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KÁPOSZTÁSMEGYERI NAP
Május 19-én az önkormányzat 
szervezésében egész napos rendez-
vény helyszíne lesz a Kósa Pál sé-
tány. A fellépők között Muri Enikő, 
Takács Nikolas és Fenyő Miklós ad 
koncertet.  – 5. oldal

JAVULÓ KÖZBIZTONSÁG
Májustól  –  önkormányzati támo-
gatással – Újpest központi terü-
letein, egy, máshová el nem vezé-
nyelhető rendőrjárőr és egy közte-
rület-felügyelő együttesen ügyel a 
közbiztonságra.  – 3. oldal

VIRÁGOS ÚJPEST
Közös összefogással felfrissült a Szi-
geti utcai lakótelep parkja. Több 
szervezet és számos környékbe-
li polgár közös munkájának ered-
ményként rendezett képet kapott a 
közterület.  – 7. oldal

OLIMPIAI BAJNOK LETT 
A NÉVADÓ
Halassy Olivér kétszeres olimpiai 
bajnok, háromszoros Európa-baj-
nok úszó, vízilabdázó nevét vette 
fel a Pozsonyi úti Német Tagozatos 
Általános Iskola.  – 8. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. május 10., VI. évf., 18. szám

ÚJPESTI NAPLÓ

Hajrá lilák!
A városrészek vezetői a szombati rangadó 
előtt hívták fel a figyelmet arra, hogy a sport 
a béke világa. Az igazi sportemberek és 
az igazi szurkolók tisztelik az ellenfelet és azt 
keresik, ami összeköt. – 13. oldal

J
Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A



„Néhány hete biztonsági kamera pásztázza az épü-
let földszinti terét” – számolt be kérdésünkre dr. Ki-
rály Ferenc. „Arra törekszünk, hogy távol tartsuk 
épületünkből a hívatlan látogatókat. Többek között 
azokat, akik a rendelésre várakozó betegek táskái-

ra, a szatyrokban, zsebekben lapuló értékekre va-
dásznak, ezért jönnek hozzánk. Erre lehet megoldás 
a biztonsági kamera. A másik a beléptető rendszer 
lesz, amelynek próbaüzeme a későbbiek során kez-
dődik” – tette hozzá az orvos-igazgató.

Azokban az esetekben, amikor elmarad a közvet-
len tettenérés, az egyedüli nyomravezető a kamera 
felvétele lehet. A rögzítés kizárólag a szigorú és hatá-
lyos jogszabályok előírása nyomán nézhető vissza és 
szolgáltatható ki a hatóságok kérésére. A rendőrség 
már több esetben kérte a rendelőintézet segítségét a 
bűnelkövetők felderítésében. Az épületben a közös-
ségi terek, mosdók felújításakor vandálbiztos meg-

oldások kerültek beépítésre, ennek ellenére rendkí-
vül leleményes megoldásokat ismernek a rongálók. 
A beüzemelés előtt álló beléptető rendszer és a biz-
tonsági kamera felszerelése várhatóan komoly javu-
lást fog eredményezni ezen a területen.  B. K.

FOLYTATÓDNAK A FELÚJÍTÁSOK!
Az SZTK épületében folytatódnak a tervezett 
felújítások. A szakrendelő rekonstrukciójára ki-
vitelezői pályázat van folyamatban. A tender 
lezárása után lehet a kivitelezésre szerződést 
kötni a győztes pályázóval. 

A Fővárosi Csatornázási Művek megbízásából az 
egyik cég két, ipari víz kivételére alkalmas kutat 
fúrt, melynek tisztítószivattyúzását januárban vé-
gezték, és a vizet a zárt csatornarendszer helyett a 
Dunába engedték. Ez szúrt szemet az egyik, környe-
zetét féltő polgárnak. 

Wintermantel Zsolt azonnal intézkedett, és le-
velet küldött a Vidékfejlesztési Minisztériumnak. 

Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtit-
kár kivizsgáltatta az ügyet. Megtörtént a terepbe-
járás, bemérték és megvizsgálták a kiömlő vizet. 
Környezetszennyezésről szerencsére nincs szó, mi-
nőségileg nem történt határérték feletti kibocsá-
tás. Igaz ugyan, hogy a kutak létesítésére a Csator-

názási Művek kért létesítési engedélyt a Felügye-
lőségtől, azt azonban még nem adták ki. Így az-
tán megállapították az engedély nélküli munka-
végzést, és intézkedtek a vízjogi fennmaradási en-
gedélyezési eljárás megindításáról, bírság kiszabá-
sáról.  Á. T.

Folyamatosan halad a Görgey úti 
Járóbeteg Szakrendelő épületének 
felújítása. Az Újpest Önkormányza-
ta által üzemeltetett rendelőintézet 
a „Hajrá Újpest! Egészségterv” kere-
tében már számos betegbarát válto-
zást eredményezett. Most a betegek 
biztonsága érdekében kamerák vi-
gyázzák a belső tereket. Dr. Király Fe-
renc, az SZTK orvos-igazgatója tájé-
koztatta az Újpesti Naplót.

Januárban, három napon át, egy 
nagy átmérőjű csövön ömlött a víz a 
Dunába, az Újpesten működő Észak-
pesti Szennyvíztisztító Telepről. Gya-
nús lett ez az egyik arra járó polgár-
nak, aki bejelentést tett a Polgár-
mesteri Hivatalban. Wintermantel 
Zsolt az illetékes minisztériumhoz 
fordult, ahol megállapították: a víz 
rendben van, de szabálytalanságok 
akadtak. 
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Újpest!
 Hajrá 

Hívatlan látogatók ellen

Kamera ügyel 
a biztonságra

Engedély nélkül ömlött 
a víz a Dunába

Környezeti kár 
nincs, bírság van

ELHÚZÓDÓ ENGEDÉLYEZTETÉS
„Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep ipari kútjainak engedélyeztetési eljárása a vártnál jobban elhú-
zódott” – nyilatkozta lapunknak Bátori Marianna, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kommuniká-
ciós vezetője. „Ugyanakkor a kutak megvalósítását a 2011-es beruházási terv tartalmazta, ezért októ-
ber 26-án szerződéskötésre került sor, bízva abban, hogy az engedély több mint 4 hónapos eljárási idő 
után, menet közben megérkezik. Sajnos az engedélyezési eljárás tovább húzódott, miközben a kutak 
év végéig elkészültek. További problémát okozott, hogy a kivitelező cég nem az előírások szerint járt el, 
amikor a próbaszivattyúzás vizét a telepi csatornahálózat helyett a Dunába juttatta. Az FCSM vezeté-
se az eljárásban résztvevő munkatársakat fi gyelmeztette és felhívta fi gyelmüket az engedélyezési elő-
írások maradéktalan betartására, valamint a hatóságok munkájának segítésére. A fennmaradási en-
gedélyt beadási határidőn belül benyújtottuk.” 

Dr. Király Ferenc bemutatja 
a rendszert
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Több mint 9000 kitöltött kérdőív
Másfél hónap leforgása alatt az Újpesti Párbeszéd idei kérdőívéből több mint 
9000 érkezett vissza kitöltve a Polgármesteri Hivatalba, illetve a megadott inter-
netes címre. Az április 30-i határidő lejártával folyamatosan zajlik a kiértékelés. 

Minden háztartásba két nyomtatványt küldött a Polgármesteri Hivatal, hogy a család minél több tagja véleményt formálhasson az Újpest jövőjét érin-
tő helyi közügyekben. Az eddig feldolgozásra került részeredmények alapján a válaszadók a legmagasabb arányban a közbiztonságra kívánnának pénzt 
fordítani (13%). E mellett igény mutatkozik az orvosi ellátás javítására (12%), közút, járda felújításra (10%), zöldterület létesítésére (9%), továbbá uszoda 
építésére, bölcsödék, óvodák, iskolák támogatására, illetve idősek gondozására.

TAKÁCS JÓZSEF: „Nyomon 
követtem az önkormányzat 
régebbi és a mostani akcióját 
is, mely szerint kíváncsiak az 
emberek véleményére Újpest-
tel kapcsolatban. Igaz, én né-

hány esetben másként kérdeztem volna. Például 
ilyeneket: miért nem lép fel a hivatal szigorúbban a 
póráz és szájkosár nélkül szaladgáló kutyák gazdá-
ival szemben? Akkor van értelme a rendeleteknek, 
ha érvényt tudnak szerezni azoknak. Jó, hogy folya-
matosan fejlődik Újpest, és az önkormányzat pénzt 
áldoz különféle beruházásokra, de jó lenne, ha ki-
csivel több jutna a köztisztaságra. A feleségemmel 
együtt nagyon örülünk annak, hogy végre felújítják 
az SZTK-t. Szépül, csinosodik az épület, reményke-
dünk, hogy az eszközpark cseréjére is futja majd.”

LÁZIÁN TÍMEA: „Annyi 
szórólapot bedobnak a pos-
taládánkba, hogy alig vet-
tem észre a kérdőívet a sok 
kacat között, jó, hogy ki nem 
dobtam. Túl sok újat nem 

tudok mondani, mert szép sorban megvalósul az, 
amit korábban hiányoltam: látom, az SZTK-t fel-
újítják, és olvastam arról is, hogy új uszoda épül 
Káposztásmegyeren, a Babits Gimnázium mellett. 
Különösen az utóbbi szívügyem, mivel fi atal vagyok, 
és szeretek sportolni. Érzelmi okot is előhozhatok, lé-
vén, hogy a lakótelepen éltem le életem nagy részét. 
Ma már nem ott lakom, de az biztos, hogy amikor 
tehetem, kimegyek majd úszni. Sok utcát felújítottak 
az elmúlt időszakban, ám még mindig sok a repede-
zett aszfalt, erre lehetne költeni.”

DR. TÓTH KÁROLYNÉ: 
„Valami hiba csúszhatott a 
kézbesítésbe, mert nem ju-
tott el hozzám a kérdőív, 
pedig nem olyan messze la-
kom a Városházától. Még 

az is lehet, hogy bedobták a postaládámba, de 
valaki megviccelt és kivette. A Nádor utca és kör-
nyéke szép és jó hely, errefelé nincsenek balhék, 
jó itt élni. De elmondható ez egész Újpestre. Túl 
sok helyre nem megyek, inkább olvasok. Viszont 
gyakran megfordulok a piacon. Tudom, a téli fű-
tést megoldották, de lenne még mit tenni. Egy 
alapos felújítás ráférne a csarnokra, és nem ár-
tana újragondolni a standok elhelyezését, mert 
szűk a hely.” Á. T.

