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Kitört a vakáció!
A héten véget ért a 2010–2011-es tanév, a Babits Mihály Gimnázium
diákjai az elsők között kapták kézbe a bizonyítványt.

AZ ÚJPESTI PÁRBESZÉD
EGYÉRTELMŰ SIKER
Elkészült az Újpesti Párbeszéd kérdőíveinek feldolgozása, az újpestiek
véleményét, javaslatait tartalmazó
adatokat részletesen ismertetjük.
– 2. oldal

JÓ EGYÜTT ÖRÜLNI
AZ ÉLETNEK!
Wintermantel Zsolt polgármester
lapunknak adott interjújában értékeli az elmúlt nyolc hónap eredményeit, az Újpesti Párbeszéd tanulságait.
– 3. oldal

KITÜNTETTÉK A LEGJOBB
DIÁKOKAT, PEDAGÓGUSOKAT
A legtehetségesebb újpesti diákokat, a gyermekek testi, szellemi fejlődéséért legtöbbet tevő pedagógusokat tüntette ki az önkormányzat.
– 4–5. oldal

FESZTIVÁLHÉTVÉGE
VÁRJA AZ ÚJPESTIEKET
Június utolsó hétvégéjén is rendkívül gazdag a programkínálat, 24-én
szabadtéri színház, 25-én az Újpesti
Zenekarok Fesztiválja várja a közönséget.
– 11., 16. oldal
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Újpesti Párbeszéd

Mit szeretnének az újpestiek?
Elkészítette összegző jelentését az Újpesti Párbeszéd kérdőíveit értékelő bizottság. Nagy István népjóléti alpolgármester, a testület elnöke, az Újpesti Napló hasábjain keresztül a városrészben élők számára is hozzáférhetővé tette az értékelés főbb adatait, megállapításait.

Az Újpesti Párbeszéd 2011. évi összesített eredménye

Összesen 7228 kitöltött kérdőívet
dolgozott fel a bizottság. Az alábbi
eredménylistába azok a témák, megoldandó ügyek kerültek bele, amelyek legalább 1000 kérdőívben (közel
15%) fordultak elő, valamint az e témákban leggyakoribb javaslatok.
Téma: Az Újpesti egészségügyi ellátás
korszerűsítése, javítása – 43%
Leggyakoribb javaslatok:
1) szakrendelő felújítása vagy új SZTK
építése,
2) Károlyi kórház felújítása vagy új kórház építése,
3) szülőotthon megnyitása vagy szülészet létesítése
Téma: Újpesti uszoda, fürdő – 41%
Leggyakoribb javaslatok:
1) új uszoda, tanuszoda építése,
2) közfürdő és gyógyfürdő építése,
3) strand létesítése
Téma: Tisztaság, városkép: – 40%
Leggyakoribb javaslatok:
1) kutyatartás szabályainak betartatása
és a parkokból a kutyák kitiltása,
2) a Városkapu környékének rendezése

3) ősszel és tavasszal központi nagytakarítás
Téma: Közösségi közlekedés javítása – 33%
Leggyakoribb javaslatok:
1) vasúti megálló Káposztásmegyeren
2) metró Káposztásmegyerig
3) a körjárat sűrítése
Téma: Parkolási problémák a városközpontban és környékén – 29%
Leggyakoribb javaslatok:
részleges ﬁzetős parkolás bevezetése hétköznap a problémás helyeken, ingyenes parkolás:
1) ott lakóknak és ott dolgozóknak,
2) csak újpestieknek,
3) csak időkorláttal

Téma: Sport, szabadidő – 23%
Leggyakoribb javaslatok:
1) Dunapart kihasználása pihenésre,
szabadidős programokra
2) kerékpárutak, biciklipark létesítése
3) több pad a parkokba, játszóterekre
Téma: Rend, biztonság – 20%
Leggyakoribb javaslatok:
1) hajléktalanok elszállásolása, illetve
kitiltása az aluljáróból, főtérről, parkokból
2) iskolák környékének biztonságosabbá tétele: fekvőrendőr, közlekedési
lámpa, korlát
3) több rendőr, polgárőr (főleg a lakótelepeken, Káposztásmegyeren)

Téma: Lakosság tájékoztatása – 17%
Leggyakoribb javaslatok:
1) több információ az igénybe vehető
támogatásokról, jogosultságokról,
2) jobb tájékoztatás helyi szabályokról
pl. lombszállításról, lombégetési tilalomról,
3) idősek tájékoztatása arról, hogyan
védekezzenek csalók, tolvajok, egyéb
bűnözők ellen
Téma: Közösségi gondoskodás – 15%
Leggyakoribb javaslatok:
1) támogató szolgálat öregeknek, mozgássérülteknek
2) akadálymentesítés az aluljáróban,
forgalmasabb helyeken, hivatalokban
További javaslatok, amelyek ugyan nem
nagy számban fordultak elő, néhányan
említették csak őket, de megfontolásra érdemesek:
több postahivatal kellene
panelházak felújítása, fűtés-korszerűsítés, nyílászáró csere
turista-csalogató látványosság (szobor, kilátó, Dunapart, víztorony)
több családi illetve közösségi program, ahol a ﬁatalok szórakozhatnak
bevásárlóközpont
mikulásgyár Újpesten is
könyvesbolt, cd bolt
a helytörténeti múzeumban legyenek vándorkiállítások, fotópályázatok
termelői piac kialakítása
használt áruk piaca, bolhapiac
országzászló (városházával szemben,
a parkolós területen)
Farkas-erdő legyen parkerdő, kirándulóhely
idősek klubja Káposztásmegyeren
mélygarázs a központban

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A konkrét helyekre, utcákra, épületekre vonatkozó javaslatokat (pl. gyalogosátkelő kialakítása) egyenként lehet
megvizsgálni annak tükrében, hogy a
kerület vagy a főváros hatáskörébe tarozik-e.
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Az Újpesti Párbeszédtől
a Családi Napig

Együtt örülni
az életnek
– interjú Wintermantel
Zsolt polgármesterrel
Az Újpesti Napló a nyári szünet előtt
kérdezte Wintermantel Zsolt polgármestert az elmúlt nyolc hónap eredményeiről, tapasztalatairól, az Újpesti Párbeszédnek köszönhető tanulságokról.
– Lezárult az Újpesti Párbeszéd keretében beérkezett vélemények, javaslatok feldolgozása, összesítése. Sikeresnek tartja-e a Párbeszédet?
– Várakozáson felül sikeres. Nem gondoltam,
hogy az első ilyen kezdeményezésre ennyire sokan
válaszolnak majd. Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon részt vett a Párbeszédben. A siker igazolja, hogy folytatni kell. Egyrészt
a mindennapokban, másrészt úgy, hogy – ígéretünkhöz híven – évente megismételjük, természetesen
mindig az aktuális helyzethez igazodó kérdésekben.
Azért fontos számomra a Párbeszéd sikere, mert
ez voltaképp egy újszerű városvezetési modell megteremtésének első jelentős állomása. A diktatúra leszoktatta az embereket a közéletben való részvételről, a döntések távol, a fejük fölött születtek, nem
volt esély beleszólni a jövő alakításába. Az elmúlt 20
év sem hozott igazi áttörést ebben, mert a politikai
szereplők sokkal inkább egymással voltak elfoglalva,

mint az emberek problémáival. Ma már új szelek fújnak, a jelenlegi kormányzat folyamatosan konzultál
az emberekkel, amit rendkívül hasznosnak gondolok.
Régóta meggyőződésem, hogy a helyi közéletben, a
városvezetésben is ez a jövő útja: minél inkább bevonni az embereket a célok, irányok kijelölésébe és
meghallgatni a problémáikat, véleményüket.
– Polgármester úr kézhez kapta a bizottság jelentését. Mit gondol az eredményről? Meglepték a válaszok
vagy ilyesmire számított?
– Az összkép, ami a kérdőívekből kirajzolódik,
nagyjából egybeesik azzal, amire számítottam. Ez természetes is, mivel itt élek a családommal, ugyanazokkal a gondokkal, problémákkal szembesülök én magam is a mindennapokban, mint bárki más. Ráadásul
húsz éve veszek részt aktívan az újpesti közéletben.
Csakhogy egészen más a bizonyosság, mint a feltételezés vagy a megérzés. De nem csak azért fontos az
Újpesti Párbeszéd, hogy mi megismerjük az emberek
álláspontját, hanem azért is, hogy ezen keresztül az
itt élők is megismerjék egymás véleményét, és érezzék, van súlya a szavuknak. Ezek együtt erősítik a közösséget, az egymásra való odaﬁgyelést. Az igazi sikerek mindig közösségi sikerek, én mindig is a csapatsportokat szerettem. Mi újpestiek is együtt lehetünk
sikeresek, együtt tudjuk úgy alakítani a városunkat,
hogy minél otthonosabban éljünk benne.
– Azért volt olyasmi, ami meglepte a beérkezett véleményekben, vagy olyan téma, amelyben más közhangulatra számított?
– Hogyne, a konkrét javaslatok között számos meglepő volt, például az, hogy legyen mikulásgyár Újpesten is, vagy a bolhapiac felvetése. Sok ilyen egyedi ötlet van. Ami az összképet illeti, kicsit több kulturális
témájú felvetésre számítottam. Persze, érthető, válság idején az embereket sokkal inkább a napi, gyakorlati gondok foglalkoztatják. Azt sem gondoltam
volna, hogy ilyen sokan javasolják a ﬁzetős parkolás
bevezetését valamilyen formában a központ környékén, és jóval több felvetést vártam a lakótelepek, panelházak, illetve az idősek helyzetével kapcsolatban.
– Az Újpesti Párbeszédben számos ügyet jeleztek az
újpestiek. Mit gondol, ezek közül melyikre lehet megoldást találni még akár ebben az évben is?
– A két legfontosabb ügy, a szakrendelő és az uszoda ügye voltaképp sínen van. Ez a két dolog nagyon
régóta foglalkoztatja az újpestieket, nem most került
elő, a helyi Fidesz is szorgalmazta már évek óta, szerepeltek a választási programunkban is. A Párbeszéd
megerősített abban, hogy helyes döntés volt ezekre a
témákra koncentrálni.
A parkolás ügyében már léptünk előre, szakmai
felmérést is végeztünk, s az eredmények függvényében további lépések következnek az újpestiek javaslatainak ﬁgyelembevételével.
A káposztásmegyeri közlekedés javítása terén is
bíztató eredményeket értünk el a fővárosban. Immár reális esély van arra, hogy megvalósulhat ott
egy nagy közlekedési csomópont, ahol megáll a vasút, és amelybe később a metró is becsatlakozhat.
Eddig ez csak vágyálom volt. Időpontot korai len-

