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ÚJPESTI NAPLÓ

KITÜNTETÉSEK A LEGJOBB
EGÉSZSÉGÜGYIEKNEK
Újpest Egészségéért-díjat vehettek 
át Semmelweis Ignác születésnap-
ján a kötelességüket ellátó, munká-
jukat lelkiismeretesen végző egész-
ségügyi dolgozók.  – 3. oldal 

MODERN SZAKRENDELŐ,
ZÖLD VÁROSKAPU
A képviselő-testület támogatta a 
modern szakrendelő megvalósítá-
sát és a Városkapu térségének tel-
jes megújulását eredményező pro-
jektek előkészítését.    – 2. oldal 

HORGÁSZ- ÉS FŐZŐVERSENYT
RENDEZNEK A HÉTVÉGÉN!
Az Első Újpesti Nyárköszöntő Hor-
gászversenyt július 9-én rendezi az ön-
kormányzat a Dunakeszi Kavicsbánya 
Tónál. Minden résztvevőt és érdeklő-
dőt szeretettel várnak.  – 7. oldal 

ÚJ ÜGYVEZETŐ
A FOCIKLUBBAN
Bartha Csaba irányítja júliustól az Új-
pest FC Kft.-t. Az ügyvezető minden 
kollégájától száz százalékos teljesít-
ményt követel. Jó hír, hogy Rajczi Pé-
ter marad a klubnál.  – 13. oldal 

www.ujpest.hu

Csokit, epret és saját különlegességeiket mérték össze a helyi cukrászdák 
a nagy sikerrel zárult újpesti fagyiversenyen.  – 4–5. oldal

Csúcs ez a fagyi!



MEGKEZDŐDIK AZ ÚJPESTI EGÉSZ-
SÉGÜGYI RENDSZER KORSZERŰSÍ-
TÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE
A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az Újpesti Szak-
orvosi Rendelőintézet felújítása, to-
vábbá az István u., Jókai u., Kassai u. és 
Petőfi  u. által határolt tömb területén 
szakorvosi rendelőintézet elhelyezé-
sére alkalmas új épület megvalósítása 
érdekében kössön szerződést az ÉPIT 
Zrt.-vel. A megbízás a projekt-előké-
szítési feladatok ellátására vonatko-
zik, amelybe a Károlyi Sándor Kórház 
és Rendelőintézetet is bevonják. 

Mint ismert, Wintermantel Zsolt 
polgármester előterjesztésére febru-
árban döntött a képviselő-testület 
a szakrendelő átvételéről. Ehhez a 
közelmúltban a tulajdonos Fővárosi 
Közgyűlés is megadta hozzájárulását, 
így októberben Újpest működtetésé-
be kerül a szakrendelő.

FELADATOK
Az ÉPÍT Zrt.-re a következő feladatok 
várnak: orvos-szakmai program, műsza-
ki, gazdasági, jogi előkészítés, építési te-
rület előkészítése, a gazdasági, az állam-
igazgatási, intézményi, tulajdonosi part-
nerek koordinációja, döntés előkészítés, 
engedélyeztetés, közbeszerzési, engedé-
lyezési, megvalósítási dokumentációk 
elkészíttetése, szerződések megkötése, 
a projektek megvalósításának műszaki, 
pénzügyi irányítása és ellenőrzése.

ZÖLD VÁROSKAPU
Kezdetét veheti végre az Újpest Vá-
roskapu térségének teljes megúju-
lása. Első lépésként a képviselőtes-
tület kiterjesztette az ÉPÍT Zrt. fel-
adatkörét erre a városrészre is. 
A döntésnek köszönhetően a met-
rómegálló jelenleg rendezetlen, vá-
rosszerkezetileg szabdalt környeze-
te központi területté alakulhat át. A 
Berda József, Temesvári, Bocskai, Ara-
di utcák által határolt tömb haszná-
lati módja az övezeti besorolásának 
valamint a mai beruházói igényeknek 
nem feleltethető meg, ezért rehabili-
tációja elengedhetetlen. 

Az „Új központi hely” elsődlegesen 
a minőségi kiskereskedelmi, szolgál-

tató, vendéglátó létesítmények, iro-
dák elhelyezésére, az épületek felsőbb 
szintjein lakások kialakítására szolgál 
majd. „A terület fő szerkezeti elemét a 
metró feletti, zöldfelületként kialakí-
tott gyalogos tengely képezi, melynek 
központjában egy hangsúlyos, karéj-
szerű beépítésű tér kap helyet” – ol-
vasható a megvalósítandó tervekben.

A képviselők zárt ülésen döntöttek 
az „Újpest Díszpolgára”, illetőleg az 
„Újpestért-díj” kitüntetések odaítélé-
séről is.   – U. N.
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Kezdetét veszi a modern szakrendelő és a Városkapu tértségének kialakítása

Új sztk, zöld Városkapu
Wintermantel Zsolt polgármester előterjesztésére képviselő-testület június 30-i ülésén 
elfogadta az új SZTK építésével, illetve a szakrendelő felújításával kapcsolatos projekt-
előkészítési javaslatot. A Városkapu térségének teljes rehabilitációja és környezetbarát 
megújulási programja is elstartolt. Mind az Újpesti Párbeszédben, mind a közelmúltban el-
fogadott Hajrá Újpest! városfejlesztési programban kiemelt helyen szerepel a két fejlesztés.

Kinevezések
A képviselő-testület vezetőket nevezett ki több oktatási-nevelési intéz-
mény élére, megbízatásuk 2011. augusztustól 2016. július 31-ig szól.

– A Fóti Óvodát (Fóti Óvoda – Leiningen Tagóvoda) Barna Péterné,
–  A Liget Óvodát (Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda) Mayer 

Sándorné,
– A Megyeri Úti Általános Iskolát Hamzáné Szita Ilona,
–  A Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskolát Horváth Erika 

fogja vezetni illetve igazgatni.
A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium igazgatói álláshelyére 

kiírt pályázatot a testület eredménytelennek nyilvánította. A képviselők úgy 
döntöttek, 2011. szeptember 1-jétől – 2012. július 31-ig terjedő időtartamra 
Tóthné Nyiszteruk Hildát bízzák meg az intézmény vezetésével. 

Új vezető a SZEI élén
A képviselő-testület az Újpest Önkormányzata Szociális és Egészségügyi In-
tézménye igazgatójának, öt éves időtartalomra, kinevezte dr. Varga Józsefet.

A FŐVÁROS TULAJDONA

A IV. KER. TULAJDONA

A fejlesztési terület 
többségében vegyes tulajdonú 

ingatlanokat érint

A Magyar Autóklub épülő székháza 
elsőként jelzi a térség megújulását

Kinevezésük után koccintottak az intézményvezetők 
a polgármesterrel és Molnár Szabolcs alpolgármesterrel



Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős állam-
titkár közvetlen szavakkal köszönte meg a meghí-
vást, s mint mondotta, több okból is az újpesti-
ek Semmelweis-napi ünnepségét választotta. Egy-
felől a közeljövőben jelentős változások zajlanak 
majd a főváros egészségügyében, megtisztelő do-
log továbbá, hogy az önkormányzat és a kórház 
évek óta együtt ünnepel. Az önkormányzat isme-
ri az újpesti egészségügy, a kórház helyzetét és se-
gíti is törekvéseit. Így az ünnepség egyben a kö-
szönet is az önkormányzat támogatása, gesztu-
sa felé. Az államtitkár szólt személyes indíttatás-
ról is. Felesége és annak édesanyja újpesti kötő-
déséről.

Wintermantel Zsolt polgármester, dr. Szócs-
ka Miklós államtitkár társaságában, hat olyan sze-
mélynek, akik az újpesti lakosok egészségéért vég-
zett magas színvonalú tevékenységükkel jelentős 
mértékben hozzájárultak Újpest egészségügyének 
fejlesztéséhez – átadta az önkormányzat Újpest 
Egészségéért-díját.

