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ÚJPESTI NAPLÓ

TÖBB JÁTÉK LESZ,
MINT TERVEZTÉK
A képviselő-testület módosította 
közbeszerzési tervét, így az óvo-
dák, iskolák a tervezettnél több 
játszóeszközt tudnak vásárolni.  
 – 4. oldal 

OKTÓBERTŐL ÚJPEST
KEZÉBEN AZ SZTK
Sikeresen lépett fel Wintermantel 
Zsolt polgármester a szakrendelő 
átvételéért, a főváros jóváhagyta, 
hogy októbertől Újpest működtes-
se az intézményt. – 2–3. oldal 

INGYENES BUSZJÁRAT
A GYEREKSZIGETRE
Óránként ingyenes buszjárat indul 
minden júniusi hétvégén a Gyerek-
szigetre – erről állapodott meg a 
városvezetés a szervezőkkel. 
 – 5. oldal 

FELEDHETETLEN ÉLMÉNYEK
A CSALÁDI NAPON
Megtelt újpestiekkel a víztorony 
környéke az első Családi Napon, 
gyerekek és felnőttek is remekül 
szórakoztak a különféle programo-
kon.  – 16. oldal 

www.ujpest.hu

A Kormorán együttes június 5-én Újpesten ünnepli 
35. születésnapját, kiállítással, sokféle programmal, 
koncerttel. Részletes műsor: 11. és 16. oldal.
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Folkfesztivál 
a hétvégén!



Októbertől a város működtetheti a szakrendelőt

Újpesti siker 
az SZTK ügyében
Küzdelmes, éles vitát követően a kerület győzelmével ért véget 
az újpesti SZTK átvételéről szóló előterjesztés tárgyalása a Fő-
városi Közgyűlésben. Bár a szocialisták nem támogatták, a bu-
dapesti képviselők többsége május 25-én felhatalmazta Tarlós 
István főpolgármestert: október elejéig végezze el mindazokat 
a teendőket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Főváros átad-
ja Újpestnek a szakrendelő működtetését.

int ismert, Wintermantel Zsolt polgármester egyik első intézkedése 
volt, hogy az ellátás érzékelhető javítása érdekében kezdeményezze 
a fővárosnál az SZTK átvételét. Erre már hivatalba lépése előtt ígé-

retet tett, amikor maga is az ezt támogató újpesti civilek aláírásgyűjtése mellé 
állt. (Erről lásd 3. oldalon lévő írásunkat.)

Az újpesti képviselő-testület február 8-án döntött arról, hogy saját tulajdon-
ba venné a Görgey úti járóbeteg szakrendelőt. Mint az ülés jegyzőkönyvéből ki-
derül, az MSZP és a Jobbik képviselői nem vettek részt az ülésen. A döntéssel 

lehetőség nyílik arra, hogy 30 év után az épületet végre felújítsák, hiszen mára 
rettenetes állapotba került. Az önkormányzat erre a célra korábban már fel-
ajánlott a főváros számára több százmillió forint önrészt, a munkák fi nanszí-
rozását segítő 800 millió forint értékű uniós pályázat előkészítését is kifi zet-
te, mégsem történt semmi. Időközben gazdasági számítások kezdődtek, a Gör-
gey úti rendelő átépítése, avagy egy új rendelő felépítése lenne-e a megoldás. 
Bármilyen döntés is születik, az első lépés az önkormányzati tulajdonba vétel, 
amely előtt most megnyílt az út.  – U. N.
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Jó döntés
A képviselő-testület tehát jó dön-
tést hozott, amikor kezdeményezte 
az intézmény saját kezelésbe véte-

lét, hiszen így lehetőség nyílik majd 
arra, hogy az oly régóta halogatott 
felújítások végre megvalósuljanak 
– nyilatkozta lapunknak Király Fe-
renc, a szakrendelő igazgatója, ami-
kor a polgármester a képviselő-tes-

tület döntését követően bejárást 
tartott az intézményben. – Az a ta-
pasztalat, hogy azok a szakrendelők, 
amelyeket a helyi önkormányzat át-
vett, mindenképpen fejlődtek. Tud-
niillik az egészségügyben a működ-

tetésre van csak pénz, de az amor-
tizációra, a fejlesztésre nem jut, azt 
az OEP nem fi nanszírozza. Ahol át-
vették tulajdonba a rendelőket, ott 
mindenhol érdemi változás történt 
– mondta Király doktor.

M

Dr. Hollósi Antal, a Fővárosi Önkormányzat Ká-
rolyi Sándor Kórház és Rendelőintézet sebész fő-
orvosa, orvosigazgatója. Mindent tud a szak-
rendelő és a kórház kapcsolatáról, történetéről, 
hiszen több mint 40 éve, pályakezdete óta mun-
kahelye a Károlyi. Őt kérdeztük tapasztalatairól 
és az átvétel után várható fejleményekről. 

– A szakrendelő valóban csodának számító 
épületét a Fővárosi Tanács fejezte be 1950-ben – 
mondja dr. Hollósi Antal. Kiválóan felszerelt rende-
lőiben volt ortopédiai, traumatológiai rendelés is, 
a nagyobb régióban ez ritkaságszámba ment, csak-
úgy, mint az onkológiai, vagy a sportorvosi ellátás. 
Országos hírű volt a reumatológia és a fi zikoterápia 
is. Az akkori kor szellemének megfelelően volt baj-
megállapító osztály, hiszen a szakrendelőben min-
den klinikai szakma jelen volt. Később a VII. eme-
leten átmenetileg utókezelőt rendeztek be, így egy-
szerre volt az intézmény kórház és szakrendelő is. 

– Milyen hatással volt a szakrendelőre a hetvenes 
évek egészségügyi integrációja?

– 1976-ban vonták össze Újpesten a fekvőbeteg el-
látó intézményeket a szakrendelővel, és Rákospalo-
tán is felépült a szakrendelő. Az integrációnak elő-
nye, hogy az orvos az ellátás során a szakrendelőben 
jelentkező beteget a kórházban is gyógyítani, műteni 
tudja. A rendszer azonban csak ott vizsgázik jól, ahol 
a kétféle ellátás egy épületben történik. Újpesten 
nem így volt. A létrejött mamut- intézmény fi nan-
szírozásában mindig a kórházak kerültek jobb hely-
zetbe: felújításra, műszer beszerzésre nemigen futot-
ta. 1994 óta már a kerületi önkormányzatok is dönt-
hettek arról, átvegyék-e a szakrendelőt.

– Újpest Önkormányzata most jutott el a döntésig. 
Miért?

– Tény, hogy a tulajdonosnak egyre több pénzt 
kell a szakrendelőre fordítania. Az elmúlt évtizedek-
ben azonban a fővárost irányító szocialista és szabad 
demokrata politikusok nem foglakoztak a fejleszté-
sével. Amennyiben Újpesten is lenne egy „dübörgő” 
kórház, biztosan a szakorvosi rendelőintézete is vi-
lágszínvonalú lenne. Kijelenthetjük, hogy a főváros 

nem volt jó gazdája az SZTK-nak. Ami pedig a kórhá-
zat illeti, a rossz fi nanszírozási elvek következtében a 
Károlyi most jutott el oda, hogy nem termel veszte-
séget, adóssága azonban megmaradt. (A Károlyi kór-
ház 100 millió forintos mentőinjekciót kap a főváros-
tól 60 napon túli adósságainak rendezésére.)

– Lesz az újpesti önkormányzatnak pénze arra, 
hogy korszerű szakrendelőt működtessen? 

Abban biztos vagyok, hogy a szakrendelői be-
tegellátás színvonala javulni fog. Az újpesti önkor-
mányzat döntésétől függ, hogy a jelenlegi, vagy 
újonnan létesített épületben látja el ezt a tevékeny-
séget.  Országgyűlési képviselő-
ként tapasztalom a kórházon 
kívüli defi nitív ellátás erősí-
tésére irányuló kormányza-
ti elképzeléseket. Ez azt je-
lenti, hogy azt a gyógyke-
zelési folyamatot támogat-
ják, amely még a szakren-
delő falain belül a beteg gyó-
gyulásával zárul. Ez min-
denképpen az ellátó 
intézmény korsze-
rűsítését igényli. 
 – B. K. 

A főváros nem volt jó gazdája a szakrendelőnek

Vége a mammut-kornak

Wintermantel Zsolt polgármester a szakrendelő 
igazgatójától, dr. Király Ferenctől tájékozódott 

az épület állapotáról február elején



Civilek is megmozdultak
A szakorvosi rendelőinté-
zet sorsa a lakosságot is véle-
ménynyilvánításra késztette. 
Thekleszné Deák Rita az SZTK 
átvétele érdekében tavaly 550 
aláírást gyűjtött össze, amelyet 

Wintermantel Zsolt polgármesternek juttatott el. 

– Háromgyermekes édesanyaként és itt dolgo-
zó pedagógusként Újpest egyik legnagyobb erős-
ségének tartom azt a magas színvonalú egész-
ségügyi ellátást, ami kerületünket mindig is jel-
lemezte. Amikor meghallottam, hogy kétségbe-
ejtő helyzete miatt a szakorvosi rendelőt is ve-
szély fenyegeti, engedélyt kértem Dr. Király Fe-
renc igazgató főorvos úrtól, hogy az intézmény 
mielőbbi felújítása érdekében aláírásokat gyűjt-

hessek Újpesten. Az épület jelenlegi körülményei 
nem méltóak sem a betegekhez, sem azokhoz a 
hivatásukat mélységes emberséggel és kimagasló 
szakmai tudással ellátó orvosokhoz, nővérekhez, 
egészségügyi dolgozókhoz, akik még ilyen mos-
toha körülmények között is képesek a gyógyítás 
csodájára, és akiknek én személyesen is rengete-
get köszönhetek. Az emberek többsége nagyon 
örült a kezdeményezésnek és szívesen támogatta.