Interjú
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ne mondani, de a dolog elindult, az egyeztetések
már folynak. Voltaképp minden nagyobb témában
tudunk tenni valamit már ebben az évben: immár
működik a városgondnokság a nagyobb tisztaság és
otthonosabb környezet érdekében, és tudunk javítani az emberek tájékoztatásán is.
– Ön a vadonatúj szakrendelőt vagy a felújított
szakrendelőt támogatja?
– Én azt támogatom, ami az összes lehetőség és
szempont ﬁgyelembevételével a legjobb minőségű egészségügyi ellátást biztosítja az újpestieknek.
Az első nagy lépés megtörtént, a főváros átadja nekünk az SZTK-t.
– Május 5-én fogadta el a képviselő testület Újpest
gazdasági programját, ami a Hajrá Újpest! címet kapta. Ebben vannak olyan elemek, amelyeknél ﬁgyelembe vették a Párbeszéd addig feldolgozott tanulságait?
– A interneten kitöltött kérdőívek feldolgozásával
kezdte a bizottság, azokból már sok tanulságot le lehetett vonni, amiket a későbbi adatok is megerősítettek. Ezeket már be is építettük a programba. Ha megnézi a tíz legfontosabb pontját, elég jelentős átfedést
talál a Párbeszéd végeredményével. Ezért indítottuk
ezt a kezdeményezést. Az uszoda és az SZTK ennek ismeretében került a program kiemelt tervei közé.
– Újpest gazdálkodása tekintetében milyen gyakorlatot követ a városvezetés, mire helyezi a hangsúlyt?
– A közösségre, az őszinteségre és a hatékonyságra. Újpest gazdálkodásának az újpesti közösség céljait és érdekeit kell szolgálnia. Az őszinteség azt jelenti, hogy egyenesen kell beszélnünk. Nem vállalhatunk olyat, ami meghaladja az erőnket, az adóﬁzetők forintjaiból csak arra költhetünk, ami hasznos és
fontos a számukra, ezért is kell párbeszédet folytatni
az emberekkel. A hatékonyság azt jelenti, hogy amit
vállalunk, amit elhatározunk, azt végigvisszük: sem a
városvezetésben, sem a hivatalban senki sem tolhatja odébb a feladatot vagy problémát, ami elé kerül.
– Nyolc hónapja tölti be a polgármesteri posztot. Mit
tart a nyolc hónap legfontosabb eredményének Újpest
szempontjából, és mi az, amivel leginkább elégedetlen?
– Egyértelműen az SZTK ügyének előmozdítása
a legfontosabb eredmény, de rögtön utána jön az
uszodaépítésről hozott döntés, a városgondnokság
felállítása, a kulturális rendezvények, és nem utolsó
sorban az előző gazdasági vezetéstől örökölt pénzügyi hiány ledolgozása. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy
külső forrásokat is bevonjunk a nagy beruházások
megvalósításába. Probléma persze van még bőven,
én sokkal gyorsabban szeretnék haladni mindennel.
De belátom, mindannyian emberből vagyunk, elfáradunk, hibázunk. Az elszántság azonban töretlen, ugyanakkor jól fog jönni egy kis kikapcsolódás
a nyáron mindenkinek.
– Az Ön számára melyek voltak az elmúlt nyolc
hónap legörömtelibb pillanatai?
– A közös programok, mint a karácsonyi vásár
megnyitója, a családi nap, a Kormorán koncert. Jó
dolog együtt lenni, vidám arcokat látni és együtt
örülni az életnek. Végül is ez az értelme mindennek,
nem?
– U. N.
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Újpest
megbecsüli
a kiválókat
Az Újpesti Polgár Centrumban került sor június
9-én az Újpest Gyermekeiért-díj, az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója, valamint a Kiváló Diákközösségi Munkáért kitüntető elismerések 2011. évi díjátadó ünnepségére. Az ünnepelteket elkísérték a családtagok, kollégák, barátok, megtelt a színházterem. Újpest polgármestere,
Wintermantel Zsolt köszöntőjében utalt arra, igazi közösségi eseménnyé vált a
díjátadó ünnepség, hiszen
jelzi, hogy a városrész megbecsüli a kimagasló teljesítményt nyújtókat. Majd átadta az elismeréseket. (Bővebben: www.ujpest.hu)

Újpest Gyermekeiért díjat vett át
Gruszné Novotny Katalin, az Újpesti Speciális Általános Iskola és
EGYMI igazgatóhelyettese: 1989
óta dolgozik az intézményben,
gyógypedagógusi pályafutása alatt
a rábízott gyermekek érdekeit nézte, empátiával, szeretettel fordult a
sérült gyermekek felé.
Kócsa Lászlóné, a Virág Óvoda
nyugállományú vezetője: az óvodás
gyermekeket arra nevelte, hogy tanulják meg tisztelni, óvni a természetet, az emberek munkáját, alkotásait, vitalitása ma is ámulatba ejtő.
Péter Tamásné, a Homoktövis Óvoda nyugállományú dajkája: Türelmével, gyermekszeretetével, bölcsességével, humorérzékével gyermekeket, szülőket, kollégákat sokszor segített át nehéz élethelyzeteken.

Újpest Gyermekeiért-díjasok (balról jobbra): Gruszné Novotny Katalin, Giczy Csaba, a közösségi díjat átvevő Nagy Imréné, Péter Tamásné, valamint Kócsa Lászlóné Wintermantel
Zsolt polgármester társaságában.

Giczy Csaba, az Újpesti Sport
és Természetjáró Egyesület Újpesti Kajak-Kenu Sport Club szakosztályvezető-vezetőedzője: Az olimpikon edzői pályafutását 1982-ben
újpesti nevelőklubjánál kezdte és
szakosztályvezető-vezetőedzőként
napjainkig hű maradt hozzá, eddig összesen 53 évet töltött el az
újpesti klubnál.

Deák Ovi nevelői és gondozói
köre: 25 éve nap, mint nap nyújt
segítséget a Deák Ovi nevelői és
gondozói köre, vezetősége a szülőknek abban, hogy kiegyensúlyozott, a világ dolgaira nyitott
és érdeklődő, környezettudatos,
az esetleges testi fogyatékosságot
minden helyzetben elfogadni képes nemzedéket neveljenek.

Ülő sor: Hárshegyi Györgyné, Pap Gáborné, Tóth Imréné, Gróf Gyuláné, Rácz Istvánné, Andrikó Istvánné, Szűcsné Szántó Erika, Jánosi Ferencné, Hlavati Jánosné,
Szilágyiné Juhász Eszter. Álló sor 1: Kurucz Orsolya, Holcsikné Brummer Mária, Horváth József Tamásné, Martini Tímea, Makádiné Pap Andrea, Dr. Kovácsné
Kolozsi Éva, Stahlné Juhász Tímea, Nagy Imréné, Lippai Dezsőné, Nagy Beatrix, Kisbenedek Zsoltné, Juhászné Rusai Éva, Dr Székely Gáborné, H. Molnár Lajosné. Álló
sor 2: Koncz Istvánné, Schubertné Lazárovics Izabella, Szűcs Erzsébet, Hajzer Mariann, Balsai Zoltánné, Búza-Szlávecz Erika, Tarnainé Vér Emese, Czethoffer Istvánné

Újpest Kiváló
Tanulója
elismerésben
részesült
Vadnai Viktor, az Angol Tagozatos Általános Iskola egyik legtehetségesebb 8. osztályos tanulója, aki
számos országos, fővárosi, kerületi versenyen, mind
humán, mind reáltantárgyakban eredményesen
képviselte iskoláját
Timkó Andrea Yvett, a Megyeri Úti Általános Iskola 8. osztályos tanulója, aki nyolc éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtott, magaviselete, szilárd értékrendje és szorgalma példaértékű kortársai körében.
Diószegi Dorottya Anna, a Karinthy Frigyes
ÁMK Általános Iskola 8. osztályos tanulója, aki ki-

tűnő tanuló, minden iskolai és kerületi verseny aktív és eredményes résztvevője, számos nívós díj birtokosa, a kortársképzés résztvevője.
Rönkös Fanni, a Szűcs Sándor Általános Iskola 7.
osztályos tanulója, akinek magatartása, segítőkészsége, egyenletes szorgalma, kiemelkedő tanulmányi
teljesítménye, a tanuláshoz és társaihoz való viszonya egyaránt példaértékű.

Földesi Fanni, a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 8. osztályos tanulója, aki humán és
reáltantárgyakban egyaránt jól teljesít, a rábízott feladatokat pontosan végzi. A diákközösség aktív tagja.
Tóth András Sebestyén, a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 12. osztályos tanulója, aki sokoldalú
diák, az országos szintű megmérettetéseken szép sikereket ér el, a Károlyi-pályázatok aktív résztvevője.

Újpest Kiváló Tanulói (balról jobbra): Diószegi Dorottya Anna, Vadnai Viktor, Rönkös Fanni, Tóth András
Sebestyén, Timkó Andrea Yvett, Földesi Fanni, Wintermantel Zsolt polgármester társaságában.
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Újpest Kiváló Diáksportolói (balról jobbra): Káldi Attila, Wilhelm Richárd, Fehérvári Ádám, Demeter Enikő,
Korisánszky Dávid, Wende Rebeka, Takács Tamara, Wintermantel Zsolt polgármester társaságában.

