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ÚJPESTI NAPLÓ

SOKAN SZAVAZTAK
A PIACON IS
Megtelt a piacon elhelyezett gyûj-
tõláda, amelybe a vásárlók a közeli
villamosmegálló átnevezésérõl szó-
ló szavazataikat adhatták le. 

– 4. oldal

HALÁLBA PRÓBÁLT
MENEKÜLNI A BÉRLÕ
Elõbb felgyújtotta, majd kiugrott
önkormányzati bérlakásából a több
mint egy évtizede nem fizetõ bérlõ,
aki nem állt szóba senkivel.

– 2–3. oldal 

SZÉPEN CSILLOG
A BRONZÉREM!
Kimagasló teljesítménnyel bronz-
érmet szereztek az újpesti röplab-
dás lányok a bajnokság hajrájában.

– 6. oldal 

BALLAG MÁR A VÉN
DIÁK TOVÁBB…
Külön mellékletben adjuk közre a
hétvégén ballagó önkormányzati
középiskolák diákjainak és tanára-
iknak fényképes tablóit, névsorát. 

– 7–26. oldal 

www.ujpest.hu

Köszönjük az anyáknak!Köszönjük az anyáknak!
Az Újpesti Majálison az édesanyák napját is ünnepeljük,
számukra meglepetéssel készül az önkormányzat  – 4. oldal

(K
épünkön egy boldog újpesti anyuka, M

agó Edina gyerm
ekével, M

agyar M
arcellel)



öbb mint egy évtizede már,
hogy Sz. Zoltán nem fizet
lakbért, közös költséget, és a

közüzemi díjakat sem rendezte,
semmiféle felszólításra nem reagált.
Az Újpesti Vagyonkezelõ Zrt. bérle-
mény-ellenõrzést végzõ munkatár-
sai számos alkalommal próbálkoztak
kapcsolatba kerülni vele, de egyszer
sem jártak sikerrel, így aztán aligha
érhette váratlanul, hogy kopogott a
végrehajtó nyolcadik emeleti lakásá-
nak ajtaján. 

A bírósági határozat végrehajtá-
sára április 21-én, délelõtt került
sor, rendõrök kíséretében megje-
lent a végrehajtó a helyszínen.
Minthogy a kopogásra, felszólításra
nem reagált senki, hozzáláttak az

ajtó kinyitásához. A férfi ekkor
gyújtotta meg elõször az egyik he-
lyiségben felhalmozott lomot. A la-
kásba való behatolás után a rend-
õrök porral oltóval eloltották a tü-
zet, csakhogy a férfi ezután egy má-
sik halmot lobbantott lángra. A
rendõrök nem hátráltak meg, ismét
megpróbálták elfojtani a tüzet –
ekkor kaptak füstmérgezést. Az ille-
tõ ezután ugrott ki nyolcadik eme-
leti lakásának ablakán. Bár egy jóko-
ra orgonabokor felfogta a zuhanást,

az áldozatot súlyos, életveszélyes
állapotban vitték kórházba. A tûz-
oltók eloltották a tüzet, de a riada-
lom nem szûnt meg, ugyanis a tûz-
vizsgálók egy kézigránátot találtak
a lakás romjai között. A rendõrség
ismét a helyszínre vonult, és most
már az egész lakótömböt kiürítet-
ték. A tûzszerészek alaposan átku-
tatták a lakást, ám újabb robbanó-
szert nem találtak. A lakók végül es-
te fél nyolc körül visszatérhettek
otthonaikba.

Még másnap is nagy felfordulás
volt a helyszínen, az ott lakók cso-
portokba verõdve beszélték meg a
történteket. A Vagyonkezelõ mun-
katársai hozzáláttak az elképesztõ
mennyiségû, félig égett lom eltakarí-
tásához. Sz. Zoltán ugyanis mániá-
kus gyûjtõ volt, mindent felhordott
a lakásába. A lift másnap délig egyál-
talán nem mûködött. A letört ágú
orgonabokor, és a magasban feketél-
lõ ablak emlékezteti az ott lakókat a
tragédiára.
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Tüzet gyújtott, majd 
levetette magát 
a nyolcadik emeletrõl

Milliókkal
tartozott a
kilakoltatás
elõtt álló
férfi
Tragikus események színhe-
lye volt április 21-én az új-
pesti Berda József utca 38-
as tömbházának környéke.
Egy középkorú férfi felgyúj-
totta nyolcadik emeleti la-
kását, majd kiugrott az ab-
lakon. Tette mindezt azért,
mert ajtaja elõtt megjelen-
tek a rendõrök és a végre-
hajtó, hogy kilakoltassák,
ugyanis több milliós tarto-
zást halmozott fel. A tüzet
eloltották a tûzoltók, ám a
rengeteg felhalmozott lom
között kézigránátot talál-
tak. A negyvenkét éves
férfi életveszélyes állapot-
ban fekszik a kórházban.

FÜSTMÉRGEZÉST SZENVEDTEK
Jekelfalussy Tibor, a Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság alezredese az Újpesti Naplónak elmondta: A jelzés 11 óra
után két perccel érkezett a tûzoltóság ügyeletére. Három fecskendõ és nyolc különleges szer vonult a tûzeset-
hez, összesen 35 tûzoltóval. A tüzet 11 óra 29-kor oltották el, este hétig mégis a helyszínen maradt az utolsó
raj. Két gyermek, és az intézkedõ rendõrök közül hárman füstmérgezést szenvedtek.

T LÉLEGEZTETÕ-GÉPRE KAPCSOLTÁK
A férfit súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították a Központi Honvéd Kór-
házba, tüdõ és koponyasérülést szenvedett, és a gerince is megsérült. Az or-
vosok küzdöttek az életéért és megmûtötték. A kórház kommunikációs osz-
tályának vezetõjétõl, Pácserné Bozi Judittól megtudtuk, hogy a férfi tovább-
ra is súlyos, életveszélyes állapotban van, lélegeztetõ-gépre kapcsolták. A
BRFK Szervezett Bûnözés Elleni Osztálya közveszély okozás megalapozott
gyanúja miatt folytat eljárást ellene.

ÁSVÁNYVÍZET ADTAK A LAKÓKNAK
Miután kiderült, hogy robbanószert találtak, a lakókat az Ady Mûvelõdési
Központban helyezték el, de a legtöbben a szomszédos parkban maradtak.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy jó idõ volt. A Katasztrófavédelem
munkatársai ásványvízzel kínálták az érintett lakókat, akiknek orvosi ügyelet
is rendelkezésükre állt. A helyszínen megjelent Rádi Attila alpolgármester is,
aki személyesen is segédkezett az emberek ellátásában. A lakók türelemmel vi-
selték a kellemetlenségeket.

Órákon át tartott a rendõrségi, tûzoltói beavatkozás a Berda József utcában
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EGYETLEN FORINTOT 
SEM FIZETETT
A bérlakás bérlõje 1997 óta nem fi-
zetett egyetlen forint bérleti díjat,
különszolgáltatási díjat, és közös
költséget sem. A 2005-ben az addig
felgyûlt nagy összegû tartozás miat-
ti, felmondást megelõzõ felszólítást
senki nem vette át, ezért az UV Zrt.
a lakásbérleti szerzõdést felmondta,
ezt 2008-ban ismételten megtette. A
Bíróság 2009. február 26-án kelt íté-
letében kötelezte a bérlõt a lakás ki-
ürítésére. 2011-ben a lakbérhátralék,
kamatok nélkül, már meghaladta a 
2 900 000 Ft-ot, a távfûtési díjtarto-
zás a 600 000 Ft-ot, a többi közüze-
mi díjtartozás az önkormányzat
elõtt nem ismert.

Mint dr. Telek Zoltántól, az Újpesti
Vagyonkezelõ Zrt. igazgatóságának
elnökétõl megtudtuk, hiába küldték
ki az értesítéseket, s hiába jártak a
helyszínen a bérlemény-ellenõrzést
végzõ munkatársak, a lakó egyszerû-
en nem reagált semmire, nem enge-
dett be senkit a lakásba. Pedig lett
volna lehetõsége például részletfize-
tésre, a Vagyonkezelõ nyitott az
egyezségre, ám aki szóba sem áll ve-
lük, azzal nem tudnak mit kezdeni.
Mint megtudtuk, a sajnálatos eset
másnapján az UV Zrt. ügyfélszolgá-
latán egymásnak adták a kilincset
adóssággal rendelkezõ bérlõk, hogy
tartozásuk kiegyenlítésérõl egyeztes-
senek.

GRÁNÁTOT 
TALÁLTAK
Az eset elõtt a
férfival senki
nem tudott
k o m m u n i -
kálni. A rend-
õröknek alig

sikerült bejut-
niuk a lakásba, és

a közlekedés is komoly nehézsé-
gekbe ütközött, az ott felhalmo-
zott használati tárgyak, ruhane-
mûk és szemét miatt. A tûz elol-
tását követõen a lakást átvizs-
gálták a tûzoltók, melynek során
egy gránátot találtak, amelyet az
ORFK Készenléti Rendõrség Tûz-
szerész Szolgálatának munkatár-
sai elszállítottak. Elterjedt az is,
hogy több robbanószer és löve-
dék is elõkerült, de ez nem bi-
zonyult igaznak. 

Felelõsen gazdálkodunk
a közös vagyonnal
– interjú Nagy István alpolgármesterrel

– Milyen tanulságokat lát a városvezetés
az eset kapcsán?

– Felelõsséggel tartozunk az önkormány-
zati bérlakásban élõk sorsáért. Igyekszünk
mindent megtenni az önhibájukon kívül, a
lakhatási költségekkel hátralékba került csa-

ládokért. Ehhez együttmûködést, a la-
kás rendeltetésszerû használatát,

az együttélés szabályainak betar-
tását kérjük. Lehetõséget adunk

a hátralék részletekben történõ kiegyenlítésére (12-60 hónapra), de er-
re csak akkor van mód, ha a bérlõ idõben jelzi a fizetési nehézséget. Saj-
nos a példák azt mutatják, kevés az esély az évek alatt felhalmozott mil-
liós nagyságrendû hátralékok kezelésére. Ezek nem egyik hónapról a má-
sikra keletkeztek, fizetési felszólítások elõzték meg a felmondást, és
rendszerint a bérlõk hallgatása, a probléma megoldására való törekvés
helyett hallgatás, a lapítás vezet addig, hogy kilakoltatás lesz az ügy vé-
ge. Volt arra is példa, hogy munkát ajánlottunk – eredménytelenül.

– Milyen veszélyeket hordozhat egy hasonló, deviánsnak tekint-
hetõ bérlõ?

