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ÉLMÉNYEK – AJÁNDÉKBA
A Városházán, a Kölyökparkban és 
az Aquaworldben a felnőttek, az Új-
pesti Cseriti önkéntesei fáradoztak 
azért, hogy élményt nyújtsanak a 
gyerekeknek. – 4. oldal 

KELLEMES ÜNNEPEKET!
Az ünnepre készülve egyházi és 
egyéb hagyományok együttesen 
kerültek terítékre  dr. Gerber Alajos 
hitoktató, Újpest díszpolgára segít-
ségével.    – 2–3. oldal

FEJLŐDŐ ÚJPEST
Bővülő óvodai férőhelyekre, sport 
infrastruktúra-fejlesztésre, a közbiz-
tonság növelésére megalkotott pá-
lyázatok kaptak zöld jelzést a képvi-
selőktől.  – 6–7. oldal

MINDENKI A HELYÉN 
A vasárnapi hidegzuhany után a 
Pécs elleni mérkőzésre koncentrál az 
Újpest FC valamennyi játékosa. Az 
edző a helyén van, a játékosok pedig 
győzelemre készülnek.  – 13. oldal 

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. április 5., VI. évf., 13. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ

Zsófi, a címlaplány 
Gabaj Zsófival megtörtént ami minden fiatal lány álma. 
Az Újpest Arca verseny győztese most váltotta be portfólióra 
a nyereményét.  – 16. oldal
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Az ifjú hölgy mindig nagy társaság-
ban, két húgával és édesanyjával ké-
szülődik az ünnepekre, de most mi 
tettünk egy próbát, és összetereltük 
Újpest Arcait egy ünnepváró talál-
kozásra.  

Az ÚKTV stúdiójában mutatták 
meg tudományukat. Krisztián na-

gyon örült annak, hogy új dolgo-
kat leshetett el a lányoktól – és per-
sze élvezte a hölgykoszorút is. Klau-
dia két kistestvére, Adrienn és No-
émi ugyancsak lelkesen díszítgették 
a tojásokat, olykor édesanyjuk segít-
ségével. (Lásd az ÚKTV április 6-ai 
adását. A szerk.)

A fiatal lányok gondoskodnak egy 
igazi nyusziról is, „akit” három éve kap-
tak – persze Húsvétra. A tapsifüles-
sel Krisztián is megismerkedhet, mert   
megígérte, hogy meglocsolja a hölgye-
ket. A lányok elárulták, jobban örülné-
nek a víznek, ám az ifjú úriember kölni-
vel indul majd tojásgyűjtésre.  – D. ZS.

Hímes tojás – Újpest Arcaitól  
„Piros tojás, fehér nyuszi, locsolásért adj egy puszit!” – ezzel a versikével kel útra Hús-
vétkor Molnár Krisztián. A tavaly augusztusban Újpest Arcává választott fiatalember és 
családja ragaszkodik a hagyományokhoz, épp úgy, mint a másik szépség, Illés Klaudia is. 

„Mozgó” ünnep
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ün-
nepek az úgynevezett „mozgó” ünne-
pek közé tartoznak, azaz nem esnek 
a Julián-naptár szerinti év ugyanazon 
napjára minden évben. A Nap mozgá-
sa mellett a Hold mozgásától is függ 
a dátum, némileg a héber naptárhoz 
hasonló módon. A húsvét helyes idő-
pontja ezért gyakran vita tárgya volt.

Az első niceai zsinat 325-ben ha-
tározott úgy, hogy az egyház tagjai 
a húsvétot ugyanazon a vasárnapon 
ünnepeljék, éspedig legyen a ke-
resztény húsvét időpontja a 
tavaszi napéjegyenlő-
ség utáni első hold-
töltét követő 
vasárnap.

Szervusz, nyuszi! 
A húsvéti nyuszik már március utolsó szom-
batján megérkeztek Újpestre. Az Újpes-
ti Piac- és Vásárcsarnok Piacfelügyelősége 
ugyanis ünnepváró programként nyuszi si-
mogatásra várta a gyerekeket. A hirtelen bekö-
szöntött zord idő, a böjti szelek nem riasztották 
el az apróságokat. Eleinte kissé félve, majd egyre 
bátrabban simogatták a Nógrádból érkezett tapsi-
füleseket, többen még zamatos répát is hoztak ne-
kik. Bebizonyosodott: ahol húsvéti nyuszi van, ott aján-
déknak is kell lennie. Csokinyulak, tojások rejtőztek a fűben, 
amit nem volt nehéz megtalálni a lurkóknak. A Piacfelügyelőség 
szörpöt és – a böjtre való tekintettel tojáskrémes – szendvicseket 
osztott. A szervezők is dacoltak a széllel, a tapsifülesek pedig boldog 
mosolyt csaltak a gyerekek, és a szülők arcára is.  – J. M.



Húsvéti 
szokások, 
hagyományok
Tojás, sonka, nyuszi, kölni és versi-
kék. Ez a Húsvét ma. Már összemo-
sódtak az egyházi és az egyéb ha-
gyományok, így sokszor nem is tud-
juk, mekkora jelentősége van a szo-
kásainknak.  

húsvét a legfontosabb ünnep a kereszté-
nyek számára. Dr. Gerber Alajos hitoktató, 
Újpest díszpolgára, egyszerű rajzok segítsé-

gével adja át a gyerekeknek Húsvét üzenetét. A fel-
támadás ünnepe azonban sokkal régebbi eredetű, 

nem véletlen, hogy két szövetség van a Bibliában, 
az Ószövetség és az Újszövetség. 

Krisztus előtt 1200 évvel Mózes kapta a felada-
tot, hogy a zsidókat vezesse ki egyiptomi rabságuk-
ból. Innen ered a Virágvasárnap, az olajág, Nagycsü-
törtök, Nagypéntek, Nagyszombat, majd a Húsvét 
vasárnap és hétfő is. Ez áll az Ószövetségben. Ám 
Jézus keresztre feszítésével új értelmet kapott az 
egész, Hamvazó szerdától egészen Pünkösdig tartó 
időszak – meséli a hitoktató. 

Jézus Virágvasárnap vonult be Jeruzsálembe, ahol 
Nagycsütörtökön költötte el utolsó vacsoráját ta-
nítványaival. Pénteken keresztre feszítették, majd 
harmadnapon feltámadt. – Ez a hitünk alapja – ma-
gyarázza Gerber Alajos. Mint fogalmaz: ez a bizonyí-
ték arra, hogy létezik megbocsátás, van bűnbánat 
és Isten, aki saját fiát áldozta fel.  

Fontosak a szimbólumok is. A tojás az ősi ter-
mékenységet jelenti, majd a kereszténységben a 
feltámadás jelképe lett. Az áldozati bárány a má-
sik ősi elem, bár mára a húsvéti sonka vette át 
a helyét az ünnepi asztalon. A barkaág főként az 
olyan országokban terjedt el, ahol nincsenek pál-
mafák. 

A városokban már megkopott, de a falvakban 
még igen népszerű locsolkodás is bibliai eredetű.  
Alapja a víz megtisztító és megújító erejében gyö-
kerezik, de a szent könyv szerint egykor a feltáma-
dást hírül vivő asszonyokat locsolták le a katonák, 
hogy így hallgattassák el őket. Ma pedig már azért 
várják a lányok a locsolókat, hogy „ne hervadja-
nak” el.  – D. ZS.
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Különleges húsvéti tojások

Ünnepváró 
kiállítás
A közelgő ünnepekre készülve, rendha-
gyó húsvéti kiállítás-megnyitót tartottak 
az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő 
Központ Gyermek Galériájában április 
2-án. Daru Péterné bodajki tojásfestő tár-
latának megnyitóján ugyanis főleg gyere-
kek vettek részt. A művésznő különleges, 
saját maga által fejlesztett technikával 
festett tojásokat állított ki. A tojásokon 
a hagyományos népi motívumoktól, a 
tájképeken át, vallási témájú festménye-
kig sok rendhagyó, különleges kép látha-
tó. Daru Péterné eredetileg porcelánfes-
tő, de már a hetvenes évektől díszít to-
jásokat is. A régi hagyományokat, szoká-
sokat, mesterségeket tojásra festve örö-
kíti meg. A népi mintákat saját arculatá-
ra formázza, és ruhafestékkel alapozott 
tojásra festi fogvájóval és hypóval.  Ezt a 
technikát próbálhatták ki a Testnevelés 
Tagozatos Általános Iskola diákjai a meg-
nyitón, ami játszóházzá is alakult, mert 
egyszerre csak néhányan festhették a tojá-
sokat, a többiek társasjátékoztak és rajzol-
tak, miközben várakoztak. A kiállítást áp-
rilis 15-ig láthatják az érdeklődők.  – J. M.
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Tavaly nyáron Siófok önkormányzata 
meghívására, az Újpesti Cseriti szer-
vezésében egy busznyi újpesti rászo-
ruló gyermek tölthetett egy csodála-
tos napot a Balaton-parti városban. 
Újpest most viszonozta a meghívást.

Wintermantel Adrienn, az Újpesti Cseriti háziasszo-
nya nagy örömmel fogadta a vendégeket, akikről ki-
derült: jutalomként kapták a budapesti utazást. Er-
ről Démuth Pál, Siófok alpolgármestere mesélt, aki 
szintén elkísérte a csapatot. A diákok – akik között 
a legifjabb ötödikes volt Siófok-Kilitiről érkeztek. 
Nagy izgalommal várták a fürdőzést.

Fotósunknak külön kérni kellett a kísérőket: 
ugyan segítsenek már egybe terelni a gyerekeket, 

legalább egy közös fotó erejéig. Amint a kép elké-
szül, a vendégek már szét is rebbentek ismét, hogy 
aztán az egész napot pancsolással töltsék.

Rövid eligazítás után a nebulók eltűntek az öltö-
zőkben, hogy kisvártatva „megrohamozzák” a csúsz-
dákat, élménymedencéket és a többi vízi játékot.

Természetesen nem mentek haza üres kéz-
zel. Wintermantel Zsolt egy nagy köteg Újpest 
– Találkozzunk többször! feliratú telefontartós 
nyakbaakasztót hozott ajándékba, így minden gye-
rek már ilyen lila nyakékkel szállt le Siófokon a busz-
ról.  – L. Z.