Újpest Egészségéért –díjban részesült: 

Ágoston Erzsébet, a Károlyi Sándor Kórház és Ren-
delőintézet kardiológiai szakasszisztense

Demes Istvánné, a Károlyi Sándor Kórház és Ren-
delőintézet gazdasági igazgatója

Dr. Gallik Rita, a Liszt Ferenc utca 23/B szám alat-
ti felnőtt háziorvosi rendelő háziorvosa, aki helyett 
fi a, Barton Zoltán vette át a díjat

Józsáné Lányi Katalin, a Károlyi Sándor Kórház és 
Rendelőintézet gyógytornásza

Lakatos Béláné, a Károlyi Sándor Kórház és Rende-
lőintézet Ápolási Igazgatóság főelőadója

Mihalovics Éva, a Vasvári Pál utca 20-22 sz. alat-
ti felnőtt háziorvosi rendelő háziorvosi asszisztense

A KÓRHÁZ KÖSZÖNI AZ ÖNKORMÁNYZATNAK
Az Újpest Egészségéért díjak átadását követően Dr. 
Bocskai Tamás, a Károlyi Sándor Kórház-és Ren-
delőintézet főigazgatója mondott köszönetet az 
egészségügyben dolgozó munkatársak helytállásá-
ért. Továbbá megköszönte Újpest Önkormányzatá-
nak, a város vezetőjének, kiemelten pedig Nagy Ist-
ván alpolgármesternek a több éve töretlen segítsé-
get, amelyet erkölcsi és anyagi értelemben is folya-
matosan megkapnak. 

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet negy-
venöt, a Szociális és Egészségügyi Intézmény hét, 
valamint az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék In-
tézményének nyolc dolgozója részesült Polgármes-
teri dicséretben és pénzjutalomban.

A Szociális és Egészségügyi Intézmény több mun-
katársa is jutalmat kapott, az elismeréseket Dr. Var-
ga József igazgató adta át. A Semmelweis-napi ün-
nepség zárásaként Wintermantel Zsolt, Újpest pol-
gármestere újból gratulált a díjazottaknak, és kö-
szönetet mondott az egészségügyben dolgozók 
helytállásáért, a nap mint nap tapasztalható – sze-
mélyes példák sokaságával is alátámasztható – 
gondosságért és törődésért.  – B. K.
 Bővebben: www.ujpest.hu
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Kitüntették a lelkiismeretességgel és kötelességtudattal gyógyítókat

Újpest egészségéért dolgoznak
Az önkormányzat tizedik alkalommal ítélte oda  az Újpest Egészségéért-díjat. A díjátadó ünnepségre immár hagyo-
mányosan a lelkiismeretesség, a kötelességtudat és önzetlenség mintaképeként is híressé vált Semmelweis Ignác szü-
letésének évfordulóján került sor június 30-án az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban.



felhívásra hét cukrászda ne-
vezett. Az egyetlen kitétel 
annyi volt, hogy a fagylaltot 

hagyományos módszerrel kell elké-
szíteni. A vetélkedés annyira demok-
ratikus volt, hogy még a zsűri is lai-
kusokból állt. Az ítészeket ugyanis az 
Újpest-Káposztásmegyer Facebook 
oldalon toboroztuk.

FAGYIRA ÉHESEN
Rengeteg lelkes jelentkező 
akadt. A zsűrijelölteknek 
azzal kellett meggyőz-
ni a szervezőket, hogy 
megosztanak velünk 
valamilyen humoros 
történetet, anekdotát, 
amelynek középpont-
jában értelemszerű-
en a fagyi áll. Össze-
sen 11 jelentkező 
ugrotta meg ezt 
az akadályt. 

Az elbírálás 
sem szakmai ala-
pon folyt, hiszen 
akkor rengeteg felté-
telt kellett volna fi -

gyelembe venni. A cél egyszerűen az 
volt, hogy megkóstolják és megálla-
pítsák, melyik a legfi nomabb. Ponto-
zás persze azért így is volt. 

Az ítészek „vakon” láttak neki a 
tesztelésnek. Az egyes cukrászdák ter-
mékeit ugyanis egyforma, csak az al-
jukon lefelé megjelölt tároló edé-
nyekben tálalták eléjük. Háromféle 

fagyit kellett kóstolniuk, és el-
dönteni, az adott kategóriá-
nak melyik a helyi csúcsra-
gadozója: csokoládé, eper 
és a ház specialitása. 

CSODÁS ÍZKAVALKÁD
Nos, a zsűri arcán sok érzést lehe-
tett felfedezni, de az mindenki szá-
mára egyértelmű volt, hogy vala-

A kóstolók szerint az Andretti Cukrászdában készítik a legjobb fagyit 

A legfi nomabb nyalánkságok
Az Újpesti Sajtó Kft. néhány hete hirdette meg az I. Újpesti Fagyiversenyt. Arra vol-
tunk kíváncsiak, a számtalan jobbnál-jobb újpesti fagyizó közül melyikben készítik a 
legfi nomabb jeges nyalánkságot. A zsűri az Andretti Cukrászdát találta a legjobbnak.

A
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Címzetes főjegyző lett
Címzetes főjegyzői címet kapott dr. Vitáris Edit, Újpest Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatalának jegyzője.

kinevezésre tett felterjesztést, melyben dr. 
Vitáris Editet címzetes főjegyzői címre ter-
jesztik fel a Kormányhivatal, majd a minisz-

terelnök egyetértését is kikérve – Wintermantel 
Zsolt polgármester javaslatára – 2011. január 27-i 
képviselő-testületi ülésen fogadta el az újpesti köz-
gyűlés.

A címzetes főjegyzői cím adományozására min-
den évben július 1-jén, a Köztisztviselők Napján ke-
rül sor. Dr. Vitáris Edit jegyző is ezen alkalommal 
kapta kinevezését. A július 4-i vezetői értekezleten 
Wintermantel Zsolt polgármester vezetőtársai kö-
rében virágcsokorral köszöntötte a városházán a hi-
vatal vezetőjét. 

Dr. Vitáris Edit 1990 óta a hivatal jegyzője, az el-
telt több mint húsz évben bebizonyította, hogy 

szakmai felkészültsége garancia a város megfelelő működésére, fejlődésére. Jegyzőként részt vett a rendszerváltás-
tól napjainkig tartó önkormányzati átalakulás minden egyes lépésében.

Dr. Vitáris Edit, a Kriszt Lajos Emlékére Alapítvány elnöke, a belügyminiszter által adományozott Aranygyűrű ki-
tüntetés tulajdonosa. A kerületi közigazgatásban eltöltött 20 éves hivatalvezetői tevékenysége elismeréseként az 
elmúlt év novemberében, Buda, Pest, Óbuda egyesítésének 137. évfordulóján, Tarlós István főpolgármester Buda-
pestért-díjban részesítette.

A címzetes főjegyzői cím a köztisztviselői és hivatalvezetői pálya újabb elismerése. 
Gratulálunk!

A

mennyien úgy reagálnak a jeges 
csodák ízkavalkádjára, mint a meta-
klórperbenzoesav az alkénekre (na-
gyon jól). 

ANDRETTI A CSÚCSON
A versenyben nem volt második 
és harmadik, csak első díjakat osz-
tottunk ki. Mindössze 1-2 pont kü-
lönbség adódott a cukrászdák kö-
zött. Mindhárom kategóriában vé-
gül ugyanaz az induló győzedel-
meskedett, az Andretti Cukrász-
da. A házigazda Horváth Cukrászda 
kitett magáért, ezúton is nagy kö-
szönet illeti. A szervezők valameny-
nyi közreműködőnek, a résztvevő 
cukrászdáknak, az önkéntes kós-
tolóknak köszönik, hogy segítettek 
az  első fagyiverseny létrejöttében, 
sikerében. A zsűri nehezen tápász-
kodott fel az asztalok mögül, mivel 
lelkiismeretesen ellátva feladatukat, 
degeszre ették magukat. 

A vetélkedő folytatódik. Várha-
tóan a hűvösebb idő beköszönté-
vel sütiversennyel, jövő nyáron pe-
dig újabb fagyikóstolással.  – U. N.
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Gazdát keresnek 
a BMX-pályához
Rendezi az önkormányzat az Óceánárok utcai BMX 
ügyességi pálya sorsát. A folyamatos rongálások, bir-
tokháborítás és a jelenlegi használat mellett fennál-
ló balesetveszély megszüntetése érdekében pályáza-
ton keresik a kezelőjét.

Az üzemeltetés az ingatlan térítésmentes haszná-
latba adása, tömegsport jellegű kerékpáros sport- és 
szabadidő tevékenység céljára történik. A pályát az 
Újpesti Farkasok Kerékpáros Egyesület 2009 szep-
temberéig működtette, azóta nincs gazdája. Az ön-
kormányzat minimum 5 évre adja használatba, a pá-
lya-működtetési, -üzemeltetési pályázat nyertesével 
az ÉPÍT Zrt. használati szerződést köt.