Főnixmadárként éledhet újra 
a szakrendelő

Javul az ellátás 
az önálló 
SZTK-val
Mit szól a döntéshez? Leválasztható-e 
a kórház három egységéről a járóbeteg 
szakrendelő vagy sem? – kérdeztük 
dr. Bocskai Tamást, a Fővárosi Ön-
kormányzat Károlyi Sándor Kórház és 
Rendelőintézet főigazgatóját.

– Örülök a döntésnek, nem okoz ez problémát a 
gyógyító munkában, mert életképes a kórház a 
járóbeteg szakrendelő nélkül, és az SZTK is élet-
képes a kórház nélkül. Az októberi határidő feszí-

tett tempót követel, de megoldjuk az átadás-át-
vételt. Újpest Önkormányzata eddig is anyagiak-
kal és eszközzel támogatta a kórházat, minden 
döntéséből érződik hosszú ideje a gyógyító mun-
ka segítése iránti elkötelezettség. Meggyőződé-
sem, hogy az átadás-átvételnél is partnerei leszünk 
egymásnak. Lényeges az is, hogy az esetünkben al-
kalmazandó 1992-es Fővárosi Közgyűlési határozat 

alapján a gyermek, a felnőtt járóbeteg ellátás, vala-
mint a gondozói hálózat is a kerületi önkormány-
zathoz kerül. 

– Hogyan lehetséges, hogy egy működő struktúra, 
vagyis az ellátás két szegmense ennyi év után fájda-
lommentesen elvágható egymástól?

– A fekvőbeteg és a járóbeteg ellátás ez ideig ta-
pasztalt együttléte nem egymásból fakadó folya-
mat. Ráadásul a kórház 2007-es átalakítása után 
torz szakmai struktúra jött létre. A fekvőbeteg el-
látásban két belgyógyászati, egy sebészeti, egy neu-
rológiai, krónikus és rehabilitációs  osztályunk van 
és legmagasabb progresszívitási szintű traumato-
lógiai ellátást működtetünk. Mindebből látható, 
hogy több mint száz év elteltével továbbra is csak 
alapszintű a kórház fekvőbeteg ellátása. Ugyanak-
kor van egy szakrendelőnk, amely teljes spektrumot 
ölel fel, tízszer annyi szakma orvosait és rendelését 
vehetik a betegek igénybe. 

– A kórház és a szakrendelő esetében az anyagiak 
is elválaszthatók?

– Igen. Jelenleg az egészségügyben a fi nanszíro-
zási szabályok évente többször is változnak, ezért 
most az SZTK több kiadást jelent, mint hasznot. Ha 
jobban dotálják, szárnyra kap, mint a főnixmadár. 

– Vagyis októbertől elválnak ágytól, asztaltól…
– Sok-sok egyeztetés, aprómunka után ezek szerint 

igen. De meg fogjuk találni a módját az együttműkö-
désnek, hiszen lesz olyan eset, amikor mi, kórházi or-
vosok vesszük majd igénybe külön térítés ellenében a 
szakrendelést. Miközben mi biztosítunk majd lehetősé-
get az SZTK-ban rendelő sebésznek, nőgyógyászoknak 
az egynapos sebészet, a műtő igénybevételére. Ezek 
olyan, másutt jól együttműködő szakmai területek, 
amelynek során – a fenntartó kilététől függetlenül – 
az újpesti betegeket szolgáljuk továbbra is.  – B. K. 

Miért jobb?
Ha egy rendelőintézet esetében mindjárt a be-
teghívó kialakításával  megoldják azt, hogy a be-
tegirányítóban a látogató egy nyomtatott sor-
számot kap, mint a bankban, s látja hányas szo-
bában és hányadikként várják, már jobb közérze-
tet biztosít – tudtuk meg a főigazgatótól. „Nem 
kell a beteg nevét átkiabálni a folyosón. De, hogy 
mást emeljek ki: a háziorvosokkal sokkal szoro-
sabb az önkormányzat kapcsolata és ez ugyan 
apróságnak tűnhet, de a jobb ellátás felé vezet.”

A többség már szétvált
A fővárosi kórházak esetében két kerületben nem történt még meg az 1960-as években kreált fekvő-
beteg és a rendelőintézeti egység szétbontása, ezek egyike Újpest – mondta a főigazgató. „A statisz-
tikák mellett saját tapasztalatom is van, korábbi munkahelyeimen, két helyen résztvevője  voltam a 
szétválasztási folyamatnak. Például a Margit-kórházban két járóbeteg szakrendelőt, a Vörösvári úti és 
a Csobánka utcait vett át akkor az önkormányzat. Jól jártak a döntéssel a betegek is, mindenütt látvá-
nyosan javult a járóbeteg ellátás színvonala a korábbiakhoz képest.
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Dr. Bocskai Tamás, a Károlyi Sándor Kórház 
és Rendelőintézet főigazgatója

A gyermekszakrendelő önkormányzati segítséggel költözött át a Görgey 
úti SZTK felújított részébe (képünkön Nagy István népjóléti alpolgármes-

ter, mellette Dr. Lengyel Zsuzsanna ügyvezető főorvos, a háttérben 
dr. Hollósi Antal) Októbertől a fenntartója is az újpesti önkormányzat lesz.



Cool-Pest 
már 
pólókon
Eddig összesen 32 különböző logóterv 
érkezett a Wintermantel Zsolt polgár-
mester által meghirdetett tervezői pá-
lyázatra. A szebbnél szebb grafi kai meg-
oldások az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalon tekinthetők meg. 
Mint arról korábban beszámoltunk, a 
nyertes alkotások pólókon, bögréken, 
kulcstartókon és számos egyéb aján-
déktárgyon tűnnek majd fel, amelyeket 
a hamarosan megnyíló újpest shopban 
lehet majd megvásárolni. Az érdeklődő 
közönség egy kis ízelítőt már kapott eb-
ből, hiszen az újpesti Családi Napon, az 
első beérkezett pályamunkákból készí-
tettek néhány pólót, amelyet a közön-
ség meg is vehetett. A rendezvényen ki-
derült: óriási az érdeklődés az Újpest 
logós, feliratos kuriózumokra.

Kedvező ajánlatokat kapott 
az önkormányzat, így több 
játszóeszközt tud vásárol-
ni – többek között erről, to-
vábbá a tagóvodásításról és 
a polgárőrök támogatásáról 
döntött a képviselő-testület.

 
tervezettnél több játszóesz-
közt vásárolhatnak az okta-
tási, nevelési intézmények 

– derült ki a képviselő-testület május 
26-i ülésén. Wintermantel Zsolt pol-
gármester a közbeszerzési terv mó-
dosítása kapcsán elmondta, mivel na-
gyon kedvező ajánlatok érkeztek, az 

így képződött pénzmaradványt a ter-
vezettnél több játszóeszköz beszerzé-
sére fordíthatják. A közbeszerzési terv 
elfogadott módosításának köszön-
hetően megvalósulhat a Király utcai 
ökológiai park, a szoftverek beszerzé-
se, valamint a Káposztásmegyeri Re-
formátus templom előtti gyephéza-
gos parkoló.

Ugyancsak támogatta a testület, 
hogy a Leiningen Utcai Óvoda a Fóti 
Óvoda, míg a Királykerti Óvoda a Li-
get Óvoda tagóvodájaként működ-
jön tovább. A határozatot nem tá-
mogatta Pajor Tibor, a Jobbik frak-
cióvezetője.

A képviselő-testület elfogadta az 
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. és az Új-
pesti Sajtó Kft. tavalyi beszámolóját, 
illetve jóváhagyta a gazdasági bizott-
ságban történő tagcseréket.

Ugyancsak megtárgyalták és meg-
szavazták a képviselők a két, Újpesten 
működő polgárőr szervezet támoga-
tásáról szóló előterjesztést, melynek 
köszönhetően több forráshoz jut-
hatnak az önkéntes rendfenntartók, 

akiknek Wintermantel Zsolt az ülésen 
külön is megköszönte munkáját.

A képviselők zárt ülésen döntöttek 
az Újpest Gyermekeiért- és az Újpest 
Egészségéért-díj adományozásáról.  

 – U. N.

Pont a laktanyára
Egy elhúzódó ügy végére tett pon-
tot a képviselő-testület, amikor le-
zárta a Hunyadi laktanya hasznosí-
tására még tavaly kiírt pályázatot. 
Bár az második nekifutásra is ered-
ménytelenül végződött, az előző 
képviselő-testület elmulasztotta 
kinyilvánítani a lezárását. A dön-
tés értelmében az önkormányzat 
új pályázatot ír ki. 

A

4 K ö z t é r

Plusz forráshoz juthatnak az újpesti polgárőrök

Még több játék 
jut az óvodákba, 
iskolákba 

Május 25-én Wintermantel Zsolt polgármester, 
országgyűlési képviselő vendégeiként az Ország-
házba ezúttal a Mozgássérültek Budapesti Egye-
sülete újpesti szervezetének tagjai látogathattak.

Késő estébe nyúlt május 20-án, pénteken az Újpesti Köz-
művelődési Kör „A mi Újpestünk” címmel szervezett est-
je a Polgár Centrumban. Wintermantel Zsolt polgármester-
rel dr. Kőrös András, a társaság egyik vezetője beszélgetett.