Élmények, ajándékba
Az Újpesti Cseriti, az önkormányzat jótékonysági 
kezdeményezése, a nagy sikerrel zárult karácsonyi 
programsorozat után, a hátrányos helyzetű gyer-
mekek számára felajánlott élményajándékok első 
elemeként, újpesti gyermekeket hívott március vé-
gén  a Városházára. Eddig százötvenen kakaóztak, 
süteményeztek együtt Újpest polgármesterével. A 
szerencsések az Újpest szeletet is megkóstolhatták. 
A  tanév végégig további háromszázötven gyerme-
ket lát vendégül a Városháza.

A Kölyökpark is átnyújtotta ajándékát: az óriás 
játékok birodalmában ötven gyermek töltötte ön-
feledten a szabadidejét. Az Aquaworldbe két cso-
portban, összesen 250 iskolás nyert bebocsáttatást 
a felajánlás nyomán. (Bővebben: ujpest.hu)

Városháza, 
Kölyökpark, 
Aquaworld
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Újpestre jöttek pancsolni

Siófoki vendégek

Szavazás és választás
A patinás Díszteremben a diákokat Wintermantel Zsolt köszönti a városházi program során. Ilyenkor  
játékra,  polgármester-, jegyző- és alpolgármester választásra invitálja a diákokat. Demokratikus mó-
don szavazásra bocsátja a kérdést, így négy jelölt közül a gyerekek választják ki a polgármestert. Az első 
diákcsoport látogatásánál a városvezetőnek nem volt könnyű dolga, hiszen többszöri jelöltállítás után 
sem sikerült elfogadtatni a szavazókkal a kiszemelt alpolgármestert. A gyerekek is megtapasztalhatták, 
nem olyan egyszerű a demokrácia. 

Az Újpesti Cseriti minden adományozójának, önkéntesének,munkatársának, illetve az újpesti családoknak, 
gyermekeknek sok piros tojást, fi nom falatokat, illatos kölnivizet és kellemes húsvéti ünnepeket kíván!



    

„Mágikus ereje” van az Újpest szeletnek. 
A legendás sütemény ízlelgetése közben 
olyan emberek mesélnek egymásnak, be-
szélgetnek perceken át, akik korábban 
nem is ismerték egymást. A Vadgeszte-
nye cukrászda kis asztalkái mellett a fő 
téma az Újpest szelet. Egykor és ma.  

– Nagyon boldog vagyok, hogy az újpestiek szeretik a 
süteményt és jóízűen elbeszélgetnek egymással – mond-
ja Valiczek Józsefné, a Vadgesztenye cukrászda tulajdono-
sa. – Három hét telt el azóta, hogy ismét készítem és kí-
nálom a vendégeimnek a süteményt – folytatja a cukrász. 

– Nagyon sok kedves emberrel ismerkedtem meg. Szá-
momra ismeretlen vendégek nyílnak meg egy szelet süti 
mellett és idézik fel történeteiket. Nagyon sok fiatal tér 
be, hogy megkóstolja az anyukája, vagy nagymamája egy-
kori kedvenc édességét. Elismerően szólnak arról, hogy a 

desszert jótékonysági célokat szolgál. Az elmúlt he-
tek forgalma után át is utaltam az Újpest szelet 

árusítása után az Újpesti Cseritinek felajánlott 10 
százaléknyi összeget – mondja Zsuzsika.  – B. K.

Az interneten 
is kitölthető
Érkeznek vissza a már kitöltött Újpes-
ti Párbeszéd kérdőívek a Polgármes-
teri Hivatalba. A második alkalom-
mal útjára bocsátott fórum sikerét jel-
zi, hogy még mindig folyamatos az új-
pestiek érdeklődése. Népszerű a kér-
dőív internetes változata is. Az űrlap 
letölthető az önkormányzat honlapjá-
ról, a www.ujpestiparbeszed.hu webol-
dalról is. Aki nem akar postára szalad-
gálni, online is kitöltheti. Ha még nem 
tette volna, Ön is mondjon véleményt 
az önkormányzat által megfogalma-
zott kérdésekben. Vegyen részt Ön is 
Újpest jövője formálásában!
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Segítünk,
ha sütizünk
A 2012-es Újpest 
szelet legnagyobb különlegessége a 
negyven éves recept mellett, hogy jó-
tékony célokat szolgál. A Vadgesztenye 
cukrászda, és a vásárlók is az Újpes-
ti Cseriti rászoruló újpesti gyermeke-
ket támogató programját segítik. Min-
den egyes szelet árának 10 százaléka a 
Cseritihez kerül. Így úgy sütizhetünk, 
hogy közben másokon segítünk. 

Szépülő parkok

A játszótér szomszédságában
Szorgos és gondos kezek újították fel a  Rózsa utca 65-71. előtti zöld területet. 
Az Újpesti Városgondnokság szakemberei ugyanis a parkot varázsolták újjá, a 
virágágyásba szebbnél szebb növényeket, rózsákat ültettek. A megszépült terü-
let most már méltó társa a szomszédos, a „Hajrá Újpest!” Városfejlesztési terv-
ben a közelmúltban elkészített és átadott játszótérnek. 

Megint szemét „nőtt” 
a Duna-parton

Sziszifuszi 
munka?
Háromezer forinttól húszezer forin-
tig terjedő helyszíni bírság szabható 
ki mindazokra, akiket illegális szeme-
telésen ér az Újpesti Közterület-fel-
ügyelet, amely fi gyelemfelkeltő és 
példamutató célzattal március 24-én 
bírságolás helyett szemétszedési akci-

ót hirdetett a Népszigeten. Tisztább 
lett a Duna-part. Egy héttel később 
azonban ismét szemét és hulladék fo-
gadta az utóellenőrzést végzőket. 

– A Közhasznú Foglalkoztatási cso-
port dolgozóival több zsáknyi szeme-
tet, rengeteg üveget és számos veszé-
lyes hulladékot gyűjtöttünk össze se-
gítőinkkel ezen a napon – mondja 
Garamszegi Andrea, a közterület-fel-
ügyelet osztályvezetője. – Egy hét eltel-
tével ismét három teherautónyi kom-
munális hulladék, lakásfelújításból 
származó törmelék, WC-csésze, kád-
maradvány és egy VII. kerületi üzlet 

hulladéka éktelenkedik a kitakarított 
területen. – Nekünk nem az a dolgunk, 
hogy szemetet szedjünk. – mondja ha-
tározottan Garamszegi Andrea. – Tet-
tenérés esetén a bírságolásról döntünk. 
Jóérzésű, a tisztaságot, a környezetet 
szerető emberekként vállaltuk a taka-
rítást, remélve, hogy példánk „ragadós 
lesz”. Sokan óvtak minket, mondván, 
sziszifuszi munkára számítsunk. 

A közterület-felügyelők nem adták 
fel. Áprilisban ismét szerveznek taka-
rítási akciót. A VII. kerületi üzlet el-
len pedig szabálysértési eljárást indí-
tanak. – B. K

Újpest szelet

Ami semmit 
sem változott



Újpest Önkormányzatának Képviselő-
testülete március 29-én tartotta leg-
utóbbi, soros ülését a Városháza dísz-
termében. Tudósításunkban a jelentős 
fejlesztési lehetőségeket nyújtó és so-
kakat érintő döntésekre térünk ki. 

képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadott 
határozat alapján 10 csoportszobával, 215 fé-
rőhellyel bővülhet a jövőben a Bőrfestő Óvo-

da befogadó képessége. A testület támogatta ugyan-
is az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Opera-
tív Program pályázatán való önkormányzati részvételt. 

INDOKOLT BŐVÍTÉS
A Bőrfestő Óvoda férőhelyszám bővíté-
se több okból indokolt. Az óvoda körze-
te Káposztásmegyer I. és II. területét egyaránt 
érinti, a lakótelep beruházásai következtében 
sok kisgyermekes család talált itt otthonra. Az 
óvoda bővítésével Káposztásmegyer óvodázta-
tási gondjai enyhülnek. A férőhelyek növelése 
mellett energiahatékonysági korszerűsítés, aka-
dálymentesítés, valamint a hallássérült óvodá-
soknak szükséges fejlesztő szoba kialakítása is 
megvalósulhat egy nyertes pályázat esetén, az 
önkormányzati önrészével kiegészítve – húzta 
alá az előterjesztő, dr. Molnár Szabolcs alpol-
gármester. 

Szintén támogatta a testület, hogy az önkor-
mányzat pályázatot nyújtson be a belügyminiszter 
rendelete alapján az iskolai és utánpótlás sport inf-

Több férőhely 
az óvodában, 
javuló 
közbiztonság

A
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rastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatására, vala-
mint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítására.

MULTIFUNKCIONÁLIS SPORTPÁLYA
Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás pályázattal a Tábor utcai If-
júsági Sporttelep jelenlegi, balesetveszélyes ké-
zilabda pályája helyén egy multifunkcionális 
sportpálya létesülhet. 

KÖZBIZTONSÁG 
– TÉRFIGYELŐ KAMERÁKKAL
A pályázaton való sikeres részvétel lehetőséget 
nyújt a közbiztonság növelésére is. Ennek érde-
kében fejleszthető és kibővíthető Újpest meg-
lévő térfigyelő kamera rendszere. Mindemel-
lett a rendszert kiszolgáló, 24 órás diszpécser 
szolgálat kialakítása is a tervek között szerepel 
– tudtuk meg az előterjesztő dr. Molnár Sza-
bolcs alpolgármestertől.

Több éves problémát orvosolhat a köz-
területek használatáról és rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet módosítására tett 
és a képviselő-testület által elfogadott ja-
vaslat. 

„HANGOS” AUTÓK – SZABÁLYOZVA
Ennek alapján a mozgó-árusító, hangot adó 
gépjárművek a rendelet hatályba lépésétől 
kezdve csak a kijelölt útvonalakon, és megha-
tározott időben – munkanapokon 7.00-19.00 
óra között, pihenő- és munkaszüneti napokon 
9.00-13.00 óra között – árusíthatnak a közterü-
leteken. Abban az esetben, ha a meghatározott 
időszakon kívül fordulna ez elő, 50.000 Ft igaz-
gatási bírságot kell kiszabni.
(Lásd erről külön cikkünkben az újpestiek véle-
ményét. A szerk.)

A testület tárgyalta és elfogadta a Magyar Labda-
rúgó Szövetség pályaépítési pályázatán való indu-
lásra tett javaslatot. A döntés révén a Karinthy Fri-
gyes Általános Művelődési Központ területén egy 
20x40 méteres műfüves pálya építése valósulhat 
meg. – A. A., B. K.

