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ÚJPESTI NAPLÓ

TISZTELGÉS A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN
A trianoni döntés évfordulóján a 
Könyves Kálmán Gimnáziumban 
rendhagyó történelem órával, a 
Szent István téren koszorúzással 
emlékeztek.  – 4. oldal 

TALÁLKOZÁSI PONT
KÁPOSZTÁSMEGYEREN
A 3-as metró káposztásmegyeri 
meghosszabbítása sínre teheti a 
busz, villamos, vonat, metró kap-
csolatát megteremtő csomópont 
ügyét.  – 2–3. oldal 

BOLDOGÍTÓ IGEN
A VÁROSHÁZÁN
Soha nem látott esküvő tanúi gyü-
lekeztek a Városháza házasságkötő-
termében, ahol a Homoktövis Óvo-
da apróságai esküvői jelenetet ját-
szottak el. – 5. oldal 

VÁLTOZTATNI KELL 
A BÉRLAKÁS-RENDSZEREN
A pártokat arról kérdeztük, van-e 
javaslatuk az elavult bérlakás-rend-
szer átalakítására. A városvezetés 
személyre szabott megoldásokat 
dolgoz ki.   – 6. oldal 

www.ujpest.hu

Pördültek, fordultak az I. Újpesti Folklór Fesztiválon fellépő mű-
vészek, na és a táncházba csábított újpesti közönség – a Kormo-
rán ünnepi tortát szelt.   – 16. oldal
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A káposztásmegyeri csomópont ügye is sínre kerülhet

Újpest akarja 
a metrót
Miután a polgármester kitartó közbenjárása nyomán si-
került elérni, hogy a főváros ismét napirendre vegye a 
3-as metró meghosszabbítását Káposztásmegyerig, az 
újpesti városvezetés előtérbe helyezi az ehhez kapcso-
lódó átszállási központ kialakítását. A buszt, villamost, 
metrót és vasutat összekötő intermodális csomópont a 
Megyeri út és Külső Szilágyi út torkolatában jöhet létre. 
A városvezetés elkötelezett ennek megvalósításában, és 
mint ismert, Wintermantel Zsolt polgármester, az állami 
költségvetésben szereplő 3 milliárd forintos fővárosi fej-
lesztési keretből, pénzt harcolt ki a tervezés előkészítésére.

„Újpest Önkormányzata nem csak 
várja és igényli, hogy az M3 metró re-
konstrukciójával, illetve északi irányú 
továbbépítésével kapcsolatban érzé-
kelhetően javuljon Újpest és ezen be-
lül kiemelten Káposztásmegyer kö-
zösségi közlekedési ellátásának szín-
vonala, hanem ebben a munkában 
lehetőségünkhöz mérten készek va-
gyunk aktívan és kezdeményező-
en közreműködni” – fogalmazott 

Wintermantel Zsolt a BKK vezérigaz-
gatójának május 23-án írt levelében.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 
a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. az 
újpesti önkormányzat támogatását kér-
te a 3-as metró Káposztásmegyerig való 
meghosszabbításához, a vonal felújításá-
hoz, állomásainak akadálymentesítésé-
hez. Wintermantel Zsolt polgármester 
természetesen örömmel vette a felkérést 
és adta az önkormányzat jóváhagyását a 
projekthez. „Ismét megerősítem a kezde-
ményezéssel való egyetértésem és elkö-
telezettségünket az M3 metróvonal re-
konstrukciója és meghosszabbítása kap-
csán megvalósuló előkészítési projekt si-
keres megvalósítása érdekében” – nyo-
matékosította a polgármester.

A városvezető levelében, a projekt kapcsán, három megoldandó 
tényezőre hívja fel a fi gyelmet. 
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Többlettámogatás a polgárőröknek
Wintermantel Zsolt polgármester aláírta az együttműködési megállapodást az Újpesti Bűnmeg-
előzési Polgárőr Egyesülettel és az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Ennek 
köszönhetően jóval komolyabb támogatást kapnak az önkéntes rendfenntartók, mint korábban, 
ezen túl a megállapodás az erkölcsi és szakmai elismerést is jelzi.

Közösségi csomópont
„A metró-fejlesztéshez szorosan kapcsolódva magunk is foglalkozunk 
káposztásmegyeri intermodális központ létesítésének koncepcioná-
lis előkészítésével” – szögezte le a polgármester. Az ÉPIT Zrt. megbízá-
sa alapján folyamatban van egy tanulmányterv kidolgozása. Ez átfogó-
an vizsgálja és elemzi:
–  a metró újabb szakasszal, több új megállóhellyel történő meghosszab-

bítását,
–  Káposztásmegyer II/A. ütemének magasságában (a Megyeri úti csomó-

pont környezetében) egy elővárosi MÁV állomás létesítését, 
– az M3 metró északi járműtelepének megvalósíthatóságát.

Görgey úti rekonstrukció
A polgármester égetően fontosnak tartja, hogy mielőbb kerüljön sor a Gör-
gey Artúr út, szintén több évtizede húzódó, komplex rekonstrukciójára. Ez 
a Rákospalota–Újpest vasútállomáshoz vezető egyik legfontosabb, telepü-
lésszerkezeti jelentőségű főútvonal, melynek teljes felújításával kapcsolat-
ban évek óta folynak a Főváros és Újpest között az előkészítő egyeztetések.

Kártalanítás
A kéreg alatt vezetett metró-nyom-
vonal az Árpád út és a Szilágyi út 
kapcsolódásának környezetében 
álló, döntően lakó-funkciójú épü-
letek tulajdonosait és lakásbérlő-
it a több évtizede fennálló tila-
lom rendkívül súlyosan érinti: az 
ingatlanok elvesztették forgalom-
képességüket, műszaki állapotuk 
fokozatosan romlik. Ez azt is je-
lenti, a projekt tervezése során 
feltétlenül számolni kell az érin-
tett területek mielőbbi megszer-
zésével, kisajátításával is.



Jó ötlet az új 
közlekedési 
csomópont
A Külső Szilágyi út mellett, a Megyeri 
út végén majdan kialakítandó csomó-
pont terve tetszik a káposztásmegyeri 
polgároknak. A megkérdezettek egy-
öntetűen állítják, hogy a vasúti meg-
álló beiktatásával, és a többi közleke-
dési ág csatlakoztatásával gyorsabbá, 
kényelmesebb válik az utazás.

VARGA SÁNDORNÉ: – Jó-
tól kérdezi, hogy kell-e 
Káposztásmegyerre új 
közlekedési központ, 
mert vasutas vagyok. 
Igaz, ritkán járok vonat-
tal. Ha nem is sokszor, de 
hallottam már a tervek-
ről, és legfőképp az ma-
radt meg bennem, hogy 
megáll a vonat is. A gyor-
saság szempontjából fel-

tétlenül jó lesz ez a megoldás. A közutakon nagy a 
zsúfoltság, a vonatnál nincs ilyen, tíz perc alatt be 
lehet érni a Nyugati térre. Jelenleg 14-es villamossal 
és metróval megyek a belvárosba, csak hát az át-
szállás nem valami kellemes. Úgyhogy alakítsák ki 
ezt az állomást a lakótelepünknél, szurkolok, hogy 
legyen rá pénz.

KERESZTESI LAJOS: – Sok 
variáció szóba került már 
arra nézve, miként lehet-
ne Káposztásmegyert ha-
tékonyabban bekapcsolni 
a közlekedés vérkeringé-
sébe. A metró meghosz-
szabbításáról most is fel-
röppent egy hír, ám ez-
zel, tudjuk, óvatosan kell 
bánni. Ilyen körülmények 
között feltétlenül üdvöz-

lendő az új csomópont kiépítse, mert sokkal gyor-
sabban bejuthatnánk a belvárosba. A vonat arra is 
jó lenne, hogy a kirándulók, a más városokba uta-
zók, csomagjaikkal könnyebben a Nyugati pályaud-
varra érkezhetnének, ahol átszállhatnának. Újpest 
központjában is enyhülne a zsúfoltság. A vasút leg-
alább fél órával megrövidítené az utazási időt, úgy-
hogy mielőbb vágjanak bele.

VIDA MÁRIA: Nagyon jó 
ötletnek tartom ezt beru-
házást, már ha megvaló-
sul. Olvastam, hogy ren-
geteg időt vesz igénybe az 
engedélyeztetés, hiszen két 
kerület érintett, és sok ha-
tóság pecsétje kell a tervek 
megvalósulásához. Ha a vo-
nat megáll, csupán tíz-ti-
zenöt perc kell ahhoz, hogy 
a belvárosba jussunk. Ed-

dig úgy mentem, hogy felültem a buszra, leszálltam a 
Városkapunál, majd átszálltam a metróra. Ugyanez a 
helyzet, ha villamos helyettesíti a buszt. Tulajdonkép-
pen mindegy, mert egyik esetben sem kerülhető el az 
átszállás. Arról már nem is beszélve, hogy akinek nincs 
bérlete, annak sokkal többe kerül egy ilyen kiruccanás, 
hiszen dupla BKV-jegyet kell vennie.  – ÁDÁM T.
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Már az első héten 
nagy siker az 
ingyenes buszjárat 
a Gyerekszigetre 
Újpest Önkormányzata és a Szi-
get Kft. közötti megállapodás 
eredményeként az újpesti csa-
ládok egyszerűen és ingyenesen 
juthatnak ki a júniusi hétvégé-
ken a Gyerekszigetre.

