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CSAK A MADARAK KÖRÖZNEK
Újra békés a káposztásmegyeri Gé-
mes utca, a vasmadarak helyett 
igaziak repkednek. A Dunakeszi 
Repteret éppen a szabálytalan re-
pülések miatt zárták be.  – 4. oldal 

ÚTNAK INDULT A MACI
Útjára indult az önkormányzat ba-
baköszöntő csomagja. Elsőként egy 
hatgyermekes anyukához látoga-
tott, Megyerre, ahová két városve-
zető is elkísérte.   – 3. oldal

SZÍNHÁZ ÉS VALÓSÁG
Minden megélt nap egy csoda – 
véli Antal Zsuzsa, akinek arra is volt 
ereje, hogy segítsen a lebénult mű-
vész szerepét alakító színésznek, 
Rudolf Péternek.   – 5. oldal

SPORTPARTY, BRINGÁVAL  
Az önkormányzati Sportparty 
programja kerékpáros szakasszal 
bővült a Bringázz a munkába! – 
mozgalomhoz csatlakozva. Várják a 
jelentkezőket!  – 10, 13. oldal 
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ÚJPESTI NAPLÓ

Száz gombóc fagyi 
Ötszáz gyermeket vár két-két gombóc fagyira az Andretti 
cukrászda. Az Újpesti Cseriti segítségével ötven kisdiák már 
beváltotta az élményajándékot.   – 6. oldal
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yugodtan alhatnak végre az új-
pestiek! Az önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala által kez-

deményezett deponáló telephely-en-
gedély visszavonását és a tevékenység 
megszüntetését mostanra a Kormány-
hivatal Építésügyi főosztálya II. fokú ha-
tározatában is megerősítette. Így a Me-
gyeri úti köztemető zöldövezeti terüle-

tére hordott, megközelítőleg hat méter 
magasságú törmelékes föld végre el-
hordásra kerül. Wintermantel Zsolt, aki 
sokat tett az ügy megnyugtató rende-
zésért, úgy érzi, a határozatnak köszön-
hetően megnyugtatóan lezárható a fo-
lyamat. Az indoklás alapján a közteme-
tőkre vonatkozó rendelkezések értel-
mében kizárólag a kegyeleti eljárással 

és a temetkezéssel kapcsolatos szolgál-
tatások kaphatnak engedélyt a teme-
tő területén belüli működésre. A ma-
gas portartalmú vegyes föld elhelyezé-
se és ideiglenes tárolása nem képezi ré-
szét a meghatározott tevékenységi kö-
rök egyikének sem, így a céget kötele-
zik a lerakó bezárására és az eredeti 
állapot visszaállítására. – S. J.

Nagy port kavart
„Nagy a felháborodás az Izzó la-
kótelepen élők körében, miután 
a Megyeri úti temetőbe a köz-
elmúltban jelentős mennyisé-
gű földet, törmeléket, zúzalékot 
szállítottak, amelynek magassága 
eléri a hat métert. A környéken, 
ahol iskola, óvoda is van, szállt a 
por, a teherautók zaja kora reg-
gel felverte a nyugalmat. Az új-
pesti önkormányzat intézkedett 
a helyzet megszüntetése érde-
kében” – írtuk az Újpesti Nap-
ló 2011. szeptember 15-i lapszá-
mában, Kegyeleti depó Újpesten 
című írásunkban.

Az ügyben azonnal intézkedett a Pol-
gármesteri Hivatal, megállapították, 
hogy már a 2003-ban és 2009-ben ké-
szült légi felvételeken is látszik, hogy az 
adott terület nagy része száraz, bok-
rokkal, fákkal benőtt, füves terület és 
nem mocsár. A helyszíni szemle során 
2-6 méter magas terepfeltöltést, föld-
deponálást tapasztaltak, ami nem felel 

meg az épített környezet védelméről 
szóló törvénynek. Ez kimondja, hogy a 
különböző területek, köztük a burkolt 
és zöldfelületek is csak jellegük szerin-
ti rendeltetésüknek, a vonatkozó ha-
tósági előírásoknak és engedélyeknek 
megfelelő módon használható. Már-
pedig az építőanyag tárolása nem fe-
lel meg a kegyeleti céloknak.

 

Gazdasági érdek?
„Az igazgatási főosztály nem jogerős 
határozatában elrendelte a temető 
funkciójától eltérő használat meg-
szüntetését, a deponált föld elszállí-
tását és az eredeti állapot helyreál-
lítását” – tudtuk meg szeptember-
ben Rádi Attila alpolgármestertől. 

A határozat indoklásában az is 
benne volt, hogy a temető mű-
ködtetője gazdasági szemponto-
kat tartott szem előtt, amikor a 
területet bérbe adta a földlera-
kást végző vállalkozásnak.

(Az összeállítás az Újpesti Napló 
szeptember 15-i lapszáma alapján 
készült)  – U. N.

Helyre áll a béke 
a Megyeri úti temetőben

Végre, 
vége!  
Nagy port kavart az elmúlt év 
őszén a Megyeri úti közteme-
tő területére hordott jelentős 
mennyiségű zúzott törme-
lék. Az újpesti önkormány-
zat és a polgármester nyoma-
tékos intézkedésének hatásá-
ra a családok nyugalmát erő-
sen zavaró föld és törme-
lék, most már másodfokon 
is jogerősen, elszállítandó! 

N

CSALÁDOK AGGODALMA
A komoly aggodalmakat keltő por nem csak a 
közeli Izzó lakótelep lakóit, hanem a környék 

óvoda- és iskolalátogatóinak nemtetszését is ki-
vívta. A nyugalom helyreállítása, a köztemető 
jelentős zöld övezetének megtartása és a kegye-

leti érzések tiszteletben tartása az önkormány-
zat hathatós közbenjárására, most már valóban 
rendeződik. 
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Jogos panasz-kétes 
magyarázat
A felháborodás jogos volt. A teher-
autók hatalmas porfelleget hagy-
va maguk mögött szállították oda 
a különböző összetételű anyagot. A 
fuvarozással és a lerakással azt kö-
vetően hagytak fel, hogy szerkesztő-
ségünk érdeklődött a Budapesti Te-
metkezési Intézet Zrt.-nél arról, mi 
történik a temetőben. A BTI a fővá-
rosi önkormányzat 100 százalékos 
tulajdonú cége a Budapesti Város-
üzemeltetési Központ Zrt.-hez tar-
tozik, ahonnan a következő magya-
rázatot kaptuk. „A területen egész 
évben magas a vízállás, és a mocsa-

Nem mocsárvidék

Archív képünkön is látható 
a deponálás ténye

ras környezet megszüntetése érde-
kében a BTI Zrt. engedélyezte ter-
mőföld, sóder, homok és töltésföld 
tárolását, deponálást határozott 
idejű szerződéssel.”

2-6 méter magas 
törvénysértés



Április 30-ig várják még
az Újpesti Párbeszéd kérdőíveit

Több mint 
hétezer 
válaszlevél
Egy hónap leforgása alatt az Újpes-
ti Párbeszéd idei kérdőívéből több 
mint hétezer érkezett vissza kitöltve 
a Polgármesteri Hivatalba, illetve az 
internetes címre. 

zzel az újpestiek már túlszárnyalták a tavalyi 
számadatot. 2011-ben ugyanis hétezer kérdő-
íven mondtak véleményt.  Az Újpesti Párbe-

széd idei kérdőíveinek visszaküldésére április 30-i 
határidőt tűzött ki a Polgármesteri Hivatal.

2012-ben minden háztartásba két nyomtatványt 
küldött ki a Polgármesteri Hivatal, lehetővé téve, 
hogy a családból akár többen is véleményt formál-
janak az Újpest jövőjét érintő, helyi közügyekben. A 
kérdőív másolható, az internetről letölthető. Ked-
velik az újpestiek az online válaszadás lehetőségét 
is. Minden bizonnyal közrejátszott az eddigi nagy-
arányú válaszadásban, hogy több tavalyi felvetés, 
mint például az SZTK önkormányzati átvétele, az 
uszodaépítés igénye, a rendezett parkok látványa, 
megelégedéssel tölti el az újpestieket. Az idei kér-
dőív kitöltésével a városrész jelenét és közeli jövőjét 
is alakíthatják. 

Megyeren járt az Újpesti Babaköszöntő
Újpest! Megérkeztem! – adja hírül az a kedves 
mackó figura, amely az önkormányzat babakö-
szöntő csomagját díszíti.

A babaköszöntő első útja Szűcs Margit, hatgyermekes édesanya há-
zába vezetett április 11-én, kora délután. A kismama a két hónapos 
Remig Domonkossal fogadta az önkormányzat ajándékát és gratu-
lációját, amelyet Wintermantel Zsolt és Nagy István alpolgármester 
személyesen adott át.

– Egy újszülött érkezése mindig öröm, legyen szó akár első vagy, 
mint a mi esetünkben, a hatodik gyermekről – mondja a Megyeren lakó, biológia-testnevelés szakos tanárnő édes-
anya. Nagy gesztusnak tartom az Újpesti Babaköszöntőt. Már azt is, hogy az önkormányzat gondol a kisgyermekes 
családokra, osztozik az örömteli gólyahírben. Minden apró figyelmesség, ajándék jól jön ott, ahol gyermek van a 
háznál. A csomag is szép és hasznos dolgokat tartalmaz. Mivel a három nagyobb gyermekünk már iskolás, értékel-
ni tudjuk az önkormányzat által biztosított ingyenes tankönyveket is – fűzte hozzá az anyuka.  – B. K.