Nincs üresjárat 
a táborban
Wintermantel Zsolt polgármester rengeteg sporteszköz kí-
séretében látogatott el a Tábor utcai napközis táborba, 
ahol közel kétszáz diák vakációzik. Mint elmondta, kö-
zelről is szerette volna személyesen is látni, milyen élet zaj-
lik a táborban. Örömmel fedezte fel, hogy az önkormány-
zat tábornyitó ajándéka, két hatalmas hinta, telitalálat volt, 
nincs üresjárat. – Boldog gyerekekkel találkoztam – folytatta 
Újpest polgármestere – és ez a legfontosabb tapasztalatom.

Polgármesteri vizit 
a nyugdíjas klubban

Kerti padok 
ajándékba
Szívesen látott vendégeket fogadott a Bársonyszív 
nyugdíjas klub a SZEI Őszi Fény Integrált Gondo-
zóközpont Király utcai nyugdíjasházában. A klub-
tagokhoz Wintermantel Zsolt polgármester látoga-
tott el, a SZEI újonnan kinevezett igazgatója, dr. 
Varga József társaságában.

A polgármester nem érkezett üres kézzel: több, 
fából készült kerti padot és asztalt hozott magával. 

A nagy tapssal fogadott ajándékot kedves műsorral 
köszönték meg a klubtagok és a gondozóközpont 
lakói, akiket Monori Erika, a klub vezetője mutatott 
be. Képünkön: a Generációk egymás közt, egymásért 

országos rendezvény Ki Mi Tud-jában hatodik he-
lyezést elért Újpesti javasasszony kórus, akik ének-
kel, rímbe szedett életbölcsességekkel szórakoztat-
ták a közönséget. – B. K.
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Két, mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet alakított ki az önkormányzat a  
Szent István téren, a református templommal szemközt. Létesítésükre lakossági kérés nyomán ke-
rült sor. Az autóval közlekedő  mozgássérültek így a piacon kívül könnyebben elérik a postát, az 
Újpesti Gyermek- és  Ifjúsági Házat valamint a  Polgármesteri Hivatal épületét is.



Prog ram-
nap tár 
Július 8-tól július 21-ig     

IDŐ SZA KI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� 9.00-18.00: Anne Riihele (Finnország) 
ikon kiállítása, július 10-ig. Újpesti 
Polgár Centrum, Újpest Galéria
� 9.00-18.00: „Örményország-Gjumri”. 
Bezdjiam Andranik fotókiállítása, július 
19-ig. Újpesti Polgár Centrum 
� 9.00-18.00: A Karinthy Frigyes ÁMK 
tanulóinak „Local to Global” c. környe-
zetvédelmi kiállítása, szeptember 
12-ig. KFÁMK Főépület Galéria.
� 9.00-18.00: Vincze Ágota és 
Képzőművészeti Körének kiállítása. 
„Tiszta forrásból, a továbbélő népművé-
szet” címmel. Rajz- és festménykiállítás, 
szeptember 12-ig. KFÁMK Főépület 
� 9.00-18.00: A H58 alkotókör képző-
művészeti kiállítása. A kiállítás megte-
kinthető augusztus 20-ig. Újpesti 
Gyermek Galéria
� Július 31-ig: Az FSZK Király 
Könyvtárában Závodszky Ferenc grafikus-
festőművész képeinek tárlata. A könyvtár 
nyitva tartási idejében látogatható.

Július 8., péntek
TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.30 és 18.30: Kondicionáló torna. 
Ady MK

Július 9., szombat
19.00: Karaoke. HAKME Klub
20.00: Karaoke-party. Külvárosi Kávéház

Július 11., hétfő
MEGEMLÉKEZÉS
17.00: A II. világháborúban elhurcolt 
újpesti polgárok emléknapja. 
Önkormányzati megemlékezés a 
Mártírok u. 58. számú ház falán lévő 
emléktáblánál. Beszédet mond: 
Wintermantel Zsolt polgármester

TORNA, MOZGÁS
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. 
Ady MK

KÉZMŰVESSÉG
17.00-20.00: Kerámia stúdió. Ady MK

Július 12., kedd
TORNA – IDŐSEKNEK
9.00-10.00: „Dobbants rá nagyi!”, 
„Mozdulj rá nagyi!” Ady MK

Július 13., szerda
MOZGÁS, TORNA
17.00 és 18.00-tól: Kondicionáló torna. 
Ady MK

Július 14., csütörtök
TORNA – IDŐSEKNEK
9.00-10.00: „Dobbants rá nagyi!”, 
„Mozdulj rá nagyi!” Ady MK

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

Július 15., péntek
TORNA, MOZGÁS
17.30, 18.30: Kondicionáló torna. Ady MK

Július 16., szombat 
19.00: Karaoke. HAKME Klub

Július 17., vasárnap
SZÍNJÁTSZÁS
14.00: Színjátszó kör próba. HAKME 
Klub

Július 18., hétfő
KÉZMŰVESSÉG
17.00-20.00: Kerámia stúdió. Ady MK

Július 19., kedd
TORNA IDŐSEKNEK
9.00-10.00: „Dobbants rá nagyi!”, 
„Mozdulj rá nagyi!” Ady MK

Július 21. csütörtök
TORNA-IDŐSEKNEK
9.00-10.00: Dobbants rá nagyi! Mozdulj 
rá nagyi! Ady MK

TANÁCSADÁS
15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat. Ady MK

ZÁRVA A GYŰJTEMÉNY!
Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény 
augusztus 30-ig zárva tart. Sürgős eset-
ben telefonon (370-0652), vagy a 
szollosym@admk.hu címen tudnak 
segítséget nyújtani.

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

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

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

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

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

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

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

Elmélkedés Liszt Ferenccel
Az Adorate Művészeti Egyesület 2011 
őszén zenei kurzust hirdet Liszt Ferenc 
egyházi kóruszenéje címen. A kurzuson 
mindenki részt vehet, részvételi díj nél-
kül aktív énekesként és akár passzív 
hallgatóként is. A kurzus 5 héten keresz-
tül tart, minden szombaton 9-től 12-ig. 
Helyszín: Ady Endre Művelődési 
Központ  (Tavasz utca 4., színházterem.) 
A kurzus szükséges anyagát az Egyesület 
biztosítja. A kurzus két záró koncerttel 
ér véget, aminek előfeltétele a kurzus 
alkalmain való állandó, aktív részvétel. 
Jelentkezni lehet e-mailen (adoratevk@
gmail.com, vagy telefonon: 06-20-215-
7078), jelentkezési határidő: 2011.
augusztus 26. A kurzust vezeti: Dombó 
Dániel karnagy.

Megjelent az Újpesti 
Helytörténeti Értesítő

Múltunk 
emlékei 
és titkai
Megjelent az Újpesti Helytörténeti 
Értesítő legújabb száma. A negyed-
évente megjelenő újság Múltidéző és 
Tanulmány rovataiban – egyaránt 
Szöllősy Marianne tollából – az 
Újpesti Ipartestület múltjából idéz.

A Közlemények rovatban többek 
között Varga Károly az újpesti villamos-
vasúti járműtelep történetét tárja az 
olvasó elé, Iványiné Konrád Gizella Berda 
Józsefről és Aba Novák Vilmosról készült 
írását közli a lap. Dr. Kriska György a 
szennyvíztisztítóról ír, cikkének címe: 
Öntsünk tiszta vizet a Dunába! Az 
Újpesti Helytörténeti Értesítőben folyta-
tódnak a már megkezdett sorozatok. Így 
Iványi János folytatja az 50 éve felszá-
molt újpesti Öreg-temetőről készült írá-
sát, időközben a 13. epizódjához érke-
zett Rojkó Annamária Aschner Lipót éle-
tét bemutató sorozata, míg Krizsán 
Sándor a metróépítés hajráját osztja 
meg az érdeklődőkkel. A híres újpestiek 
sorozatban Hirmann László Goll János 
pedagógus-zenetanárt, az újpesti sport-
élet lelkes szervezőjét mutatja be 
nekünk. A lap vezető témájához kapcso-
lódik Szöllősy Marianne interjúja, aki 
Csaballa Ödönről, az újpesti Ipartestület 
1974-ben elhunyt jegyzőjéről kérdezte 
lányát: Bakos Béláné Csaballa Alicét.