Miként utazhat és mikor?
Szombaton és vasárnap, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 és 16 órakor indul a busz-
járat Újpestről, az új városháza épülete mel-
lől, az István út, 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 indulnak Újpestre.

Hétvégi 
programajánlat
A Gyereksziget máso-
dik hétvégéjén, júni-
us 11-12-én, az állan-
dó programok mel-
lett, például a Ván-
dor Vurstli játszóté-
ren az Európa mi va-

gyunk játék során képzeletbeli utazáson ve-
hetnek részt az aprócska szigetelők. Buda-
pestről Brüsszelig jutnak el képzeletben, mi-
közben a Vándor Vurstli műhelyben Eu-
rópa népeinek fejfedőit lehet felpróbálni. 
A nagyszínpadon az Alma együttes, majd Fogi 
színháza várja a gyerekeket. Vasárnap példá-
ul Gryllus Vilmos lép fel, de lesz artistaképző 
is, valamint folytatódik az Ability Park, az Él-
ménykuckó és a Lovagok hétvégéje program 
és a gyermek táncház.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya, a fővárossal karöltve, a szépkorúak sérel-
mére elkövetett trükkös lopások és csalások ellen 
indított küzdelmet. A főváros rendőrfőkapitánya, 
dr. Tóth Tamás és Zsolnai József Budapest közbiz-

tonsági tanácsnoka látogatott el Újpestre, a Király 
utcai I. számú Gondozási Központba. Wintermantel 
Zsolt polgármester fogadta a vendégeket, megkö-
szönte, hogy előadásukkal segítik a kerületünkben 
élő idős embereket a tájékozódásban.

Az előadók felhívták a hallgatóság fi gyelmét pél-
dául arra, mi tegyenek, ha hívatlan látogató érke-
zik hozzájuk, illetve hogyan kerüljék el, hogy ne 
váljanak a tolvajok, betörők, besurranók áldozatá-
vá. A fi lmvetítéssel egybekötött tájékoztató, a sok 
hasznos információ mellé egy kis kiadványt is hoz-
tak a rendőrség munkatársai. A Nyugodt Nyugdí-
jas É(r)vek című írás öt jó tanácsot tartalmaz. Ezek 
az elővigyázatosság, az ellenőrzés, az értékek védel-
me, a család bevonása az idősek megóvásába és a jó 
szomszédi kapcsolat kiépítése. – G. G.

Öt tanács gonosztevők ellen

A Nemzeti Összetartozás Napján Wintermantel Zsolt pol-
gármester Horváth Zoltán, az Egek Királynéja Főplébánia 
plébánosa, Újpest díszpolgára társaságában helyezte el a 
megemlékezés koszorúját a Szent István téren álló, Anyai fáj-
dalom című szobornál, az újpestiek trianoni emlékművénél. 

Rendkívüli történelemórát tartottak 
pénteken a Könyves Kálmán Gimnázi-
um 11. a osztályában. Az eseménynek 
június 4., a trianoni diktátum 91. év-
fordulója adott aktualitást. 

 
int ismeretes, az Országgyűlés 2010-
ben a Nemzeti Összetartozás Napjává 
nyilvánította június 4-ét, a trianoni bé-

kediktátum aláírásának napját. Az 1920-as nemze-
ti tragédiára emlékezve tartottak megemlékezést a 
Könyves Kálmán Gimnáziumban. Mint dr. Estókné 
Baranyi Beatrix, az intézmény történelemtanára el-
mondta, fontosnak tartják, hogy évente legalább 

egy napon megemlékezzünk arról a napról, ami-
kor az ország elvesztette területének mintegy két-
harmadát. 

Azért is fontos ez, mert azt tapasztalják, hogy a 
mai fi atalok meglehetősen vegyes érzelmekkel visel-
tetnek a téma iránt. Ezt elsősorban a családi hát-
tér befolyásolja, értelemszerűen vannak, akik pro és 

vannak akik kontra közelítik meg a kérdést. A leg-
szomorúbb mégis az, hogy a fi atalok nagy többsé-
ge számára Trianon és a hozzá kapcsolódó tragédia 
egyáltalán semmit nem jelent.

Azt szeretném, ha mindenkinek a fejében lenne 
egy pici fi ók, ahol a nemzettudatának azt a részét 
őrzi, amely arra emlékeztet: a magyarság nem csak 
a mai határokon belül létezik, és vannak magyarok 
szép számmal, akiket elszakítottak tőlünk – mond-
ta Baranyi Beatrix.  – Gy. Ed.

M
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Trianonra 
emlékeztek 
a tanórán 



A káposztásmegyeri Homoktövis Óvoda apróságai lá-
togattak el az újpesti Városházára. A díszteremben 
Wintermantel Zsolt polgármester fogadta és üdvözölte 
őket, szólt néhány szót a gyönyörű épületről, megmu-
tatta a gyerekeknek, hogy a testületi ülésen melyik szék-
ből irányítja a munkát, és azt is elárulta, hogyan zajlik 
a képviselők szavazása egy-egy ügyben. Miután a kerü-

let első embere elbúcsúzott a gyerekekről, Keszthelyi Ilo-
na anyakönyvvezető a házasságkötő terembe invitálta 
az ovisokat. Mindent megmutatott, majd elmondta, mi-
ként történik az esküvői ceremónia.

A gyerekek is készültek egy kis meglepetéssel. Két 
jegyespár is jelentkezett, szerették volna, ha egy iga-
zi anyakönyvvezető adná össze őket. Enikő és Bene-
dek megadta a módját a nem mindennapi esemény-
nek. Hamar előkerült a földig érő fehér fátyol, a vőle-
gény pedig nyakkendőt kötött, így nem maradt más 
hátra, kimondhatták az egybegyűltek előtt a boldogí-
tó igent. Ezzel azonban még nem ért véget a program, 
ugyanis percek múlva az újdonsült feleség vállára ke-
rült a nemzeti színű szalag. Enikőből anyakönyvvezető 
lett, és előtte fogadott örök hűséget a másik ifjú pár, 
Petra és Balázs. (gg)

Boldogító igen a Városházán

Óvodások 
esküvője

Hivatalosan is átadták a homoktövis 
tanösvényt, a Megyeri híd közelében 
lévő, értékes fákkal, bokrokkal borí-
tott területet. 

Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület helyi csoportja, a főváros 
környezetvédelmi alapjának segítségével 

tanösvényt létesített Budapest egyik legjelentő-
sebb helyi védettségű területén, a rendkívül rit-
ka homoktövis újpesti élőhelyén. Az értékes ho-
mokgyepek több mint húsz védett növényfajnak 
adnak otthont, melyből a homoktövis cserje ha-
zánkban csak itt él vadon. 

A tanösvény e szakaszának kialakítása már jó-
val korábban megkezdődött, a hivatalos átadás-
ra június 3-án került sor. A megjelenteket Ba-
jor Zoltán, a madártani egyesület újonnan ki-
nevezett elnöke kalauzolta. A homoktövis bok-
rok mellett a túrázók láthattak ritkaságszámba 
menő árvalányhajat, mohát, kocsányos tölgyet 
és borókát is.

– A terület 1974 óta védett, és igen sok tájide-
gen faj települt ide, aminek a visszaszorítása jó 
ideig nem történt meg, mígnem aztán lelkes ön-
kéntesekkel hozzáláttunk a terület megtisztításá-
hoz – nyilatkozta lapunknak Bajor Zoltán, aki el-
nöki teendői mellett a főváros természetvédelmi 
őre is. – Az elmúlt hat évben szisztematikusan 
és tervszerűen dolgoztunk. Mára annyi területet 
visszaadtunk a homokgyepnek, ami nyugodtan 
bemutatható: egy öt darabból álló kis tanösvényt 

hoztunk létre, amely része a majdani nagy tanös-
vénynek. Ha valaki kijön, akár idegenvezetés nél-
kül is, gyakorlatilag mindent megtud a területről. 
A munka tovább folyik, lesznek nagy akcióink, a 
köztes időben koordináljuk a feladatokat. Ala-
csonypallós rendszer épül majd a táblák között, 
és ha kész lesz, az egész területet végig lehet jár-
ni. De már most is érdemes kijönni a helyszínre.

 Az elmondottakból, a kihelyezett oktatótáb-
lákból, s legfőképp a növényekből egy olyan vi-
lág rajzolódott ki, amely csodaszámba megy. Ezért 
kell rá nagyon vigyáznunk.  – ÁDÁM T.