Újpest Kiváló
Diáksportolója
Díjban részesült
Fehérvári Ádám labdarúgó, az Angol Tagozatos
Általános Iskola 8.b osztályos tanulója, az Újpest
SC sportolója, aki országos bajnokként, a labdarúgásban elért kiemelkedő eredmények mellett a
tanulmányait is kimagasló eredménnyel folytatja.
Wilhelm Richárd birkózó, a Bajza József Általános Iskola 8. a osztályos tanulója, az Újpesti Torna

Egylet sportolója, nemzetközi versenyek bajnoka,
a kerületi diákolimpia többszörös dobogós helyezettje, az iskola legeredményesebb diákja.
Takács Tamara kajakozó, az Erzsébet Utcai Általános Iskola 6.c osztályos tanulója, a Központi
Sportiskola Sportegyesület sportolója, országos
bajnoka, aki sportágának nagy reménysége, igazi
közösségi ember.
Wende Rebeka jégkorongozó, a Megyeri Úti Általános Iskola 8. b osztályos tanulója, a Budapesti
Sztárok Sportegyesület sportolója, akinek szorgalma és kitartása társai előtt példaértékű.
Demeter Enikő tornász, a Szigeti József Utcai
Általános Iskola 6.c osztályos tanulója, az Újpes-

ti Torna Egylet eredményes sportolója, aki a torna után gumiasztalra váltott, s a sportág elit kategóriájában kiemelkedő hazai és nemzetközi sikereket ért el.
Korisánszky Dávid kenus, a Bródy Imre Oktatási Központ 11. b osztályos tanulója, a Csepeli
Kajak-Kenu Egyesület sportolója, hazai és nemzetközi versenyek bajnoka, helyezettje, aki 2010-ben
az Év utánpótláskorú férﬁ kenusa lett.
Káldi Attila tollaslabdázó, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 12. b osztályos tanulója, a Zrínyi HZS SE sportolója, akinek nem csupán a diákolimpián elért eredménye dicséretes, hanem a
sportág népszerűsítéséért tett erőfeszítései is.

A Kiváló Diákközösségi Munkáért elismerést átvevők (balról jobbra): Nieser Ákos,
Merényi Attila, Nagy Bálint, Harsági Szabolcs, Joó Zsanett, Molnár Ákos, Horváth
Bianka, Molnár Enikő, Wintermantel Zsolt polgármester társaságában.

Kiváló Diákközösségi
Munkáért Díjban
részesült
Horváth Bianka, az Angol Tagozatos Általános Iskola 8.a osztályos tanulója, a diákélet lelkes szervezője és
résztvevője, az iskolai diákönkormányzat nyitott, segítőkész elnöke.
Harsági Szabolcs, a Német Tagozatos Általános Iskola 8.a osztályos tanulója, aki ötödik osztályos kora óta
diákképviselő, 2010-től a diákönkormányzat vezetője, az
Újpesti Diákszövetség tagja.
Merényi Attila, a Német Tagozatos Általános Iskola
8.a osztályos tanulója, aki aktív diákképviselő, nagyon jó
érzékkel irányítja, formálja a diákközösséget. Rendkívül
jó szervező, a diákprogramok „lelke”.

Molnár Ákos és Molnár Enikő, a Pécsi Sebestyén
Általános és Zenetagozatos Iskola 8.é osztályos tanulói
(megosztva kapták a díjat), akik felső tagozatos koruk
óta részt vesznek az iskolai diákönkormányzat munkájában – melynek három éve vezetői –, aktív szerepet vállalva a programok szervezésében és lebonyolításában.
Joó Zsanett, a Bródy Imre Oktatási Központ 12. d
osztályos tanulója, aki hatékony szervezője osztályközösségének, a diákság érdekeinek képviselője, társai elfogadták, hallgatnak véleményére.
Neiser Ákos, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 13. a
osztályos tanulója, az iskolai diákönkormányzat elnöke, aki
megfontolt véleményével, hasznos javaslataival, kiváló kapcsolatteremtő képességével, évek óta formálja a közösséget.
Nagy Bálint, a Könyves Kálmán Gimnázium 12.b osztályos tanulója, a diákélet lelkes és sikeres szervezője, aki
négy évig volt az iskolarádió szerkesztője, miközben határozott véleményével, problémamegoldó készségével
kivívta társai elismerését.
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Köztér

Továbbra sincs nyugalom a terrorházban

„Sósavas leöntés
is be van ígérve”
A közelmúltban írtunk arról, hogy Újpest
központjában, az egyik Lebstück Mária utcai
házban, húsz család él szociális bérlakásban,
egyikük azonban terrorizálja a közösséget,
ezért a vagyonkezelő társaság felmondta a
bérleti szerződésüket. Cikkünk megjelenése
után levelet kaptunk, melyben az áll: folytatódnak az atrocitások.

A

lakóknak már régtől elegük van abból, hogy J.-ék terrorizálják őket. Az agresszív
férfi és élete párja elég sajátosan értelmezi az együttélés szabályait. Csináljanak
bármit, szólni nem lehet nekik, mert rettenetes haragra
gerjednek, aztán lesz hadd

el hadd! Egyik alkalommal,
késsel fenyegette meg a
bérlemény-ellenőrzést végző munkatársakat. Mindezeket mérlegelve, a vagyonkezelő felmondta a bérleti
szerződést, kilakoltatás következett volna, azonban
a döntést J. megtámadta,
így bíróságra került az ügy.

A szomszédok eredetileg tanúskodtak volna ellenük,
ám a félelem nagy úr.
Olyannyira nagy, hogy
még mindig nem vállalják
névvel a lakók a panaszokat.
A minap levelet kapott szerkesztőségünk, melynek aláírása: Lebstück M. 40. lakói.
Többek között ez áll a levélben: „J. másfél éve szabadult
a börtönből, mert annyira
megverte az egyik szomszédot, hogy annak a mai napig
platina van a fejében… Egy
másik szomszéd, akit szintén összevert, már pár éve
elköltözött. Az élettársának
most lesz a tárgyalása, mert
egy mozgássérült szomszédunkat verte össze… Különben a fenyegetések a férfi részéről, a mai napig fennállnak. Sósavas leöntés is be
van ígérve.”
Ennek tükrében érthető a
félelem, csak hát tanúk nélkül nehéz a törvény erejével
fellépni.
– ÁDÁM TAMÁS

Csóka János Pál, a kisebbségi önkormányzat elnöke

SENKIT NEM LEHET TERRORIZÁLNI!
– Kétségtelen, összeférhetetlen ez a Lebstück utcai család, és ez óriási gond – nyilatkozta lapunknak Csóka János Pál, a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
elnöke. – Megpróbáltam nekik segíteni, de bevallom
férﬁasan, nem jártam eredménnyel. Többször megfordultak az irodámban, barátsággal fogadtam őket, tanácsokat adtam nekik, nem tudtak élni a lehetőséggel.
Állandóan arra hivatkoznak, hogy semmi nem igaz abból, amit a szomszédok mondanak. Azért is érint ez érzékenyen, mert a mi lakásunk ajtaja is egy nagy udvarra
nyílt annak idején, és soha nem volt semmi gond, békességben éltünk egymás mellett. Ma mindenki idegbeteg, de az is biztos, hogy ez nem lehet ok a felmentésre, senkit nem lehet terrorizálni. Jó lenne, ha egy lakáscserével megoldódna az ügy.

A sufniban húzza meg magát
a kemény ﬁú

Utolsó esély
kilakoltatás
előtt
Folytatjuk a tartósan nem ﬁzető bérlők kilakoltatásával foglalkozó sorozatunkat. Munkatársunk a Berda József utcában járt az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. munkatársaival egy bérlemény bejáráson.
Csikós Ernőné (képünkön) hét éve él családjával a
Berda József utca 14-es szám alatti házban. Gyakori ezen az amúgy igen szép környéken a hasonló állapotú, lepusztult épület: közös udvar, málló vakolat, fürdőszoba sehol. Bár az önkormányzati bérlemény állapota lehangoló, mégis ragaszkodnak hozzá a lakók, mert nincs hova menniük. Pedig, ha le-

jár a szerződés, meghosszabbítása nem automatikus. Főleg, hogy egyéb gondok is akadnak.
Az asszony keskeny konyhában alszik élettársával, egy keskeny díványon. Az egyetlen szobácskát
a két kamasz lány foglalja el. A családhoz tartozik
még egy ﬁatalember, aki az ajtóval szemben álló fából összetákolt, két négyzetméteres sufniban húzza meg magát.
– Nagyon nehéz nekünk így élni, nézze meg, milyen kis helyen szorongunk – mondja felindultan
Csikósné. – A ﬁam azért alszik a sufniban, mert
egyszerűen nem fér el a lakásban. Talán még egy
ágyat betehetnénk a szobába, csak hát ott a két
lány alszik, és óhatatlanul is kitakarózhatnak. Ők is,
mi is lavórban mosakszunk, úgyhogy be kell oszta-

ni a teret és az időt. Mert a cigányok nagyon szégyellősek. Tiszták a lányok, iskolába járnak, nem
élném túl, ha elvennék őket. Körülbelül hatvanezer forint a lakbérhátralékunk, a villanyszámla
kiegyenlítése is folyamatban van. Könyörgöm, ne
hagyják, hogy kilakoltassanak bennünket, mi lesz
akkor velünk?!
Tény, hogy a ﬁú a sufniban lakik, ami eleve szabályellenes. Ezen hajlandó lenne változtatni a család. A lakbérhátralék is rendeződhet talán. Igaz,
Csikósnénak és a ﬁának nincs jövedelme, ám az
élettárs, rokkantnyugdíjasként, közel hetvenezer
forintot kap kézhez havonta. Található még egy
súlyos érv a kilakoltatás mellett: az évek folyamán
több szomszéd nyilatkozott úgy, hogy a család öszszeférhetetlen. Állítólag a sufniban lakó ﬁatal férﬁ
keseríti meg az ott élők életét. – ÁDÁM TAMÁS
MINDEN KÖVET…
Ahogy ígérte, Csikósné azonnal akcióba lépett,
minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy maradhassanak a Berda József utcai
házban. Információink szerint az asszony felkereste az Újpesti Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, illetve a Családsegítő Szolgálatot,
és a két szervezet közbenjárására valószínűleg sikerül elérnie, hogy a lejárt szerződésüket
meghosszabbítsák.
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tott ajtót, amikor pedig meglátta a dobozokat és
azok tartalmát, a szó szoros értelmében könnybe
lábadt a szeme.
Kiderült, hogy az adományokon kívül
Wintermantel Adrienn személyesen is vásárolt néhány új játékot, amelyeket szintén a csomagokba rejtettek. Egyedül Adrienn asszony tudná megmondani, hogy a sokszáz játék közül melyik származott tőle.
A jótékonyságban egyébként is rendszeresen
jeleskedő Adrienn asszony elmondta, hogy az
ajándékokból még a Rózsaliget Bölcsőde apróságainak is jut. Három intézmény nem kevés, de
azért jóval több van Újpesten, ezért természetes,
hogy nem hagyjuk abba a gyűjtést. Szeretném, ha
előbb-utóbb minden újpesti gyermek részesülne az újpestiek jótékonykodásának áldásaiból –
mondta a polgármester felesége.
– L. Z.