Az utca hangja 
A képviselő-testület módosította a közterü-
letek használatáról és rendjéről szóló önkor-
mányzati rendeletet. Szabályozták a „han-
gos” autók, a mozgóbolti árusítás rendjét, le-
hetséges útvonalát, s hogy munkanapokon 
9.00-19.00, pihenő- és munkaszüneti napo-
kon 9.00-13.00 óra között lehetséges az áru-
sítás.  Az újpestieket arról kérdeztük, miként 
vélekednek erről.

BOROCZKI JÁNOSNÉ
Nagyon zavaró, amikor az 
árusok az utcán kiabálva, 
dobolva árulják a krumplit, 
az almát. Gyakran előfordul, 

hogy már kora reggel, de délután is erős hangha-
tásokkal hívják fel magukra a fi gyelmet.  Ezt nem 
így lehet csinálni.

GÁBOR JÓZSEF
Megmondom őszintén, en-
gem zavarnak a mozgó áru-
sok. Mi soha nem is veszünk 
tőlük semmit. A szomszé-
dunk állandóan tőlük vásá-

rolt, úgyhogy oda jött folyton az árus. 

FAZEKAS GÁBORNÉ
Én elfogadom és támogatom 
a testület döntését. Azt gon-
dolom, hogy a többség véle-
ménye számít.  Így történt ez 
most is.  – A.A.

Az újpesti térfigyelő 
kamera rendszer bővítése 

a biztonságot szolgálja

A Bőrfestő Óvoda 
létszámbővítése mellett 

energiahatékonysági 
korszerűsítés, fejlesztő 

szoba kialakítása 
is megtörténhet  
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FELHÍVÁS
Budapest Főváros IV. ker. 
Újpest Önkormányzat 
képviselő-testületé-nek 
7/2012. (II28.) számú ren-
delete alapján ebben az 
évben is sor kerül Újpest 
Egészségéért Díj ado-
mányázására.

A díj annak a személynek adomá-
nyozható, aki az egészségügyi vagy 
szociális területen az újpesti lako-

sok egészségéért, jólétéért végzett 
magas színvonalú, kiemelkedő vagy 
több évtizedes tevékenységével je-
lentős mértékben hozzájárult Új-
pest egészségügyének, szociális ellá-
tásának fejlesztéséhez.

A díj adományozására javaslatot 
várunk:
•  Újpesten működő társadalmi szer-

vezetektől, egyesületektől, alapít-
ványoktól, egyéb civil szerveződé-
sektől, az egyházaktól, nemzetisé-
gi önkormányzatoktól, 

•  az önkormányzati fenntartású in-
tézmények és az önkormányzat tu-

lajdonosi részesedésével működő 
gazdasági társaságok vezetőitől

•  korábban elismerésben részesített 
személyektől

•  Újpesten működő egyéb állami 
vagy önkormányzati intézmények, 
szervek vezetőitől

•  egyéb Újpesten működő érdekkép-
viseletek és helyi önszerveződő kö-
zösségektől

•  legalább tíz magánszemélytől 
együttesen

Az elismerés adományozásáról 
a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
véleményének kikérését követően 

a képviselő-testület dönt. A felter-
jesztéseket az erre a célra rendsze-
resített adatlapon lehet benyújtani 
2012. április 30-ig Nagy István al-
polgármester titkárságára. (Bp. IV., 
István út 14. II/68.)

Az adatlap letölthető az ujpest.hu 
weboldalon vagy átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal mindkét ügyfélszol-
gálati irodájában (városközpontban: 
István út 15. és Káposztásmegyeren: 
Hajló u. 42-44.), ahol a díj odaítélé-
sét szabályozó önkormányzati rende-
let is megtekinthető.

Budapest, 2012. március 22.
Nagy István alpolgármester

A jó idő és a napsütés számos pozi-
tív hatása mellett sajnos veszélyeket 
is rejt magában. A megfelelő védelem-
ről, illetve a lehetséges szűrővizsgá-
latokról a szakembert kérdeztük. 

– Köztudott, hogy a napfény okozta betegségek kö-
zül a legveszélyesebb a bőrrák. Közülük is elsősor-
ban a melanoma, ami az anyajegyekből indul ki. A 
másik, kevésbé ismert, de rendkívül fontos, és Ma-
gyarországon a legnagyobb százalékban előforduló 
betegség az úgynevezett basalioma – magyarázza 
dr. Hídvégi Zsuzsanna, a megújuló Görgey úti Szak-
orvosi Rendelő Bőr- és nemibeteg-gondozójának fő-
orvosa. 

– Akkor van baj, hogyha elkezdenek változni, hirte-
len megnőnek, megváltozik a színük, a környezetük, 
begyulladnak, esetleg seb alakul ki rajtuk, vagy elkez-
denek vérezni. Aki ilyen anyajegyet lát magán, az fel-
tétlenül keressen fel szakembert! – húzta alá a dok-
tornő.

A melanoma serdülőkorban is jelentkezhet. Csatla-
kozva egy állami szűrőprogramhoz,vizsgálatra hívtak 
be közel 3000 újpesti középiskolást. Mintegy 8-9%-
ban találtak olyan anyajegyet, melyek eltávolítását ja-
vasolták. 

– Nem lehet elégszer hangsúlyozni: tizenegy és dél-
után három óra között nem szabad napozni!  Az oda-
figyelés mellett tanácsolt az évenkénti kontrollvizsgá-
lat – hangzik a jó tanács.  (antosa)

A bőrrák idejében kiszűrhető! 
Anyajegyeit érdemes évente megmutatni bőr-
gyógyászának. Ha viszket, növekszik, változik a 
színe, alakja, akkor soron kívül jelentkezzen bőr-
gyógyászati vizsgálatra. Április 6-án és április 13-
án, pénteken 14.00-18.00 óra között bőrgyógy-
ászati szűrést tartunk a szakrendelőben, mely-
re előjegyzési időpontot a 369-4777/ 1612, 1613 
telefonszámon kérhet napközben 8.00-19.00 óra 
között. Minden érdeklődőt várunk!

Napkontroll

Csak óvatosan 
az éltető 
sugarakkal!

Állandó és Leendő Véradóink!
A Magyar Vöröskereszt mindenki számára nyilvá-
nos véradást szervez az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpontban (Budapest IV., István út 
17-19.) 2012. április 16-án, (hétfő) 14.00-18.00 
óráig.

Ha ÖN egészséges, elmúlt 18 éves és még nem 
töltötte be 60 életévét, jöjjön el a véradásra. Na-
gyon fontos: hogy hozza magával személyi igazol-
ványát, lakcím kártyáját, és TAJ kártyáját. Segítsé-
gét előre is köszönjük beteg embertársaink nevé-
ben. Szakács Ildikó véradásszervező

Tájékoztató lakcím-
változás esetére
Többször tapasztaltuk, hogy lakcímváltozás be-
jelentésekor problémát jelent az állandó (lakó-
hely) és ideiglenes (tartózkodási) cím értelme-
zése. Eljárásunk során a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény alapján járunk el. A he-
lyes értelmezés – és a sikeres ügyintézés – érde-
kében fontosnak tartjuk az alábbi jogszabályhe-
lyek ismeretét: 

„5. § (2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak 
a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés 
szempontjából lakásnak tekintendő az az egy 
vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épü-
letrész, amelyet a polgár életvitelszerűen ottho-
nául használ, továbbá – a külföldön élő magyar 
és nem magyar állampolgárok kivételével – az 
a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – 
amennyiben más lakása nincs – megszáll.

(3) A polgár tartózkodási helye: annak a la-
kásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elha-
gyásának szándéka nélkül – három hónapnál 
hosszabb ideig tartózkodik.”

Lényeges információ még, hogy „27. § (1) A 
tartózkodási hely létesítését, illetve megszűné-
sét a tartózkodási hely szerint illetékes jegyző-
nél kell bejelenteni.

(2) A polgár tartózkodási helyének megszű-
nését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél is 
bejelentheti.

(3) A tartózkodási helyet – annak bejelenté-
sétől számított öt éven belül – a tartózkodá-
si hely szerint illetékes jegyzőnél ismét be kell 
jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az 
érintett tartózkodási helye e törvény erejénél 
fogva megszűnik.”

Polgármesteri Hivatal
Okmánykezelési Osztály – Okmányiroda 
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Tökéletes 
szemüvegek 
„Az igazi látszerész kézzel is tökéle-
tesre csiszolja a szemüveglencsét” 
– ezt vallja Zeller Zoltánné. Éva már 
negyven éve dolgozik a szakmá-
ban, lassan húsz éve magánvállalko-
zóként foglalkozik szemüvegekkel. 
Mindig is itt, Újpesten élt.  

vónő vagy fodrász akart lenni, végül 
egyik barátnőjének édesanyja javasol-
ta, hogy menjen tanulni az akkori Ofo-

tért vállalathoz, amely az István úton volt. Gyor-
san megkedvelte a mesterséget. Nagyon sokat je-
lentett számára. 12 évig erősítette a Dózsa atlé-
táit, utánpótlás válogatott volt és aranyjelvényes. 
A kilencvenes évek elején megszűnt a munkája. 

Már nem akart mással foglalkozni, ezért először 
házi műhelyében csiszolta a lencséket, majd rá-
jött, hogy ezzel az erővel akár árulhatja is őket. 
Nyitott hát egy üzletet. 

Éva két gyermek édesanyja, érthető tehát, hogy 
szívügye a legkisebbek látása, ám ez a legnagyobb 
kihívás, hiszen őket a legnehezebb diagnosztizál-
ni. A saját üzletét ezért olyan speciális géppel sze-

relte fel, amivel könnyebben megvizsgálható a pi-
cik szeme, sőt még az SZTK szemészetének is aján-
dékozott egy ugyanilyen masinát. A vizsgálatokat 
orvos végzi az üzletben is, a szemüvegkeret kivá-
lasztásában sokat segíthet a látszerész. 

„Olyan, mint egy nagy család” – így jellemez-
te a boltot a tulajdonos. Ez egy ideig szó szerint 
igaz volt, itt dolgozott a lánya is. A fiatal hölgy-

re szépsége miatt is büszke, Zita két éve, a Miss 
Hungary-n bejutott a döntőbe. A fi a nagyon ko-
moly hivatást választott, a Nemzetvédelmi Egye-
temen végzett. 

A vidám, újpesti látszerész élete ma is nagyon 
mozgalmas, ő maga tökéletesnek érzi és még csak 
nem is bánja, hogy nem fodrász lett.  – D. Zs.

(Zeller Optika: Diego udvar, IV., Fóti út 81/D.)