Diákok is védik
Néhány hónapja mintegy százharminc új-
pesti – köztük Wintermantel Zsolt polgár-
mester és a Karinthy Frigyes ÁMK általános 
iskolásai – vonult a helyszínre és tisztította 
meg a védett területet. A diákok érdeklődé-
se nem véletlen, a homoktövis a szakterü-
letük, ezzel nyerték meg áprilisban az ENSZ 
és a svéd VOLVO autógyár nemzetközi kör-
nyezetvédelmi versenyének magyarországi 
döntőjét. Ezzel jogosultságot szereztek ha-
zánkat képviselni a világverseny svédorszá-
gi döntőjében.

Kinyílt egy csodálatos világ

Tanösvény vezet 
a homöktövisen
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K-né keserűen jegyezte meg: húsz évig élt itt népes 
családjával, és bizony nem könnyű elhagyni a há-
zat. Azért jutottak erre a sorsra, mert elmaradtak 
a lakbérrel, hiába próbálkoztak, nem találtak mun-
kát. Az elmaradt lakbér kifejezés a valóságban any-
nyit jelent, hogy hatalmas tartozást halmoztak fel, 
és a hajlandóság sem volt nagy a fi zetés tekinteté-

ben. Ezért aztán a kilakoltatást sem kerülhették el.
A kijelölt napon a végrehajtó délelőtt is próbálko-
zott, de akkor még javában pakolásztak a bérlők, a 
ház előtt kisteherautó várakozott, rajta hűtőszek-
rény, kisebb bútorok. Délután kettőre lettek kész. 
Pár kopott fotelt, néhány polcot hagytak csak a 
helyszínen, azokra nem volt szüksége a távozóknak. 
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Kilakoltatás az 
Anonymus utcában
Évtizedekig élt az újpesti Anonymus 
utca egyik szociális bérlakásában az 
az asszony, akinek most családjával 
együtt el kellett hagynia az ingatlant. 
A kilakoltatás különösebb zökkenők 
nélkül zajlott, csak az akció végén 
hangzottak el keményebb szavak. 

Az Újpesti Napló kérdése:
A jelenlegi bérlakás-rendszer működtetése 
Újpesten évente több mint félmilliárd forint-
jába kerül az adófi zetőknek – vagyis a saját 
lakással rendelkező újpestiek, háztartáson-
ként  évi 30 000 forintot fi zetnek ki erre, mi-
vel a bérlők jelentős része nem fi zet sem lak-
bért, sem más költségeket.

– Ön szerint szükség van-e változtatásra a 
probléma megoldása érdekében vagy válto-
zatlanul kell hagyni a jelenlegi rendszert?

Bartók Béla frakcióvezető, Fidesz
A saját lakásban élőket joggal hábo-
rítja föl, hogy az ő adóforintjaikból 
működtetünk egy elavult, lényegé-
ben a tanácsi időkből örökölt  bér-

lakás-rendszert. Az új rendszert a valósághoz kell 
igazítani. Fontos különválasztani végre a szociális 
és a gazdasági szempontokat, hogy fenntartható 
és emberséges rendszer működjön, amelyben csak 
a valóban rászorulók kapnak arányos és megfelelő-
en ellenőrzött támogatást. Azt nem engedheti meg 
magának Újpest, hogy bárki is visszaéljen az újpesti-
ek segítőkészségével.

Pajor Tibor frakcióvezető, Jobbik
Az országgyűlés feladata, hogy 
olyan törvényeket hozzon, amelyek 
biztosítják az önkormányzati laká-
sok bérbeadásának normális feltét-

eleit. Vannak, akik tudnának fi zetni, de mégsem fi -
zetnek, mert azt tapasztalták, hogy ezt büntetle-
nül megtehetik. Sőt, áttételesen a közüzemi szám-
láikat is az önkormányzattal vagy lakótársaikkal fi -
zettetik ki (miközben pl. 20 milliós BMW-jük ott áll 
a ház előtt). A tartozók másik csoportja, akik leg-
többször azért nem tudnak fi zetni, mert az egekbe 
szökött munkanélküliség következtében nincs állá-
suk. Rajtuk munkahelyek teremtésével kell segíteni!

Szalma Botond frakcióvezető, KDNP
A bérlakás helyzet megoldása a bér-
lakások számának növelésében és a 
benne lakók fi zetési fegyelmének ja-
vításában párhuzamosan keresen-

dő. A mai hitelviszonyok között a saját lakás vásár-
lásának egyre kisebb az esélye. A bérlakások számá-
nak növelése viszont csak úgy engedhető meg, ha 
a lakbér és a közüzemi számlák befi zetésének el-
lenőrzése naprakész, és a késedelem csak indokolt 
esetben megengedett. Ez a teher sem az önkor-

mányzatra, sem pedig az államra nem hárítható át. 
A nem fi zetők átmeneti szükségszállásokon helyez-
hetők el, a fedél nélküliek száma nem növelhető.

Perneczky László frakcióvezető., LMP 
Az adófi zetők pénzét valóban böl-
csen kellene felhasználni. Jelenleg 
a szegényebbek pénzügyi, jogi és 
rendészeti szorongatása a jellem-

ző, amely kirekesztéssel rejti el szem elől a prob-
lémákat. A regulázás csak látszatsikerekhez vezet-
het. Az LMP célja a „jó kormányzás”: a munkaügyi, 
családsegítő, oktatási, banki, közrendvédelmi, kö-
zösségi stb. szolgáltatások összehangolása, az egy-
séges ügyfél és adatkezelés, a korai beavatkozás, a 
valós helyismeretre épülő személyes segítségnyúj-
tás és megelőzés.

Horváth Imre frakcióvezető-helyet-
tes, MSZP
A bérlakás rendszer működtetése 
során nagy körültekintéssel kell el-
járni és fi gyelemmel kell lenni a szo-

ciális és közösségi szempontokra egyaránt. Új bérla-
kásokra is szükség volna, és a pályáztatási rendszer 
hatékonyságán is javítani kellene. Reméljük, hogy a 

Bérlakásokat, de milyen áron?
Az Újpesti Párbeszédben számos válaszoló osztotta meg a bérlakás rendszer átalakításával kapcsolatos véleményét, 
kifogásait. Lapunk a pártok frakcióvezetőit kérdezte javaslataikról, és Nagy István alpolgármestert a tervezett intéz-
kedésekről. Mindeközben folytatódik a lakbért, illetve közüzemi díjakat tartósan nem fi zető bérlők kilakoltatása. 
Munkatársunk az Anonymus utcában járt egy újabb siralmas állapotú ingatlanban.



– Tervez-e változtatásokat az önkor-
mányzat az újpesti bérlakás rendszerben?

– Újpest Önkormányzata a la-
kásgazdálkodás felülvizsgála-
tát tervezi egy igazságosabb 
és hosszú távon is fenntart-
ható rendszer kialakítása ér-
dekében. Jelenleg mintegy 
2600 lakás van a kerület tu-
lajdonában, ennek több mint 
90%-át szociális alapú lakbér előírásával adjuk bérbe. 
A bérleti díj kategóriájának megállapítása ma függet-
len a bérlők szociális és vagyoni helyzetétől, ezt csak 
a lakás bérbeadásakor vizsgáljuk, a később bekövetke-
ző változások a lakbérre nincsenek kihatással. Fogadó-
óráimon gyakran szóvá teszik, hogy ezzel a díjszabás-
sal a jómódúakat aránytalanul segítjük, míg a valóban 
rászorulók támogatására nem marad forrás.

Ugyanakkor a lakások fenntartása, üzemeltetése a 
kerület számára lényegesen többe kerül, mint a be-
szedett lakbér és különszolgáltatási díj, ezért a lakás-
ágazat veszteséges. A több év alatt felhalmozott, és 
sokszor a több millió forintot is meghaladó tartozá-
sok miatt ez az elavult bérlakás-rendszer évente közel 

egymilliárd forintjába kerül az adófi zetőknek, ami azt 
jelenti, hogy körülbelül 30 ezer forintot visz el minden 
saját lakásban élő újpesti háztartástól. 

Tovább növeli a problémát, hogy a bérlők je-
lentős része olyan lakásban él, amelyet – legalább-
is a példák ezt mutatják – jövedelméből nem képes 
fenntartani, így még a jelenlegi bérleti díjak mellett 
is több százmilliós kintlévőségei vannak az önkor-
mányzatnak, az engedményezett távhődíj követelé-
sekről nem is beszélve. 

– Milyen mértékben tekinthetők felelősnek a bérlők 
a kialakult helyzetért?

– A bérlők között sajnos sokan vannak olyanok, 
akik visszaélnek a helyzettel, nem fi zetnek, nem tart-
ják be az együttélés szabályait, mindezt annak elle-
nére, hogy az önkormányzat több mint három éve 
nem emelte a lakbért. Nyilvánvaló, hogy új, átlátható 
és rugalmas bérlakás-rendszerre van szükség, amely 
hosszú távon csak abban az esetben tartható fenn, ha 
sikerül elérni, hogy a bérlőink valóban a teherbírásuk-
nak megfelelő ingatlanokban lakjanak, és azért a te-
herbírásuknak megfelelő lakbért fi zessenek. 

