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ÚJ PARKOLÁSI REND
SZOLGÁLJA A VÁSÁRLÓKAT
Megváltozik a héten a parkolási 
rend a Piac és Vásárcsarnok kör-
nyékén a vevők minél jobb kiszol-
gálása és a gördülékeny áruszállítás 
érdekében.   – 3. oldal 

TETSZÉST ARATNAK
AZ ÚJ USZODA TERVEI
Jónak és hasznosnak tartják a szak-
emberek a Káposztásmegyeren fel-
épülő Újpesti Uszoda terveit – a 
bezárt létesítmény mellett nincse-
nek ésszerű érvek. – 2, 6. oldal 

KEDVEZŐRE FORDULHAT
A VÍZTORONY SORSA
A polgármesteri bejárás után ked-
vező irányt vett az újpesti vízto-
rony újjáélesztésének ügye, úgy tű-
nik, elhárulhatnak az akadályok a 
hasznosítása elől.   – 5. oldal 

BEMÉRIK A ZAJOS
REPÜLŐKET A LAKÓPARKBAN
Műszeres vizsgálatot tart a közte-
rület-felügyelet a káposztásmegyeri 
családi házas övezet fölé alacso-
nyan, nagy zajjal berepülő kisgépek 
miatt.  – 5. oldal 

www.ujpest.hu

Május 28-án Családi Napra várják a vízto-
ronyhoz az újpestieket, a sztárfellépők kö-
zött lesz Brasch Bence és Patai Anna is  
 – 7. oldal, 16. oldal

Családi Nap
sztárokkal



Minden a közelünkben lesz 

Jó hír az új 
uszoda!
Az újpesti úszásoktatásban résztve-
vő pedagógus és az azt végző szak-
ember is jó ötletnek tartja, hogy 
Káposztásmegyeren épülhet meg az 
Újpesti Uszoda.

Mint arról előző számunkban beszámoltunk Új-
pest 2011-2014-es fejlesztési programjában kiemelt 
helyet kapott az újpesti városi uszoda felépítése. A 
tervtanács megvalósításra alkalmasnak találta a Ba-
bits Mihály Gimnázium komplexumához kapcsoló-
dó létesítmény terveit, melyek részletes kidolgozását 
követően kezdődhet az engedélyezési eljárás.

Öt héten át, dupla órákkal, összesen tíz órás kötelező 
úszásoktatásban vesznek részt a Park óvoda nagycso-
portos óvodásai. Mezőváriné Nagy Edit óvodapedagó-
gus (jobb oldalt képünkön) szerint mindenkinek jó lesz, 
ha megépül az Újpesti Uszoda, s ezzel mindjárt két he-
lyen lehet Káposztásmegyeren az egészségmegőrzésre 
törekedni – amit nem lehet elég korán elkezdeni. 

– A Park Óvoda nevelési programjában kiemelt 
helyen áll a mozgásfejlesztés, hiszen ez az értelmi ké-
pességekre, fejlődésre is kihat – mondja az óvodape-
dagógus – ezért kihasználunk minden lehetőséget. 
Az Aquaworld-be külön busszal járunk, ám a Babits 
Gimnázium tőszomszédságába tervezett uszodába 
csak átsétálunk majd. Ráadásul családi programként 
is ajánlhatjuk majd a szülőknek, hogy hétvégeken sa-

ját szemükkel győződjenek meg a gyerekek úszástu-
dásáról, sőt javasolhatjuk a közös úszásprogramot is. 
Óvodánk nemrégiben ünnepelte fennállásának hu-
szadik évfordulóját. Akkoriban a pusztaságba épült 
az ovi, most pedig minden szinte karnyújtásnyira 
van tőlünk. A Jégpalotába korcsolyázni járunk, az 
Állatsziget kedvelt kirándulóhelyünk, harmadik le-
hetőségként épül most az uszoda.           – U.N, B. K.

Az Európa-bajnok, világ- és olimpi-
ai ezüstérmes mellúszó kimondottan 
örül, hogy Káposztásmegyeren új 
uszodával gazdagodik a ke-
rület. Güttler Károly egyko-
ri sporttársával, Ágh Nor-
berttel 1988 óta oktatja az 

újpesti gyerekeket úszóiskolájában, nem titkol-
ja, várja, hogy átköltözhessenek az új léte-

sítménybe.
– Mondhatom, örvendek a hírnek, hi-

szen így még több gyerek tanulhat meg 
úszni. Ha felépül az uszoda, már senki sem 

hivatkozhat arra, hogy nem férnek el a me-
dencében, nincs megfelelő időpont az 

oktatásra. Már alig várom, hogy jöj-
jenek a srácok, kössenek barátsá-
got a vízzel. Ússzanak és legyenek 
erősek és egészségesek.  –U. N.

Güttler örül 
a terveknek
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Egymás után tűnnek el a szemétkupacok

Így takarítunk mi!
Újpest különböző pontjain az önkormányzat munka-
társai folyamatosan takarítják a közterületeket. Leg-
utóbb a Víztorony környékét tették rendbe.

lső lépésben szét kellett válogatni a szemetet, mert a zöldhulladékot 
és a műanyagfl akonokat nem lehet együtt kezelni. Másnap a helyszí-
nen öt munkás jelent meg, akik a jókora területen gereblyézték, gyűj-

tötték a szemetet. Aztán következett a gallyakból álló lerakat eltüntetése. 
Egy hatalmas teherautó állt a hulladékhegy mellé, és a markolója belehara-
pott a gallyakba. Gyorsan megtelt a plató. Fejér János, az Újpesti Városgond-
nokság Kft. zöldterület ágazatának vezetője a helyszínen elmondta: sajnos 
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egyre szaporodnak az illegális szemétlerakók a ke-
rületben. Eközben nem olcsó mulatság a hatalmas 
teherautó bérlése, és az egyéb kiadások. Háromezer 
forintba kerül egy köbméter zöldhulladék elszállítá-
sa, a fel- és lerakása kijön kétezerből. Egy járműre ti-
zennégy köbméter fér fel. Ha csak napi két-három 
fuvart számolunk, akkor is tetemes összeg jön ki. 
Ezek a nem tervezett munkák más területekről von-
ják el az erőket, így kevesebb idő jut a főtevékeny-
ségre, a parkok, játszóterek gondozására. 

A víztorony környéke tiszta lett tehát, de máris 
itt az újabb feladat: illegális szemétlerakatot talál-
tak a Tűztövis utcában. Ez az a munka, aminek soha 
nincs vége. A szemétszedés első lépcsője volt annak 
a folyamatnak, amelynek következő állomása az Or-
szágos Takarítási nap, május 21-én, amelyet Újpes-
ten is megrendeznek.  – ÁDÁM T.

Szedjük együtt!
Újpest Önkormányzata szeretettel vár minden környezetéért tenni akarót a „Te szedd!” Országos Takarítási 
Napon 2011. május 21-én 9 órakor. Helyszínek: Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat, 1048 Buda-
pest, Hajló u. 42-44 szám hátsó bejárat, illetve Bp., 1045 Berda József u. 38. szám parkoló felöli oldal. A takarítás-
hoz biztosítunk szerszámokat, eszközöket, valamint gondoskodunk az összegyűjtött hulladékok elszállításáról.

„Te szedd!” – szemétgyűjtő akció Újpest-Kertvárosban
Az Újpest-kertvárosi Szent István Plébánia közössége is csatlakozik a május 21-re meghirdetett országos 
önkéntes akcióhoz, mely az Európai Unió által életre hívott Önkéntesség Éve keretein belül kerül meg-
rendezésre.  Az „önkéntesen a tiszta Magyarországért” szemétgyűjtő akcióhoz csatlakozó Újpest-kert-
városi közösség tagjai reggel 8:30 és délelőtt 10:30 között tisztítják meg a Szent István templom előtti 
parkosított teret, a Rákóczi téri parkolót, valamint a Munkácsy Mihály utca és a Mikszáth Kálmán utca 
plébániát övező szakaszait. A szemétgyűjtés nyitott, ezért a szervezők reggel 8 órától szeretettel várnak 
mindenkit, aki kétórányi önkéntes munkával szívesen venné ki részét Magyarország tisztábbá, rendezet-
tebbé tételéből. A gyülekező helyszíne: 1046 Budapest, Rákóczi tér 4-8., a Plébániánál. Bővebben:  www.
ujpestkertvaros.hu  Vágvölgyi Gergely sajtófelelős

A vásárlók érdekét szolgálják az új 
szabályok

Változik 
a parkolás
A héten a vásárolók minél jobb ki-
szolgálása érdekében új parkolási 
rend lép életbe a Piac és Vásárcsarnok 
környékén. Összefoglaljuk a legfonto-
sabb változásokat.

z új forgalmi rend tervezésekor alapvető cél 
volt, hogy a piac üzemelését a terület adott-
ságaihoz mérten a legjobb megoldásokkal 

biztosítsák. Ennek megfelelően a piac működésé-
hez szükséges rakodási területeket a csarnokok mö-
götti útszakaszokon jelölték ki, míg a vásárlók részé-
re a parkolást a központi parkolóban biztosítják. Az 
új szabályok célja, hogy a piacot a vásárlók könnyen 
és biztonságosan tudják megközelíteni, a kereskedők 
pedig minél könnyebben tudják megoldani az áruk 
beszállítását. A polgármesteri hivatal kér minden új-
pestit, hogy fi gyeljen a megváltozott szabályokra.

Vásárlóknak ingyenes
A piaci vásárlók számára a korábbiakhoz képest 
nem jelentenek szigorítást az új szabályok. A köz-
ponti, vásárlói parkolóban fi zetni kell a parkolásért, 
de a piacra vásárlási szándékkal érkezők továbbra 
is kedvezményt kapnak. A vásárlóknak a parkolás 1 
óra időtartamig ingyenes, ezen felül további 1 óra 
parkolás ingyenes abban az esetben, ha az autós be-
mutat a kijáratnál egy, a parkolás ideje alatt történt 
piaci vásárlást igazoló blokkot. Vagyis a piacra igyek-
vők továbbra is 2 órán keresztül ingyenesen vehe-
tik igénybe a parkolót. Azoknak az autósoknak, akik 

nem a piacra érkeztek vásárolni, csak 1 óra ingyenes 
parkolás biztosított. Az ingyenes időszakon túli par-
kolási díj minden további esetben megkezdett órán-
ként 200 Ft. Péntek déltől kezdődően a hétvégi na-
pokon a parkolás mindenkinek számára ingyenes, 
ezzel is támogatva, hogy hétvégeken minél többen 
látogassanak ki a Szent István térre.