Wintermantel Adrienn
személyesen adta át a játékokat

Jótékony
újpestiek
A gyermeknap alkalmából indult az a
gyűjtési akció, amelynek eredményeként csütörtökön három intézmény
is játékokkal gazdagodott. A kezdeményezés fővédnöke, Wintermantel
Adrienn, a polgármester felesége volt.

Köszönet
a játékokért

M

indenütt meglepett arcok fogadták a néhány fős küldöttséget, amikor belépett
a kapun. Wintermantel Adrienn, Kanyok
Éva, a MagicBox játékbolt – az akció főszponzora –
képviselőjének (és néhány nagy kartondoboz) társaságában érkezett meg kora reggel a Görgey úti gyermek szakrendelőbe. Ide a jótékonysági akció keretében összegyűjtött játékokon kívül, a Polgármesteri Hivatal ajándékát is elhozta: egy műanyag asztalkát, három székkel. Dr. Lengyel Zsuzsanna, a rendelő vezetője és munkatársai segítségével szinte azonnal nekiláttak összeszerelni az apró, színes bútordarabokat, és tíz perc se telt bele, a rendelő egyik szegletében vidám játszósarok díszelgett.

Köztér

Mint arról már korában beszámoltunk, a gyereknap alkalmából a MagicBox karitatív akciót
szervezett, amelynek lényege az volt, hogy a bolt
gyermeknapi programjára minden érdeklődő számára egy megunt játék volt a belépő. Szép számmal gyűltek össze a játékok, olyannyira, hogy a
szakrendelőnek adományozott dobozok átadása
után a kis küldöttség az Aradi utcai Csányi Óvoda felé vette az irányt. Szaitzné Gregorits Anna, az
intézmény vezetője, kikerekedett szemekkel nyi-

A gyerekrendelő köszöni az Önkormányzatnak,
a Magic Boxnak és a kerületi lakosoknak, hogy
a gyermeknapon összegyűjtött játékokkal rendelőnket segítették. A játékok a gyógypedagógián fejlesztést, a különböző osztályokon és
a folyosón, pedig kis pacienseink kellemesebb
időtöltését szolgálják.
Köszönettel: Dr. Lengyel Zsuzsanna
ügyvezető főorvos és a dolgozók

Képeket kérünk
a muskátli gazdiktól
Wintermantel Zsolt polgármester az önkormányzat dolgozóival, május 28án, az első Újpesti Családi
Napon, illetve az azt megelőző délutánon, több ezer
muskátlipalántát osztott
szét az újpestiek között.
Arra kérjük Önöket, hogy
küldjenek egy-egy fotót
azokról a növénykékről,
amelyek a virágosztás során találtak gazdára. A legszebbeket megjelentetjük
az Újpesti Naplóban és az
Újpest-Káposztásmegyer
Facebook oldalon is.

MUSKÁTLI A MAGASBAN
Az önkormányzat – a muskátli ajándékozással – nem csak az újpestiek
ablakaiba helyezett nyári virágokat, hanem a forgalmasabb főútvonalakra
is, amelyeket a Városgondnokság Kft. munkatársai gondoznak.
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Programnaptár

Június 18., szombat

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

2011. június 17–23-ig
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
 9.00-18.00: Dárday Nikolett iparművész üvegkiállítása, június 19-ig. Újpesti
Polgár Centrum, Újpest Galéria
 9.00-18.00: Fecske András, Frank
Endre és a Balaton Csoport fotókiállítása, június 19-ig. Újpesti Polgár Centrum,
Újpest Galéria
 9.00-18.00: Anne Riihele (Finnország)
ikon kiállítása június 23–július 10-ig.
Újpesti Polgár Centrum, Újpest Galéria
 9.00-18.00: A Karinthy Frigyes ÁMK
tanulóinak „Local to Global” c. környezetvédelmi kiállítása, szeptember
12-ig. KFÁMK Főépület Galéria.
 9.00-18.00:
Vincze Ágota és
Képzőművészeti Körének kiállítása
„Tiszta forrásból – a továbbélő népművészet” címmel. Rajz- és festménykiállítás, szeptember 12-ig. KFÁMK
Főépület
 9.00-18.00:
Gyermekszemmel az
élménytől a képzeletig. Az ÚPSZK rajpályázatának kiállítása, június 19-ig.
Újpesti Gyermek Galéria
 17.00: A H58 alkotókör kiállításának
megnyitója június 20-án. A kiállítás
megtekinthető 9.00-18.00 óra között,
augusztus 20-ig. Újpesti Gyermek Galéria
 Június 24-ig: a Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskola diákjainak vizsgamunka kiállítása az intézmény épületében.
 Július
31-ig: Az FSZK Király
Könyvtárában Závodszky Ferenc grafikus-festőművész képeinek tárlata. A
könyvtár nyitva tartási idejében látogatható.
 Június
17-26-ig: „Törpék a
Gödörben” – Múzeumok éjszakája. Az
Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény a
Gödörben. Június 19–20: Újpest napja.
Gödör, Terasz Galéria

Június 17., péntek
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
16.30-18.00: Társastánc – gyermek.
KFÁMK KH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái.
Ady MK

Június 19., vasárnap
ZENE, TÁNC
17.00-22.00: Hétvégi Randevú. Ady MK

Június 20., hétfő
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás. Ady MK
KÉZMŰVESSÉG, RAJZ
17.00-20.00: Kerámia. Ady MK
TÁNC, NÉPTÁNC
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfolyam. KFÁMK KH
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK
TORNA, MOZGÁS
18.30-19.45: Hatha jóga. KFÁMK KH

Június 20., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH
8.00-16.00: Kiskalandorok nyári tábora.
Egész héten. KFÁMK Főépület
BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC
17.00-17.45: Balett. KFÁMK KH
17.00-18.00: Rock and roll. UGYIH
9.00-20.00: Kezdő Zumba. KFÁMK KH
19.30-21.00: Salsa. 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

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH
EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. Ön mikor
pihen? Csengei Károly előadása. UGYIH
BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
18.30-19.30: Kezdő Zumba. KFÁMK KH
19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás.
KFÁMK KH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
KÓRUSÉNEKLÉS
17.45-21.00: Adorate Vegyeskar próbái. Ady MK
TORNA, MOZGÁS, SPORT
19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK
Főépület
17.00-21.00: Jóga. Ady MK
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH
VÉRADÁS
Június 23-án, 14–18 óra között Véradó
napot tart a Vöröskereszt az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Házban, amelyre
minden segíteni szándékozó véradót
szeretettel várnak. A regisztrációhoz
fényképes igazolvány, lakcímkártya és
TAJ-kártya szükséges!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény:
Fejezetek Újpest történetéből. A kiállítás 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
Olvasóink figyelmébe! Összeállításunk
nem tartalmazza a teljes kínálatot. Kérjük, érdeklődjön a művelődési intézményeknél!

Június 21., szerda
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás. Ady MK
TORNA, MOZGÁS, SPORT
9.00-10.00: Torna időskorúaknak. Ady MK
TÁNC, NÉPTÁNC, HASTÁNC
17.00-17.45: Tulipán gyermek néptánc.
KFÁMK KH
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfolyam. 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

Június 22., csütörtök
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás. Ady MK
15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató
Szolgálat-konzultáció. Ady MK

MIT HOL TALÁL?
 Ady Endre Művelődési Központ:
1043 Bp., Tavasz u. 4. Tel.: 231-6000
 Újpesti Polgár Centrum – Újpest
Galéria 1043 Bp., Árpád út 66. Tel.: 3793114
 Karinthy Frigyes ÁMK Főépület:
1048 Bp., Hajló u. 2-8. Tel.: 380-6188,
380-6163
 Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi
Ház: 1048 Bp., Lóverseny tér 6. Tel:
380-6760
 UGYIH: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház,
1042 Bp., István út 17-19. Tel.: 231-7070

MEGHÍVÓ
Újpest Önkormányzatának
képviselő-testülete nevében
tisztelettel meghívom a gróf
Esterházy Jánosról elnevezendő
tér avató, továbbá az emlékkő
elhelyezési-, és szentelési
ünnepségünkre!
Az avatóünnepség időpontja:

2011. június 21.,
kedd, 14 óra.
Helyszín: Budapest, IV. ker.,
Nádor és Vécsey utcák által
határolt díszkert. Az avatóünnepségen közreműködik
többek között Dr. Estók János,
Újpest Díszpolgára, valamint a
Tungsram Kodály Zoltán Férfikar.
Várjuk családjával, barátaival
együtt névadó ünnepségünkre!
Üdvözlettel: Wintermantel Zsolt
polgármester

Vendégségbe mennek
Június 21-én, kedden az Újpesti
Mozgáskorlátozottak Klubjának
előre regisztrált 25 tagja 9-től 12
óráig az Aquaworld élményfürdő
vendége lesz ingyenesen, Juhász
Szabolcs a létesítmény igazgatójának köszönhetően. A programon
csak az előre regisztrált tagok vehetnek rész! Zana Anita klubvezető
NYÁRI SZÜNET
Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény
július 4-től augusztus 30-ig zárva tart.
Sürgős esetben telefonon (370-0652)
vagy a szollosym@adymk.hu címen tudnak segítséget nyújtani.

Részletes információk, hírek, tudnivalók:
w w w. u j p e s t . h u
Csatlakozzon hozzánk!
www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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SZÜNI-DÖ-DŐ!
Július 4. és augusztus 17. között,
heti 3 alkalomra, sportprogramokat
kínál – térítésmentesen – Újpest
Önkormányzata a vakációt itthon
töltő gyermekeknek. Hétfőn, szerdán 9-15 óráig a Halassy Olivér
Sportközpontban, keddenként,
8-14 óráig az Ifjúsági Sporttelepen
(Tábor utca) zajlik a „Szüni-dö-dő”.
A programokon való megjelenés és
részvétel nem foglalja magába a
gyermek felügyeletét. A foglalkozásokra naponta a helyszínen is lehet
jelentkezni. Bővebb info: Gyermek,
Ifjúsági és Sport Osztály, a 2313176-os számon.