Made in 
Újpest

Ó

A Költészet Napján egész 
napos versünnepet rendez 
az Ady Endre Művelődési 
Központ és az Újpest Szín-
ház. József Attila születés-
napján, április 11-én, 11.00 
órától késő estig az Újpesti 
Polgár Centrumban zajlik 
az Ady Endre Művelődési 
Központ és az Újpest Szín-
ház művészeti vezetése ál-
tal útjára induló versmon-
dó fesztivál. Az előkészü-
letekről a rendezvény öt-
letgazdáját, Krizsik Alfonz 
színművészt kérdeztük.

– Mit kínálnak erre a napra?
– A vers örömét, a versmondás szép-

ségét kínáljuk mindazoknak, akik betér-
nek az Árpád út 66. alatti kamaraszín-
házba. József Attila születésnapját ünne-
peljük, de például Márai Sándor is ezen 
a napon született. Újpest költője, Berda 
József emlékét, művein keresztül, szin-
tén körünkben tudjuk majd. Élményteli, 
vidám születésnapnak nézünk elébe. 

– Miként zajlik a program?
– Bárki színpadra léphet és elmond-

hatja, felolvashatja kedvenc versét, 
meghallgatja más szavalatát. Jönnek 
óvodások, általános- és középiskolás-
ok. Többek között a Könyves Kálmán 

Gimnázium diákjai, akik közös verssel 
készülnek vagy például a Karinthy Fri-
gyes Általános Művelődési Központ 
dráma fakultációsai. Az Újpest Szín-

házban fellépő színészkollégáim ver-
ses kötettel érkeznek, és a betérőkkel 
is verselnek. Minden lehetséges, ami a 
verssel kapcsolatos.  – B. K.

A Költészet Napján: 
születésnapi versünnep

Minden, 
ami vers

Kik mondanak verset?
A névsor terjedelmes. Jön például 
Dunai Tamás, Maros Gábor, Szol-
noki Tibor, Zsadon Andrea, Dóka 
Andrea, Kecskés Tímea, Kiss Ra-
móna, Kondákor Zsófi, megzenésí-
tett versekkel készül Babicsek Ber-
nát, hogy csak néhány nevet em-
lítsünk.  

„Hozz egy verseskötetet!” cím-
mel felhívással fordulunk a láto-
gatókhoz – mondja Krizsik Al-
fonz. A könyvekbe nevek, üzene-
tek írhatók például. A színművé-
szek kézjegyével, az Ady Műve-
lődési Központ pecsétjével is el-
látandó lapoldalak a 2012-es új-
pesti április 11-ére emlékeztet-
hetnek majd bennünket. 

Folyamatosan bővülő informá-
ciók: www.adymk.hu, ujpest.huJózsef Attilára emlékezünk Berda József, Újpest költője



Újpesti műsortükör
2012. április 5–11-ig 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� II. Lions képzőművészeti kiállítás. 
Látogatható: április 15-ig, 11.00-18.00-ig. 
Újpest Galéria
� Hanna Petrova és Ivan Petrov festő-
művészek kiállítása. Az Újpesti Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat és az Újpest 
Galéria tárlata. Látogatható: Április 15-ig, 
11.00-18.00-ig. Újpest Galéria
� Daru Péterné bodajki üvegkép- és 
tojásfestő művész kiállítása. 
Látogatható: április 15-ig, 9.00-18.00-ig. 
Újpesti Gyermek Galéria
� „Az élő bolygó”. Kiállítás a Homoktövis 
Környezetvédelmi Oktatóközpont és a 
KFÁMK közművelődési csoportja rajz- és 
fotópályázatának alkotásaiból. Látogatható: 
május 6-ig. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
� Az Agyag- és Varázsdoboz Kör közös 
bemutatkozó kiállítása május 6-ig. 
Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
� „Egy világ az optikámon át”. Kerekes 
György természetfotós kiállítása. Megnyitja: 
Pusztay Sándor, a Kornétás Kiadó igazgató-
ja, április 11-én, 17.00 órakor. Megtekinthető: 
május 14-ig. Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium, Károlyi Galéria

ELŐZETES
� Diákélet diákszemmel – fotópályázat. 
Megnyitó és eredményhirdetés: április 16., 
17.00. Látogatható: április 29-ig. Újpesti 
Gyermek Galéria

SZÍNHÁZ 
Újpest Színház
Ady Endre Művelődési Központ
� Április 13., 19.00: Harsányi – Gyarmati 
– Siliga: Pesti srácok. Musical. Újpest 
Színház
� Április 21., 19.00: Karinthy: 
Bösendorfer /Dunakanyar. Két egyfel-
vonásos. A MOM Színház vendégjáté-
ka. Újpest Színház 
� Április 28., 19.00: Maros Gábor: „ Az 
élet egy nagy, csodálatos semmi”. Zenés 
játék két részben. Seress Rezső élete dal-
ban elbeszélve. Játssza: Maros Gábor. A 
zongoránál: Blum József. Újpest Színház

VERSPÓDIUM
� Április 14., 18.00: „Meddig vagyok?!” 
– Esztergályos Cecília önálló estje. Újpesti 
Polgár Centrum

KONCERT 
� Április 12., 19.00: Körtánc. Kóló. 
ZORÁN koncert Ady Endre MK

HETI ÚJDONSÁG
Április 5., csütörtök 
A TAVASZI SZÜNETRE
� 10.00-13.00: Húsvéti készülődés. 
Üvegtojás festés. Karinthy Frigyes ÁMK 
Főépület

Április 10., kedd
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30-11.00: Babajátszó. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont

Április 11., szerda
A KÖLTÉSZET NAPJA
� 11.00: „Valami nagy-nagy tüzet kéne 
rakni”. Egész napos versmondó fesztivál 
mindenkinek. Újpesti Polgár Centrum
� 17.00: Federico Garcia Lorca: Bernarda 
Alba háza (részlet) – Gyászmenet. A 
KFÁMK dráma fakultációs tanulóinak elő-
adása. Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

Zumba – nyílt nap
Vérpezsdítő, minden testrészt megmoz-
gató, forró latin ritmusokkal, széles körű 
világtáncokkal tarkított fitness program a 
Zumba. A gyakorlatok egyszerűek, köny-
nyen követhetők, minden korosztály szá-
mára, nemtől és alkati adottságoktól füg-
getlenül ajánlott. Kedvcsinálónak nyílt 
napot tart a Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ Közösségi Háza, 
amikor ingyenes foglalkozáson győződhet 
meg mindenki az elsajátítandó „tananyag-
ról”. Az időpont: április 12., 18.30. 

Kattints rá, Nagyi!
Újabb időponttal jelentkezik a közkedvelt 
Kattints rá, Nagyi! tanfolyam, amely az 
idősebb korosztálynak kínálja az 
internethasználat elsajátításának és hasz-
nálatának élményét. Ezúttal a Karinthy 
Frigyes Általános Művelődési Központ 
Főépülete a befogadó, a tanfolyam április 
18-án kezdődik és május 13-ig tart. A 
foglalkozások szerdán és csütörtökön 
9.00-12.00 között zajlanak. A tanfolyam 
díja: 1000 Ft. A Budapesti Művelődési 
Központ képzése, támogató a UPC. 

Pomádé király új ruhája
Az irodalom és a zene találkozása címmel 
Szilágyi Zsófia irodalomtörténész és 
Erdélyi László zongoraművész lesz április 
16-án, 16.00 órai kezdettel az Újpesti 
Polgár Centrum vendége. Ezen a délutá-
non szakértő magyarázattal fűszerezve 
csendülnek fel részletek Ránki György 
Pomádé király új ruhája című művéből. 
Az előadást gyermekeknek és felnőttek-
nek egyaránt ajánlja az Ady Endre 
Művelődési Központ.

Seress Rezső emlékére
Seress Rezsőt, az egyik leghíresebb örök-
zöld dal, az egyetlen magyar világsláger, a 
Szomorú vasárnap szerzőjét idézi meg 
Maros Gábor április 28-án, 19.00 órakor 
az Újpest Színház színpadán „Az élet egy 
nagy, csodálatos semmi” című zenés játéká-
val. A világhírű zeneszerző életét dalban 
követhetjük nyomon a népszerű énekmű-
vész előadásában. A zongoránál: Blum József.

Egyfelvonásosok
Az Újpest Színház bérlet 3. előadásában, 
április 21-én, 19.00 órakor Karinthy 
Ferenc két egyfelvonásosát, a Bösendorfert 
és a Dunakanyart láthatja a közönség a 
MOM Színház vendégjátékaként. Szereplők: 
Tímár Éva, Zöld Csaba (Bösendorfer), Fehér 
Anna, Márton András (Dunakanyar). 
Rendező: Réczei Tamás. A Dunakanyar egy 
tipikus eszpresszó-helyzet, melyben a ven-
dég megpróbál vigaszt találni a pultos 

nőben, talán az első emberben, akibe 
aznap este beleakadt. A Bösendorferben 
szinte gyilkolásig jut el egy ostoba telefon-
tréfa. Karinthy figuráit talán a magány űzi, 
hogy ilyesféle próbálkozásokat, bátortalan, 
vagy éppen frivol lépéseket tegyenek egy-
egy vadidegen felé. Jegyár: 2500, 2200 Ft.

Tánccsoportokat várnak
Nemzetiségi tánctalálkozót szervez május 
19-én 16.00 órai kezdettel a Hálózat a 
Kultúráért, Művészetért Egyesület vala-
mint az Újpesti Román Nemzetiségi 
Önkormányzat. A programban, amelyre 
tánccsoportok jelentkezését várják, 
magyar népi táncok és nemzetiségi tán-
cok, gyermek és felnőtt tánccsoportok 
bemutatkozása szerepel. A műsoros dél-
utánt fotókiállítás egészíti ki. Jelentkezni 
Farkas Józsefnél (HAKME) a 06-30-585-19-
72-es telefonszámon, illetve a társrendező-
nél Jancsin György elnöknél, a 06-20-982-
81-24-es elérhetőségen lehet. 
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1042 Budapest, István út 17-19.
Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont főbejáratánál. www.ujpest.hu/ajandekbolt

ÚJPESTI 
AJÁNDÉKTÁRGYAK

HÚSVÉTRA IS! 
395 FT 700 FT

130 FT

100 FT

220 FT

210 FT

1380 FT

200 FT



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRA
Dr. Hollósi Antal (Fidesz) országgyűlé-
si képviselő április 12-én, 16-17 óráig 
tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.). Bejelentkezés: 
H-P: 11-18. óráig  a 369-09-05 telefon-
számon.

A Fidesz – Magyar Polgári 
Szövetség Újpesti Szervezete kel-
lemes húsvéti ünnepeket kíván 

minden kedves újpestinek!