– Felelõsséggel tartozunk az önkormányzati bérlakásban élõk szom-
szédságában élõkért is. Kiderült, lehet, hogy a Vagyonkezelõ nagyobb ka-
tasztrófát elõzött meg a kilakoltatással, hiszen a lakásban robbanószert
találtak, amit aztán a ház kiürítése után tûzszerészek szállítottak el. Mi
lett volna, ha robbanás következik be? Akkor most nyilván attól lenne
hangos a média, hogy az Önkormányzat a felelõs, mert nem lépett köz-
be idõben. Ez az eset is arra hívja fel a figyelmet, nem nézhetjük tétle-
nül, hogy valaki nem használja rendeltetésszerûen a lakását, nem
tartja be az együttélés szabályait, emellett még nem fizeti meg a lak-
hatási költségeit és fenyegeti szomszédjai higiénés, vagyoni és testi
biztonságát.

– Mire számíthatnak az újpestiek? Az önkormányzat hogyan kí-
ván eljárni?

– Felelõsséggel tartozunk minden újpestiért. Amikor hasonló intéz-
kedésekre kényszerülünk, arra törekszünk, hogy felelõsen gazdálkod-
junk közös vagyonunkkal. Mert bizony az oktatásból, egészségügybõl,
kultúrából és még sorolhatnám hány helyrõl hiányzik az a pénz: kama-
tok nélkül is több mint háromszázmillió forint, amennyivel a bérlõk
tartoznak az Önkormányzatnak, azaz az Újpesten élõknek.

Én tiszteletben tartom a baloldali értékeket.  De nem tudom tisztel-
ni azokat a baloldali értékrend mögé bújó pártpolitikusokat, akik ál-
szent és megtévesztõ módon, a pillanatnyi pártpolitikai haszonszerzés
érdekében tájékozódás nélkül, azonnal elítélik az Önkormányzat, vagy
a Vagyonkezelõ intézkedését. Hangsúlyozni szeretném, hibát követhe-
tünk el mi is, a kritikát elfogadjuk, és ha jogos, megpróbáljuk kijavíta-
ni. Azonban a Berda József utcai eset az elõzményeit tekintve minden
határon túlment, és az ehhez hasonló ügyekben ezután is következete-
sen kívánunk eljárni. (U. N.)

AZ ÚJPESTIEK KÖZÖS VAGYONA 
Újpest Önkormányzata közle-
ményben hangsúlyozta, hogy fele-
lõsséggel tartozik minden Újpes-
ten élõ ember sorsáért. Sajnálatos
tény, hogy ez esetben a bérlõ nem
tartotta be sem az együttélés,
sem a lakás rendeltetésszerû hasz-
nálatára vonatkozó szabályokat.
Életvitelével veszélyeztette a többi
lakó higiénés, testi és vagyoni biz-
tonságát is. „Felelõsséggel tarto-
zunk az újpestiek közös vagyoná-
ért is, akik joggal várják el tõlünk,
hogy a közösség anyagi eszközei-
vel felelõsen gazdálkodjunk! Új-
pest Önkormányzata számos
megoldási lehetõséget kínál az
önhibájukon kívül nehéz helyzet-
be került bérlõknek a fizetési ne-
hézségeik áthidalására, de ennek
alapvetõ feltétele az ügyfelek
együttmûködése és az együttélés
szabályainak betartása” – olvas-
ható a közleményben.

Az újpesti közvagyonnal való
felelõs gazdálkodás az önkor-
mányzatnak törvény által elõírt
kötelessége. Az önkormányzat
nem nézheti tétlenül, hogy valaki
több mint egy évtizeden keresztül
ne fizesse a lakbért, külön szolgál-
tatási díjat, a közüzemi díjakat, és
megtagadjon minden együttmû-
ködést a helyzet megoldására –
szögezte le a városháza.

– ÁDÁM TAMÁS



akik ezután a Kék Szalonon keresztül
érkeztek a Parlamenti ülésterembe. Fi-
gyelmükbe ajánlották többek között
a folyosó nevezetes, számozott szivar-
tartóit, és a mai képviselõk munkáját
segítõ modernebb szolgáltatásokat is. 

Dr. Horváthné Vizinczey Andrea kis-
gyermekeivel, Fannival és Lászlóval ér-
kezett, a család hamarosan bekövetke-
zõ, örvendetes bõvülését is láttatva. –
Nagyon régen már jártam a Parlament
épületében, de a gyermekeim még
egyáltalán nem – mondta. – Igazi ta-

vaszi szüneti programnak tartottam
a lehetõséget, ezért jelentkeztünk.

Márczis Antalné nagymamaként
nyolcéves unokájával, Annával jött el.
– Nagyon izgatottak voltunk, hiszen
mindketten elõször léptünk be ebbe
a sokszor megcsodált épületbe. Min-
dig csak a tervezésig jutottunk el, ad-
dig, hogy egyszer bizony jövünk. Ami-
kor olvastam az újságban a felhívást,
azonnal jelentkeztünk. Mindkettõnk-
nek élményt jelentett a látogatás.

Éles Mátyás fényképezõgéppel örö-
kítette meg a látottakat. – Otthon
újranézem a látogatás emlékeit –
mondja. – Éppen útközben gondol-
tam arra, rövidnadrágos kisfiúként,
úgy tíz éves koromban, több mint fél
évszázaddal ezelõtt volt szerencsém
belépni a Parlamentbe. Az épület ma
is élményt nyújt. Nem szabad kihagy-
ni ezeket a találkozásokat. 

Az újpesti csoport tagjai ezúttal is
Wintermantel Zsolt által aláírt em-
léklappal távoztak a Parlamentbõl.
Figyelmesség a sorszámmal ellátott
belépõkártya is. Az újságíróén ez
állt: ön 2011-ben a 85 491-ik látoga-
tó. (Bõvebben: www.ujpest.hu és az
ujpest-kaposztasmegyer facebook
oldalon.) – B. K.

Húsvét elõtt 
a Parlamentben
Idegenforgalmi nagyüzem volt három nappal húsvét
elõtt a Parlamentben. Külföldi és hazai turisták egy-
másnak adták a kilincset. Csütörtökön fél tízkor az 
Országházba belépõ csoportot ötven újpesti alkotta,
akik Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere és or-
szággyûlési képviselõje vendégeként tehettek látoga-
tást az ország egyik jelképévé vált épületében. 

Köszönjük a párbeszédet!
Több mint háromezren válaszoltak az Újpesti Párbeszéd kérdõíveire. Az újpestiek reakciója nemcsak
a postaládákba eljuttatott, de az internetes ûrlapokon is tapasztalható volt. Újpest Önkormányzata
köszönetét fejezte ki a lakosságnak, amiért igazi lokálpatriótaként vállalták, hogy véleményükkel, ész-
revételeikkel segítik közös lakhelyünk fejlõdését, az önkormányzat munkáját. 

A városvezetés úgy döntött, megerõsíti korábbi elhatározását: az Újpesti Párbeszédet évrõl-évre
megismétlik, az www.ujpestiparbeszed.hu oldalon továbbra is várják véleményeiket, ötleteiket.
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Szavazott Ön is?
Mármint arról, kapjon-e új elneve-
zést a jelenleg Szent István téri
megállónak nevezett városközponti
villamosmegálló? Mint ismeretes,
több héten át az interneten várta
az önkormányzat a lakosság véle-
ményét arról, maradjon-e az 
elnevezés, vagy bõvüljön Szent Ist-
ván tér–Újpesti Piac elnevezésûre,
avagy legyen – harmadik lehetséges
variációként – egyszerûen csak Új-
pesti Piac és Vásárcsarnok. 

A nagy tömegû internetes szavazás idején töb-
ben jelezték, nem használnak internetet, így sza-
vazni nem tudnak, de véleményük van az eldön-
tendõ kérdésrõl. A jelzést gyors intézkedés kö-
vette, és az Újpesti Piac és Vásárcsarnok
területén is lehetett szórólapokon sza-
vazni arról, hogy a villamosmegállót a
közeljövõben átnevezzék-e. 

A szavazás a húsvét elõtti napokban zá-
rult, jelenleg a kiértékelés fo-
lyik. 

Amennyiben az újpestiek
arról döntöttek, hogy változ-
zon, avagy egészüljön 
ki a megálló elnevezése,
Wintermantel Zsolt polgár-
mester fõvárosi képviselõ-
ként kezdeményezi a villa-

mosmegálló átnevezését, vagy kiegészítését a pi-
acra, illetve a vásárcsarnokra vonatkozó megjelö-

léssel. Ezzel is támogatva a piaci ke-
reskedõk, vállalkozók

népszerû-
sítését. 

isgyermekek, fiatalok, középko-
rúak és idõsebbek alkották a
mezõnyt, akik életkoruknak

megfelelõ tempóban vették az elsõ aka-
dályt, a parlamenti fõlépcsõt. Az ide-
genvezetõ kalauzolásával az elõcsarnok-
ból a kupolacsarnokba vezetett útjuk. A
Szent Korona és a koronázási jelvények
láthatóan lenyûgözték a látogatókat,

K

Mint a válaszokban
olvasható, az uszoda 

és a szakrendelõ
kiemelten foglalkoztatja

az újpestieket



z anyai szeretetrõl, a bizton-
ságot nyújtó háttérrõl, a se-
gítésrõl, amelyet az édes-

anyák nyújtanak, szebbnél szebb el-
beszéléseket, regényeket olvashatunk
a magyar- és a világirodalom alkotá-
sai között. Az irodalmi hõsök általá-
ban könnyen mondanak köszönetet
édesanyjuknak, nem keresgélik a sza-

vakat, mint például mi, amikor virág-
gal, csokoládéval a kezünkben felso-
rakozunk Anyu elõtt. Sete-suta kö-
szöntõnket a mamák is megilletõdve
fogadják, mert azért, hogy felnevel-
tek, mellettünk álltak, s állnak nagy-
mamaként is – mondják – nem jár
köszönet. Pedig bármennyire is a leg-
szebb hivatás az anyaság, a köszöne-
tünket jelzi az ünnepi virágcsokor. 

Anyák napján adok és kapok virá-
got. Szeretném remélni, ez még soká-
ig így marad. Az, hogy munkát kere-
sõvé nõtt lányom manapság már
nem csak anyuka akar lenni, a hiva-
tástudaton túl jelzi: a munka és karri-
er, a családvállalás megbecsültsége
még nem egybetartozó fogalmak. A
hõn óhajtott, biztonságot nyújtó
anyaság lehetõsége még a családi
körben dõl el, generációk feladatává
válik. – B. K.