„TÖRPÉK A GÖDÖRBEN”
Június 17-26-ig a múzeumok nagy
családja előre engedi a kicsiket!
Élve a Gödör Terasz Galéria által
nyújtott lehetőséggel megnyílik a
Törpék, azaz a „kismúzeumok” tárlata a Gödörben. Naponta 14 és 18
óra között többek között az
Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény
is az Erzsébet térre vándorol. Sőt!
Június 19-e, és 20-a Újpest bemutatkozása lesz, amikor a gyűjtemény helyben árusítja az önkormányzat támogatásával megjelent
valamennyi, helytörténeti ihletésű
könyvet. A kiállítás többnapos

nyitva tartása idején karszalag árusítás lesz a Múzeumok Éjszakája
programra. Megvásárlásukkal minden látogató a „Törpék” helyzetbe
kerülését segíti! Bővebb info:
facebook.com/torpekagodorben.

GRAFIKÁK, FESTMÉNYEK
A KÖNYVTÁRBAN
Závodszky Ferenc grafikus és festő
képeiből összeállított tárlat nyílt a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Király
utcai könyvtárában. A kortárs képzőművészet ismert és kedvelt szereplője örömmel fogadta a könyvtár
törekvését, hogy a könyvek mellett
a vizuális művészeteknek is helyet
adjanak. Az már csak ráadás, hogy
nagybátyja, Závodszky Zoltán újpesti operaénekes emlékét utca is őrzi a
városrészben. Így a július 31-ig, a
könyvtár nyitva tartása idejében
látogató tárlat egy újabb lehetőség
arra, hogy két Závodszky-ról is említést tegyünk.

H58 ALKOTÓKÖR
Kezdetben csak rajztanárok alkották, majd további tagokkal bővült a
Szunyoghy András újpesti képzőművész által létrehozott, „H58” nevű
alkotókör. Az Újpesti Gyermek- és
Ifjúsági Házban manapság is heti
rendszerességgel találkoznak, festenek, rajzolnak. Eme családias hangulatú alkotóestek eredményeit most kiállításon mutatja be Besenyei Zsolt,
Csont Zoltánné, Malachowsky Imre,
Márkus Róbert, Ménesi Dávid, Móricz
Erzsébet, Szabó Rita és Tátrai Terézia

Programajánló
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a nagyközönségnek. A kiállítás az
Újpesti Gyermek Galériában június
20-tól augusztus 20-ig lesz látható.

DOBBANTS RÁ, NAGYI!
MOZDULJ RÁ NAGYI!
Az egészség jegyében tornát kínál
időskorúaknak az Ady Endre
Művelődési Központ. A foglalkozások minden kedden és csütörtökön
9-10 óráig a Művelődési Központ
Tavasz utcai épületében lesznek. A
belépő: 500 Ft/alkalom. Érdemes 8
alkalomra szóló bérletet vásárolni
3000 forintért. A torna alatt az ízületek aktív mozgatása, az izmok erősítése és nyújtása, a vérkeringés, a légzés és a szívműködés javítása történik. Tessék kipróbálni!

Ingyen járat
a Gyerekszigetre
Újpest Önkormányzata és a
Sziget Kft. közötti megállapodása eredményeként az újpesti
családok egyszerűen és ingyenesen juthatnak ki a júniusi
hétvégéken a Gyerekszigetre.
HOGYAN UTAZHAT ÉS MIKOR?
Szombaton és vasárnap,10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
és 16 órakor indul a buszjárat
Újpestről, az új városháza épülete mellől, az István utca Jókai és
Petőﬁ utca közötti szakaszáról a
Hajógyári-szigetre.
A HAZAFELÉ VEZETŐ ÚT
A visszafelé tartó járat a Hajógyári-szigetről, a K-hídnál lévő
parkolóból 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 és
17.30-kor indul Újpestre.

FAZEKAS LEHET…!
…akár a nyár alatt! Az Ady Endre
Művelődési Központ kézműves foglalkozása ugyanis nem megy szabadságra. Hódossy Ágnes keramikusművész 4 hónap alatt heti egy alkalommal, négy órás folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel biztosítja,
hogy az érdeklődők elsajátíthassák a
hagyományos fazekasság alapjait, de
megismerkedhetnek a hagyományos alapanyagokkal és a szerszámokkal, megtanulhatják a kerámiakészítés alapvető fortélyait. A foglalkozások gyakorlati jellegűek, a szükséges elméleti tudás a csoportbeosztáshoz és a munkafeladatokhoz szorosan kapcsolódik. Részvétel díj:
gyermekeknek: 5000 Ft/hó, felnőtteknek: 8000 Ft/hó.

HÉTVÉGI PROGRAMAJÁNLAT
A Gyereksziget harmadik hétvégéjén, június 18-19-én,
az állandó programok mellett, a Vándor Vurstli játéktéren, szombaton középkori királyi udvarok lovagi tornáit idézik fel. A Vándor Vurstli műhelyben fejrevalókat, vitézi sisakot, udvari dámáknak csúcsos süvegeket sőt kincsesládát
is készítenek. A Nagyszínpadon
a Kiskalász zenekar Bartos Erika
megzenésített verseit adja elő,
Szalóki Ági pedig családi koncertre hív. Vasárnap fejlesztőház, Kaláka gyermekkoncert,
mese-táncház és ezernyi más
program várja a családokat. Bővebb info.: www.sziget.hu.
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Hol a legjobb az újpesti fagyi?
A minőségi újpesti szolgáltatásokat bemutató sorozatunkat egy versenyfelhívással indítjuk útnak. Az Újpesti Sajtó Kft. önkéntes fagyi kóstolók jelentkezését várja, akik újpesti cukrászdákban, fagylaltozókban tesztelik a
kínálatot 1-5-ig terjedő skálán.
A fagyi kóstolók jelentkezését az ujpest-kaposztasmegyer facebook oldalon várjuk. Fontos feltétel, hogy csak olyan fagylaltozókban lehet minősíteni a jéghideg nyári csemegét, ahol azokat helyben készítik.

Vállalkozóként is újpesti
akar lenni
Az Újpesti Napló sorozatot indított a minőségi szolgáltatást vagy
termékeket nyújtó újpesti vállalkozások bemutatására. Ezúttal az
Újpesti Családi Nap jótékonysági vonatkozásának egyik főszereplőjét ismertetjük meg olvasóinkkal. A Tóth Péter által működtetett
Capri Pizzeria 330 adag, azaz több
mint hatszáz gombóc fagyit bocsátott ingyen a rászoruló gyerekek
rendelkezésére.

P

Két és fél évvel ezelőtt nyitotta meg
kapuit a Capri Pizzeria a Fóti úton.
Az újpesti vállalkozás tulajdonosa
maga is tősgyökeres újpesti. Tóth Péter szerint a nyitás környékén nem
is volt kérdés, hol legyen az étterem.
„Kifejezetten Újpesten akartam nyitni. Lokálpatrióta vagyok, itt születtem, itt élek azóta is. Alkalmazottaim nyolcvan százaléka szintén újpesti” – mondja mikor a városrész és a
helyi vállalkozók kerülnek szóba.

Á

FOGADÓÓRA
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő június
27-én, hétfőn, 18-19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05
FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS
Tekintettel arra, hogy a hónap második hétfője munkaszüneti nap, Rádi Attila június 20-án tart fogadóórát. Alpolgármesteri fogadóóra: 14-16 óra. Képviselői fogadóóra: 16-17 óra.
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Június 29-én, szerdán, 17-18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P: 11-18-ig
a 369-09-05-ös telefonszámon.

R

T

A ma már összesen három ﬁókteleppel működő cég bázisa továbbra is
a hangulatos Capri. Tóth úgy véli, a
helybeli vállalkozóknak kötelessége
lenne részt venni a közösségi életben
is. Ő a jótékonyságot választotta. Háromgyermekes apuka lévén természetes

H

Í

MSZP KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
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 órától, Szabó Gábor önkormányzati képviselő minden
hónap első hétfőjén 17-18 óráig az MSZP ÚjpestiKáposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.)
tartanak fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati képviselő minden hónap első szerdáján 17 órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.).

Szalma Botond (KDNP) minden hónap első hétfőjén
18 órától tart fogadóórát a Templom u. 4. szám alatt.

DUNAI HAJÓKÁZÁS
A „Természetjáró Kör” következő találkozója június
24-én, pénteken lesz. Ezúttal (könnyű programként
jegyezve) egy budapesti dunai hajókázáson veszünk részt.
Találkozó a Vigadó téri hajóállomáson 10 órakor, a kedvezményes jegy 500 forintba kerül, ezt és a nyugdíjas-igazolványukat hozzák magukkal.
A program védnöke: Kiss Péter országgyűlési képviselő.
Azokat is várjuk, akik eddig még nem voltak velünk kirándulni, de szeretnének egy jó csapathoz tartozni!
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

Perneczky László önkormányzati képviselő
(LMP), Fenntartható Fejlődés tanácsnok fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján. Tel.: +36-20-3900566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

INGYENES ADÓSSÁGRENDEZŐ TANÁCSADÁS
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046
Bp., Nádor u. 1.). A DHK (Díjhátralék kezelő) ügyfeleinek
távhődíj ill., közüzemi díjtartozásokra – a tanácsadás mel-

www.ujpestifidesz.hu
FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselő fogadóórája:
minden hónap első hétfőjén, 18-19 óra között, a Szent
László tér 7. alatt.

E

volt számára, hogy a gyerekeknek kedvez. Az önkormányzattal együttműködve 660 gombóc ingyen fagyival kedveskedett a helybéli rászoruló gyerekeknek.
Azt mondja, nem egyszeri alkalom volt,
ha lehetősége nyílik rá, a helyi rendezvényekben továbbra is részt vesz. – L. Z.