Javuló 
közbiztonság
Májustól  –  önkormányzati támo-
gatással – Újpest központi területein 
egy, a helyszínről el nem vezényelhető 
rendőrjárőr és egy közterület-felügye-
lő együttesen ügyel a közbiztonságra. 

Már látható az eredménye az együttműködésnek, 
számolt be lapunknak dr. Terdik Tamás, a IV. kerületi 
Rendőrkapitányság vezetője. 11 előállítás, több mint 
20 szabálysértési feljelentés, 15 helyszíni bírság az ed-
digi mérleg az eltelt néhány napban. 

„Május 1-jétől indult be új programunk, egy rend-
őr és egy közterület-felügyelő közösen lát el gyalo-
gos szolgálatot hétköznaponként, reggel 7-től este 19 
óráig a város központjában. Ennek a közös szolgálat-
nak az a célja, hogy az önkormányzati-, a kormány-
hivatali, és a rendőrségi hatáskörbe tartozó jogsérté-
sek ellen hatékonyabban tudjunk fellépni” – mondta 
el dr. Terdik Tamás kapitányságvezető.

A közelmúltban egyre több állampolgári panasz 
érkezett a hajléktalanok miatt, főleg a központi te-
rületekről, így a járőrözés is ide koncentrálódik. „Az 
Újpest–Központi aluljáró és közvetlen környezete, a 
Munkásotthon utca és környéke, a Városháza mö-
götti parkoló és az a mögötti területek azok, ahon-
nan egyre több panasz érkezik, főleg a hajléktala-
nok miatt. Hatékonyan fellépni ellenük csak az ön-
kormányzat és a rendőrség összefogásával lehet” 
– hangsúlyozta a kapitányságvezető.  „Az a célunk 
és feladatunk, hogy rend uralkodjon a központban, és 
ehhez most, az önkormányzati segítséggel reális esé-
lyünk is van.” antosa

Budapest Díszpolgárai

Június 19-én adják át a Budapest 
Díszpolgára címeket. A díjazot-
tak között két – Újpest Dísz-
polgára címmel már kitünte-
tett –, köztiszteletben álló sze-
mély: Bertalan Tivadar festő- és 
grafi kusművész, art direktor, va-
lamint Göröcs János válogatott 
labdarúgó, edző lesznek.

A Fővárosi Közgyűlés 
– Nagy István és 
Wintermantel Zsolt újpes-
ti képviselők javaslatára – 
nemrégiben határozott a 
két köztiszteletben álló új-
pesti polgár életútjának elis-
meréséről, amikor Bertalan 
Tivadart és Göröcs Jánost 

Budapest Díszpolgárává választotta. A hiva-
talos átadásra június 19-én kerül sor. 

Dr. Terdik Tamás
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Interjú a Kossuth Kiadó 
igazgatójával

Újpestre 
jött az Év 
Kiadója-díj 
A Budapesti Nemzetkö-
zi Könyvfesztivál zárónap-
ján adták át az Év Kiadó-
ja címet a Millenárison. A 
rangos elismerést az újpes-
ti székhelyű Kossuth Kiadó 
érdemelte ki. A díjról, a ter-
vekről Kocsis András Sándor 
igazgatóval beszélgettünk. 

– Kell ennél nagyobb kitüntetés?

– A szakma díjánál aligha akad jelen-
tősebb elismerés, hiszen a szakemberek 
voksai kellettek a cím elnyeréséhez. 

– A könyv szó hallatán elsőre min-

dig a nyomtatott kiadványok jutnak 

eszünkbe, de kiadójuk nagy hangsúlyt 

fektet a hangoskönyvekre is. 

– Olyannyira, hogy ezen a téren pi-
acvezetők vagyunk. A siker érdekében 
együtt dolgozunk a Mojzer Kiadóval. 
Már csak a fekete letöltéseket kelle-
ne megszüntetni, vagy legalább csök-
kenteni. 

– Kemény fába vágták a fejszéjü-

ket, amikor beléptek az újságpiacra. Jól 

meggondolták?

– Két igényes havilapot adunk ki: 
A BBC History profi lja a történelmi 
ismeretterjesztés, negyven százalék 
magyar anyaggal. A BBC GoodFood 
a világ három legnépszerűbb gasztro-

magazinjának egyike, melynek meg-
tartottuk az eredeti értékeit. A vissza-
jelzések bennünket igazolnak. 

– Mi készül jelenleg a kiadó boszor-

kánykonyhájában?

– Folytatjuk a Britannica Hungarica 
Nagylexikon újabb darabjainak kiadását, 
és az ismert vállalkozásaink mellett több 
meglepetés könyvet is megjelentetünk. 
Nagyon szép szakmában dolgozunk, ám 

itt is igen erős a konkurencia, úgyhogy 
óvatosan terítjük ki a kártyákat. A mi vi-
lágunkban az ötlet és a megvalósulás kö-
zötti idő mindent eldönt.    Á. T.

KEDVEZMÉNY ÉS KÖNYVCSERE
Azok az újpestiek, akik betérnek a 
Kossuth Kiadó Bocskai utcai székhá-
zában működő Fejtő Ferenc Köny-
vesboltba, és a kiadó által megje-
lentetett könyvekből vásárolnak, 
húsz százalék kedvezményben ré-
szesülnek. A legújabb akció: Nézze 
végig könyvespolcát és vigye visz-
sza személyesen a kiadó boltjaiba 
a Kossuth, a Ventus Libro, a Noran 
Libro Kiadónál 2000 után megjelent 
könyvet vagy hangoskönyvet, és 
40% kedvezménnyel vásárolhat újat. 
Egy könyvért egy másik könyvet 
kap. A régi könyveket határon túli 
magyar gyerekeknek ajándékozzák. 

Felcsobbant a Szent István téri szö-
kőkút a Városháza mellett. Használni 
azonban csak körültekintően aján-
lott! A melegebb napokon a hűsölés 
a szökőkút helyett inkább az árnyé-
kos padon javasolt, mivel nem csak 
balesetveszélyes, de az egészségre is 
ártalmas lehet!

Mindent a szemnek

Újra csobog 
a szökőkút!

Elővigyázatosan!
Gombás betegségeket, vírusos bőrbetegségeket, a víz lenyelése ese-
tén pedig hasmenést is elkaphatnak a vízben fürdőzők. Minél több 
időt tölt valaki a vízben, annál nagyobb veszélynek van kitéve, így a 
csobogókat inkább csak távolról javasolt megcsodálni. 

Beindult május elejétől az Újpest 
központjában található szökő-
kút! A jó időben ez sokakat – fő-
leg gyerekeket – csábít egy kis 
pancsolásra. A fürdőzés azon-
ban semmiképpen sem ajánlott, 
ugyanis a csúszós kő balesetveszé-
lyes és a víz minősége sem alkal-
mas erre. A kút egy 10 m3-es tar-
tályból nyeri vizét, ami egy kering-
tető rendszer segítségével cirkulál. 
A környezetbarát kialakítás révén 
így csak 2-3 havonta van szükség 
vízcserére. A nagyobb szennyező-
désektől persze folyamatosan tisz-
títják a vizet egy szűrő segítségé-
vel, ez azonban a fertőzésektől 
nem véd.  antosa

orábban már beszámoltunk a Latabár utca 
1-15. szám alatti panelházak átalakításáról, 
mostanra már a szomszédságában lévő, Szige-

ti utca 23-27. szám alatti tízemeletes épületekre is sor 
került. A lakók komfort igényének megfelelően kicse-
rélik a nyílászárókat, újra szigetelik a falakat, korsze-
rűsítik a fűtési rendszert és új színt kapnak a hom-
lokzatok is. 

Újpest Önkormányzata a felújítás idejére a közte-
rület-használati díjból 90%-os kedvezményt bizto-
sít, ezzel is segítve a társasházakat a felújításban. A 
Szigeti utcai tömbházak hosszú távú felújítási ter-
veinek megvalósításában a közös képviseletet ellá-
tó Hafilak Kft., valamint Ozsváth Kálmán önkor-
mányzati képviselő is segített a lakóközösségnek. 

  B. K.

Panel program

Hosszú 
távra szól
Két újabb tízemeletes panelház kerül fel-
újításra a Szigeti utcában. A házak lakó-
közössége az energiahatékonyságot tá-
mogató Zöld Beruházási Rendszer, Klí-
mabarát Otthon panel program eredmé-
nyeként – követve más tömbház példá-
ját – biztosította az épület megújulását.

K
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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 felvé-
teleket. 

A pályázati anyagok beadása digitális formában, regisztrációt kö-
vetően lehetséges. A pályaműveket július 1-6-ig várják majd a kiírók. 
Eredményhirdetés: augusztus 23-án, amelyet augusztus 30-án díját-
adás 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!

Részletek:
ujpest.hu/kaposztasmegyeri_napok

A műsorváltozás 
jogát 

fenntartjuk!

KÁPOSZTÁSMEGYERI NAP
2012. május 19. GPS47°33’ 43.88’’ ; 19°6’ 

23
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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!

Május 18-án, pénteken két helyszínen, 
a tavalyinál több, összesen 12 000 tő 
muskátlival ajándékozza meg Újpest 
Önkormányzata a városrész lakóit. 

10 órakor, a városközponti met-
ró végállomás mellett, a Petőfi utcai 
bekerített parkolóban, 6000 tő mus-
kátli kerül kiosztásra.

14.30-tól Káposztásmegyeren, 
a Bőröndös utcai szabad területen 

szintén 6000 tő muskátli vár gazdá-
ra. Az igénylők 3 tő virágot vehet-
nek át, hozzájárulva Újpest virágos 
képéhez. Az átvételkor a lakcímkár-
tyára szükség lesz!

A sorbanállók számára az Újpes-
ti Cseriti frissítőkkel kedveskedik. A 
helyszíneken is lesz mód adakozni az 
újpesti hátrányos helyzetű gyerekek 
megsergítésére.

Mustkátli – ajándékba

Csak újpestieknek!