– Mi lesz a változtatás fő iránya?
– A jelenlegi viszonyok kikényszerítik, hogy a szo-

ciális alapú bérbe adás mellett kialakítsunk egy, a pi-
aci viszonyokhoz jobban közelítő díjszabást is. Ennek 
egyik eszköze vagy következménye a lakásmobilizáció 

lehet. Célunk, hogy fenntartható lakást bizto-
sítsunk azoknak, akik – a felnőtt gyerme-

keik elköltözése, haláleset, válás vagy 
más ok miatt – egyedül maradtak a 
nagy vagy magas költségű lakásuk-

ban, ezzel megmentve őket az ela-
dósodástól, a kilakoltatástól, a haj-
léktalanná válástól. A másik oldalról 

pedig szeretnénk kielégíteni azok igé-
nyét, akik – bár fenn tudnának 

tartani nagyobb lakást is 
– kis bérleményben szű-
kösen élnek, és tőlünk 
várják a megoldást.

– Milyen konkrét lé-
pésekre számíthatnak a 
bérlakásban élők?

– Ahhoz, hogy eze-
ket a problémákat ke-

zelni tudjuk, átfogó felmérést készíttetünk a bérla-
kásokban élőkről. Megbízott munkatársaink egy kér-
dőívvel végigjárják valamennyi lakásunkat, amelynek 
révén rákérdezünk a bentlakók lakhatással kapcsola-
tos problémáira, elvárásaira. Így többek között arra 
is, hogy jövedelmükből képesek-e előteremteni a re-
zsiköltségeket, fenn tudnának-e tartani jobb minősé-
gű, nagyobb lakást vagy kisebbre lenne szükségük. A 
kérdőív – a lakástörvény és a fővárosi önkormányzat 
vonatkozó rendelete alapján – a szociális alapú lakbér 
meghatározása szempontjából legfontosabb tényező-
ket tartalmazza, célja egy statisztikai adatgyűjtés, a 
rendszerben rejlő tartalékok felmérése. Ehhez várjuk 
a szociális bérlakásban élők együttműködését. – U. N.
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Egy barna cserépkályha is a helyén maradt. A szo-
ba padlózatán málló vakolatba, kacatokba botlot-
tak a hatóság intézkedő munkatársai.

Rendőrök jelenlétében vette fel a jegyzőkönyvet a 
végrehajtó. Megjelent a gyámügy egyik munkatársa 
is, aki a gyerekek felől érdeklődött, de azok állítólag 
már korábban otthonra leltek az egyik rokonnál. Az 
Újpesti Vagyonkezelő embere leolvasta volna a vil-
lanyórát, csakhogy a leplombált szekrényben sem-
mi nem volt.  A Városgondnokság lakatosa munká-
hoz látott, kicserélte a zárat, lakatot szerelt a bejára-
ti ajtóra, ezzel véget ért a kilakoltatás. Kifelé menet a 
végrehajtó még hallhatta a neki címzetteket: „Köp-
je szembe magát!” Mintha észre sem vette volna a 
megjegyzést. Kép és szöveg: – ÁDÁM TAMÁS

A végrehajtó
Kétségtelen, a végrehajtói foglalkozás nem 
tartozik a legnépszerűbbek közé. Van valami 
riasztó a jelentésben. Pedig ő is csak a munká-
ját végzi. Az Anonymus utcai kilakoltatást le-
vezénylő, középkorú úr az évek során komoly 
rutinra tett szert, ismeri a fogásokat, tudja, 
hogy kell bánni az emberekkel. Minden moz-
dulatán látszik, vérprofi . Mint mondja: bármi-
kor végigmehet az utcán, nincs mitől tartania. 
Ennek ellenére, előfordulnak nehezebb szitu-
ációk is. Általában jóval előbb kimegy a hely-
színre, és érdeklődik, hogy állnak a pakolászás-
sal. Ezúttal nem történt különleges esemény, 
csak búcsúzóul kapott néhány keresetlen szót. 

városvezetés nem a kormányzati intézkedésekhez 
hasonló kapkodó, szociálisan érzéketlen intézke-
désekre készül, melyek több száz, önhibájukon kí-
vül nehéz helyzetben lévő újpesti család kilátásta-
lan helyzetbe kerülését eredményeznék. 

Dr. Dabous Fayez frakcióvezető, 
Újpestért Egyesület
Azt gondolom, hogy a bérlaká-
sok helyzete Újpesten elszomo-
rító. Több oknál fogva is. Tud-

niillik a bérlakások száma igen alacsony és ezek 
között sok a komfort nélküli, ami már nem lak-
ható, és sok lakás vár felújításra, ami több mil-
lió forintba kerül. Sajnos a bérlők anyagi helyze-
te romlott az utóbbi években, emiatt sem a lak-
bért, sem a közüzemi díjakat nem tudják, mások 
pedig nem akarják fi zetni. Új bérlakás építésére 
alig van lehetőség. A helyzetet súlyosbítja a la-
káshitelesek helyzete, akik egyre többen igényel-
nek önkormányzati lakást, vagy anyagi segítséget 
lakhatásuk megoldására. Nekünk, képviselőknek 
a legjobb megoldást kell keresni, hogy a rászoru-
lók lakáshelyzete megoldódjon, de közben az ön-
kormányzatra és az adófi zetőkre egyaránt keve-
sebb teher háruljon. 

A saját lakásban élőket terheli 
a régi bérlakás-rendszer

Rendezik
a bérlakás
helyzetet
– interjú Nagy István 
alpolgármesterrel

A saját lakással rendelkező újpesti-
eknek háztartásonként évi 30 ezer 
forintba kerül a mára elavult bérla-
kás-rendszer fenntartása. A tartha-
tatlan állapoton változtatni kíván az 
önkormányzat – mondta az Újpesti 
Naplónak Nagy István népjóléti alpol-
gármester. Ahhoz, hogy a bajba ju-
tott bérlőknek személyre sza-
bott megoldásokat  találja-
nak, első lépésként felmérik 
a lakhatással kapcsolatos el-
várásaikat, problémáikat. 



Prog ram-
nap tár 
2011. június 10–16-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 fotókiállítá-
sa, június 19-ig. Újpesti Polgár Centrum, 
Újpest 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 
� A Leonardo da Vinci Képzőművész 
kör 2010/2011-es tanévének záró kiállí-
tása, június 17-ig. Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium, Károlyi Galéria
� 9.00-18.00: Gyermekszemmel az 
élménytől a képzeletig. Az ÚPSZK rajz-
pályázatának kiállítása, június 19-ig. 
Újpesti Gyermek Galéria

Június 10., péntek
GÁLAMŰSOR
19.00: Péter Márta jazzbalett tanfolyam 
növendékeinek év végi színpadi bemu-
tatója. Ady Endre Művelődési Központ

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

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes 
foglalkozásai. Ady MK

Június 11., szombat 
TANÉVZÁRÓ PARTYK
9.00-15.00: Önkormányzati tanévzáró 
sportparty – főzőversennyel. Tábor 
utca, Ifjúsági és Sporttelep
Egész napos Tanévzáró gyermeknap, 10 
órakor játszótéravatással az Állatszigeten.

SZÍNHÁZ
19.00: Neil Simon: Női furcsa pár. 
Vígjáték. A Száguldó Orfeum vendégjá-
téka. Újpest Színház, Ady Endre 
Művelődési Központ

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

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái. 
Ady MK

Június 12., vasárnap
ZENE, TÁNC
17.00-22.00: Hétvégi Randevú. Ady MK

Június 14., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK 
KH
10.00-12.00: Szoptatási tanácsadás. 
KFÁMK KH

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

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
9.00-10.00: Torna időskorúaknak. Ady 
MK
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 15., 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 gyermekek-
nek. KFÁMK Főépület
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. 
Ady MK
18.00-19.00: Kondicionáló gerinctorna. 
KFÁMK Főépület

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 16., csütörtök
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat – konzultáció. Ady MK

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

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. Minden 
embernek szüksége van friss levegőre. 
Csengei Károly előadása. UGYIH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
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 pró-
bái. Ady MK
TORNA, MOZGÁS, SPORT
9.00-10.00: Torna időskorúaknak. Ady 
MK
19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK 
Főépület
17.00-21.00: Jóga. Ady MK
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

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

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

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 Budapest, 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

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

     Újpest Önkormányzata

ÚJPEST
AUTÓSISKOLA

Délelőtti és délutáni 
tanfolyamok!

Diákoknak nyári akció:
Az elméleti díj 25 000 Ft 

helyett 15 000 Ft,
két fő esetén 10 000 Ft, 

három fő esetén 
8000 Ft fejenként!