Meglepetés készül
Újpest Önkormányzata sem fe-
ledkezik meg azokról, akik min-
den ember számára a legfonto-
sabbak. Vasárnap, a Semsey-
parkban meglepetéssel várják az
édesanyákat, nagymamákat.
Hogy mi a meglepetés, természe-
tesen mi sem árulhatjuk el. Any-
nyit azonban igen, hogy reggel
10 óra után nem sokkal, érdemes
a színpadi programra figyelni a
Játszóház, a lufibohóc, az arcfes-
tés, vagy az ugrálóvár mellett.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  1 6 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  á p r i l i s  2 8 . K ö z t é r  5 
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Jó néhány évvel ezelõtt,
amikor a kislányom ép-
pen írni, olvasni tanult,
nem kerülhette ki a kér-
dést: „mi leszel, ha nagy
leszel?” Meglepõ volt a
válasza: anyuka leszek.
Nem óvó néni, cukrász
néni, doktor néni, író né-
ni, nemes egyszerûséggel
csak anyuka akart lenni.
Emlékszem, a miértre is
volt válasz: mert az anyu-
kák szeretik a kislányukat,
kisfiúkat, és a gyerekek a
mamák mellett bizton-
ságban vannak. 

Anyák
napján

Drogmegelõzés az iskolákban
Sportszercsomagokat adott át Wintermantel Zsolt pol-
gármester két újpesti középiskola diákjainak, akik részt
vettek a Kronodrog vetélkedõn.

Három éve zajlik Újpesten a Kronodrog elnevezésû drogprevenciós program.
Eddig 8 középiskola 4000 diákját mozgatta meg. A projekt az Újpesti Kábító-
szerügyi Egyeztetõ Fórum szakmai támogatásával zajlik a középiskolák 9-12.
évfolyamán. Az idei etapban a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimná-
zium és a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 800 diákja vett részt, akik 12-
12 fõs csapatokban vetélkedtek egymással. A versengés egyébként minden
évben záróeseménye a drogprevenciós kiállítás keretében, drog, szex, és ön-
ismereti tanácsadással és elõadásokkal tarkított programnak.

Az idei díjazottak 60, illetve 40 ezer fo-
rint értékõ sportszercsomagot vehettek át
Wintermantel Zsolttól. A Kronodrog prog-
ram ugyanis Újpest Önkormányzata és a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium támoga-
tásával valósul meg. – U. N.

Segített az Újpest-Árpád Lions Club az idõseknek

Kerekesszéket, mankót
hozott a nyuszi

A Baross utcai idõsek otthonának
vezetõi és lakói, kedves kis ünnep-
ség keretében vették át azokat az
eszközöket, amelyeket az Újpest-
Árpád Lions Club ajándékozott az
intézménynek. 

A Fõvárosi Önkormányzat által mûködtetett idõsek otthona fõépületének
elõterében Juhász Lászlóné, az intézmény vezetõje köszöntötte a megjelen-
teket, majd az adományozó Újpest-Árpád Lions Club képviseletében Ütõ
Ákos, a szervezet tagja, volt országos kormányzó lépett a mikrofonhoz, és
csupán annyit mondott: fogadják szeretettel az eszközöket. Olyan tárgyakat
hoztak, amelyek segítik a lakók és a dolgozók életét. 

Sápi Zoltánné, az otthon lakója meghatottan köszönte meg az adományt,
aztán a fõbejárat elõtti kis parkban folytatódott az ünnepség. Az idõs lakók és
a dolgozók körülállták és nézegették az értékes tárgyakat. Az igazgatónõ csend-
ben jegyezte meg: akkor is segített az újpesti Lions Club, amikor nem kérték.
Lassan másfél évtizede, hogy önzetlenül támogatja az otthont az újpesti
szervezet. Nagyon jól jött most is az ajándék; négy kerekesszék, tizenhét kerekes
járókeret, húsz mankó, és négy ágyrács érkezett. Mint Ütõ Ákostól megtudtuk,
a Máltai Szeretetszolgálattal igen jó kapcsolatokat ápolnak, az õ segítségük kel-
lett ahhoz is, hogy a húsvéti ajándékozás megvalósulhasson. – Á. T.



Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében megje-
lenõ támogatott hirdetések

Újpest Önkormányzata

Fantasztikus
játékkal
bronzérem! 
Az UTE Volley nõi röplabda csapata parádés teljesít-
ménnyel, az egész mérkõzésen szinte hiba nélküli
játékkal sikerült a Gödöllõ otthonában kiharcolnia a
magyar bajnokság hõn áhított bronzérmét. Lányaink jó
hangulatban, önbizalomtól kicsattanva melegítettek a
találkozó elõtt, a gödöllõiek arcán inkább az izgalom
látszott. A mérkõzés elsõ pontja Kovács Timi szép
sáncából született, majd pillanatok alatt négypontos
vezetésre tettek szert Ancsinék. Az újpesti lányok maga-

biztosak maradtak a továbbiakban is, Papizsanszka
nagy formában volt, hihetetlen labdákkal szolgálta ki a
társakat. A Gödöllõ a támadásait alig-alig tudta befe-
jezni, a mezõnyben végzett munkájuk alig hasonlított
az elmúlt meccseken megszokottakhoz. Nem is fájt a
lányok feje, mondhatni simán nyerte az UTE az elsõ
szettet. A második játékban a házigazdák elléptek egy
kicsit, de Battlayék megrázták magukat, ütéseinket
képtelenek voltak hárítani a gödöllõi játékosok. Egyre
jobban elbátortalanodott a helyi csapat, nem csoda, ha
edzõjük idõt kért, de ez sem segített rajtuk. Szebbnél-
szebb labdamenetek után szereztük a pontokat, bátran
elmondhatjuk, sziporkáztak a lila-fehérek. Szerencsére a
folytatásban sem sikerült megújulniuk a gödöllõieknek.
A fantasztikus napot kifogó  Papizsanszka minden meg-
mozdulása pontot ért, így pillanatok alatt nyolc pont
lett a különbség. Az Újpestiek tovább szárnyaltak, s
amikor Dambendzet beütötte a harmadik helyet jelen-
tõ labdát, önfeledt ünneplés következett. Aztán, amire
mindenki már nagyon készült, a lányok nyakába akasz-
tották a bajnoki bronzérmet. – G. G.

TEVA Gödöllõ – UTE 0:3 (-16, -15, -11)
Újpest: Papizsanszka, Dambendzet, Kovács, Battlay,
Kapuvári, Várhegyi. Csere: Ancsin I., Szombathelyi, Rácz.
Farkas Mihály, az UTE edzõje: Szerencsére, az öt
összecsapás alatt, toronymagasan a legjobb for-
mánkat hoztuk a meccsen. Ez a bronzérem, nekünk
legalább olyan fényesesen csillog, mint az arany!

6 S p o r t  

Gyûlnek az újpesti pontok
A Megyeri úti ZTE elleni 4-2-es diadalt követõen végre idegenben is bizonyított az
Újpest FC a labdarúgó Monicomp Liga legutóbbi fordulójának nyitómérkõzésén.
A csapat 2-0-ás gyõzelmet aratott Szombathelyen a Haladás ellen. A három
pont megszerzésével két sorozat is megszakad, a Haladás zsinórban nyolc
megnyert hazai bajnoki után szenvedett vereséget, míg az Újpest FC
sorozatban nyolc idegenben elvesztett bajnoki után újra nyerni tudott. A
néhol feszült, indulatos találkozó után Mészöly Géza higgadtan értékelte a mérkõzést.

– Ki kell emelnem, hogy stabil volt a játékunk, és végig koncentráltunk, ami különösen
fontos volt ebben a hangulatban. Döntõ volt, hogy Balajcza Szabolcs nagy bravúrokat
mutatott be és védõink is jó megoldásokat választottak a kiélezett helyzetekben. Lázár
Bence gólja nagyon sokat segített, végre idegenben is sikerült megszerezni a vezetést,
és másik gólszerzõnk, Balajti Ádám is, csereként pályára lépve, sokat tett a csapat
játékához. Külön örülök, hogy kapott gól nélkül sikerült hoznunk a mérkõzést. A
ZTE elleni gyõzelem után azt mondtam, nem szabad megelégednünk a 4-2-es
gyõzelemmel, és ezt mondom most is a Haladás elleni 2-0-s siker után. Meg kell
próbálnunk még pontokat szerezni, hogy minél elõbb végezzünk a bajnoki tabellán. – G. G.

Virágos Újpest címmel sorozatot indítunk a tavaszi újpesti terek, utcák, helyek bemutatására

Egész nyáron 
fergeteges 

programokkal 
vár az újpesti

KÖLYÖKPARK!
(Attila utca 156-158.)

A programokról 
érdeklõdni lehet:

E-mail:
szombatierzsebet@

gmail.com 
Tel.: 06-1/370-4839; 

06-70/391-1484



K e d v e s
B a l l a g ó
Diákok!

Ma is
élénken él
az emlé-
kezetem-
ben az a
kép, ami-
kor a bal-
l a g á s
után ki-
léptem az
iskola ka-
puján és
visszanéz-

tem az épületre, ahol annyi minden történt velem, míg elsõs kölyökbõl
érettségizõ fiatalemberré cseperedtem. 
Nem sok hasonló alkalom van az ember életében, amikor így összesûrû-
södik múlt, jelen és jövõ egyetlen pillanatban: az emlékek, amelyektõl bú-
csúzunk, és az álmok, amelyeket megvalósítani indulunk. 
Magam és az újpesti önkormányzat nevében kívánom, hogy legyetek si-
keresek választott életpályátokon, sose felejtsétek el a középiskolás éveket,
és azt, hogy Újpesten mindig otthon lesztek.
Köszöntésképpen fogadjátok tõlem Kölcsey Ferenc sorait:
"Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az elsõ ifjúság évei. Azon lán-
cok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világ-
ban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátainkban leltük fel az
egész világot."

Wintermantel Zsolt
polgármester

BALLAGÓK
A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

Kedves Ballagó Diákok!
Ma is élénken él az emlékezetemben az a kép, amikor a bal-
lagás után kiléptem az iskola kapuján és visszanéztem az
épületre, ahol annyi minden történt velem, míg elsõs kö-
lyökbõl érettségizõ fiatalemberré cseperedtem. 

Nem sok hasonló alkalom van az ember életében, amikor
így összesûrûsödik múlt, jelen és jövõ egyetlen pillanatban:
az emlékek, amelyektõl búcsúzunk, és az álmok, amelyeket
megvalósítani indulunk. 

Magam és az újpesti önkormányzat nevében kívánom,
hogy legyetek sikeresek választott életpályátokon, sose fe-
lejtsétek el a középiskolás éveket, és azt, hogy Újpesten min-
dig otthon lesztek.

Köszöntésképpen fogadjátok tõlem Kölcsey Ferenc sorait:
„Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az elsõ ifjúság
évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el
örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat,
hanem a barátainkban leltük fel az egész világot.”