Káposztásmegyeri Nap

Muri Enikő 
koncertet ad
Az év énekesnője volt tavaly az 
X-faktorban, május 19-én pedig a 
Káposztásmegyeri Napon lép majd fel. 

– Nézed a jelenlegi tehetségkutató adásait? 

– Ha tehetem, mindig megnézem, sajnos a fellépések és a stúdiózás sok időt elvesz, de 
ha éppen élőben nem tudom megnézni, akkor igyekszem visszanézni a produkciókat az 
interneten. Én nagyon szeretem a tehetségkutató műsorokat, hiszen én is ilyen műsor-
ban indultam el. Érdekes dolog, hogyan lesz egy átlagos jelentkezőből egy ismert előadó.

– Kiben van meg az x-faktor?

– Az idei Csillag Születikben jó pár produkciónak szurkolok, mert hihetetlen érté-
keket képviselnek. A favoritjaim: Mészáros János Elek, aki újra megismerteti velünk a 
szép magyar dalokat. Szirota Jennifernek is drukkolok, vele az X Faktor első szériájá-
ban együtt estünk ki a Mentorok Házából. Megérdemelné, hogy idén ő nyerné meg a 
Csillag Születiket. A Quantum XXL-es a srácok pedig egyszerűen elképesztőek!

– Kétszer is elindult a tehetségkutatón.  Mindenben ilyen kitartó vagy?

– Ha dolgozom, akkor 100%-ot beleadok mindenbe. Alapvetően nekem soha sem-
mi nem hullott az ölébe, ezért megtanultam küzdeni a céljaimért. Korábban ezt igaz-
ságtalannak éreztem, de mostanra örülök, hogy megtanultam küzdeni az álmaimért. 

– Színész leszel vagy énekesnő?

– A mai napig nem hiszem el, hogy a Madách Színházban játszhatok főszerepet. 
A jövő héten fogom letenni a színészi záróvizsgát. Szirtes tanár úr elégedett velem 
én pedig élvezem az összes előadást. Kaptam számos színházi felkérést is, de most 
az énekesi szólókarrierem a legfontosabb.  J. M.



Sárguló fotó 
– elővillanó emlékek
Emlékezetes marad az idei majális Haász Ferencéknek, 
akik a Semsey parkba indultak, hogy megnézzenek né-
hány programot, ám a pár hölgytagjának 
más dolga akadt. A férfi  sétálgatott, ami-
kor egy rögtönzött, egyedi kiállításra 
lett fi gyelmes: az IFA teherautón régi 
újpesti fotókat cirógatott a szél. Az 
egyik sárguló képet nézve elővil-
lantak a fi atalkori emlékek.  

Halmai Gézáné és Haász Ferenc évtizedek óta 
szeretetben és békességben élnek együtt. Kez-
detben az Árpád úton laktak, önkormányzati 
lakásban. A 46. szám alatti épület kicsit sötét, 
kicsit vizes volt, mégis csodálatos emlékek fű-
ződnek hozzá. A zárt udvarra nyíló helyiségek-

Üzletek az Árpád 
úton, az Aradi utca 
túloldaláról fotózva

lső ránézésre nem sok különbséget mutat 
a két kép, csak a boltok cégérei változ-
tak. Már jó húsz éve is igen nagy forga-

lom zajlott a kereszteződésben. Jelentős válto-
zást történt viszont az Árpád út azon részén, 

amelyből csak egy kis szelet látható a régi fotó 
szélén. 

A bal oldalon látszódó épület helyén (Árpád út 
56.) épült az új, klinkertéglás lakó- és üzletház. Az 
alig látszódó RB logó a Fővárosi Ruházati Bolt Vál-
lalat gyermekruha üzletét jelzi; itt a 30-as években 
Szőllőssy Béla csecsemőkelengye boltja működött.

A másik oldalon lévő, 58-as számú házban ko-
rábban a Szivárvány Áruház Vállalat méteráru-
boltja működött. A háttérben az Egek Király-
néja templom tornya látszik. A Kemény Gusz-

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesí-
tünk a mával. 

táv utcai üzletek közül kettő is – a könyvesbolt 
és a bútorbolt – a mai napig változatlanul műkö-
dik ezen az oldalon. A többi üzlet profi lja megvál-
tozott, ahogy velük együtt mások lettek a tulaj-
donosok is. 

A múlt század utolsó évtizedének elején készült 
fotó az Árpád út–Kemény Gusztáv utca találkozá-
sának újkori állapotát mutatja, aszfaltozott úttes-
te mellé a jelzőlámpát 1990-ben kapta. Az Árpád 
út megújult szakaszát ugyanezen év decemberé-
ben, a metró megindulásakor adták át. A jelzőlám-
pákra helyezett kivilágítható műanyag KRESZ-táb-
lákat csak 2006 körül szerelték le.  Á. T.

A rovat tanácsadó-szakértői: Szöllősy Marianne és 
Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. 

Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

E
ben hat család lakott. Az utcafront homlokzatán lévő felirat jelezte, hogy az 
épület első fele az egészségügyet szolgálta: gyógyszertár és orvosi rendelő mű-
ködött ott.     

– De fi atal voltam akkor még, Istenem! – sóhajt fel Halmai Gézáné. – Tizen-
hét éves koromban költöztünk abba az épületbe, és nyolc éve jöttünk el, egy 
káposztásmegyeri cserelakásba. Csendes környék volt ez akkoriban, műveltük a 
kis kertünket, a lugast, sétáltunk a Duna-parton, dolgoztunk, néha benéztünk 
az Öreg Halász Vendéglőbe. Több mint százéves volt az épület, úgyhogy meg-

érett a lebontásra, valahogy mégis fáj a szívem érte.
A húsz éve készült fotón, a ház előtt a család 

féltve őrzött, 13 éves Ladája látható. Ferenc az 
előtte parkoló ZSUK-kal járt dolgozni, a gázsze-

reléshez szükséges szerszámok, alkatrészek 
miatt kellett a másik jármű. Ma már egyik 
sincs meg, új kocsit sem vett a család. 

Újabb régi kép kerül elő, amelyen az ud-
var, a kert látható, a közepén méteres fe-

nyővel, amely korábban karácsony-
faként díszelgett a szobában. Az év-
tizedek alatt hatalmasra nőtt, aztán 
kivágták. Jelenleg az Árpád út 46. 
szám alatt egy négyszintes téglaépü-
let található. Megváltozott minden, 
csak az emlékek maradtak.  Á. T. 
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Drogprevenció 
szülőkre szabva 
Kifejezetten felnőtteknek szánt drogprevenciós 
előadássorozatot indít az Újpesti Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum. A fogyasztás veszélyeiről, kö-
vetkezményeiről és a megelőzés lehetséges for-
máiról szóló beszélgetések az újpesti iskolások 
szüleinek kérésére valósulnak meg. 

A Fórum februári ülésén döntött arról, hogy elő-
adássorozatot indít szülőknek, érdeklődő felnőttek-
nek a kábítószer fogyasztás veszélyeiről, következmé-
nyeiről és a megelőzés lehetőségeiről. Az első előadás-
ra április 26-án délután került sor a Karinthy Frigyes 
Általános Művelődési Központban az újpesti diákok 
hozzátartozóinak nagyszámú részvételével. Dr. Csorba 

József pszichiáter, addiktológus a Nyírő Gyula Kórház 
Drogambulanciájának vezetője után a következő alka-
lommal az előzetes egyeztetések szerint dr. Zacher Gá-

bor, a Péterfy Sándor utcai Kórház klinikai toxikológiai 
osztályának vezetője fog előadást tartani.

(A program a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pá-

lyázati támogatásának segítségével valósult meg.)

Lomtalanítás Újpesten 
május 16–23. között
A lomtalanítás keretében az FKF Zrt. kizárólag a kikészítésre 
biztosított időpontot követő napon szállítja el a háztartások-
ban keletkező nagy darabos hulladékot (bútor, háztartási gép, 
láda, doboz, stb.). A lomtalanítási közszolgáltatás nem terjed ki 
a mindennapos háztartási hulladékra, építési törmelékre, szén-
porra, földre, autóroncsra, gumiabroncsra, veszélyes hulladékra 
és a zöldhulladékra! 

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok átvételére az 
FKF Zrt. minden lomtalanítási körzetben egy-egy gyűjtőpontot 
létesít, amelynek helyszínéről a lomok kihelyezésének időpont-
ját tartalmazó hírlevelelükben tájékoztatják a lakosságot.

A gyűjtőpontokon az alábbi veszélyes hulladékok adhatók 
le: sütőolaj és göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei, ola-
jos műanyag fl akon, oldószerek, hígítók, növényvédőszerek, ak-
kumulátor, szárazelem, elektromos és elektronikus hulladék, 
gumiabroncs, szórópalack, fénycső. Kérjük, hogy a közterüle-
ti rend és tisztaság megóvása érdekében kizárólag a megadott 
időpontban helyezzék ki a lomokat! Polgármesteri Hivatal

A lomkikészítés időpontjai, illetve a veszélyes
 hulladékok gyűjtésének helyszínei

Körzet   A lomkikészítés  A veszélyes hulladék, lomkikészítés utáni 
                 időpontja  napon  történő gyűjtésének címe

1.   május 15., kedd  Anonymus u. 33-49. előtt

2.   május 16., szerda Szt. László tér – Klauzál u. sarok

3.   május 17., csütörtök Rákospalota – Újpest vasútállomás, parkoló

4.   május 20., vasárnap Baross u. végén, Ugró Gy. sornál, parkolóban

5.   május 21., hétfő Fiumei út – Flottila u. sarok

6.   május 22., kedd Külső Szilágyi út 44-el szemben a szelektív 

    hulladékgyűjtő sziget mellett               

z élhető, szép környezet 
mindenkinek a szívügye.  „A 
közterületek megújítása szá-

momra is fontos feladat. A városve-
zetés eddig is sok játszóteret és utat 
újított fel” – mondta el lapunknak 
Ozsváth Kálmán, az akció kezdemé-
nyezője. Hozzátette, hogy a választó-
kerület egyéni önkormányzati képvi-
selőjeként nemcsak kampányidőszak-
ban kell az ásót megfogni, hanem fo-
lyamatosan ott kell lenni az emberek 
között. Az eseményen a polgármester 
mellett Bartók Béla, az újpesti Fidesz 
frakciójának vezetője is kivette a ré-
szét a munkából.