HOVÁ LÁTOGAT AZ ÚJPESTI BABAKÖSZÖNTŐ?
Az elmúlt év végén fogadta el a képviselő-testület az Újpesti Ba-
baköszöntő programot. Minden újpesti kisbaba, ha valamelyik 
szülője legalább egy éve állandó újpesti lakcímmel rendelkezik 
és életvitelszerűen itt is él, jogosult a csomagra. A csomag hét 
darab bodyt, babatakarót, hűtőmágnest oltási naptárral, mappát 
és egy pelenkacsomagot tartalmaz. Az igénylő lapokat a védőnők 
juttatják el a családokhoz, majd kitöltés után a Polgármesteri Hi-
vatal szociális főosztálya határozatot hoz a jogosultságról. A vé-
dőnők a határozat után személyesen adják át a csomagot a csa-
ládoknak.
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A Keletitől az 
Aquaworldig
A budapesti tömegközlekedési háló-
zatba tartozó új buszjárat közlekedik  
az Aquaworlddel kötött megállapodás 
alapján, 230-as jelzéssel  a Keleti pálya-
udvar és az élményfürdő között. 

ÚTVONALA: Az új 230-as járat a ko-
rábbi 30A jelű autóbusz egyes korábbi in-
dulásai helyett közlekedik, annak útvo-
nalát az Aquaworldig kiterjesztve, a Ke-
leti pályaudvartól a Hősök tere, Angyal-
föld, Újpest-Központ érintésével annak 
Megyer, Szondi utcai végállomásáig, on-
nan pedig a Megyeri úton, majd az ipari 
parkot határoló Íves úton keresztül éri el 
az élményfürdőt.

A 30-as, 30A és 230-as autóbuszok kö-
zös menetrendi kínálata a járatok kö-
zös szakaszán nem változik, a 230-as a 
30A egyes korábbi menetrendi indulása-
it váltja fel. A járat óránként közlekedik, 
hétköznapokon, hétvégén, szombaton és 
munkaszüneti napokon 8.00 és 21.00 óra 
között a Keleti pályaudvartól, illetve 9.00 
és 22 .00 óra között az Aquaworldtől.

A pontos menetrend megtalálható a 
BKV honlapján.
 

E

Szebb, mint valaha
Jó néhány lakóközösség vett részt az elmúlt időszak-
ban az energiahatékonyságot támogató Zöld Beruhá-
zási Rendszer, Klímabarát Otthon panel programban, 
melynek eredményeként számos tömbház megújul 
Újpesten. Így például a Munkásotthon utca 74-76-os 

panel is: kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a fala-
kat, korszerűsítették a fűtési rendszert, és lefestették 
a homlokzatot. 

Az önkormányzat azzal segíti a lakókat, hogy a fel-
újítás idejére a közterület-használati díjból kilencven 
százalékos kedvezményt ad. Jelentős tétel ez, amit rá-
adásul a pályázatban amúgy sem számolhatnának el a 
lakóközösségek.  – Á. T.

www.ujpestiparbeszed.hu



A nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításai január elsejétől hatá-
lyosak. Április elsején lejárt a türelmi idő is, amely még büntetlenséget engedett 
azoknak, akik tiltott helyen dohányoztak. Három helyen kértünk véleményt.

 A népszerű Sala, azaz Sarlós András, az UTE korábbi 
labdarúgója és utánpótlás edzője, elégedett a dohányzást 
szabályozó rendelettel: – Sportolóként ellenségem a ciga-
retta, de vendéglátósként is megváltás számomra, hogy 
jó ideje nincs füst nálunk – mondja a Kék Duna boro-
zó tulajdonosa. Az egység ugyanis pincehelyiségben van. 
– Ha bekapcsoltuk a ventillátort, fáztak a vendégek. Ha 

nem, megült a dohányfüst. Már januárban kihelyeztük a dohányozni tilos plaká-
tot. Elmondhatom, nem volt ebből semmi kellemetlenségünk. Talán két vendé-
günk, ha rágyújtott a megszokott mozdulatnak engedve, de mindjárt el is nyom-
ta a cigarettáját. Nem csökkent a forgalmunk, törzsvendégeink kimennek dohá-
nyozni az utcára, és ők is elégedetten nyugtázzák a tiszta levegőt. – B. K.

A rendelkezés a Kakukk vendéglő forgalmára példá-
ul nem volt negatív hatással. Tapasztalataik szerint a 
dohányzó törzsvendégek ugyanúgy ebédelnek ked-
venc helyükön, mint annak előtte, sőt a nemdohány-
zók örülnek, hogy füstmentes a hely. A vásárcsarnok-
ban található Arabica Cafe Shopban egészen mások a 

tapasztalatok. A forgalom jelentősen csökkent, mióta bevezették a tiltást. 
Abban bíznak, hogy talán az dohányosok megszokják, elfogadják a hely-
zetet, és visszatérnek a kávézóba. Mindkét helyen megoldás lesz egy ideig, 
hogy jön a jó idő, és a kerthelyiségeikben korlátlanul lehet pöfékelni.

Ugyan a tapasztalatok különbözőek, az viszont tény, hogy hazánk világelső tü-
dőrák-halálozás terén. Dr. Bauknecht Éva, az újpesti SZTK tüdőgondozójának veze-
tő-főorvosa lapunknak elmondta, a tüdőrák ugyan sokfaktoros betegség, de a leg-
főbb ok a dohányzás. A tüdőrákban szenvedők 90-95 százaléka dohányos.  – J. M.

Újra békés a káposztásmegyeri Gémes utca és 
környéke, a Dunakeszi Reptér bezárásának kö-
szönhetően ugyanis nem repkednek már a há-
zak felett a motoros repülők. A zajos vasmada-
rak ügyében Újpest Önkormányzata még tavaly 
májusban indított vizsgálatot.

A Homoktövis utcai lakópark első látásra csen-
des, nyugodt környéknek tűnik. Az ott lakók éle-
tét azonban megkeserítették azok a motoros repü-
lők, amelyek öt-hat évvel ezelőtt kezdtek el repked-
ni a házak felett. A környékbeliek folyamatosan le-
veleket írtak az illetékeseknek – mondta el Petyerák 
Sándor, aki időközben a lakók szószólója lett.

– Nem az volt a problémánk, hogy a gépek a fe-
jünk felett végezték az iskolaköreiket. Nem tartották 
be sem az előírt 300 méteres magasságot, sem azt az 
időintervallumot, amikor repülni lehet – fűzi hozzá 
Petyerák Sándor. Az ügyben a folyamatos panasztéte-
lek ellenére hosszú évekig semmi előrelépés nem tör-
tént. 2011 májusában azonban Újpest Önkormányza-
ta helyszíni bejárást szervezett, és a polgármester kez-
deményezésére kivizsgálták a lakók panaszát.  

– Meggyőződtek arról, hogy tényleg élhetetlen ez 
a terület a repülőgépek állandó zajától – folytatja 
Petyerák úr. – Hál’ Istennek eljutottunk idáig, hogy 
megszüntették a repüléseket.  

A lakók legnagyobb örömére, az ügy végére most 
pont kerülhet, hiszen március 31-én éjfélkor bezárt a 
Dunakeszi Reptér, többek közt az utóbbi időben meg-
nőtt, a szabálytalan repülésekkel kapcsolatos lakossági 
bejelentések miatt.  (Bővebben: ujpest.hu) (antosa)
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Füst nélkül kellemesebb

Csak madarak köröznek a házak felett

A Gémes utca 
csendes, újra 
csendes 

Gyorsan intézkedtek
Káposztásmegyeren a Jégpalo-
tával szembeni területen a villa-
mos és vasúti pályák között – is-
meretlenek – „szellemvárost” 
építettek. A terület használatba 
vételéhez és természetesen az 
építéshez sem volt engedélyük. 
Amikor a Közterület Felügyelet 
dolgozói terepszemlét tartot-
tak, megdöbbentő látvány fo-
gadta őket: összetákolt, embe-
ri lakhatásra alkalmatlan bódék-
ra bukkantak, amelyek körül he-
gyekben állt a szemét. Két nagy-
testű kutya vigyázott a tákolmá-
nyokra. 

A Közterület felügyelet megszervezte, hogy a Közhasznú Foglakoztatási Osz-
tály bontsa el és szállítsa el az illegálisan „felhúzott” viskókat és a szemetet. A ha-
tékony fellépésnek köszönhetően az illegális területfoglalást hamar felszámolták 
és a kutyasétáltatók ismét birtokba vehették a területet. (Bővebben: ujpest.hu)

 – PINKÓCZI JÓZSEF főosztályvezető-helyettes

Ilyen volt

Ilyen lett



    
Mégis, kinek az élete? A Centrál Színház játssza nagy sikerrel 
az előadást Puskás Tamás rendezésében, Rudolf Péter fősze-
replésével. A darab egy szobrászról szól, akinek egy balesetben 
megbénultak a végtagjai. A művész nem tud, és nem is akar 
így tovább élni, és azért küzd, hogy erről ő maga dönthessen.  

A színház találkozik a valósággal. Az Újpesten 
élő Antal Zsuzsáéval, aki tizenhárom évvel ez-
előtt szenvedett súlyos autóbalesetet. Négy 
végtagi bénultként éli az életét. Ő nap, mint 
nap megéli azt, amit Rudolf Péter eljátszik. 