Wintermantel Zsolt, polgármester

2011
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A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

B A B I T S  M I H Á L YGimnázium

Sóstói Gáborné 
igazgatóhelyettes

Kiss Tamás
igazgatóhelyettes

TANÁRA INK :

Antal Erika

Antal István

Aoki Tomiko

Ács Mária

Balatoni Teréz

Balázs Gábor

Bankó Erika

Bányai Alfonz

Berta-Tóth Katalin Erzsébet

Bodnár György

Bujdosné Hricisák Viktória

Burgermeisterné Barina

Johanna

Danitz Béláné

Dr. Ádám Anna

Falvi Zsolt

Fenyõné Piro Krisztina

Ferencz Zsuzsanna

Ferenczfi Magdolna

Ferenczi Zoltán

Földiné Veress Zsuzsanna

Frontóné Szigeti Zsuzsanna

Goto Sota

Honti Mária

Horváth Kálmán

Kálmán Ildikó

Kaposiné Bodó Anna

Kazinczyné Darnai Erzsébet

Kéfer Ferenc

Király Ildikó

Kiss Judit

Klimesné Tornai Alexandra

Kolbergné Bráder Zsuzsanna

Komjáti Zsuzsanna

Kósa Edit

Kovács Valéria

Kõházi Tiborné

Kõrösi Ágnes

Kröel-Dulayné Varga

Magdolna

Laczkó Péter

László Noémi

Linita Ferreira

Lisztóczki János

Lunczer Ildikó

Marton Sándor

Martonné Czemel Katalin

Mészöly Géza Péter

Molnár Sándor

Nagy Jánosné

Nyíri Gabriella

Orbán Áron

Pál Istvánné

Papp Márta

Pataki Marianna

Péter Irma

Sato Setsuko

Sitery Beáta

Sillye Gergely

Somodiné Nagy Ilona

Szarka Hajnalka

Szûcs József

Vészi Gézáné

Vocskó Györgyné

Zalavári Márta

Zoboki Mihályné

Az iskola címe: 1047 Bp., Tóth Aladár u. 16-18

Telefon/ fax: 233-42-90

Honlap: www.babits.hu

E-mail: posta@babits.hu

Dr. Kövesdi István
igazgató
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„Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen.”

ARANY JÁNOS

A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

Kéfer Ferenc
osztályfõnök

9

B A B I T S  M I H Á L YGimnázium
1122..   AA  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2007–2011)
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Marton Sándor
osztályfõnök

„Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen
Már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.”

ALBERT CAMUS

A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

B A B I T S  M I H Á L YGimnázium
1122..   BB  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2003–2011)
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„Minden »csak vicceltem« mögött van egy kis igazság. 
Minden »csak elgondolkoztam« mögött van egy kis kíváncsiság. 

Minden »nem tudom« mögött van egy kis tudás. 
Minden »már nem érdekel« mögött van egy kis érzelem.”

A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

Burgermeisterné 
Barina Johanna

osztályfõnök

11

B A B I T S  M I H Á L YGimnázium
1122..   CC  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2007–2011)
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A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

B R Ó D Y  I M R E
Oktatási Központ

Giczy Béla
igazgató

Károlyi Erzsébet
igazgatóhelyettes

TANÁRA INK :

Bódisné Dalos Judit

Bogdánffy Rita

Dabi István

Daru Katalin

Engel Rita

Fábry Tímea

Forgó István 

Ghiráné Jónás Erzsébet

Gyõri Lívia

Harmatiné Kamocsai Anikó

Heber Eszter

Hegedûs Anikó

Huszti Lajos Géza

Husztiné Varga Klára

Ilnicki Katalin

Kaprinyák Renáta

Kelemen Krisztián

Király Béla

Kocsisné Jeney Judit

Koncz Viktória

Kóródiné Novák Judit

Lajos Sándor

Gárdos Lili

Lehner Ágnes

Marosán Dávid

Maróthy Csaba

Mogyoródi Zoltánné

Nagy Károly

Örményiné Farkas Andrea

Pásti Ildikó Etelka

Rajczyné Nagy Veronika

Sántáné B.Csák M. Angéla

Cs. Szabó Zsuzsanna Réka

Szalayné Agárdi Judit

Szikszai Zoltán

Szûcs Klára

Tatorján Dorottya

Tódor Jánosné

Tombi Judit

Trojkó Ildikó

Váncsa Kinga

Várbíró Kinga Evelin

Vermesné Horváth Anikó

Zrínyiné Kósa Ágnes

Zrínyi Péter

Az iskola címe: 1047 Budapest, Langlet u. 3-5.

Telefon: 369-4917, 

Internet: www.brody-bp.sulinet.hu

E-mail: titkar@big.sulinet.hu

Ilauszkyné Varga Enikõ
igazgatóhelyettes
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Gárdos Lili
osztályfõnök

13

B R Ó D Y  I M R E
Oktatási Központ

„Mens sana in corpore sano”
(Ép testben ép lélek)

JUVENALIS

1122..   BB  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2007–2011)



Ballagás 2011Ballagás 2011

14

Bogdánffy Rita
osztályfõnök

A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

B R Ó D Y  I M R E
Oktatási Központ

1122..       OOSSZZTTÁÁLLYY  (2007–2011)

„Hazugságban élnénk,
ha csak a jó arcunkat

mutatnánk mások elõtt,
miközben van egy vad

oldalunk is.” 
ISMERETLEN
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Király Béla
osztályfõnök

15

B R Ó D Y  I M R E
Oktatási Központ

1122..   DD  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2007–2011)

„Minden nap megszûnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,

Amiért érdemes küzdeni.”
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A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

C S O K O N A I  V I T É Z  M I H Á L Y  
1 2  É V F O L Y A M O SGimnázium

Borosné dr. Kézy
Zsuzsanna

igazgató

Tóthné Nyiszteruk
Hilda  

igazgatóhelyettes

Drozd Zsuzsanna
igazgatóhelyettes

TANÁRA INK :

Abosné Lazányi Mariann

Bédi János

Buchholz Éva

Burdza Judit

Csapi Edit

Csécs Barnabás

Di Giovanni Szilárd

Fazekasné Fally Mária

Fürstinger Ottó

Gulyás Péter

Horváth Boglárka

Jakubisz Gábor

Jósa Erzsébet

Kiss Gábor

Kiss László

Kiss Péter

Koncz Nikoletta

Krajnyák Emese

Kustos Orsolya

Markó Eszter

Molnár Gabriella

Radnai Barbara

Siklósi Evelin

Szabó János

Szabó Zsuzsa

Szigeti Lászlóné

Tatár Gabriella Katalin

Tóth Marianna

Tóthné Nyiszteruk Hilda

Az  iskola címe: 1046 Budapest, Bõrfestõ u. 5-9.

Telefon/fax 230-6679, 380-7170

Honlap: www.csvmg.hu

Tóth Árpádné  
igazgatóhelyettes
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Kiss Péter
osztályfõnök
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CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
12 ÉVFOLYAMOSGimnázium

„Tedd, amit úgy érzel tenned kell,
arra menj, amerre a szíved terel,

hisz idõd oly kevés,
légy hát a magad ura, míg élsz.”

AXEL ROSE

1122..   AA  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2007–2011)
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Szabó Zsuzsa
osztályfõnök

A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

„Távol már a kezdet,
De távol még a vég,

Elértem a labirintus közepét.
Csalódások, gyönyörû emlékek

Velem vannak,
Megõrzöm õket.”

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
12 ÉVFOLYAMOSGimnázium
1122..   BB  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2007–2011)
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K Á R O L Y I  I S T V Á N  
1 2  É V F O L Y A M O SGimnázium

Hirmann László
igazgató

Bleicherné 
Ghira Rita  

igazgatóhelyettes

Veszprémi Ildikó
igazgatóhelyettes

TANÁRA INK :

Tiszavölgyi Jánosné
tiszteletbeli igazgató

Antos Gábor

Aranyosi Lóránt

Bálintné Kapitor Anita

Baranyák Csaba

Boér Boglárka

Csatlósné Miklós Anna

Dibusz Anikó

Dóra István

Farkasné Balogh Éva

Friczné Rausch Katalin

Gosztonyi Katalin

Horváth Gabriella

Kallai Klára

Katona András

Kerekesné Pálmai Ágota

Kézdy-Szeghi Ágota

Király Béla

Kisné Zámbó Éva

Lakosa Gyula

Mufics-Szuhanyik Csilla

Ollé Tamás

Ország Dávid

Pákozdiné Hoffmann Ágnes

Péliné Szincsok Zsuzsanna

Pintérné Dancs Zsuzsanna

Schmerczné Kormos Nóra

Takács Judit

Az  iskola címe: 1041 Budapest, Erzsébet u. 69.

Telefon/ fax: 369-3627

E-mail: info@kig.hu. Honlap: www.kig.hu

Gál Csilla 
igazgatóhelyettes
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Takács Judit 
osztályfõnök

A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

1122..   AA  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2007–2011)

K Á R O L Y I  I S T V Á N  
1 2  É V F O L Y A M O S  Gimnázium

„Régi harcok,

régi kopott könyvek

Mosoly, derû

Néha fájó könnyek.

Múlik minden

Rohannak az évek.

Búcsút intünk

Múló diákévek.”

HEMINGWAY
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Antos Gábor
osztályfõnök
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1122..   BB  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2007–2011)

K Á R O L Y I  I S T V Á N  
1 2  É V F O L Y A M O S  Gimnázium

„Nem kívánom senkitõl,

hogy csodás dolgot tegyen,

de joggal elvárom mindenkitõl,

hogy mindig ember legyen.”

ADY
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K Ö N Y V E S K Á L M Á NGimnázium

Szepesváry László 
igazgatóhelyettes

Sasváriné
Szalai Katalin 
igazgatóhelyettes

TANÁRA INK :

Ágoston Éva

Balla Réka 

Balog Judit

Balogh Andrea

Barton Zoltán

Berecz Andrea

Bori Márta

Buda Tibor

Dr. Czégé Imréné

Csaba Lászlóné

Csabai Attila

Csikós Judit 

Csontos Miklósné

Daróczi Bertalan

Estókné dr. Baranyi Beatrix

Farkas Rita

Gellén Gabriella

Handbauerné Kishonti Emília

Hangené Csuhaj Katalin

Juhász Erika

Kovács Csaba

Monoki Ádám

Nagy Ágnes

Neugebauer György

Ostorics Júlia

P. Szabó Melinda

Pafka Zsuzsanna

Pappné Szalai Veronika

Pusztai Ágnes

Shopland, Kevin 

Szabó Mónika

Szabóné Winkler Ágnes

Szakács Margit

Szakonyiné Cseri Bogáta

Szászfai-Földes Dóra 

Szulágyiné dr. Segesdi Katalin

Szulágyi Krisztina

Takács Sánta Pálné

Tóth Marina

Udvardi Imre

Völgyes Dorottya

Zalayné Füles Márta

Zempléniné Kertész Zsuzsa 

Zobory György

Zsitnyánszki Réka 

Berger-Kern Erika

Flórik Györgyné

Gácsné Haár Ágnes

Horváth Szabolcs

Raszler György

Az iskola címe: 1043 Budapest, Tanoda tér 1., 

Telefonszám: 369-3388; fax: 399-2093.