Működni fog 
a szökőkút
Június 8-tól ismét működni fog a Szent István téri 
szökőkút – tudtuk meg a Városházán. Uti M. Atti-
la főosztályvezető elmondta, eddig azért nem indí-
tották el, mert még májusban is voltak fagyos éjsza-
kák, másfelől el kellett végezni a karbantartási mun-
kákat. A téren jelenleg garanciális munkák folynak. 
Június 8-ig megcsinálják a most homokkal borított 
felület melletti folyókát, ami elvezeti majd a nagy 
esőzések során felgyülemlett vizet, továbbá előké-
szítik füvesítésre a területet. Ezzel egy időben a  kis-
piac előtti parkoló térségében a burkolaton kijavít-
ják a süllyedéseket és a szegélyt.

A városvezetés felhívja a fi gyelmet, hogy a szökő-
kútban pancsolni tilos, mert az balesetveszélyes és 
közegészségügyileg sem engedélyezett.
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Több ezren vettek részt Káposztásmegyeren a Bőröndös utcá-
ban, ahol a „Muskátli csak Újpestieknek” akció keretében 5 ezer 
egynyári virágokat osztottak. Másnap a Családi Napon a vízto-
ronynál, reggel ismét ugyanennyi muskátli talált gazdára. A pol-
gármester mindkét helyszínen részt vett az ajándékozásban.

Minden júniusi hétvégén, csak újpestieknek  

Ingyenes buszok 
a Gyerekszigetre 
Újpest Önkormányzata és a Sziget Kft. közötti meg-
állapodás eredményeként az újpesti családok egy-
szerűen és ingyenesen juthatnak ki a Hajógyári-szi-
geten 4 hétvégén megrendezendő Gyerekszigetre.

Indulási napok: 2011. június 4-26., hétvégén 10.00-18.00. Indulási idő-
pontok: Szombaton és vasárnap 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 és 16 
órakor. A Hajógyári-sziegetről, a K hídnál lévő parkolóból a buszok 10:30, 
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 és 17:30-kor indulnak viszza. Az in-
gyenes járatok Újpest központjából, az új Városháza mellől startolnak. Május 
31-én délután, a Városházán az érdekeltek tovább csiszolták az együttműködé-
si megállapodást, amely a buszszolgáltatásra is kiterjed. A megbeszélésen a Sziget 
Kft.-t Gerendai Károly ügyvezető, az önkormányzatot dr. Kató Balázs, jogi tanács-
nok és Tóth Sándor, az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezető igazgatója képviselte.  – Á. T.

Huszonötödik születésnapját ün-
nepli idén a Deák ovi, az ünnep-
ségen részt vett Wintermantel 
Zsolt polgármester is.



ájus 30-án, délelőtt tíz-
kor három autó állt meg 
a Berda József utca 2. szá-

mú ház előtt. Az egyik kocsiból négy 
rendőr, a másikból a végrehajtó, a 
harmadikból az Újpesti Vagyonkeze-

lő Zrt. munkatársai szálltak ki. A kí-
vülről is megviselt épület nem tűnt 
bizalomgerjesztőnek. L.-ék lakásának 
ablaka az utcafrontra nézett, a bejá-
rati ajtó pedig a közös közlekedő fe-
lől nyílt. Azaz nem nyílt, hiába ko-

pogott nagy türelemmel a végrehaj-
tó. Bentről nem hallatszott semmi 
zaj. Egy lakatos is a helyszínen tar-
tózkodott, ám az ő munkájára ez-

úttal nem volt szükség, mert a ki-
lincs lenyomása után kiderült, nyit-
va az ajtó, a lakásban nem találtak 
senkit. A volt bérlők a használható 
tárgyakat elvitték, ismeretlen hely-
re távoztak.

Kifelé menet a kilakoltatók megáll-
tak a villanyóra szekrények előtt, hogy 
leolvassák az óra állását, de be kellett 
látniuk, ez reménytelen, ugyanis L.-ék 
máshonnan szedték az áramot.

A gyengébb idegzetűeknek azt 
ajánljuk, kerüljék a helyet, mert még 
az élettől is elmegy a kedvük. Gyakor-
latilag az összes vakolat lehullott a pe-
nészes falakról, az ajtók elrohadtak, az 
ablaküvegek töröttek. Néhány mocs-
kos tárgy maradt csak mementóként. 
Na meg a gyomorforgató bűz. 

 Kép és szöveg:  ÁDÁM TAMÁS

Ebeseknek áll 
a világ?
Folytatjuk az Újpesti Párbeszédben sokak által jel-
zett ebtartási kérdések bemutatását. A témában az 
eszmecsere a város Facebook oldalán is zajlik

A biciklis-autós ellentéthez hasonló vita kezdett ki-
alakulni az Újpest-Káposztásmegyer Facebook oldalon 
az ebtartással kapcsolatban. Emlékezetes, hogy lapunk 
nemrég olvasói levelet közölt, amelyben egy újpesti ku-
tyatulajdonos arról panaszkodott, a közterület-felügye-
lők megbüntették az ebtartási szabályok be nem tar-

tása miatt. A levélnek a Facebook oldal átlagos forgal-
mához képest is meglepően nagy visszhangja lett. Töb-
ben támogató, helyeslő megjegyzéseket fűztek az ügy-
höz, hangsúlyozva, hogy bizony a közterületesek állítá-
sa szerintük legalábbis megkérdőjelezhető. A hatóság 
emberei ugyanis arra hivatkoztak a büntetés kiszabása-
kor, hogy ők maguk személyesen is, járőrözés közben és 
az önkormányzat is írásban, többször fi gyelmeztették a 
kutyásokat a szigorú ebrendeletre, és csak a türelmi idő 
lejárta után kezdtek bírságolni. 

Az ebtartók természetesen rosszallásukat fejezték 
ki az üggyel kapcsolatban, viszont sokan voltak olya-
nok is, akik a kutyatulajdonosok magatartását kifo-
gásolták. A negatív megjegyzések között a póráz nél-
kül sétáltatott kutyák, a fel nem szedett ürülék, sőt, 
anyagi szempontok is szerepeltek. Volt, aki egyenesen 
azt akarta, hogy a kutyafuttatók létesítését fi zessék a 
kutyások, akik használják. Erre az ebadó bevezetését 
látta a hozzászóló célszerűnek. Abban nagyjából min-
denki egyetértett, hogy a meglévő kutyafuttatók szá-
ma és mérete nem elegendő. Mint ahogyan a korábbi 
lapszámunkban megírtuk: a kutyafuttatók számának 
növelését tervezi az önkormányzat.  – U. N. 

Kilakoltatás a Berda József utcában

Csak mocsok 
és bűz maradt
Tovább folytatódnak a kilakoltatások Újpesten. Ezúttal 
a Berda József utca 2. szám alatti szociális lakásban élők-
nek kellett elhagyniuk az épületet, ugyanis több millió 
forintos tartozást halmoztak fel. L.-ék nem várták meg 
a hivatalos embereket, maguktól távoztak. Bűz, mocsok 
maradt utánuk, a lakás gyakorlatilag használhatatlan.

M

Fészeklelakók
Mint arról előzőekben beszámoltunk, L.-ék éveken keresztül laktak egy Jó-
zsef Attila utcai bérlakásban úgy, hogy egyetlen fi llér lakbért sem fi zettek. 
A népes család eléggé lelakta a helyiségeket, az egyik válaszfal idővel meg-
adta magát, omladozott. Hogy a nagyobb bajt elkerüljék, a Vagyonkeze-
lő szakemberei helyrepofozták a falat. A munkálatok ideje alatt a lakók az 
egyik rokonhoz költöztek. Amikor befejeződött a felújítás, a család egyik 
fele visszament a József Attila utcába, a többiek pedig maradtak a roko-
noknál, a Berdában. Megtetszett nekik a hely.

Időközben elérkezett az a pillanat, amikor már nem lehetett tovább ha-
logatni a bérlők kiköltöztetését, hiszen több milliós tartozást halmoztak 
fel. Ezek után a család újra egyesült, a Berda József utcába tették át székhe-
lyüket, csakhogy itt is sem fi zettek semmit, ezért nem maradhatott el ez a 
kilakoltatás sem.
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Prog ram-
nap tár 
2011. június 3–9-ig   

IDŐ SZA KI KIÁLLÍTÁSOK
� 9.00-18.00: Dárday Nikolett iparmű-
vész 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
� 17.00: Június 3-án, kiállítás megnyitó: 
35 éves a Kormorán együttes. Megnyitja: 
Wintermantel Zsolt polgármester. 
Megtekinthető: június 8-ig, naponta 
9.00-18.00-ig: Újpesti Gyermek Galéria 
� 9.00-18.00: A Karinthy Frigyes ÁMK 
tanulóinak „Local to Global” c. környe-
zetvédelmi kiállítása, szeptember 
12-ig. KFÁMK Főépület Galéria.
� 9.00-18.00: Vincze Ágota és 
Képzőművészeti Körének kiállítása 
„Tiszta forrásból – a továbbélő népmű-
vészet” címmel. Rajz- és festménykiállí-
tás, szeptember 12-ig. KFÁMK Főépület 
� Június 17-ig: A Leonardo da Vinci 
Képzőművész kör 2010/2011-es tanévé-
nek záró kiállítása. Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium, Károlyi Galéria
� Gyermekszemmel az élménytől a kép-
zeletig. Megnyitó: június 9-én, 14 óra-
kor. Az ÚPSZK rajpályázatának kiállítá-
sa, június 19-ig. Újpesti Gyermek 
Galéria