Rakodási övezetek
Legfontosabb változások egyike, hogy a Nagycsar-
nok és a Virágpiac mögötti útszakaszon rakodási 
övezet jött létre. A piac oldalán végig jelzőtáblák 
mutatják, hogy ezen az útszakaszon csak teherau-
tók várakozhatnak, kizárólag rakodási céllal. Amint 
befejezték a rakodást, a területet el kell hagyniuk. 
Így biztosítható, hogy a piacra történő beszállítás 
folyamatos legyen. Ugyanez a rendszer lép életbe a 
Károlyi István utcában a Kiscsarnok mögötti útsza-
kaszon, ahol szintén biztosított a kereskedők részé-
re árut szállító teherautók megállása. Ezekben a ki-
emelt rakodási övezetekben az említett szabályok 
05 és 18 óra között érvényesek.

Templom környéke
A tér és a piac adottságai miatt még egy rakodá-
si lehetőség biztosítására volt szükség. A templom 
főbejárata előtti területen a gyalogosok, a vásárlók, 
és a templomba érkezők érdekében szigorúbb sza-
bályok érvényesek. A templom előtti területre csak 
engedéllyel lehet behajtani. Az engedélyben szabá-
lyozva lesz, hogy csak 3,5 tonna össztömeget meg 
nem haladó járművekkel lehet behajtani. Rakodni 
csak 05 - 10 óra közötti időszakban lesz lehetséges. 
Az engedélyeket a Polgármesteri Hivatal adja ki. Ez-
zel egy időben minden korábban kiadott engedély 
érvényét veszti.

Gyalogosok védelme
A vásárlók és a gyalogosok védelmét szolgálja az 
a változás is, amely teljesen megtiltja a gépjármű-
vel történő behajtást a Kispiac bejárata előtti jár-
dára. Itt korábban több esetben teherautók rakod-
tak, akadályozva a gyalogos forgalmat, és rongálva 
a burkolatot. 

Autósok biztonsága
A Virágcsarnok mögötti éles kanyarban terelővona-
lat festettek fel, ezzel is segítve az autósokat a biz-
tonságos kanyarodásban. Ugyanitt korábban meg 
lehetett állni, de a parkoló autók akadályozták a ka-
nyar beláthatóságát és a biztonságos közlekedést, 
ezért ezután tilos lesz a kanyarban a megállás.
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Új jelzések segítik az autósokat

Rakodási övezeteket jelöltek ki



A futtatón szabadon, 
a városban csak pórázon 
sétálhat

Eb ura is 
felelős
Az Újpesti Párbeszédben 
felvetett témákat, kéréseket, 
külön rovatban dolgozzuk 
fel. Elsőként az ebtartás fel-
tételeit járjuk körbe, amivel 
kapcsolatban olvasói észre-
vétel is érkezett. 

Szerkesztőségünk a következő pana-
szos levelet kapta: „Délután 2 óra-
kor póráz nélkül sétáltattam a (vér-
ebemet), 25 cm magas, spániel, fe-
gyelemre tanított kutyámat. Sze-
rencsés találkozásom volt az önkor-
mányzat közterület felügyelőivel, akik 
annak rendje és módja szerint 5000 
Ft pénzbírsággal büntettek. Nos, ez 
idáig rendben van, igaz, a rendelet-
ről nem tudtam, de mint tudjuk, a 
rendelet nem ismerése nem mente-
sít a büntetéstől. Azonban mégis az 
az érzésem, hogy az idei évtől szi-
gorúbban ellenőrzik a felügyelők a 
rendelet betartását, annál is inkább 
gondolom ezt, mert eddig nem lát-
tuk őket. Ezért azt gondolom, ha ka-
punk, mi, ebtartók egy fi gyelemfelhí-
vó lapot, gondosabban jártunk volna 
el. Egy-egy fi gyelmeztető táblát is szí-
vesen látnék, a kutyapiszok tároló lá-
dák mellé.” – Csákvári Géza Róbertné, 
Istvántelki úti lakos

Garamszegi Andreát, a közterület-
felügyelet osztályvezetőjét kérdez-
tük a panasz kapcsán.

– Jól érzékeli-e levélírónk, hogy szi-
gorúbban ellenőriznek a közterület-
fenntartók?

– Ezt akár munkánk dicséreteként 
is vehetjük, hogy ama törekvésünk, 
hogy láthatóvá és érzékelhetővé te-
gyük a közterületi jelenlétet, elérte 
célját. A Közterület-felügyelet mun-
katársai rendszeresen védik, ellenőrzik 
a közlekedési-, így a parkolási morált, 
és ami az olvasói levélből is kitűnt: az 
ebrendelet betartását. Mindezt többek 
között azért, mert ember és 
állat együttélését szabá-
lyozni kell, még akkor is, 
ha minden gazdi számá-
ra a saját kutyája a 
legek kategóriájá-
ba tartozik. 

– Az ellenőr-
zés mindjárt bün-
tetést jelent? 

– Hangsúlyozni sze-
retném: a büntetést 
mindig megelőzi a 
tájékoztatás. Több 
héten át a közterület-

felügyelők járták Újpest utcáit, tereit, 
fi gyelemfelhívó módon tájékoztatták 
a kutyát sétáltató gazdikat is. Vélhe-
tően a levélíróval nem találkoztak. Ám 
a panaszos jól gondolja, a jogszabály 
nem ismerete nem mentesít a jogkö-

vetés alól. Hiszen, ha valaki állattartás-
ra, példánk okáért ebtartásra vállalko-
zik, több mindennel tisztában kell len-

nie. Az állattartás szabályaival is. 
– Milyen rendelet sza-
bályozza az ebtartást?

– A 218/99 (XII. 28.) 
Kormány Rendelet va-

lamint Újpest Önkor-
mányzat képviselő-
testületének 6/2005 
(V.02.) rendelete egy-

aránt szabályozza. 
Az Állattartás szabá-
lyairól szóló rendelet 
bárki számára elérhe-

tő az ügyfélszolgálati iro-
dákban, továbbá nálunk, 

és az önkormányzat honlapján is, a 
www.ujpest.hu weboldalon.

– Milyen általános szabályt tudunk 
kiemelni? 

– A rendelet értelmében általános 
szabály, hogy kötelező pórázon vezetni 
a kutyát a sétáltatásakor. Újpesten is ke-
vés a zöld terület. Így a parkokon a ku-
tyát csupán átvezetni lehet, az állat jo-
gos mozgásigényét a kutyafuttatókon 
lehet biztosítani. A rendelet szabályozza, 
mely fajták esetében kell a pórázt száj-
kosárral is kiegészíteni. S külön passzus 
vonatkozik a harci kutyák tartására is.

– A bírság összege mitől függ?
– Attól, hogy a szabálysértést milyen 

súlyosnak ítéli meg az intézkedő közte-
rület-felügyelő. A közterület-felügyelet-

ről, a szabálysértésekről szóló törvény, 
valamint egy BM rendelet rendelkezé-
sei alapján a kiróható büntetés összege: 
3000-től 20 000 forintig terjedhet. Erről 
a helyszínen születik döntést. Az intéz-
kedés jogosságát és a büntetés nagysá-
gát osztályvezetőként nekem sincs jo-
gom felülbírálni. – B. K.

Idefuss!
Jelenleg három helyen, a Gyulai 
téren, a Pozsonyi úti lakótelepnél, 
valamint a Káposztásmegyeren 
lévő Tulipánkert területén van 
kutyafuttató. Az önkormány-
zat a közeljövőben a kutyafutta-
tók számának növelést tervezi, a 
megvalósulásról lapunkban tájé-
koztatást adunk. 

Kutyapiszok
Minden ebtulajdonos köteles 
zacskót tartani magánál az ürü-
lék összeszedésére. Amennyiben a 
közterület-felügyelők tetten érik 
az összeszedést elmulasztó kutya-
tulajdonosokat, 3-20 000 Ft kö-
zötti helyszíni bírsággal sújthatják 
a szabálysértést elkövetőket. 

Újpest vendégei

Fóti diákoknak mesélt a múlt
Mindössze néhány kilométert kellett megtenniük azoknak a fóti diákoknak, akik május 12-én, Új-
pesten vendégeskedtek. A félnapos kirándulás során közel kétszáz éves időutazást tettek. A Károlyi 
emlékév egyik jelentős eseménye ugyanis, hogy Fót és Újpest Önkormányzata szervezésében a 
két város fi ataljai fél napon át egymásnál vendégeskednek. Az újpestiek – az általános és középis-
kolák helytörténeti vetélkedőinek rendszeres szereplői – április közepén jártak Fóton. A Fóti Nép-
művészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, valamint az Ökumenikus Általános Isko-
la és Gimnázium diákjai tehát viszonozták a látogatást. Elsőként Újpest polgármesteréhez veze-
tett az útjuk, majd a Szent István téren sétáltak, azt követően az Egek Királynéja templomba, a 
Helytörténeti Gyűjteménybe és a Károlyi Sándor Kórházba látogattak. Bővebben: www.ujpest.hu
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Az Egek Királynéja templomban Horváth atya volt a vendéglátó



Megújulhat 
a víztorony 
Mindenki érdekelt az újra-
hasznosításban – mond-
ja Bazsó Gábor művészet-
történész

Előző lapszámunkban, a víztoronynál 
tett bejárásról szólva, lapunk úgy fogal-
mazott: a 100 éves ipari műemlék hasz-
nosítását nehezíti, hogy a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal semmit sem 
engedélyez, ami a víztoronnyal kapcso-
latos. Erről kérdeztük az újpesti Bazsó 
Gábor művészettörténészt, a Kulturá-

lis Örökségvédelmi Hivatal tudomá-
nyos munkatársát, az Újpest építésze-
ti öröksége című könyv társszerzőjét.

– Miért van ez így? 
– Ezt az állítást határozottan cáfol-

hatom. Az újpesti víztoronynak a Fő-
városi Vízművek Zrt. a tulajdonosa, 
és ismeretem szerint a kezelője. Hiva-
talunk semmiképpen nem a kezelő-
je, mint ahogyan a cikk is állítja. Úgy 
gondolom, hogy a Vízműveknek, az 
újpesti önkormányzatnak, valamint 
hivatalunknak is közös érdeke, hogy 
az épületnek legyen funkciója. Ebben 
a fantázián túl az anyagiak játszhat-
nak szerepet.

– Van-e vétójoga a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatalnak tulajdonosvál-
tás esetében? Felvetődött ugyanis, hogy 
az önkormányzat ismét Újpest tulajdo-
nában szeretné tudni a víztornyot.