De Antal Zsuzsa élni akar. Hihetetlen aka-
raterővel, derűvel. A bemutató előtt levelet írt 
Rudolf Péternek, hogy segítsen a nehéz szerep 
megformálásában. A színész felkereste Zsuzsát, 
és a találkozásból barátság lett. Az egész társu-
lat megszerette, megismerte őt, és mindenkinek 
még a szokásosnál is fontosabb lett az előadás.

Zsuzsa továbbra is dolgozik. Otthonról, ugyanott, ahol a balesetekor, egy 
számítástechnikai cégnél, rendszerszervezőként. Így tudja fenntartani az ott-
honát, segíteni egyetemista fiát, Szabolcsot, és fizetni segítőit, akik nélkül nem 
tud létezni. A költségei persze igen magasak. A Centrál Színház felajánlotta az 
egyik előadás bevételét a hasonló sorsú embereket támogató AVE-REHA Köz-
hasznú Alapítvány részére, ezzel segítve Zsuzsát.  – J. M.

Most induló blogjában Antal Zsuzsa (eselyegyenlotlen.blog.hu) írja: Biz-
tatok mindenkit, hogy helyzetét átgondolva, problémáit felismerve keres-
se önmagában a megoldást. Kellő kitartással meg fogja találni. Egy dolgot 
azért tanácsolok: senki ne törje ki a nyakát, nagyon macerás így az élet! 
Minden megélt nap maga a csoda.

Esélyegyenlőségi nap az Adyban

Az új osztálytárs 
– meg a régiek
Április 3-án folytatódott az Ady End-
re Művelődési Központ Együtt jó 
című, elfogadást segítő sorozata. Ez a 
második ilyen jellegű összejövetel, és 
most is sok fiatal bekapcsolódott az 
eseményekbe.

rendezvény Az új osztálytárs című törté-
nettel kezdődött, amelyet Nyári István elő-
adóművész olvasott fel. Félig hangzott el 

csak a mű, ami nem volt véletlen, mert éppen az 
volt a feladat, hogy a középiskolások továbbgondol-
ják a vak kislány történetét. Az események Mészá-

ros Anita gyógy- és szociálpedagógus irányításával 
és számos szakember közreműködésével zajlottak. 

A foglalkozást előadás és konzultáció követte, 
melyet László Zsuzsanna gyógypedagógus, az Új-
pesti Általános Iskola és EGYMI, Pedagógia Szak-
szolgálat, Nevelési Tanácsadó igazgatója tartott.

Délután sportbemutatókat rendeztek, Újpesthez 
kötődő paralimpikonokkal, parasportolókkal, majd 
filmvetítés következett. A résztvevők megismerhet-
ték az újpesti Parasportpress Jövőjéért Közhasznú 
Alapítvány Mozdulj Te is! elnevezésű programját. 

A záró rendezvényre május 8-án kerül sor. – Á. T.

Együttműködők, támogatók 
A rendezvény a fogyatékossággal élőket se-
gítő szervezetek együttműködésével valósult 
meg. Közreműködők: Mozgássérültek Buda-
pesti Egyesülete és Újpesti Szervezete, az új-
pesti Ezer Szín Kulturális és Önfejlesztő Egye-
sület, és a Cri Du Chat Baráti Társaság Köz-
hasznú Egyesület. 

A programot a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatja, fővédnök: Wintermantel Zsolt.

Újpesten és a Centrál Színházban

Mégis, kinek az élete?

Fennállásának 31. évfordulóján gá-
laműsorral kedveskedett nemrégi-
ben tagjainak a Mozgássérültek Bu-
dapesti Egyesületének Újpesti Szer-

vezete. Az önkormányzat támogatá-
sával szervezett műsorban Szandi is 
fellépett. A szlovákiai Párkányi Moz-
gássérültek Klubjától is érkeztek ven-
dégek.

Az Ady Endre Művelődési Központ-
ban színes program várta az egyesület 
tagjait. Nagy István alpolgármester 
üdvözlő szavait Krizsik Alfonz szín-
művész tolmácsolta, majd az UTE 
tornászai fergeteges gumiasztal be-
mutatóval kápráztatták el a közön-
séget. A szlovákiai Párkányi Mozgás-

sérültek Klubjától is érkeztek ven-
dégek. Magdaléna Molnárová még 
egy szép Petőfi vers elszavalásával is 
meglepte a vendéglátókat. Szintén 
verssel kedveskedett a nézőknek Ba-
konyi Imréné, a MBE Újpesti Szerve-
zetének tagja. Mile Veronika nótákat 
énekelt, Pesti János pedig citerán kí-
sérte. Szandi, a népszerű énekesnő 
dalaival mosolyt varázsolt az arcokra, 
a közönség pedig többször is együtt 
énekelte vele a slágereket.  – G. G.
 (Bővebben: ujpest.hu)

Szandival 
együtt 
énekeltek 

Szandi és a szervezet elnöke, 
Zana Anita a színpadon 
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A

Zsuzsa és Szabolcs

A Ken Harrisont Zsuzsa segítségével megformáló 
Rudolf Péter, valamint az osztályos orvost játszó: 

Nagy-Kálózy Eszter, a Centrál Színház előadásában



Az Andretti fagyizó, kávézó és 
pizzéria az Újpesti Karácsonyi Vásár 
idején ötszáz gyermeket hívott meg 
jótékonysági céllal, kétgombócos fa-
gyira. Az Újpesti Cseriti önkéntesei 
a tavaszi napsütést megvárva dön-
töttek úgy, ötven-ötven gyermekkel 
tesznek alkalmanként látogatást a 
Váci úti cukrászdában.

Ötszáz gyermek 
kétgombócos fagyija

Citrom, 
hupikékkel z első iskolás gyermekcsoport április 11-én, 

ebéd után látogatott el a híresen jó fagy-
laltot készítő cukrászdába. Mindenféle ízű 

fagylaltból választhattak a gyerekek. A sláger a cit-
rom és a hupikék volt. A száz gombóc pillanatok 
alatt elfogyott.  

Az Andretti kávéház fagylaltja vitte el a pálmát 
tavaly az Újpesti Sajtó Kft. által meghirdetett és ci-
vil kóstolók által rangsort állító fagyi versenyen. A 
győztes 2012-ben otthont ad a második alkalommal 
rajtoló, májusban sorra kerülő újpesti cukrászdák 
között zajló versenynek. De addig még négyszázöt-
ven gyermek „teszteli” a készletet az Andretti tulaj-
donosa, Csiszár Benedek jóvoltából.  – B. K.

Ne égesse, elszállítják! 
Évek óta nem kellett Újpesten szabálysértési eljárást 
indítani senki ellen a kerti zöldhulladék égetése mi-
att. Korábban is csupán évente egy-egy esetben for-
dult elő, hogy valaki a tilalom ellenére elégette volna 
a kertjében keletkezett nyesedéket.

Ugyanakkor nem árt emlékeztetni, hogy a fővárosban, így Újpesten is, általános tűz-
gyújtási tilalom van érvényben egy korábbi fővárosi önkormányzati rendelet nyomán. 
Eszerint tavaly november óta Budapesten egyáltalán nem lehet avart vagy más kerti hul-
ladékot égetni. Természetesen egy kerti bográcsozásra ma is lehetőség van.

Jogos a kérdés, mit lehet tenni a kert fölös zöldjével? Semmiképpen nem szabad utca-
sarokra, elhagyatottnak vélt területre hordani. Az FKF Zrt. olyan megvásárolható, a cég 
logójával ellátott zsákokat forgalmaz, amelyekbe az avar, a levágott fű, vagy a vékonyabb 
gallyak elhelyezhetők, s amiket már ingyen elszállítanak. A vastagabb ágakat egy méteres-
nél rövidebb darabokra vágva, szintén elviszik. Az FKF honlapján (www.fkf.hu) olvasható 
a begyűjtés napja és helye, illetve a zsákok beszerzési lehetősége. (Lapunk következő szá-
mában olvasóinkat részletesen tájékoztatjuk a zöldhulladékok járatrendszerben történő el-
szállításáról).

Úgy tűnik, ezzel a kezdeményezéssel megoldódik a sokaknak bosszúságot okozó ker-
ti hulladék kezelése, és értelmetlenné válik az égetés megkockáztatása, ami egyébként 
10-50 ezer forintos büntetést vonna maga után. – D. N. Zs.

A

Köszönjük, Újpest! 

Négyezer 
Újpest szelet

Az Újpesti Cseriti bank-
számlájára átutalt össze-
gek alapján eddig több 
mint négyezer Újpest sze-

let fogyott el március közepe óta a Vadgesz-
tenye cukrászdában. Segítünk, ha sütizünk.

Mint ismeretes, az Újpest szelet nagyszerű-
ségét nem csupán a több mint negyven éves 
receptje adja, hanem az is, hogy elfogyasztá-
sával jótékony célokat szolgál. Minden süti 
szelet árának 10 százaléka ugyanis a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek életének szebbé té-
telét szolgáló Újpesti Cseriti támogató prog-
ramját segíti. 

Az Újpest szelet iránt nem csupán az édes-
séget kedvelők érdeklődnek. A híradásokat 
követően több újpesti cukrászda jelezte: szí-
vesen részt venne az édesség elkészítésében, 
árusításában. Ennek semmi akadálya, Valiczek 
Józsefné, Zsuzsika, a recept őrzője és jelenle-
gi felhasználója szívesen megosztja az elké-
szítés minden mozzanatát az érdeklődő cuk-
rászdákkal. Néhány hét múlva már hírt adha-
tunk arról, Újpest mely pontján kínálnak még 
Újpest szeletet. A jelentkező cukrászdák a be-
vétel 10 százalékát szintén az Újpesti Cseriti, s 
ez által a rászoruló gyermekek támogatására 
fordítják. Folytatódik a sütis segítség.