Az Újpesti Helytörténeti Értesítő térí-
tésmentes lapszámai korlátozott pél-
dányban elérhetők az Újpesti 
Helytörténeti Gyűjteményben, az Ady 
Endre Művelődési Központban és a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati 
irodáiban. 
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Horgászverseny!
Újpest Önkormányzata 2011. július 9-én, szombaton 
horgászversenyt, illetve főzőversenyt hirdet a Dunakeszi 
Kavicsbánya tavon. Az újpestiek egyénileg és csapatban 
is indulhatnak az értékes nyereményekért. A pecások mel-
lett a barátokat, családtagokat is várunk, akik a főzőverse-
nyen mérhetik össze tudásukat.  Bővebben: www.ujpest.hu

Szavazzanak a meglepetésre!
Az ujpest.hu weboldalon várjuk szavazataikat arról, ki legyen a meglepetés vendég az Újpesti Városnapok 
szombati napján, 2011. augusztus 27-én.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
Kiss Péter (MSZP) országgyűlési képviselő fogadóórát tart 
2011. július 13-án, szerdán 13.30-tól a IV. kerületi MSZP iro-
dájában (Nádor u. 1.). Lehetőségük van telefonon bejelent-
kezni (a várakozás elkerülése miatt) a 441-5555-ös számon.

TISZTELT ÚJPESTIEK!
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy irodánk nyá-
ron a megszokott nyitvatartási renddel folyamato-

san működik. A Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezetének ingye-
nes jogsegély szolgálata, illetve a képviselői fogadóórák júli-
us és augusztus hónapban szünetelnek. Irodánk nyitva tartá-
sa: H-P: 11-18-ig. Cím: 1042 Bp., Árpád út 56.  tel: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

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

Lász ló tér 7. alatt.

NYÁRON SZÜNETEL
Szalma Botond önkormányzati képviselő (KDNP) 
fogadóórája a nyáron szünetel. Szeptembertől a szo-

kásos rendben működik, minden hónap első hétfőjén 
18-19 óráig a KDNP helyiségében (Templom u. 4.). Addig 
is, önkormányzati ügyekben Szalma Botond az alábbi 
címen érhető el: kdnpujpest@gmail.com vagy szalma.
botond@kdnpbudapest.hu

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

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

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

20 518 7830-as te le fon szá mon – bár mi kor. Belán Be at rix 
ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső pén te kén 
17 órá tól, Sza bó Gá bor ön kor mány za ti kép vi se lő min den 
hó nap el ső hét fő jén 17-18 órá ig az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szer ve ze té nél (1046 Bp., Ná dor u. 1.) 
tar ta nak fo ga dó órát. Hor váth Im re ön kor mány za ti kép vi-
se lő min den hó nap el ső szer dá ján 17 órá tól tart fo ga dó-
órát a Cso ko nai Vi téz Mi hály 12 Év fo lya mos Gim ná zi um-
ban (1046 Bp., Bőr fes tő u. 5-9.).  

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

Ezúton értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy nyári szünet 
miatt a következő klubnap dátuma: 2011. augusztus 5.

www.mszpujpest.hu

 

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

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

Újpestért 
Egyesület

Ösztönzés a hatékonyabb működésre
Aprónak tűnő, de jelentős hatású az a módosítás, amelynek több kerületi polgármesterrel együtt Wintermantel Zsolt is kezdeményezője volt a parlament-
ben. Az országgyűlésben jövő héten tartanak zárószavazást a javaslatról. Ha elfogadják, a közfeladatot ellátó, 100 százalékban önkormányzati, állami tulajdon-
ban lévő cégek abban az esetben nem tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá, amennyiben nettó árbevételeik 80 százaléka a tulajdonosuktól származik. 
A még érvényben lévő szabályozás szerint e cégekre abban az esetben nem vonatkozik a közbeszerzés törvény, ha árbevételük 90 százalékát származtatják tulaj-
donosuktól. Ha elfogadják a módosító javaslatot, az ösztönözheti az újpesti önkormányzat cégeit a hatékonyabb működésre, saját bevételeik növelésére. (un)

P Á R T H Í E K
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Vizsgaremekek, 
remek ötletek
A végzős diákok és a felnőttképzésben résztvevők 
vizsgamunkáiból kaphatott ízelítőt az, aki felke-
reste az elmúlt hetekben a Kozma Lajos Faipari 
Szakközépiskolát. A kiállítás utóélete is tanulsá-
gos. Koronka Lajos igazgatóval beszélgettünk. 

– Miként összegezné a tapasztalatokat?
– A vizsgaremekek kiállítása nem csupán ízelítő volt 

az intézményben folyó gyakorlati képzésről, hanem 
bemutatta az Újpesten nagy tradíciókkal rendelkező, 
folyamatosan változó és megújulásra képes szakma 
klasszikus faipari termékei mellett a design igen fontos, 
el nem hanyagolható szerepét. A faipar divat jellegét. 

– A kiállítás mit üzent a szakembereknek és mit a 
lakberendezés iránt érdeklődőknek?

– A tárlat lehetőséget adott a bemutatkozásra és 
a szakmai kapcsolatok építésére. Visszajelzést kap-
tunk abban: a technikus és lakberendezés képzés 
mellett érdemes volt útjára indítani a bútorműves- 
bútortervező, művészképző szakmát is. 

– A kiállításon modern íróasztal, faragott fi ókos 
komód, ajtós komód, restaurált ónémet szekrény, gó-
tikus ládaülés, reneszánsz székasztal, art deco kör-
asztal vonzotta a szemet, valamint több szék megújí-
tására láttunk példát…

– Bennünket is meglepett diákjaink találékonysága, 
fantáziája. A kiállítás előkelő helyein szereplő tömörfa 
bútorok elsőrendűek. De voltak első pillantásra meg-
lepő munkák is: diákjainktól azt kértük, a lomtalaní-
tás idején fellelhető székekből tervezzenek újat és al-
kossák is újra azokat. Láthatóvá vált, hogy a fához mi-
lyen jól illeszkedik a műanyag, a szőrme, ízléses az oly-
kor meghökkentő színvilág. Iskolánknak az is feladata, 
hogy megőrizzük a fi atalokban lévő kreativitást.

– A fi ataloknak nincsenek 
elhelyezkedési gondjaik?

– Tény, hogy a gazdasági 
válság az asztalos szakmára is 
hatott. Ugyanakkor el kell fo-
gadnunk, hogy – reményeim 
szerint átmeneti időre – biz-

tos megélhetést elsősorban azok a faipari vállalkozások 
jelentenek, amelyek külföldi megrendelésre dolgoz-
nak. A skandináv államokban, vagy Németországban 
ugyanis jobban érződik a szakma divat jellege, 10 éven 
belül a lakosság zöme legalább egyszer bútort cserél. 

– Ön nemcsak ismert pedagógus család tagja, ok-
tatási szakember, a közéletben is dolgozik, a képvise-
lő-testület tagja, a 9-es választókerület egyéni képvi-
selője. Összekapcsolható a kétféle hivatás?

– Talán hasonló kvalitások kellenek mindegyikhez: szor-
galom, kitartás és idő nélkül egyik sem hoz eredményt. 
Hosszú távra kell mindkét helyen terveznem.  – B. K

Szeretetteljes 
fogadtatás, sikeres 
koncertturné

Erdélyben járt karitatív koncertturnén má-
jus elején a Csokonai Vitéz Mihály 12 Év-
folyamos Gimnázium Gyermekkara, vala-

mint az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Harmonia 
Angelika Furulya együttese. A diákok nem csak 
énekkel, zenével érkeztek. Az újpesti gimnázium-
ban összegyűjtött tartós élelmiszereket, tansze-
reket, könyveket, édességet, és a támogatók ál-
tal felajánlott pokrócokat, pólókat, ajándék-kulcs-
tartókat vittek az erdélyi magyaroknak és az árva-
házi gyerekeknek. Az utat Újpest Önkormányzata 
300 000-, a Mesterségek Iskolája Alapítványa 
50 000-, az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapít-
ványa pedig 75 000 forinttal támogatta. A Cso-
konai Gimnázium tanárai és a kórustagok szü-
lei közel 100.000 Ft-ot ajánlottak fel a dévai és a 
gyimesbükki árvaházi gyerekek és az erdélyi ma-
gyarok megsegítésére. Az élményekről Pászti Ká-
roly kórusvezetőt kérdeztük.