– A tulajdonosváltásba a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal csak ab-
ban az esetben szólhat bele, amennyi-
ben állami tulajdonban lévő műemlé-

kek, védett épületek cserélnének gaz-
dát. A víztorony esetében erről nincs 
szó, csupán a műemléki követelmé-
nyek tiszteletben tartását kérjük. Nél-
külünk is megköttethetik a felek kö-
zött a megállapodás.

– Újpest épületeinek kiváló ismerő-
jeként Ön milyen szerepet szánna a 
használaton kívüli víztoronynak?

– Többször felvetődött az évek során, 
hogy lakássá, kávézóvá, galériává egy-
aránt átalakítható volna a víztorony. El 
tudom képzelni ilyen jellegű hasznosí-
tását.  Mivel testes építmény, a falak sok 
mindenre alkalmasak. Az épület akár 
szintenként is kaphat új funkciót. Ehhez, 
mint említettem, a szándékon túl anya-
giak kellenek, nem is kevesek.  – B. K.

Vizsgálódik a közterület-felügyelet 

Az eget kémlelik 
Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk: mo-
toros repülők zavarják Káposztásmegyeren az embe-
rek nyugalmát. Hosszú évek óta harcolnak a lakók, ered-
ménytelenül. Wintermantel Zsolt múlt héten a helyszí-
nen járt és megindította a vizsgálatot.

iután az ezredforduló után, Káposztásmegyer szélén felhúzták a csa-
ládi házakat, nagy reményekkel költöztek a tulajdonosok az új épü-
letekbe: csendet, nyugalmat reméltek. Néhány évig nem is volt gond, 

aztán hirtelen megváltozott minden, motoros repülők tűntek fel az égen, oda-
lett az idill. A vasmadarak pedig egyre csak szaporodtak, és mind alacsonyab-
ban szálltak. A zaj, és a nyakukba hulló égéstermék, elmondásuk szerint, már-
már elviselhetetlen volt. A lakók leveleket írtak, beadványokat szerkesztettek, 
de eredményt nem tudtak felmutatni. Petyerák Sándorék tovább küzdenek 
azért, hogy az áldatlan állapotok megszűnjenek.

A minap Wintermantel Zsolt polgármester a helyszínen járt, és meghallgatta 
az emberek panaszait. A Gémes utca lakói körbevették őt, és megosztották vele 
tapasztalataikat. A polgármester elmondta, megérti a gondokat, éppen ezért zá-

ros határidőn belül kivizsgáltatja az ügyet. Ennek az lesz a menete, hogy a köz-
terület-felügyelet szakemberei elvégzik a szükséges vizsgálatokat a lakóparkban. 
Többek között bemérik, milyen magasan szállnak, és mekkora zajt csapnak a re-
pülők. Természetesen a szükséges műszerek rendelkezésre állnak majd. Amennyi-
ben beigazolódnak a panaszok, megteszik a szükséges lépéseket. 

Míg tartott a disputa, Dunakeszi felől néhány repülőgép fordult a lakópark 
fölé. A többi pilóta talán megérezte, hogy fi gyelő szemek várják őket a Gémes 
utcában. – Á.T.

Támogatnák az újjáalakítást
Berényi András, Újpest főépítésze arról tájékoztatta lapunkat, hogy Czakóné Völgyes Cecília asszony, a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal területi referense megerősítette, hogy – ha korábban elő is fordulhatott, hogy a KÖH (akkor) ille-
tékes munkatársa mereven „elhajtotta” a víztorony hasznosítását kezdeményező ügyfeleket – ez jelenleg nem áll fenn, 
vagyis  szakmailag kontrolláltan és a műemléki követelményeket tiszteletben tartva elvben támogatandó a védett épít-
mény funkció-váltása, sőt belső átalakítása, illetve környezetének esetlegesen funkció-gazdagító rendezése is. 

Konkrét szakmai választ csak konkrét kérdésre tudnak adni, ezért az elképzelést egy – a műemléki, valamint építészeti 
követelményeket egyaránt tisztázó – elvi engedélyezési tervben kellene ismertetni. Ezt a tervet – a védettségre tekintettel 
– be kellene mutatni a Műemléki, valamint az Újpesti Tervtanácsnak, melyek adott esetben együttes ülést is tarthatnának. 

A Vízművek együttműködő
A víztorony esetleges kerületi átvételének feltételeiről megkérdeztük 
a tulajdonos Fővárosi Vízművek Zrt.-t is.
„Annak érdekében, hogy az újpesti víztorony, amely a Fővárosi Vízművek egyik 
legszebb műemlék épülete, állagmegóvását biztosítani tudjuk, már korábban 
is felmerült, hogy egy esetleges hasznosítással (mint például vendéglátóipari 
létesítmény vagy iroda) elejét tudnánk venni a rongálásoknak. Mivel azon-
ban az épület műemlék és emellett a helyi előírásokhoz, rendeletekhez is iga-
zodnunk, illetve az esetleges bérlőnek igazodnia kell, ezen a téren eddig nem 
jártunk sikerrel. Arra törekszünk, hogy az érintett (műemlékvédelmi és he-
lyi) szervezetekkel együttműködve egy közös projektet dolgozzunk ki. Ennek 
érdekében megkezdődtek az egyeztetések a kerületi főépítésszel a jövőbe-
ni hasznosítási lehetőségekről. Mivel azonban semmilyen konkrét elképzelés 
nem fogalmazódott még meg, korai lenne a feltételekről nyilatkozni” 
 – Lévai Zsuzsanna, a Fővárosi Vízművek Zrt. kommunikációs osztályvezetője 
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M
A polgármester a panaszokat meghallgatva vizsgálatot indított



em érdemes uszodaként fel-
újítani és működtetni a 
2007-ben bezárt újpesti 

uszoda épületét – mondta el az Új-
pesti Közéleti Televíziónak a létesít-
ményt kezelő Budapest Gyógyfürdői 

és Hévízei Zrt. vezérigazgatója. Szőke 
László szerint annak idején, a hetve-
nes években, kapkodva hozták össze 
az épületet, ezt igazolják a statikai hi-
ányosságai is. Emiatt is a BGYH telek-
áron kívánja értékesíteni az ingatlant.

Berzsák Zoltán építész is hasonló-
képpen vélekedet, miután részt vett 
az épület bejárásán. „Én azt gondolom, 
hogy ugyanarra a funkcióra a legkevés-
bé alkalmas, mint amire annak idején 
megtervezték. Azt lehet látni, hogy el-

avult a gépészete. Ebből egy korszerű, a 
mai igényeknek megfelelő uszodát építe-
ni, most már horribilis költség lenne. Ar-
ról nem is beszélve, hogy mivel egy zárt 
épületről van szó, ennek rentábilis üze-
meltetése is nehezen megoldható.” (un)

Értelmetlen a régi uszoda megtartása

Telekáron adják el az 
épületet, annyira rozoga 
Sem a bezárt újpesti uszoda gazdája, sem az épületet átné-
ző építész nem tartja ésszerűnek a létesítmény felújítását.
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Újpesti zenekarok: kezdődhet a csúcstámadás!
Több mint harminc zenekar jelentkezett az Újpesti Sajtó Kft. által meghirdetett Újpesti 
Zenekarok fesztiváljára. A jelentkezési határidő lejárt, mostantól a zsűrié a főszerep.

A csaknem három tucat jelentkező közül a szakmai zsűri választja majd ki azt a hat ze-
nekart, amelyek fellépnek június 25-én az Újpesti Zenekarok Fesztiválján, a Szent István 
téren.

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

N

történet 1997-re nyúlik vissza, ekkor jutot-
tak lakáscsere révén J.-ék a Lebstück Má-
ria utcai, kis alapterületű bérleményhez. 

Fizetési gondok ugyan nem voltak, ellenben a vi-
selkedésük, némi kívánnivalót hagyott maga után. 
Az élettársnak régebben az önkormányzat biztosí-
tott lakást a Váci úton, amivel ugyancsak gondok 
akadtak szerződésszegéseik miatt. Így érthető, hogy 
a lejáró szerződését nem hosszabbították meg. Ek-
kor költözött a nő J. Lebstück utcai lakásába. Innen-
től kezdve pokollá vált a közelben élők élete, állan-
dó zaklatásnak voltak kitéve az emberek, egymást 
érték a balhék, fenyegetések. Ha például a kutyá-
jukra csúnyán néztek a szomszédok, lett nemulass. 
Ezeket az információkat több lakó is megerősítet-

te, azonban, mivel félnek, nevüket nem árulták el. 
J. testi sértés miatt börtönbe is került. Amikor 

szabadult, az agresszív férfi  ott folytatta, ahol abba-
hagyta. Az élettársa partnere volt a rendbontásban 
is, talán még nála is hangosabban szidta az embere-
ket. A lakók összeszedték minden bátorságukat, és 
az önkormányzattól kértek segítséget. Névvel vállal-

ták az elmondottakat, hogy a család ellehetetleníti 
életüket. Amikor erről értesültek J.-ék, lett hadd el 
hadd, számon kérték, hogy merték ezt megtenni?! 
Az önkormányzat próbált szép szóval eredményt el-
érni, egyelőre sikertelenül. Nem maradt más hátra, 
mint a bérleti szerződés felmondása, ez 2010. janu-
ár 31-én történt meg. Erre kellő jogi alapot szolgál-
tatott viselkedésük. A vagyonkezelő bírósághoz for-
dult, azonban a tárgyalást megelőző napon állítólag 
J.-ék körbejárták a szomszédokat, és „meggyőzték” 
őket: nem lenne jó, ha tanúskodnának. Több család-
dal aláírattak egy papírt, hogy nincs semmilyen pa-
naszuk. A lakók félelmükben visszavonták, amit ko-
rábban állítottak. Az első tárgyaláson a bíróság nem 
állapította meg egyértelműen a szerződésszegő ma-
gatartást, halasztó hatályú döntést hozott.   

Az emberek annyira félnek, hogy szinte lehetetlen 
velük beszélni. Név nélkül mondta el egyikük példá-
ul azt, hogy J. kényszeríteni akarta  a fi át, kössön vele 
adásvételi szerződést, adja el neki  lakását. Az agresz-
szivitásra az is bizonyíték, hogy az Újpesti Vagyon-
kezelő Zrt. bérlemény-ellenőrző embereit késsel fe-
nyegette meg, amikor a munkájuk okán, be akartak 
jutni a lakásba. 

