal a bankrabló. A rab-
lásokat nem sokkal nyitás után, kapuc-
niban, napszemüvegben vitte el a fi ók-
ban található kézpénzt. Felhalmozódott 
adósságait kívánta rendezni belőle, de 
helyette 30 év feletti letöltendő börtön-
büntetés várhat rá.

„Az első támadás után megindult a nyomozás kiterjedt adatgyűjtése a környék 
térfi gyelő és banki kamera felvételeit is kielemezték. Rengeteg bejelentés érkezett, 
sokan együtt akartak működni. Többször leültünk a bank vezetőjével, hogy mie-
lőbb megszűntessük a rablássorozatot, bevonásra kerültek a Közterület-fenntar-
tók is.” – nyilatkozta lapunknak Nyerges Béla, rendőr alezredes, BRFK Bűnügyi fő-
osztály, Rablási osztályáról.

Május 11-én, a negyedik bankrablás után ötven perccel sikerült elfogni az el-
követőt. Pillanatok alatt a környéken voltak a rendőrök, csak másodpercekkel 
maradtak le a kerületi járőrök. Egy rendszám töredék alapján végül az Andrássy 
út-Erzsébet tér sarkán állították meg az autót. A férfi  helyszínen nem tanúsított 
ellenállást, jelenleg előzetes letartóztatásban van.  S. J.

Megelőzhető bűnügyek

Trükkös tanácsok, 
trükkös lopások ellen
Nő az időskorúak sérelmére elkövetett, ún. trükkös lopá-
soknak száma Újpesten. Csak az elmúlt hónapokban há-
rom millió forintot sikerült a jólelkű nyugdíjasoktól ki-
csalni. Körültekintéssel a baj megelőzhető! 

A trükk egyszerű: az elkövetők egyedülálló, idős embereket választanak ki és 
keresnek meg telefonon. A hívó fél a nyugdíjas unokájaként mutatkozik be és 
nehezen érthető hangon arról beszél, hogy nagy bajba került. Az „unoka” eset-
leg balesetet szenvedett, kórházba került, vagy komoly tartozást akarnak erő-
szakkal behajtani rajta; ehhez kell a gyors pénz segítség. Ami az elkövetések-
ben közös, hogy sosem az „unoka” érkezik a pénzért, hanem egy „barát”. A 
gyors segélyt perceken belül vagy az ablakon kidobva, vagy a postaládába téve 
kell átadni.

„A nehezen érthető hang és a kétségbeesett hangszín általában elég ahhoz, 
hogy az idősebbek a telefonálónak vissza se kérdezzenek, pedig érdemes. A jó-
hiszemű nagyszülő könnyen veszítheti el nem csak bizalmát, hanem akár egy 
nagyobb összeget.” – javasolja dr. Terdik Tamás a IV. kerületi Rendőrkapitány-
ság vezetője.

Ingyenes szemvizsgálat 
a szakrendelőben!

Megközelíthető:

M3 Újpest-Városkapu megálló

196-os, 104-es, 122-es, 

204-es autóbusz
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2012. június 4., hétfő 18.00 óra

Újpest, Szabadság park 
(Váci út - Árpád út kereszteződése)

KONCERT

Tanácsos ellenőriztetnie szemnyomását! A szolgáltatás egy szűrés ke-
retében, ingyenesen igénybe vehető az Újpesti Szakorvosi Rendelőin-
tézet szemészeti szakrendelésén. A szűrővizsgálat helye: Budapest IV., 
Görgey A. u. 30. Időpontok május hónapban: Hétfőn 8-13 óra és ked-
den 14-18 óra között. Telefonszám: 369-4777/1658-as mellék

A zöldhályog bármilyen panasz nélkül is előfordulhat! Ne feledje: az 
idejében felismert és kezelt rendellenességek csökkentik a súlyos szö-
vődmények kialakulásának kockázatát és javítják a gyógyulás esélyét.
Minden érdeklődőt várunk!