– Miként jött a turné és a gyűjtés ötlete?
– Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg ben-

nem, hogy miért ne lehetne az egyre több sikert 
elérő Csokonai Gyerekkarral a kerületen kívül is 
koncertezni, tudásunkat megmutatni, Újpest hí-
rét messzebbre is elvinni. A Corvina Consort ze-
nészeként, énekeseként voltak már Erdélyről is be-
nyomásaim, tapasztalataim. Így jött szóba ez a tur-
né. Tudva és hallva az itt élők nehéz helyzetéről, és 
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes munkásságá-
ról, azonnal jött az ötlet, hogy látogassuk meg a dé-
vai és a gyimesbükki árvaház lakóit is, akiket nem-
csak énekszóval, hanem az általunk gyűjtött ado-
mányokkal is meglepnénk. A koncertturnén fellép-
tünk még a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Er-
zsébet Gimnáziumban, a csíkszeredai Koós Károly 

Szakközépiskolában és a Segítő Mária Gimnázium-
ban valamint a Csíksomlyói templomban. 

– Milyen élményekkel tértetek haza? 
– Több nagy pillanatot éltünk át. Csak párat említ-

ve: megrendítő volt a Gyimesbükki és a Dévai Árvaház 
lakóival való találkozás, ahol óvodás korú gyermekek 
toppantak elénk az ajtó mögül. Megható élményként 
éltük meg a csíksomlyói zarándok templomi koncer-
tet, és az ezeréves határ megtekintését is. 

– Lesz-e újabb koncertkörút? 
– Biztosan. Folytatni kívánjuk a magyar lakta te-

rületek látogatását, a következő évben Délvidékre 
indulva. Meghívást kaptunk azonban Belgiumba és 
Skóciába, de visszahívtak Dévára is. Nyáron eldől, 
melyik helyszín lesz a befutó.  – B. K. 

 Bővebben: www.ujpest.hu

Újpest díszpolgára lesz Károlyi gróf

Nyolcvanadik 
születésnapján 
köszöntötték
Nagykárolyi Károlyi László nevezetes, nyolcva-
nadik születésnapjára, amelyet a jeles nap, jú-
nius 29-ét követő szombaton tartottak, össze-
sereglett a világ több táján élő rokonság, ba-
rát. A Fóton tartott ünnepségen Újpest Ön-

kormányzata nevében Dr. 
Hollósi Antal főorvos, a 
Károlyi Sándor kórház or-
vos igazgatója, országgyű-
lési képviselő vett részt.

– A nagyszámú köszöntők 
között adtam át Újpest Ön-

kormányzata ajándékát – egy Kossut-kardot – és 
Wintermantel Zsolt polgármester úr személyes jókí-
vánságait. Az ünnepeltnek elmondtam azt is, hogy a 
június 30-i testületi ülésen született döntés értelmé-
ben László grófot Újpest díszpolgárává avatjuk au-
gusztus végén, a városnapok alkalmával. Nagykárolyi 

Károlyi László köszönő szavaiban külön kitért a szá-
mára oly kedves és fontos Újpest elismerésére, ame-
lyet megtisztelőnek tartott. A fóti kastély kertjében 
színes műsorral köszöntötték a grófot. Dr. Gerber 
Alajos, Újpest díszpolgára a múltbéli családi kap-
csolatok apropóján is üdvözölte az ünnepeltet, s je-
len volt Szöllősy Marianne gyűjteményvezető, a Fóti 
Károlyiak Alapítvány tagja, továbbá Monori Józsefné 
is – mondta Dr. Hollósi Antal.

A Károlyiak fóti templomában a születésnap al-
kalmából megtartott szombati ünnepi szentmisét 
a váci püspök mutatta be, a fóti és a zebegényi 
plébános atyák részvételével. – B. K

A diákok és kísérőik a csíksomlyói templom előtt.E
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Előzetesben az újpesti rabló, akit 
gyilkossággal is gyanúsítanak
Július uborkaszezon, de nem a nyomozók számára – kezdte a BRFK 
sikeres elfogásairól tartott sajtótájékoztatót Fülöp Valter bűnügyi 
helyettes, ahol egy csepeli kettős gyilkosság és egy újpesti felderítés 
részleteit ismertették.

Az újpesti elfogás, amiről újabb részletek derültek ki kedden, a Külső 
Szilágyi úton történt eset volt. Az 57 éves férfi  áldozat holttestét a fi a ta-
lálta meg. A tettes a IV. kerületben már ismert rablónak számított, lopá-
si ügyei miatt volt már dolga a rendőrséggel. Pont egy rablásos ügyben 
volt elszámoltatáson a gyanúsított a rendőrségen, ahol rákérdeztek erre 
a gyilkosságra nála, és kiderült, hogy a megölt férfi tól készpénzt és mobil-
telefont tulajdonított el. A  gyanúsított a gyilkosságot egyelőre tagadja.

Olvasóink fi gyelmébe!
Nyári „menetrendre” áll át az 

Újpesti Napló. Legközelebb jú-
lius 21-én találkozunk, augusz-
tus 11-től pedig újból hetente.

Addig a www.ujpest.hu-n, illetve 
az Újpest-Káposztásmegyer 

Facebook oldalon követhetik 
nyomon az eseményeket!

Kedvezmény 
a panelkorszerűsítéshez
,A közterület-használati díj csökkentésével segíti az önkormányzat a 
panelházak fűtési rendszerét korszerűsítő lakóközösségeket. A 2009-es 
Zöld Beruházási rendszer Panel Alprogram és a Klímabarát Otthon Ener-
giahatékonysági Alprogram pályázatán nyertes társasházak számára a 
pályázathoz köthető kivitelezések közterület-használati díjából 90 száza-
lékos kedvezményt ad Újpest Önkormányzata. A gazdasági bizottság jú-
nius 29-én felhatalmazta a polgármestert, hogy a kedvezményes közte-
rület-használati szerződéseket kösse meg.

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

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

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

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

MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAKÉPZŐ ÚJPESTEN
OKJ képzés (érettségi után két év + vizsga) 

grafi kus, díszítőfestő (templomfestő)
műtárgyvédelmi asszisztens (restaurátor)

A média szak önálló, de pluszként is felvehető.
Bp., Jókai u. 6-ban (Kassai u. és Jókai u. sarok)

Szolgáltató iroda
minden szerdán 15-18 óráig és csütörtökön 

10-13 óráig van felvilágosítás.
e-mail: vepeti99@gmail.com

Tel.: 06 20 358 3539

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom Önt 

családjával, partnerével, bará-
taival együtt a holokauszt 

újpesti áldozatainak 
emléknapja alkalmából rende-

zendő megemlékezésre, 
2011. július 11-én, hétfőn 

17 órakor, Újpesten az Árpád 
út és Mártírok utca kereszte-

ződésében lévő, az elhurcoltak 
emlékére állított 
emléktáblához.

Emlékezzünk 
együtt!

Újpest Önkormányzata

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata

ÚJPEST
AUTÓSISKOLA

Délelőtti és délutáni 
tanfolyamok!

Diákoknak nyári akció:
Az elméleti díj 25 000 Ft 

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

három fő esetén 
8000 Ft fejenként!

Tanuljon Budapest 
2. legsikeresebb autós-

iskolájában! 

Címünk: 1043 Buda-
pest, István út 5.

(Újpest-Központban, 
az Ady Művelődési 
Házzal szemben)

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

www.ujpestautosiskola.hu
  

PÁLYÁZAT LAKÁSHITELESEKNEK
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete, az 
átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támo-
gatásáról szóló 25/2009. (X. 01.) számú Önkormányzati rendelet felhatalmazá-
sa alapján, annak elősegítése érdekében, hogy az érintettek lakástulajdonukat 
megtarthassák, és a fi zetőképességüket helyreállítsák, pályázatot írt ki. Részle-
tek az www.ujpest.hu weboldalon.