A bíróság új tárgyalási napot tűzött ki, a Lebstück 
utcai házban azonban a rettegés még nem ért véget. 
A vagyonkezelő mindent megtesz azért, hogy meg-
oldódjék az ügy, ehhez azonban a lakók bátor kiál-
lására lenne szükség.       – MÁS 

Rettegnek a lakók a kilakoltatás előtt álló férfi tól

Terrorház a Lebstück utcában
Újpest szívében, a Lebstück Mária utca egyik házában vagy húsz család él szo-
ciális bérlakásban. Egyikük sehogy sem tud beilleszkedni a közösségbe, a re-
nitens férfi  és élettársa roppant agresszív. Rettegés lett úrrá a házban, ahol a 
rendőröknek gyakran akad dolguk. A vagyonkezelő felmondta a szerződést, 
a kilakoltatás azonban nem egyszerű, 
mert a bírósági bizonyítás – a káro-
sultak félelme miatt – kétséges.

A
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Mosonmagyaróvári születésű lé-
vén mennyire volt nehéz meg-
szokni a fővárost?

– Eleinte nagyon furcsa volt. Ami-
kor bejutottam a Csillag születik dön-
tőjébe, úgy döntöttem, nem ingázom 
tovább. Ha valaki komolyan akar fog-
lalkozni a munkájával – márpedig én 
ilyen vagyok – nem engedheti meg 
magának, hogy folyton távol legyen 
és utazgatással pazarolja az idejét. 
Már másfél éve lakom Budapesten, 
ezalatt azért beleszoktam a nagyvá-
rosi létbe. Szeretek itt élni. Imádom a 
város pezsgését, a nyüzsgést, hogy itt 
soha nem unatkozik az ember.

Azért egy darabig nem találtad a 
helyed a hírek szerint…

– Az eredeti elképzelésem nem jött 
össze, külső körülmények miatt, azért 
kezdetben a menedzseremnél lak-
tam. Aztán összeköltöztem két egy-

kori gimis osztálytársammal, akiknél 
az albérletben felszabadult egy hely. 
Ma már SP-vel és Fluor Tomival la-
kom egy fedél alatt. 

Egy ilyen társaság már önmagá-
ban is nagyon bulis hétköznapo-
kat feltételez.

– Nem vagyok bulizós alkat. Vi-
szont, ha az lennék, se jutna rá időm, 
annyi az elfoglaltságom. Szerencsé-
re! Nagyon kevés szabadidőm van, de 
engem a munka kapcsol ki. Azt gon-
dolom, csak azzal alapozhatom meg 
a jövőmet, ha most mindent alá-
rendelek a tanulásnak és a munká-
nak. Rendszeresen vannak fellépése-
im, épp mostanában készül el az új 
klipem, operettet tanulok, és még a 
szinkronizálásba is belevágtam. 

Nocsak! A dalt felváltotta a pró-
za? Éneklés helyett, hamarosan 
mondjuk Green dokinak köl-
csönzöd a hangod?

– Remélem. Bár a szinkronnal is 
úgy vagyok, hogy az alapoktól aka-
rom kezdeni. Már most is járok 
szinkronizálni, de még csak úgyneve-
zett „tömeghang” vagyok. Ez viszont 
nagyon jó arra, hogy gyakorlatot sze-
rezzek. Egyébként a próza valóban 
nem áll messze tőlem. A Merlin Szín-
házban például kaptam egy kisebb 
szerepet a Csendestárs című darab-
ban. 

Első lemezed több mint 22 ezer 
példányban kelt el, ami manap-
ság igencsak fi gyelemremél-
tó eredmény. Ezen kívül Bravo 
Otto díjad van, és a Comet Gá-
lán is szereplésre kértek fel. Ilyen 
kezdet után csak nem hagyod 
abba máris a zenélést?

– Dehogy. Amint említettem, épp 
most készült el új klipem, és nemrég 
került piacra új dalom is. Mondjuk, 
nagylemezt egyelőre ne várjanak tő-
lem, de egy 4-5 dalt tartalmazó maxira 

számíthatnak a rajongók hamarosan. 
Újpesten ízelítőt is kaphatnak ebből, 
hiszen a fellépésen többek között eze-
ket az új dalokat is előadom majd, és 
persze megmutatok néhányat a ked-
venceim közül is. Már alig várom. 

 – H. L.

Patai Anna és Brasch Bence a Víztoronynál  
Május 28-án Családi Napra várják az újpestieket, a részletes programot a 16. oldalon közöljük. Számos sztárfellépő-
vel találkozhat a közönség, így a televíziós tehetségkutatóban feltűnt Patai Annával és Brasch Bencével beszélgettünk.

A színpad és 
a tévé kárpótol 
– interjú Patai Annával
– Nagyon nehezen tudtunk elérni. Ilyen sok elfoglalt-
ságod van?

– Hála Istennek nagyon sok fellépésem van. Köz-
ben musicalekben szerepelek, készülök a Nagy Du-
ettre, és gőzerővel próbálunk a hétvégi TNT nagy-
koncertre is. 

– Hoppá! Két olyan dolgot említettél, ami igazán 
aktuális. Dobrády Ákossal egyébként is dolgozol. Mit 
adsz elő a szombati koncerten, és mit láthatunk tő-
led a Nagy Duettben?

– Igen, Ákossal nemcsak az új da-
lomon dolgozunk együtt, de felkért, 
hogy egy duettet is adjak elő vele 
a TNT koncertjén. Nekem nagyon 
nagy megtiszteltetés, hogy velük lép-
hetek fel, és az is, hogy ilyen sok em-
ber előtt állhatok színpadra. A Nagy 
Duettről, csak annyit árulok el, hogy 
Dolhai Attilával fogunk énekelni, de, 
hogy mit, az legyen meglepetés. 

– Dobrády Ákos írt neked dalt. Mi-
korra várható a lemez?

– Nagylemezt későbbre tervezek, 
de addig még szeretnék leforgatni 
néhány klipet és pár új dalt is meg-
jelentetni.

– A népszerűség még az iskolából is 
kivett. Magántanuló vagy még?

– Igen, hiszen nincs időm iskolába 
járni. A programjaim nagyon sok idő-
met lekötik, de nem nevezném ma-
gam leterheltnek. A színházi és a szín-
padi, meg a tévés munka kárpótol. Per-
sze azért, ha van egy kis időm, vissza-
járok az iskolába, meglátogatom a régi 
osztálytársaimat, beszélgetünk, hülyés-
kedünk, játszunk. 

– Újpest nem ismeretlen számodra…
– Gergely Róbert kért fel egy musical 

főszerepére, amelyet Újpesten is bemutat-
tunk. Ebben a darabban azóta is játszom.

– Mivel kápráztatod el a közönséget a 
Családi Napon?

– Elsősorban a Megasztárból ismert 
dalokkal és persze sajátokkal is, köztük 
a legfrissebb slágerrel.  – H. L.

Már alig várom az újpesti fellépést
Brasch Bence alig három éve tűnt fel a hazai könnyűzenei élet horizontján. A 2009-es 
Csillag születik hozta meg számára az ismertséget, annak ellenére, hogy Bence már 
hatéves korában énekléssel foglalkozott. Az ifjú tehetség május 28-án, az első Újpesti 
Családi Napon a rajongókat szórakoztatja majd. 



Prog ram-
nap tár 
2011. május 20–26-ig. 

IDŐ SZA KI KIÁLLÍTÁSOK
� 11.00-18.00: Nemes Takách László 
festménykiállítása. Május 29-ig. Újpest 
Galéria 
� 11.00-18.00: Mexikói festészet történe-
te. Plakát kiállítás. Május 29-ig. Újpest 
Galéria
� 9.00-18.00: Tavasz. Doknálik Angéla 
kiállítása, május 29-ig. Újpesti Gyermek 
Galéria
� 9.00-18.00: A Karinthy Frigyes ÁMK 
tanulóinak „Local to Global” c. környe-
zetvédelmi kiállítása szeptember 12-ig. 
KFÁMK Főépület Galéria.
� 9.00-18.00: Vincze Ágota és 
Képzőművészeti Körének kiállítása 
„Tiszta forrásból”, a továbbélő népmű-
vészet címmel. Rajz- és festménykiállítás, 
szeptember 12-ig. KFÁMK Főépület 

PROGRAMOK
Május 20., péntek
IFJÚSÁGI NAP ÉS KONCERT
14.00-18.00: Ifjúsági Nap, a Nap 
Bajnoka címért. Újpest Önkormányzata 
szervezésében. Sporttelep
18.00-20.00: Smile koncert a Napközis 
tábor színpadán. Tábor utca

KLUB
19.00-től: „A mi Újpestünk”. Az 
Újpesti Közművelődési Kör klubnapja. 
Vendég: Wintermantel Zsolt polgár-
mester

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
9.00-12.00: Ringató. KFÁMK KH 

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

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
15.00-16.30: Jazzbalett. Ady MK
16.30-18.00: Társastánc – gyermek. 
KFÁMK KH
16.30-21.00: Földházi Tánciskola. 
UGYIH
14.30-18.15: Hip-Hop. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes 
foglalkozásai. Ady MK

Május 21., szombat 
SPORT, TORNA, MOZGÁS
20.00-02.00: Éjszakai pingpong. KFÁMK 
KH

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

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

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái. 
Ady MK

Május 22., vasárnap
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
10.00-14.00: Minifamília. Programok 
piciknek és nagyobbaknak. Ady Endre 
Művelődési Központ 

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

Május 23., hétfő
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
9.00-10.15: Manó torna. KFÁMK KH

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

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

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

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

Május 24., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH

BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC 
15.00-19.30: Jazzbalett. Ady MK
17.00-17.45: Balett. KFÁMK KH
17.00-18.00: Rock and roll. UGYIH
18.00-21.00: Földházi tánciskola. UGYIH
19.00-20.00: Kezdő Zumba. KFÁMK KH
18.00-19.00: Salsa, Zumba. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-21.00: Jóga tanfolyam. Ady MK
14.00-20.00: Jóga Vanillyával. UGYIH

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

Május 25., szerda
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

TANFOLYAM
17.00-19.00: Digitális fotótanfolyam. 
KFÁMK KH

KÉZMŰVESSÉG
17.00-18.30: Agyagozás. KFÁMK 
Főépület

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-18.00: Gyógytorna. Gyermekek-
nek. KFÁMK Főépület
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. 
Ady MK
18.00-19.00: Kondicionáló gerinctorna. 
KFÁMK Főépület
18.15-19.45: Csí Kung-Tai Csi. KFÁMK KH