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

PÁLYÁZATI FIGYELŐ 
Az OTP Bank Nyrt. pályázatot hirdetett a társasházi/lakásszövetkeze-
tek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé 
tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a 
lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatására 
és ezen keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzésére. A pályá-
zaton minden olyan társasház és lakásszövetkezet részt vehet, amely a 
pályázat benyújtásának időpontjában az OTP Banknál bankszámla-
szerződéssel rendelkezik, illetve – élve a 6 havi számlavezetési díj elen-
gedésével – a számlanyitási akcióban részt vesz.

A pályázat beküldési határideje: 2012. június 30. Az értékelés határideje: 
2012. július 27. A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás az OTP Bank 
fiókjaiban és a www.hazforum.hu weboldalon érhető el. A pályázattal kap-
csolatos dokumentumok letölthetők a www.hazforum.hu honlapról.

Dr. Terdik Tamás



Leesett a lováról és kulcscsont-
törést szenvedett a római öt-
tusa-világbajnokságon a férfi ak 
váltóversenyében Tibolya Péter.

baleset után úgy tűnt, nem kell mű-
teni, de az elmúlt héten mégis meg-
operálták Tibolya bal kulcscsontját. 

Rögzítették a sérült testrészt és kivették a 
jobb kulcscsontjából az előző, 2007-es sérü-
lésekor beültetett fémdarabot. 

„Nem jött ki jól a távolság” – emlékezett 
vissza már itthon a sérült sportoló. – „A ló 
távolról ugrott el, nem ért át az akadályon, 
szakzsargonnal élve, belebiciklizett az ugrás-

ba. Amint földre ért, el-
botlott, én pedig átes-
tem rajta. Nem tudtam, 
hogy eltört a kulcscson-
tom, csak sokszorosára 
duzzadt a könyököm. 
Elgyalogoltam a többie-

kig – hiszen dolgozott még bennem az adre-
nalin –, de amikor odaértem, éreztem, nincs 
több erőm.”

– A londoni olimpia évében a jó formá-
ban lévő sportoló áprilisban a Világkupán 
harmadik helyezést ért el, nagy várakozással 
tekintett a világbajnokság elé. Az újpesti öt-
tusázó elmondta, várhatóan két hét múlva 
kezdhet mozogni.   (gg)

A londoni nyári olimpiai játékok évében a li-
la-fehér egyesület aranyérmeseit mutatjuk be. 
Sorozatunkban Czigány Kinga, Dónusz Éva és 
Dömötör Zoltán pályafutását idézzük fel.

Czigány Kinga kajakozó 1972-ben szü-
letett Győrben. Az ETO-nál kezdett ver-
senyezni, nevelőedzője Pártos István 
volt. Az 1989-es ifjúsági világbajnoksá-
gon a négyes tagjaként szerzett arany-
érmet. 1990-ben, az IBV-n mindhárom 

női számot megnyerte. 1991-ben az UTE-hez igazolt, edzője 
Fábiánné Rozsnyói Katalin lett. Ebben az évben szerezte első 
felnőtt bajnoki címét négyesben. A barcelonai olimpiai já-
tékokon Kőbán Ritával, Mészáros Erikával és Dónusz Évával 
megnyerte a kajak-négyes 500 méteres versenyt. Az év végén 
a női négyes az Év csapata lett. 1998-ban, 26 évesen visszavo-
nult egy makacs gerincsérülés miatt. Férje kanadai állampol-
gár, ma már a tengerentúlon él.

Dónusz Éva 1977-től a Váci Hajó, 
1987-től az Újpesti Dózsa, illetve az 
UTE, majd 1993-tól a Honvéd kajakozó-
ja volt. Utánpótlás versenyzőként még 
nem ért el kiemelkedő eredményeket. A 
felnőttek között 1988-ban szerzett elő-
ször bajnoki érmeket. 1989-ben Mészáros Erikával megnyer-
te a duisburgi regatta K2-es versenyét. Ebben az évben sze-
repelt első alkalommal világbajnokságon, ahol Mészárossal 
K2 500 méteren második lett. 1992-ben, a barcelonai olim-
pián a Czigány Kinga, Dónusz Éva, Kőbán Rita, Mészáros Eri-
ka összeállítású magyar kajak négyes tagjaként, 500 méteren 
olimpiai bajnoki címet szerzett. Ugyanezen az olimpián ka-
jak kettes 500 méteren bronzérmes lett. Világbajnokságokon 
1 arany- és 9 ezüstérmet nyert. 1999-ben fejezte be az aktív 
sportpályafutást. 