Az akcióhoz a környékbeli lakosok 
is önkéntesen csatlakoztak. Szülők és 
kisgyermekek együtt segítettek a vi-
rágültetésben, gereblyézésben és a pa-
dok átfestésében. „Jó volt látni szombat 

délelőtt a park megszépülését, dicsére-
tes, hogy vannak, akik szabadidejüket 
feláldozva a környezetükért ilyen mó-
don tesznek. Köszönet nekik” – mond-
ta Majoros Józsefné helyi lakos.

Garamszegi Andrea, a Közterület-
felügyelet vezetője elmondta: öröm-
mel jöttek segíteni a parkfelújítás-
ban. „Szeretnénk, ha az itt lakók érez-
nék, értük dolgozunk, és minden olyan 
eseményen részt veszünk, ami Újpest 
épülését szolgálja” – tette hozzá a fel-
ügyelet vezetője. Legközelebb a Tábor 
utcai napközis tábor padjai újulnak 
meg, ahol részben a hátrányos helyze-
tű gyerekek töltik a nyarukat.   U. N.

Parkfelújítás a Szigeti utcában

Virágos Újpest
AKözös összefogással fel-

frissült a Szigeti utcai 
lakótelep parkja május 
első hétvégéjén. Az új-
pesti Közterület-felügye-
let és az Újpesti Város-
gondnokság munkatár-
sai, az Újpesti Bűnmeg-
előzési Polgárőr Egyesü-
let tagjai, a Fidelitas, az 
IKSZ, valamint számos 
környékbeli polgár és 
kisgyermekes család kö-
zös munkájának eredmé-
nyeként rendezett képet 
kapott a közterület.
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SZABÁLYTALAN 
A KORAI KIPAKOLÁS!
A lomtalanításra kijelölt nap 
előtt kihordott lomok nem 
csak a városképet szennyezik, 
hanem szabálytalanok is. A 
Közterület- felügyelet, a Pol-
gárőrség és a Rendőrség is ki-
emelten fi gyel a lomtalanítás 
előtti napokon, hogy a meg-
adott időpont előtt ne kerül-
hessenek az utcára a kido-
básra ítélt tárgyak. Figyeljünk 
oda közösen környezetünkre!

Ozsváth Kálmán képviselő 
kezdeményezésére
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FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos önkor-

mányzati képviselők május 14-én hétfőn 
17-18 óráig tartanak fogadóórát.Helyszín: 
(1042 Bp. Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Május 30-án szerdán 18-19 óráig ingyenes 
jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz – 
MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., 
Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 11-18-ig a 
369-09-05-ös telefonszámon.

www.ujpestifidesz.hu

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

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

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját Bogár László közgazdász „Válság és 
Nemzetstratégia” című előadására. 
Időpont: 2012. május 23. (szerda) 18 óra. 
Helyszín: Újpesti Polgár Centrum, 1043 
Budapest, Árpád út 66.
 Jobbik Újpesti Szervezete

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

Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

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

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

FOGADÓÓRA
Perneczky Lász ló ön kor mány-

za ti kép vi se lő (LMP), Fenn tart ha tó Fej lő-
dés ta nács nok fo ga dó órá ja: elő ze tes 
egyez te tés alap ján. Tel.: +36-20-390-
0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

MSZP KÉP VI SE LŐI 
FO GA DÓ ÓRÁK
Farkas István önkormányzati 

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

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Új pes tért Egye sü let ön kor-
mány za ti kép vi se lő i nek fo ga dó-
órái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) 

ön kor mány za ti kép vi se lő, a Káposztás-
megyeri Te le pü lés ré szi Ön kor mány zat 
elöl já ró ja, min den hó nap 2. hét fő jén, 
17-18-ig tart ja fo ga dó órá ját. Hely szín: Bp., 
IV. Haj ló u. 42-44., a TRÖK he lyi sé ge. Pá li 
Jó zsef Pál (1. evk.) ön kor mány za ti kép vi-
se lő, min den hó nap 2. hét fő jén 17-18-ig 
tart ja fo ga dó órá ját. Helyszín: Bp., IV. Haj ló 
u. 42-44., a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E KVeszélyes a kutyapiszok
Magyarországon jelenleg közel 2 millió 
kutya él, közülük több százezer a főváros-
ban, ami naponta 40-60 tonna kutyapisz-
kot is jelent. A felelős állattartás része-
ként a kutyapiszok összetakarítás is rend-
kívül fontos lenne, hiszen számos fertőzés 
forrása is a végtermék. A veszélyekről dr. 

Csiszár Katalin gyermekorvost kérdeztük.
Súlyos gombás, bakteriális fertőzéseket, féregfertőzésekkel okoz-

hat – elsősorban a gyermekek számára – a kutyapiszok. Az állat álta-
lában tünetmentes hordozó. – A kutya is azok közé az állatok közé 
tartozik, amelyek belében a bélférgek megtelepednek, illetve fejlőd-
nek” – részletezte dr. Csiszár Katalin gyermekorvos, infektológus. A 
peték és a lárvák távoznak a kutyaürülékkel, emellett a kutyának a 
szőrére is kikerülnek a tisztálkodás közben.

A gyerekek többszörös veszélynek vannak kitéve a felnőttekhez ké-
pest, mivel sokkal közelebb vannak a földhöz, így az állathoz is. A ját-
szótéren és a homokozóban komoly fertőzési lehetőség fenyegeti őket. 

„A kórokozók közül talán a leglényegesebb a toxocara nevű orsófé-
reg, ami a peték révén bekerül az emberi szervezetbe és ott alattomos 
módon eljut a májba, tüdőbe is. A gyerekeknél ez a férgesség étvágy-
talanságot, hányingert, hasmenést, hasfájást is okozhat, vagy rosszabb 
esetben – ha az agyba, vagy a szembe kerül ez a kórokozó – idegrend-
szeri tünetek is felléphetnek” – fi gyelmeztet a doktornő.  antosa

GYEREKEK ÉS KÖLYÖKKUTYÁK
A legfertőzöttebbek a kölyökkutyák, akik legtöbbször férgesen szület-
nek. Így az időbeni megfelelő kezelésük elengedhetetlen. A védekezés 
egyik iránya a kutyatartók személyes higiéniája, hiszen egy alapos kéz-
mosás megelőzheti a betegségek kialakulását. 

A gyermekeket minden esetben meg kell tanítani, hogyan kell az ál-
lattal bánni, milyen feladatokkal jár, és milyen megelőzés kell ahhoz, 
hogy ne betegedjenek meg.

Olimpiai bajnok 
lett a névadó
Halassy Olivér kétszeres olimpiai bajnok, há-
romszoros Európa bajnok úszó, vízilabdázó ne-
vét vette fel a Pozsonyi úti Német Tagozatos Ál-
talános Iskola. Az intézmény szeptembertől vi-
seli majd hivatalosan az újpesti sportoló nevét.
„A névadás, a névválasztás rendkívül nagy felelős-
ség” – hangsúlyozta Orbán Ildikó, az iskola igazga-
tónője az ünnepségen. Húsz esztendeje keresték 
már a legmegfelelőbb névadót. A kiválasztás para-

métereiben a legelső szempont volt, hogy olyan új-
pesti kötődésű személy legyen, akire felnézhetnek 
a gyerekek. „Halassy Olivér sportolónk nevét bárme-
lyik intézmény büszkén viselné. A név kötelez, így 
mostantól arra törekszünk majd, hogy megfeleljünk 
a kihívásnak” – fogalmazott az igazgatónő, majd 
Wintermantel Zsolt vette át a szót.

 A polgármester beszédében kiemelte, a névadás a 
közösség számára is fontos, hiszen közös értékeinket 
is kifejezzük általa, melyek összekötnek bennünket. 
„Abban a világban, amikor ez az iskola épült, a hata-
lom nem akarta, hogy az emberek saját akaratuk és 
értékeik szerint közösségeket alkossanak. Ma már újra 
kimondjuk, hogy vannak, akikre mindannyian felné-

zünk, és vannak értékek, mint a hősiesség, a kitartás, 
a hűség, amelyeket közösen tisztelünk. Ma már ismét 
hősként tiszteljük azokat, akik ezeket az értékeket ki-
emelkedő módon képviselték. Így állítjuk példaként a 
jövő nemzedékek elé Halassy Olivért is, aki minden te-
kintetben megérdemli, hogy a hősöknek kijáró tiszte-
lettel beszéljünk róla” – fogalmazott a polgármester.

Ezt követően az iskola zászlóján, mely minden 
fontos esemény emlékét őrzi, dr. Halassy Ilona, 
Halassy Olivér lánya helyezte el a névadó ünnepség 
szalagját. A kiváló sportolóról a család régi barát-
ja, Csóti György országgyűlési képviselő osztott meg 
egy 1931-es történetet, amikor Halassy a párizsi Eu-
rópa bajnokságon, egyetlen napon szerzett két ara-
nyat: vízilabdásként, és úszóként is.  antosa

Az iskola a névfelvétellel egyidejűleg az olim-
piai iskolákhoz is csatlakozott, a huszonnegye-
dik olyan iskola a sorban, amely egy magyar 
olimpiai bajnok nevét viseli. A tagságot szim-
bolizáló olimpiai zászlót dr. Jakabházyné Mező 
Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára 
adta át az iskola igazgatójának.
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Egy világ az optikámon át – Kerekes 
György természetfotós kiállítása. 
Megtekinthető: május 14-ig , az iskola 
nyitva tartási idejében. Károlyi István 
12 Évfolyamos Gimnázium, Károlyi 
Galéria
� Természetbarát fotópályázat. Május 
13-ig. Újpesti Gyermek Galéria
� „Karinthya Múzeum” Karinthya pol-
gárainak műveiből összeállított kiállí-
tás. Május 10-től szeptember 15-ig , hét-
köznaponként 10.00-18.00-ig. Karinthy 
Frigyes ÁMK Főépület
� Guido Vedovato festmény kiállítása. 
Megtekinthető: május 27-ig, 11.00-18.00-
ig. Újpest Galéria
� Mexikói képzőművészeti kiállítás. 
Május 11-május 27-ig. 11.00-18.00-ig. 
Újpest Galéria
 
SZÍNHÁZ 
Újpest Színház, Ady Endre Művelődési 
Központ:
� Május 19., 19.00: Rideg Sándor: Indul a 
bakterház. Az Újpest Színház és a 
Kalocsai Színház közös produkciója

Ady Endre Művelődési Központ:
� Május 13., 10.00: Csukás–Darvas: 
Ágacska, gyermekszínházi előadás. A 
Szép Ernő Színház vendégjátéka, amelyet 
gyermek táncház követ a Bem néptánc-
együttessel.
� Május 31., 15.00: „A szívemnek mindig 
ünnep…” Nyárhívogató nótaműsor.