TÁNC, NÉPTÁNC, HASTÁNC
17.00-17.45: Tulipán gyermek néptánc. 
KFÁMK KH
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfo-
lyam. KFÁMK KH
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes 
foglalkozásai. Ady MK
18.00-19.00: Hastánc – középhaladó II. 
UGYIH 
19.00-20.00: Hastánc – haladó. UGYIH
16.30-17.30: Rock and Roll. UGYIH

Május 26., csütörtök
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK
15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat – konzultáció. Ady MK

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

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. Mit 
igyunk és mikor? Előadás. Csengei 
Károly előadása. UGYIH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK
18.00-19.00: Rock and roll. UGYIH
18.30-19.30: Kezdő Zumba. KFÁMK KH
18.00-19.00: Salsa, Zumba. UGYIH
19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás. 
KFÁMK KH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
20.00-21.30: Flamenco. UGYIH

KÓRUSÉNEKLÉS
17.45-21.00: Adorate Vegyeskar próbái. 
Ady MK

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

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

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

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

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

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

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

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

1048 Bp., Haj ló u. 2-8. Tel.: 380-6188, 
380-6163

�   Karinthy Fri gyes ÁMK Kö zös sé gi 
Ház: 1048 Bp., Ló ver seny tér 6. Tel: 
380-6760

�   UGYIH: Új pes ti Gyer mek- és If jú sá gi 
Ház, 1042 Bp., Ist ván út 17-19. Tel.: 
231-7070
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BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 9491835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

INTENZÍV OKJ 
TANFOLYAMOK ÚJPESTEN

fizetési kedvezménnyel
VAGYONŐR, BIZTONSÁGI ŐR 

(vagyonőr + testőr) és 
RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ

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

NYT. sz.: 00296/2008



Ezt 
ajánljuk

SPORT UTÁN: SMILE KONCERT
Akár vetélkedik valaki május 20-án 
14 és 18 óra között az önkormány-
zati Ifjúsági Napon, akár nem, lazí-
tásként 18 órától a Smile Showtime 
Band ad koncertet. A Tábor utcai 
napközis tábor területén minden 
bizonnyal kitűnő hangulat lesz, 
hiszen a fennállásának huszadik 
évfordulóját az év elején ünneplő 
zenekar, Gönczi Gábor és a Smile, 
újpesti sulizenekarként jött létre és 
vette az akadályokat. A koncert térí-
tésmentes. 

MINIFAMÍLIA, KICSIKNEK, 
NAGYOBBAKNAK
Mazsola és Tádé címmel bábszín-
pad várja az újpestieket az Ady 

Endre Művelődési Központban. A 
május 22-én, 10-14 óráig tartó 
MinifamÍlia programban Mazsola és 
Tádé mellett többek között Egérke, 
Fülöpke, Varjú bácsi is megérkezik. 
Az Ametist Bábszínház előadása 
mellett a Bem Néptáncegyüttes tart 
táncbemutatót és táncházat. A 
MinifamÍlia program ideje alatt ját-
szóház, kézműves játszóház, kézmű-
ves foglalkozások várják a vendége-
ket. Garantált a móka, a kacagás 
Belépés: 300 Ft/fő, egyéves kor alatt 
ingyenes. 

NŐI FURCSA PÁR 
Június 11-én, 19 órakor Neil Simon 
klasszikusnak számító vígjátéka, a 
Női furcsa pár kerül színre, amelynek 
„férfi” változatát Jack Lemon és 
Walter Matthau filmes alakításával 
zárhattunk szívünkbe. A szerző 
később csavart a történeten egy 
nagyot, és megalkotta a női változa-
tot. Nemre és korra való tekintet 
nélkül, mindannyian magunkra 
ismerhetünk ebben a fergeteges víg-
játékban, amely Bencze Ilona rende-
zésében (képünkön) kerül színre. A 
történet egy New York-i lakásban ját-
szódik, de mindez történhetne 
Párizsban, vagy akár Budapesten is. A 
két női főszereplő, Florence, az elha-
gyott feleség és Olive, a laza újságíró-
nő szórakoztató és összeférhetetlen 
kettőse, mintha tükröt tárna elénk. 

Olyat, amely a nevetéstől állandóan 
kicsúszik a kezünkből. Egy felejthetet-
len játék, felejthetetlen alakításokkal. 
Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó, Ivancsics 
Ilona, Szilvássy Annamária, Farkasházi 
Réka, Bajza Viktória, Balázs Andrea, 
Bardóczy Attila, Agárdi László. A 
Száguldó Orfeum vendégjátéka. 
Jegyárak: 2500 és 2200 Ft.

AZ ÚJPEST GALÉRIÁBAN 
Az Újpest Galériában a Ferenczi 
Noémi-díjas restaurátor, Nemes 
Takách László, győri születésű 
művész kiállítása várja a látogatókat. 
A művész restaurátorként kezdett 
dolgozni a Közlekedési Múzeumban, 
majd elvégezte a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola restaurá-
tor szakát. Később papírrestaurá-
lással, papírmasé készítés történe-
tével, oktatással foglalkozott. 
Festményei a művészetek iránti 
elkötelezettségét is jelzik. A Galéria 
másik termében Mexikó művészete 
kerül a figyelem előterébe. Mexikó 
magyarországi nagykövetsége köz-
reműködésével valósult meg a „XX. 
század mexikói festői plakátokon” 
című kiállítás, amelyen Frida Kahlo 
és Diego Rivera, valamint a mexikói 
muralista mozgalom legkiemelke-
dőbb alakjainak reproképeiből nyílt 
tárlat. Mindkét kiállítás – hétfő 
kivételével – május 29-ig látogat-
ható.

NÖVENDÉKEK BEMUTATÓJA
A világot jelentő deszkákra lépni nem 
mindennapi lehetőség. Pedig aki tán-
cot, balettot tanul, annak ott a helye. 
Egy tanév eredményeinek bemutatásá-
ra ösztönzi tanfolyami növendékeit 
Péter Márta táncművész (képünkön), 
az Ady Endre Művelődési Központban. 
Június 10-én, 19 órai kezdettel több 
korosztály lép majd színpadra, hogy 
jazzbalettel kápráztassa el a közönsé-
get. Köztük elsősorban a családtagokat, 
rokonokat. Ám Péter Márta tevékeny-
ségét ismerve biztosak lehetünk abban, 
azok számára is élvezetes produkciót 
ígér a bemutató, aki nem fedez fel isme-
rőst a színpadon. Belépő: 700 Ft.

EMLÉKKONCERT
Liszt Ferenc születésének kétszáza-
dik évfordulója alkalmából, térítés-
mentesen látogatható emlékkoncer-
tet rendeznek az Újpest-Kertvárosi 
Szent István Plébániatemplomban 
június 3-án, 19 órai kezdettel. A 
koncerten a zeneszerző-géniusz orgo-
na- és kórusművei csendülnek fel. 

P r o g r a m a j á n l óÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  1 9 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  m á j u s  1 9 . 9 

Önnek is sikerülhet!
A TÁMOP-3.2.3-08/1/KMR-2009-
0008 Észak-pesti felnőttképzés – 
Élethosszig tartó tanulás hátrányos 
helyzetű csoportokban projekt 

keretében várjuk 8. évfolyamot végzett felnőttek 
jelentkezését Szakképzés előtt – Bemeneti kom-
petenciák fejlesztése alacsony iskolai végzettsé-
gűek számára elnevezésű térítésmentes képzésre.

A program célja szakmai végzettséggel nem ren-
delkezőknek esélyt adni az újbóli tudás elsajátítás-
ra, felszínre hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen 

képességeket, esélyt adni, hogy bekapcsolódhassa-
nak a szakképzésbe, ezáltal utat nyitni a munka-
erő-piaci elhelyezkedéshez.

MIT NYÚJTUNK?
•  Fejlesztjük a tanulási készségét, könnyebben megy 

az olvasás, írás, számolás, felelevenednek az általá-
nos iskolai ismeretek

•  Nem marad egyedül a tanulási problémák megol-
dásában, oktatóink mellett segítők gondoskodnak 
arról, hogy sikeres legyen

•  A hagyományostól eltérő, új tananyagokkal és mód-
szerekkel, a legmodernebb technikával fog találkozni

• Számítógéppel támogatott tanulás
•  A képzés idejében támogatásban részesül

Részletes információt nyújtunk személyesen az Ady 
Endre Művelődési Központban, 1043 Budapest, 
Tavasz u. 4. vagy a 231-6000 telefonszámon

A projekt az Európai Unió támogatásával az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.
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FOGADÓÓRA
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők június 6-án, hétfőn, 

17-18-óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth 
Kálmán Gyula képviselők június 6-án, hétfőn, 18-19- óráig 
tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád 
út 56.). Tel.: 369-09-05. Nagy István önkormányzati képvise-
lő június 7-én, kedden, 16-17 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal II/68. Bartók Béla önkor-
mányzati képviselő június 14-én, kedden, 18-19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.). 
Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
június 27-én, hétfőn, 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

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

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

A Jobbik Ifjúsági Tagozata KÖNYVGYŰJTŐ AKCIÓT szer-
vez. Ha van olyan szépirodalmi könyve, amelyet felajánlana 
erdélyi vagy csángóföldi iskola javára, várjuk Önt az Újpest-
központ aluljáróban lévő standunknál, május 24-én, 26-án 
és 30-án, 16 és 19 óra között, vagy a Szent László tér 7. 
alatt, péntekenként 17 és 18 óra között. Telefonos egyezte-
tés után házhoz is szívesen megyünk: 06-70-213-8524

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

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

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

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

MSZP KÉP VI SE LŐI FO GA DÓ ÓRÁK
Far kas Ist ván ön kor mány za ti kép vi se lő: elő ze tes 
te le fo non tör tént egyez te tés alap ján – a 06 20 518 

7830-as te le fon szá mon – bár mi kor. Belán Be at rix ön kor-
mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső pén te kén 17 órá tól, 
Sza bó Gá bor ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső 
hét fő jén 17-18 órá ig az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szer ve ze té nél (1046 Bp., Ná dor u. 1.) tar ta nak fo ga dó órát. 
Hor váth Im re ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső 
szer dá ján 17 órá tól tart fo ga dó órát a Cso ko nai Vi téz Mi hály 
12 Év fo lya mos Gim ná zi um ban (1046 Bp., Bőr fes tő u. 5-9.). 