Június 3., péntek
FESZTIVÁL
Folklór Fesztivál, kirakodó vásár. Szent 
István tér

HANGVERSENY 
19.00: Emlékkoncert Liszt Ferenc szüle-
tésének kétszázadik évfordulója alkal-
mából. Orgona- és kórusművek. Újpest- 
Kertvárosi Plébániatemplom

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
17.00: „Hippokratész esete a zacskós 
levessel”. Élelmiszerekről, táplálkozásról 
őszintén. A „Vér és arany” Ady baráti tár-
saság programja. Újpesti Polgár Centrum

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
9.00-12.00: Ringató. KFÁMK KH 

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

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC 
15.00-16.30: Jazzbalett. Ady MK
16.30-18.00: Társastánc-gyermek. 
KFÁMK KH

14.30-18.15: Hip-hop. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes 
foglalkozásai. Ady MK

Június 4., szombat 
FESZTIVÁL
Folklór Fesztivál, kirakodó vásár. Szent 
István tér

LITURGIA ÉS HANGVERSENY
18.00: Ünnepi, hálaadó mise Újpest leg-
nagyobb, 100 éves hangszeréért, majd 
ünnepi orgonahangverseny Kemenes 
András zongoraművész, Tarcsi Veres 
Attila kántor és az Adorate Művészeti 
Egyesület részvételével. Egek Királynéja 
Főplébánia templom 

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

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

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

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái. 
Ady MK

Június 5., vasárnap
FESZTIVÁL
Folklór Fesztivál. Szent István tér

ZENE, TÁNC
17.00-22.00: Hétvégi Randevú. Ady MK
17.00-22.00: Ötórai Tea. Társastánc 
party. UGYIH

Június 6., hétfő
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

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

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

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

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

Június 7., kedd
MAGYARDAL
15.00: Az Újpesti Magyardal és Zenebarát 
Társaskör záró összejövetele. Ady MK

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

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

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

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

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

Június 8., szerda
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

KÉZMŰVESSÉG
17.00-18.30: Agyagozás. KFÁMK Főépület

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

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

Június 9., csütörtök
OKTATÁS
14.00: ÚPSZK Gála és rajzpályázat kiállí-
tás megnyitó. Újpesti Gyermek Galéria

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

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

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. Mi is a 
mértékletesség? Csengei Károly előadá-
sa. UGYIH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK

18.00-19.00: Rock and roll. UGYIH
18.30-19.30: Kezdő Zumba. KFÁMK KH
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! 

JÓTÉKONYSÁGI RUHAOSZTÁS
A Budapest-Káposztásmegyeri Refor-
mátus Egyházközség folytatja jótékony-
sági ruhaakcióját a Karinthy Frigyes Ál-
talános Művelődési Központ Közössé-
gi Házában (IV., Lóverseny tér 6.). A kö-
vetkező alkalom június 6-án, hétfőn és 
7-én, kedden lesz, amikor 10-től 18 órá-
ig várják az érdeklődőket.

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

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

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

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

Galéria 1043 Bp., Ár pád út 66. Tel.: 
379-3114

�  Karinthy Fri gyes ÁMK Fő épü let: 
1048 Bp., Haj ló u. 2-8. Tel.: 380-6188, 
380-6163

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

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

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

P r o g a m a j á n l ó 7 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  2 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  j ú n i u s  2 .







Ezt 
ajánljuk

HÉTVÉGI RANDEVÚ
Hiába köszönt ránk a nyár és a sza-
badtéri programok sokasága, az Ady 
Endre Művelődési Központ Hétvégi 
Randevúja folytatódik. Minden héten 
vasárnap biztos pont a 17-től 22 
óráig tartó program, amely nem okoz 
csalódást. A hatvanas-hetvenes-
nyolcvanas évek zenéjét játsza a Silver 
Boys együttes. A belépő 1000 forint, 
de a visszatérő vendégeknek érdemes 
klubtagsági kártyát váltani, mert 
azzal kedvezménnyel látogatható a 
Hétvégi Randevú.

VIZSGAREMEKEK 
Vizsgamunka-kiállításra várja a lakbe-
rendezés iránt érdeklődőket a Kozma 
Lajos Faipari Szakközépiskola. A júni-
us 24-ig hétköznapokon és vasárnap 

9-18 óráig látogatható kiállítás a 
hajdanvolt faipari fellegvárra is emlé-
kezteti a látogatót. A nosztalgia 
mellett a mai szakemberek kéz-
ügyességét, a tanárok elkötelezettsé-
gét is megtapasztalhatjuk, hiszen az 
asztalos szakma szépségéről és nehéz-
ségeiről egyaránt meggyőződhetünk. 
A vizsgamunka-kiállítást a szép búto-
rok kedvelői mellett a pályaválasztás 
előtt álló hetedikeseknek és a most 
érettségizőknek egyaránt ajánlják a 
szervezők, akik a kiállítás ideje alatt a 
képzési formákról is szólnak. 

LEONARDO MESTER KÖVETŐI
A Leonardo da Vinci Képzőművész 
Kör idén is megtartotta tanévzáró 
kiállítását. A gyermekek és a felnőt-
tek művészeti kibontakozását szak-
körként egyengető Szarka Hajnalka 
festőművész tanítványai ezúttal a 
Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium aulájában lévő Károlyi 
Galériában állítottak ki. Mindazok, 
akik a június 17-ig nyitva tartó tár-
lat láttán maguk is kedvet kapnak az 
alkotómunkához, keressék bizalom-
mal a szakkörvezetőt. 

HIPPOKRATÉSZ ÉS A ZACSKÓS LEVES
Folytatódik a „Vér és Arany” Ady 
Baráti Társaság elnöke, dr. Ady 
Endréné által szervezett egészségügyi 
előadássorozat. Az elsősorban nyug-
díjasok érdeklődésére és tájékoztatá-

sára létrejött programban ezúttal az 
élelmiszerekről, a táplálkozásról 
nyújtanak hasznos és követendő 
információkat. A „Hippokratész 
esete a zacskós levessel” című elő-
adás június 3-án, pénteken 17 óra-
kor kezdődik az Újpesti Polgár 
Centrumban, ahol Vadász László 
gasztronómiai szakértő és Varga 
Sándor természetgyógyász lesz az 
jelenlévők segítségére. A programot 
Györgyi Béla előadóművész színesíti 
versmondással. A belépés díjtalan!

KÉT KIÁLLÍTÁS
Az Újpest Galériában két kiállítást 
ajánlunk: Z. Gács György, Mánczos 
József és Báthory Júlia tanítványa-
ként az üvegbe „beleszerető” Dárday 
Nikolett 1967-ben diplomázott. Saját 
kísérletezésének eredménye a ter-
mészeti maradványok üvegbe égeté-
se, melynek látványa különleges 
élményt jelent. Munkássága gazdag-

ságát jelzi a megszámlálhatatlanul sok 
kiállítás, tárlat, valamint a róla írt gaz-
dag irodalmi anyag. A kiállítás létrejöt-
tét a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatja. Az Újpest Galéria másik kiállító-
termében Fecske András művészeti író 
és Frank Endre kertészmérnök, a 
Balaton Csoport tagjainak fotókiállítá-
sa látható. Mindkét 
kiállítás június 
19-ig látogatható.

TANÖSVÉNY
A Megyeri híd pesti hídfőjének közelé-
ben június 3-án, 10 órakor tanös-
vényt avatnak a homoktövis élőhelye 
mentén. A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület Budapesti 
Helyi Csoportja a Fővárosi Önkormány- 
zat Környezetvédelmi Alap pályázatá-
nak segítségével létesítette a tanös-
vényt, azon a helyen, ahol minden 
évben kérik a homoktövis gondozásá-
ra, a terület tisztítására azokat, akik szá-
mára fontos a környezetvédelem. 

A VÉRTANÚK EMLÉKÉRE
Haláluk évfordulóján ez alkalommal is 
szentmisén emlékeznek meg a 
Clarisseum-Szent István Király plébánián 
a diktatúra által 1953-ban meggyilkolt 
Sándor István szalézi testvérre és mártír-
társaira. A szentmise és a megemlékezés 
helye: június 5., 10.30, Clarisseum, 
Árpád út 199. Az áldozatokért felaján-
lott szentmisét követően a templom-
kertben, a Don Bosco szobornál elhe-
lyezett emléktáblánál, Wintermantel 
Zsolt polgármester mond beszédet. 
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Önnek is sikerülhet!
A TÁMOP-3.2.3-08/1/KMR-2009-
0008 Észak-pesti felnőttképzés – 
Élethosszig tartó tanulás hátrányos 
helyzetű csoportokban projekt kere-

tében várjuk 8. évfolyamot végzett felnőttek 
jelentkezését Szakképzés előtt – Bemeneti kompe-
tenciák fejlesztése alacsony iskolai végzettségűek 
számára elnevezésű térítésmentes képzésre.

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

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

MIT NYÚJTUNK?
•  Fejlesztjük a tanulási készségét, könnyebben megy 

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

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

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

• Számítógéppel támogatott tanulás
•  A képzés idejében támogatásban részesül

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

A projekt az Európai Unió támogatásával az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.



– Gondoltad volna harmincöt éve, hogy 
ilyen hosszú életű lesz a zenekar?

 – Mick Jagger évtizedekkel ez-
előtt egyszer azt mondta: talán van a 
Rolling Stonesban még két-három év. 
Ehhez képest nagy koncertekre készül-
nek. Persze én sem gondoltam, hogy ez 
a kaland ilyen sokáig tart majd. 