Európa kapujában
Az Európa Center Logisztikai Központban tett látogatást 
Wintermantel Zsolt. Újpest polgármestere megbeszélést 
folytatott Wicha József vezérigazgatóval, majd felkereste a 
Maranello-Modena Ferrari, Maserati-szervizt. Az Újpesten 
kialakított autójavító Kelet-Európa és Magyarország elsőként 
létrehozott független Ferrari és Maserati szervize, amelyet 
ez idáig az országban mindössze egy ilyen műszaki állomás 
megépítése követett. Az újpesti helyszínen az Alfa Romeo, 
a Fiat, a Lancia típusok szakszerű javítását is vállalják, a név-
adó autómárkák mellett, eredeti gyári teszter műszerekkel. 
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Lassan már másfél éve, hogy a Csepp-
kő Utcai Gyermekotthonban rádőlt 
egy szekrény a három éves Dominikra. 
A kisfi ú két napig küzdött az életéért, 
de szervezete végül feladta a harcot. 
A gyermeket és két testvérét a család 
annak idején azért adta otthonba, 
mert elveszítették lakásukat, és biz-
tonságban akarták őket tudni. Most, 
hosszú várakozás után, az újpesti ön-
kormányzat jóvoltából, végre lakás-
hoz jutottak Hunkáék.

– A lakásban tisztasági festést csináltunk, és ami 
nagyon fontos volt, hogy a víz és a villany a helyére 
kerüljön. Úgyhogy most örülünk, hogy be tudtunk 
költözni, nem kell albérletet fizetnünk ebben a hó-
napban – meséli Hunka Zsolt, az édesapa. 

A családnak rendkívül nagy segítséget és biz-
tonságot jelent az önkormányzati lakás, amely-

re 12 évet vártak. Külön öröm az édesapa számá-
ra, hogy Újpesten jutottak otthonhoz, ő ugyan-
is helybéli születésű. A közel másfél évvel ezelőtti 
tragédia után Dominik testvérét, Petyát, az apa 
már másnap kihozta az otthonból, de a szülői 
felügyeleti jogot hivatalosan csak egy évvel ké-
sőbb kaphatta meg. A harmadik gyermeket, Vi-
vient, mivel vér szerint nem az ő lánya, nem tud-
ta magához venni. A kislány édesanyja pedig 
nincs olyan körülmények között, hogy ezt meg-
tehetné.

Így a lakás most négy személyre formálódik: 
Zsolt és Petya mellett Zsolt élettársa, és annak lá-
nya költözhet Újpestre.

A balesettel kapcsolatban egyébként a pereske-
dés még nem zárult le, a büntetőjogi perben sem 
született még döntés.  (antosa)

Önkormányzati lakáshoz 
jutott Dominik családja

Újpesten 
kezdenek 
új életet 

Árpád út, a Kassai 
utca felől fotózva

z Árpád út városközponti szakasza 
máig megtartotta karakteres jegyeit. A 
múlt század hatvanas éveiben már állt 

a rendőrkapitányság szögletes épülete, és a kis-
boltok sem sokat változtak, igaz, ma már nem 

mindegyik működik. A villamosokat viszont hi-
ába is keresnénk itt, még a síneket is felszedték. 

Az Árpád úti fotó az 1970-es évek elején ké-
szült. A 86. számú háznál a villamossínek szét-
váltak az út két oldalára, a Dunától az úttest 
közepén vezettek eddig a pontig. A 10; 10/a; 55-
ös villamosok közlekedtek itt. Az archív képen 
egy villamosvasúti hósöprő tart az Állami Áru-
ház felé, valamely téli napon. Az út jobb oldalán 

Újpest akkor és most VIII. rész

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

jpjp látható épületekben lévő üzletek; kárpitos, fod-
rász, hentesbolt és presszó közül csak a két utób-
bi működik ma is. Az előbbiek helyét játékterem 
és zálogház váltotta fel. A fotón látható rendőrsé-
gi épület a 60-as évek elején készült, pontos adat 
híján annyit tudunk, hogy 1965-ben már bizonyo-
san állt.

A bal oldali lakóépületek közül az újak a 2000-
res évek környékén épültek, a főútvonal korszerű-
sítésének megfelelően. – Á.T.

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

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

A

Jótékonysági ruhaakció
A Budapest–Káposztásmegyeri Református 
Egyházközség jótékonysági ruhaakciót ren-
dez a Bőröndös u. 17. szám alatti Reformá-
tus templomban május 7-én, hétfőn és 8-án, 
kedden 10.00-től 18.00 óráig.

Mindenkit szeretettel várnak! 



József Attila születésnapján, április 
11-én versmondó fesztivált rende-
zett az Újpest Színház és az Ady End-
re Művelődési Központ az Újpesti 
Polgár Centrumban. Egész nap szí-
nészek, diákok, közéleti személyisé-
gek, politikusok szavalták a szebbnél 
szebb költeményeket.

Délelőtt 11-kor, minden ceremóniát mellőzve vette 
kezdetét a nagyszabású rendezvény, amelynek Krizsik 
Alfonz volt a házigazdája. Az első blokkban Presits Ta-
más, Harsányi Gábor és Beleznay Endre színművészek, 

Nyári István előadóművész nagy átéléssel szavalták Jó-
zsef Attila, Buda Ferenc, Petőfi és Lorca egy-egy versét. 
Ezután dr. Molnár Szabolcs egy József Attila idézettel 
hivatalosan is megnyitotta a Költészet Napját. Az al-
polgármester utalt Hegedűs Géza emlékezetes monda-
tára: minden, ami költészetünkben addig volt, és min-
den, ami az óta van, vele kezdődik. Az ünnepi pilla-
natok után folytatódott a versfolyam, sorra váltották 
egymást az előadók a színpadon. Kora délután verset 
mondott Wintermantel Zsolt, közben megérkezett Esz-
tergályos Cecília színművész is. Diákok, az Újpest Szín-
ház művészeinek és vendégfellépőinek részvételével 
késő estig tartott a versünnep. (Bővebben: ujpest.hu)
 – Á. T.

Versmondó 
fesztivál az 
Újpesti Polgár 
Centrumban
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Esztergályos Cecília 
– egyszemélyes teátruma 

– „Meddig van” mostanság, 
kedves művésznő?

– Eddig, eddig, eddig. Kicsit 
ugyan tele a hócipőm, de soha 
rosszabb dolgom ne legyen! A 
műsorom címe is, amit április 
14-én az Újpesti Polgár Cent-
rumban láthatnak a nézők, 
„Meddig vagyok?!”

– Miről szól az előadás?
– Ez egy stand up show, ami 

arról szól, hogy milyen volt az 
elmúlt ötven évem színpadon, filmen, televízióban. Összegyűjtöttem a fellel-
hető felvételeket, és a nézők választhatnak, hogy miről vetítsek, meséljek. Köz-
ben énekelek, mondok verset, prózát, monológot. A komika mellett a lírai ol-
dalamat is szívesen megmutatom. És persze az egész tele van iróniával.

– Létrehozta az Esztergályos Cecília Színházat.
– Játszom néhány helyen, de mindent megpróbálok felölelni, amit szeretek. 

Az Esztergályos Cecília Színház is ezért jött létre, hogy azt játsszam, amit aka-
rok. Szívesen viszem az előadásaimat művelődési házakba.

– Nem szeret a múltról mesélni, inkább a jövőről beszélne. Mik a tervei?
– Például a „Köszönj vissza szerelem” című előadást mutatjuk be május ne-

gyedikén a József Attila Művelődési Házban. Isteni darab, és nekem írták. Két-
szereplős, egy nagy találkozás története. Nyáron szeretnék egy kabarét indíta-
ni, mert akkor az emberek pláne a kacagásra kíváncsiak. És ezt megértem, én is 
úgy akarom élni az életemet, hogy a rosszat ne vegyem fel.  – J. M.