Tanuljon Budapest 
2. legsikeresebb autós-

iskolájában! 

Címünk: 1043 Buda-
pest, István út 5.

(Újpest-Központban, 
az Ady Művelődési 
Házzal szemben)

Telefon: 06-20-922-36-95, 
389-8440

www.ujpestautosiskola.hu
  

KOMPLETT 
SZEMÜVEG 

6999 FT!
COMPUTERES 

SZEMVIZSGÁLAT, 
GYERMEKSZEMÉSZETI 

RENDELÉS! 
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, 

JAVÍTÁS, 
KONTAKTLENCSE

PETKA OPTIKA 
1041 Budapest, 
Templom u. 2.
Tel.: 369-43-12 

N Y I T V A : 

H-P: 9.00-17.00 
Szo: 9.00-12.00            

Üdülési csekk elfogadás    

WWW.UJPESTOPTIKA.HU
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Ezt 
ajánljuk

TANÉVZÁRÓ SPORTPARTY 
– LECSÓVAL
Tanévzáró sportpartyra hív minden 
kedves sportolni és főzni szerető 
újpestit az önkormányzat. A tanév-
zárás előtti utolsó erőbedobáson – 
amely nemcsak nebulóknak szól – 
labdarúgó tornára és parkröplabda 
tornára várják a labdajátékok szerel-
meseit. Azok, akik egyéni sportban 
utaznak, különféle próbákon – táj-
futás, grundbirkózás, dekázás, kapu-
ra rúgás stb. – gyűjthetnek pontot, 
amelyeket azután ajándékokra vált-
hatnak a Pontboltban. A sportpartyn 
eközben eldől az is, ki főzi a legízle-
tesebb lecsót. A kimondottan nyári 
ételnek számító lecsóhoz az alap-
anyag nagy részét az önkormányzat 
biztosítja, a speciális belevalókat a 
csapatoknak kell biztosítaniuk. 
Időpont és helyszín: június 11, szom-
bat, 9-15 óráig a Tábor utca 24., az 
önkormányzat Ifjúsági Sporttelepe.

IRÁNY AZ ÁLLATSZIGET!
A Rex Alapítvány június 11-én tart-
ja – a Boomerang TV-vel közösen – 
Tanévzáró Gyermeknapját. A ren-
dezvényen, 10 órakor avatják fel 
Újpest állatszigeti játszóterét, ame-
lyet Wintermantel Zsolt polgármes-
ter ad át a gyermekeknek. A nap 
házigazdája R. Kárpáti Péter színmű-

vész lesz. A Boomerang házikedvenc 
verseny díjátadójára is itt kerül sor, a 
díjakat Kecskés Karina színművész 
adja át. A belépés minden rajzolt 
valamint élő, két és négylábú látoga-
tónak díjtalan. 

SZÜNI-DÖ-DŐ!
Július 4. és augusztus 17. között, 
heti 3 alkalomra sportprogramokat 
kínál – térítésmentesen – Újpest 
Önkormányzata a vakációt itthon 
töltő gyermekeknek. Hétfőn, szer-
dán 9-15 óráig a Halassy Olivér 
Sportközpontban, keddenként 8-14 

óráig az Ifjúsági Sporttelepen (Tábor 
utca) zajlanak a Szüni-dö-dő elneve-
zési programok. A programokon való 
megjelenés és részvétel nem foglalja 
magába a gyermek felügyeletét. A 
programokra naponta a helyszínen is 
lehet jelentkezni. Bővebb információ: 
Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály, a 
231-3176-os számon. 

H58 ALKOTÓKÖR
Kezdetben csak rajztanárok alkot-
ták, majd további tagokkal bővült a 
Szunyoghy András újpesti képzőmű-
vész által létrehozott H58 nevű alko-
tókör. Az Újpesti Gyermek- és 
Ifjúsági Házban manapság is heti 
rendszerességgel találkoznak, feste-
nek, rajzolnak. Eme családias hangu-
latú alkotó estek eredményeit most 
kiállításon mutatja be Besenyei Zsolt, 
Csont Zoltánné, Malachowsky Imre, 
Márkus Róbert, Ménesi Dávid, Móricz 
Erzsébet, Szabó Rita és Tátrai Terézia 

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

DOBBANTS RÁ, NAGYI! 
Az egészség jegyében tornát kínál 
időskorúaknak az Ady Endre 
Művelődési Központ. A foglalkozások 
június 14-től, minden kedden és csü-
törtökön 9-10 óráig, a Művelődési 
Központ Tavasz utcai épületében 
lesznek. A belépő: 500 Ft/alkalom. 
Érdemes nyolc alkalomra szóló bérle-
tet vásárolni 3000 forintért. A torna 
alatt az ízületek aktív mozgatása, az 
izmok erősítése és nyújtása, a vérke-
ringés, a légzés és a szívműködés javí-
tása történik. Tessék kipróbálni!

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-het-
venes-nyolcvanas évek zenéjét játsza 
a Silver Boys együttes. A belépő 1000 
forint, de a visszatérő vendégeknek 
érdemes klubtagsági kártyát váltani, 
mert azzal kedvezménnyel látogatha-
tó 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 mel-
lett a mai szakemberek kézügyesség-
ét, a tanárok elkötelezettségét is meg-
tapasztalhatjuk, hiszen az asztalos 
szakma szépségéről és nehézségeiről 
egyaránt meggyőződhetünk. A vizs-
gamunka-kiállítást a szép bútorok 
kedvelői mellett a pályaválasztás előtt 
álló hetedikeseknek és a most érettsé-
gizőknek egyaránt ajánlják a szerve-
zők, akik a kiállítás ideje alatt a képzé-
si formákról is szólnak. 

VARÁZSLATOS ÉJSZAKA 
UTÁN: ÚJPESTI ZENEKAROK 
FESZTIVÁLJA
A Találkozzunk többször! – önkor-
mányzati programsorozat jegyében 
június 24-én, pénteken, az év leghosz-
szabb napján, 19.30-tól ingyenes sza-
badtéri színház, a Szamártestamentum 
című előadás várja az újpestieket a 
Szent István téren. 20.45-től szárnyas 
sárkányok, látványos utcai felvonulás, 
gólyalábas attrakciók, tűzfújók követik 
egymást. Fényfestést kap a Városháza, 
és jós is segíti a jövőben való eligazo-
dást. Szent Iván-napi mágikus erejű 
hagyományként tűzugrás fokozza a jó 
hangulatot. Ezen a napon minden 
megtörténhet, Szent Iván éjszakája 
varázslatos éjszaka. Másnap, június 
25-én, 14-21 óra között az Újpesti 
Zenekarok Fesztiváljára várják az 
érdeklődőket a Szent István térre. A 
zsűriben ül majd Curtis. 20.40-kor 
meglepetés produkció lesz a színpa-
don, 21 órakor eredményhirdetés. Az 
önkormányzat és az Újpesti Sajtó Kft. 
rendezvényén eldől, melyik zenekar 
képviseli Újpestet a Sziget Fesztiválon. 
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Segítségképpen az Új-
pesti Vagyonkezelő Zrt. 
felajánlotta, hogy eljár a 
számlatulajdonos felha-
talmazását követően és 
kezdeményezi az aktuá-
lis havi lakbér vagy bér-
leti díj beszedését. Azok, 
akik éltek a felkínált le-
hetőséggel, sorsoláson 
vettek részt. A nyere-
mény 5 db 2 éjszakás, 
2 személyre szóló szál-

láslehetőség volt Hajdú-
szoboszlón. A sorsolás-
ra május 31-én, 10 óra-
kor, közjegyzőnél került 
sor az átadott elektro-
nikus adatok alapján, 

program segítségével. A 
nyertesek: Jenei Gábor, 
Katona Ágnes, Matókné 
Schwarcz Anna, Mezei 
György, Tóth Krisztina 
budapesti lakosok, akik 
a nyereményről postai 
úton kapnak értesítést, 
illetve érdeklődhetnek 
Tóth Tamásnál, az ÚV 
Zrt. gazdasági és szer-
vezési igazgatójánál, tel.: 
883-68-05.

Nyereményjáték az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-nél

A csoportos átutalás 
biztonságát választották
Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. március 1-je és május 
20-között nyereményjátékot hirdetett annak érdekben, 
hogy minél több bérlő térjen át a csoportos beszedési 
megbízások alkalmazására.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
Kiss Péter országgyűlési képviselő fogadóórát tart júni-
us 14-én, kedden, 13.30 órától a Nádor utca 1-ben, az 
MSZP kerületi székházában (előzetes bejelentkezésre is 
van lehetőség a várakozás elkerülése érdekében). 
Természetesen más időpontban is lehetséges a megbe-
szélés, előzetes egyeztetés után. Telefonszám: 441-5555.

FOGADÓÓRA
Bartók Béla önkormányzati képviselő június 
14-én, kedden, 18-19 óráig tart fogadóórát. 

Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.). Tel.: 
369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
június 27-én, hétfőn, 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, 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.

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: Budapest, IV. Haj ló u. 42-44., 
a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület

Június 6-tól várhatóan egy hónapig, a Nádor ut-
cai csatornaépítési munkák miatt a 30-as, a 30A 
és a 930-as autóbuszok módosított útvonalon 
közlekednek. A Káposztásmegyer és Megyer, 

Szondi utca irányú autóbuszok nem érintik a 
Deák Ferenc utca, Nádor utca és Türr István 
utca megállókat, ideiglenesen a 220-as buszok 
Deák Ferenc utca, valamint a 96-os autóbusz-
ok Szent László tér, Nádor utca megállóiban le-
het felszállni rájuk. A Keleti pályaudvar illetve 

Újpest irányában a kimaradó megállók a Deák 
Ferenc utca és az István út, ideiglenesen a Klau-
zál utcában, a Deák Ferenc utca kereszteződése 
előtt lehet felszállni a buszokra.

Az esetleges kényelmetlenségek miatt az uta-
zóközönség megértését és türelmét kérik.

Forgalmi változás

EGYIK ÜLTET MÁSIK LOP
Amit az önkormányzat Városgondnokság Kft. kertészei fáradságos 
munkával elültetnek, mások, szinte amint tudják, eltüntetik. Több te-
lefonáló jelezte szerkesztőségünknek, továbbra is lopják Újpesten a vi-
rágokat. Mindannyiunk virágait, amelyek azért kerülnek a közterekre, 
hogy  az itt élők, és akik ide látogatnak, gyönyörködjenek bennük! Tisz-
teljük meg az értünk dolgozók munkáját és vigyázzunk közös vagyo-
nunkra, városunk szépségeire!

Sokkoló képeinket a megcsonkított virágágyásokról az ujpest.hu ol-
dalakon láthatják, a  felvételeket az Aschner Lipót téren, a Berda József 
utcában, illetve a Görgey-szobornál készítették az Újpesti Városgond-
nokság Kft. munkatársai. Itt a Helytörténeti Gyűjtemény körül végzett 
emberi pusztítás nyomait mutatjuk be.

P Á R T H Í E K
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Ezúton szeretném megköszönni minden, magyar dalt és cigányzenét szerető embernek, hogy azon a forró nyári napon 
megtisztelték jelenlétükkel a „Minden piros, fehér rózsát…” című emlék nóta-gálánkat, és fejet hajtottak Gaál Gabri-

ella emléke előtt. Külön köszönet ünnepi rendezvényünk segítőinek, akik évek óta mellettünk állnak, pártolják ezt a műfajt és segítik a műsorok létrejöt-
tét. (Újpest Önkormányzata, Ady Endre Művelődési Központ, Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzat, „Orosz” cukrászda, „Demizson” étterem, és a he-
lyi média) László Mária, rendező

Köszönet a kerületi pedagógusoknak
A Pedagógus Nap alkalmából Újpest Önkormányzata nevében Wintermantel Zsolt pol-
gármester minden kerületi pedagógust köszöntött Újpest honlapján. Az önkormány-
zati fenntartású óvodai és iskolai pedagógusnak külön névre szóló üdvözlőkártyával 
köszönte meg áldozatos oktató-nevelő munkáját.

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
                                     (Nagy László)

Újpest Önkormányzata nevében tisztelettel 
köszöntöm Újpest pedagógusait.

Köszönöm, hogy a mai válságos időkben, 
a nehéz körülmények között is elkötelezetten 

és lelkiismeretesen végzik hivatásukat 
gyermekeink kibontakozásáért.

Kívánok Önöknek jó egészséget és sok örömet a tanítványaikban!

Wintermantel Zsolt
polgármester

Nótaest után

Hágában 
a Károlyisok
Az újpesti Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának csapa-
ta a közelmúltban részt vett 
Hágában a Nemzetközi Bün-
tetőbíróság szimulációs verse-
nyén, hol méltóképpen képvi-
selték hazánkat.

A csapat Wichmann Ivett, Boussard Éva 
Zója és Szalontai Máté részvételével, dr. 
Dobrocsi Szilvia felkészítő tanár társasá-

gában utazott nyolc napra Hágába. Ma-
gyarországról korábban még senki nem 
indulhatott. Tizenhárom ország huszon-
két csapata nevezett, elsősorban az ame-
rikai kontinensről, Kínából, Ausztráliá-
ból, Indiából érkeztek versenyzők. A há-
zigazdák mellett a mieink képviselték Eu-
rópát.

Egy kitalált esetet kellett feldolgoz-
ni, előre megadott szempontok alapján 
az alapszabálynak, a nemzetközi bünte-
tőjog elveinek és a nemzetközi bünte-
tőbíróságok esetjogának felhasználásá-
val. A csapat valamennyi tagja szerepet 
kapott, ügyészi, védői és áldozati szem-
pontból elemezték az esetet. A hallgatók 
rendkívül keményen készültek és tanul-
tak, nemzetközi büntetőjogi ismereteket 
szereztek, tökéletesítették angol nyelv-
tudásukat már a verseny előtt, ott pedig 
méltón szerepeltek. – Á.T.

ÁLDÁS ÉS HANGVERSENY 
Június 4-én szentmisével és hangversennyel emlékeztek az Egek 
Királynéja Főplébánia templomban arra, hogy 100 évvel ezelőtt 
vették használatba a 9600 koronáért épített orgonát. Kemenes 
András zongoraművész és a templom kántora, Tarcsi Veres At-
tila orgonált, fellépett az Adorate Vegyeskar. Az eseményen je-
len volt Újpest polgármestere, Wintermantel Zsolt is.



Gyermeknap és pedagógusnap apropóján

Az önkormányzat elismerése
Lapunk megjelenésének napján, június 9-én, csütörtökön tartja díjáta-
dó ünnepségét az Újpesti Polgár Centrumban Újpest Önkormányzata. 
A gyermeknap és pedagógusnap határán odaítélt díjakat azok a felnőt-
tek kapják széleskörű felterjesztés alapján, akik a gyermekek testi, lelki, 
szellemi fejlődéséért sikeresen tevékenykednek. Az önkormányzat diá-
koknak alapított elismerésében azok részesülnek, akik tanulmányaik so-
rán, a sportban, avagy a diákközösségek formálásában kiemelkedő ered-
ményeket értek el. 

Az Újpest Gyermekeiért-díjat ebben az évben négy pedagógus, illet-
ve egy edző, valamint egy munkahelyi közösség veheti át az ünnepségen. 
Hat diák részesül Újpest Kiváló Tanulója kitüntető elismerésben, hét fi a-
tal veszi át az Újpest Kiváló Diáksportolója címet. A Kiváló Diákközössé-
gi Munkáért díjban nyolcan részesültek (egy esetben két diák közt meg-
osztva ítélték oda a díjat). 

A díjátadó ünnepségről és a díjazottakról a www.ujpest.hu-n, valamint 
következő lapszámunkban olvashat részletesen.
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ROBOGÓ-SZARKA
Május 27-én a Deák Ferenc utcába hívták az újpesti Kapitány-
ság munkatársait, mivel délután fél 6 körül egy ismeretlen tettes a 
tárolóhelyiség ajtaját felfeszítve 1 Honda típusú segédmotor kerékpárt 
tulajdonított el.

TRÜKKÖS TOLVAJOK
Május 30-án bejelentés érkezett a rendőrkapitányságra, hogy a Nádor 
utcában, magukat az ELMÜ munkatársainak kiadó személyek, a sér-
tett megtévesztésével, lakásába bejutva, különböző ékszereket tulaj-
donítottak el.

NYAKLÁNCOT RABOLT
Ugyancsak 30-án rablásról is érkezett bejelen-
tés a rendőrkapitányságra. A Munkásotthon 
utcában egy ismeretlen elkövető a sértetthez 
lépett és látszólag mindennapi dolgokról kez-
dett beszélgetni vele, majd hirtelen kitépte a 
nyakában lévő arany nyakláncot és elfutott. 

IRODÁBA TÖRTEK
Június 1-jén a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság beosztottjai a Ber-
ni utcában irodabetörésnél jelentek meg. A bejelentő elmondása sze-
rint onnan készpénzt tulajdonítottak el. A helyszíni tanúkutatás nem 
vezetett eredményre. 

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

Gyógytorna lehetőség a Görgey úti 
gyermekrendelőben!
Nyáron az iskolák bezárnak, a gyógytestnevelések szünetelnek, a nap süt, 
termelődik a D- vitamin és nő a gyermek. A gerincferdülések nyáron rom-
lanak a növekedés, a gerinctorna kimaradása miatt. Ezért ismét egész nyá-
ron biztosítjuk a rendelőben a rendszeres gyógytornát és pénteken gyógy-
tornász felügyelettel az úszást, úszni tudó gyermekek részére. A gyógytor-
nán mindenki részt vehet, aki iskolaidőben gyógytornára jár. A foglalkozá-
sok térítésmentesek. Az uszodai (Dagály gyógyfürdő) belépő csak 800 Ft/al-
kalom. Alapítványunk pályát bérel a gyermekek számára. Jelentkezni a 06 (1) 
369-2333-as telefonszámon, vagy személyesen a Görgey szakrendelő föld-
szintjén, a gyermekgyógytornászoknál lehet. (IV. Görgey u. 30.)