–Mi, öregebbek, még emlékszünk az 
„ősidőkre”: nyakig belemerültél a tánc-
ház mozgalomba.

– Sebőékkel zenéltem, elindultak a 
táncházak, játszottunk a Kassák Klub-

ban, nagyon, de nagyon szerettem azt 
a világot. Gyönyörű volt. 

– Ha jól érezted magad a táncház-
ban, miért lettél hűtlen hozzá?

– Kissé megorrolt rám a mozga-
lom, mert felvittem a dobogóra, és 
felhangosítottam a népzenét. Nagy 
találmány volt, akkor nálunk még ezt 
senki nem csinálta. Egyik oldalról tá-
madtak a táncházasok, másik oldalról 
pedig a rockosok. Mert hát micsoda 
banda az, amelyik hegedűvel, citerá-
val, töröksíppal próbál betörni ebbe 

a piacba! Már akkor az volt a vélemé-
nyem, nekünk csak olyat szabad csi-
nálni, ami egyedi, ezzel lehet kitörni. 

– A külföld is befogadta a zenéteket?
– Negyedszázada gyakorlatilag fo-

lyamatosan játszottunk Hollandiában, 
Németországban, Belgiumban, Fran-
ciaországban. 

– Itthon is igen népszerűek voltatok.
– Az egyetemisták és főiskolások kö-

rében feltétlenül. Ők azok, akik a vál-
lukra emeltek egyszer, és ugyanúgy 
hatvan évesek lettek, mint mi. Meg-
érezték a progresszív zenei irányban 
rejlő lehetőségeket, a dalszövegben 
elrejtett szimbólumokat. Mert tudo-
másul kell venni, hogy a rendszervál-
tás előtti popzenei szövegeket leg-
többször rejtjelezni kellett. Ehhez tár-
sult még az, hogy olyan muzsikát tet-
tünk fel a rock színpadára, amelyek az 
ősi magyar dallamvilágot idézték, nép-
dalokból épültek fel. 

– Teltházas koncerteket adtatok, 
és jött a Honfoglalás című fi lm, amit 
Koltay Gábor, a bátyád rendezett, te 
meg mellé tetted többek között a Kell 
még egy szó című dalt.

– Sikerült egy olyan dalt megír-
ni, amely rengeteg ember lelkét meg-
érinti. Megdermedtem, micsoda fele-
lősség az, ha ennyi emberhez eljut az 
üzeneted. A Kormoránnak lelke van.

– Tekintsünk előre.
– Szeretném megtenni, amit a Jó-

isten rám mért, amit elvár tőlem az 
a sok-sok ember, akikkel találkozom 
a koncerteken. Mert a koncert egy 

nagymise, ami lehet például Újpes-
ten is.

– Miért pont Újpest lesz a centrum-
ban?

– Mert itt adottak a feltételek, és 
nagy szeretettel fogadnak bennün-
ket. Ám az igazsághoz az is hozzátar-
tozik, hogy Szűts Pista zenészbarátom, 
az együttes oszlopos tagja újpesti, 
Káposztásmegyeren él. Szorgalmazója 
volt, hogy csináljunk a kerületben egy 
hagyományteremtő fesztivált. 

 – ÁDÁM TAMÁS

HÁROM ÉS FÉL ÉVTIZED
A Kormorán együttest 1976-ban 
alapította Koltay Gergely, aki a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem fuvola tanszakán végzett. A 
zenekar a honi zenei életben első-
ként ötvözte a népzenei elemeket 
a nemzetközi rock stílusjegyei-
vel. Koncertprogramjain kívül egy 
sor albumot készített pop éneke-
seknek, blues és rock sztároknak, 
színészeknek. Megannyi színpadi 
mű, opera, valamint fi lmzene bi-
zonyítja a zenekar sokszínűségét, 
s alkotóerejét. 
Huszonöt éves jubileumi kon-
certjük alkalmával megkapták „A 
Magyar Szabadság” díjat, Koltay 
Gergely munkásságáért átvehet-
te Mádl Ferenc köztársasági elnök 
által adományozott „Magyar Köz-
társasági Aranykeresztet”. 2009-
ben „Magyar Örökség” díjat kap-
tak.

Június 5-én Újpesten ünnepel a legendás folk-rock együttes

A Kormoránnak lelke van
Harmincöt éve, hogy megalakult a legendás Kormorán 
együttes, amely vasárnap hatalmas koncertet ad Újpes-
ten, a Folklór fesztiválon, illetve pénteken egy emlékkiál-
lítás nyílik az Újpesti Gyermek Galériában. Ebből az alka-
lomból exkluzív interjút adott lapunknak Koltay Gergely, 
a zenekar alapítója, vezetője.

Önkormányzati segítség 
a Clarisseumnak

Befejeződhet 
a templom
felújítása
Több mint húsz éve nevezték ki Bíró Lórántot 
az újpesti Clarisseum plébánosának, és bizony 
már akkor is elég rossz állapotban volt az épü-
let. A kormányzó, Újpest díszpolgára megfogad-
ta, addig nem nyugszik, míg rendbe nem teszik 
Isten házát. 

Első lépésként a belső tér újult meg, aztán ahogy 
teltek az évek, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nem 
odázható a végtelenségig a külső felújítás sem. Már 
csak azért sem, mert úgynevezett ideiglenes helyi 

védettséget élvező épületről van szó. Bíró Lóránt 
plébános nem ismert lehetetlent.

Ha olykor döcögve is, de haladtak a munkálatok-
kal, felújították a tetőt, új csatornákat szereltek fel, 
a szétvert villanyszekrényt is lecserélték. A fák ölel-
te kis templom falai azonban továbbra is lehango-
ló képet mutattak. 

– Évekkel ezelőtt összejött egymillió forint, ami-
nek nagyon örültünk – mondja a plébánia kor-
mányzója. – A toldozgatásnak semmi értelme, 

ezért úgy döntöttünk, várunk, hátha szaporodnak 
a forintok. Így is lett, az önkormányzat a követke-
ző évben megtoldotta egymillióval az összeget. 
Kész lett belőle a lépcső és a bejárati rész fele. Azt 
már mégsem hagyhattam, hogy félbe maradjon az 
építkezés, ezért az önkormányzat segítségét kér-
tem, a kapott egymillióból befejezhettük a hom-
lokzatot. A következő munkafázis a torony felújí-
tása volt, ami jelenleg is zajlik. A nyolcmilliós ösz-
szeget az önkormányzat és az érsekség közösen te-
remtette elő. 

Bíró Lórántot újra bekopogott a Városháza ajta-
ján, és megosztotta elképzeléseit a városvezetőkkel. 
Az önkormányzat nyitottnak bizonyult, és az idei 
költségvetésbe betervezett támogatás kifi zetését 
előrehozta. Valósággá válik hát az álom: a templom 
régi fényében csillog majd. 

(Június 5-én, 10.30-kor a Clarisseumban Sándor 
István szalézi tesvérre és mártírtársaira emlékez-
nek szentmisén, bővebben a 10. oldalon)

 – ÁDÁM T.
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Pályázati fi gyelő
Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Újpesti Diákösztöndíjak el-
nyerésére a 2011/2012. tanévre.

Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi 
eredményt elérő, illetve a művészetek vagy a sport területén kiemelkedő-
en tehetséges újpesti tanulókat és hallgatókat.

A diákösztöndíjat az alábbi kategóriákban lehet elnyerni:
1.  Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj
2. Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj
3.  Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj
4.  Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj
A pályázaton – az egyéb feltételek fennállása esetén – azok a diákok ve-

hetnek részt, akik a pályázat benyújtása napján, illetve 2011. január 1-jén 
is Újpesten bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

A feltételekről, a pályázat benyújtásának módjáról részletes tájékoztatás 
olvasható a www. ujpest.hu weboldalon. Figyelem! A pályázó ugyanabban 
a pályázati fordulóban csak egy kategóriában pályázhat. A pályázati adat-
lapok benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.

A benyújtás helye: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatal, Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály (Budapest IV. Ist-
ván út 14. I. 35.) A pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáiban – Budapest IV. István út 15; Hajló u. 42–44. – illetve 
letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.ujpest.hu)

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, 
Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai a 231-3298-as telefonszámon.

 Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
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Bíróság elé kerül a szadista producer
Vádat emelt a IV-XV. kerületi ügyészség a tavaly 
januárban kipattant újpesti pornófi lmforgatás 
ügyében egy ember ellen súlyos testi sértés bűn-

tette miatt. 
Az ügyben a nyomozást januárban zárták le. Mint isme-

retes, a rendőrség tavaly januárban sajtótájékoztatón kö-
zölte, hogy egy hétgyermekes anya névtelen levele alap-
ján leleplezték Újpesten egy szado-mazo pornófi lm illegá-

lis forgatását. A nő levele egy telefonszámot is tartalmazott, 
a rendőrök így jutottak el a sértetthez, aki elmondta: jelent-
kezett egy hirdetésre, amelyben „szexmentes, de meztelenül 
végzendő feladat” szerepelt 100-200 ezer forintért. 

Az újpesti helyszínen közölték vele, hogy szado-mazo pornóról van szó, 
de imitálják az ütéseket, neki pedig el kell játszania a fájdalmat. Ágyhoz, 
padhoz kötözték, majd nádpálcával, korbáccsal és egy lapos tárggyal ütle-
gelni kezdte őt egy másik nő. A felek megállapodtak abban, hogy amikor 
valamelyik szereplő jelt ad, leáll a felvétel. Amikor az ütlegelt nő kimondta 
a megbeszélt mondatot, a másik abbahagyta a bántalmazását, de a produ-
cer ekkor odalépett hozzájuk, és mindkettejüket megverte.