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

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Bartók Béla önkormányzati képviselő 
április 10-én, kedden 18-19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay 
Attila, Koronka Lajos önkormányzati 
képviselők április 16-án hétfőn 17-18 
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 
369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormány-
zati képviselő április 23-án, hétfőn 
18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 
369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

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

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

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

Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

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

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

FOGADÓÓRA
Perneczky Lász ló ön kor mány-
za ti kép vi se lő (LMP), Fenn-

tart ha tó Fej lő dés ta nács nok fo ga dó órá-
ja: elő ze tes egyez te tés alap ján. Tel.: 
+36-20-390-0566. E-mail: ujpest@
lehetmas.hu

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

képviselő előzetes telefonon történt egyez-
tetés alapján – a 06- 20- 518- 7830-as tele-
fonszámon – bármikor; Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő április 13-án, 
pénteken 17.00-18.00 óráig, Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első hétfőjén 17.00-18.00 óráig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Budapest, Nádor u. 1.) tartanak 
fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati 
képviselő minden hónap első szerdáján 
17.00 órától tart fogadóórát a Csokonai 
Vitéz Mihály 12 évfolyamos Gimnáziumban 
(1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.).

MEGHÍVÓ TEADÉLUTÁNRA
Tisztelettel meghívom Önt és kedves csa-
ládját az április 11-én, 14.00 órakor kez-
dődő Teadélutánra – egy kötetlen beszél-
getésre – az újpesti MSZP irodába a 
Nádor utca 1-be.
 Kiss Péter országgyűlési képviselő

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, 
– kezdőket, haladókat, érdeklődőket – 
akik szívesen vennének részt egy zenei 
közösség munkájában. Figyelem: nem 
oktatás, csak konzultáció, a klubtagság 
ingyenes! Érdeklődni a 06-20-419-7878-as 
telefonszámon lehet H-SZ-P: 10.00–15.00 
óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1.
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete
 www.mszpujpest.hu

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

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

Újpestért 
Egyesület
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 PÁLYÁZATI FIGYELŐ 

FECSKEHÁZI LAKÁSOK
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 39/2011. (XII.19.) önkor-
mányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a fiatalok garzonházában lévő 
„Fecskeházi” lakásokra.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtat-
vány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker. István út 15.) és 
a Káposztásmegyeri Kirendeltségen (Bp., IV. Hajló u. 42.-44.) szerezhető be, vagy letölt-
hető a www.ujpest.hu-ról. 

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2012. május 2., 16 óra. 

SPORTSZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a 6/1996. (III.01.) számú rende-
lete alapján pályázatot hirdet az újpesti sportszervezetek tevékenységének támo-
gatására. 

A pályázat célja: Újpesten működő diák- és társadalmi sportszervezetek tevékenysé-
gének támogatása, ezzel is elősegítve az iskolai diák- és szabadidősport működését, meg-
erősítését, Újpest lakosságának egészséges életmódra nevelését, a versenysport utánpót-
lásbázisának erősítését. 

A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 27.
•  a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és 

Sport Osztály munkatársai a 231-3101/116, vagy 118 telefonszámon. 
Bővebben: ujpest.hu
 

TÁMOGATÁS ÚJPESTI ISKOLÁK ERDEI ISKOLÁINAK
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a 6/1996. (III.01.) számú  ren-
delete alapján pályázatot hirdet az újpesti iskolák erdei iskoláinak támogatá-
sára.

A pályázat célja: az erdei iskola keretei között a természet tanulmányozása, tapaszta-
latok szerzése a környezeti nevelés tantervi követelményeinek teljesítése érdekében. 
A közösségi élet és a diákok természethez való viszonyának továbbfejlesztése.

Pályázhatnak: az újpesti iskolák 2-8 évfolyamos osztályai erdei iskola szervezésére. 
A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 20. 

•  a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és 
Sport Osztály munkatársai a 231-3176 telefonszámon. Bővebben: www.ujpest.hu 

PÁLYÁZAT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA
Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. október 
3-i helyhatósági választásokon Újpest közigazgatási területén megalakult nemze-
tiségi önkormányzatok számára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 1. Az adatlap beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal Művelődési és Oktatási Osztályán (1041 Budapest, István út 14. 
I/44.), illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu). A pályázat teljes szö-
vege a www.ujpest.hu weboldalon olvasható.  

PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a 6/1996. (III.01.) számú rende-
lete alapján pályázatot hirdet újpesti civil szervezetek támogatására.

A pályázat célja: a civil szervezetek tevékenységének anyagi-tárgyi segítése. Hozzájárulás 
az Újpesten rendezett programok, rendezvények feltételeinek megteremtéséhez, vala-
mint az Önkormányzattól, vagy az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-től bérelt, nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiségek fenntartásához. A pályázat benyújtása és elbírálása folyamato-
san történik.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport 
Osztály munkatársai a 231-3177 telefonszámon. Bővebben: ujpest.hu

PÁLYÁZAT GYERMEKEK ÉS FIATALOK TÁBOROZTATÁSÁRA
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a 6/1996. (III.01.) számú rende-
lete alapján pályázatot hirdet újpesti gyermekek és fiatalok táboroztatásának 
(üdültetésének), szünidős programjának támogatására.

A pályázat célja: az Önkormányzat elsősorban a nyári szünidő időtartamára szerve-
zett programokat támogatja, melyek a gyermekek és fiatalok egészséges életmódját, kul-
turális, közművelődési, művészeti tevékenységét, testkultúrájának fejlesztését, környeze-
tének megismerését, tömegsport tevékenységét, közösségük fejlesztését, lelki harmóni-
ájuk megteremtését, vagy valamely készségük fejlesztését, mélyítését szolgálják az újpes-
ti gyermekek és fiatalok körében. 

A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 20.
•  a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és 

Sport Osztály munkatársai a 231-3176-as telefonszámon. Bővebben: www.ujpest.hu
 Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

FELVÉTELT HIRDET
A 2012-13-as tanévre az Erkel Gyula 
Újpesti Zeneiskola klasszikus zene, 
jazz- és népzenei tagozatán hangszeres 
és énekes szakokra.

Klasszikus zene tagozat: zongora, 
orgona, gitár, cimbalom, magánének, 
hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, 
furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, 
fagott, trombita, kürt, harsona, tuba, ütő.

Jazz tagozat: jazz-zongora, jazzgitár, 
jazzének, jazzbőgő, basszusgitár, jazzdob.

Népzene tagozat: népi ének, citera.
A felvételi helye: 1042 Budapest, Szent 

István tér 21.
A felvételi időpontja: 2011. április 

18-20-ig, délután 15.00-től 18.00 óráig.
Az egyes szakok pontos felvételi ideje 

megtalálható a zeneiskola honlapján: 
www.zenede.eu 



A Wintermantel 
Zsolt kezdemé-
nyezésére lét-
rejött Gazdasá-

gi Találkozó után az Önkormány-
zat képviselői tavaly október óta 
egyeztetnek a helyi vállalkozások-
kal arról, hogy a társadalmi felelős-
ségvállalás jegyében hogyan tudnak 
kapcsolódni a városrész életéhez. 

A General Electric elsősorban ter-
mékekkel, eszközökkel tudja támo-
gatni Újpestet, ennek eredménye a 
mostani ajándékozási akció is. A cég 
és a város közötti jó kapcsolat és 
együttműködés újabb példája, hogy 
ezúttal öt óvodában újul meg a vi-
lágítás – erről Tulipánt Zsófia, a cég 
marketing menedzsere beszélt az át-
adáson.

A Virág utcai óvodában került sor 
a többszáz energiatakarékos, illet-
ve energiahatékony fényforrás átadá-
sára. Az eseményen megjelentek az 
érintett óvodák vezetői, a GE képvise-
lői, illetve Wintermantel Zsolt is. Új-
pest polgármestere szerint a mostani 
kezdeményezés nemcsak az elektro-
nikai nagyvállalatnak, de az óvodákat 
fenntartó önkormányzatnak is hasz-
not jelent, hiszen az energiatakarékos 
izzók mintegy 70 százalékkal kevesebb 
áramot fogyasztanak, azaz arányo-
san ennyivel többet spórol az intéz-
mény és a város. A mostani akció kere-
tein belül a Virág, a Homoktövis, a Ki-
rálykerti, a Lakkozó és a Pozsonyi Óvo-
dák kaptak energiatakarékos kompakt 
fénycsöveket, illetve energiahatékony 
halogén lámpákat.  – L. Z.

Merkl Józsefre emlékeztek 
a polgárőrök

Gyertyák 
a szélben
Nagyon sokan elmentek arra a 
megemlékezésre, amelyet az Újpes-
ti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesü-
let rendezett, március 31-én este. 
A városháza falánál meggyújtott 
gyertyák a nemrégiben elhunyt ön-
kéntes, láthatatlan polgárőrnek, a 
törvénytelenség ellen mindig fellé-
pő Merkl Józsefnek világítottak.

A menet a polgárőr egyesület Nyár 
utcai székházától indult a Városházá-
hoz. Az épületben rövid beszédben 
emlékezett meg az elhunytról Mecse-
ki Tibor, az egyesület örökös tiszte-

letbeli elnöke. A beszédet egyperces 
gyászszünet követte, majd a megem-
lékezők – köztük Wintermantel Zsolt, 
Nagy István alpolgármester, Hladony 
Sándor és Ozsváth Kálmán önkor-
mányzati képviselők – meggyújtot-
ták gyertyáikat a Városháza Szent Ist-
ván téri falánál. A hűvös szél játszott a 
lángokkal. Mire kialudtak a gyertyák, 
újra munkába álltak a polgárőrök, 
Hafner Sándor elnök kiosztotta az éj-
szakai feladatokat.  – Á. T.

 (Bővebben: ujpest.hu)

Micsoda éjszaka volt!
Szombat éjjel különleges járőrszolgálatra indultak az újpesti polgár-
őrök. A népes csapat ezúttal erősítést is kapott az önkormányzattól. 

A személyi állomány ugyanis Wintermantel Zsolttal és kisfiával Benivel 
bővült, de csatlakozott a csapathoz Hladony Sándor és Ozsváth Kálmán 
önkormányzati képviselő is. A szolgálatot az elsötétített Városháza előtt 
kezdték meg a Föld Órájában.  Eligazítás után mindenki autóba szállt, és el-
indult a kijelölt területe felé. A rohanó, kapkodó világhoz szokott emberek 
számára szinte érthetelen a lassú tempó, aztán persze hamar világossá vá-
lik, hogy járőrözni, figyelni, ellenőrizni nem lehet sietve.  