IN GYE NES ADÓS SÁG REN DE ZŐ TA NÁCS ADÁS 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., 
Nádor u. 1.). A DHK (Díjhátralék kezelő) ügyfeleinek 
TÁVHŐDÍJ ill. KÖZÜZEMI DÍJTARTOZÁSOKRA – a tanács-
adás mellett lehetőség nyílik azonnali részletfizetési megálla-
podás megkötésére! Dr. Hortoványi Izabella Ügyvédi Iroda 

részéről Ambrus Tibor Géza ügyintéző – előzetes bejelentke-
zés alapján – várja Önöket hétfőnként. Információ és jelent-
kezés a 06 20 592 2825 telefonszámon hétköznap 14-17 óráig.

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

GI TÁ RO SOK KLUB JA ÚJ PES TEN!
Szeretettel várjuk mindazok – kezdők, haladók, érdeklődők 
– jelentkezését, akik szívesen vennének részt egy zenei közös-
ség munkájában. Hozd magaddal: tudásodat, jókedvedet, 
kíváncsiságodat, kottás füzetedet, gitáriskoládat, zeneszere-
tetedet. Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, a klubtag-
ság ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as telefonszámon 
lehet H-SZ-P 10–15 óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1.

www.mszpujpest.hu
 

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

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

Újpestért 
Egyesület

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Karperec csattant a rettegett betörőn!

Kelepcében 
a pókember
Az újpesti kapitányság munkatársai letar-
tóztatták azt a férfi t, aki arról volt neveze-
tes, hogy akár a panelházak tetejéről leeresz-
kedve követett el betöréseket – tájékoztat-
ta honlapunkat Pinkóczi József újpesti rend-
őrkapitány.

Az elkövető régóta a rendőrök látókörébe 
került. Most végre sikerült elfogniuk a Pók-
embert, aki egyébként ipari alpinistaként, 
és magasépítési munkáknál kereste kenye-
rét. Bevallása szerint azonban azért kénysze-
rült bűnözésre, mert nem volt munkája, így 
kihasználva különleges adottságát, amelynek 
köszönhetően tériszony nélkül képes bármi-
lyen magasságban dolgozni, a nyaktörő betö-
résekből akart megélni.

A jelek szerint a tériszony helyett hamaro-
san bezártságérzete lesz.

Muzsikáló tavasz
Jótékonysági koncert bevételével szeretnének 
újabb lendületet adni a Káposztásmegyeri Refor-
mátus Templom építésének. A május 27-én, pén-
teken 18 órakor kezdődő, „Muzsikáló tavasz” cím-
mel meghirdetett hangverseny első részében a 
Káposztásmegyeri Református Gyülekezet Kórusa 
lép fel, majd a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok 
Vivaldi és Mozart műveket szólaltatnak meg. 

Bővebb információ a www.refkap.hu weboldalon, 
illetve a 230-4530-as telefonszámon kapható.

Újpest, a cool-város
Folyamatosan érkeznek a fi atalos újpesti életérzést 
kifejező tervek az ujpest-kaposztasmegyer facebook 
oldalra. Elsőként két színvonalas munkát valósít 
meg az újpesti önkormányzat, a felhasználásukkal 
készült pólók megvásárolhatók lesznek a Családi 
Napon, május 28-án a Víztoronyonál. Wintermantel 
Zsolt polgármester a fáklyás ballagáson hirdetett 
tervezői versenyt, a győztes belépőt nyer az idei 
Sziget Fesztiválra. A feladat: trendi, cool Újpest 
emblémát és szlogent készíteni, ami azt fejezi ki, 
Újpest miért jó hely, miért jó itt élni, fi atalnak len-
ni. A nyertes emblémával megnyomott pólókat 
az újpesti ajándékbolt kínálatában is helyet kap-
nak.  Fontos, hogy a terveket ne csak a facebook 
oldalra töltsék fel a pályázók, hanem küldjék be 
a polopalyazat@ujpestimedia.hu email címre is.

Varázsdoboz
Azok a csillogó szemű kisgyerekek, akik május 14-
én beléptek a MagicBox Árpád úti játékboltjába, 
joggal érezhették, hogy csodabirodalomba érkez-
tek. A gyermeknapi (előzetes) program értük jött 
létre. A gondolkodtató játékok kínálatáról ismert-
té vált üzlet szeretettel várta őket, megannyi ki-
próbálható játékot tárt eléjük. Aki akart, gyur-
mázott, Logi-várat épített, mások Baba-játszóban 
jártak, Lézer-sakkal játszottak, vagy kipróbálták a 
MiniMicro rollert, majd varázspróbáztak. Egy pró-
batételen azonban valamennyiüknek át kellett jut-
niuk: egy megunt, vagy feleslegessé vált játékukat 
kellett magukkal hozni belépőjegyként, ami aztán 
ott maradt a boltban. A korábbi kedvenc játék nem-
sokára Újpest óvodáiba vándorol, a közelgő gyer-
meknap örömére. A játékbolti program ugyanis jó-
tékonysági célt szolgált, amelyhez a szervezők meg-
nyerték fővédnökként Wintermantel Adriennt, kis-
gyermekes anyukát, Újpest polgármesterének fele-
ségét, partnerként pedig Újpest Önkormányzatát, 
az OVB Európa Pénzügyi Tanácsadót, a családinet.hu 
weblapot és a szomszédos Cafe Five-ot. 

A sok-sok odaajándékozott, használt, ám szinte 
újnak ható játék néhány hét múlva már az ovisok 
mindennapjait varázsolja el.

Jótékonysági ruhaosztás
A Budapest- Káposztásmegyeri Református Egy-
házközség folytatja jótékonysági ruhaakcióját a Ka-
rinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Kö-
zösségi Házában (IV., Lóverseny tér 6.). A követke-
ző alkalom június 6-án, hétfőn és 7-én, kedden 
lesz, amikor 10-től 18 óráig várják az érdeklődőket.
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A Zeneiskolából kiszűrődő zongoraszó jelezte a 
nem mindennapi vasárnapi alkalmat, majd pár 
perc múlva a jelenlévők gyűrűjében Sillye Gergely 
igazgató, valamint Bodnár Ferenc az iskola legidő-
sebb – citerán oktató – tanára, egy jövőbeli növen-
dékkel, az  épület homlokzatára helyezte  a  virág-
koszorút. Az ünnepségen a rendezvény védnökei, 
dr. Gloviczki Zoltán, a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um közoktatásért felelős helyettes államtitkára, dr. 
Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigaz-
gatója is megjelent, Szalma Botond, az újpesti ön-
kormányzat KDNP frakcióvezetője társaságában. 

A jeles évfordulót több fellépéssel is köszöntöt-
ték a növendékek és a művésztanárok. A zeneiskola 

jazz tagozatának koncertje, az Operastúdió előadá-
sa, a gitár tanszak zenés mesejátéka egyaránt íze-
lítőt adott a patinás intézmény falai között zajló 
műhelymunkából. A jubileumi rendezvénysorozat 
zárására, a koszorúzást követően, a szomszédos XV. 
kerületi Hubay Jenő Zeneiskola Hangversenytermé-
ben tartott ünnepi koncerten került sor. Az esemé-
nyen különböző hazai és nemzetközi versenyek dí-
jazottai, helyezettei mellett volt növendékek, a Ze-
neiskola Szimfonikus Zenekara  szerepeltek, majd 
utolsó műsorszámként  az Erkel Gyula Újpesti Ze-
neiskola és a Hubay Jenő AMI egyesített zeneka-
ra búcsúzott a közönségtől Erkel Ferenc Hunyadi 
László című operájából a palotással.  – B. K.

Az iskola
Mint ahogyan az emléktábla is hírül adja: Erkel 
Gyula zeneszerző, zongoraművész, a  Nemze-
ti Színház karmestere, a Zeneakadémia tanára, 
1891-ben  alapította meg az újpesti  zeneiskola 
jogelődjét, az Újpesti Zeneművelő Egyesületet. 
A fennállásának 120 éves évfordulóját ünnep-
lő intézmény, amely 1991. óta viseli Erkel Gyu-
la nevét, a főváros legnagyobb létszámú zene-
iskolái közé tartozik.

Megemlékezés és ünnepi koncert

120 éves az Erkel
Egykori és mai tanárok, tanítványok, 
meghívott vendégek emlékeztek az 
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola épü-
letében május 15-én az intézmény 
létrejöttének 120-ik évfordulójára. 

Emlékezés 
Paulus Alajosra 
(1925–2011)

Ismét gyászolnak 
az újpestiek. Nyolc-
vanöt éves korában 
meghalt dr. Paulus 
Alajos, Balázs Béla-

díjas fi lmrendező, Újpest szülöttje.

Aki személyesen nem ismerte, az 
fi lmjeiből megismerhette ezt a tö-
rékeny alkatú embert, aki nap mint 
nap úgy küzdött betegségével, hogy 
mindvégig dolgozott. Megírta véle-
ményét a hazáról, a nemzetről, er-
kölcsről és szülővárosáról, Újpest-
ről. Gazdag életművet hagyott ránk, 
mint dokumentumfi lm-rendező ér-
zékeny volt, kíméletlenül elítélte a 
hamis és álszent magatartást. Mint 
művész, nemcsak megmutatta a je-

lenségeket, de azok mögé nézve az 
okokat is felkutatta és bemutatta. 
Számos újpesti vonatkozású műve 
maradt ránk, kezdve az „A jelek a 
múltból” című alkotástól a „Fény-ké-
pek Istenről” című fi lmen keresztül, 
a kettő között több mint huszonöt 
hosszabb-rövidebb fi lmig. Szakmai 
munkáján túlmenően aktív szere-
pet vállalt a közéletben. Alapító tag-
ja volt az Újpesti Városvédő Egyesü-
letnek, számos fi lmszakmai testület-

nek. Büszke volt, hogy szülővárosa Új-
pestért-díjjal ismerte el, a Városvédő 
Egyesület Arany horgony emlékérmet 
adományozott, példaképül állítva 
személyét és munkáját a fi atalok elé. 
Paulus Alajos befejezte földi pályafu-
tását. Szerény és kedves alakját köny-
nyű lesz felidézni, csak meg kell nézni 
régi és újabb alkotásait, s a néző máris 
megismerhet egy értékes életet.

Isten veled, kedves Lojzi!
 – Kadlecovits Géza

MEGHÍVÓ
Május 23-án, 18 órai 

kezdettel a Pécsi Sebestyén 
Általános és Zenetagozatos 

Iskola dísztermében ad hangver-
senyt Erdélyi László zongoramű-
vész, iskolánk és a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem tanára. 