KISKAVICSOK MAGÁNÓVODA 
ÉS FEJLESZTŐHÁZ

Szeretettel várunk minden kisgyer-
meket már 2 éves kortól! Gyönyörű 
villaépületben, 2000 m2-es, ősfás ud-
varral rendelkező óvodánkban 3 nor-
mál és 1 gyógypedagógiai csoportot 
indítunk. Csoportos foglalkozásain-
kon kívül minden gyermek számára 
egyéni fejlesztést is  biztosítunk. 
EGÉSZ NYÁRON NYITVA TARTUNK!
Bp., 1046 Vécsey Károly utca 120.
Web: www.kiskavicsok.hu
E-mail: kiskavicsok@gmail.com
Telefon: 06-20-917-7228

Részletes információk, hírek, tudnivalók:  
w w w. u j p e s t . h u

C s a t l a k o z z o n  h o z z á n k !
                        www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Nyári fejlesztő foglalkozások 
a gyermekrendelő pszichológiáján
A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Gyermek szakrendelője (IV. Görgey A. 30) 
2011. június 21. és augusztus 18. között fejlesztő foglalkozásokat tart 5 éven felüli gye-
rekek számára. A foglalkozások csoportos és egyéni formában történnek előzetes megbe-
szélés szerint. A tervezett foglalkozások: kézműves foglalkozás, mozgásterápia, iskolai elő-
készítő foglalkozás, logopédiai felmérés, fejlesztés – ez utóbbi egyéni terápia formájában. 
A foglalkozások időpontja előreláthatólag kedden, szerdán és csütörtökön lesz. A csopor-
tos foglalkozásokat a jelentkezők számától és életkorától függően egy-másfél órás időtar-
tamban délelőttönként, míg az egyéni terápiákat délután tartanánk.

A foglalkozásokon való részvételhez előzetes megbeszélés szükséges, melynek során el-
dönthető, hogy a gyermeknek milyen típusú és milyen formában történő foglalkozások-
ra van szüksége. Előzetes megbeszélésre időpontot lehet kérni a rendelőben személyesen, 
hétköznap 9-18 óra között (Görgey u. 30., földszint) a gyermek pszichológiai osztályon, 
vagy ugyanebben az időben a 06 (1) 369-2333-as telefonszámon. 

 Dr. Lengyel Zsuzsanna a gyermek szakrendelő vezetője

REJTVÉNYFEJTŐK FIGYELMÉBE!
E heti lapszámunkból- anyagtor-
lódás miatt-kimaradt a kereszt-
rejtvény. Olvasóinkat a jövő hé-
ten kárpótoljuk. A szerkesztőség

NYÁRI SZÜNET
Az Újpesti Magyardal és Zenebarát 
Társaskör minden kedves tagjának a 
nyári szünetre jó pihenést kívánok. 
Legközelebb szeptember 6-án, 15 óra-
kor találkozunk, a 3 éves, ünnepi évad-
nyitónkon. László Mária körvezető

Felhívás
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata meghirdeti az „Újpest Díszpol-
gára” és az „Újpestért” díj adományozására vonatkozó felhívást.

A javaslatokat kizárólag az erre rendszeresített adatlapokon lehet megtenni, amelyek 
átvehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp., IV. István út 15., illetve 
Bp., IV. Hajló u. 42-44.), illetve letölthetők az Önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu). 

A felterjesztéseket 2011. június 10-ig a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Oktatási 
Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen az Ügyviteli Osztályon keresz-
tül. (1041 Budapest, István út 14.)

A díjak adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönt. A díjak ünnepélyes átadására az Újpesti Városnapok keretén 
belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Művelődési 
és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3209-es telefonszámon. 

 Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester



Tanévzáró 
Sportparty
Újpest Önkormányzata sportnap-
ra és főzőversenyre hív minden 
kedves érdeklődőt! 

A program fővédnöke: Wintermantel Zsolt, Új-
pest polgármestere. A sportparty helyszíne: Új-
pest, Tábor u. 24. (az Önkormányzat Ifjúsá-
gi Sporttelepe). Időpontja: 2011. június 11. 
(szombat) 9 órától 15 óráig.

A SPORTPARTY PROGRAMJA
Labdarúgó torna felnőtt férfi  csapatok részére.
Játékforma: 1+5 fő (+ 4 fő tartalék). Lebonyo-
lítás: a benevezett csapatok számától függően 
2, vagy több csoportban körmérkőzés + I–III. 
helyért helyosztó. Stoplis cipő használata tilos!    
Parkröplabda torna 
Résztvevők: 4 fős vegyes csapatok  (2 fő lány+2 
fő fi ú) + 2 fő tartalék  –  korosztály megkötés 
nélkül. (Egy időben legalább 2 lány legyen a pá-
lyán!) Lebonyolítás: körmérkőzés + helyosztók.

Pontgyűjtő
Különféle egyéni próbákon való részvétellel 
gyűjtött pontok ajándékokra válthatók a Pont-
boltban! Sportkínálat: tájfutás, grundbirkózás, 
dekázás, kapura rúgás, helyből távolugrás, ha-
nyattfekvésből felülés, ugrálókötelezés, darts, 
légpuska lövészet.

Főzőverseny:  „Készítsd el a legjobb lecsót!”
Az étel elkészítéséhez biztosítjuk az alábbiakat: 
1 kg hagyma, 2 kg paprika, 1 kg paradicsom. 
Minden csapat részére biztosítunk egy asztalt, 
két padot, tűzifát és tűzrakóhelyet. A felsorol-
takon kívül a főzéshez szükséges további esz-
közöket és alapanyagokat mindenki hozza ma-
gával. Alapanyagok átvétele, főzőhelyek elfog-
lalása 9 órától, az elkészült ételek zsűrizése 13 
órától.

Eredményhirdetés: a labdajátékok és a főző-
verseny helyezettjei részére kb. 14.30 órakor. A 
díjakat átadja: Wintermantel Zsolt, Újpest pol-
gármestere. A labdarúgó és a parkröplabda tor-
nára, valamint a főzőversenyre előzetesen kell 
jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Gyermek, If-
júsági és Sport Osztályán a 231-3177 telefonszá-
mon, vagy a sport@ujpest.hu e-mail címen. A 
labdarúgó és a parkröplabda tornára az első 16 
csapat, a főzőversenyre az első 30 csapat neve-
zését tudjuk elfogadni.

Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkor-
mányzata!

Budapesti önkormányzatok kispályás foci tornája: 5. hely

Jól szerepelt az újpesti válogatott
Harmadik alkalommal rendezték meg a budapesti kerületek foci tornáját. Idén a fővárosi önkor-
mányzat is benevezett, így 24 résztvevővel indította el a küzdelmet az esemény fővédnöke, Tarlós 
István főpolgármester.

Újpest Önkormányzatának csapatát Jókay Attila (csapatkapitány), Páli József,  dr. Tahon Róbert, Magas Gá-
bor, Lévay Gábor, Szimler Ferenc, Horváth Rudolf, Sárai Zoltán és Koltai Zoltán képviselte. Az időnként profi  
játékosokat is felvonultató ellenfelekkel szemben focistáink rendkívül jól helyt álltak, a csoportmérkőzések 
során egyszer sem kaptak ki,  hibátlan teljesítménnyel jutottak tovább. Külön kiemelést érdemel, hogy nem 
volt olyan csapat, amely egy gólnál többet tudott rúgni az újpestieknek, ami a rendkívül jó kapus teljesít-
ménnyel magyarázható. Jókay Attila vezetésével a 24 csapat közül az előkelő 5. helyet szerezte meg a gárda.

S p o r tÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  2 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  j ú n i u s  2 . 13 

Az Újpest női röplabda szakosztálya tizenhét év 
szünet után tavaly felébredt hosszúra nyúlt Csip-
kerózsika álmából. A mezőny legfi atalabb gárdá-
jával megvetette a lábát a röplabda bajnokság 
első osztályában. Idén már a dobogó harmadik 
fokára állhatott az UTE Volley gárdája.

– Tavaly sikerült erősítenünk, néhány kiváló játékos 
érkezett hozzánk – mondta Jurácsik Mátyás, a szak-
osztály vezetője. – Ennek is köszönhető, hogy jól me-
netelt a csapat, okoztunk meglepetéseket. Gratulálok 
mindenkinek, aki a sikerhez bármennyit is hozzátett. 
Azt viszont csak halkan jegyzem meg, egy-két találko-
zón akadtak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, va-
lamiért nem igazán akarták odafönt, hogy mi legyünk 
a bajnokok… Nem baj, jövőre a magyar kupában és a 
bajnokságban sem adjuk alább az első helynél. 

A bajnokság befejezése után a Magyar Röplab-
da Szövetség megkereste az újpestieket, s mivel az 
idei aranyérmes BSE nem vállalta a nemzetközi ku-
pában való szereplést, felkérték a lila-fehéreket, vál-
lalják a feladatot, induljanak el a Közép-európai 
Kupában. A vezetőség rövid gondolkodás után rá-
bólintott a szövetség kérésére, pedig tudták, hogy 
anyagilag a nemzetközi szereplés alaposan megter-

heli a költségvetésüket, mivel a találkozókon erősí-
tés nélkül kevés eséllyel lépnének pályára. 

– Wintermantel Zsolt polgármesterrel felvettük a 
kapcsolatot, aki igen nyitott volt a témában. Remél-
jük, hogy úgy a város, mint a kerületi cégek, vállala-
tok megpróbálnak egy kis segítséget nyújtani, hogy 
a nemzetközi kupában, amelynek találkozóit a tele-
vízió is közvetíti, külföldre is elvihessük Újpest hírét. 