Ne szalasszák el a lehetőséget! 
 Dr. Lengyel Zsuzsanna a gyermek szakrendelő vezetője

Álláspályázat
A Viola Óvoda pályázatot hirdet 2011. augusztus 15-i kezdéssel óvodai 
dajka munkakör betöltésére. Jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Pályázati feltételek: büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány), 
dajkaképesítés, munkaalkalmasságról szóló érvényes egészségügyi kiskönyv
Előnyt jelent: középfokú végzettség, dajkai gyakorlat. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 8. Elbírálás határideje: 
2011. július 15. A pályázatokat postai és elektronikus úton lehet benyújtani 
az óvodavezetőnek (Váczi Lajosné). Levelezési cím: Viola Óvoda, 1042 Bu-
dapest, Viola u. 11-13. E-mail cím: violaovi@upcmail.hu

Ügyeleti rend július 1-jén
Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy „az egészségügyi tevékenység végzé-
sének egyes kérdéseiről” szóló törvény értelmében július 1. (Semmelwe-
is nap) az egészségügyi dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. A tör-
vényben foglaltak alapján 2011. július 1. napján a háziorvosi rendelőkben 
a rendelés szünetel, a háziorvosi szolgálat tevékenységét az ügyeleti szolgá-
lat látja el.

Felnőtt lakosság részére 24 órás orvosi ügyelet áll rendelkezésre a IV. Gör-
gey u. 43. sz. alatti Felnőtt Háziorvosi Ügyeleti Szolgálaton. Telefonszám: 
369-2600. 

A gyermeklakosságot az International Ambulance Service Kft. látja el. 
Helyszín: Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft. ügyeleti rész-
lege (1138 Bp., Révész u. 10-12.) Telefonszám: 349-8601, 349-8603

 Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye

Gyászolunk 
Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk min-
denkivel, hogy Nyuka Józsefné, a Újpesti Önkor-
mányzati Bölcsődék munkatársa, hosszantartó be-
tegség után, 2011. május 31-én, 43 évesen elhunyt.

Ágota az intézmény Homoktövis utcai részlegében 1990. november else-
jétől  gondozónőként dolgozott. Munkáját, a gyermeknevelést, igazi hivatás-
ként élte. Rövid élete mintaértékű volt barátai, munkatársai és ismerősei szá-
mára. Szerető családjával és három kisgyermekével mélyen együtt érzünk.

Búcsúztatása 2011. július elsején, 11 óra 15 perckor lesz a Rákospalotai 
temetőben.     Bölcsődei munkatársak



A Mattersburg, a Metallurg 
Donyeck és a Zilina is az 
ellenfelek között

Erős riválisok 
ellen készül 
az Újpest   
Az elmúlt évek egyik legerő-
sebb felkészülési programja vár 
az Újpest FC labdarúgóira a 
2011/2012-es szezon előtt.  

A csapat a felkészülési időszak második he-
tében Sopronban edzőtáborozik, innen uta-
zik át Ausztriába két edzőmérkőzésre. Itt 
találkoznak a Metallurg Donyeck gárdájá-
val. Az ellenfél  az egyre erősebb ukrán baj-
nokságban középcsapatnak számít, és nem 
kevesebb, mint 12 légióst foglalkoztat. A 
Mattersburg az osztrák bajnokság utolsó 
előtti, 11. helyén végzett. Ebben a csapatban 
szerepel Waltner Róbert – aki korábban ját-
szott az Újpestben is –, ugyanakkor inkább 
hazai fi atalok kapnak lehetőséget a zöld-fe-

hér csapatban. A harmadik kiemelt találko-
zóra a Pozsonyhoz közeli Somorján az MSK 
Zilina ellen kerül sor. A zsolnaiak a 3. helyen 
végeztek a szlovák élvonalban. Ezt követő-
en Budapesten lép pályára az Újpest, a Va-
sas vendégeként. A találkozókat követően is-
mét néhány napos soproni edzőtábor követ-
kezik, „megspékelve” a Wiener Neustadt el-
leni edzőmeccsel. Az utolsó felkészülési mér-
kőzést a bajnokság kezdete előtt a Szusza Fe-
renc Stadion felújított gyepszőnyegén játsz-
sza majd a gárda, ahol az FK Dunajska Streda 
együttese lesz a vendég.  – G. G.

II. Bene Ferenc Kispályás Labdarúgó Emléktorna
A program célja megemlékezés a kiváló sportemberre, aki többek között Újpest Díszpolgára, olimpiai baj-
nok, nyolcszoros magyar bajnok, ötszörös gólkirály, 76-szoros magyar válogatott, az Újpesti Dózsa sporto-
lója volt. Önkormányzatunk 2010-ben rendezte meg első alkalommal a Bene Ferenc Kispályás Labdarúgó 
Emléktornát kifejezetten újpesti iskolák csapatai számára, hagyományteremtés céljával. Az idei versenyre 
kilenc iskolából két korcsoportban összesen 16 csapat nevezett a tornára. 

Időpont: 2011. június 10. péntek, 9-től 13 óráig. Helyszín: Újpesti Önkormányzat Ifjúsági Sporttele-
pe, Tábor u. 24. Résztvevők: újpesti általános iskolák I. és II. korcsoportos csapatai. Díjátadás: kb. 13 óra-
kor. A díjakat átadja: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester.

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 2 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  j ú n i u s  9 . 13 

A május 27-29-i hétvégén rendezték 
Szolnokon az Országos Mini Kupát, 
amely során közel nyolcszáz gyer-
mekröplabdázó lépett pályára hat 
kategóriában. Az újpesti diákok re-
mek helyezéseket értek el. 

Az országos versenyen négy kategóriában 
is részt vett a IV. kerület legnagyobb röp-
labda utánpótlás-nevelő egyesülete, az Új-

pesti Csokonai DSE. A lila-fekete színekben pompá-
zó újpesti röplabdások a leány kategóriák mindegyi-
kében, a fi úk a szupermini kategóriában szerepeltek. 

A mini lányok (1998. január 1-je után születtek) 
a várakozásoknak megfelelően szerepeltek és sze-
rezték meg a nyolcadik helyezést a tizennyolc csa-
patos mezőnyben. A fi ú szupermini (2000. január 
1-je után születtek) kategóriában életük első kor-
osztályos versenyén szerepeltek – ezt mutatta az 
elért, ötödik helyezésük az ötcsapatos mezőnyben. 
Bár a játékban végig partnereik voltak az ellenfelek-
nek, még elég sok pontatlanság és hiba csúszott be, 
ami egyértelműen rutintalanságuknak köszönhető, 
hiszen csak januárban kezdtek röplabdázni. A ha-
sonló korú lánycsapat azonban bravúrosan szere-

pelve, egy vereséggel a háta mögött végzett a har-
madik helyen, a tizenhét csapatos mezőnyben. 

A legnagyobb siker azonban még hátravolt! Az 
ÚCSDSE kismini leány csapata (1999. január 1-je után 
született) veretlenül jutott a döntőbe, ahol a Vasas 
HOFEKA gárdájánál bizonyult jobbnak. Így az egye-
sület és a XXI. század eddigi legnagyobb újpesti 
röplabdás sikerét elérve az ország legjobb csapatá-
nak bizonyult kismini korosztályban! Különdíjban 
részesült Nagy Lászlóné, a csapat edzőnője, illetve 
Papp Lujza, a torna legjobb játékosa. A klub külö-
nösen büszke arra, hogy a leány mezőny legered-
ményesebb fővárosi egyesületeként zárták a három 
napot, és hogy a legtöbb versenyszámban indultak.

(Aki még többet szeretne tudni a versenyről illetve 
egyesületről, keresse fel a www.volleycapak.hu oldalt.)

Dobogósok
A bronzérmes csapat tagjai: Gombkötő Emma, 
Hirt Zsófi a, Juraszik Szolanzs, Katolai-Nagy Fan-
ni, Kincses Bernadett, Kucsák Nikoletta, Nagy 
Dorina, Varga Viktória. Edző: Horváth Kristóf.