K

lett lehetőség nyílik azonnali részletfizetési megállapodás
megkötésére! Dr. Hortoványi Izabella Ügyvédi Iroda részéről Ambrus Tibor Géza ügyintéző – előzetes bejelentkezés
alapján – várja Önöket hétfőnként. Információ és jelentkezés a 06 20-592-2825 telefonszámon hétköznap 14-17
óráig.
GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését – kezdőket,
haladókat, érdeklődőket –, akik szívesen vennének részt
egy zenei közösség munkájában. Hozd magaddal: tudásodat, jókedvedet, kíváncsiságodat, kottás füzetedet, gitáriskoládat, zeneszeretetedet.
Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, a klubtagság
ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P: 10–15 óráig. Cím: 1046 Budapest,
Nádor u. 1.
www.mszpujpest.hu
Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselőinek fogadóórái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) önkormányzati képviselő, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat elöljárója, minden hónap 2.
hétfőjén, 17-18-ig tartja fogadóóráját. Helyszín: IV. Hajló
u. 42-44., a TRÖK helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő, minden hónap 2. hétfőjén 17-18-ig
tartja fogadóóráját. Helyszín: Budapest, IV. Hajló u. 42-44.,
a TRÖK helyisége.
Újpestért
Egyesület

Mozaik
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Sminksuli 4.

zel. A lépéseket szakembertől tanulhatjuk meg.
Kiválasztjuk, hova szeretnénk és milyen motívumot. Lehet szabad kézzel
rajzolni vagy sablont használni. Alkohollal zsírtalanítjuk a területet, így tar-

tósabb lesz. Ha szabad kézzel rajzoljuk
meg, ez kézügyességet igényel. Fantáziánk határtalan lehet. Ha sablont vásárolunk, nem kell félni, hiszen nem
ronthatjuk el a mintát.
Színről-színre haladunk, területrőlterületre. Aprólékos munka. A csillámmal óvatosan kell bánni.
Íme, a végeredmény. Feltűnő, de
szolid színeket használtunk. Figyelemfelkeltő! A végeredmény magáért beszél. A Sminksuliban csillámtetováló
tanfolyamra lehet jelentkezni, információ: 30-212-2454

mányzat által tavasszal meghirdetett
Újpesti Zenekarok Versenyének döntője. A programhoz csatlakozott a Sziget Kft is, aminek eredményeként a
verseny győztese nem akármilyen díjban részesül: fellépési lehetőséget kap
az idei Sziget Fesztiválon.
Mint arról korábban beszámoltunk
a versenyre csaknem 30 zenekar jelentkezett, amelyek közül egy szakmai zsűri előzetesen kilencet juttatott a ﬁnáléba. A zsűriben nem kisebb újpesti
személyiség foglal majd helyet, mint

Curtis, a mi lila-fehér rapper üstökösünk. A nap folyamán bemutatkozik a
Bass Loco, a Sicitur Adastra, az Orkán
Együttes, a HedgeHog52, a Protekció, a
Bankrupt, a Tius Norma, a Partyzan és
a No SeatbeltZ.
Ezen a napon gyerek karaoke is lesz,
külön sátorban. A program szombaton délután 2-től estig tart. Fellép valamennyi versenyző, az eredményhirdetés előtt pedig, várhatóan fél kilenc
körül meglepetés vendég teszi fel a koronát a nap eseményeire.

Itt a nyár és a csillámtetoválás!
Lapunk időről-időre sminkiskolába „íratja” nőolvasóit. Szépészeti rovatunk segítői a
Petőﬁ utcai Sminksuli és a Perfekt szépségszalon vezetői: Gyimesi Szilvia és Győry Evelin sminkesek. Ezúttal a nyár adta a témát.

N

éhány éve jött divatba a csillám tetoválás. A lényege,
hogy bőrbarát erős ragasztóra csillámot szórunk, ami napokig tartósan a bőrön marad. Vízálló –tudjuk meg Gyimesi Szilviától. – A

nyár nagy trendje. Alkalomra, esküvői sminkhez, vagy csak divatból alkalmazzuk. A gyerekek kedvence, hiszen bármilyen állatﬁgurát vagy óvodai jelet felragaszthatunk. Sokan a tetoválásukat szeretnék eltüntetni ez-

Fesztiválhétvége gazdag
programokkal
A „Találkozzunk többször” programsorozat keretében
újabb nagyszabású rendezvény szórakoztatja majd az újpestieket a június 24–25-i hétvégén, a Szent István téren.
A kétnapos rendezvény első napján a
színházé és az ezotériáé a főszerep. Az
este kezdődő programban fél nyolctól
a Szamártestamentum (élő zenés mulattató játék középkori francia bohózatokból) című vígjátékkal szórakoztatja majd a közönséget a Forrás színház. A darab után a Szárnyas Sárkányok nevű mutatványos csoport tűzfújással és gólyalábas attrakcióval káp-

ráztatja el a publikumot. A programot egy régi hagyomány, a Szent Iván
éji tűzugrás zárja, de a szervezők azért
egy meglepetésprogramot is tartogatnak. Sötétedés után érdemes lesz
a Városháza épületére is vetni egy pillantást.
Másnap, 25-én, a könnyűzenéé a terep. Ekkor kerül megrendezésre ugyanis az Újpesti Sajtó Kft és az önkor-

SZÜNIDŐKEZDET-NYEREMÉNYTELEVÍZIÓVAL
Kovács Virág, a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola másodikos diákja, mostantól
nagyképernyős LCD televízióján nézheti a meseﬁlmeket. A Családi Nap nyereményjátéka győztesének Wintermantel Zsolt polgármester gratulált, miután házhoz vitte a készüléket.
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Mozaik

Sokan visszaélnek a vagyonkezelő türelmével

140 millió fűtési
díjjal tartoznak
a bérlők
Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-nek mintegy 140 millió forint fűtési díjjal tartoznak a bérlők, ami elég lenne akár
két iskola felújítására is.
– A törvény kimondja, hogy az elsődleges kötelezett a díjﬁzetésre az ingatlan
tulajdonosa, ez esetben az önkormányzat és a Vagyonkezelő – mondja Telek
Zoltán, az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. elnöke, stratégiai igazgatója. – Lehetőség van arra, hogy amikor a bérlő szerződést köt velünk, a hozzájárulásunkkal a távhőﬁzetésről is így rendelkezzen. A szolgáltató cég nem sokat mérlegel, megnézi, ki a tulajdonos, és nekünk számlázza az összeget.
– A víz- és elektromos művek bizony ránk hárítja a kikapcsolási díjat, még
akkor is, ha mi kiköltöztetjük a renitens lakókat. Egy ilyen akció akár negyvenezer forint is lehet. Ha összeadjuk ezeket az összegeket, szép summa jön
ki. De ennél is lehangolóbb a távhődíj tartozások nagysága, amely eléri a
140 millió forintot. Akárhogy is nézzük, ebből a pénzből fel lehetne újítani,
mondjuk két iskolát – állapította meg Telek Zoltán.
– Természetesen kiküldtük a hátralékosoknak a felszólítást, hogy nyolc napon belül ﬁzessék be az elmaradást, aminek hol van foganatja, hol nincs.
Megesett, hogy 300 ezer forinttal besétáltak a központunkba, vagyis nem
mindenkinél a pénzhiány a nem ﬁzetés oka. Hajlandók vagyunk részletﬁzetési kedvezményt adni, de sokan visszaélnek ezzel – szögezte le a Vagyonkezelő elnöke.
–Á.T.

Örök nyugalomra helyezték dr. Paulus Alajost
Családtagjai, rokonai, pályatársai, tisztelői – közöttük a közélet több jeles személyisége – búcsúztatta június 14-én dr. Paulus Alajost, az életének 85.
évében elhunyt Balázs Béla-díjas és Újpestért-díjas
ﬁlmrendezőt, a Petőﬁ Sándor Sajtószabadság- díj
tulajdonosát. Dr. Paulus Alajost az önkormányzat
saját halottjának tekintette.
Dr. Paulus Alajos gyászszertartására a Káposztásmegyeri Szentháromság templomban került sor, amelynek építéséről és a katolikus közösség formálódásáról ﬁlmalkotásban állított emléket.
Tomka Ferenc atya búcsúszavai és imája, valamint Sillye Jenő egyházzenész énekét követően dr. Palulus Alajos ravatalánál Iványi János
Újpestért-díjas építőmérnök és városvédő, Duló Károly, Balázs Béla-díjas ﬁlmrendező, Szalma Botond, a MAHOSZ elnöke, továbbá Bauer József, első tengerészkapitány emlékezett a szakmai munkája mellett aktív közéleti szerepet vállaló dr. Paulus Alajosra.
Újpest Önkormányzata képviseletében dr. Tahon Róbert aljegyző
rótta le kegyeletét. A gyászszertartást követően a sok száz gyászoló az
urnatemetőben vett végső búcsút dr. Paulus Alajostól.

Ügyeleti rend július 1-jén
Felhívjuk a lakosság ﬁgyelmét, hogy „az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről” szóló törvény értelmében július 1-je (Semmelweis nap) az egészségügyi dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. A törvényben foglaltak alapján 2011. július 1. napján a háziorvosi rendelőkben
a rendelés szünetel, a háziorvosi szolgálat tevékenységét az ügyeleti szolgálat látja el.
Felnőtt lakosság részére 24 órás orvosi ügyelet áll rendelkezésre a IV. Görgey u. 43. sz. alatti Felnőtt Háziorvosi Ügyeleti Szolgálaton. Telefonszám:
369-2600. A gyermeklakosságot az International Ambulance Service Kft.
látja el. Helyszín: Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonproﬁt Kft. ügyeleti részlege (1138 Bp., Révész u. 10-12.) Telefonszám: 349-8601, 349-8603
Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye

P
Pénzbírság
a laplopóknak
F
Folyamatosan
és egyre több helyről érkezik
panasz szerkesztőségünkbe: olvasóink postap
ládájukban nem találják az Újpesti Naplót.
Előfordul, hogy nem csak egy-egy lakás vagy
ház, hanem egy teljes házsor vagy utca nem
kapja meg az Újpesti Naplót. Olvasóink bevannak, akik szándékosan eltávolítják friss lapszámaszámolói szerint vannak
inkat a postaládákból, a lépcsőházak gyűjtőládáiból.
A panaszokat jeleztük a városházának, aminek lett foganatja, úgy tudjuk,
a jegyzői hivatal és a közterület-felügyelet szakemberei jogi megoldáson dolgoznak, hogy elejét vegyék a hasonló cselekedeteknek. Ennek lényege, hogy
pénzbírsággal sújtanák azokat, akik eltulajdonítják az önkormányzat által
kiadott újságot, amely az újpestiek tájékoztatását szolgálja. Az új jogszabály
kidolgozása még folyamatban van, amint elkészül, beszámolunk róla. (un)

Ú J P E S T I

S Z I R É N A

Mobilt, MP3-at
raboltak
Fiatalkorú rablókat fogtak el a IV. kerületi rendőrkapitányság munkatársai. A 4 főből álló társaság kiskorúak sérelmére követett el bűncselekményeket. Áldozataikat az iskolák környékén és a tömegközlekedési eszközökön kiﬁgyelték, majd a
káposztásmegyeri lakótelepen erőszakkal elvették
értéktárgyaikat, mobiltelefonjaikat, MP3-as, MP4-es
lejátszóikat. Mind a négy elkövető akiket előállított a rendőrség, újpesti tanintézményekbe jár.
A rendőrség azt kéri a szülőktől, hogy amennyiben gyermekeiket egyedül engedik ki, ﬁgyeljenek arra, hogy ne vigyenek magukkal nagy értékű elektronikai eszközöket. Ha mégis, akkor azokat ne használják feltűnő
módon, hogy azt az esetleges elkövetők észrevegyék.