A megfontoltság első „áldozata” Beni volt, akit a felnőttek monoton mu-
latsága hamar álomba ringatott. Pedig a vonulás egy gyermek számára el-
képesztő élményt nyújtott. Villogó, kivilágított, felmatricázott autókkal 
cirkálni az éjszakai utcákon: fiús kaland.   

Kevésbé kalandos azonban a felnőtteknek. Mert rendkívüli esemény nem 
történt ugyan, de találtak lelógó elektromos kábelt, és elkeserítő szemét-
halmot is a Duna-parton, azon a helyen, amit éppen egy hete takarítot-
tak ki. 

Bár a polgármester ott a helyszínen többször is elmondta, mi is megerő-
síthetjük: köszönjük a polgárőrök munkáját, valamennyi újpesti nevében.

Az Újpesti Gazdasági Találkozó újabb gyümölcse

Új fényben ragyognak 
az újpesti óvodák
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– Példaértékű gesztusnak tartom, hogy 
egy nagy múlttal rendelkező világcég, mint 
a GE, a legkisebbeknek, az óvodásoknak 
ad rendkívül hasznos ajándékot – mond-
ta el  Jókay Attila, a terület önkormányzati 
képviselője (12. evk.) az Újpesti Naplónak. 

– Jómagam pártolom az energiatakarékossá-
got és a zöld környezet védelmét. Abban bí-
zom, hogy ha a ma óvodásai a személyes pél-
da láttán már ilyen tapasztalatokkal nőnek 
fel, felnőttként is tudatosan védeni fogják a 
természetet, a zöld környezetet, a levegőt. 

A környezettudatos szemlélet alakításában 
ugyanis a példamutatás a legfontosabb. En-
nek gyakorlati példáját most a GE nyújtotta 
számukra azzal, hogy a kicsik is megtapasz-
talhatják milyen egy energiatakarékos égő, 
egy modern fényforrás.  –B. K.
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Az ÚKTV megújult külsővel, arculattal, és műsorokkal várja nézőit! Az ápri-
lis 6-i Újpesti Híradóban tudósítást láthatnak többek közt a képviselő-testü-
let legutóbbi ülésének döntéseiről, siófoki gyerekek újpesti lubickolásáról, va-
lamint arról is, hogy öt újpesti óvoda energiatakarékos fényforráshoz jutott 
az önkormányzat és az újpesti székhelyű GE együttműködésének köszönhe-
tően. Az Újpesti Körkép című magazinműsorunkban megnézhetik, hogyan 
készülnek a húsvétra Újpest Arcai, az Újpest Kávéház című portré műsorban 
ezúttal Csongrádi László olimpiai bajnokkal beszélget Gergely Gábor. 

Új arculat, 
új műsorok

Újpest Önkormányzata sportnapra és főzőversenyre 

hív minden kedves érdeklődőt!

Helyszín: Újpest, Tábor u. 24. 

(Az Önkormányzat Ifjúsági  Sporttelepe)

Időpont: 2012. április 21. (szombat),

 9-17 óráig.

Előzetes jelentkezés szükséges: személyesen 

(Polgármesteri Hivatal, Gyermek,

Ifjúsági és Sport Osztály 34., 35., 37.,) 

vagy a 231-3101/116-os telefonszámon!

Jelentkezési határidő: 2012. április 13.

Sportbemutatók
(UTE torna, cselgáncs, 

birkózás, vívás, Diaboló SE, 

Sportnavigátor Kft.) 

kicsiknek, nagyoknak!

Főzőverseny!
(A létszám betelt)

Egész napos 
gyereksarok!

Labdarúgás
Parkröplabda
Floorball
Gyorstollaslabda
Pontgyűjtő- 
verseny

A program fővédnöke:

Wintermantel Zsolt,

Újpest polgármestere

Újpest Önkormányzata 2012. április 28-
án, szombaton horgászversenyt, illet-
ve főzőversenyt rendez a Dunakeszi Ka-
vicsbánya tavon. Az újpestiek egyéni-
leg és csapatban is indulhatnak az érté-
kes nyereményekért. A nevezési díj csu-
pán 2500 Ft. A horgászok mellett a ba-

rátokat, családtagokat is várjuk, akik fő-
zőversenyen mérhetik össze tudásukat.

A nevezési díj befi zetésének helye: Új-
pesti Polgármesteri Hivatal, 1042 Bp., Ist-
ván út 14., I. em./50., főpénztár. Befi zetési 
időpontok: április 20-ig, a pénztár nyit-
va tartási ideje alatt (H: 14.00-17.00; SZ: 
10.00-13.00, 14.00-16.00; P: 9.00-12.00).

A NYEREMÉNYEKET BIZTOSÍTJA:
� DOVIT Kereskedelmi Gyártó és 
Szolgáltató Kft.
� PLUTO Állateledel és horgász-
cikk kereskedés

További részletek: www.ujpest.hu/
horgaszverseny

Horgászverseny!

Tavaszi Sportparty

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK
A Kereskedelmi és Iparkamara 

Újpesti Kirendeltségének folyamatosan 
induló tanfolyamai.

Kereskedelmi képzések: 
8 általános iskolát végzettek számára:

– Élelmiszer- és vegyi árú eladó
– Piacfelügyelő

– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:

– Boltvezető
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintéző

Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

A hazai piacon 

20 éve jelenlévő és  piacvezető 

édesség nagykereskedés 

jutalékos rendszerben – akár 

részmunkaidőben is - üzletkötő 

kollegát keres.

Elvárások: jó kommunikációs 

kézség, hasonló területen 

szerzett tapasztalat.

Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal a 

danku.tubor@sixi.hu 

e-mail címen lehet. 

Közönségszervezőt keresnek
Legyen az Újpest Színház 

munkatársa egy új 

kezdeményezés jegyében!

Az Újpest Színház előadás- és 

közönségszervezőket keres nagyon 

kedvező, jutalékos fizetési feltételek-

kel! Ezen a szakterületen szerzett

 jártasság, B kategóriás jogosítvány, 

számítógépes ismeretek és 

számlaképesség előnyt jelent!

A jelentkezéseket az Ady Endre 

Művelődési Központ igazgatónője 

várja az ady@adymk.hu e-mail címen, 

illetve a 231-6000 telefonszámon! 

FELHÍVÁS!
Mozgásszervi betegséggel rendelkezőket 
keresünk gyógyvízzé nyilvánítás orvosi 
vizsgálatához Újpesten. További infor-
máció és jelentkezés a kerületi háziorvo-
sánál, valamint az Aquaworld Élmény-
fürdő 06-1/231-3778-as telefonszámán 
és az aquaworld@aqua-world.hu e-ma-
il címen. A vizsgálaton történő részvétel 
térítésmentes, 15 alkalommal ingyenes 
fürdési lehetőséget biztosítunk a részt-
vevők számára. Aquaworld

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Újpesti Szervezete 2012. április 17-én  
15 órától a Terror Háza Múzeumban tesz látogatást tárlatvezetéssel, a klubnap  ke-
retében. A jelentkezés módja: hétköznaponként 18 és 19 óra között a 781-69-37 
telefonszámon. Találkozás a múzeum előtt 14:45-kor. Kérjük, a klub tagjait, hogy a 
tagsági könyvüket hozzák magukkal!  A program ingyenes. Az MBE Újpesti Szerve-
zetének weboldala: mbeujpest.uw.hu  Zana Anita klubvezető



Spisljak 
marad
Ötöt kapott vasárnap az 
Újpest FC a Megyeri úton. 
Ez még akkor is degradáló 
eredmény, ha a lilák a baj-
nokesélyes debreceni gár-
dától kapták az öt dugót. 
Bevallom, a találkozót néz-
ve az jutott eszembe, az új-
pesti csapat, akár védelem 
nélkül is pályára léphetne 
a következő találkozókon, 
ugyanis a látottak alap-
ján teljesen mindegy, hogy 
akad-e védő a csapatban 
vagy sem. Nem is lehetett 
más végeredmény, mint a 
megszégyenítő 1-5.

– A mérkőzés nagyon megviselt min-
denkit – nyilatkozta Zoran Spisljak 
vezetőedző. – Nagyon csalódott va-

gyok nemcsak az eredmény miatt, 
hanem ami igazán fáj, az a játék mu-
tatott képe. Az első félórában saj-
nos nagyon sok egyéni hibát követ-
tünk el, és ezzel megadtuk a lehető-
séget a Debrecennek, amit könyörte-
lenül ki is használtak. Ezek után már 
nagyon nehezen találtuk a ritmusun-
kat a játékban. A játékosokkal a mér-
kőzés után megbeszéltünk a hibákat. 
A héten azon fogunk dolgozni, hogy 
ezeket gyorsan kijavítsuk és a szom-
bati, Pécs elleni mérkőzésen győzte-
sen hagyjuk el a pályát.
 Az egyesület kommunikációs mun-
katársa elmondta, hétfőn reggel klub-
igazgatói megbeszélést tartottak, de 
nem került szóba az edzőváltás.

– Tulajdonképpen nem történt 
más, minthogy valóban rossz já-
tékkal, 5-1-re kikaptunk a Debre-
centől. Természetesen a vereség-
ről a belga tulajdonos, Roderick 
Duchatelet úr is értesült, de Zoran 
Spisljak menesztéséről nincs szó – 
tudtuk meg. 

Az Újpest szombaton a Pécs ven-
dégeként lép pályára a bajnokság 23. 
fordulójában, jövő szerdán pedig a 
Magyar Kupa elődöntős párharcá-
nak visszavágóján fogadja a Debre-
cent, amely az első meccsen 2-1-re 
nyert. (gergely)

A londoni nyári olimpiai játékok évében a lila-fehér 
egyesület aranyérmeseit mutatjuk be olvasóinknak. 
Sorozatunk következő részében Zsivótzky Gyulára, 
Polyák Imrére és Bene Ferencre emlékezünk.

Zsivótzky Gyula az 1968-as olimpia kalapácsvető 
bajnoka, 1937. február 25-én született Budapesten. 
Huszonegy évesen lett az Újpesti Dózsa kalapácsve-
tője, 1956-tól, pályafutása befejezéséig szerepelt a ma-
gyar válogatottban. Négy olimpián vett részt. 1960-
ban, a római és 1964-ben, a tokiói olimpián ezüstér-
met nyert. Álma, hogy olimpiai aranyérmes lesz, az 

1968-as mexikói olimpián teljesült, méghozzá olimpiai rekorddal. Mégsem a 
dobás nagyságának örült elsősorban, hanem annak, hogy jól versenyzett, képes 
volt újítani, amikor kellett. 1988-tól a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 1991 és 
1993 között az ÚTE elnökhelyettese volt. 2000-ben Magyar Örökség-díjat ka-
pott. Eredményei elismerésének jutalma pedig, hogy a Nemzet Sportolójának 
választották. 2007-ben, hetven évesen hunyt el. 