Május 11., péntek
SULIS SZÍNHÁZ
� 14.30: Az ezeregy éjszaka meséi (avagy 
a Rózsamosolyú leány története). Újpesti 
Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont 

Május 13., vasárnap
ZENÉS EST
� 17.00-22.00: Hétvégi randevú. A hatva-
nas–hetvenes–nyolcvanas évek zenéjével, 
a Silver zenekarral. Ady Endre Művelődési 
Központ

ÉLETMÓD
� 17.00: Életmódklub Káposztásmegyeren. 
Egészség – Drága vagy olcsó. Kordován tér 
10., Adventista Közösségi Ház

Május 16., szerda
Bibliai történetek
� 18.00: Kánai menyegző. Előadó: Simon 
László lelkész. A Felfedezések Alapítvány 
programja. Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont

Olasz művész tárlata
Május 10-27-ig látogatható az Újpest 
Galériában Guido Vedovato olasz naiv 
művész kiállítása. Napjaink egyik legismer-
tebb naiv festőművésze és szobrásza 1961-
ben született az észak-olaszországi 
Vicenzában. Festményei mindig apró törté-
neteket mesélnek el, segítségükkel az Olasz 
Alpok falvainak mindennapjaiba leshetünk 
be, ahol a helybéliek élik megszokott életü-
ket. Éjszakánként pedig titokzatos állatok 
bújnak elő, s csendes méltósággal uralják a 
vidéket. Sokan ez utóbbi, szürreálisba hajló 
képeiért rajonganak, ám Vedovato – saját 
bevallása szerint – jobban szeret embere-
ket festeni. Ezekből a figurákból a hegyi 
emberek arcai tekintenek vissza, melyeken 
a barázdákat a kemény munkával töltött 
élet vájták. Művei számos európai és ame-
rikai múzeumban megtalálhatók.

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

Mesejáték és táncház
Az Ágacska című, Csukás–Darvas szerző-
páros által alkotott zenés mesejátékra 

várja május 13-án 10.00 órai kezdettel az 
Ady Endre Művelődési Központ a város-
rész apróságait. A Szép Ernő Színház ven-
dégjátékát immár hagyományosan a Bem 
Néptáncegyüttes táncháza követi. A mese-
játék főszereplője többek között arra keres 
választ, ki és mi ő, hol a helyünk a világban, 
és a sok-sok izgalmas kaland után elérjük-e 
célunkat. A mesejátékot követő gyermek 
táncházban zöldág járás a program, koszo-
rúkészítéssel. A belépő a két programra: 
500 forint. 

Nyárhívogató 
„A szívemnek mindig ünnep…” címmel 
nyárhívogató nótaműsor várja a műfaj 
kedvelőit május 31-én 15 órai kezdettel. 
Az Ady Endre Művelődési Központ hagyo-
mányosan népszerű nótaműsorának szer-
vezője ezúttal is László Mária, társszerve-
zője az Újpesti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat. Fővédnöke: dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester. Belépő: 1000 Ft.

Pünkösdi népszokások
A jeles napokat felvonultató sorozatában a 
pünkösdi hagyományokkal ismerteti meg 
az általános iskolásokat az Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont. A május 
18-án, 14.00-15.30-ig tartó programon 
táncház és kézműves foglalkozás várja a 
diákokat. 

Hétvégi Randevú
Minden vasárnap, 17.00-22.00 óráig az 
Ady Endre Művelődési Központban zenés, 
táncos estékre várják mindazokat, akik 
kellemes társaságban, jó hangulatban sze-
retnének egy estét eltölteni. A hatvanas–
hetvenes–nyolcvanas évek zenéjét a Silver 
zenekar játssza. Belépő: 1000 Ft, klubtag-
ságival: 800 Ft. Asztalfoglalás személyesen 
az Ady Endre Művelődési Központban, 
vagy a 231-6000-es telefonszámon. 
Mindjen klubtagot, új vendéget szeretettel 
várnak a szervezők.
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Curtis tarol

Két éves lemezszerződést 
írt alá az újpesti rapper
Nem volt hiábavaló Széki Attila, alias Curtis éveken 
át tartó megfeszített munkája. A rapper a napok-
ban 2013. végéig szóló lemezszerződést írt alá 
az mTon (Magneoton) kiadóval, amely a 
Warner Music kizárólagos magyarorszá-
gi forgalmazója. A szerződést nem egyedül 
jegyzi, vele van Majka és BLR is.

Egy hónapot kell csak várni Curtis, Majka 
és BLR rajongóinak, hogy megjelenjen a közös 
nagylemez, amelyen természetesen megtalál-
ható lesz majd a Bomba vagy baby, vagy a leg-
frissebb szupersláger, a néhány hét alatt több 
mint 5 millió letöltést begyűjtő Belehalok is. 

Curtis annyit elárult a jövőre vonatkozó tervekről, hogy az új lemezki-
adóval kötött szerződés szerint az mTon intézi a felvételeket, a promóci-
ót és a klipek gyártását is. Ez utóbbiakból remélhetőleg több is lesz, ahogy 
Majka-Curtis-BLR dalokból is. Ráadásul ezúttal már a rádiós közönségre is 
fókuszálnak: lesznek olyan dalok, amelyekre már a kereskedelmi rádiók szer-
kesztői sem mondhatnak nemet. 

A lila rapperek legutóbb felléptek a Fonogram Gálán különleges formáci-
óban a Hooligans zenekar tagjaival. 
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A gólya útját járva számos újpes-
ti kisbabás családhoz látogatott 
már el az Újpesti Babaköszön-
tő Megérkeztem! macija. Az ön-
kormányzat ajándékcsomagjában 
csupa hasznos ajándék, body, kis-
takaró, hűtőmágnes oltási naptár-
ral, mappa illetve pelenka-csomag 
található. A védőnők által átadott 
csomagot örömmel fogadják a kis-
gyermekes családok. Arra kérjük 
a büszke szülőket, nagyszülőket, 
fényképezzék le csemetéjüket va-
lamely újpesti body-ban, és a ké-
pet küldjék be szerkesztőségünk-
be! Örömmel tesszük közzé a kis-
babákról készült fotókat – névvel 
ellátva – az Újpesti Naplóban, il-
letve a Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalunkon. 

E-mail címünk: szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Kakaózás 
a polgármesterrel
A Cseriti jótékonysági akcióhoz kap-
csolódva folytatódott a közös kakaó-
zás a polgármesterrel. Ezúttal a kicsik 
mellett nagyobb gyerekek is érkeztek 
május 3-án az újpesti Városházára, 
végigjárni a patinás épületet majd 
Wintermantel Zsolt vendégeként elfo-
gyasztani egy-egy pohár kakaót. 

olyatódik az élményajándék akció a Városhá-
zán. Délután egy órakor, a polgármesteri hi-
vatal előtt csoportosult az ötvenfős társa-

ság, amely az Újpesti EGYMI-ből érkezett. Szőllősy 

Marianne, az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény ve-

zetője vezette körbe a nagy múltú épületben az ér-
deklődő diákokat. A megszeppent gyerekek a há-
zasságkötő teremben csak némi biztatás után ta-
láltak játékból maguknak menyasszonyt és vőle-
gényt. A képzeletbeli esküvő eljátszása után a Dísz-
teremben már igazi, „komoly” feladat várt a tanu-
lókra: maguk közül választhatták ki a város veze-
tőit. A képzeletbeli képviselőtestületi ülés szabá-
lyosságáról személyesen Wintermantel Zsolt gon-

doskodott. Nagy többséggel szavazták meg a diá-
kok polgármesternek Brigittát, aki jegyzőnek Ádá-

mot jelölte. Noha csak harmadik nekifutásra, de 
– most először – sikerült alpolgármestert is válasz-
tani, Dominik személyében. 

Ezek után az igazi polgármester a tárgyalóterem-
be invitálta a gyerekeket, akik jóízűen itták az aján-
dékba kapott kakaót, és majszolták a puha kalá-
csot.   Á. T.

Minden gyerek fontos
Közös játékban vehettek részt az integrált és a speciá-
lis képzésben részesülő gyerekek a Tábor utcai Napkö-
zis Táborban az EGYMI szervezésében. Az Újpesti Ál-
talános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 
kis lakói először, de hagyományteremtő szándékkal ta-
lálkoztak egymással.

Az Újpesti EGYMI pályázaton nyert felfújható gumivá-
rat, és egyéb játékokat, ezek köré szervezték a játékos na-

pot. „Sajátos nevelési igényű gyerekeknek rendezzük a gye-

reknapot, akik vagy integráltan tanulnak a kerületi iskolák-

ban, vagy speciális gondoskodásban részesülnek. Megköze-

lítőleg százötven kisdiák vett részt a foglalkozásokon a nap 

folyamán a közös programokon. A különböző játékos ve-

télkedőkön vegyes csoportokban indulnak el” – mesélt az 
eseményről László Zsuzsanna, az intézmény igazgatója. A 
gyerekek nagyon élvezték az ügyességi, a mozgásos, a szel-
lemi, és kézműves feladatokat. Az kezdeményezéshez csat-
lakozott az Újpesti Cseriti is, amely ízletes rétessel kedves-
kedett a résztvevőknek. Wintermantel Zsolt támogatásáról 
biztosította a kezdeményezést. 

„Számunkra minden gyermek fontos, azok is, akik integ-
ráltan nevelkednek, és azok is, akik speciális képzésben ré-
szesülnek. A legjobb, hogy ők találkozhatnak itt, és együtt 
tölthetik a napot” – nyilatkozott a polgármester.  J. M.

Közelebb kerültek 
egymáshoz
Utolsó állomásához érkezett az Ady Endre Művelődé-
si Központ elfogadást segítő programsorozata. A ren-
dezőknek sikerült megvalósítani a terveiket, közelebb 
kerültek egymáshoz az épek és hátrányos helyzetűek. 