Dömötör Zoltán úszó, vízilabdázó, 
1935. augusztus 21-én született Budapes-
ten. 1953-ban érettségizett Újpesten, a 
Könyves Kálmán Gimnáziumban. A Kan-
dó Kálmán Technikum elvégzése után 
egy szemesztert járt a Budapesti Műszaki 

Egyetemre, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye-
tem külkereskedelmi szakán szerzett diplomát. 1954-ben, még 
úszóként lett Európa-bajnok. 1958-ban és 1962-ben már vízi-
labdázóként nyert Európa-bajnokságot. Az Újpesti Dózsa spor-
tolójaként három olimpián vett részt. 1960-ban Rómában a 
harmadik helyezett csapat tagja volt, 1964-ben Tokióban az 
aranyérmes, 1968-ban Mexikóvárosban szintén a harmadik he-
lyezést elért válogatott erőssége volt. 1971 és 1975 között Algé-
riában edzősködött, 1981-től a Központi Sportiskolában oktat-
ta a vízilabdát, majd 2004-ben az Olimpiai Bajnokok Klubjának 
elnöke lett.  Z. A.
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A

Lila-fehér 
aranyérmesek 
X. rész

Rejtő Ildikó

Sose legyen elégedett az ember!
Olimpiai és világbajnok tőrözőnk, a magyar vívás egyik legeredménye-
sebb képviselője, a Nemzet Sportolója a napokban töltötte be hetven-
ötödik életévét. A tokiói nyári játékok kétszeres győztese öt olim-
pián vett részt, de kis szerencsével akár haton is ott lehetett volna. 

Ifjúsági világbajnokként már 1956-ban számoltak vele, de vé-
gül itthon kellett maradnia. „Minden olimpiáról hoztam érmet, és 
ezt nem sokan mondhatják el magukról” – mondta a bajnoknő. 
„Ugyanakkor tudom, hogy lehettek volna jobb eredményeim is.”

Az olimpiai eredmény sokszor banális dolgokon is múlhat. Ildi-
kó Mexikóban akár megvédhette volna Tokióban szerzett aranyér-
mét, de a taxis rossz utat választott, mire odaért, már szólították 
és bemelegítés nélkül állt a pástra. Vívónőnk visszatekintve úgy 
érzi, nem csak a mexikói malőrön múlt a fényesebb érem, hanem 

sokszor megelégedett azzal, amit addig elért. „Voltam már olimpiai bajnok, világbajnok, mi 
kell még? Pedig ha erőszakosabb vagyok a páston, máshogy nézne ki a gyűjtemény. De hát sose 
legyen elégedetlen az ember!” A magyar vívás legeredményesebb női képviselője 18 bajnoki 
arannyal büszkélkedhet, amiből az első és az utolsó között 22 év telt el. A Nemzet Sportoló-
jának is megválasztották pályafutása megkoronázásaként. 

Rejtő Ildikó a válogatottól az 1978-as világbajnokságon köszönt el, de az Újpesti Dózsa 
csapatával 1980-ban még országos bajnok volt. (g)

Operálni kellett Tibolya Pétert
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A hazai piacon vezető édesség 
nagykereskedelmi cég Budapest 
és Pest Megye területére azonna-
li kezdéssel területi értékesítőt 
keres, slepptúrás rendszerben.

Amit kínálunk: 
– kialakított túraterv
– jutalékos rendszerben,
– magas kereseti lehetőség,

Amit elvárunk:
– gyakorlat,
– referencia
–  B kategóriás jogosítvány,  kiste-

her-gépkocsi vezetői gyakorlat

A fényképes önéletrajzokat a 
kovesi.laszlo@sixi.hu e-mailre várjuk.