ATISNAK 36. SZÜLINAPJÁRA

– a lányok – 
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Időskor és napfény
Az életkor előrehaladásával csök-
ken a bőr víztartalma, átalakul a 
véráramlás és ezek hatással van-
nak a hám működésére is. A nap-
fény általános rákellenes hatása 
régóta ismert. A D-vitamin en-
nek hatására kerül a szervezetbe, 
amelynek időskorban amúgy is 
csökken a szintje.

bőr elvékonyodása, csökkent rugal-
massága, sérülékenysége, a lassult 
sebgyógyulás hajlamosítanak külön-

böző pigmentzavarok, növedékek kialakulásá-
ra. Ezek az elváltozások lehetnek jóindulatú-
ak, csupán esztétikai problémát okoznak, el-
távolításuk viszonylag egyszerűen megoldha-
tó. Másik csoportba a rosszindulatú képletek 
tartoznak, ezen belül is többféle elváltozást 
különíthetünk el- bazalioma, spinalioma és a 
manapság sokat emlegetett melanoma, me-
lyek a korai felismeréssel gyógyíthatóak. Lehe-
tőség van helyi kezelésre, modern biológiai vá-
laszt módosító készítménnyel, másrészt sebé-
szi módszerrel, szövettani védelemben. Ezért 
nagyon fontos néhány szabály betartása:

Időskorban többféle gyógyszer szedésé-
re van szükség, fontos fi gyelembe venni ezek 
esetleges fényérzékenyítő hatását.
–  11 és 15 óra között ne tartózkodjunk na-

pon!
–  Fényvédők és védőruházat (kalap, napszem-

üveg, szellős pamutruha) használata.
– A bőr kornak megfelelő hidratálása.

Gyanús elváltozások – színeltérés, méret 
változás, váladékozás – esetén bőrgyógyászati 
vizsgálat javasolt, évente legalább egyszer szű-
rővizsgálaton való részvétel, 
ezekre bőrgyógyászati szak-
rendelésen illetve különbö-
ző szűréseken van lehetőség.
 – DR. DRAGODÁN KATALIN 

bőrgyógyász

N A G Y I - I D Ő

– Bár korábban úgy nyilatkoz-
tunk, hogy Péter nem lesz az Új-
pest játékosa, néhány megbeszé-
lés után közösen mégis a folyta-
tás mellett döntöttünk- mondta 

Kovács Zoltán sportigazgató. – A 
támadó elfogadta a klub szak-
mai és anyagi feltételeit, az Új-
pest FC pedig a lehetőségéhez 
képest legjobb ajánlatot biztosít-

va visszavette a keretébe. Öröm-
teli számunkra, hogy így alakult, 
mert Péter az elmúlt nyolc év 
egyik legfontosabb játékosa volt 
a csapatnak.

– Dr. Bartha Csabával és Ko-
vács Zoltánnal tárgyaltam, akik 
elmondták, hogy felülvizsgál-
ták a helyzetemet, és hozzátet-
ték, jó lenne, ha együtt tudnánk 
működni –mondta Rajczi. „Nyil-
vánvalóan ehhez nekem is hozzá 
kell tennem a magamét, és ezért 
amit ajánlottak, azonnal elfo-
gadtam. Ezt követően a szakmai 
stábbal egyeztettünk, és rendez-
tük az eddigi vitás kérdéseket. Az 
edzők elmondták, hogy mit vár-
nak tőlem, de erről most nem 
szeretnék beszélni, mert ezt bel-
ügynek tekintem. Mindeneset-
re, úgy érzem, nem jelent prob-
lémát, hogy megfeleljek az edzők 
elvárásainak. Elismerem, hogy 
voltak nézeteltéréseink, de any-
nyira nem vesztünk össze, hogy 
ne tudtunk volna felülemelkedni 
a problémáinkon. Azt talán nem 
kell hangsúlyoznom, hogy mit je-
lent számomra az Újpest, itthon 
más csapatban nem szívesen ját-
szottam volna. Most már csak 
arra koncentrálok, hogy minél 
hasznosabb tagja legyek a csa-
patnak” – jelentette ki a labda-
rúgó. – ÚFC/GG

– Az Újpest FC tulajdonosi kör szándéka az új igaz-
gató kinevezésével az, hogy a csapatot működtető 
kft. menedzsmentjének irányítása, illetve a sport-
szakmai feladatok támogatása, ellenőrzése az ügy-
vezető igazgató hatáskörébe tartozzon. 

Dr. Bartha Csaba ügyvezető igazgató: – Óriási 
megtiszteltetésnek és felelősségnek tartom, hogy 
Magyarország egyik legnagyobb múlttal rendel-
kező klubjának az ügyvezető igazgatója lehetek. 
Gyorsan kellett döntenem, és ahogy már a debre-

ceni lemondásom alkalmával is elmondtam, ha ka-
pok egy olyan lehetőséget, amelyben megtalálom 
a kihívást, azonnal igent fogok mondani. Ez most 
elérkezett. Tradicionális, jól működő klubhoz ke-
rültem, és annyit ígérhetek, hogy minden terüle-
ten törekszem a még hatékonyabb működés ki-
alakítására. Az Újpest FC hagyományai megköve-
telik az eredményességet, de az utóbbi időben a 
csapat szereplése és a klub működése elmaradt a 
szurkolók által elvárt szinttől. Ennek okainak kide-
rítése lesz az elsődleges feladatom. A klubnál dol-
gozókkal már röviden elbeszélgettem, amikor el-
mondtam, hogy nálam csak a teljesítmény számít. 
Az eredményekhez, rend, precizitás és pontos szá-
monkérés szükséges – ezt mondatja velem a sze-
mélyes sportmúltam is. Mindenkitől tudásának 
száz százalékát várom. (www.ujpestfc.hu)

A

Az Újpest FC megállapodott Rajczi Péterrel, 
aki továbbra is klub játékosa marad

Rajczi az Újpesté
Mint ismeretes, a 11-szeres válogatott támadó szer-
ződése június 30-án lejárt, így szabadon igazolható-
vá vált. Az Újpest FC és a játékos azonban hétfőn, a 
múlt történéseit felülvizsgálva új, egy plusz egy éves 
szerződést kötött. Rajczi keddtől edz a csapattal, és 
utazik a soproni edzőtáborba is.

Száz százalékot vár el

Új ügyvezető 
a focistáknál
A tulajdonosi kör döntése értelmé-
ben július 1-jei hatállyal új ügyveze-
tő igazgató, Bartha Csaba irányítja az 
Újpest FC-t. Csehi István továbbra is a 
klub kötelékében folytatja munkáját.
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In gat lan el adó/kiadó
� Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es sa-
roktelken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten 
összkomfort, klíma, riasztó) jó állapotú családi 
ház, szépen gondozott kerttel, 2 beállós garázs-
zsal 43,99 MFt-ért eladó. A Nagyváradligeti lakó-
parkban cserét beszámítunk. Tel.: 06-1-233-0849, 
06-20-525-0216

� Csend, zöld. Pesten családi ház eladó, Rákos-
palota kertvárosban, Vácbottyán utcában. Körbe-
járható 80 m2-es, nagyon jó állapotú, hőszigetelt 
550 m2-es telek, 2 kocsinak fedett beálló. I. á.: 26,6 
MFt, tel.: 06-30-478-1118 

� Eladó és kiadó Újpesten, jó közlekedéssel, csen-
des környezetben, 2 szobás, összkomfortos, csa-
ládi ház (telek, udvar, beépített előtér, gazdasági 
épület). Tel.: 06-30-392-4030

� Eladó régi Palotán 80 m2-es és 35 m2-es, 2 la-
kásos családi ház, a telek 430 m2. Szülőkkel tör-
ténő költözés esetén ideális. Együtt és mégis kü-
lön. OTP átvállalás lehetséges 4 emeletes házban, 
II. emeletig beszámítok, kb. 60 m2-es lakást. Tel.: 
06-20-480-8574

� Városkapunál 71 m2-es, galériázott lakás eladó. 
Két generáció részére alkalmas, összesen 110 m2-
es. Tel.: 06-30-367-8308

� Csodálatos hegyi fekvésű gyümölcsfákkal, sző-
lővel teli 800 négyszögöles telkem, kis téglaház-
zal, (víz, villany, fűtés), Nagyoroszi falu szélén el-
adom. Folyamatos gyümölcsérés biztosított. I. á.: 
2,8 MFt, tel.: 06-1-369-3336, 06-30-609-9681

� Eladó Újpesten, a Nyár utcában, 35 m2-es, erké-
lyes, 1 + 1 fél szobás lakás. A Pozsonyin 1 + 1 fél 
szobás, 54 m2-es vagy hosszú távra bútorozatlanul 
sürgősen kiadó, magánszemélytől. Tel.: 06-20-349-
6819, 06-70-565-4804