Krizsik Alfonz színművész köszöntötte a megjelenteket, 
beszélt a felvállalt téma fontosságáról, és szólt személyes 
élményeiről. Az első előadó Mészáros Anita, a művelődé-
si központ munkatársa volt, aki visszatekintésében utalt 
arra: az általános iskolások és a gimnazisták is nagy lelkese-
déssel vettek részt a különböző programokon. 

Zana Anita médiaszakember, a Parasport Jövőjéért Köz-
hasznú Alapítvány elnöke a Sport erejéről és szerepéről ér-
tekezett, és bemutatta a témához kapcsolódó honlapot. 
Ezután beszélgetés bontakozott ki a résztvevők és az elő-

adók között, majd újra Mészáros Anita jött: a Szülőklub és 
készségfejlesztő játszóház sajátos nevelési igényű gyerekek 
és szülők részére elnevezésű programot ismertette. Bemu-
tatkoztak a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek is. 

Az aulában Szalmás Péter fotóriporter paralimpiákat 
feldolgozó kiállítása nyílt meg fi lmvetítéssel, majd a ren-
dezvény beszélgetéssel zárult.    Á. T.

A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, fő-
védnök: Wintermantel Zsolt.

F
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A diákoknak 
is vannak jogaik
Megalakulása óta támogatja az önkormányzat az 
Újpesti Diákszövetség működését. Legutóbb április 
25-én tartottak előadást a fi ataloknak a lehetősé-
geikről és a rájuk vonatkozó jogi szabályozásokról.

A diákönkormányzatokban felelősségteljesen tevé-
kenykedő fi atalok számára az Újpesti Ifjúsági Sport- 
és Szabadidőközpontban tartott előadást dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester nyitotta meg. Az alpolgár-

mester hangsúlyozta az önkormányzat támogató je-
lenlétét és kiemelte a résztvevők feladatának fontos-
ságát a diákok közösségi életének alakításában. 

Az iskolák életében meghatározó a diákönkor-
mányzatok jelenléte. Működésük során nagy szere-
pet kap a jogi környezet, a jogi szabályozás ismere-

te. Ezért szervez az önkormányzat évről-évre újabb 
képzéseket, előadásokat a diákvezetőknek, és a 
diákönkormányzati munkát segítő pedagógusoknak. 

„Mint diákönkormányzati képviselők, az iskolák-
ban fontos érdekképviseleti feladatot láttok el, a társa-
itokért, a közösségért dolgoztok, és megtanulhatjátok 
a jogaitokat és a kötelezettségeiteket egyensúlyba ál-
lítani. Oroszlánrészt vállaltok az iskolai rendezvények 
szervezésében – karöltve a pedagógusokkal –, melyért 
köszönet illet benneteket” – emelte ki dr. Molnár Sza-
bolcs, aki kifejezte reményét, hogy a jogi előadás is-
mereteit is jól tudják majd hasznosítani az iskolában 
a jelenlévők. 

Ballagás 2012

Újpesten mindig 
otthon lesztek!
Hagyományosan fáklyás ballagással búcsúztak a várostól 
az idei érettségizők. Az öt újpesti, önkormányzati fenn-
tartású középiskola végzős diákjait május 3-án este a 
polgármester köszöntötte a Szent István téren.

Két káposztásmegyeri középisko-
la – a Babits és a Csokonai – bal-
lagó diákjai együtt érkeztek nem 
sokkal este nyolc óra előtt a Szent 
István térre, ahol csatlakoztak a 
menethez a Károlyi, a Könyves és 
a Bródy végzősei. A fi atalok meg-
koszorúzták a városalapító Károlyi 
gróf szobrát, majd a Városházánál 
fogadta őket Wintermantel Zsolt. 

„Sose felejtsétek el a középiskolás éveket, és azt, hogy Újpesten mindig otthon 
lesztek. És legyetek jók, ha tudtok” – búcsúztatta az érettségizőket a polgár-
mester. A ballagók nevében Borsos Bence, a Babits Mihály Gimnázium tanulója 
köszönt el Újpesttől. „Ne aggódj, csak lendületet veszünk földeden, kedves Új-
pest, de nem búcsúzunk tőled” – mondta az ifjú szónok.

Az önkormányzattól foszforeszkáló, szilikon karkötőt kaptak ajándékba a 
végzősök. A fáklyák fényében a kerület rapper fenegyereke, Curtis is együtt bú-
csúzott az érettségizőkkel, közös éneklés és fotózkodás mindenkinek kijutott.    

 J. M.

Kis focisták nagy csatái
Az Angol Tagozatos Általános Iskola idén ünnepli alapí-
tásának ötvenedik évfordulóját, melyre különböző kul-
turális, tanulmányi- és sportrendezvényekkel emlékez-
nek. Ebbe a sorozatba illik az a kispályás labdarúgó tor-
na, melyet május 5-én, szombaton rendeztek a Chinoin 
SC Tábor utcai Sporttelepén. A Jubileumi Kupára bár-
mely újpesti általános iskola tízfős csapata nevezhetett. 

A hivatalos megnyitó után összesorsolták a csapatokat, és reggel kilenckor elkez-
dődött a torna. A füves nagypályát felosztották, így egyszerre négy mérkőzést 
bonyolíthattak le. A meccsek kétszer 15 percig tartottak, és minden csapat há-
rom mérkőzést játszott. A sort a legkisebbek kezdték, őket követték a második 
korcsoportba tartozó harmadikosok és negyedikesek. A legizgalmasabb meccset 
az angol tagozatosok első csapata vívta a Szűcs Sándor iskola csapatával, ami el-
döntötte a kupa sorsát is. A második korcsoport győztese a Bajza József Általá-
nos Iskola csapata lett. Délután a felső tagozatosok mérkőztek meg egymással. 

Az érmeket és az okleveleket Wintermantel Zsolt adta át a dobogós helye-
zetteknek, akik egy-egy márkás focilabdával is gazdagabbak lettek. A helyezé-
sekért járó elismeréseket és a különdíjakat Lőw Andrea válogatott kézilabdázó, 
Szlatényi György, a Magyar Diáksport Szövetség főtitkára, Mező János, a rende-
ző iskola igazgatója, Lőw Zsolt válogatott labdarúgó és Tóth Bálint utánpótlás 
válogatott focista adta át.  Á. T. 

MINDENKI KAP VALAMIT
„Ez a torna egyedi és megismételhetetlen, hiszen az ötvenéves iskolánk ala-
pításával kapcsolatos ünnepi rendezvények sorába tartozik” – mondja Mező 
János, az Angol Tagozatos Általános Iskola igazgatója. „Jubileumi tanévnyi-
tóval kezdtük, majd a központi rendezvény következett, aztán kerületi ver-
senyeket szerveztünk. A nyári szünet előtt a József Attila Színházban két elő-
adással kedveskedünk a szülőknek, tanároknak, régi kollégáknak, úgyhogy 
tényleg elmondható, hogy az évforduló alkalmából mindeni kap valamit.”

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.
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Templomi megújulás

Új tető alá hozzák 
a templomot
Felújítás előtt áll az Újpesti Evangélikus Egyházközség 
temploma. Tornya és tetőszerkezete is megszépül az év 
végéig. A jövőre 140. jubileumát ünneplő templom épít-
kezését május 19-én egy jótékonysági koncert is segíti. 

Folyamatban vannak azok a felmérési mun-
kálatok, melyek az Evangélikus Templom fel-
újításának előkészítéséhez szükségesek. En-
nek alapján lehet majd megállapítani, meny-
nyire rossz az épület tetőszerkezetének ál-
lapota. „Jövőre lesz 140 esztendős a templo-
munk, ennek kapcsán szeretnénk megújíta-
ni az egész épületet” – mondja Solymár Pé-
ter evangélikus lelkész. „– A legnagyobb fel-
adat a tetőszerkezet felújítása, hiszen nagyon 
régi és több helyen repedezett a palafedés, né-
hány helyen már be is ázott a tető, ezért most 
már halaszthatatlan a munka.”

A felújítás megközelítőleg 15 millió forintba kerül majd, melynek fi nanszí-
rozásából az önkormányzat is részt vállal. „Reménységünk szerint az a támo-
gatás, amelyet a magyarországi Evangélikus Egyház, és ígérvényben Újpest Ön-
kormányzata is ad gyülekezetünknek, elég lesz ahhoz, hogy megújítsuk temp-
lomunk teljes tető- és toronyszerkezetét, és a külső vakolás végeztével, bádog-
munkákkal igazán széppé tegyük” – mondta lapunknak a lelkész.

Az építkezés kapcsán a gyülekezet egy jótékonysági koncertet szervez. A 
program május 19-én, szombaton, este 6 órakor lesz a templomban, ahol a 
gyülekezet énekkara és zenekedvelő tagjai önkéntes műsorral és jótékonysá-
gi vásárral készülnek.  antosa

Kisebbségből nemzetiségi
Nevet és székhelyet változtatott az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormány-
zat. A módosított törvények értelmében mostantól Újpesti Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat nevet viselő testület a Nyár utcából a Tél utca 52. 
szám alatti „Spenót” házba költözött. 

A nemzetiségi törvény módosításával a névváltásnak minden kisebbségi ön-
kormányzatnál meg kellett történnie. Az új épületet az újpesti önkormányzat 
biztosítja a megváltozott feladataikhoz. „Az elmúlt időben az energiáink java 

részét a legelesettebb családok szociális és lakhatási ügyeinek intézésére, gyerme-
keik nyári üdültetésének megszervezésére fordítottuk. Szociális irodát működtet-
tünk, ruhát, élelmiszert osztottunk, azonban a családokban felgyülemlett össze-
tett problémákat nem oldottuk meg” – mondta el Csóka János Pál elnök. Felada-
taik között továbbra is szerepel a tanácsadás, a táboroztatás és az élelmiszer-
osztás, de új program is készül. 

„Az új épületben tornatermet szeretnénk kialakítani, továbbá tanulási hátrá-
nyokat ledolgozó komplex programot is indítunk a halmozottan hátrányos hely-
zetű fi ataloknak, és végre méltó helyre kerül a helytörténeti kutatásokon alapu-
ló, cigányságtörténeti kiállításunk is” – nyilatkozta lapunknak Molnár István Gá-
bor képviselő.  – H. R.