Az UTE röplabda szakosztálya nem feledkezik 
meg az utánpótlás neveléséről sem. Junior, serdü-
lő és gyerekcsapatok is indultak a különböző baj-
nokságokban, ahol szép eredményeket értek el az 
idényben. A juniorok az országos bajnokságban 
előreléptek, hatodik helyet szereztek, az ifjúsági ku-
pában pedig megszerezték az első érmüket, amely 
bronzszínű volt. A serdülők szintén harmadikok 
lettek az országos bajnokságban.

Gegessi Pál, az utánpótlásért felelős vezető el-
mondta, a legkisebbek oktatására egy programot 
dolgoztak ki. Együttműködést terveznek a kerület 
iskoláival és a diáksport egyesületekkel. Szakmailag 
kívánnak segítséget nyújtani, de terveik között sze-
repel az edzők oktatása, valamint egy kerületi röp-
labda kupa megrendezése is.  – GERGELY GÁBOR

A magyar bronz után irány a nemzetközi porond

Jövőre aranyérmet ígérnek
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In gat lan el adó
� Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es sa-
roktelken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten 
összkomfort, klíma, riasztó) jó állapotú családi 
ház, szépen gondozott kerttel, 2 beállós garázs-
zsal 46,9 MFt-ért eladó. A Nagyváradi-ligeti lakó-
parkban cserét beszámítunk. Tel.: 06-1-233-0849, 
06-20-525-0216

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

� Eladó Erdőkertesi telek, 32 m2-es téliesített fa-
házzal, 2 szoba, konyha, előszoba, WC, zuhany-
zó, közműves gáz bevezethető. Újpesti garzon la-
káscsere érdekel, egyszobás önkormányzati 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 laká-
somat 11 MFt-ért, tel.: 06-1-380-8234

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

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

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

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

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

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

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

� Rákospalotán (kiemelt övezetben), 720 m2-es 
telken, 79 m2-es és 49 m2-es, szabadon álló, fel-
újítandó vagy bontandó házakkal. Telek mérete= 
19x38 méter. I. á.: 28 MFt, tel.: 06-20-500-1889

� Csodálatos hegyi fekvésű, gyümölcsfákkal, sző-
lővel teli kertemet, kis téglaházzal (víz, villany, fű-
tés), Nagyoroszi falu szélén eladom. Egész évben 
folyamatosan gyümölcs biztosítva családjának. 
I. á.: 2,8 MFt, tel.: 06-1-369-3336, 06-30-609-9681

� Káposztásmegyer I-en eladó háromemeletes 
házban, 2 szobás, kiserkélyes, felújított, teher-
mentes öröklakás, szép ligetes, fás. Csere is ér-
dekel. 2 + félszobás, felújított érdekel, nagy er-
kélyes vagy gömbölyű + kicsi Káposztáson. Tel: 
06-20-326-2643

� Izzó lakótelepen, Káposztásmegyeri utcában, 
azonnal beköltözhetően eladó 56 m2-es, 2 szobás, 
dél-keleti fekvésű, csendes meleg napos, IV. eme-
leti lakás, gázkonvektor fűtés, alacsony rezsi. I. á.: 
13,9 MFt, tel.: 06-30-432-9297

� Eladó tulajdonostól, Nagyvárad-liget II-ön, 3+1 
szobás, 2 erkélyes, II. emeleti lakás, csendes, nyu-
godt 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

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

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

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

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

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

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

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

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

Figyelem, 
álláslehetőség!

Budapest, IV. Kerület, 
Újpesti Városgondnokság 

Kft. nehéz fizikai kertésze-
ti munkára önállóan 

dolgozni tudó munkavál-
lalókat keres, kertészeti

végzettséggel. 
Azonnali munkakezdés. 
Érdeklődni a 06-30/661-

0834 telefonszámon, 
vagy e-mailen a

info@varosgondnoksag.
ujpest.hu címen lehet.

Állást keres
� 57 éves, középfokú végzettségű férfi vállalna 
ház körüli és nehezebb munkát is, idősebb em-
bernél. Felesége pedig vállalná beteg, idős ember 
felügyeletét. Tel.: 06-20-350-6174

Régiség
� Veszek készpénzért! Bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, csillárokat, szobrokat, por-
celánokat, hangszereket, könyveket, bizsut, ék-
szert, kitűntetést, varrógépet, írógépet, teljes ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállással. Tel.: 06-357-4951

Vegyes
� Eladó tálalószekrény 60 000 Ft-ért, 48 db-os 
alpakka evőeszközkészlet 15 000 Ft-ért, 4 db kár-
pitozott támlás szék kis hibával 8000 Ft. Fényké-
pet tudok küldeni. Tel.: 06-30-226-6889

Utazás
� Június 16. Erdélyi kőrút: 68 900 Ft. Június 
19. Piknik a Fertő-tavon: 6800 Ft + 4000 Ft. 
Június 26. Ópusztaszer-Szeged: 6400 Ft + be-
lépő; Június 19. Tavasbarlang: 7500 Ft + belé-
pő; Június 23. Berlin: 119 000 Ft + illeték; Júni-
us 12. Jordán kőrút: 219 800 Ft + illeték; Júli-
us 13.  Izrael: 198 600 Ft + illeték. Görög, olasz, 
horvát, spanyol nyaralások. BBTOURS 1043 
Bp., Munkásotthon u. 18. Tel.: 06-1-780-1269

� Utazási Iroda Újpest, Erdősor u. 2. Autó-
buszos útjaink: Velence szept. 17-20; Tirol 
Bajor kastélyok – szept. 12-17; Firenze Pisa 
– október 3-8.Várjuk érdeklődésüket! Tel.: 
06-1-233-0103; 06-30-308-6024

HALÁLOZÁS
Megrendülten tudatjuk, hogy életének 86. 
évében, méltósággal viselt, súlyos beteg-

ségben, 2011. május 12-én elhunyt 
D R .  PAU L U S  ALA J O S

Balázs Bála- és Újpestért-díjas filmrendező.
Hamvasztás utáni búcsúztatására 

2011. június 14-én, 16.30 órakor 
a Káposztásmegyeri Szentháromság temp-

lom urnatemetőjében kerül sor 
(Újpest, Tóth Aladár u. 2-4.) 

Emlékét megőrizve gyászolják: 
Felesége, Leánya, veje, Unokája, Rokonai,  

Munkatársai, Barátai és mindazok, 
akik ismerték és szerették.

Újpest Önkormányzata saját halottjának tekinti. 

� Újpesten a Perényi Zsigmond utcában kiadó 
egy 9 m2-es helyiség raktározás céljára. Tel.: 06-
1-370-9335

Bérleti jog eladó/csere
� Káposztásmegyer II.-n lévő szépségszalon 
bérleti joga, berendezés áráért sürgősen eladó. 
Tel.: 06-20-920-4050

� Káposztásmegyer II-n, 62 m2-es szépségsza-
lon bérleti jogát kisebbre cserélném. Tel.: 06-
20-920-4050

Kocsibeálló
� Újpest központban, közvetlenül a metró vég-
állomásnál, újépítésű ház teremgarázsában 
kocsibeálló, hosszú időre 12 000 Ft/hó áron kiadó. 
Tel.: 06-20-458-4195

� Újpesten, Árpád út 48-50. számú házban, biz-
tonságos teremgarázsban, gépkocsi beálló eladó. 
Tel.: 06-30-256-7297

Szolgáltatás
� Villanyszerelési munkák kapcsolok, 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

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

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

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

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

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

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

� Matematikaoktatás, vizsgafelkészítéstől a fel-
zárkózásig, szaktanártól a kerületben, referenci-
ákkal. Hosszú távú tapasztalattal, valamennyi kor-
osztály számára, minden szinten. Pótvizsgára fel-
készítés, korrepetálás. Tel.: 06-70-301-9551

Állást kínál
� Pénzügyi területre keresek érettségizett 
munkatársakat. Tel.: 06-30-912-4502

� Káposztásmegyer legjobb részén, a Dunakeszi 
utcában eladó egy 82 m2-es, II. emeleti lakás, telje-
sen felújítva. Ingatlanosok kíméljenek. Tel.: 06-20-
924-4387, e-mail: szabo.uracs@gmail.com 

� Újpest központban, metró felett, saroképü-
letben, tégla építésű, 110 m2-es, 3,5 szobás, pol-
gári, tehermentes, felújítandó öröklakás rendelő-
nek, üzletnek, 2 lakásnak 30 MFt-ért eladó. Tel.: 
06-30-361-1388

� Eladó zöldövezeti, panorámás, IV. kerületi, 
Ugró Gyula soron, IX. emeleti, 49 m2-es, 1,5 szo-
bás, tetőtérben saját fűtéses (közös költség, fűtés-
sel együtt 23 000 Ft), felújított, erkélyes öröklakás. 
Tel.: 06-30-354-1056

� Újpest, Megyeren, tulajdonostól eladó házrész 
90 négyszögöles bekerített telekrésszel, 50 és egy 
38 m2-es lakóingatlannal. I. á.: 15,2 MFt, tel.: 06-
30-557-9065

� Zöldövezetben, Monor, Pozsonyi lakótelep, 
négyemeletes társasház I. emeletén, 65 m2-es, 
cirkófűtésű, szépen felújított, tehermentes örök-
lakás, tiszta, rendezett házban 12,5 MFt-ért eladó. 
Újpesti csere is érdekel. Tel.: 06-70-426-8857