Honlap: www.kkg.hu

E-mail: info@kkg.hu

22

Sömjén Gábor 
igazgató
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Szulágyi Krisztina
osztályfõnök
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1122..   AA  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2007–2011)

K Ö N Y V E S K Á L M Á N  Gimnázium

„El kell indulni minden útra,
az embert minden úton várják.
Nincs halálos érv a maradásra,

csak a találkozásra s a kalandra.”
CSOÓRI SÁNDOR
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Csontos Miklósné
osztályfõnök

A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

„Az emberek olyanok, mint a csillagok; 
néhányan létrehozzák saját fényüket, míg mások 

visszatükrözik azt a ragyogást, amit kapnak.”
JOSÉ MARTÍ

1122..   BB  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2007–2011)

K Ö N Y V E S K Á L M Á N  Gimnázium



Ballagás 2011Ballagás 2011A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

Hangenné Csuhaj Katalin
osztályfõnök
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„Most valósággá válik minden édes remény,
Mely itt ég a szívünk rejtekén.

Az élet tárt karokkal vár,
Hogy szép lesz-e, csupán rajtunk áll.”

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

1122..   CC  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2005–2011)

K Ö N Y V E S K Á L M Á N  Gimnázium
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Udvardi Imre
osztályfõnök

A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

„Az ember semmi más, mint
amivé önmagát teszi.”

JEAN-PAUL SARTRE

1122..   DD  OOSSZZTTÁÁLLYY  (2005–2011)

K Ö N Y V E S K Á L M Á N  Gimnázium
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Ú J P E S T I  N A P L Ó

FOGADÓÓRA
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula ön-
kormányzati képviselõk május 2-án, hétfõn,

17-18-óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet,
Ozsváth Kálmán Gyula képviselõk május 2-án, hétfõn,
18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda
(1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05. Nagy István ön-
kormányzati képviselõ május 3-án, kedden, 16-17 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal II./68.
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati képviselõk
május 9-én, hétfõn, 17-18 óráig; Bartók Béla önkor-
mányzati képviselõ május 10-én, kedden, 18-19 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.).
Tel.: 369-09-05

FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselõ május 2-án,
hétfõn, 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz
Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

MEGHÍVÓ
A Jobbik Újpesti Szervezete szeretettel meghívja
Önt és kedves családját ifj. Tompó László iroda-

lomtörténész rendezvénysorozatának következõ elõadá-
sára: Szabó Dezsõ életmûve. Helyszín: Andretti Üzletház,
1047 Bp., Váci út 13. Idõpont: április 29., 18 óra

Pajor Tibor önkormányzati képviselõ fogadóórája: minden
hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óra között, a Szent László tér 7.
alatt.

Szalma Botond (KDNP) minden hónap elsõ hétfõ-
jén 18 órától tart fogadóórát a Templom u. 4. szám
alatt.

Perneczky László önkormányzati képviselõ
(LMP), Fenntartható Fejlõdés tanácsnok foga-

dóórája: elõzetes egyeztetés alapján. Tel.: +36-20-390-
0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

INGYENES ADÓSSÁGRENDEZÕ TANÁCSADÁS 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeté-
nél (1046 Bp., Nádor u. 1.). A DHK (Díjhátralék ke-

zelõ) ügyfeleinek távhõdíj illetve közüzemi díjtartozásokra a
tanácsadás mellett lehetõséget biztosítunk azonnali részlet-
fizetési megállapodás megkötésére! Dr. Hortoványi Izabella
Ügyvédi Iroda részérõl Ambrus Tibor Géza ügyintézõ –  elõ-
zetes bejelentkezés alapján – várja önöket kéthetente, hét-
fõn. Információ: 369-4205, hétköznap 14-17 óráig.

TEADÉLUTÁN
Ezúton tisztelettel meghívom Önt és kedves családját a május
3-án 17.30-kor  kezdõdõ Teadélutánra – egy kötetlen fogadó-
órára – Káposztásmegyerre, a Közösségi Házba (Lóverseny tér
6.). Házigazda: Horváth Imre, önkormányzati képviselõ. 

Baráti üdvözlettel: Kiss Péter országgyûlési képviselõ

VÁROSLIGETI SÉTA
Megalakult a Természetjáró Szakosztályunk. Minden ter-
mészetkedvelõt várunk sétáinkra! Következõ tavaszi kirán-
dulásunk a Városligetben lesz, április 29-én, pénteken.

Gyülekezõ 10.00-10.15 között a Hõsök terén a Szépmûvé-
szeti Múzeum elõtt. Ez a túra is kb. 1,5- 2 órát vesz majd
igénybe. Vállalkozó kedvû „idegenvezetõk” jelentkezését
várjuk (441-5555-ös számon), akik sétánk elsõ állomásán
néhány mondattal bemutatnák a Hõsök terén a Millenni-
umi emlékmûvet. A rendezvénysorozat fõvédnöke: Kiss Pé-
ter országgyûlési képviselõ. Azokat is várjuk, akik nem tud-
tak eljönni az elõzõ sétára! 

MSZP KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselõ: elõzetes telefonon
történt egyeztetés alapján – a 06 20 518 7830-as telefonszá-
mon – bármikor. Belán Beatrix önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ péntekén 17 órától, Szabó Gábor ön-
kormányzati képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 17-18
óráig az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél
(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth Imre
önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ szerdáján 17
órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya-
mos Gimnáziumban (1046 Bp., Bõrfestõ u. 5-9.). 

www.mszpujpest.hu

Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselõinek
fogadóórái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) önkormány-
zati képviselõ, a Káposztásmegyeri Településrészi
Önkormányzat elöljárója, minden hónap 2. hétfõ-

jén, 17-18-ig tartja fogadóóráját. Helyszín: IV. Hajló u. 42-44.,
a TRÖK helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkormányzati
képviselõ, minden hónap 2. hétfõjén 17-18-ig tartja fogadó-
óráját. Helyszín: IV. Hajló u. 42-44., a TRÖK helyisége.

Újpestért
Egyesület
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Kényeztetés Anyák
napjára
– halpedikûrrel
Ezen a héten szeretnénk kitüntetett figyelmet
fordítani az édesanyákra. Mindenki számára
fontos a jó közérzet, a láb egészsége. Mindezek,
egy fizikai és lelki közérzetet javító szolgáltatás-
sal elõsegíthetõek. A halpedikûr erre talál meg-
oldást, ahol a természet, a pedikûr és a bõrápo-
lás találkozik. A kezelést kellemes környezetben
a Garra Rufa nevû halak végzik. A meleg vizet
kedvelõ édesvízi doktorhalak segítik a bõrprob-
lémák csökkentését, tünetmentesítését. Nincs
foguk, nem okoznak fájdalmat, inkább kelle-
mes, csiklandozó érzést keltenek. A kezelés al-
kalmával a halak alaposan megtisztítják a bõrt,
eltávolítják a bõrkeményedéseket, feloldják a
görcsös izomcsomókat, segítenek a stressz oldá-

sában és felgyorsítják a vérkeringést. Mindezek
mellett relaxáló, mikromasszázzsal kényeztet-
nek. Csipkedésük után egy enzimet fecskendez-
nek be a bõrbe, amely a bõrünk regenerálódását
segíti elõ. Ezáltal a lábfej puha tapintású, ápolt
lesz. Bõrproblémáknál, mint például a pikkely-
sömör vagy az ekcéma, már 8-10 kezelés alkal-
mával látható a javulás. 

Aki ellátogat, és igénybe veszi a szolgáltatást,
azt a kezelés után egy nappali sminkkel, és egy
szál virággal ajándékozzák meg. 

Lepje meg szeretteit, ismerõseit, barátait ezzel
az egyedülálló, különleges, természetes szolgál-
tatással! Garantált meglepetést és jókedvû idõ-

töltést nyújt! Bármilyen eseményre adható: név-
nap, szülinap, köszönetképpen, vagy csak úgy,
akár esti idõtöltésre is! Kitûnõ ajándék bármely
korosztály részére!

Májustól megnyílik a szalon Thai masszázs
részlege is, thai masszõrökkel. A közeljövõben a
szolgáltatások gyermek és babamasszázzsal bõ-
vülnek, ami köztudott, hogy fiatal korban is jó-
tékony hatással van a testi és lelki fejlõdésre.

A halpedikûrt a következõ címen találhatják:
Mangó Thai Masszázs és Halpedikûr – 1042 Bu-
dapest, Árpád út 90-92 (Bejárat a Lebstück Má-
ria utca felõl.) Bejelentkezés: 06-70-220-30-40
telefonszámon. – SZ. CS. (x)
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Program-
naptár
2011. április 29–május 5-ig. 

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� 11-00-18.00: Vágó Magda festmény-
kiállítása. Május 8-ig. Újpest Galéria
� 11.00-18.00: Szabadi Katalin festõmû-
vész kiállítása. Május 8-ig. Újpest Galéria
� 17.00-tõl kiállítás megnyitó április
29-én. Ember és természet – a természet
szépségei. A Turista Magazin, a Magyar
Természetbarát Szövetség, a Jövõ Háza
Alapítvány és az UGYIH közös fotópá-
lyázatának kiállítása. Május 15-ig. Meg-
tekinthetõ naponta 9-18 óráig. Újpesti
Gyermek Galéria.
� Mûvésztanárok képzõmûvészeti kiállí-
tása május 13-ig, a Károlyi István 12 Évfo-
lyamos Gimnázium Károlyi Galériájában. 