Tomka atya a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést vette át

A közösségépítő 
tevékenység elismerése

Nemrégiben vette át dr. Tomka Ferenc
címzetes apát, egyetemi tanár, a Káposz-
tásmegyeri Szentháromság Plébánia plé-
bánosa, a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetést. A hivatalos indoklás 
szerint Tomka atya több évtizedes közös-
ségépítő tevékenységének, oktató-nevelő, 
plébániai, lelkipásztori munkájának, pél-
daértékű életútjának elismerése ez a ki-
tüntetés. Feri atyát – ahogyan hívei és ba-
rátai szólítják – 1989 nyarán ismerték meg 
az újpestiek, ekkor alapította meg a váci 

püspök a plébániát és nevezte ki plébánosnak Tomka Ferencet. Akkor még 
templom sem volt, a lakótelepen élők az ország különböző tájairól szárma-
zó családok voltak, ezért is nehezen formálódott a közösség. Kevesen hitték, 
hogy majd 1995 júniusában Paskai László bíboros felszenteli a sok munkával 
épült modern épületet. Az Újpestért-díjas Tomka atya kitüntetése alkalom 
arra, hogy köszönetet mondjunk munkájáért, példamutatásáért, és azért a ra-
gaszkodó szeretetért, aminek segítségével nem csak egy új épület született, ha-
nem egy közösség is. Ez a közösség garancia arra, hogy a jövőben is igaz lesz az 
a felirat, ami a templomba lépőket fogadja: „Ez a ház a Gondviselés és a testvé-
ri szeretet emlékműve”. Gratulálunk főtisztelendő úr!
 Kadlecovits Géza, az Újpesti Városvédő Egyesület tiszteletbeli elnöke

A hallgatóság is 
színpadra lépett

Dóka Andrea
színművész



Újpesti műsortükör
2012. április 13-20-ig 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� 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
� Krima Ernő és Sztrákos László kiállítá-
sa. Április 19-től május 6-ig. Újpest Galéria
� Újpesti szobrászok. Bányai Alfonz, 
Csermák Ferenc, Hoppán György, Kocsis 
András Sándor, Malovecz Ildikó, Szabó 
Sándor, Szász György, Sztrákos László, 
Schrammel Imre, Tóth Béla és Tóth Dávid 
kiállítása. Megnyitja: Wintermantel Zsolt 
polgármester, április 20-án, 18.00 órakor. 
Megtekinthető: május 6-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. 
Megtekinthető: május 14-ig, az iskola 
nyitva tartási idejében. Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium, Károlyi Galéria
� Diákélet diákszemmel – fotópályá-
zat. Megnyitó és eredményhirdetés: ápri-
lis 16., 17.00. Látogatható: április 29-ig. 
Újpesti Gyermek Galéria

SZÍNHÁZ
Újpest Színház
Ady Endre Művelődési Központ
� Április 21., 19.00: Karinthy: Bösendorfer/
Dunakanyar. Két egyfelvonásos. A MOM 
Színház vendégjátéka. Újpest Színház 
� Április 28., 19.00: Maros Gábor: „Az 
élet egy nagy, csodálatos semmi”. 
Zenés játék két részben. Seress Rezső élete 
dalban elbeszélve. Előadja: Maros Gábor. 
A zongoránál: Blum József. Újpest Színház

ELŐZETES
� Április 19., és 26., 18.00: Életmódklub. 
Vízkezelések otthonunkban. Következő elő-
adás: Él-hal a cigarettáért? Ingyenes előadás. 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont

HETI ÚJDONSÁG
Április 13., péntek
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00: Ovis Színház: Marcipán cica és 
az oroszlánság. A Marcipán Társulat elő-

adása. Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont
� 14.30: Sulis Színház: Piroska és a Farkas. 
A Grimm-Busz Színház előadása. Újpesti 
Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont

SZÍNHÁZ
� 19.00: Harsányi – Gyarmati – Siliga: 
Pesti srácok. Musical. Újpest Színház pro-
dukció. Ady Endre Művelődési Központ, 
Újpest Színház

Április 14., szombat
TEHETSÉGKUTATÓ
� 10.00: Folklór és folkrock, etnozenei 
tehetségkutató verseny. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont 

ZENEDE-NAP
� 14.30: VI. Zenede-nap. Az Erkel Gyula 
Újpesti Zeneiskola és alapítványa prog-
ramja. Ady Endre Művelődési Központ

SZÍNHÁZ
� 18.00: Verspódium: „Meddig vagyok?!” 
– Esztergályos Cecília önálló estje. Újpesti 
Polgár Centrum

GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 17.00-18.30: Szederinda – Aprók tánc-
háza. Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

Április 16., hétfő
� Újpesti Diáknapok – április 20-ig. 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont

KOMOLYZENE
� 16.00: Az irodalom és a zene találkozása. 
Részletek Ránki György Pomádé király új 
ruhája című művéből. Közreműködők: 
Szilágyi Zsófia irodalomtörténész, Erdélyi 
László zongoraművész. Újpesti Polgár Centrum

Tehetségkutató 
Április 14-én, 10.00 órakor rendezi meg az 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont a 
korábban benevezett csapatok részére folk-
lór, folkrock és etnozenei tehetségkutató ver-
senyét. A legjobb zenekarok, énekesek a 
HaveRock Stúdióban kapnak lehetőséget egy 
demofelvétel elkészítésre, és felléphetnek a 
Szent István téren, júniusban megrendezen-
dő, II. Újpesti Kormorán Folkfesztiválon is. 

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 délutánon szak-
értő magyarázattal fűszerezve csendülnek 
fel részletek Ránki György Pomádé király új 
ruhája című művéből. Az előadást gyerme-
keknek és felnőtteknek egyaránt ajánlja az 
Ady Endre Művelődési Központ.

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 vendég meg-

próbál vigaszt találni a pultos nőben, talán az 
első emberben, akibe aznap este beleakadt. 
A Bösendorferben szinte gyilkolásig jut el egy 
ostoba telefontréfa. Jegyár: 2500, 2200 Ft.

Újpesti diáknapok
Ebben az évben április 16-20. között ren-
dezi meg az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont az Újpesti Diáknapokat. 
Az egyhetes rendezvényen gazdag program 
várja a diákokat. Többek között diákszínját-
szók lépnek színpadra, lesz műveltségi 
vetélkedő, vidám, mókás sorverseny, és 
számtalan sportesemény várja valamennyi 
korosztályt. A rendezvényen a 7-11. osztá-
lyosok diákpolgármestert is választanak, 
akit a Városháza dísztermében, ünnepélyes 
keretek között iktatnak be „hivatalába”. 

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 „Az élet egy 
nagy, csodálatos semmi” című zenés játé-
kával. A világhírű zeneszerző életét dalban 
követhetjük nyomon a népszerű énekmű-
vész előadásában. A zongoránál: Blum József.
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Pattanjunk két kerékre!
Az április 21-i Sportparty 
gazdag programja egy 
újabbal bővült, amelyre 
várják a jelentkezőket. Az 
önkormányzat, csatlakoz-
va a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a Magyar 
Kerékpáros Klub Bam! – 
Bringázz a munkába! moz-
galmához, a sportnap ap-
ropóján is népszerűsíti, 
hogy aki teheti, bringával 
menjen a munkahelyére. 

 Az újpesti önkormányzat az április 21-i Sportparty napján nyeregbe kéri 
azokat, akik szívesen demonstrálnak a két keréken utazás és munkába (is-
kolába) járás népszerűsítése mellett. A Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepen a 
drótszamarakkal 9.30-tól lehet gyülekezni. A kerékpáros mezőny 10.00 óra-
kor rajtol a Tábor utca-Pálya utca-Erdősor utca-Külső Szilágyi út nyomvo-
nalán. A négy sportpálya körbekerekezése 2,5 kilométeres utat jelent, ám a 
Sportparty szervezői 2 kör, vagyis 5 kilométernyi szakasz megtételére buz-
dítják a jelentkezőket. Pattanjunk két kerékre!

Újpestről vagy Újpestre



FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati 

képviselő április 23-án, hétfőn 18-19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. 
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők május 7-én 
hétfőn 17-18-óráig tartanak fogadóórát.
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvi-
selők május 7-én hétfőn 18-19 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda 
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-
09-05. Bartók Béla önkormányzati képvi-
selő május 8-án kedden 18-19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila, 
Koronka Lajos önkormányzati képviselők 
május 14-én hétfőn 17-18 óráig tartanak 
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 hétfőjén, 
18 órától, a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

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

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

FOGADÓÓRA
Perneczky Lász ló ön kor mány-

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

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

képviselő előzetes telefonon történt 
egyeztetés alapján – a 06-20-518-7830-as 
telefonszámon – bármikor. Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első péntekén 17.00 órától, Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első hétfőjén 17.00-18.00 óráig  az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 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.).

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

KIRÁNDULJON VELÜNK!
A Természetjáró Kör következő (14. pecsét-
gyűjtő) túrája április 20-án, pénteken lesz. 
A Budai Arborétumba megyünk. Gyülekező 
10.00-10.15 között az Arborétum Villányi 
úti bejáratánál. Megközelítés: a Moszkva 
tértől a 61-es villamossal a Tas Vezér utcai 
(10.) megállónál kell leszállni. A program 
fővédnöke: Kiss Péter országgyűlési képvi-
selő. Azok is jöjjenek, akik eddig nem túráz-
tak velünk, próbálják ki!
 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. Helyszín: Bp., IV. 
Haj ló u. 42-44., a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

10 M o z a i k

Bérbe adó raktár 
Megyeri úti Logisztikai Központ 

Budapest, IV. Megyeri út 51.

Telefon : 06 1 577 4202 | e-mail: info balogh.istvan@europaalap.hu | www.europaalap.hu

Sem ezen kiadvány, sem annak bármely részlete nem tekinthető hivatalos ajánlattételnek, kizárólag a tájékoztatást szolgálja. 
Az Európa Befektetési Alapkezelő Zrt. kizár mindennemű anyagi és egyéb felelősséget ezen információk felhasználásáért.

Újpesten, a Megyeri híd közelében található logisztikai 

központban kiadó egy 436 négyzetméteres raktárterület. 

• A komplexum a 2-es főút és M3-as autópálya felől egyaránt 
könnyen elérhető. 

• A Megyeri útnak a Logisztikai Központ és az M0-ás körgyűrű 
közötti szakaszán nincs érvényben tehergépjárművekre 
vonatkozó tengelytávolsági korlátozás. 

• A raktárépület belmagassága 4,6 méter. 
• Az épület termoventillátoros fűtéssel rendelkezik.
• A raktárcsarnokban iroda, vizesblokk és elektromos 

targoncatöltő került kialakításra. 