Ú J P E S T I N A P L Ó – V. É V F O L Y A M , 2 3 . S Z Á M , 2 0 1 1 . j ú n i u s 1 7 .
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A Megyeri híd alatt ismét
úszott a koszorú

Vízre szálltak
az újpesti
hajósok
Vízi táborba, vízi túrákra várják
a Duna szerelmeseit az Újpesti
Hajós Klub tagjai.

Több évtizedes álom vált valóra az átadással

Tornaszoba a Leiningen oviban
Harminchat négyzetméter, 25 évi várakozás. Így foglalható össze a Leiningen
Utcai Óvoda június 9-i tornaszoba
avatása, amelyen Wintermantel Zsolt
polgármester és Molnár Szabolcs alpolgármester is részt vett.

A

tornaszobára régóta vártak az ovisok.
Mint ahogyan Szabó Tiborné óvodavezető mondja, Újpest egyik szépkorúnak számító óvodájában már elődei idejében felvetődött
a tornaszoba kialakításának gondolata. A sportfoglalkozásokat a kicsik saját csoportszobájukban
tartották ez ideig. Egy-egy testedzéses foglalkozás
előtt – amelynek nagy a helyigénye –, a kis bútorok
tologatása jelezte a rajtot, majd vissza kellett állítani az eredeti elrendezést. Sóvárogva gondoltak az
új építésű ovikra, ahol már EU-s követelmény a tornaszoba. A torna, a mozgás amellett, hogy minden
gyermek lételeme, a testi-, lelki fejlődésre, a beszédre rendkívül jó hatással van.
Végül is minden jó, ha a vége jó- fogalmaz az
óvodavezető asszony, mert az önkormányzat jóvol-

tából valóra válhatott az álom. A két nyitott terasz
egyikéből lett a tornaszoba, de a hatalmas udvar lehetőséget nyújtott a terasz kialakítására, így a korábbi pótlására is.
Wintermantel Zsolt polgármester örömmel ﬁgyelte a kicsik és a nagyok önfeledt játékát. –
Nem került tíz millió forintba sem a kialakítás.
Költséghatékony megoldást nyújtott, hogy a födém kialakításával lehetett megtervezni a tornaszobát. A felújítás mindössze 2 hónapot vett igénybe. Több újpesti oktatási-nevelési intézmény vár kisebb-nagyobb felújításra, erőnkhöz mérten sorjában végezzük is ezeket – összegezte a polgármester.
Amíg a felnőttek pénzről, megvalósult álmokról cseréltek gondolatot, az ovisok alig várták, hogy
belépjenek az új birodalomba. Hiszen ami a bácsiknak, néniknek rekord gyorsaságúnak számító 2 hónap volt, számukra nagyon is hosszú időnek tűnt.
A játék öröme, a felszabadult kacagás, a játékos feladatok boldogsága visszatükröződött a kipirult arcocskákon. A vendégeket az esemény örömére saját
készítésű rajzzal, festménnyel ajándékozták meg.
A polgármester megelőzőleg a Bajza József Általános Iskola sportprogramján, a Bajza-Hajszán vett
részt.
– B. K.

Évzáró a Haladásnál
Pünkösdhétfőn több mint százan vettek részt az
Újpesti Haladás 2011 tavaszi évadzáró rendezvényén a Blaha Lujza utcai sporttelepen. A 2005-ben
született legifjabb igazolt játékosoktól a nagypapakorú öregﬁúkig családias körmérkőzéseken mérték
össze erejüket. Az őszi szezonkezdetre és toborzóra – amennyiben elhárulnak az adminisztratív akadályok – a „HALI” közössége társadalmi munkában
felújítja az eléggé romos állapotú öltözőket, kibővíti és felfrissíti a pályákat is.
Bővebben: www.ujpestihaladas.hu

A Duna megkoszorúzásával nyitották meg az
idei vízitúra idényt is az Újpesti Hajós Klub
evezősei a Csatornázási Művek SE tagjaival.
Igaz, voltak, akik már ezt megelőzően is
vízre szálltak. Május 1-jén a Szigetközben és
a Mosoni-Dunán túráztak a legbátrabbak. A
Pécsi Sebestyén, az ÁMK, az Erzsébet utcai és
a Megyeri úti iskola diákjai a vízi telepen ismerkedtek az evezés ismereteivel és a vízi túrázással. Az UMSZKI 9/c osztálya is evezve
töltötte az osztálykirándulást.

Az első nagy program május 29-én zajlott
a Nagymaros-Újpest útvonalon. Ahogy minden évben, most is sok érdeklődőt vonzott a
kikapcsolódási lehetőség. Százhúsz ember 22
kenut megtöltve evezhetett jó hangulatban,
a ragyogó napsütésben. Az újpesti vízi csapat azóta már szerencsésen túl van a 32 éve
hagyományosan megrendezett EsztergomÚjpest vízitúrán is, amely idén nem fukarkodott a zivatarokkal sem.
Idei nagy táborukat július 7. és 23. között
rendezik meg az Újpest-Mohács-BelgrádVaskapu Duna-szakaszon. Augusztus 22–26ig gyermek vízi tábor lesz az Újpesti Hajós
Klub csónakházában (Újpest, Üdülő sor 7/a.,
a Megyeri Csárda mögötti Duna-parton, érd.:
Varga Jánosnál 30/327-0990, www.hajosklub.
hu). Emellett pedig egész nyáron egynapos
vízi túrákon vehetnek részt az érdeklődők,
vasárnapokon, Újpest-Szentendre, valamint
Újpest-Horány úticéllal.
– VARGA ESZTER
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Hirdetés
Ingatlan eladó/kiadó

 Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es saroktelken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten
összkomfort, klíma, riasztó) jó állapotú családi
ház, szépen gondozott kerttel, 2 beállós garázszsal 46,9 MFt-ért eladó. A Nagyváradli-ligeti lakóparkban cserét beszámítunk. Tel.: 06-1-233-0849,
06-20-525-0216
 Eladó Erdőkertesi telek, 32 m2-es téliesített faházzal, 2 szoba, konyha, előszoba, WC, zuhanyzó,
közműves gáz bevezethető. Újpesti garzon lakáscsere érdekel, 1 szobás 0nkormányzati lakást csereként tudok adni. Tel.: 06-30-841-3605
 Eladom Káposztásmegyer II. sz. lakótelepén, II.
emeleti (lift van), 65 m2-es, 2,5 szoba-hallos lakásomat 11 MFt-ért, tel.: 06-1-380-8234
 Tulajdonostól eladó, Árpád üzletházhoz közel, 54 m2-es, 1+2 fél szobásra alakított, járólapos,
parkettás, világos konyhás, vízórás, biztonsági rácsos, parkra néző, keleti fekvésű panel. Ár.: 9,15
MFt, tel.: 06-30-992-8999
 Újpest központ közelében (Petőfi utca), 54 m2es, 2 szobás, gardróbos, vízórás, erkélyes, világos
konyhás, emeleti, átlagos állapotú, tehermentes
panellakás, tulajdonostól eladó. I. á.: 8,2 MFt, tel.:
06-20-500-1889
 Csodálatos hegyi fekvésű, gyümölcsfákkal, szőlővel teli kertemet, kis téglaházzal (víz, villany, fűtés), Nagyoroszi falu szélén eladom. Egész évben
folyamatosan gyümölcs biztosítva családjának.
I. á.: 2,8 MFt, tel.: 06-1-369-3336, 06-30-609-9681
 Izzó lakótelepen, Káposztásmegyeri utcában,
azonnal beköltözhetően eladó 56 m2-es, 2 szobás,
dél-keleti fekvésű, csendes, meleg, napos, IV. emeleti lakás, gázkonvektor fűtés, alacsony rezsi. I. á.:
13,9 MFt, tel.: 06-30-432-9297
 Eladó tulajdonostól, Nagyváradi-liget II-n, 3+1
szobás, 2 erkélyes, II. emeleti lakás, csendes, nyugodt helyen. I. á.: 23 MFt, tel.: 06-20-522-8358
 Újpesten 3 és fél szobás, gátfűtéses ház, 556
m2-es telekkel, melléképülettel, terasszal elő- és
hátsó kerttel, reklámáron eladó. I. á.: 23,5 MFt,
tel.: 06-1-379-5475, 06-30-294-9420
 Eladó Újpest Izzó lakótelep, Ugró Gyula soron,
jó állapotban lévő 1 +2 fél szobás, 67 m2-es lakás.
Tel.: 06-20-203-0936
 Újpest kertvárosi részén, 90 m2-es, 3 szobás és
60 m2-es, 2 szobás családi ház, gépkocsi beállással, egyben kiadó. Ár: 130 000 Ft/hó, tel.: 06-70583-4334
 Az újpesti víztoronynál, a Kossuth utcában,
csendes utcában, fiatalosan felújított, I. emeleti, 54 m2-es, 1+2 fél szobássá alakított (eredetileg 2 szobás), gázkonvektoros fűtésű öröklakás beépített szekrényekkel, sarokkáddal eladó.
Eladási ár: 9,5 MFt, tel.: 06-70-637-2718, e-mail:
pep-69@hotmail.com

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

Irodahelyiséget kiad
 Újpest Központban 40-110 m2-es, utcafronti irodahelyiségek tulajdonostól kiadóak. Tel.:
06-30-512-7748

Állást kínál
 Budapest IV. kerület, Újpesti Városgondnokság Kft. nehéz fizikai kertészeti munkára önállóan dolgozni tudó munkavállalókat keres, kertészeti végzettséggel. Azonnali munkakezdés. Érdeklődni a 06-30/661-0834
telefonszámon, vagy e-mailen az info@
varosgondnoksag.ujpest.hu címen lehet.