Az aranyérmes csapat tagjai: Csintalan 
Dzsenifer, Engel Nóra, Fodor Nikolett, Juraszik 
Szolanzs, Kingl Dóra, Papp Lujza, Szegváry Esz-
ter, Teleki Fanni, Tóth Luca, Varga Viktória. 
Edző: Nagy Lászlóné

A XXI. század legnagyobb sikerét aratták

Gyerekröpisek a dobogón

A
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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

� Újpesten, Megyer lakóparkban, 5 éves, téglából 
épült, összkomfortos, parkettás, erkélyes, garzon-
lakás tárolóval, zárható kocsi beállóval, magánsze-
mélytől eladó, csendes környezet jó közlekedés. 
Tel.: 06-1-230-1338, 06-1-233-1876, 06-30-426-
8860, 06-30-441-6038

� 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

� 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-őn, 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

� 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

� 35 m2-es lakás eladó 7,5 MFt-ért, nagy erkélyes 
1,5 szobás panellakás, VIII. emeleti Újpest köz-
pont közeli. Tel.: 06-20-504-9072

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

� Tulajdonostól eladó IV. Szigeti József utcában, 
négyemeletes ház II. emeletén 67 m2-es, jó álla-
potú, 2+1 félszobás, erkélyes, redőnyős, vízórás 
és tehermentes panellakás. Garázsbérleti jog át-
ruházható! Irányár: 11,4 MFt. Közvetítők ne keres-
senek! Tel.: 06-20-374-6759

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

� Újpesten 2 szoba, étkezős, összkomfortos, gáz 
és vegyes fűtésű + melléképületek, szép kerttel, 
pincével, 86 m2-es családi ház eladó. I. á.: 31 MFt, 
tel.: 06-30-922-8944

Szolgáltatás
� Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugaljak, 
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villany-
szerelési munkálatok. Gyors és megbízható, akár 
hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatában. Tel.: 
06-20-959-7581

� 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

� Társasházkezelés, közös képviselet, jogi, könyv-
vizsgálói műszaki hátérrel. Teljes körű ügyintézés-
sel. Tel.: 06-70-366-6881, www.atateamhazak.hu 

� Duguláselhárítás, víz, gáz, központi fűtés-
szerelés, mosdók, wc-tartályok cseréje, vízórák 
cseréje. Tel.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089

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@ujpestime-
dia.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 kertészeti 

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.

� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállalok. 
Házhoz megyek! Tel.: 06-1-370-0674, 06-30-297-4207

� Német kezdők, újrakezdők részére a Külső-
Szilágyi úton. Kedvező óradíj, hatékony mód-
szer. Ovisokkal, sulisokkal is foglalkozom, játé-
kos fejlesztéssel. Tel.: 06-20-505-4333, e-mail: 
n.monitta@gmail.com 

Zene
� Doboktatás kezdők és gyerekek részére. A keleti 
zene legfontosabb ritmus hangszerén, darbukán. Fej-
leszti, a ritmusérzéket nagy örömet szerez. Tel.: 06-30-
383-1798, e-mail: oktatas.darkuba@gmail.com 

Állást kínál
� Dolgozz Újpesten! Ingatlanközvetítő iro-
dánkba munkatársakat keresünk. Minimum 
középfokú végzettség szükséges. Önéletraj-
zod a kiss.szilagyi.judit@dh.hu címre küldd.

� A Ramada Resort – Aquaworld Budapest el-
adót keres 4 órás munkakörbe. (16-20 óra kö-
zött) A fényképes önéletrajzokat kovacsa@
aqua-world.hu e-mail címre várjuk.

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

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

Vegyes
� Eladó tálalószekrény 60 000 Ft-ért, 48 db-os al-
pakka evőeszközkészlet 15 000 Ft-ért, 4 db kárpi-
tozott támlás szék kis hibával 8000 Ft. Fényképet 
tudok küldeni. Tel.: 06-30-226-6889

Társkeresés
� Független, víg kedélyű, 61 éves, nem dohány-
zó férfiként keresem hozzám illő 56-64 év közöt-
ti hölgyet, aki nem anyagias, szeretetre vágyó, köl-
csönös szimpátia alapján, szélhámosok kímélje-
nek, a szeretet fontos! Tel.: 06-20-233-0681

Üdülés
� Balatonon, Siófok Sóstón nyaraló kiadó 2500 
Ft/fő/nap. Tel.: 06-30-950-99-77, 06-30-242-8355

Halálozás
Mély megrendüléssel tudatja 

a család, hogy súlyos 
betegségében 81 éves korában 

elhunyt szeretett dédikénk 
Solymosi Gyuláné (Kati néni).

Temetése június 14-én, 13.45 
órakor lesz a Megyeri Temetőben.

Emléke örökre szívünkben él!
Fürh és Széki család

� KLÍMA-telepítés, karbantartás, javítás garanciá-
val. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-931-
7486, 06-30-864-5544, www.annauklima.hu 

� Kis Bt. vállalja társasházak kezelését, számí-
tógép konfigurációk összeállítását, fordítást, 
egyéb működési körébe tartozó munkákat. El-
adó teremgarázsban korlátozott számú gépko-
csi beálló. Tel.: 06-20-377-2155

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

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkély-
beépítés és felújítás, előtetők, kerítések gyár-
tását és javítását vállalom. Tel.: 06-1-360-0035, 
06-30-975-2315

� 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

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

� Izzó lakótelepen, 60 m2-es, 2 szobás, teljesen fel-
újított, egyedi fűtésű lakás kiadó. Ár: 70 000 Ft/
hó + rezsi, tel.: 06-70-583-4334 napközben 9-18ig

Ingatlant cserél
� Elcserélném újpestire, rákospalotaira, vagy Bu-
dára, az Avar utca környékére, pesterzsébeti, mo-
dernül felújított, cirkófűtéses, kétgenerációs csa-
ládi házamat kisebbre, esetleg öröklakásra érték-
különbözettel. Tel.: 06-1-284-9360

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, referen-
ciákkal. Hosszú távú tapasztalattal, valameny-
nyi korosztály számára, minden szinten. Pótvizs-
gára felkészítés, korrepetálás. Tel.: 06-70-301-9551

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

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

KITTI KUTYAKOZMETIKA
Cím: IV,. ker., Lőrinc u. 18.

nyitva: H-P: 9-17 óráig, 
Szombat: 9-12 óráig

Bejelentkezés: személyesen 
vagy telefonon 

a 20/448-15-26 számon.

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!
1046 Bp., Vécsey Károly utca 120.
Web: www.kiskavicsok.hu
E-mail: kiskavicsok@gmail.com
Telefon: 06-20-917-7228
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Az Újpesti 
Piac- és 
Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      22 Ft-tól               35 Ft-tól
Újburgonya 200 Ft-tól             200 Ft-tól
Vöröshagyma 200 Ft-tól             220 Ft-tól
Fejessaláta    100 Ft-tól               80 Ft-tól
Retek    120 Ft-tól             120 Ft-tól
Újhagyma    120 Ft-tól             140 Ft-tól
Zöldborsó  400 Ft-tól             450 Ft-tól
Spenót, sóska         –                   500 Ft-tól
Paradicsom 260 Ft-tól             300 Ft-tól
Koktélparadicsom  480 Ft-tól         680 Ft-tól
Paprika  400 Ft-tól             400 Ft-tól
Erőspaprika            40 Ft/db-tól         40 Ft/db-tól
Tök  300 Ft-tól             300 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           200 Ft-tól
Hazai eper         600 Ft-tól          400 Ft-tól
Alma         350 Ft-tól       –
Uborka           198 Ft-tól            200 Ft-tól
Főzőhagyma        300 Ft-tól            250 Ft-tól
Cseresznye        600 Ft-tól            500 Ft-tól
Meggy         400 Ft-tól            450 Ft-tól

Vigágok
Muskátli         300 Ft-tól       –           
Büdöske         100 Ft-tól       –            
Petúnia           100 Ft-tól       –    
Pistike           100 Ft-tól       – 
Begónia           120 Ft-tól       – 
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2011. június 20-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady 
Endre Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek.  A 19. számban megjelent rejtvényünk helyes megfej-
tését beküldő olvasóink között újpesti emblémával ellátott ajándéktárgyakat sorsolunk ki. A nyertesek: Bojtos Csabáné, Kovács Éva, Soósné Szabó Mária, Zsadon Erika. A nyeremények átvételéről postai úton küldünk tájékoztatást. 



16 Találkozzunk többször!

Folklór Fesztivál Újpesten
Egy napra Újpesten lesz Magyarország! – a Kormorán ze-
nekar dalából kölcsönözött gondolattal nyitotta meg 
Wintermantel Zsolt polgármester az I. Újpesti Folklór 
Fesztivált, ahol az együttes 35. születésnapját ünnepelte. 
Képeinken, a Szent István tér hétvégi pillanatai.

A népművészet nem 

fogy ki az utódokból

A kortalan Kormorán együttes kortalan rajongói a Szent István téren

A zenekar szülinapi tortájából 

mindenkinek jutott – köszönet 

a Horváth cukrászdának

Ifjú alkotók sikere a kreatív műhelyben

Kormorán: 35 éve a színpadon

Ki nyeri a fődíjat, az LCD tv-t?

Folytatjuk a Virágos Újpestet 
bemutató sorozatunkat, ezúttal 
a Szent István térre látogattunk.

Kormorán: 35 éve a színpadon

Örömtánc a téren
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