� Sződön, Pesthez 22 km-re lévő, 300 négyszögöles 
telken, összkomfortos, 120 m2-es családi ház, csöndes, 
nyugodt környezetben eladó. Tel.: 06-20-476-1414

� Újpesten eladó egy 37 m2-es, magas földszin-
ti, jó állapotban lévő téglaépítésű, konvektoros, 
védőrácsos, szép világos lakás. I. á.: 7,8 MFt, tel.: 
06-1-369-9781

� Eladó 35 m2-es panellakás, nagy erkéllyel tu-
lajdonostól. 1+1 félszobás, összkomfortos, VIII. 
emeleti 7,5 MFt-ért. Újpest központ közeli. Tel.: 
06-20-504-9072

� Eladó Újpesten egy 37 m2-es, egy szoba, össz-
komfortos lakás, felújított, esztétikus, III. emeleti, 
lift nincs. I.á.: 8,2 MFt, tel.: 06-20-431-9724

� Eladó Újpesten egy 98 m2-es és egy 46 m2-es 
összkomfortos lakások egymás mellett, külön mé-
rőórákkal (víz, gáz, villany), gépkocsi beállási lehe-
tőség, pince, padlás, szép udvar, jó közlekedés. Ár: 
25,5 MFt, tel.: 06-30-422-3797

� Eladó Káposztásmegyer II-őn, 41 m2-es, 2004-
ben épült, II. emeleti (lift van), 1 szobás, parket-
tás, újszerű, tehermentes lakás, saját tárolóval, 
parkolás zárt udvarban. Tulajdonostól, ár.: 13 MFt, 
tel.: 06-30-249-1618

� Horizontházban, I. emeleti, 53 m2-es, ameri-
kai konyhás, 1 + 1 fél szobás lakás, 11 m2-es er-
kéllyel, 6 m2-es terasszal eladó. I. á.: 18 MFt, tel.: 
06-30-219-2500

� Tulajdonostól eladó Árpád üzletházhoz, egye-
temhez közel, 54 m2-es, 1 + 2 félszobásra átala-
kított, járólapos, parkettás, világos konyhás, víz-
órás, biztonsági rácsos, parkra néző, keleti fekvé-
sű panellakás. Ár: 8,75 MFt, tel.: 06-30-992-8999

� Megyeren 84 m2-es, 2 + 2 félszobás, nagy tera-
szos, dupla komfortos, felújított sorházi lakás, tá-
rolóval, autóbeállóval eladó. Izzó telepen lévő in-
gatlant cserébe beszámítunk. I. á.: 22,9 MFt, tel.: 
06-30-200-5685

� Budapest, IV. kerület Káposztásmegyer, Lakko-
zó utcában, I. emeleti, 73 m2-es, 2 + 2 fél szobás, 
plusz nappali, konyha elrendezésű panellakás el-
adó. I.á.: 11,5 MFt, érdeklődni: 06-70-773-8240

� Megyeren ház, extra anyagokból, igényes vevő-
nek, 200 m2-es lakótér, kétszintes 130 négyszög-
öles saroktelek, 5 éves, eladó tulajdonostól. Lakást 
50 m2-ig beszámítok. Nyári lebonyolítás. I.á.: 69,9 
MFt, tel.: 06-30-500-2424

� Újpesten a Megyer lakóparkban, 2 emeletes 
téglaépületben, földszinti, 90 m2-es, még nem la-
kott, igényesen kialakított öröklakás, teremgarázs-
zsal eladó. Tel.: 06-20-476-1414

� IV. kerület Kordován téri, 36 m2-es, 1 szobás, III. 
emeleti panel, franciaerkélyes, megegyezés szerin-
ti áron eladó tulajdonostól. Tel.: 06-70-530-7645

� Téglaépítésű 80 m2-es, magasföldszinti lakás 
tulajdonostól eladó. Kertkapcsolat, jó közleke-
dés, kellemes környezet, Újpest csendes részén. 
Hévízgyörkön 4301 m2-es zárttelki telek eladó Bu-
dapesttől 40 km-re. Tel.: 06-30-378-7341

� Újpesten 3 és fél szobás gázfűtéses ház, 556 
m2-es telekkel, melléképülettel, azonnal átadható. 
Kedvezményes áron eladó! I. á.: 23,5 MFt, tel.: 06-1-
379-5475, 06-30-294-9420, tulajdonostól.

� XV. kerületben, csendes utcában, 50 m2-es iker-
ház rész, beépíthető tetőtérrel és szoba, konyhás 
melléképület, kis kerttel eladó. Irányár: 16,2 MFt. 
Tel.: du: 06-30-665-5147 és 06-20-554-7188

� TULAJDONOSTÓL ELADÓ IV. Szigeti József ut-
cában, négyemeletes ház II. emeletén 67 m2-es, jó 
állapotú, 2 + 1 félszobás, erkélyes, redőnyős, víz-
órás és tehermentes panellakás. Garázsbérleti jog 
átruházható! Irányár: 11,4 MFt. Közvetítők ne ke-
ressenek. Tel.: 06-20-374-6759

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

� Sződliget mellett: Václigeten eladó egy 1109 m2-
es telek, kis faházzal, víz villany van. Irányár: 3,2 MFt 
Tel.: du: 06-30-665-5147 és  06-20-554-7188

� Pesti New York Ingatlan keres eladó vagy ki-
adó lakásokat, házakat, irodákat. Eladási juta-
lék 3,5%, bérbeadás, 1 havi bérleti díj. Elérhető-
ség: www.pesti-budai.hu , tel.: 06-70-703-3242

� 1 fő részére 21 m2-es öröklakás bérleti szerződés-
sel azonnal kiadó, nem panel. Tel.: 06-1-369-5224

� Kiadó kis szoba Újpesten, Metróhoz közel, közös 
fürdőszoba és konyha használattal. Ingatlanosok kí-
méljenek! Tel.: 06-70-353-6716, 06-70-306-50-13

Irodahelyiséget kiad
� Újpest Központban 40-110 m2-es, utcafron-
ti irodahelyiségek tulajdonostól kiadóak. Tel.: 
06-30-512-7748

Ingatlant vesz
� Magánszemély vásárolna 2 szobás, világos 
konyhás, panellakást, Újpest Városközpont köze-
lében, 1-4 emeletig, Nógrád megyei, 1,3 MFt érté-
kű, Újpesttől 65 km-re lévő parasztház beszámítá-
sával. Tel.: 06-20-945-8864

Ingatlant cserél
� Káposztásmegyer I-en elcserélném 85 m2-es, 4 
szobás, étkezős, erkélyes, parkettás, dupla kom-
fortú lakásomat, 2+1 fél szobás étkezős, erkélyes-
re, értékkülönbözettel. Tel.: 06-20-921-9477

Tároló
� Újpesten a Perényi Zsigmond utcában 9 m2-es he-
lyiség kiadó raktározás céljára. Tel.: 06-30-328-3555

Szolgáltatás
� Szobafestés, mázolás, tapétázás, minőségi 
munka, bútormozgatással, fóliatakarással, kor-
rekt árak, kezdés megbeszélés szerint. A takarítás-
ból Önnek nem sokat hagyunk. Bodnár László tel.: 
06-1-369-6674, 06-20-442-9570

� Akciós vízóra csere! Megrendelhető Dobos 
szerelvény üzletben, Újpalota, Páskomliget 47. 
Tel.: 410-3619. Csoportos megrendelés további 
engedmény. Csaptelepek, wc-tartályok cseréje.