Műsorán Chopin, Liszt, 
Debussy, Mozart, Barber 

és Dohnányi művei szerepelnek, 
vendégként közreműködik 

Molnár Ágnes és Szemere Zita 
énekes.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A száz éve született bűvész 
szobrát hétfőn avatták fel 
a Fővárosi Nagycirkusz 
előcsarnokában. Az alko-
tás az újpesti Kocsis And-
rás Sándor munkája.
Nagyrészt Rodolfónak köszönhető, 
hogy felépült a Fővárosi Nagycirkusz, 
ezért került az építmény előcsarno-
kába hétfőn délután az őt ábrázoló 
bronzportré, Kocsis András Sándor 
alkotása. A szobrászművész Gálvölgyi 
Judit, a bűvész lányának kérésére, 
ajándékként készítette el a portrét 

az artisták családjának és a közönség-
nek. Kocsis András Sándor „civilben” 
az Újpesten működő Kossuth Könyv-
kiadó igazgatója.

Rodolfo, azaz Gács Rezső 1911. má-
jus 16-án született Budapesten. Kisfi ú 
korában egy, a Dunából kimentett kí-
nai gyöngyárus tanított meg neki egy 

trükköt dunai kavicsokkal, majd a 
trükköt Rodolfo másnap megmutat-
ta a Mátyás téren a gyerekeknek. Ezt 
látta meg Ódry Zuárd, a Magyar Má-
gusok Szövetségének elnöke, és el-
kezdte tanítani a kisfi út.

Rodolfo 1939-től bejárta az egész 
Balkánt. Turnézott Egyiptomban, Nyu-
gat-Európában, tanította a szakmát az 
Artista Akadémián, majd az Állami Ar-
tistaképző Intézetben. Több könyvet 
is írt, a legismertebb a „Vigyázat, csa-
lok!” című. A televíziózás hőskorában 
több műsora volt, köztük a Bűvészet-
történet című sorozata.

Rodolfo – aki 1987. január 25-én 
halt meg – ötezer mutatványt is-
mert, ebből ezret színpadképesen. 
Utolsó fellépése 1986. január 13-án 
volt a Mikroszkóp Színpadon.

Újpesti művész alkotása őrzi az emlékét

Szobrot kapott Rodolfó

Három generáció képviseletében
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Felhívás
Budapest Főváros IV. ker. Újpest 
Önkormányzata meghirdeti az 
„Újpest Díszpolgára” és az „Újpes-
tért” díj adományozására vonat-
kozó felhívást.

Újpest Önkormányzat Képviselő-
testülete – hagyományainkhoz híven 
– ebben az esztendőben is várja a ki-
tüntető címek elnyerésére tett javasla-
tokat. Képviselő-testületünk az újpes-
ti választópolgárok képviseletében kí-
vánja kifejezni a városközösség köszö-
netét és elismerését a díjak adomá-
nyozásával azon újpesti polgároknak 
és szervezeteknek, akik Újpest társa-
dalmi, közösségi életében, illetve fej-
lődésében, fejlesztésében kiemelkedő 
szerepet töltöttek, vagy töltenek be. 

A javaslatokat kizárólag az erre 
rendszeresített adatlapokon lehet 
megtenni, amelyek átvehetők a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáiban (Bp., IV. István út 15., illet-
ve Bp., IV. Hajló u. 42-44.), illetve le-
tölthetők az Önkormányzat honlapjá-
ról (ujpest.hu). A határidő után érke-

zett, vagy hiányosan kitöltött javasla-
tok nem kerülnek értékelésre.

Kérjük, minél többen éljenek a le-
hetőséggel, hogy a díjak a legmél-
tóbbakhoz kerüljenek. A díj adomá-
nyozására javaslatot tehetnek: ön-
kormányzati képviselők, a kerület-
ben működő – jogszerűen bejegy-
zett – egyesületek, társadalmi szer-
vezetek, illetve politikai pártok, vala-
mint érdekközösségek.

A felterjesztéseket 2011. június 10-
ig a Polgármesteri Hivatal Művelődé-
si és Oktatási Osztályára kell eljuttat-
ni postai úton, vagy személyesen az 
Ügyviteli Osztályon keresztül. (1041 
Budapest, István út 14.)

A díjak adományozásáról a Közmű-
velődési és Oktatási Bizottság javasla-
ta alapján a Képviselő-testület dönt. 
A díjak ünnepélyes átadására az Új-
pesti Városnapok keretén belül kerül 
sor. A pályázattal kapcsolatos kérdé-
sekre felvilágosítást adnak a Művelő-
dési és Oktatási Osztály munkatársai 
a 231-3209-es telefonszámon.

Budapest, 2011. május 12.
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

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

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

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

Újpestiek, muskátlira fel!

MUSKÁTLI

AJÁNDÉKSZELVÉNY 

név:

cím:

telefonszám:

e-mail:





Meghosszabbítja az Újpest FC tá-
mogatását a GDF Suez Energia Ma-
gyarország Kft. – jelentette be Cse-
hi István, a társaság ügyvezető 
igazgatója és Csiba Péter, GDF Suez 
Energia Magyarország Kft. általá-
nos vezérigazgatója. 

A támogatásról szóló megállapo-
dást a sajtó jelenlétében írta alá a két 
vezető. A GDF az ÚFC gyémánt fo-
kozatú támogatójaként az utánpót-
lás nevelésre áldoz a 2011–2012-es 
bajnoki évadban, ahogy tette ezt az 
idei idényben is. A támogatás össze-
gét nem nevezték meg a felek, Csehi 

István annyit közölt, a GDF továbbra 
is az Újpest legjelentősebb külső tá-
mogatója.

Csiba Péter elmondta, a GDF alap-
vető stratégiája a hosszú távú befek-
tetés, ezért is támogatják az Újpest fi -
atal labdarúgóit. Hozzátette, a gazda-
sági helyzet miatt meg kellett válni-
uk más sportágak támogatásától, de 
a futballt megtartották: az Újpest, 
mint márkanév garanciát jelent arra, 
hogy jó helyre kerüljön a segítség. Ki-
emelte, büszke arra, hogy immár má-
sodszor írhatta alá az Újpestet támo-
gató szerződést.

„Tudjuk, hogy a tehetség mindig 
utat tör magának, de az utat ki is lehet 
kövezni” – fogalmazott Kovács Zoltán 
sportigazgató. A támogatás nagyságá-
ról azt mondta, ritkaságszámba megy a 
jelen magyar viszonyok között. Az UFC 
utánpótlás neveléséből példaként hi-

vatkozott Barczi Dávidra és Lázár Ben-
cére, akik már bizonyították tehetségü-
ket. A támogatás felhasználásáról el-
mondta, az már jelentkezik az NBII-ben 
szereplő csapatnál is, ahol jellemzően 
18-19 éves játékosok lépnek pályára.

Csehi István az Újpesti Közéleti TV-
nek arról beszélt, bízik abban, hogy 
minél több újpesti vállalkozó segíti 
majd a klubot, miután a sporttörvény 
lehetőséget ad arra, hogy a társasági 
adójukból támogassanak sporttevé-
kenységet. (A társasági adó 70 száza-
lékának 100 százaléka utánpótlás-ne-
velésre, 80 százaléka sportcélú befek-
tetésekre, 50 százaléka direkt egyesü-
leti támogatásra, működésre fordítha-
tó – a szerk.) Ennek érdekében több 
ezer újpesti vállalkozást kerestek meg.
 (un –uktv)
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Berki csúcsról csúcsra leng 
Berki Krisztián ismét győzött lólengésben, ezúttal a moszk-
vai világkupaversenyen. Az újpesti tornász ausztrál és két 
horvát vetélytársat előzött meg a fi náléban.

A Nemzetközi Tornaszövetség új rendszert vezetett be idén: 
az „A” kategóriás világkupaversenyekre (amelyekből csak né-
gyet rendeznek meg egy évben) kizárólag a legjobbak kapnak 
meghívást a tavalyi világbajnoki szereplés, valamint a tavalyi vi-
lágkupa-sorozat alapján. Ezeken a viadalokon egy-egy szeren így 
csupán 12 tornász indulhat, s közülük mindössze négy kerül a 
fi náléba. Berki első helyen kvalifi kálta magát a döntőbe, s abból, 
hogy ő a legjobb, szombaton sem engedett.

„Örülök, nagyon örülök, hogy sikerült győznöm. Tudtam, 
hogy ha megcsinálom a gyakorlatomat, nem lesz gond” – nyi-
latkozta Berki Krisztián. (nso.hu)

Légy Te is úszóbajnok!
Az UTE úszószakosztálya szeretettel várja az úszást kedvelő gyere-
keket. Edzések: hétfőtől-péntekig, 14-16 óráig a Hajós Alfréd Sport-
uszodában, a Margitszigeten. Jelentkezés: Korényi Olga és Mészáros 
András úszóedzőknél, a 06-20-373-4326-os telefonszámon.

Focikupa ovisoknak
Első alkalommal rendezte meg a Káposztásmegyeri Sport és 
Szabadidő Klub az Újpesti Óvodák Focikupáját. Három óvoda 
öt csapata nevezett a tornára, a Homoktövis két csapattal, a 
Szent Anna szintén két együttessel valamint a Bőrfestő ovi egy 
csapattal érkezett. A helyezettek: 1. Homoktövis II., 2. Bőrfestő, 3. 
Szent Anna II., 4. Homoktövis I., 5. Szent Anna I.

Az újpesti vállalkozások segítségét kéri a klub

Tovább támogatják az utánpótlást

Egymillió eurótól esett el az Újpest

Simon Krisztián nem kell 
a Feyenoordnak
Simon Krisztiánnal nem számolnak a Feyenoordnál, így az Újpest-
től kölcsönvett fi atal focista a szezon végén elhagyja a rotterdami 
csapatot. A Feyenoord a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a 
nyáron elköszönnek tőle.

Sajnos a játékos megtartásában fi gyelembe kellett vennünk az anyagi szempontokat is, 
a klub pénzügyi problémái miatt nem tudunk tárgyalni az újpesti futballista jövőjéről 
– közölte a holland klub egyik vezetője. Kovács Zoltánt, a lila-fehér klub sportigazgató-
ja megerősítette azt az információt, mely szerint 1 millió euró volt a támadó kivásárlá-
si ára. Kovács szerint ez nem jelent érvágást a jövő évi büdzsében, mivel ezzel az ösz-
szeggel egyébként sem kalkuláltak. –Krisztiánnal kapcsolatban május 1-jéig kellett volna a 

Feyenoordnak nyilatkoznia – mondta. – A hollandok ugyan vártak 
még néhány napot, de azt már télen is lehetett tudni, hogy anya-
gi nehézségeik vannak. Jelenleg arról nincs információm, hogy 
végül anyagi vagy szakmai okok miatt mondtak le róla.