Az Újpesti Gazdasági Találkozónak 
köszönhetően megjelenő, ingyenes hirdetés

� Kiadó Újpesten, városközpontban, egy 2 szo-
bás, fszt-i panel, távfűtésű, szép lakás, rendezett 
környezetben, bútorozottan, 60 000 Ft/hó + re-
zsi, tel.: 06-70-317-0777

Ingatlant vesz
� Családi házat vennék készpénzért + saját la-
kásom beszámításával. Más egyéb: csepeli bá-
nyatónál téglanyaraló, nagy telekkel 6 MFt-ért 
eladó, tel.: 06-30-598-0622

Ingatlant cserél
� Újpesti, 71 m2-es, 2+1 félszobás + hall, nagy 
erkély, III. emeleti, panel, önkormányzati lakáso-
mat elcserélném 2 szobásra. Lift van, egyedi fű-
tésmérővel felszerelt. Különbözetet kérek, tel.: 
06-20-263-0086

� Újpest családi házas környezetében, társas-
ház II. emeletén, kétszobás, 54 m2-es, erkélyes, 
házközpont fűtésű, vízórás lakásomat elcserél-
ném hasonló, földszinti, esetleg kertkapcsola-
tos, egyedi fűtésű lakásra, IV-XV. kerületben, 
12,5 MFt értékben, tel.: 06-20-971-9437

� Elcserélném, eladnám IV. ker.-i, 5 lakásos ház-
ban, 41 m2-es, gázfűtéses házrészemet, 88 m2-es 
telekhányaddal hasonló értékben. Jó közleke-
dés, alacsony rezsi, közös költség nincs, önkor-
mányzati kizárt. I. á.: 9 MFt. IV.-XV. ker. előny-
ben, tel.: 06-30-555-6030, 06-1-379-5547

Szolgáltatás
� IKEA  típusú beépített szekrények, 
konyhabútorok, irodabútorok, stb. méretre 
gyártása a legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény 
228x80x28cm: 13 800 Ft. Igényes munka, rö-
vid határidő, tel.: 06-30-368-1354 

� Kisebb, nagyobb burkolási munkák, meg-
bízható szakembertől. Korrekt áron, minőségi 
munka, minden kerületben, tel.: 06-30-225-3618 

� Kerületükben alacsony költséggel üzemel-
tetünk társasházakat profi műszaki irodai 
háttérrel, tel.: 06-70-338-6723

� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vál-
lal. Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseré-
je, 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, e-mail: hafilak@hafilak.hu

� AJTÓ-, ABLAKJAVÍTÁS a IV. kerületben. 
Passzítás, szigetelés, zárcsere. Egyedi búto-
rok gyártása. Új ajtó szakszerű beszerelése! 
DÍJTALAN FELMÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, tel.: 
06-30-447-4853, www.ablakgyogyaszat.hu

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

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, keríté-
sek, erkélyek felújítását, beépítését vállalom. 
Épületgépészeti munkákat társasházaknak 
is, tel.: 360-0035, 06-30-975-2315

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

In gat lan el adó
� Újpest zöldövezet részén, építési telkek el-
adók, sürgősen, tel.: 06-20-934-0654

� Újpest, Pöltenberg utcában, téglaépítésű tár-
sasházban, földszinti, gázkonvektoros, 36 m2-es, 
1 szoba, konyhás, komfortos öröklakás eladó, 
tel.: 06-20-9733-587

� Eladó tulajdonostól Újpesten, 3,5 szobás, gáz-
fűtéses, bővíthető ház 22,9 MFt-ért és gyógyfür-
dőnél, kétszintes, 4 szobás, 2 teraszos ház, közel 
a fürdőhöz. I. á.: 8,9 MFt. Mindkettőnél nagy kert 
van, tel.: 06-1-379-5475, 06-30-294-9420

� IV. Izzó Ltp-n, csendes, zöldövezeti környezet-
ben, egy lépcsőházas épületben, napfényes, 56 
m2-es, kettőszobás, loggiás, III. emeleti lakás, ma-
gánszemélytől eladó. Egyedi fűtéses, gázkonvek-
toros, teljes körűen felújított (nyílászárók, víz-csa-
torna, burkolatok, berendezési tárgyak cserélve). 
I. á.: 13,4 MFt, tel.: 06-20-316-3151, 06-1-306-8654

� Újpesten, háromszintes téglaépítésű ház, III. 
emeletén, 43 m2-es, erkélyes, parkra néző, klí-
más lakás eladó, vagy, káposztásmegyeri, 1+2 fél-
szobás lakásra cserélhető. Gázfűtés, kis rezsi, tel.: 
06-70-389-7472