� Klímatelepítés, karbantartás, javítás garanciával. 
Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-931-7486, 
06-30-864-5544, www.annauklima.hu

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

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

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

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

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

� Ha tud olyan kis munkát, amit más, mi szí-
vesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, 
vízszerelő szakemberek állnak a rendelkezé-
sükre. Tel.: 06-20-416-5879; 06-30-486-7472

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

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

� Mosógép, mosogatógép, mikro sütő javítás 
Tel.: 06-20-921-8329

Oktatás
� Iskolára hangoló foglalkozások 6-18 éveseknek 
minden tantárgyból. Korrepetálás, felzárkóztatás, 
fejlesztés. Pótvizsgára felkészítés hatékony mód-
szerekkel. Időpont egyeztetés: 06-30-729-0564 és 
06-1-230-6425

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

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

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

� Matematikából, fizikából szaktanár órákat ad, 
pótvizsgára felkészítést vállal általános- és középis-
kolások részére. Tel.: 06-30-408-8466, 06-1-783-7003

� Matematika pótvizsgára felkészítés, nyári fel-
zárkóztatás, gyakorlás, általános iskolásoknak Új-
pesten, tapasztalt szaktanártól. Tel.: 06-30-409-
0730, 06-1-233-3208

� Matematikából, magyarból korrepetálást, pót-
vizsgára, érettségire való felkészítést vállal szakta-
nár házaspár. Tel.: 06-30-856-0975

� Korrepetálást, pótvizsgára való felkészítést vál-
lalok: matematika, fizika és kémia tantárgyakból. 
Tel.: 06-20-936-1083, 06-1-369-6087

� Fizikából, matematikából pótvizsgára felké-
szít gyakorlott tanár, hétvégén is. Tel.: 06-1-233-
2141, 06-30-815-7452, 06-30-969-3600, e-mail: 
bndzsuzsa@gmail.com 

� Fejlesztő pedagógus vállalja általános iskolások 
pótvizsgára való felkészítését 1-5. osztályig. Egész 
évben tantárgyi felzárkóztatás, részképesség fej-
lesztés (Sindelar, Meixner). Óvodásoknak isko-
la előkészítő egyénileg vagy kiscsoportban. E-ma-
il: eperke2000@citromail.hu, tel.: 06-70-261-4400

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

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

Bejelentkezés: személyesen 
vagy telefonon 

a 20/448-15-26 számon.

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

Az Újpesti Napló hirdetésfelvétele 2011. 
július 14-től augusztus 5-ig nyári leállás 
miatt szünetel. Első hirdetés felvételi nap: 
2011. augusztus 8., hétfő.

A vál lal ko zói és mé re tes hir de té sek 
fel vé te le hét főn 9-17, szer dán 9-16, 
csü tör tö kön 9-15 órá ig. (Ebédszünet: 
12-13) Hir de té sü ket a hirdetes@
ujpestimedia.hu cí men is fel ad hat ják. 

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

Rész le tes in for má ci ót 
a www.ujpest.hu 

weboldalon ol vas hat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

� Nagy gyakorlattal rendelkező lendületes, haté-
kony gimnáziumi (10-18 év) angoltanár órákat ad 
minden korosztálynak. Tel.: 06-70-408-1935

Állást kínál
� Ingatlanközvetítéshez keresünk munkatár-
sat Újpesti ingatlanirodánkba. E-mail: banati.
andras@dh.hu, tel.: 06-30-619-5650

Egészség
� Légy fitt! Nordic walking az Újpesti 
Farkaserdőben kedd-csütörtök-szombat 17.00-
19.00 óráig. Infovonal Török Lili, tel.: 06-30-342-
7806, e-mail: lili57@digikabel.hu

Vegyes
� Eladó jutányos áron, elektromos fűnyíró, per-
metező, szivattyú, vízszerelési anyagok. Tel.: 06-70-
307-1558

� Pentium 4-es számítógép monitorral, komp-
letten, szép állapotban eladó. Internetezéshez, 
irodai munkára, játékhoz kitűnően használható. 
Igény esetén házhoz szállítom és beüzemelem. Ár: 
20 000 Ft, tel.: 06-20-374-6616

� Használt, jó állapotú, 3 fiókos Zanussi, Lehel fa-
gyasztó. Kb 500 db-ból álló nemzetközi, használt 
telefonkártya, 10 db 200 Ft-os 1998-as érme, el-
adók! tel.: 06-1-230-1438, 2011-06-20-470-0148

Üdülés
� Bakonyi üdülési lehetőség www.jasd.albatop.hu. 
Üdülési csekket elfogadunk. Tel.: 06-70-212-0737

� Balatonlellén, szoba kiadó, 2500 Ft/fő/éj, egyéb 
kedvezmények, felszerelt konyha, kert és fürdő-
szoba használattal. Tel.: 06-20-214-8847
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Az Újpesti 
Piac- és 
Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      22 Ft-tól               35 Ft-tól
Újburgonya 138 Ft-tól             140 Ft-tól
Vöröshagyma 248 Ft-tól             200 Ft-tól
Fejessaláta     150 Ft-tól             200 Ft-tól
Retek    100 Ft-tól             200 Ft-tól
Újhagyma    140 Ft-tól             150 Ft-tól
Karfiol  200 Ft-tól             300 Ft-tól
Spenót, sóska                  –             350 Ft-tól
Paradicsom 260 Ft-tól             280 Ft-tól
Koktélparadicsom              –               800 Ft-tól
Paprika  198 Ft-tól             250 Ft-tól
Spárga               1000 Ft-tól                  – 
Főzőtök  200 Ft-tól             100 Ft-tól
Cukkini  300 Ft-tól            150 Ft-tól
Új karalábé 100 Ft-tól            100 Ft-tól
Új zeller                    200 Ft-tól           150 Ft-tól
Eper  698 Ft-tól                  –
Alma  298 Ft-tól       –
Új sárgarépa   200 Ft-tól         350 Ft-tól
Új fehérrépa 300 Ft-tól         400 Ft-tól
Josta                  –               500 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Fekete ribizli        500 Ft-tól            400 Ft-tól
Egres                            –                500 Ft-tól
Cseresznye        680 Ft-tól            500 Ft-tól
Meggy         350 Ft-tól             350Ft-tól
Málna               1000 Ft-tól          600 Ft-tól
Nektarin         348 Ft-tól       –
Őszibarack        298 Ft-tól          340 Ft-tól
Sárgabarack        348 Ft-tól          300 Ft-tól  
Új fokhagyma   140 Ft/db-tól     150 Ft/db-tól
Zöldbab         300 Ft-tól          400 Ft-tól
Zöldborsó                                 –                350 Ft-tól
Fejtőbab         480 Ft-tól          500 Ft-tól
Új cékla                                 –                300 Ft-tól
Csemege kukorica          60 Ft-tól  80 Ft-tól
Kovászolni való uborka     200 Ft-tól          200 Ft-tól
Rebarbara                 –               100 Ft-tól
Padlizsán            500 Ft-tól          400 Ft-tól
Patiszon                –                150 Ft-tól
Görögdinnye (import)     148 Ft-tól       –
Görögdinnye (hazai)        148 Ft-tól          148 Ft-tól
Sárgadinnye        198 Ft-tól          248 Ft-tól
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ÖSSZEKÖLTÖZTÜNK!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. június 7-től Budapest összes kerületében együtt gyu ˝ jti 
a mu ˝ anyag- és fémhulladékot. A szelektív hulladékgyu ˝ jtő szigeteken továbbra is megmarad az öt darab hulladékgyu ˝ jtő tartály, 
csupán annyi lesz a változás, hogy a sárga színu ˝  mu ˝ anyag- és a szürke színu ˝  fémkonténerbe egyaránt be lehet dobni a mu ˝ anyag 
és a fémhulladékot. A kétféle hulladékot az ürítést követően különválogatják és újrahasznosítják.
 

Az FKF Zrt. számít a lakosság véleményére, benyomásaira és tapasztalataira, 
ezért az alább található elérhetőségekre várja az észrevételeket.

fkfzrt@fkf.hu      Kék szám: 06 40 353 353, 06 40 FKF FKF

FEri sokkal csendesebb, 
amióta együtt vagyunk!

Tegyünk együtt
környezetünkért!

FEPET hird Ujpesti Naplo 209x130.indd   1 6/21/11   1:46 PM



Tüzes mutatványok 
és rock and roll
A Wintermantel Zsolt polgármester által meghirde-
tett „Találkozzunk többször!” 2011-es újpesti prog-
ramsorozat emlékezetes műsorokkal, mutatványok-
kal, koncertekkel zárta a júniust: 24-én, Szent Iván éj-
jelén, másnap, az Újpesti Zenekarok Fesztiválján.

16 K é p g a l é r i a

A Szent István tér megtelt érdeklődőkkel

A gólyalábasok nem (csak) tréfáltak

Káprázatos tűztáncot lejtettek a téren

A No SeatbeltZ lett a legjobb újpesti zenekar

Szabadtéri színház is szórakoztatta a publikumot

A húrok közé csaptak, dübörgött a rock and roll

Újpest az én negyedem – Curtis koncertje volt a csúcspont
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