PROGRAMOK
Április 29., péntek
SZÍNHÁZ, VERS
11.00: „Sem emlék, sem varázslat”.
Rendhagyó irodalomóra. Újpesti Polgár
Centrum

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
9.00-12.00: Ringató. KFÁMK KH 

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

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
15.00-16.30: Jazzbalett. Ady MK
16.30-18.00: Társastánc – gyermek.
KFÁMK KH
14.30-18.15: Hip-Hop. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
16.30-21.00: Földházi tánciskola 
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK

Április 30., szombat
SZÍNHÁZ
19.00: A bolond lány. Krimi-vígjáték.
Újpest Színház. Ady MK

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
10.00-12.00: Családi matiné és játszó-
ház, évadzáró elõadás – Szép Ernõ Szín-
ház: Csizmás kandúr. KFÁMK KH

SPORT, TORNA, MOZGÁS
9.00-14.30: Tavaszi Sportparty. Tábor u. 24.
20.00-02.00: Éjszakai pingpong. KFÁMK KH

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

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
10.30-12.00: Jazzbalett. Ady MK
18.00-23.00: Rock and roll Party. UGYIH

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái.
Ady MK

Május 1., vasárnap
SZABADTÉREN
10.00-tõl: Újpesti Majális 2011. Egész
napos program. Semsey park

ZENE, TÁNC
16.00-22.00: Ötórai tea. UGYIH
17.00-22.00: Hétvégi Randevú. Ady MK

Május 2., hétfõ
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
9.00-10.15: Manó torna. KFÁMK KH

KÉZMÛVESSÉG, RAJZ
9.00-12.00: Foltvarró kör. KFÁMK KH
17.00-20.00: Pedagógus rajzszakkör.
UGYIH
17.00-20.00: Kerámia. Ady MK

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

BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC
14.30-18.00: Hip-Hop. UGYIH
16.00-17.00: Ovi néptánc. KFÁMK Fõ-
épület
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfo-
lyam, 1-4. osztályosoknak. KFÁMK KH
18.00-20.00: Hastánc. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

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

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

Május 3., kedd
KLUB, KÖR
15.00: Újpesti Magyardal és Zenebarát
Társaskör klubnapja. Ady MK

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH
9.30-11.00: Babajátszó. UGYIH

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

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-21.00: Jóga tanfolyam. Ady MK
14.00-20.00: Jóga Vanillyával. UGYIH
18.00-21.00: Kriston intim torna.
KFÁMK Fõépület

NYELVTANFOLYAM
17.00-19.00: Kezdõ angol. KFÁMK Fõ-
épület

TORNA, MOZGÁS, HARCMÛVÉSZET
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH
18.00-21.00: Kriston intim torna.
KFÁMK Fõépület

Május 4., szerda
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

TANFOLYAM
9.00-11.55: Kattints rá, Nagyi! KFÁMK
Fõépület

KLUB
18.00-21.00: Nimród fotóklub. UGYIH

KÉZMÛVESSÉG
17.00-18.30: Agyagozás. KFÁMK Fõ-
épület

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-18.00: Gyógytorna. Gyermekek-
nek. KFÁMK Fõépület
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. Ady MK
16.00: Bikfic torna kicsiknek. Melicher
Cecíliával. UGYIH
16.45: Bikfic torna nagyocskáknak.
Melicher Cecíliával. UGYIH
17.30: Bikfic torna ovisoknak. Melicher
Cecíliával. UGYIH
18.00-19.00: Kondicionáló gerinctor-
na. KFÁMK Fõépület
18.15-19.45: Csí Kung- Tai Csi. KFÁMK KH

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

Május 5., csütörtök
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK
15.00-18.00: Felnõttképzési Tájékozta-
tó Szolgálat-konzultáció. Ady MK

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH
9.30-10.30: Zenebölcsi. UGYIH
9.30: Ovi-Színház: Hüvelyk Panna. Ópe-
renciás Bábszínház. KFÁMK KH

TANFOLYAM
9.00-11.55: Kattints rá, Nagyi! KFÁMK
Fõépület

KLUB
17.00-18.00: Díszmadár klub UGYIH

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. Egytáléte-
lek, elõadás. Elõadó: Csengei Károly. UGYIH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK
18.00-19.00: Rock and roll. UGYIH
18.00-19.00: Salsa, Zumba. UGYIH
19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás.
KFÁMK KH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
20.00-21.30: Flamenco. UGYIH

NYELVTANFOLYAM
17.00-19.00: Kezdõ angol nyelvtanfo-
lyam. KFÁMK Fõépület

KÓRUSÉNEKLÉS
17.45-21.00: Adorate Vegyeskar pró-
bái. Ady MK
TORNA, MOZGÁS, SPORT
19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK Fõépület
17.00-21.00: Jóga. Ady MK
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

IDÕPONTVÁLTOZÁS!
A május 8-ra, Szûz Mária tiszteletére
meghirdetett kamarazenei koncert dátu-
ma, technikai okok miatt, megváltozott.
Május 15-én, 19 órakor lesz az Újpest-
Kertvárosi Szent István Templomban. 

ADYFAMILIA
Május 22-én, 10.00-22.00-ig: Egész
napos családi nap az Ady Endre Mûve-
lõdési Központban!

A NYÁRI SZÜNET IDEJÉRE
A Karinthy Frigyes ÁMK Fõépületében
június 20 és július 1. között, heti vál-
tással, megrendezik a Kiskalandorok
nyári táborát. A foglalkozásokra 1-5. osz-
tályos gyermekeket várnak. Jelentkezni
június 6-ig lehet a közmûvelõdési cso-
portnál, a 380-6163-as telefonszámon.

TANFOLYAM
Kattints rá, Nagyi! Az ÁMK-ban. A Bu-
dapesti Mûvelõdési Központ képzése a
Karinthy Frigyes ÁMK Fõépületében, a
UPC támogatásával, május 18-június
2. között. Díja: 1000 Ft/fõ.

VÉRADÁS
Május 12-én, 14.00-18.00 óra között Vér-
adó napot tart a Vöröskereszt az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Házban, amelyre
minden segíteni szándékozó véradót sze-
retettel várnak.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény: Fe-
jezetek Újpest történetébõl. A kiállítás
megtekinthetõ – vasárnap és hétfõ ki-
vételével – naponta 10-17 óráig, szom-
baton 10-14 óráig.
KFÁMK Fõépület: Karinthy Frigyes em-
lékkiállítás
KFÁMK Közösségi Ház: Maklári Péter
fotóriporter Hollókõ c. fotókiállítása

Olvasóink figyelmébe! Összeállításunk nem
tartalmazza a teljes kínálatot. Kérjük, ér-
deklõdjön a mûvelõdési intézményeknél! 

MIT HOL TALÁL? 
� Ady Endre Mûvelõdési Központ:

1043 Bp., Tavasz u. 4. Tel.: 231-6000
� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp.,

Árpád út 66. Tel.: 379-3114
� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület: 1048

Bp., Hajló u. 2-8. Tel.: 380-6188, 380-6163
� Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház:

1048 Bp., Lóverseny tér 6. Tel: 380-6760
� UGYIH: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház,

1042 Bp., István út 17-19. Tel.: 231-7070
� Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény:

1043 Bp., Berda J. u. 48. Tel.: 370-0652



SPORTOLJON, FÕZZÖN!
Tavaszi sportpartyra és fõzõverseny-
re várja a kedves érdeklõdõket Új-
pest Önkormányzata. Az április 30-
án, szombaton, 9 órától a Tábor
utca 24. szám alatt lévõ Ifjúsági
Sporttelepen zajló programokon
labdarúgó tornák, parkröplabda,
floorball versenyek követik egy-
mást, lesz pontgyûjtõ is, amelynek
során értékelik az egyéni próbák so-
rán nyújtott teljesítményt. A sport
mellett a közös fõzés is fõszerepet
kap, de szigorúan versenyszámként:
a „Fantázia rizottóhoz” a hagymát,
sertéslapockát, gombát, rizst az ön-
kormányzat biztosítja. Eredmény-
hirdetés várhatóan 14. 30-kor lesz.

KÁPOSZTÁSMEGYERI NAP 
A nagy múltra visszatekintõ Újpesti
Futófesztivál tavaszi fordulóját, ahol
valóban nem a gyõzelem, hanem a
részvétel a fontos, május 7-én,
szombaton rendezi meg Káposz-
tásmegyeren Újpest Önkormányza-
ta, valamint a Káposztásmegyeri Te-
lepülésrészi Önkormányzat. Elõzete-
sen nevezni április 26-tól május 3-ig
lehet, a rajtolók tombolasorsoláson
vesznek részt. Ez alkalommal is
sportszervásárlási támogatásban ré-
szesülhetnek a legtöbb nevezõt kiál-
lító oktatási, nevelési intézmények.
A Káposztásmegyeri Napon a futó-
fesztivál délutánja már a kikapcso-

lódásé: a Karinthy Frigyes ÁMK szín-
padán peregnek a programok. Fellé-
põk lesznek például az ÁMK körei,
Tolvai Reni, Kökény Attila, és a
United. 

VALAHOL EURÓPÁBAN
Minden bizonnyal van abban jelké-
pes gesztus is, hogy egy nappal a II.
világháború európai befejezése
után, május 9-én, 15 órakor mu-
tatja be a „Valahol Európában” cí-
mû musicalt a Szép Ernõ Színház és
a Homoktövis Általános Iskola diák-
sága az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Házban. A darabot Újpest Önkor-
mányzata támogatja. Jegyek 2000
Ft-os áron rendelhetõk a 06-70-953-
6993, szinovalgyula@gmail.com el-
érhetõségeken. A bevétel az elõadás
önköltségét fedezi, a fennmaradó
összeg alapítványi célokat szolgál. 

A DOKTOR ÚR 
Újpest Színház: A doktor úr. Vígjá-
ték 2 részben. Május 7-én, 19 óra-
kor. Molnár Ferenc vígjátéka egy
nagyravágyó ügyvéd, dr. Sárkány la-
kásán játszódik, szerelemmel, csel-
szövéssel, félténységgel, és termé-
szetesen nagyszerû szerepekkel és
tucatnyi félreértésekkel. Kedvelt Já-
szai Mari-díjas színmûvészeknek
örülhetünk, többek között Márton
Andrásnak, Piros Ildikónak, Mikó Ist-
vánnak, Nemcsák Károlynak, Pász-
tor Erzsinek. Rendezõ: Huszti Péter
Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló
Mûvész. Jegyár: 2200 és 2500 Ft. Az
Újpest Színház bérlettulajdonosai
fél áron válthatnak jegyet az elõ-
adásra.

CSALÁDI JÁTSZÓ
Egy nappal az ENSZ által a Család
Nemzetközi Napjává kikiáltott dá-
tum elõtt, május 14-én, 10 és 13
óra között a Család Napja jegyében
rendezi meg hagyományos foglalko-
zását az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Ház. Az intézmény a Családi Játszó-
val az egyik legfontosabb kincsünk,
az egészség megõrzésének fontossá-
gára hívja fel a figyelmet, miközben
a hagyományos babajátszó-progra-
mok sem hiányoznak majd. 10.30-
kor tipegõ torna kezdõdik. Belépõ:
gyermek: 300 Ft., felnõtt: 350 Ft, csa-
lád: négy fõtõl: 300 Ft/fõ. A belépés
egy éves korig díjtalan. 