� Újpest városkapunál eladó 25 m2-es, felújí-
tandó, galériás, szélfogóval bővített lakás, föld-
szintes társasházban. I. á.: 3,95 MFt, tel.: 06-70-
391-3386

� Eladó Szentendre, Szarvas hegyen, 720 m2-es 
telek, 24 m2-es téglaépülettel, városi víz, villany 
van. Ház 70 m2-re bővíthető. I. á.: 11 MFt, tel.: 
06-1-230-6366

� Felsőgödön, tulajdonostól eladó, csendes kör-
nyéken, 76 m2-es, 3 szobás, amerikai konyhás, 
nagy nappalis, cirkófűtéses, alacsony rezsiköltsé-
gű, 2 szintes sorházi lakás, saját kerttel, kocsi be-
állóval, tel.: 06-20-555-5965

� XX. kerület, 5 lakásos társasházban, 36 m2-es, 
1 szobás, konvektoros, vízórás lakás eladó, vagy 
elcserélhető IV. ker., vagy környéki hasonlóra. 6,9 
MFt, tel.: 06-70-545-5013

� Újpesten, a Semsey parknál, metrótól 3 perc-
re, kétszobás, 53 m2-es, teljes körűen felújított, 
panorámás, új nyílászárós, vízórás, egyedi fűtés-
mérős, tehermentes lakás tulajdonostól eladó. 
I. á.: 9,3 MFt, tel.: 06-70-364-6868

� Eladó Őrbottyánban, 25 m2-es, téglaépület, 
összközműves, gázzal fűthető. Beépített tetőtér, 
sufni, pince, mosdó, zuhanyzó, terasz, 150 nöl te-
lek, szőlő, gyümölcsfák, kerekes kút. Horgász tó-
tól 10 perc. Ár: 5 MFt, tel.: 06-1-370-2995

� Újpest városközpontban, Kassai utcában, iro-
dának, rendelőnek is alkalmas, 61 m2-es, 1,5 szo-
ba, hallos, II. emeleti, cirkófűtésű, vízórás, tégla-
építésű, felújítandó, polgári lakás eladó. Eladási 
ár: 10,4 MFt, tel.: 06-70-637-2718

Bérleti jog átadó
� Az újpesti piac mellett átadó a népszerű, 
bevezetett Sopszka Tanya önkiszolgáló étkez-
de bérleti joga Bt-vel együtt. Ára: 5,5 MFt, 
tel.: 06-20-926-1166

Üzlet eladó
� Újpesten, a Megyeri úton, 59 m2-es, ele-
gáns, nagy belmagasságú üzlet eladó. Jelen-
leg szépségszalon, bármilyen tevékenységre 
alkalmas., tel.: 06-20-920-4050

Ingatlant kiad
� Újpesten, zárt udvarban, egy szoba, összkom-
fortos lakás, hosszútávra kiadó, tel.: 06-20-233-
0604

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

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet min-
den fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, sze-
relést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, 
harmonika ajtó. Napellenző készítése, ponyva-
csere, karnisszerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932

� 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 
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, 
burkoló, festő, csőszerelő szakemberek állnak 
az Ön rendelkezésére, tel.: 06-20-416-5879, 
06-30-486-7472

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

Oktatás
� 18 éves tapasztalattal angol nyelvtanítást vál-
lalok középszintig. Szükség esetén házhoz is me-
gyek Káposztásmegyer, Újpest környékén. Min-
den 10. óra ingyen ajándék, tel.: 06-30-833-7056

Állást keres
� Megbízható, munkájára igényes bejárónő alkalmi 
és rendszeres takarítást vállal, tel.: 06-70-581-4748

Állást kínál
� Újpesti központtal, Magyarországon in-
duló nemzetközi biztosításközvetítő cég el-
kötelezett szakembereket illetve új szakma 
iránt érdeklődő pályakezdőket keres ingye-
nes képzéssel! A jutalékaink ott kezdődnek, 
ahol másoknál véget ér! Jelentkezz!, tel.: 06-
20-570-5355

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, duguláselhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