Bérleti díj: 4,0 EUR/négyzetméter/hó + áfa 

további információ:

+36 70 454 3100

www.europaalap.hu
balogh.istvan@europaalap.hu

VI. Zenede-nap
Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola rendez-
vénye 2012. április 14-én az Ady Endre 
Művelődési Központban.

SZABADTÉRI SZÍNPAD
14.30: a fúvószenekar térzenével várja vendé-
geinket, 14.50: köszöntő 

SZÍNHÁZTEREM
15.00: hangverseny a szimfonikus zenekar és 
kamaraegyüttesek részvételével, 16.00: zenés 
foglalkozások ovisoknak, 16.30: hangszerbe-
mutató: 16.30: vonós hangszerek, 17.00: fafú-
vós hangszerek, 17.30: rézfúvós hangszerek, 
18.00: húros hangszerek

–  népművészeti bemutatót tart a Picur Műhely
–  népzenei hangszerbemutató, sípfaragás
18.30: tombola, 19.00: táncház

STÚDIÓSZÍNPAD
15.00 és 19.00: W.A. Mozart: Cosi fan tutte 
című operájának keresztmetszete a 
Zeneiskola Operastúdiójának előadásában. 
Művészeti vezető: Hruby Edit, zongorán köz-
reműködik: Mezei Pál.

FÖLDSZINTI GALÉRIA TEREM
15.00: kézműves foglalkozások, népművésze-
ti műhely, fafaragás, hajtogatás, arcfestés, 
gyöngyfűzés. 

ERKEL GYULA ZENEISKOLA
19.00 óra – Jazz Klub – a zeneiskola Jazz 
Tanszakának műsora.



Újpest adott otthont a Fővárosi Központi Rendelteté-
sű Mentőszervezet nemzeti minősítő gyakorlatának, 
amely április 5-én zajlott, a volt Hunyadi laktanyában. 
A csapat bizonyította, hogy megbirkózik egy földren-
gés utáni helyzettel, így a minősítést kiérdemelték.

A gyakorlati teendők megkezdése előtt az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság vezetői számoltak be a szervezet mun-
kájáról, majd kezdetét vette a gyakorlat. A 
gyakorlat forgatókönyve szerint Budapes-
tet 6,9-es erősségű földrengés 
rázta meg, amely igen sú-
lyos károkat okozott 
Újpesten, a maga-
sabb épületek erősen 
megrongálódtak , 
a közműháló-
zat megsérült, 
a közlekedés 
megbénult. 

A katasztrófavédelmi terveknek megfele-
lően a „munkát” az újpesti tűzoltók kezdték 
meg, majd átadták a területet a többi men-
tőosztagnak, amelynek részlegei önállóan 
és összehangoltan végezték az egyes menté-
si, kutatási, kutyás keresési tevékenységeket. A 
gyakorlatot a mentőszervezet sikerrel zárta, és 
megkapta a minősítést. (Bővebben: ujpest.hu) 

Több száz motoros gyűlt össze április 7-én délelőtt, az új-
pesti Andretti Üzletház előtt, és kezdetét vette a második 
alkalommal megrendezett szezonnyitó motoros találkozó. 

helyszín nem véletlen, 
hiszen Csiszár Benedek 
fagylaltozó-pizzériája a 

motorosok kedvenc találkozá-
si pontja. Majd rendőri felveze-
téssel elindult a konvoj, és át-
szelték Budapestet a motoro-
sok, akik jó egy óra múlva ér-
keztek vissza Újpestre. 

– Ezzel az eseménnyel sze-
retnénk felhívni a közleke-
désben résztvevők fi gyelmét, 
hogy tavasszal megkezdődik a 
motoros szezon is. Az autósok 
barátságosan fogadtak, mind-
két fél toleránsnak mutatko-
zott – nyilatkozott lapunknak 
Tamás Zoltán főszervező. 

Az eseményhez kapcsoló-
dó jótékonysági akció kerete-
in belül a motorosok tíz GPS 
készüléket adtak át a helyszí-
nen, az Országos Tűzoltó-pa-
rancsnokság képviselőjének. 
(Bővebben: ujpest.hu)  – Á. T.

Júniustól 
fogadják 
a hajókat 
Végre a Duna is bekapcsolódik Bu-
dapest tömegközlekedési vérkerin-
gésébe: új útvonal létesül ugyanis 
Újpest és a Millenniumi Városköz-
pont között. A forgalom júniusban 
indul, csúcsidőben 30 percenként 
közlekednek a hajók. A havibérle-
tet vásárlóknak valószínűleg nem 
kell felárat fi zetniük. Az újpesti ki-
kötő kialakítása a terveknek meg-
felelően halad. 

A 444 millió forintos uniós pályázat 
legfőképp a kikötőfejlesztéshez nyújt 
forrást, járműbeszerzésre nem ad lehe-

tőséget. Ebből jut pénz az Árpád út vé-
gén lévő rakpart kikötői szakaszának 
felújítására, a korszerű hajóállomás ki-
építésére, amelynek munkálatai az el-
múlt év végén már meg is kezdődtek.

Mint a BKV Zrt. sajtóirodájától 
megtudtuk: a hajóforgalom várható-
an 2012 júniusában indul meg. Csúcs-
időben 30 perces menetsűrűséggel 
közlekedik majd a négy, forgalom-
ba álló hajó. A pontos menetrendet 
most alakítják ki, de az biztos, hogy 

reggel héttől este hét óráig lesz közle-
kedés. A tervek szerint a hajók egész 
évben közlekednek, kivéve, ha a Du-
nán jégzajlás van.

A díjakat igyekeznek beilleszteni 
a BKV tarifarendszerébe, a szakem-
berek vizsgálják a lehetőségeket. A 
törzsutasoknak valószínűleg nem kell 
felárat fizetniük a normál havibérle-
tek felett, viszont az alkalmi, jegyes 
utasoknál elképzelhető külön, speci-
ális tarifa. – Á.T.

Kikötők
Az útvonal 8 megállós, 11,5 
kilométer hosszú Újpest és a 
Millenniumi Városközpont 
között. Kikötők: Újpest, Ár-
pád híd, Millenniumi Város-
központ – ezek újonnan épü-
lő kikötők. A Meder utca, Já-
szai Mari tér, Batthyány tér, Pe-
tőfi tér, Boráros tér pedig már 
létező, de felújított kikötők. A 
megállók részben akadálymen-
tesek, emellett személygépjár-
művel és biciklivel is könnyen 
elérhetőek lesznek, mi több, a 
kerékpárszállítás lehetőségét 
is biztosítják a hajókon. A jár-
műveken büfé üzemel, és WiFi-
elérhetőség is rendelkezésre áll 
majd. 

Mentőgyakorlat a minősítésért 

Képzeletbeli földrengés
Tíz GPS a tűzoltóknak

Motoros találkozó Újpesten 
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A kikötő kialakítása uniós 
pályázatból lehetséges
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A modern idők betegségének is ne-
vezik, pedig számos feljegyzés talál-
ható arról, hogy egyiptomi fáraók és 
ókori hadvezérek is szenvedtek vala-
miféle allergiától. Az újpesti Szakor-
vosi Rendelő Tüdőgondozójának ve-
zető-főorvosát kérdeztük a kiváltó 
okokról, a kezelési módokról. 

Sokan úgy vélik csupán az immunrendszer gyenge-
sége, mások szerint lelki okok is vezetnek az allergia 
kialakulásához, a környezeti ártalmakon kívül. Az 
allergia azonban egyfajta túlreagálás bizonyos kül-
ső tényezőkre – hangsúlyozza dr. Bauknecht Éva ve-
zető-főorvos.

– Az allergia tulajdonképpen genetikailag meg-
határozott. Tehát az, hogy az allergiára való hajlam 

benne van-e génjeinkben, vagy nem, már a születé-
sünk pillanatában eldől. Azonban, hogy kialakul-e 
valaha életünk során az allergiás betegség, ez na-
gyon sok, elsősorban környezeti tényezőtől függ-
mondta el a doktornő.

Az allergia kialakulását és az utóbbi időben ta-
pasztalható előfordulási gyakoriságának megnöve-
kedését főleg az olyan civilizációs tényezők segítik 
elő, mint például a levegőszennyezés, vagy táplál-
kozási szokásaink megváltozása, de ide tartozik a 
stressz is, mint kiváltó faktor. A légúti allergiák kö-
zül a leggyakoribb az úgynevezett allergiás széna-

nátha, melyben a felmérések szerint a magyarok 30 
százaléka szenved hazánkban. A másik, kevésbé el-
terjedt allergiás légúti betegség az asztma, ami a la-
kosság 4 százalékát érinti.

– Magyarországon egyébként a legkritikusabb 
időszak augusztus második felétől szeptember, sőt 
sokszor még október hónapig is elhúzódik, ami-
kor a parlagfű virágzik. Jelenleg – a légúti pollenek 
szempontjából – a fák virágporának van szezonja-
tudtuk meg a főorvostól.

Szerencsére ma már mind az asztma, mind az aller-
gia a jól kezelhető betegségek közé tartozik.  (antosa)

Fáraók és ókori hadvezérek 
is tüsszögtek 

Minden harmadik 
magyar allergiás 

Új lakók az Állatszigeten 

Hová tegyük?
Épphogy véget ért a Hús-
vét, máris megérkezett az 
első megunt áldozat a Rex 
Állatszigetre. Egy kis vörös 
tapsifülest hoztak be a lel-
kiismeretes megtalálók. A 
nyuszi az utcán kóborolt. 