� Újpest kertvárosi részén, 90 m2-es, 3 szobás és 
60 m2-es, 2 szobás családi ház , gépkocsi beállás-
sal, egyben kiadó. Ár: 130 000 Ft/hó, tel.: 06-70-
583-4334

� Eladó az Izzó lakótelepen, az Erdősor utcában, 
egy 68 m2-es, 2 szoba, étkezős, keleti fekvésű, 9 
méter erkélyes, felújított 8. emeleti lakás. Irányár: 
15,2 MFt. Tel.: 06-20-445-5003

� TULAJDONOSTÓL ELADÓ IV. Szigeti József ut-
cában, négyemeletes ház 2. emeletén 67 m2, jó ál-
lapotú, 2+1 félszobás, erkélyes, redőnyős, vízórás 
és tehermentes panellakás. Garázsbérleti jog átru-
házható! Irányár: 11,4 MFt. Közvetítők ne keresse-
nek! Tel.: 06-20-374-6759

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

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

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

� Kiadó, IV. kerület Szent Imre út, III. emeletes 
téglaházban, 57 m2-es, 2 szobás lakás, felújított, 
cirkófűtés, erkélyes, II. emeleti, jó közlekedés, kony-
ha felszerelt, szobák bútorozottak. Ár: 54 000 Ft + 
rezsi, 2 havi kaukció szükséges, tel.: 06-30-854-5340 

� Sürgősen elcserélném újpesti tanácsi 1 + 2 ½ 
szobás lakásomat. 1,5 szobás tanácsira, XIII. ker., 
XV. ker., Káposztás I-II-re. Panel is lehet. Minden 
megoldás érdekel. Öröklakás is lehet. Tel.: 06-70-
643-6353

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, Dugulás elhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

Tel.: 3604-434, www.gyorsszaki.hu
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Az Újpesti 
Piac- és 
Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      23 Ft-tól               33 Ft-tól
Burgonya  120 Ft-tól             150 Ft-tól
Vöröshagyma 198 Ft-tól             220 Ft-tól
Fejessaláta    100 Ft-tól             150 Ft-tól
Retek      80 Ft-tól             150 Ft-tól
Újhagyma      80 Ft-tól             100 Ft-tól
Zöldborsó  400 Ft-tól             450 Ft-tól
Spenót, sóska 500 Ft-tól             400 Ft-tól
Paradicsom 398 Ft-tól             400 Ft-tól
Koktélparadicsom  980 Ft-tól       1000 Ft-tól
Paprika  498 Ft-tól             700 Ft-tól
Erőspaprika            60 Ft/db-tól         40 Ft/db-tól
Tök  248 Ft-tól             250 Ft-tól
Új karfiol  198 Ft-tól               –
Új karalábé   50 Ft-tól            100 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Új zeller         150 Ft-tól           250 Ft-tól
Hazai eper         650 Ft-tól          500 Ft-tól
Újburgonya        220 Ft-tól            230 Ft-tól
Uborka           198 Ft-tól            200 Ft-tól
Főzőhagyma        200 Ft-tól            300 Ft-tól
Új fejeskáposzta        178 Ft-tól            380 Ft-tól
Spárga         400 Ft-tól       –
Új sárgarépa        200 Ft-tól            220 Ft-tól
Új fejeskáposzta        178 Ft-tól            380 Ft-tól
Új kelkáposzta         178 Ft-tól            400 Ft-tól
Új fokhagyma             180 Ft/db-tól           160 Ft-tól
Cseresznye        598 Ft-tól            500 Ft-tól
Meggy         800 Ft-tól            900 Ft-tól
Cukkini         400 Ft-tól       –
Alma         300 Ft-tól       –

Fo
rr

ás
: P

ia
cf

el
üg

ye
lő

sé
g

FOGADÓÓRA
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula, Jókay 
Attila; Koronka Lajos önkormányzati képviselők 

június 6-án, hétfőn, 17-18-óráig tartanak fogadóórát. Balázs 
Erzsébet, Ozsváth Kálmán Gyula képviselők június 6-án, 
hétfőn, 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz 
Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05. Nagy István 
önkormányzati képviselő június 7-én, kedden, 16-17 óráig 
tart fogadóórát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal II/68. Bartók 
Béla önkormányzati képviselő június 14-én, kedden, 18-19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád 
út 56.). Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képvi-
selő 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 munka-
szüneti nap, Rádi Attila június 20-án tart fogadóórát. 
Alpolgármesteri fogadóóra: 14-16 óra. Képviselői fogadó-
óra: 16-17 óra.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Június 15-én, szerdán,17-18 óráig ingyenes jogi tanács-
adást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda 
(1042 Budapest, Árpád út 56.). Bejelentkezés: H-P: 11-18 
óráig a 369-09-05-ös telefonszámon.

www.ujpestifidesz.hu

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

Lász ló tér 7. alatt.

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

Perneczky Lász ló ön kor mány za ti kép vi se lő 
(LMP), Fenn tart ha tó Fej lő dés ta nács nok fo ga-

dó órá ja: elő ze tes egyez te tés alap ján. Tel.: +36-20-390-
0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

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

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

IN GYE NES ADÓS SÁG REN DE ZŐ TA NÁCS ADÁS 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., 
Nádor u. 1.). A DHK (Díjhátralék kezelő) ügyfeleinek 
TÁVHŐDÍJ ill. KÖZÜZEMI DÍJTARTOZÁSOKRA – a tanács-
adás mellett lehetőség nyílik azonnali részletfizetési megálla-
podás megkötésére! Dr. Hortoványi Izabella Ügyvédi Iroda 
részéről Ambrus Tibor Géza ügyintéző – előzetes beje-
lentkezés alapján – várja Önöket hétfőnként. Információ 
és jelentkezés a 06 20 592 2825 telefonszámon hétköznap 
14-17 óráig.

MEGHÍVÓ
A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat következő előadása 
június 7-én, kedden, 10 órától lesz az Újpesti Polgár 
Centrumban (Budapest, IV. Árpád út 66.). A rendezvény-
re a belépés ingyenes. A rendezvény fővédnöke: Kiss 
Péter országgyűlési képviselő és dr. Trippon Norbert 
önkormányzati képviselő, az MSZP kerületi elnöke. 
Jöjjenek el, hozzák el ismerőseiket, barátaikat is. Idén is 
nagyon sokan, nagyon érdekes, jó produkciókkal nevez-
tek be a programsorozatba.
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete 

GI TÁ RO SOK KLUB JA ÚJ PES TEN!
Szeretettel várjuk mindazok – kezdők, haladók, érdeklő-
dők – jelentkezését, akik szívesen vennének részt egy 
zenei közösség munkájában. Hozd magaddal: tudásodat, 
jókedvedet, kíváncsiságodat, kottás füzetedet, gitáriskolá-
dat, zeneszeretetedet. Figyelem: nem oktatás, csak kon-
zultáció, a klubtagság ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-
7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P 10–15 óráig. Cím: 
1046 Bp., Nádor u. 1.

www.mszpujpest.hu
 

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

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

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í E K

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérd értelmében július 1. 
(Semmelweis nap) az egészségügyi dolgozókra kiterje-
dően munkaszüneti nap.

Ezen a napon a háziorvosi rendelőkben a rendelés szü-
netel, a háziorvosi szolgálat tevékenységét az ügyeleti szol-

gálat 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

ELISMERÉS
Harmincéves a Mozgáskorlátozott Egyesületeinek 
Országos Szövetsége. A jubileum alkalmából 
Siófokon megtartott közgyűlésen adták át az 
Ember az Emberért Emlékérem kitüntetéseit. A 

díjazottak, az ezüst fokozatú kitüntetést átvevők egyike Major 
Ferencné, aki huszonöt éven át vezette, egészen tavaszig, a szövet-
ség újpesti szervezetét. Szeretettel köszöntjük, gratulálunk!



16 Találkozzunk többször!

HELYSZÍN: SZENT ISTVÁN TÉR

Találkozzunk többször!

KÖSZÖNET MINDENKINEK
Újpest Önkormányzata és a szervező Újpesti Sajtó Kft. valamennyi munka-
társa nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani annak a sok-sok új-
pestinek, akik eljöttek május 28-án a víztoronyhoz, és részt vettek a Családi 
Nap rendezvényein. Köszönjük a felejthetetlen hangulatot. Szeretném meg-
köszönni a környéken lakók türelmes és megértő támogatását, és egyút-
tal elnézést kérek mindenkitől, akiknek esetleg bármilyen kellemetlenséget 
okozott ez a családi ünneplés.    Tóth Sándor ügyvezető

A Családi Nap tombola-nyereményeit az alábbi cégeknek, szervezeteknek köszönjük:
Újpest FC; Fővárosi Vízművek Zrt.; MagicBox; Újpest Önkormányzata; Kölyökpark; 
Aquaworld; ÚV Zrt.; Magyar Autóklub; Curtis, Lisztes Krisztián, a Külvárosi Kávé-
ház tulajdonosa; Helen Doron Nyelviskola; Újpesti Sajtó Kft; Stop Bistro; McDonald’s; 
Salsa Mojito; Újpesti Vagyonőr Kft.; S.T. Gyümölcsker; Édesség Sziget; Tarkabarka Kft; 
Termaszker Kft.; Red Tiem Kft.

Curtis (jobb oldalon) koncert-

je telt házat vonzott

Wintermantel Zsolt feleségével (Adrienn), lányával (Zoé) és 
fiával (Beni) vette ki részét a Családi Nap programjaiból

Szirtakit jártak a Szigeti József Utcai Általános Iskola diákjai

Az ajándékosztás zajos, sikítós sikert aratott
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