Polyák Imre, a kötöttfogású birkózó, a Nemzet 
Sportolója, 1932. április 16-án született Kecskeméten. 
1949-ben jelentkezett Matura Mihály edzőnél a Buda-
pesti Dózsában és lett az klub birkózója. Alig telt el 
két esztendő, amikor a berlini főiskolai világbajnok-
ságon ezüstrémet nyert. Már 1952-ben a Helsinkiben 
rendezett olimpián is erősítette a magyar csapatot, és 
ezüstérmes lett a pehelysúlyúak között. 1954-ben Budapesten ismét Universiade-
bajnok lett, majd a következő évben az „igazi” világbajnokságon sem talált le-
győzőre. Esélyesként utazott a melbourne-i olimpiára, de csak az ezüstig jutott. 
1958-ban újra nyert egy világbajnoki aranyat, de a római olimpián ismét az ezüst 
jutott Imrének. ’62-ben újra világbajnok lett, de neki csak az olimpiai aranyérem 
számított. Sokan már nem is bíztak benne, de a nagy bajnok 1964-ben, a to-
kiói olimpián végre a döntőben is győzött. 2010. november 15-én érte a halál.

Bene Ferenc, Újpest későbbi díszpolgára, 1964-
ben tagja volt az olimpiai bajnokságot nyert ma-
gyar labdarúgó csapatnak. Tizenkét góllal járult 
a sikerhez, és a torna gólkirályi címét is elnyerte. 
Ugyanebben az évben a labdarúgó Európa-bajnok-
ságon az elődöntőig jutott a válogatott gárdával. 
Süldőként Marcali és a Kaposvár csapatát erősí-

tette, majd alig volt tizenhét esztendős, amikor Újpestre került és tizen-
hét éven át az Újpesti Dózsa játékosa volt. 418 bajnoki mérkőzésen szere-
pelt, 303 gólt szerzett ezeken, öt alkalommal lett magyar gólkirály. Nyolc-
szor nyert magyar bajnoki címet, háromszor Magyar Kupát. 2006 februárjá-
ban, 61 évesen hunyt el.  – Z. A.

Lila-fehér aranyérmesek IV. rész
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Korhatár nélkül 
Itt a jó idő, a tavasz és bi-
zony mindenkinek jót tesz, 
ha sok időt tölt a szabad-
ban, érdemes nagyokat sé-
tálni, túrázni, kocogni – a 
bátrabbakat pedig aerobic 
órára invitáljuk. 

agy Ilona hosszú évek óta 
tart edzéseket az Ady 
Endre Művelődési Köz-

pontban. Azt mondja, hihetet-
len, de az egykor fiatalosnak tar-
tott mozgást ma inkább a közép-
korúak vagy az idősebbek választ-
ják. Szerinte a tizenévesek, de sok-
szor még a huszonévesek is lustáb-
bak. Azonnali eredményt szeret-
nének, így általában egy-két óra 
után feladják. 

Ilona szigorú, de a „tanítványai” 
nagyon örülnek ennek.  Több kor-
osztállyal is foglalkozik egyszer-
re, így külön nyugdíjas-aerobicot is 
tart. Az átjárás viszont teljesen sza-
bad, vagyis bárki, bármelyik edzésen 
tesztelheti állóképességét.

Az újpesti aerobic-oktatót a ma-
gyar aerobic világbajnok, Béres 
Alexandra fedezte fel. Ilona mottó-
ja pedig: soha nem késő elkezdeni! 

 – D. ZS.

N



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

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

� Téglaépítésű, 80 m2-es magasföldszinti lakás, 
tulajdonostól eladó, Újpest csendes részén. Kert-
kapcsolattal, jó közlekedés, alacsony rezsi. I.á.: 13,7 
MFt. Hévízgyökön 4301 m2, zártkerti telek eladó, 
3 fázisú árammal, Budapesttől 40 km-re, közelben 
horgásztó. 4,9 MFt, tel.: 06-30-378-7341

Ingatlant kiad
� Újpest kertvárosi részén, csendes utcában, egy 
55 m2-es, kétszobás, összkomfortos, felújított, bú-
torozott, gázkonvektoros családi ház leválasztott 
fél része hosszútávra kiadó. Külön kapubejárat van, 
gépkocsi beállási lehetőséggel, tel.: 06-20-231-3513

� Újpesten, Görgey utcában, 65 m2-es, 2 szobás, 
bútorozott, egyedi fűtésű lakás, magánszemélytől 
60 000 Ft/hó + rezsiért bérbeadó, 2 havi kaucióval, 
tel.: 06-30-259-5226

� Kiadó Újpest központhoz 10 percre, másfél szo-
bás, 35 m2-es lakás, újonnan felújított, bútorozat-
lan. Bérleti díj 50 000 Ft/hó, 2 havi kaució, tel.: 06-
20-569-1431

� Káposztásmegyeren, a Kordován téren, 36 m2-es, 
egyszobás, felújított lakás, május 1-től, hosszútáv-
ra kiadó. 40 000 Ft/hó + rezsi, tel.: 06-30-349-0579

Ingatlant vesz
� Vennék Újpesten, metrónál, 36 m2-es, másfél-
szobás, összkomfortos, keleti fekvésű, I. emeleti, 
fűtésmérős, jó állapotú, öröklakást. Készpénzes fi-
zetés, tel.: 06-20-358-9627

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

� Ingatlancsere! Budakeszin, jól megközelíthető 
helyen, télen is lakható, kétszintes, 2 x 30 m2-es, 
tégla nyaralót, 710 m2-es telekkel, cserépkályha fű-
téssel cserélünk budapesti lakásra, tel.: 06-30-285-
2040

Garázs
� Eladó teremgarázs Újpesten, metró végállomás-
nál, az Árpád úton, tel.: 06-30-5432-659

Szolgáltatás
� Megbízható, középkorú hölgy takarítást, vasa-
lást, bevásárlást, idős ember és gyermek felügye-
letét vállalja, plusz főzést igény szerint, tel.: 06-20-
968-2448

� Redőnyjavítás, készítés, gurtni csere, reluxa, 
szúnyogháló, harmonika ajtó, tel.: 06-30-212-9919

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

� Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. 
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel: 
306-2023, 06-70-234-7759

� Klímatelepítés, karbantartás, javítás garanciá-
val. Szezon előtti kedvezmény! „A” kategóriás hű-
tő-fűtő klímaberendezés beszerelve 125 eFt, tel.: 
06-30-864-5544, www.annauklima.hu

� Társasházkezelést vállalunk több évtizedes 
gyakorlattal. 24 órás ügyeleti háttérrel. Hátra-
lékbehajtás jogi háttérrel, tel.: 06-30-940-7822, 
06-30-977-3739, hafilak@hafilak.hu

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

� Izzó utcában, 49 m2-es, 2 szobás, félemeleti, gaz-
daságos, egyedi kombi cirkó fűtésű lakás eladó, 
csendes környezetben, óvoda, iskola közelében, 
metrótól 10 percre. I.á.: 11,3 MFt, tel.: 06-30-210-
3568

� Eladó, 53 m2-es, 1+2 félszobássá alakított, rész-
ben felújított (járólap, parketta, tapéta, vízóra), VII. 
emeleti, keleti fekvésű panel, világos konyhával, Ka-
talin parkra néző erkéllyel, mérsékelt rezsiköltség-
gel. I. á.: 8,4 MFt, tel.: 06-30-992-8999

� Újpest zöldövezet részén, építési telkek eladók, 
sürgősen, tel.: 06-20-934-0654

� Eladó együtt, vagy külön, igényesen kialakított, 
új, ötlakásos családi ház, üzleti célra kialakított szu-
terénnel, garázzsal. Mellette büfé – söröző, kerthe-
lyiséggel, kerttel, lakással, raktárral, főútvonal mel-
lett, tel.: 06-30-304-2947

� IV., Izzó lakótelepen, teljes körűen felújított, ket-
tő szobás, gázfűtéses, lodzsás, napfényes, egy lép-
csőházas épületben, III. emeleti lakás, magánsze-
mélytől eladó. 13,39 MFt, csendes, zöld környezet, 
kis rezsi, tel.: 06-20-316-3151, 06-1-306-8654

� Újpesten, a Pozsonyi lakótelepen, a Dugonics utcá-
ban, 1+2 félszobás, 56 m2-es panellakás eladó. Park-
ra néző, I. emeleti, nyílászárók cserélve, zárt folyo-
só, biztonsági ajtó, világos konyha, mellékvízmérős. 
I. á.: 8,5 MFt, tel.: 06-20-262-1169

� Újpesten, Árpád út elején, 47 m2-es, 2 szobás, 
I. emeleti, távfűtéses, felújítandó téglalakás eladó. 
Metró, piac, orvos közel, tel.: 06-70-500-1794

� Sürgősen eladó Újpest kertvárosában, 618 m2-es 
telken, 96 m2-es családi ház (pince, 3 kamra) tulaj-
donostól. I. á.: 43,5 MFt, tel.: 06-70-293-6719

� Juharliget lakóparkban, 64 m2-es, nappali + 2 há-
lószobás, erkélyes, II. emeleti lakás, tulajdonostól el-
adó 22,5 MFt-ért. Garázs 2 MFt-ért ugyanitt. Rész-
letek: juharliget-lakas.blogspot.com honlapon, tel.: 
06-30-876-4611

� Extra ajánlat! Újpesten, a Stop-shop-nál, 35 m2-
es, 1,5 szobás, I. emeleti lakás, tulajdonostól eladó. 
Ár: 4 MFt kp. és 3 MFt részlet, kamatmentesen, tel.: 
06-20-206-9730, 06-1-260-7740

� Óbudán, az Akác közben, jó állapotban lévő, 
65 m2-es, 3 szobás, I. emeleti, parkra néző, erkélyes 
öröklakás eladó, tulajdonostól. Ár: 12,5 MFt, tel.: 
06-70-207-2931

� Eladó házrész Újpesten, a Nádor utcában. Ket-
tő különálló lakás, külön mérőkkel. Egyik 1 szobás, 
a másik 2 szobás, egyedi fűtésű. A lakások egymás 
mellett vannak, akár egybe is lehet nyitni őket. Pad-
lás, pince, gépkocsi beállási lehetőség, tel.: 06-30-
422-3797 