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

Gondozás
� A környéken lakó, szellemileg ép, mozgás-
korlátozott felnőtt férfi személyi segítőt keres, 
2–3 (előre egyeztetett) naponként, kb. 45-50 
perc/alkalom időtartamra, megbeszélt díjazás 
ellenében. Érdeklődését 11 és 17 óra között a 
06-30-624-9981-es telefonon várjuk

Társkeresés
� Új lehetőség a Társkeresésben! Nagy lét-
számú fényképes adatbázissal, hatékony, sze-
mélyre szabott módszerekkel várjuk a Cronos 
Társkereső Klub Újpesti Irodájában a komoly 
kapcsolatot keresőket, tel.: 06-20-252-8390

Régiség
� Diplomata lakás berendezéséhez antik bú-
tort, kvalitásos festményt, régi Zsolnay kerámi-
át, különleges bronzszobrot keresek megvétel-
re, tel.: 06-30-303-6940

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK
A Kereskedelmi és Iparkamara 

Újpesti Kirendeltségének folyamatosan 
induló tanfolyamai.

Kereskedelmi képzések: 
8 általános iskolát végzettek számára:

– Élelmiszer- és vegyiáru eladó
– Piacfelügyelő

– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:

– Boltvezető
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintéző

Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

Házi gyermekorvosi körzetbe Káposztás-

megyeren asszisztensi állás betöltendő. 

Feltétel: Kulturált megjelenés. 

Egészségügyi szakközépiskolai érettségi 

vagy ennek megfelelő OKJ képzés,alapfokú 

számítástechnikai ismeret.

Érd.: 06 30 942 5299
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Alma   298 Ft         250 Ft 
Burgonya    98 Ft         140 Ft 
Újburgonya  298 Ft          190 Ft 
Cukkini   298 Ft  
Erőspaprika (db)   80 Ft         100 Ft 
Fejeskáposzta   98 Ft         300 Ft
Fejessaláta   150 Ft         200 Ft 
Gyökér   348 Ft         150 Ft 
Karalábé (db)  120 Ft         100 Ft 
Karfiol   298 Ft  
Zsenge tök 199 Ft         400 Ft 
Kelkáposzta 200 Ft         350 Ft 
Koktélparadicsom      598 Ft  
Körte   398 Ft         
Padlizsán   298 Ft         
Paprika  579 Ft          600 Ft          
Paradicsom 349 Ft          500 Ft         
Retek     80 Ft           80 Ft 
Spárga    300 Ft         

Termék              Kereskedői ár  Őstermelői ár

Sárgarépa   248 Ft         220 Ft
Spenót, sóska 298 Ft         600 Ft 
Brokkoli   298 Ft         
Zöldborsó  379 Ft  
Tojás     38 Ft           40 Ft 
Uborka  360 Ft          600 Ft 
Újhagyma      80 Ft          100 Ft 
Fokhagyma (db)   80 Ft                 
Vöröshagyma   98 Ft         120 Ft 
Zeller    298 Ft         150 Ft  
Banán  200 Ft  
Grapefruit   398 Ft  
Narancs   199 Ft  
Citrom   448 Ft  
Kiwi   199 Ft  
Eper  579 Ft          900 Ft  
Muskátli  400 Ft       
Begonia  120 Ft         
Petúnia  100 Ft         
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. június 29-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 17. lapszámában megjelent rejtvé-
nyünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Bodnár György, Csende Lászlóné, Dénes Edit, Szorcsik Pál. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.  
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A műsorváltozás 
jogát 

fenntartjuk!
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Camuphone verklis karaoke, 
Bab Társulat-Paszulykerengó́, Kétpályás trambulin, 

Kis légvár, Felfújható mászófal, Szörf szimulátor, Lufihajtogató 
bohóc, Arcfestés, Kézmú́ves foglalkozások, Vidámpark, Véradás
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Helyszín: 
Káposztásmegyer, 
Kósa Pál sétány 

és a Karinthy Frigyes 
ÁMK

13.00 Karinthy Frigyes ÁMK 
 köreinek bemutatkozása

14.30 BAB Társulat: 
 Fenevadak c. ‚‚állati’’ produkció

15.30 BUBORÉK show
16.00 ALMA koncert
17.00 Non Stop
18.00 Muri Enikó́
18.30 Takács Nikolas
20.00 Fenyó́ Miklós koncertje

Minden 
program ingyenesen 

látogatható!