Az újpesti cigányok 
múltja és jelene

A vendégek Csóka János
társaságában

Az ÚKTV megújult külsővel, arculattal és műsorokkal várja nézőit! 
A május 11-i Újpesti Híradóban beszámolót láthatnak többek között 
az önkormányzati járőr munkájáról, a Német Tagozatos Általános Is-
kola névadó ünnepségéről, valamint a hétvégi jubileumi focikupáról is.

 Az Újpesti Körképből kiderül, milyen volt az idei fáklyás ballagás, 
hogy érezte magát Curtis, az újpesti rapper Londonban és a szervezők-
től megtudhatják az idei Káposztásmegyeri Nap fellépőinek névsorát is. 
Az Újpesti Kávéház vendége ezúttal Fenyő Miklós énekes lesz. 

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

Új arculat, 
új műsorok

Megtelt az Újpesti Polgár Centrum tükrös terme az Újpesti Közműve-
lődési kör klubestjén, ahol az újpesti cigányok múltjának és jelenének 
bemutatása került terítékre. A résztvevők találkozhattak Szentandrássy 
István Kossuth-díjas festőművésszel, valamint Molnár István Gábor fo-
tóművésszel.  (Bővebben: ujpest.hu) 

Tél u. 52.

Solymár Péter



Az elmúlt esztendőben is sikert 
aratott a „Polgármesterek a fo-
ciért” kezdeményezés, amelyet 
Újpest első embere javasolt kol-
légájának, a ferencvárosi polgár-
mesternek. Wintermantel Zsolt 
baráti találkozóra hívta Bács-
kai Jánost, hogy bebizonyítsák: 
a foci békés, rendszerető embe-
rek ünnepe.

szombati Újpest-FTC rangadó előtt 
május 10-én, a Megyeri úton ismét 
találkoztak a polgármesterek. A saj-

tótájékoztatón kihangsúlyozták, céljuk, hogy 
a mérkőzések igazi ünnepek legyenek és 

örömteli családi programot jelentsenek. Kö-
zösen fogalmazták meg  – „a sport a barát-
ság világa. Az igazi sportemberek és a valódi 
szurkolók tisztelik az ellenfeleket és azt kere-
sik, ami összeköt.”

A vezetők nem csak beszéltek a fociról, ha-
nem pályára is léptek. A házigazdák csapa-
tát erősítette a polgármester mellett több 
önkormányzati munkatárs és 3 labdarúgó: 
Szlezák Zoltán, Rajczi Péter, valamint az egyre 
sikeresebb rapper, Curtis is. A vendégek ma-
gukkal hozták az egykori válogatott játéko-
sukat, Dragóner Attilát is, de mindez kevés-
nek bizonyult az üdvösséghez. A lila-fehérek 
a „kisrangadón” – kellemes hangulatban, de 
nagy küzdelem után – 5:3-as győzelemmel 
vonulhattak le a pályáról. 

További információk: www.ujpest.hu, fo-
tók a facebook oldalunkon.  g.g. 

A londoni nyári olimpiai játékok évében a li-
la-fehér egyesület aranyérmeseit mutatjuk be. 
Sorozatunkban Mizsér Attila, Növényi Nor-
bert és Szabó Bence pályafutását idézzük fel.

Az öttusázó Mizsér Attila 1961. április 28-
án született Budapesten, Mizsér Jenő öttu-
saedző és Haraszti Erzsébet gyermekeként. 
1970–1994 között az Újpesti Dózsa és az Új-
pesti TE öttusázója, majd 1995-ben sportlö-
vője volt. 1980–1994 között volt a válogatott 

csapat tagja. Sportlövészetben négyszeres, öttusában 25-szörös baj-
noki címmel dicsekedhet. 1985-ben egyéniben, 1987-ben és 1989-
ben csapatban, 1989-ben és 1993-ban pedig váltóban lett világbaj-
nok. Az 1988-as szöuli Olimpián Martinek János és Fábián Lász-
ló társaként állhatott a dobogó legfelső fokára, 1992-ben egyéni-
ben az ezüstéremig jutott. 1983–1987 között a Testnevelési Főiskola 
hallgatója volt, majd 1990–1994 között elvégezte a Külkereskedel-
mi Főiskolát. Ma bankárként dolgozik, és amatőr zenész. 1991-ben 
feleségül vette Éri Edinát. Öt gyermeket nevelnek: Fruzsina (1988), 
Alexa (1992), Melissa (1994), Márk (2003) és Norina (2010).

Növényi Norbert birkózó többszörös bajnok, édesapja példá-
ját követve választott sportágat. Pályafu-
tása csúcsaként, 23 éves korában, Moszk-
vában lett olimpiai bajnok. Azon esélye-
sek egyike volt, akit a Moszkvából elrendelt 
bojkott megfosztott a Los Angeles-i olim-
piai indulástól. Növényi a legsokoldalúbb 
magyar sportolók egyike, kick-box Európa- és világbajnok. Vál-
lalkozóként diszkót vezetett, több színdarabban játszott és fi l-
mekben is szerepelt. Elvállalta a Látássérültek és Mozgáskorláto-
zottak Sportszövetségének elnöki tisztét – ebbéli minőségében a 
hátrányos helyzetű fi atalok sportegyesületét, a Növényi Norbert 
Sportakadémiát szervezi és vezeti.

Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok 
kardvívó, később edző, majd sportvezető. 
1962. június 13-án született Budapesten. 12 
évesen kezdte a vívást az Újpesti Dózsában. 
Első nagy nemzetközi sikerét 1987-ben érte 
el, amikor főiskolai világbajnokságot nyert, 

melyet két évvel később megismételt. A magyar vívó-válogatott-
ban 1988-ban szerepelt először, és a szöuli Olimpia vívótornáján a 
Bujdosó, Csongrádi, Gedővári, Nébald, Szabó összeállítású kardcsa-
pattal olimpiai aranyat nyert. 1989-ben megnyerte egyéniben a vi-
lágkupát, 1991-ben pedig az Európa-bajnokságot. Ugyanebben az 
évben a csapattal világbajnok lett. Az 1992-es, barcelonai Olimpi-
án egyéni kardvívásban olimpiai bajnok, csapatban pedig ezüstér-
mes. Egy évvel később újra világbajnokságot nyert a magyar válo-
gatott tagjaként. Az 1996-os atlantai Olimpián a magyar csapat 
zászlóvivője volt, a kardcsapattal ismét ezüstérmet szerzett.

Volt több ország szövetségi kapitánya, ma pedig a MOB sport-
igazgatójaként dolgozik.   Z. A.
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Lila-fehér 
aranyérmesek 
IX. rész

Veretlenül lett bajnok 
a serdülő hokicsapat 

Az UTE serdülő csapata nagyszerű já-
tékkal aranyérmet szerzett a XXI. Zell 
am see-i utánpótlás világtorna legma-
gasabb korosztályában!

A világtornán az elmúlt évek alatt 24 nemzet 960 csapata vett részt a küzdelmekben, ami kö-
rülbelül 20 000 játékost és 2880 lejátszott mérkőzést jelent. Amint azt Baróti Zsolt edző el-
mondta, a végig tökéletes kapusteljesítmény, a kőkemény védők és a fantasztikus csatárjá-
ték biztosította, hogy vereség nélkül nyert az UTE a tornán.

Zell am See-ben a három osztrák csapaton kívül Romániából, Ukrajnából, Svájcból, Szlo-
vákiából, Szlovéniából, Németországból, Dániából, Svédországból és Finnországból érkezett 
tizenhat csapat, amelyeket négyes csoportokba soroltak. Az Újpestre az első körben a Salz-
burg, a cseh Hokiakadémia és a fi nn Hockey Bears csapata várt. A lebonyolítás rendje sze-
rint a csoportkörök után a négy első alkotta az 1-4 helyezésért játszók új csoportját. A lilák 
az első találkozón 4:0-ra verték a szlovén válogatottat, majd következett egy osztrák terüle-
ti válogatott, akiket 6:3 arányban győztek le az újpesti fi úk. Az utolsó mérkőzés, mondhat-
ni tét nélkül zajlott, ugyanis – az eredménytől függetlenül – az UTE már bajnokként lépett 
a jégre. (UTE – Malmő 1:1)  GERGELY

Újpest FC-FTC

Baráti hangulatban rúgták 
a labdát a nagy ellenfelek
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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 9425299

Vizes falak utólagos szigetelése, 

acéllemezzel, falvágással, injektálással 

20 év szavatossággal, műszeres 

falnedvesség mérés. 

Tel.: 06-30-950-1306, 251-8684, 

vizesfalak@gmail.com,

www.falszigeteles.hu

� IV. ker., Szilas-lakópark kedvelt, csendes kör-
nyezetében, 238 m2-es, parkosított telken, újsze-
rű, kétszintes, 200 m2-es, 5 + félszobás, dupla-
komfortos, cirkófűtésű, kitűnő beosztású ház, 
nagy terasszal, 27 m2-es, két beállásos garázzsal 
eladó. Eladási ár: 48,5 MFt, tel.: 06-70-637-2718

� Eladó Őrbottyánban, 25 m2-es, összközműves 
téglaépület, gázzal fűthető. Terasz, sufni, zu-
hanyzó, mosdó, 150 négyszögöles telek, szőlő, 
gyümölcsfák, kerekes kút. Horgász tótól 10 perc. 
Ár: 5 MFt, tel.: 06-1-370-2995

� 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 
környéken, 76 m2-es, 3 szobás, amerikai kony-
hás, nagy nappalis, cirkófűtéses, alacsony rezsi-
költségű, 2 szintes sorházi lakás, saját kerttel, 
kocsi beállóval, tel.: 06-20-555-5965

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
� Kiadó családi ház tetőterében külön bejára-
tú szoba, zuhanyzóval. Rezsivel együtt 40 000 
Ft, Egyhavi kauciót kérünk. Azonnal költözhe-
tő, tel.: 06-70-703-0744

� Erzsébet utcában, 2+1 fél szobás, II. emeleti 
lakás, bútorozatlanul, magánszemélytől, azon-
nal költözhető állapotban kiadó, vagy eladó, tel.: 
06-20-349-6819

� Újpesten, a Perényi Zsigmond utcában, 9 m2-
es helyiség kiadó raktározás céljára, tel.: 06-30-
328-3555