Simon Krisztián: – Felszedtem két kilót, megizmosodtam, és 
a felmérések szerint gyorsultam is. Amikor kikerültem, egy-

ből a mélyvízbe dobtak, az első találkozón jól ment a já-
ték, lőttem egy gólt és adtam két gólpasszt is. Az Ajax el-

len is a kezdőben kaptam helyet, majd egy apró beteg-
ség miatt kikerültem a csapatból. A helyemre beállí-

tott futballista kihasználta az alkalmat, jól játszott, 
és kiszorított a kezdő tizenegyből. Az edzőm úgy 

nyilatkozott, hogy velem sem volt prob-
lémája, de ilyen a profi  világ. A jövőről 
egyelőre még nem tudok nyilatkozni – 
mondta a támadó – az biztos, hogy az 

U21-es válogatottban számítanak rám. A menedzserem pedig 
már említette, hogy több külföldi klub is érdeklődik utánam. 
Ha adódna újabb kinti lehetőség, ismét belevágnék. (g. g.) 
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In gat lan el adó
� Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es sa-
roktelken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten 
összkomfort, klíma, riasztó) jó állapotú családi 
ház, szépen gondozott kerttel, 2 beállós garázs-
zsal, 46,9 MFt-ért eladó. A Nagyváradi-ligeti lakó-
parkban cserét beszámítunk. Tel.: 06-1-233-0849, 
06-20-525-0216

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

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

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

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

� Tulajdonostól eladó Bárdos Artúr utcai, V. 
emeleti, panorámás, vízórás, frissen festett, par-
kettázott, napfényes, világos konyhás, 54 m2-es, 2 
szobás, jó elosztású lakás. I. á.: 8,5 MFt, tel.: 06-1-
201-9475, 06-70-237-9030

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

� Izzó lakótelepen, 49 m2-es lakás eladó. Nyílás-
zárók, konvektor, vízvezeték csere történt. Érdek-
lődni az esti órákban. Tel.: 06-30-430-4624

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

� Eladom Káposztásmegyer II. sz. lakótelepén, II. 
emeleti (lift van), 65 m2-es, 2,5 szoba-hal lakáso-
mat 11 MFt-ért, tel.: 06-1-380-8234

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

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

� Eladó Káposztásmegyer I-en, ár: 12 MFt, 3 eme-
letes, cseréptetős házban lévő, 62 m2-es, kiserké-
lyes, felújított, szép, tehermentes öröklakásunkat 
(ligetes – fás). Egy perc villamos, busz, központ. 
Tel.: 06-20-326-2643

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

� Obival szemben három emeletes téglaépület, 
III. emeletén, eladó 2 szobás, 54 m2-es, étkező-
konyhás, kamrás, pincetárolós, két erkélyes, pa-
norámás, konvektoros lakás. Tel.: 06-20-592-1731

� Tulajdonostól eladó, Árpád üzletházhoz kö-
zel, 54 m2-es, 1+2 fél szobásra alakított, járólapos, 
parkettás, világos konyhás, vízórás, biztonsági rá-
csos, parkra néző, keleti fekvésű panel. Ár.: 9,15 
MFt, tel.: 06-30-992-8999

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

� Téglaépítésű, 80 m2-es, magasföldszinti lakás, 
tulajdonostól eladó, kertkapcsolat, jó közlekedés, 
kellemes környezet, Újpest csendes részén. Tel.: 
06-30-378-7341

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

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

Rész le tes in for má ci ót a www.ujpest.hu 
weboldalon ol vas hat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

� Újpesten, tulajdonostól eladó, metró közeli, 53 
m2-es, 2 szoba hallos, fűtésmérős, vízórás, védőrá-
csos, világos, nagy konyhás, jó beosztású panella-
kás. Ár: 8,2 MFt, tel.: 06-20-538-5610

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

� Rákospalotán (kiemelt övezetben), 720 m2-es 
telken, 79 m2-es és 49 m2-es, szabadon álló, fel-
újítandó vagy bontandó házakkal. Telek mérete = 
19*38 méter. I.á.: 28 MFt, tel.: 06-20-500-1889

� Újpesten 1,5 szobás, 35 m2-es, Semsey parkra 
és budai hegyekre néző, VI. emeleti részben felújí-
tott (új konyhabútor, nagyszobában új ablak, járó-
lapok) panellakás eladó. Ingatlanosok kíméljenek! 
Ár: 7,4 MFt, tel.: 06-1-379-0145, 06-70-201-0599

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

Ingatlant kiad
� Újpest központban, a metrótól 1 percre, tég-
laépületben, 1 szobás, gázkonvektoros, alacsony 
rezsijű, berendezett, gépesített lakás kiadó. Ár.: 
40 000 Ft/hó + 1 hónap kaukció, tel.: 06-30-950-1769

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

� Kiadó irodák Újpest központjában, az Újpesti Gyer-
mek és Ifjúsági Házban. Ár: 4500 Ft/m2/hó. Érdeklőd-
ni a 399-7068-as telefonszámon lehet, munkaidőben.

� Izzó lakótelepen, 2 szobás, bútorozott, alacsony 
rezsijű, jó állapotban lévő lakás kiadó. Bérleti díj: 
60 000 Ft + 2 havi kaukció, tel.: 06-30-562-9207

Üzletet elad
� Újpesten, főútvonalon, új építésű üzlet eladó. 
www.aranytoj-tojotyuk.5mp.eu Tel.: 06-30-974-5120

Üzlet kiadó

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

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

� Garázs kiadó, a Káposztásmegyeri út 14. szám, 
Izzó lakótelepen. Tel.: 06-20-978-2600

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

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

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

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

� AKCIÓ! 50%-os kedvezménnyel várjuk ked-
ves vásárlóinkat május 5.-30.-ig. Cím: IV. ker. 
Szent István tér 2.

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ 
RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚ-
TORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT 
ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍT-
VA: 1971 TEL.: 06-1-780-3732, 06-70-774-3621

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

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, Dugulás elhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

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

Tanfolyamok, képzések
A Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Új pes ti 
Ki ren delt sé gé nek (1042 Bp., Ár pád út 
56.) fo lya ma to san in du ló tan fo lya mai

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

– Fegyvervizsga
Tan fo lyam szer ve ző: 06-30-552-3938

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

dr. Palkó Éva ügyvéd

Cím: 1042 Budapest, 

Szent István tér 5. I/10.

Előzetes időpont egyeztetés: 

370-8733, 06-20-549-9007

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

� Angol és német nyelvoktatás, több éves taní-
tási, valamint fordítási tolmácsolási gyakorlattal, 
referenciákkal kínálok korrepetálást, érettségire, 
nyelvvizsgákra, felvételire felkészítést, nyelvokta-
tást magántanítványoknak. Személyre szabott ok-
tatás. Tel.: 06-30-291-5231

� Matematikaoktatás, vizsgafelkészítéstől a fel-
zárkózásig, szaktanártól a kerületben, referenciák-
kal. Hosszú távú tapasztalattal, valamennyi korosz-
tály számára, minden szinten. Pótvizsgára felkészí-
tés, korrepetálás. Tel.: 06-70-301-9551

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

Régiség
� Veszek készpénzért bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, csillárokat, porcelánokat, 
szobrokat, könyveket, bizsukat, ékszert, kitűntetést, 
hangszert, írógépet, varrógépet, rádiót, teljes ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-70-357-4951

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

� Concord Lift biztonsági ülés 36 kg-ig, emeletes 
ágy, 90*200-as minőségi fenyőből készült matrac 
nélkül, megkímélt állapotban eladók. Ár: meg-
egyezés szerint, tel.: 06-20-332-1077

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

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

Társkeresés
� 64 éves 158/63 kg, budapesti, özvegy nő keresi 
rendezetten élő, nem dohányzó társát, hasonló 
korú özvegy férfi személyében, a közös szimpátia 
reményében. E-mail: ha.rozsa@citromail.hu, tel.: 
06-20-452-9571
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Az Újpesti 
Piac- és 
Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      22 Ft-tól               33 Ft-tól
Burgonya  198 Ft-tól             180 Ft-tól
Vöröshagyma 250 Ft-tól             220 Ft-tól
Fejessaláta      99 Ft-tól             150 Ft-tól
Retek    100 Ft-tól             180 Ft-tól
Újhagyma   99 Ft-tól             120 Ft-tól
Alma  350 Ft-tól               –
Spenót, sóska 600 Ft-tól             600 Ft-tól
Paradicsom 498 Ft-tól             400 Ft-tól
Koktélparadicsom  600 Ft-tól               –
Paprika  598 Ft-tól             600 Ft-tól
Erőspaprika 50 Ft/db-tól      80 Ft/db-tól
Tök  198 Ft-tól               –
Új karfiol  398 Ft-tól               –
Új karalábé   80 Ft-tól            100 Ft-tól
Új zeller  180 Ft-tól           200 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Hazai eper         590 Ft-tól             700 Ft-tól
Újburgonya        198 Ft-tól       –
Uborka, kovászolni való   248 Ft-tól       –
Zöldborsó         498 Ft-tól       –
Új fejeskáposzta        298 Ft-tól       –
Spárga         440 Ft-tól       –
Kígyóuborka        300 Ft-tól       –
Új fokhagyma             200 Ft/db-tól       –
Új sárgarépa      160 Ft/cs-tól       –
Cukkini         348 Ft-tól       –

Friss cserepes fűszernövények  
Bazsalikom         300 Ft-tól            300 Ft-tól
Zsálya          300 Ft-tól            300 Ft-tól
Rozmaring          300 Ft-tól            300 Ft-tól
Citromfű          300 Ft-tól            300 Ft-tól
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2011. május 30-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., 
Ady Endre Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Ez évi 17. lapszámunkban megjelent rejt-
vényünk helyes megfejtését beküldő olvasóink között újpesti emblémával ellátott ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Fülöpné Török Tünde, Jászfalussy Szilvia, Juhász Ferencné, Kabolai Dóra, Klucsik Emilné, Szigeti 
Lászlóné, Szabó Sándor, Szécsi Sándorné. A nyeremények átvételéről postai úton küldünk tájékoztatást. 
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Folytatjuk a Virágos Újpestet 
bemutató sorozatunkat, ez-
úttal Káposztásmegyerre lá-
togattunk.

2011
 a Fesztiválok Éve

a „Találkozzunk többször!” jegyében
Újpest Önkormányzata szeretettel 

várja a városrész lakóit 
szabadtéri rendezvényein:

Május 28: Családi nap az újpesti 
víztoronynál 

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

Június 24-25: Szabadtéri színház, 
újpesti zenekarok 

fesztiválja – Szent István tér 

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