FOTÓ ÉS VIDEÓBÖRZE
Május 8-án, 9-13 óra között fotó-
és videóbörze színhelye lesz az Új-
pesti Gyermek- és Ifjúsági Ház. A
szervezõk analóg, és digitális álló- és
mozgóképrögzítési szakkönyvek, ré-
gi képek és egyéb, fotográfiával kap-
csolatos eszközök, kiadványok vásá-
rát és cseréjét ígérik. Azok, akik por-
tékájukkal érkeznek, már élhetnek
az asztalfoglalás lehetõségével. A lá-
togatóknak 250 Ft-os belépõdíjat
kell fizetniük. 

PÜNKÖSDÖLÉS
A húsvéti ünnepkör Pünkösdkor ér
véget. A hagyományok újjáéleszté-
sét fontos küldetésének tartja az

Ady Endre Mûvelõdési Központ és a
Bem Néptáncegyüttes, így május 5-
én, 10-12 óra között pünkösdölést
tartanak. Az Ady Endre Mûvelõdési
Központban zajló gyermektáncház
során a tánchoz duda adja a talpalá-
valót, a kézmûves foglalkozáson pe-
dig májusfát állítanak. A gyermek-
táncház hónapról hónapra követi
ünnepeinket és jeles napjainkat, a
gyermekek pedig ismerkedhetnek a
játékokkal, dalokkal, a gazdag ma-
gyar néptánc-kinccsel, a különféle né-
pi hangszerekkel. Mindenkit szeretet-
tel várnak a Bem Néptáncegyüttes
táncosai. Belépõ: 500 Ft. 

GAÁL GABRIELLA EMLÉKÉRE
Ünnepi nótamûsor színhelye lesz
május 27-én, 15 órakor az Ady
Endre Mûvelõdési Központ. A
"…Minden piros, fehér rózsát…" cí-
mû népdalmûsorban többek között
Madarász Katalin, Demeter Ágnes,
Petik Erzsi, Balogh Imre, Miklóssy Jó-
zsef emlékezik a nemrégiben el-
hunyt Gaál Gabriella nótaénekesre.
Közremûködik a Farmosi Asszony-
kórus, és az „Újpest” cigányzenekar.
A rendezvény fõvédnöke: dr. Molnár
Szabolcs alpolgármester, társszerve-
zõ az Újpesti Roma Kisebbségi Ön-
kormányzat. Szerkesztõ: Molnár Ist-
ván Gábor. Rendezõ-mûsorvezetõ:
László Mária. Jegyek: 1000 Ft-os
áron kaphatók.

Ezt
ajánljuk
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Online elérhetõségeink: w w w . u j p e s t . h u

T o v á b b i  f o t ó k :
www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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P Á L Y Á Z AT I  F E LH Í V Á S
Kifüggesztés idõpontja: 2011 április 22., bevételének idõpontja: 2011. május 6.

A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Budapest IV.
kerület, István út 14.) bérbeadással történõ hasznosításra meghirdeti az alábbi, nem lakás
céljára szolgáló helyiségeket:

A pályázati felhívást a Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselõ-testületének 26/2004. (IX.
07.) számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérõl és bérbeadásának szabályairól (módosításokkal egy-
séges szerkezetben) szóló rendelet szabályai szerint tesszük közé. A helyiségek megtekintéséhez a kulcs az Újpes-
ti Vagyonkezelõ Zrt. Kezelési Osztályán, Bp. IV. ker., Munkásotthon u. 66-68. (Telefonszám: 369-8155) vehetõ át. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 6. (péntek) 12 óra. Helye: Bp., IV. Kerület Újpest Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal (Bp., IV. kerület, István út 14. sz. fszt. 3-as szoba. A pályázattal kapcsolatos
további felvilágosítás kérhetõ a 231-3101/357 mellék telefonszámon.  Dr. Molnár Szabolcs, alpolgármester

A pályázati kiírás teljeses terjedelmében olvasható a www.ujpest.hu weboldalon

A Bóbita Magánóvodába ellátogatva egy családias han-
gulatú, tavaszi ruhába öltöztetett, gyönyörû kis gyer-
mekparadicsomba érkeztünk, ahol betekintést nyertünk
a gyermekek húsvéti készülõdésébe, közben megismer-
hettük az intézmény mûködésének és szolgáltatásainak
legfõbb momentumait.

A Bóbitát egy kiemelten közhasznú civil szervezet tartja
fenn, amely immáron 3 intézménnyel rendelkezik. A bölcsõ-
dés korú gyermekeket családi napköziben fogadják a Gárdo-
nyi utcában és a márciusban megnyílt, Munkácsy utcai új in-
tézményben. Mindenhol diplomás óvodapedagógus szak-
emberek foglalkoznak a kicsikkel, és rengeteg játékos, képes-
ségfejlesztõ foglalkozásban részesítik a gyermekeket. A két-
csoportos magánóvoda a Váci út közelében található egy
kertvárosi családi házban.

Nevelési programjuk középpontjában a mozgás, a zene és
a kétnyelvûség áll. Az egészséges életmódprogram megvaló-
sítása érdekében az óvodásoknak sószobát alakítottak ki, a
bölcsõdés korú gyermekeket „somokozó” várja. Tízóraira
minden nap gyümölcsöt vagy joghurtot fogyasztanak, és ter-
mészetes ásványvizet isznak, valamint kiváló és folyamatosan
ellenõrzött étkeztetésben részesülnek a gyermekek. Változa-
tos oktató, nevelõ és szórakoztató, valamint fejlesztõ progra-
mokat kínálnak, rendszeresen kirándulnak, kulturális progra-
mokat szerveznek, bábelõadásokkal és zenés mûsorokkal
kedveskednek a gyerekeknek. Sokféle mozgástevékenységet
kínálnak; heti rendszerességgel járnak úszni és korcsolyázni,
szakoktató tart néptánc, balett és zeneovis foglalkozást.

Az idejáró gyermekek szülei fontosnak tartják, hogy az
óvoda a gyermekük számára élményteli, nyugodt légkört
biztosítson, ahol megfelelõ idõ jut a legfontosabb tevékeny-
ségre, a játékra. A nevelõtestület is ezek figyelembevételével
biztosítja az érzelmi biztonságot, a kiegyensúlyozott, vidám
óvodai életet.

Bõvebben: www.bobitaovibolcsi.hu (x)

Nyereményjáték az Újpesti Vagyonkezelõnél!

Válassza Ön is a csoportos
átutalás biztonságát!
A UV Zrt. 2011 februárjában nyereményjátékot
hirdetett, annak érdekben, hogy minél több bér-

lõje térjen át a csoportos beszedési megbízásra.
Akik erre felhatalmazást adnak számlavezetõ
bankjuknál legkésõbb 2011. április végéig, az el-
sõ sikeres tranzakciót követõ hónapban egyszeri,
1000 forintos számlajóváírásban részesülnek.
Akik 2011. május 20-ig legalább egy számláju-
kat már csoportos beszedéssel teljesítik, sorsolá-

son vesznek részt és megnyerhetik az 5 db 2 éj-
szakás, 2 személyre szóló hajdúszoboszlói szállás-
lehetõség egyikét.

A nyereményjáték május 20-ig tart. A játéksza-
bályzat elérhetõ az UV Zrt. honlapján, a
www.ujpest.hu weboldalon, megtekinthetõ az Uv
Zrt. székhelyén (1042 Bp., Munkásotthon u. 66-68.)
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Ingatlan eladó

� Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es sa-
roktelken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten
összkomfort, klíma, riasztó) jó állapotú családi
ház, szépen gondozott kerttel, 2 beállós garázzsal
46,9 MFt-ért eladó. A Nagyváradli-ligeti lakó-
parkban cserét beszámítunk. Tel.: 06-1-233-0849,
06-20-525-0216

� Újpesti SZTK-nál, 2 szobás, bõvíthetõ családi
ház, 150 négyszögöles telken, családi okból eladó.
I.á.: 38 MFt, tel.: 8-18 óra között 06-1-389-6201

� Tulajdonostól eladó, Bárdos Artúr utcai, V.
emeleti, panorámás, vízórás, frissen festett, par-
kettázott, napfényes, világos konyhás, 54 m2-es, 2
szobás, jó elosztású lakás. I. á.: 8,5 MFt, tel.: 06-1-
201-9475, 06-70-237-9030

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

� Újpesten, az Attila utcában, téglaház II. emele-
tén, 38 m2-es, 1 szobás, egyedi fûtésû-gáz lakás el-
adó, a lakás jól alakítható, kamra, pince, zuhany-
kabin, külön wc, erkély, pince, tároló is van, vilá-
gos. Ár: 8,3 MFt, tel.: 06-20-456-9236

� Újpesten, 3,5 szobás gázfûtéses ház, 556 m2-es
telekkel, terasszal, melléképülettel eladó, tulajdo-
nostól! I. á.: 24,5 MFt, tel.: 06-1-379-5475, 06-30-
294-9420

� Eladó vagy kiadó Újpesten, jó közlekedéssel,
csendes környezetben, 2 szobás, összkomfortos
családi ház (telek, udvar, beépített elõtér, gazda-
sági épület). Tel.: 06-30-392-4030

� Eladó Újpesten, a Rózsa utcában, 2,5 szoba
hallos, 71 m2, IX. emeleti, öröklakás, új nyílászá-
rókkal, kilátással a Budai hegyekre. Jó közlekedés!
Ár.: 9,2 MFt, tel.: 06-20-444-2899

� Zöldövezeti, Erdõsor utcai, 65 m2-es, II. emele-
ti, 2 szobás, étkezõs, nagyerkélyes, saját kazános,
igényesen felújított, öröklakásom eladom. I. á.:
13,9 MFt, tel.: 06-70-647-7378

� Újpesten a Szilas-lakóparkban, 5 éves, 2 emele-
tes téglaépületben, földszinti, 90 m2-es, még nem
lakott, igényesen kialakított öröklakás, teremga-
rázzsal eladó. Tel.: 06-1-230-4494, 06-20-476-1414

� Szõdön, Pesthez 22 km-re lévõ, 300 négyszög-
öl telken, összkomfortos 120 m2-es családi ház,
csöndes nyugodt környezetben eladó. Tel.: 06-1-
230-4494, 06-20-476-1414

� Eladó, tulajdonostól, III. emeleti, 37 m2-es, tég-
laépítésû, konvektoros, vízórás, felújított lakás,
lift nincs. Vagy elcserélném 1,5 szobás panelra.
I.á.: 7,5 MFt, tel.: 06-20-431-9724, érdeklõdni kizá-
rólag 8-18 óra között

� Eladó Õrbottyánban, 1,5 szobás, komfortos,
téliesített hétvégi ház, pincével, melléképülettel,
400 négyszögöl szõlõ, gyümölcsössel. Ár: 12,5
MFt, tel.: 0620-804-0913

� Eladó, Budapest VII. kerület, Marek József utcá-
ban, 2 szobás, 42 m2-es, komfortos lakás, szép ház-
ban, I. emeleten. Ár: 8,2 MFt, tel.: 06-20-804-0913