Rajtol az Újpesti Futó- és 
Kerékpáros Fesztivál

Meghaladják a tavaly tavaszit az idei nevezések 
az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztiválra. 

Előzetesen négyezren jelezték részvételüket Újpest Önkormányzata és a 
Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat rendezvényén.

A helyszínen is lehet nevezni mindhárom versenyszámra 1000 Ft/fő/versenyszám 
fejében, 8 órától az adott versenyszám indulásáig.

Időpont: 2012. május 19. Helyszín: Káposztásmegyer, a Farkaserdő és környéke.
Rajt: Óceánárok utca (Óceánárok Óvoda előtti útszakasz). Cél: a Farkaserdő utcá-
ban (Babits Mihály Gimnázium melletti útszakasz) Mini futás rajt: 8.45 (kisiskolá-
sok és kisérőik) és 9.00; Maxi futás rajt: 10.15; Kerékpározás rajt: 11.15

További információ: Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály: 
231-3101/116, 118-as mellék; www.ujpest.hu

A Rock & Roll hazai királya, Fenyő 
Miklós is fellép a Káposztásmegyeri 
Napon. Szűkebb hazájában, a XIII. 
kerületben beszélgettünk a zenész-
szel, akinek azért Újpest sem ide-
gen terep. 

– Valóban a XIII. kerületben szü-
lettem, itt nőttem fel, és ma is itt 
élek. Zenélni is a Szent István-
parkban kezdtem. De Újpesten is 
otthon érzem magam, a Landler Jenő 
Technikumban kezdtem a középis-
kolát, de egyrészt nincs semmi 
műszaki érzékem, másrészt nem 
keveset lógtam, ki is rúgtak szépen, 
így végül a Könyvesben érettségiz-
tem.

– Szüleivel ’56 után disszidáltak az 
Egyesült Államokba, de aztán haza-
költöztek. Nem bánja?

– Kár ezen már gondolkodni. 
Kaland volt kiköltözni, és kaland volt 
visszajönni is. Pont úgy volt jó min-
den, ahogy történt. 

– Nem lehetett egyszerű pálmafás 
ingben, rágógumizva, amerikai zenét 
játszva elvegyülni a hatvanas évek 
Magyarországán.

– Nem is akartam. Nehezen visel-
tem a kötöttségeket és finoman szól-
va is fütyültem a felnőttek világára, 
vagy az akkori társadalmi normákra.

– Aztán ’68-ban megnyerték a Ki 
Mit Tud?-ot. 

– Úgy is éreztem, hogy enyém a 
világ. Fiatal voltam, felléptünk min-
denhol az országban, autogramokat 
osztottunk, szép, nyugati autónk volt, 
tódultak körénk a csajok. Ez húsz éve-
sen nem rossz érzés. A sztárallűröket 
meg később levetkőzi az ember.

– A Made in Hungária című filmben, 
és színdarabban folyamatosan szembe-
sül a saját életével, ez elég furcsa lehet.

– Inkább megható. És keveseknek 
adatik meg. Persze felmerül a kérdés, 
hogy megérdemlem-e mindezt. De 
talán igen, ha egyszer megkaptam.

– A Rock & Roll, csakúgy, mint az 
Ön dalai mintha nem kopnának, fris-
sek maradnak. Én is egész nap a 
Csókkirályt dúdolgattam, holott ez 
egy harminc éves dal.

– Az állandóság záloga a hiteles-
ség. A zene szerepe mára megválto-
zott, a hatvanas években volt vala-
milyen társadalmi üzenete, összetar-
tó ereje. Zenét hallgatni különleges, 
alkalmi élmény volt. Ma már min-
denhol szól, kávéházban, boltban, 
autóban. A zene háttér lett. De azért 
a Rock & Roll néha dübörög. És már 
várom, hogy Káposztásmegyeren is 
dübörögjön egy kicsit.  J. M.   

Micsoda
buli!

A focirajongók kedvéért a szombat 
esti Bl döntő a KF ÁMK aulájában 
megtekinthető.
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