Bérleti jog csere

Állást keres

 Káposztásmegyer II-n, 62 m2-es szépségszalon bérleti jogát kisebbre cserélném. Tel.: 0620-920-4050

 Megbízható. leinformálható, fiatalos, 60-as nő
nagyon elfoglalt dolgozóknak nyújtana segítséget
ügyeik intézésében, például posta, tisztító. Telefon: 06-30-358-5718

Ingatlant cserél
 Elcserélném Újpestre, Rákospalotára, Budára az
Avar utca környékére Pesterzsébeti, modernül felújított, cirkófűtéses, kétgenerációs családi házamat kisebbre, esetleg öröklakásra értékkülönbözettel. Tel.: 06-1-284-9360

Szolgáltatás
 KLÍMA-telepítés, karbantartás, javítás garanciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-9317486, 06-30-864-5544, www.annauklima.hu
 Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV. ker., Fóti út 45. Tel.: 06-1-370-4932
 Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugaljak,
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villanyszerelési munkálatok. Gyors és megbízható, akár
hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatában. Tel.:
06-20-959-7581
 Autókarosszéria munka! Törött, korrodált
gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom.
Tel.: 06-30-932-8305

Vegyes
 Veszek készpénzért bútorokat, festményeket,
órákat, porcelánokat, dísztárgyakat, bizsukat, ékszert, tört aranyat, kitűntetést, könyveket, képeslapot, régi játékot, hangszert, szódás üveget, csillárt, csipkét, régiséget, hagyatékot, díjtalan kiszállással! Tel.: 06-70-357-4951

Üdülés
 Balatonon, Siófok Sóstón nyaraló kiadó 2500
Ft/fő/nap. Tel.: 06-30-950-99-77, 06-30-242-8355
 Bakonyi üdülési lehetőség www.jasd.albatop.hu.
Üdülési csekket elfogadunk. Tel.: 06-70-212-0737

Zene
 Doboktatás kezdők és gyerekek részére.
A keleti zene legfontosabb ritmus hangszerén, darbukán Fejleszti, a ritmusérzéket nagy
örömet szerez. Tel.: 06-20-383-1798, e-mail:
oktatas.darbuka@gmail.com

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, Dugulás elhárítás 0-24 h
A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!
Mobil.: 06-30-971-3782

Ipari telephelyek, raktárak,
műhelyek, irodák közvetítése
a IV. és XV. kerületben.
Tel.: 06 30 949 1835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

Tel.: 3604-434, www.gyorsszaki.hu
 Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vállal.
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje. Tel:
06-1-306-2023, 06-70-234-7759
 LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚTORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍTVA:
1971 TEL.: 06-1-780-3732, 06-70-774-3621

Oktatás

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban
és az ÚKTV-ben
A vállalkozói és méretes hirdetések felvétele hétfőn 9-16, szerdán
9-15, csütörtökön 9-14 óráig. Hirdetésüket a hirdetes@ujpestimedia.hu címen is feladhatják.
A lakossági hirdetéseket hétfőn
9-16, szerdán 9-15, csütörtökön
9-14 óráig vesszük fel. Díja bruttó
1000 Ft/25 szó. Csak személyesen az
Ady Endre Művelődési Központban
(Tavasz u. 4., I. emelet) várjuk hirdetőinket. Tel.: 06-1-785-0366.

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

 Matematika (pótvizsgára felkészítés is), sakk,
eszperantó nyelv oktatását vállalja egyetemi
hallgató. Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30572-7416

 Csend, zöld, Pesten családi ház eladó, Rákospalota kertvárosban, Vácbottyán utcában. Körbejárható 80 m2-es, nagyon jó állapotú, hőszigetelt
550 m2-es telek, 2 kocsinak fedett beálló. I. á.: 26,6
MFt, tel.: 06-30-478-1118

 Matematikaoktatás, vizsgafelkészítéstől a felzárkózásig, szaktanártól a kerületben, referenciákkal. Hosszú távú tapasztalattal, valamennyi
korosztály számára, minden szinten. Pótvizsgára felkészítés, korrepetálás. Tel.: 06-70-301-9551

 Eladó és kiadó Újpesten, jó közlekedéssel, csendes környezetben, 2 szobás, összkomfortos, családi ház (telek, udvar, beépített előtér, gazdasági
épület). Tel.: 06-30-392-4030

 Matematikából, fizikából szaktanár órákat
ad, pótvizsgára felkészítést vállal általános- és
középiskolások részére. Tel.: 06-30-408-8466,
06-1-783-7003

 TULAJDONOSTÓL ELADÓ IV. Szigeti József utcában, négyemeletes ház 2. emeletén 67 m2-es, jó
állapotú, 2+1 félszobás, erkélyes, redőnyős, vízórás és tehermentes panellakás. Garázsbérleti jog
átruházható! Irányár: 11,4 MFt. Közvetítők ne keressenek! Tel.: 06-20-374-6759

 Nyári kedvezménnyel! Angol, német nyelvoktatás, pótvizsgára, érettségire, általános és
szakmai nyelvvizsgára felkészítés. Egyéni tematika, tételkidolgozás. „Hobbi” nyelvtanulóknak
is. Tel.: 06-30-448-8030

A Kereskedelmi és Iparkamara Újpesti
Kirendeltségének (1042 Bp., Árpád út
56.) folyamatosan induló tanfolyamai

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

 Matematika pótvizsgára felkészítés, nyári felzárkóztatás, gyakorlás, általános iskolásoknak
Újpesten, tapasztalt szaktanártól. Tel.: 06-30409-0730, 06-1-233-3208

– Fegyvervizsga
Tanfolyamszervező: 06-30-552-3938

Részletes információt
a www.ujpest.hu
weboldalon olvashat!

Tanfolyamok, képzések

– Biztonsági őr (vagyonőr, testőr)

Búcsú
a lakkozó
óvodában
Galambos Lászlóné, Anikó a Lakkozó Óvoda alapító tagja, aki 23
éve vezetője is az óvodának, a
saját örömére, de a többiek szomorúságára nyugállományba vonul. Anikó negyven évet töltött
az újpesti gyermekek szolgálatában. Munkásságát, az óvoda
gyermekei, a gyermekek szülei,
Anikó munkatársai egy, az általuk alapított „A Lakkozó Óvoda
Gyermekeiért” érdemérem arany
fokozatával köszönték meg és ismerték el, amelynek átadására
ünnepélyes keretek között került sor. Az Óvoda gyermekei
énekkel, verssel, virágcsokrokkal köszönték meg Anikó odaadó, mosolyokban, szeretetben
gazdag gondoskodását, melynek befejezéseként egészségben,
boldogságban és örömben gazdag nyugdíjas éveket kívánva búcsúztak el.

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

Kereskedelmi képzések: 8 általános
iskolát végezettek számára:
– Élelmiszer- és vegyiáru eladó
– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:
– Boltvezető
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintéző
Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

Mozaik
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Forrás: Piacfelügyelőség

Az Újpesti
Piac- és
Vásárcsarnok
heti árai

Termék

Kereskedői ár Őstermelői ár

Tojás
22 Ft-tól
Újburgonya
150 Ft-tól
Vöröshagyma
150 Ft-tól
Fejessaláta
80 Ft-tól
Retek
100 Ft-tól
Újhagyma
80 Ft-tól
Zöldborsó
200 Ft-tól
Spenót, sóska
450 Ft-tól
Paradicsom
350 Ft-tól
Koktélparadicsom 850 Ft-tól
Paprika
440 Ft-tól
Erőspaprika
80 Ft/db-tól
Főzőtök
140 Ft-tól
Cukkini
240 Ft-tól
Új karalábé
70 Ft-tól
Új zeller
150 Ft-tól

33 Ft-tól
180 Ft-tól
200 Ft-tól
100 Ft-tól
120 Ft-tól
100 Ft-tól
260 Ft-tól
600 Ft-tól
400 Ft-tól
–
600 Ft-tól
100 Ft/db-tól
120 Ft-tól
180 Ft-tól
80 Ft-tól
100 Ft-tól

Termék
Hazai eper
Alma
Új sárgarépa
Új fehérrépa
Főzőhagyma
Egres
Cseresznye
Meggy
Málna/doboz
Ribizli
Zöldbab
Spárga
Új fokhagyma
Új fejeskáposzta
Új kelkáposzta
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Kereskedői ár Őstermelői ár
380 Ft-tól
300 Ft-tól
100 Ft-tól
80 Ft-tól
250 Ft-tól
560 Ft-tól
450 Ft-tól
450 Ft-tól
350 Ft-tól
380 Ft-tól
560 Ft-tól
380 Ft-tól
100 Ft/db-tól
198 Ft-tól
198 Ft-tól

400 Ft-tól
–
300 Ft-tól
120 Ft-tól
220 Ft-tól
450 Ft-tól
200 Ft-tól
400 Ft-tól
400 Ft-tól
450 Ft-tól
498 Ft-tól
–
150 Ft/db-tól
250 Ft-tól
230 Ft-tól
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Találkozzunk többször!
A legjobbaknak a polgármester
akasztotta nyakába a medálokat

Az összes lecsóadag célba talált

Sportparty
Nagy sikerrel rendezte meg az önkormányzat a tanévzáró sportpartyt a Tábor utcában. Amíg pattogott
a labda, megfőtt a lecsó.
Sport minden
mennyiségben

Párban szép a kupaöröm!

A virágköntösbe öltöztetett Újpest. Ezúttal Káposztásmegyerre látogattunk,
ahol az Újpesti Városgondnokság Kft.
munkatársai ültettek a Megyeri út – Homoktövis utcai körforgalomban.