� Újpesten, egy 46 m2-es, 1,5 szobás, világos
konyhás, IX. emeleti, panel lakás, tulajdonostól
eladó. I.á.: 7,6 MFt, tel.: 06-30-261-7871

Ingatlant kiad

� Újpest-központban új építésû társasházban,
cirkófûtéses, 47 m2 + 12 m2 terasz alapterületû, 1
szobás lakás bérbeadó. Tel.: 06-30-9663039

� Újpest központjában metróhoz közel, a Nyár ut-
cában, a földszinten, 13 m2-es üzlethelyiség kiadó
csendes tevékenység céljából. Tel: 06-30-442-4730

� Igényes bérlõnek kiadó, egy 45 m2-es, berende-
zett, gépesített, 2 szobás, új építésû lakás, saját
kerttel, parkolóval! Ingatlanközvetítõk kímélje-
nek! I. á.: 85 000 Ft, tel.: 06-20-426-6652

� Albérlet sürgõsen kiadó (Ugró Gyula sor), kü-
lön bejáratú, 32 m2-es szoba, konyha, fürdõszoba
használattal. Ár.: 50 000 Ft/hó 1 hónap kaukciót
kérek, tel.: 06-30-495-6750

� Kiadó az Izzó lakótelepen, 58 m2 + teraszos, 2
szobás, egyedi fûtésû, teljesen felújított, IV. eme-
leti, tiszta lépcsõházban, kis rezsiköltségû lakás.
Érdeklõdni 9-18-ig, ár: 70 000 Ft/hó + rezsi, tel.:
06-70-583-4334

Ingatlant vesz

� 80-110 m2 közötti, minimum 3 szobás, tégla-
építésû ingatlant vásárolnék 18 MFt készpénzért,
a IV. kerületben. Feltételek: zöld udvar (kert, au-
tóbeálló). Csak magánszemélyek keressenek! Tel.:
06-20-773-8855, e-mail: laverne@freemail.hu 

Ingatlant cserél

� Újpesti öröktulajdonú lakásra cserélném
Tápióbicskei házamat. 3 szobás, összközmûves,
konvektoros, melléképülettel, 6426 m2-es telek,
rendezett környezet, 48 km-re Budapesttõl. Plusz
készpénzt ráfizetek. Tel.: 06-70-318-6359

� Újpesti öröktulajdonú lakásra cserélném
Gyomaendrõdi házamat. 2 szobás, fürdõszobás,
víz, villany a házban, gáz az utcában, 1100 m2-es te-
lek. Plusz készpénzt ráfizetek. Tel.: 06-70-318-6359

Szolgáltatás

� Szobafestés, mázolás, tapétázás, minõségi
munka, bútormozgatással, fóliatakarással, kor-
rekt árak. Akár azonnali kezdéssel. Bodnár László,
tel.: 06-1-369-6674, 06-20-442-9570

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

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

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

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

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

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

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

Oktatás

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

Állást keres

� Tanítónõ, egészséges életmóddal kapcsolatos,
rendezvényszervezõi, irodavezetõi, szerkesztõségi
fõállású munkát keres a környéken. MLM, ügynö-
ki munka, hálózatépítés kizárva! Rész- illetve dél-
utános állás is érdekel. Tel.: 06-20-396-9480

Társkeresés

� 55 éves, 168/65 kg, budapesti, rendezetten élõ
nõ, keresi 57-65 év közötti, magas, „mackós” al-
katú, nem dohányzó, becsületes párját. E-mail:
tuzliliom55@gmail.com 

Bútor

� Sürgõs! Költözés miatt eladó újszerû, nagyon
szép szekrény, komód, íróasztal 3 éves bükkfából.
Valamint 3 éves újszerû Indesit elöltöltõs mosó-
gép. Együtt olcsóbb! Képeket tudok küldeni
(helyszín: Újpest). Tel.: 06-20-396-9480

Utazás

� Május 7. Bécs -Schönbrunn: 7200 Ft; május
15. Veszprém-Zirc-Pannonhalma: 6200 Ft;
május 15. Máriazell: 8900 Ft, május 6. Arany
Prága: 39 900 Ft; június 16. Kalandozás Er-
délyben: 68 900 Ft; május 23. Zarándokút
Lourdesben: 110 000 Ft; május 24. Izraeli
körutazás: 198 900 Ft; Tel.: 06-1-780-1269
BBTOURS  utazas@bbtours.hu, 1043 Bp.
Munkásotthon utca 18., www.bbtours.hu 

Zene

� Énekoktatást vállal rutinos, gyakorló, énekes-
nõ több stílusban a könnyûzenén belül. Igényes
repertoárból összeállított tananyag, több ezer ze-
nei alappal. Élõ zenekari gyakorlat, stúdiógyakor-
lat. Rendszeres fellépések! www.nagygaby.hu , tel.:
06-20-568-1293

Köszöntés

� Tánczos Ferencnét,
Irénkét, szeretettel kö-
szöntjük abból az alka-
lomból, hogy 50 éve
dolgozik, mint pedikûr-
ös Újpesten. Kívánunk

neki jó egészséget, boldogságot, és kívánjuk,
hogy még hosszú idõt töltsön családja és vendé-
gei körében. Milliószor puszilja szeretõ családja

A vállalkozói és méretes hirdetések
felvétele hétfõn 9-16, szerdán 9-15,
csütörtökön 9-14 óráig. Hirdetésüket
a hirdetes@ujpestimedia.hu címen is
feladhatják. Tel.: 06-30-233-6357.

A lakossági hirdetéseket hétfõn 9-
16, szerdán 9-15, csütörtökön 9-14 órá-
ig vesszük fel. Díja bruttó 1000 Ft/25
szó. Csak személyesen az Ady Endre
Mûvelõdési Központban (Tavasz u. 4., I.
emelet) várjuk hirdetõinket. Tel.: 06-1-
785-0366.
Részletes információt a www.ujpest.hu

weboldalon olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

Újpesti zenekarok, figyelem!
Újpest Önkormányzata úgy döntött, hogy kibõvíti az Újpesti 

Zenekarok Fesztiválját, és eltörli a nevezési feltételeket. A Sziget Kft. 
és az Önkormányzat között a napokban aláírt megállapodásnak 

köszönhetõen a tét nem kicsi. A verseny gyõztese fellépési lehetõséget 
kap az idei Sziget Fesztiválon. Várjuk a jelentkezõket május 16-ig. Pályázati
feltételek nincsenek, egyedüli kikötés, hogy a zenekarnak újpestinek vagy
újpesti kötõdésûnek kell lenni. Pályázathoz demo-CD-t vagy bemutatkozó

web-linket kérünk, legalább 3 önálló dallal.
Elérhetõségeink: Újpesti Sajtó Kft., Bp. IV. kerület, Tavasz utca 4., 

I. emelet, E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Tanfolyamok, képzések
A Kereskedelmi és Iparkamara Újpesti
Kirendeltségének (1042 Bp., Árpád út
56.) folyamatosan induló tanfolyamai
– Közbeszerzési referens
– Biztonsági õr (vagyonõr, testõr)
– Tûzvédelmi elõadó
Tanfolyamszervezõ: 06-30-552-3938

Kereskedelmi képzések: 8 általános is-
kolát végezettek számára:
– Élelmiszer- és vegyiáru eladó
– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:
– Boltvezetõ
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintézõ
Tanfolyamszervezõ: 06-20-951-3357

INTENZÍV OKJ 
TANFOLYAMOK ÚJPESTEN

fizetési kedvezménnyel
VAGYONÕR, BIZTONSÁGI ÕR 

(vagyonõr + testõr) és 
RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ

tanfolyamok 18 000 Ft-tól (+ vizsgadíj)
tanfolyamszervezõ: 06-30/557-1236

NYT. sz.: 00296/2008

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 9491835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

Rejtvényfejtõk figyelmébe! Anyagtorlódás miatt a keresztrejtvényt 
a következõ számban közöljük.



H i rd e t é s32
A gidák káposztalevelet kaptak 

Kondérban jött a húsvét!
Jól kifõzték a Piacfelügyelõség munkatár-
sai és a kereskedõk, hogy egy füst alatt
több esemény is megfér egymással.
Nagyszombati ünnep, Szent György nap,
tavaszköszöntõ ünnepség, slambuc-kós-
toló és húsvéti állatsimogató várt. Tíz
órakor kezdõdött a tálalás, több száz

tojáskrémes kenyér sorakozott a hatalmas tálcákon. A slambucra kicsit várni
kellett, az óriási mennyiségben bizony nehezen puhult a burgonya. Idõvel
megérkezett a giga kondér, elõkerült a merõkanál és a kis tálkákba illatos, gusz-
tusos étel került, a slambuc, a tésztából és krumpliból készülõ, paprikával és
szalonnával ízesített pásztorétel. Kizárólag akkor nevezhetõ slambucnak, ha
bográcsban készül. A gasztronómiai élvezetekkel érkeztünk el Szent György
napjához, a népi emlékezet e naptól számítja az igazi tavasz kezdetét. 

A gyermekek két apró gidával ismerkedhettek, a gidák jutalma friss káposz-
talevél volt, a gyermekeké a kereskedõk ajándéka: csokitojás, festett tojás, és
sokféle édesség. (Bõvebben: www.ujpest.hu) – B. K

Slambuc á la újpesti Piac és Vásárcsarnok (családi adag). Hozzávalók: 50 dkg
krumpli, 20 dkg lebbencstészta, egy nagyobb fej hagyma, 20 dkg húsos füstölt
szalonna, piros paprika, só.

Elkészítés: A szalonnát apró kockára vágjuk, kisütjük, a pörcöt kiszedjük. A kockára
vágott hagymát a zsiradékon megfonnyasztjuk, majd hozzátesszük a tésztát, és szükség
szerint kavargatva aranybarnára pirítjuk. Beletesszük a meghámozott, karikára vágott
krumplit, felhevítjük, megszórjuk a pirospaprikával, gyorsan elkeverjük, és azonnal
felengedjük annyi vízzel, hogy a krumplit épp csak ellepje. Szükség szerint sózzuk.
Felforralás után lassú tûzön fõzzük, többször megkavarva, míg a krumpli és a tészta
megpuhul, és az egész levet felissza. Jó étvágyat!

Eredményhirdetés
Az Újpesti Majális egyik kiemelt
programjaként hirdetik ki az új-
pesti önkormányzat, valamint az
Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatá-
nak végeredményét, május 1-jén,
15 órakor az Újpesti Gyermek- és
Ifjúsági Házban. Az elismerések
ünnepélyes átadását követõen ki-
állításon tekinthetõk meg a díj-
nyertes felvételek.
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