Király Péter állatorvos, a Rex Állat-
sziget alapítója azt mondja, szeren-
csére évről-évre csökken a megunt a 
nyulak száma, mert minden egyes ál-

latmenhely próbálja Húsvét előtt fel-
hívni a figyelmet arra, hogy a tapsi-
fülesek több gondozást igényelnek, 
mint egy kutya vagy macska. Mégis, 
ha valaki ebbe a helyzetbe kerül, és 
nem kívánja tovább nevelni a nyu-
szit, az állatot befogadja az Állatszi-
get.  – D. Zs.

A Piac is befogad
Az Újpesti Piaci- és Vásárcsar-
nok is befogadja, azaz visszafo-
gadja a Húsvétra náluk vásárolt 
kisállatokat. A Piac nyitva tartá-
si idejében: H–Cs: 6.00-17.00, P: 
6.00-18.00, Szo: 6.00-14.00 óra 
között a Piacfelügyelőségen le-
het jelentkezni.  

Bőrápolás tavasszal

Díszünk 
legyen, ne 
csak takarónk 

Ahogy az évszakok változnak, bőrünknek is másfajta ápolásra van szüksé-
ge. A téli időjárás, a mozgásszegénység, a kevesebb napfény az egész szer-
vezetet érinti, mégis a bőrön láthatók leginkább a nyomai. Tavasszal van 
a legtöbb tennivalónk a bőrünkkel.

Legelső és legfontosabb az alapos tisztítás, megfelelő vitaminpótlás és az 
anyagcsere fokozása masszázzsal. A gőzölés, szaunázás serkenti a vérkeringést, 
feszesíti a bőrt és rugalmasabbá is teszi, eltávolítja az elhalt hámsejteket a fel-
színről.

Használjunk heti 1-2 alkalommal arcradírt, majd bőrtípusunknak megfelelő 
hidratáló arckrémet. A napsugárzás erőssége fokozódik és összetétele is válto-
zik, hatására megjelennek különböző pigment foltok. Fokozatosan emelkedő 
faktorszámú fényvédőket tanácsos használni. Már kaphatóak szűrővel ellátott 
arckrémek is, vagy a megszokott arckrém használandó, fényvédővel együtt. Fi-
gyelni kell a friss sebek, műtéti hegek, sérülések védelmére, ezeket hónapokig 
célszerű védeni a napfénytől.

Magas E-vitamin tartalmú ételek – húsfélék, olajos 
magvak, tojás, tejtermékek, gabonacsírák fogyasztása 
lassíthatja a bőr öregedési folyamatait. Az évszaknak 
megfelelő bőrápolással elérhetjük, hogy bőrünk „dí-
sze” legyen szervezetünknek, ne csak „takarója”.

 Dr. Dragodán Katalin bőrgyógyász
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A felnőttek 
között is 
kapitány
A magyar felnőtt női jégkorong válo-
gatott a szlovéniai Mariborban meg-
rendezett világbajnokságon ezüstér-
mes lett. Az egyetlen vereséget a kore-
ai válogatottól szenvedték el a lányok. 
(4-5). A csapat egyik legjobbja és egy-
ben a kapitánya, Kiss-Simon Franciska, 
az újpesti Csokonai Vitéz Mihály 12 
Évfolyamos Gimnázium tizedik osztá-
lyos tanulója volt. Ráadásul Francit a 
horvátok elleni mérkőzés legjobb játé-
kosának választották.

A beszámolók szerint, nem soká-
ig reménykedhetett a magyar csapat 
abban, hogy Ausztrália válogatottja, 
az utolsó mérkőzésen kikaparja a to-
vábbjutást érő gesztenyét a magyar 
csapat számára. Mindössze tizenkét 
perc volt az élet, akkor alakult előbb 
2-0-ra, majd 3-0-ra az állás Észak-Ko-
rea javára. A vége sima hét-nulla lett. 
Az ázsiaiak ezzel visszajutottak oda, 
ahová valók, egy csoporttal feljebb, 
mert senki se feledje el, ők tavaly nem 
estek ki, mindössze pénzügyi gondok 
miatt nem utaztak el a világbajnok-
ságra. A büntetésük visszaminősítés 
volt, egy osztállyal lejjebb indulhat-
tak az idei vébén. A magyar női válo-
gatottat természetesen dicséret ille-
ti, ugyanis egy helyet előlépett a leg-
utóbbi idényhez képest. – G. G.

A londoni nyári olimpiai játékok évében a lila-fehér 
egyesület aranyérmeseit mutatjuk be az olvasóink-
nak. Sorozatunkban Cservenyák Tiborra és Fazekas 
Lászlóra emlékezünk.

Cservenyák Tibor az Újpesti Dózsa vízilabdázója, 
1949. augusztus 8-án született Szolnokon. Tíz éves 
korától a Szolnoki Dózsában, 1973-tól az Újpesti 
Dózsában, majd 1983-tól két évig a Volán SC-ben 
vízilabdázott, kapusként. 1970 és 1984 között 134-
szer szerepelt a magyar válogatottban. Montreálban 
nyert olimpiai bajnoki aranyérmet. Sportolói pálya-

futása közben, 1970-ben, a Budapesti Műszaki Egyetemen vegyészmérnöki 
diplomát szerzett. Visszavonulása után, 1984-től 1990-ig a svájci Solothurn 
edzője, majd 1992-ig a svájci válogatott szövetségi kapitánya volt. Az alpesi 
országban letelepedve vegyészként dolgozik.

Fazekas László labdarúgó sorozatban hétszer is 
bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsa csapatával. A  
lila-fehér csatársor meghatározó tagjaként, a máso-
dik legjobb európai góllövőnek járó Ezüstcipőt is el-
nyerte az 1979–80-as szezonban. Kilencvenkétszer 
húzta magára a válogatott címeres mezét. 1968-
ban, Mexikóvárosban olimpiai aranyérmet nyert a 
nemzeti csapat tagjaként. Kétszer szerepelt világbajnokságon: 1978-ban Ar-
gentínában, 1982-ben Spanyolországban. Ma Antwerpen elővárosában lakik 
és sporttal kapcsolatos reklámokkal foglalkozik. – Z. A.

Lila-fehér aranyérmesek V. rész
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Berki elégedett 
Néhány héttel ezelőtt eltűnt a mo-
soly Berki Krisztián arcáról. Addig 
tökéletesen haladt a felkészülése, jól 
bírta a kemény munkát, s egy kisebb 
megfázáson kívül elkerülték a bajok. 
Aztán, ahogy mondani szokás, be-
durrantak a kezei, a kápát gyakorla-
tilag nem is volt képes megszorítani. 
Sérülése ellenére idei első nemzetkö-
zi versenyét sikerrel vette. A kínai vi-
lágkupa viadalon legnagyobb vetély-
társait is maga mögé utasítva győ-
zött lólengésben. 

– Az első elemem, az olló-kézál-
lás nagyon jól sikerült, és már akkor 

éreztem, min-
den rendben 
lesz – mondta 
Berki. 

Hogy mit ér-
zett, amikor 
a kínai akko-
rát hibázott, 
hogy le is esett 
a lóról, el lehet 
képzelni…

– Elégedett vagyok, mert az elhú-
zódó sérülés miatt nem tudtam, mi-
kor jövök ki a mélypontról. A győze-
lem most újabb erőt adott, és len-
dületben tart majd a májusi Euró-
pa-bajnokságig – örült a siker után 
Berki.  NS/G

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

Ú

Tavaszi Sportparty

Zoran Szpisljak már nem ül a kispadon
Zoran Szpisljak és az Újpest FC Kft. vezetősége, mai, 
szerdai egyeztetéseik alapján úgy döntöttek, hogy kö-
zös megegyezéssel felbontják a köztük köttetett szer-
ződést. A vezetőedzői feladatokat ideiglenesen a pá-
lyaedző, Marc Leliévre látja el, amíg Újpest FC Kft. ve-
zetősége – figyelembe véve a klubvezetés hosszú távú 
terveit – nem találja meg a vezetőedzői poszt betölté-
sére a legalkalmasabb szakembert – áll a közleményben.



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

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

Szolgáltatás
� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ 
RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚ-
TORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT 
ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. MINŐ-
SÉG, MEGBÍZHATÓSÁG MÁR 1971 ÓTA, tel.: 
780-3732, 06-70-774-3621

� Kerületükben alacsony költséggel üzemelte-
tünk társasházakat profi műszaki irodai háttér-
rel., tel.: 06-70-338-6723

� Itt a tavasz, jön a nyár, klímájára gondolt 
már? Lakossági klímakészülékek szakszerű szer-
vizelése, speciális vegyszeres karbantartás, 
gombátlanítás, fertőtlenítés, telepítés egészsé-
ge érdekében! Villanybojlerek vízkőtelenítése, 
javítása, cseréje! tel.: 06-30-737-2402, webol-
dal: www.klima-telepites.eu, e-mail: csonti31@
freemail.hu

� Redőnyjavítás, -készítés, gurtnicsere, reluxa, 
szúnyogháló, harmonikaajtó, tel.: 06-30-212-9919

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

� 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

� 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

� Klímatelepítés, karbantartás, javítás garanciá-
val. Szezon előtti kedvezmény! „A” kategóriás hű-
tő-fűtő klímaberendezés beszerelve 125 000 Ft, tel.: 
06-30-864-5544, www.annauklima.hu 

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

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

� Ha tud olyan kis munkát, amit más nem 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