� Eladó családi házas övezetben, 51 m2-es, öt helyi-
ségből álló házrész, osztatlan közös telken. Utcai, vi-
lágos szobák, csendes környezetben, kocsi beálló le-
hetőséggel, a 1047 Bp., Labdarúgó utcában, óvodá-
val szemben, tel.: 06-30-644-3175  

� Újpesten, tulajdonostól, a Szérűskert utcában, 
önálló 80 m2-es, téglából épült, előkertes, beton-
gerendás családi ház, 648 m2-es telekkel, 37 m2-es 
pincével, melléképülettel, eladó. I. á.: 23,9 MFt, tel.: 
06-70-512-4108

� Tulajdonostól eladó, a Rózsa utca elején, egy 2,5 
szobás, étkezős, gardróbos lakás. A nagyszobák par-
kettásak, a félszoba szőnyegpadlós. Tehermentes, 
rövid időn belül költözhető, tel.: 06-20-9-237-238

� Újpest kertvárosában újszerű, tetőtér-beépítéses, 
4 és fél szobás, gardróbszobás, 2 fürdőszobás, hőszi-
getelt, korszerű családi ház, garázzsal, kis kerttel el-
adó. Az utca szépen parkosított, csendes. I. á.: 34,5 
MFt, tel.: 06-30-630-1265

� Budapest XIII. kerület, Menyasszony utcában, 55 
m2-es ház, 100 nöl-es kerttel, telekáron eladó, tel.: 
06-70-259-4313

14 H i r d e t é s

Tisztelt Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István 
út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

BIZTONSÁGI ŐR (EUROPASS igényelhető)
Ára: 22.500 Ft + vizsgadíj

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

FELSŐFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj

KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést is nyújt. Ára: 70.000 Ft + vizsgadíj 

PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

Amit nyújtunk: Részletfizetési lehetőség. 
Magas színvonalú, hallgató centrikus oktatás, 
kiváló elméleti és gyakorlati szakemberekkel. 

Hétköznapi és hétvégi oktatási napok. 

Beiratkozás folyamatosan!

Oktatásszervező: 06-30/552-3938

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

fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

FOGCENTRUM
� AJTÓ, ABLAKJAVÍTÁS a IV. kerületben. Pasz-
szítás, szigetelés, zárcsere. Egyedi bútorok gyár-
tása. Új ajtó szakszerű beszerelése! DÍJTALAN 
FELMÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, tel.: 06-30-447-
4853, www.ablakgyogyaszat.hu

� Az Újpest Áruházban a földszinten minden-
nemű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. 
Nyitva: 9-18-ig, tel.: 06-20-206-5088

� Kikapcsolódás, felfrissülés, kényeztetés. 
www.ujpestimasszazs.com, tel.: 06-20-233-7696

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden 
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést. 
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmoni-
ka ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, kar-
nisszerelés. Cím: Fóti út. 45., tel.: 370-4932

� Villanyszerelési munkák, kapcsolók, dugaljak, csil-
lárok, biztosíték táblák és egyéb más villanyszerelési 
munkálatok. Gyors és megbízható, akár hétvégén is. 
20 éve a lakosság szolgálatában, tel.: 06-20-959-7581

� Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vál-
lal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, 
festő, csőszerelő szakemberek állnak az Ön ren-
delkezésére, tel.: 06-20-416-5879, 06-30-486-7472

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

Oktatás
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallga-
tó. Honlapcím: www.zrob.hu , tel.: 06-30-572-7416

Állást kínál
� Ingatlanirodánk a IV. kerületben üzletkötő-
ket keres jó helyismerettel. Várható jövedelem: 
300 000 Ft/hó, költségeket álljuk, képzést biz-
tosítunk! Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, 
tel.: 06-20-208-9844

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyveket, térképe-
ket, bútorokat, fotókat, játékokat, kitüntetéseket, 
jelvényeket, tárgyakat. Ne dobja ki, minden régi-
ség érdekelhet. Padlás, pince, lakás lomtalanítá-
sát vállalom. Komplett hagyatékot is veszek, tel.: 
06-20-9244-123

Masszázs
� A masszázs nem csak a testre, hanem a lélek-
re is jótékony hatással van. Szeretettel várom 
Önt kedvező árakkal! Masszázs típusok: svéd 
frissítő masszázs, talpmasszázs, arcmasszázs, 
fogyasztó masszázs. Tel.: 06-20-373-5873   

www.unyi.hu 

Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56.

Telefon: 369-8674
E-mail: info@ujpestinyelviskola.hu

ANGOL½NÉMETANGOL½NÉME
  SPANYOL
nyelvtanfolyamok

3-unyi_49x68.ai   1   3/28/12   1:37 PM

A Liget Óvoda Királykerti Tagóvodája 
(1041 Rózsaliget köz 1.) meghirdet 2 fő 

óvodapedagógusi álláshelyet, határozatlan 
időre szóló kinevezéssel. Bérezés a Kjt. alapján, 
álláskezdés: 2012. augusztus 21. Önéletrajzok 

és tájékoztatás: ligetovoda@upcmail.hu, 
illetve Mayer Sándorné óvodavezetőnél, 

a 06-30-250-95-12 telefonszámon. 
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Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Tóth Sándor � Szerkesztő: Ádám Tamás, Bangha Katalin, Nagy Brigitta � Fo tó: Várai Mihály, 
Incontro Bt. � Irodave ze tő: Sze ren csi Csil la � Szer kesz tő ség: Ady End re Mű ve lő dé si Köz pont, 1043 Bp., Ta vasz ut ca 4., I. em. Te le fon: 785-0366, fax: 785-0466, 

e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8 � Nyom dai elő ál lí tás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt. � Ter jesz ti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, 
E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Meg je le nik min den héten 42 000 példányban. � Vállalkozói és méretes hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu 
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� Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu � Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      42 Ft-tól               55 Ft-tól
Burgonya    88 Ft-tól             120 Ft-tól
Vöröshagyma   98 Ft-tól             200 Ft-tól
Fejessaláta    150 Ft-tól             200 Ft-tól
Retek      80 Ft-tól            150 Ft-tól
Újhagyma      60 Ft-tól            180 Ft-tól
Alma    240 Ft-tól            320 Ft-tól
Spenót, sóska 300 Ft-tól            400 Ft-tól
Paradicsom 748 Ft-tól            900 Ft-tól
Koktélparadicsom     648 Ft-tól               –
Paprika (db)             140 Ft-tól         150 Ft-tól
Erőspaprika (db)  80 Ft/db-tól         100 Ft-tól
Sárgarépa   180 Ft-tól         250 Ft-tól
Gyökér  298 Ft-tól         600 Ft-tól
Zeller    300 Ft-tól          400 Ft-tól
Karalábé (db) 160 Ft-tól         150 Ft-tól
Karfiol  298 Ft-tól               –
Padlizsán     500 Ft-tól               –
Brokkoli  498 Ft-tól               –
Kelbimbó     500 Ft-tól               –

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Medvehagzma (cs.)        980 Ft-tól               –
Uborka         280 Ft-tól          250 Ft-tól
Sütőtök          248 Ft-tól          280 Ft-tól
Fejeskáposzta           98 Ft-tól          120 Ft-tól
Vöröskáposzta         150 Ft-tól          200 Ft-tól
Kelkáposzta        240 Ft-tól          380 Ft-tól
Cukkini                   500 Ft-tól               –
Mandarin                   368 Ft-tól               –
Banán              400 Ft-tól               –
Grapefruit                169 Ft-tól               –
Narancs                  199 Ft-tól               –
Citrom                  199 Ft-tól               –
Kiwi                  340 Ft-tól               –
Szőlő (import)         549 Ft-tól               –
Körte          398 Ft-tól          360 Ft-tól
Eper          980 Ft-tól              –
Ananász (db)        450 Ft-tól               –
Füstölt csülök       1200 Ft-tól        1600 Ft-tól
Füstölt sonka       1700 Ft-tól        3000 Ft-tól
Kötözött sonka      1400 Ft-tól               –  
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. április 16-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. Az Újpesti Napló ez évi 
11. lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Farkasné Palotás Éva, Hóborné Vincze Zsuzsa, Kántor Tamás, Vass Sándorné. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt 
utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést. 
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A fotózás előtti 
pillanat

Az első lépések az Oxygen 
Wellness futópadján

Jól sikerültek a fotók
Kicsit szégyenlősen, de annál nagyobb izgalommal 
állt a fényképezőgép elé Gabaj Zsófi. Az ifjú hölgyet 
tavaly augusztusban, az Újpesti Városnapokon talál-
ta legszebbnek a zsűri. Újpest Arca egyik nyereménye 
egy portfólió fotózás volt, amelyet most készítettek 
el. Zsófi sokat készülődött a nagy napra: edzésre járt 
az Oxygen Wellnessbe, és zumbázott az elmúlt hóna-
pokban. A ruhák kiválasztásában stylist segített neki a 
Pimkie Aréna Plázában, amely Zsófi öltözékét biztosí-
totta az eseményre. A mosolygós szépséget fodrász és 
sminkes várta a műteremben. Lámpalázát a szakava-
tott mesterek is segítettek leküzdeni. Mire elkészült a 
frizura, Zsófi rájött: ez az ő világa. 

Azt még nem döntötte el, hogy mihez kezd a fo-
tósorozattal, most a tanulmányaira koncentrál. Úgy 
tervezi, hogy később több modellügynökséghez is 
jelentkezik, szeretne a divatszakmában maradni. Ki 
tudja, talán egyszer a legnevesebb magazinok címol-
daláról mosolyog ránk vissza a bájos újpesti lány.  

 – D. Zs.

Már 8570-en kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                     oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan 

gyarapodó közösségéhez! 

Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, amely szintén 

tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai!

A Pimkie 
öltöztette

Zsófi a stylist és a 

fotós társaságában Újpest Arca

Akár címlap is lehetne

Mint a profik

A fotókat az 
újpesti Oláh 

Attila készítette

Szezonnyitó
Szezonnyitó motoros felvonulás helyszíne lesz 
április 7-én, 11.00 órakor az Andretti üzletház, 
ahonnan indulva és oda visszatérve, több mint 
háromszáz motoros szeli át a várost. A szerve-
zők így kívánják felhívni a közúti közlekedés-
ben résztvevők fi gyelmét, hogy  megkezdődött 
a motoros szezon, az autósok vigyázzanak rájuk.  
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