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

Szolgáltatás
� GÁZKÉSZÜLÉK-SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ. 
GÁZKÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK FORGAL-
MAZÁSA – Készülékjavítás, csere, új és felújí-
tott készülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-
ig. Szerviz: 06-1/230-7669; 06-30-2215-214, 
Üzlet: 1046 Bp., Nádor u. 73., tel.: 06-1/369-
0422; 06-30-960-1138, www.stargaz.hu 

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

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

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

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

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

� Újpest, Városkapu metrótól két percre, 
Lorántffy utcában, kertes, családi ház eladó, tu-
lajdonostól. 130 m2, 4 szoba, terasz, beépíthe-
tő tetőtér, telek 360 m2, külön bejárattal, orvosi 
rendelő működött benne. 39 MFt, tel.: 06-30-
286-5926

� Gyermelyi nyaralómat eladom, vagy garzon-
ra cserélem. Téliesített faépület, berendezett, 36 
m2 főépület, pince, padlás, + 20 m2 vendégszoba, 
mosdó, wc. Villany, vízakna van, kívül-belül fris-
sen felújítva. 20 db termőgyümölcsfával, bekerít-
ve, 1162-es m2 telken, tel.: 06-1-410-7230

� 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

� Újpest csendes részén, központhoz közel, ren-
dezett udvarban, egy azonnal költözhető, jó ál-
lapotú, téglaépítésű, parkettás, gázkonvektoros, 
vízórás lakás eladó. Mérete 31 m2. I. á.: 6,3 MFt, 
tel.: 06-30-921-0838

� Nógrád, „Almáskert” nevű üdülő övezetében, 
áron alul eladó 731 m2-es, fás növényzettel bo-
rított, beépítetlen, közművesített (víz, villany) 
üdülőtelek, tel.: 06-20-448-8122

� Újpest kertvárosában, 110 m2-es, 
tetőtérbeépítéses, 4 és fél szobás, gardróbszobás, 
2 fürdőszobás, hőszigetelt, korszerű családi ház, 
garázzsal eladó. Szépen parkosított, csendes ut-
cában. I. á.: 34,5 MFt, tel.: 06-30-630-1265

� Erdőkertesen, 200 négyszögöles telken, 15 
m2-es ház, beton alapon, terasszal plusz 6 m2-es 
szerszámos kamrával, szőlőlugassal, vezetékes 
vízzel, villannyal eladó. I. á.: 3,2 MFt, tel.: 06-30-
954-4596

� Családi ház Tél utcában eladó. 146 m2, két-
szintes, téglaépítésű, 2+3 félszobás, duplakom-
fortos, világos, nagy konyha, belső kert, gáz, 
cirkófűtés, riasztó. Részletek: www.f-15e.info/
telutcahaz, tel.: 06-70-930-5262

� 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 városközpontban, konvektoros, ala-
csony rezsijű társasházban eladó garzonlakás, 24 
m2-es. I. á.: 5,85 MFt, tel.: 06-30-949-1835

� Újpesten, Erzsébet utcában, csendes övezet-
ben, új építésű társasházban, belső, kétszintes 
nappali + 2 + fél szobás lakás, 14 m2-es terasz-
szal, teremgarázs résszel eladó. I. á.: 23,9 MFt, tel.: 
06-30-575-7831

� Újpesti, metró közeli, 71 m2-es, 2,5 szobás, I. 
emeleti, parkettás, járólapos, erkélyes, telefo-
nos, vízórás, tehermentes panel öröklakás eladó. 
A hallból boltíves konyha, étkező lett kialakítva. 
Ár: 11,2 MFt, tel.: 06-30-874-0065

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

 

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

� Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vál-
lal. Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseré-
je, tel: 306-2023, 06-70-234-7759

� Társasházkezelést vállalunk több évtizedes 
gyakorlattal. 24 órás ügyeleti háttérrel. Hát-
ralékbehajtás jogi háttérrel, tel.: 06-30-940-
7822, 06-30-977-3739, 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 garan-
ciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-
864-5544, www.annauklima.hu 

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet min-
den fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, 
szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, ro-
letta, harmonika ajtó. Napellenző készítése, 
ponyvacsere, 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 áll-
nak az Ön rendelkezésére, tel.: 06-20-416-
5879, 06-30-486-7472

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

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

Masszázs
� A masszázs nem csak a testre, hanem a lé-
lekre is jótékony hatással van. Szeretettel vá-
rom Önt kedvező árakkal! Masszázs típusok: 
svéd frissítő masszázs, talpmasszázs, arcmasz-
százs, fogyasztó masszázs. Tel.: 06-20-373-5873  

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

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

Állást keres
� Megbízható, középkorú hölgy, takarítást, va-
salást, bevásárlást, idős ember és gyermek fel-
ügyeletét vállalja, plusz főzést igény szerint, tel.: 
06-20-968-2448

Utazás    
� Május 25-28 Erdély, hotelben, félpanzió-
val 59 900Ft. Szeptember 18-23 Horvát kör-
út félpanzióval 69 900Ft. Június 15-22 An-
dalúzia, hotelben, félpanzióval, repülővel 
215 000Ft. B.B. Tours, tel.: 266-7666

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

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Alma   300 Ft         250 Ft 
Burgonya    88 Ft           88 Ft 
Újburgonya  440 Ft  
Cukkini   240 Ft  
Erőspaprika (db)   60 Ft         100 Ft 
Fejeskáposzta 150 Ft          
Fejessaláta   100 Ft         120 Ft 
Gyökér   398 Ft         400 Ft 
Karalábé (db)   50 Ft         120 Ft 
Karfiol   298 Ft  
Főzőtök  498 Ft
Kelkáposzta 240 Ft         350 Ft 
Koktélparadicsom      680 Ft  
Körte   380 Ft         
Padlizsán   300 Ft         
Paprika  580 Ft          
Paradicsom 600 Ft          700 Ft         
Retek     60 Ft         100 Ft 

Termék              Kereskedői ár  Őstermelői ár

Sárgarépa   248 Ft         220 Ft
Spenót, sóska 400 Ft         400 Ft 
Brokkoli   300 Ft         
Szőlő import 300 Ft  
Tojás     30 Ft           48 Ft 
Uborka  198 Ft          180 Ft 
Újhagyma   100 Ft            80 Ft 
Fokhagyma (db)   80 Ft                 
Vöröshagyma   98 Ft           90 Ft 
Zeller    200 Ft         300 Ft  
Banán  380 Ft  
Grapefruit   179 Ft  
Narancs   240 Ft  
Citrom   170 Ft  
Kiwi   299 Ft  
Eper  500 Ft  
Egynyári palánták 120 Ft         120 Ft
Paradicsom palánta   40 Ft         100 Ft
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Vezető édesség nagykereskedelmi 
cég fi atal, agilis munkatársat keres.  
Fő feladatok:
– marketing feladatok ellátása,
– akciós kiadványok szerkesztése,
– vevőszolgálati feladatok ellátása,
– pályázatokkal kapcsolatos teendők,
– direkt marketing hálózatépítés,
–  közbeszerzési eljárások fi gyelemmel 

kísérése és részvétel esetén a pályázattal 
kapcsolatos feladatok elvégzése

   Elvárások:
– Jó fogalmazó készség, kitűnő helyesírás
–  Csapatjátékos, de képes önállóan is 

dolgozni
– Pontos, precíz munkavégzés
– Kreatív, logikus gondolkodás
–  Felhasználói szintű számítógépes 

ismeretek
– Közbeszerzési eljárások ismerete

valamint:

A hazai piacon vezető édesség nagykereske-
delmi cég Budapest és Pest Megye területé-
re azonnali kezdéssel rendelésfelvevő érté-
kesítő kollegát keres.

Fényképes önéletrajzokat a kovesi.laszlo@
sixi.hu emailcímre várjuk.

Az Újpesti Gazdasági Találkozónak 
köszönhetően megjelenő, ingyenes hirdetés

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata

ÁTALAKÍTA-LAK 
Szépségszalon a 

„Rohanó élet oázisa”

Kedvező áron, igényes 
szolgáltatásokkal várjuk minden 

kedves Vendégünket!

Ha az újságot a hirdetéssel 
magával hozza, -10%-os egyszeri 
KEDVEZMÉNYT KAP MINDEN 

SZOLGÁLTATÁSUNKBÓL! 
(Kivéve a végleges szőrtelenítést.)*

Időpont egyeztetés: 
KOZMETIKA, SMINKTETOVÁLÁS, 
ALKALMI SMINK: 0670/259-44-88 

FODRÁSZAT, KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS, 
MŰKÖRÖM: 0620/323-65-80

Honlapunk: www.atalakitalak.com
Címünk: Bp, 4.ker. Mátyás tér 5. 

(30-as/30A busz vonalán 
a Nádor utcában)

Lóverseny!
Neked mit jelentenek a lovak? Milyen lovas élményekben volt 
már részed? Alkosd meg álmaid paripáját!

Rajzold, ragaszd, fesd meg nekünk lóval kapcsolatos élményei-
det, olvasmányaidat, A/4-es, vagy A/3-as méretben, szabadon vá-
lasztott, vagy akár vegyes technikával is.

Kategóriák: 1. kategória: 5-10 évesek, 2. kategória: 11-15 évesek, 
3. kategória: közönségdíj 
Beadási határidő 2012. május 20. A pályázat benyújtásának módja: 

digitálisan a manzart.rajziskola@gmail.com e-mail címre. Kérjük, tün-
tessétek fel az alkotó nevét, életkorát, elérhetőségét. Az alkotásokra 
szavazni 2012. május 21-31-ig lehet a Manzart Rajziskola, az Újpest-
Káposztásmegyer és a Király utcai könyvtár Facebook oldalain. 

Eredményhirdetés: 2012. június 1. Díjátadás: 2012. június 2. 15.30 
órakor az Újpesti Családi Napon, a Víztoronynál.

Felhívás
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 2012. június 16-án hajóki-
rándulást szervez Szentendrére.

Indulás: 8.30-kor Budapest, V. Vigadó tér, érkezés Szentendrére: 
11.00, visszaindulás: 17.30, érkezés Budapestre: 19.00.
Részvételi díj: 2000 Ft. Jelentkezési határidő: 2012. május 30.
Jelentkezni lehet: H-P 18-19 óra között a 781-69-47, vagy 06-70-
328-4232-es telefonszámon. Zana Anita klubvezető

Már 8865-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!
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