In gat lan el adó
� Újpesten, a Pozsonyi lakótelepen, a Dugonics ut-
cában, 1+2 félszobás, 56 m2-es panellakás eladó. 
Parkra néző, I. emeleti, nyílászárók cserélve, zárt fo-
lyosó, biztonsági ajtó, világos konyha, mellékvízmé-
rős. I. á.: 8,5 MFt, tel.: 06-20-262-1169

� 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

� 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, 1047 Bp., Labdarúgó utcában, óvodával 
szemben, tel.: 06-30-644-3175 

� Újpesten, tulajdonostól, a Szérűskert utcában, önál-
ló 80 m2-es, téglából épült, előkertes, betongerendás 
családi ház, 648 m2-es telekkel, 37 m2-es pincével, mel-
léképülettel, eladó. I. á.: 23,9 MFt, tel.: 06-70-512-4108

� Áron alul eladó Budapesttől 40 km-re, Hévízgyö-
kön, 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

� Újpest, Városkapu metrótól két percre, a 
Lorántffy utcában, kertes, családi ház eladó, tulaj-
donostól. 130 m2, 4 szoba, terasz, beépíthető tető-
tér, a telek 360 m2, külön bejárattal, orvosi rendelő 
működött benne. 39 MFt, tel.: 06-30-286-5926

� Újpest, Pöltenberg utcában, téglaépítésű társas-
házban, földszinti, gázkonvektoros, 36 m2-es, egy 
szoba, konyhás, komfortos öröklakás eladó, tel.: 
06-20-9733-587

� 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

� Fóton, Bp-től 8 km-re, 400 nöles telek, szépen 
gondozott, 20 m2-es, szerény faházzal, sok kerti 
szerszámmal, áron alul eladó. Víz, villany van, tel.: 
06-20-3252-854

� Eladó Újpesten, egy szoba, hallos, 37 m2-es, tégla-
építésű, jó állapotú, konvektoros, vízórás lakás, elfo-
gadható rezsivel, tulajdonostól, tel.: 06-1-3699-781

Ingatlant kiad
� Másfél szobás, 35 m2-es lakás az Árpád kórház-
nál, május 1-től, hosszútávra, bútorozatlanul kiadó. 
Bérleti díj 45 000 Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució, tel.: 
06-30-742-3047

Ingatlant vesz
� Vennék Újpesten, metrónál, 36 m2-es, másfél szo-
bás, összkomfortos, keleti fekvésű, I. emeleti, fűtés-
mérős, jó állapotú, öröklakást. Készpénzfizetés, tel.: 
06-20-358-9627

Ingatlant cserél
� Újpesti, 71 m2, 2+1 félszobás + hall, nagy erkély, 
III. emeleti, panel, önkormányzati lakásomat elcse-
rélném 2 szobásra. Lift van, egyedi mérhető távfű-
téses. Különbözetet kérek, tel.: 06-20-263-0086

Bérleti jog eladó/átadó
� Árpád üzletház közelében, 30 m2, teljes komfor-
tú, kéthelyiséges üzlet bérleti joga 200 000 Ft-ért el-
adó, tel.: 06-20-3383-022

� Újpesten, bevezetett látványpékség, bisztró 
bérleti joga berendezéssel együtt átadó. Ár: 4,5 
MFt, tel.: 06-20-233-9300
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Tisztelt Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István 
út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

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

OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

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

KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést is nyújt. Ára: 70.000 Ft + vizsgadíj 
PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

MAGÁNNYOMOZÓ
Ára: 110.000 Ft + vizsgadíj

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
Ára: 160.000 Ft + vizsgadíj

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

Hétköznapi és hétvégi oktatási napok. 

Beiratkozás folyamatosan!

Oktatásszervező: 06-30/552-3938

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

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

Üdülés
� Hetvenkilenc éves volt kutató keres életvidám, 
intelligens asszonyt, aki a kedvezményes, de min-
dig kétszemélyes rövid üdülési ajánlatok felét időn-
ként átvállalná. logscience@gmail.com 

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

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

Gyászjelentés
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

Somodi Lászlóné, Klárika, 
volt újpesti (megyeri) lakos, 

2012. március 13-án, életének 84. évében 
meghalt. Búcsúzik Tőle lánya, hat unokája, 
unokavejei, dédunokái. Felejthetetlen halot-
tunktól 2012. április 17-én, 10.30-kor ve-
szünk végső búcsút a Megyeri Temetőben. 
Mindenki aki ismerte és szerette, további 

érdeklődés ügyében keresse lányát, 
Klárikát, Tel.: 20/34-10-525
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 949 1835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

P E D I K Ű R
Szakképzett pedikűrős várja 

kedves vendégeit barátságos 

környezetben. Esztétikai és gyógypedikűr: 

tyúkszem kiszedés, benőtt köröm, lakkozás, 

díszítés, térdig lábmasszázs… 

Mindez, mindenféle felár nélkül 3000Ft. 

Bejelentkezés: 06-20-265-5732

 Várom szeretettel.

Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Alma   248 Ft         250 Ft 
Bébi tök   598 Ft  
Brokkoli  458 Ft         400 Ft 
Burgonya    88 Ft         100 Ft 
Cukkini   398 Ft  
Erőspaprika (db) 120 Ft         120 Ft 
Fejeskáposzta   98 Ft         120 Ft 
Fejessaláta   140 Ft         200 Ft 
Gyökér   298 Ft         400 Ft 
Karalábé (db) 140 Ft         180 Ft 
Karfiol   298 Ft  
Kelbimbó   400 Ft         500 Ft 
Kelkáposzta 298 Ft         280 Ft 
Koktélparadicsom 698 Ft  
Körte   280 Ft         380 Ft 
Padlizsán   298 Ft         500 Ft 
Paprika (db) 140 Ft         120 Ft 
Paradicsom 698 Ft       1000 Ft 
Retek   150 Ft         150 Ft 

Termék              Kereskedői ár  Őstermelői ár

Sárgarépa   198 Ft         250 Ft
Spenót, sóska 200 Ft         400 Ft 
Sütőtök   248 Ft         230 Ft 
Szőlő import 200 Ft  
Tojás     48 Ft           50 Ft 
Uborka  398 Ft  
Újhagyma   130 Ft         180 Ft 
Vöröskáposzta 150 Ft         250 Ft 
Vörshagyma   98 Ft         180 Ft 
Zeller (db)   298 Ft         200 Ft  
Banán  398 Ft  
Grapefruit   398 Ft  
Narancs   298 Ft  
Mandarin   320 Ft  
Füge   200 Ft  
Pomeló (db) 500 Ft  
Citrom   348 Ft  
Kiwi   298 Ft  
Eper  748 Ft  
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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

Újpest Önkormányzatának vállalkozás-
fejlesztési programja keretében 
megjelenő támogatott hirdetés

    
       Újpest Önkormányzata

Kakasos kifőzde az újpesti 
OBI udvarban nyitva 
a hét minden napján 

(szombat, vasárnap is).

Házias ételek elvitelre is.
 Házhoz szállítást vállalunk. 

Napi menü 790 Ft. 
Étkezési jegyeket, Erzsébet 

utalványt elfogadunk. 

Cím: 1046 Budapest, 
Szent Imre tér 1.

Tel.: 06-30-556-2723

Az ÚKTV megújult külsővel, arculattal, és műsorokkal várja néző-
it! Az április 13-i Újpesti Híradóban beszámolót láthatnak töb-
bek közt arról, hogy megszűnt a motoros repülők okozta probléma 
Káposztásmegyeren, valamint megtekinthetik az allergiával kapcsolat-
ban készített összeállításunkat is, az SZTK Tüdőgondozójának főorvo-
sa kalauzolásával. Az Újpesti Körkép című magazinműsorból meg-
tudhatják mi lett a megunt húsvéti nyuszik sorsa, sőt az is kiderül, 
hogy kik, és milyen versekkel tisztelegtek a költészet napjának ünnepe 
előtt. Az Újpest Kávéház című portré műsorban ezúttal Badár Sán-
dorral láthatnak beszélgetést. 

Új arculat, 
új műsorok

Újpest vadnak született
Az ujpest.hu legutóbbi szavazásán azt kérdeztük az újpestiektől, sze-
retnek-e motorozni. A válaszadók elsöprő többsége szimpátiával te-
kint a két kerekű szabadságra, bár egy részük csak a robogózásig me-
részkedne. Persze vannak olyanok is, jóval kevesebben, akik veszélyes 
őrültségnek tartják a motorozást. Az mindenesetre biztosnak tűnik, 
hogy az újpestiek, ha tehetnék két kerékre kapnának. Az ujpest.hu-n 
most arról kérdeztük olvasóinkat, hogy a Sportpartyra, a Horgász-
versenyre, illetőleg mindkét eseményre elmennek-e.
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1042 Budapest, István út 17-19.
Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont főbejáratánál. www.ujpest.hu/ajandekbolt

4750 Ft 1720Ft

1050 Ft

Már 8629-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!

Részletek: 
ujpest.hu/horgaszverseny

A műsorváltozás 
jogát 

fenntartjuk!

Újpesti 
Horgászverseny

Nevezés az Újpesti Polgármesteri Hivatal Főpénztárában!
(1041 Budapest, István út 14., I. em./50.)

Dunakeszi Kavicsbánya tó, 

2012. április 28.

Klaudia ajándéka
Az Újpest Arca választáson a kislányok kö-
zül legszebbnek választott Illés Klaudia 
portfóliója is elkészült. A jövő heti számunk-
ban Molnár Krisztián fotóit tesszük közzé.
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