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ÚJPESTI NAPLÓ

PARKOKAT GONDOZNAK,
ELKÖVETŐKET FOGNAK
Szorgalmasan és kézzel fogható ered-
ménnyel dolgoznak az újpesti közterü-
leteket rendben tartó városgondnok-
ság, és az itt élők értékeire vigyázó va-
gyonőrség munkatársai.  – 4-5. oldal 

AZ ÖNKORMÁNYZAT FIZETI
A DIÁKOK TANKÖNYVEIT
Az újpesti önkormányzat ingyene-
sen biztosítja az általános iskolások 
tankönyvcsomagját. A menzadíjból 
pedig 50-100 százalékos kedvezményt 
kapnak a rászorulók.   – 2. oldal 

CSÚCSPROGRAMOK AZ ÚJPESTI 
VÁROSNAPOKON
Valamennyi korosztály megtalál-
ja az érdeklődésének megfelelő 
programot az Újpesti Városnapok 
minden eddiginél szélesebb kíná-
latában.  – 7–9., 16 oldal 

NEM MEHETETT ÍGY TOVÁBB 
A KLUB
Leo Beenhakker az Újpesti FC nemrégi-
ben kinevezett szakmai vezetője az Új-
pesti Naplónak exkluzív interjút adott, 
amelyben a vezető edző menesztésé-
ről és terveiről beszél.   – 13. oldal 

www.ujpest.hu

Az újpesti Horváth Cukrászdában augusz-
tus 20-ra a magyar tájak búzájából sütik a 
nemzet kenyerét és elkészítik a különlegesen 
fi nom országtortát.  – 3. oldal

Együtt 
az ország! 



MIBE KERÜL?
Újpest Önkormányzata rendeleté-
vel önkormányzati támogatásban 
részesíti – több feltétel megléte ese-
tén – az általános iskoláskorú gyer-
mekeket nevelő családokat. (Erről 
részletesen előző lapszámunkban ír-
tunk.)

Ami az összegeket illeti, az Angol 
Tagozatos Általános Iskolában pél-
dául az alábbi tankönyvcsomag költ-
ségeket állja az önkormányzat: Az 1. 
évfolyamos tanulók tankönyvcso-
magjának ára 7666 forint, a másodi-
kosoké 7131 forint, a harmadikosoké 
13 990 forint, a negyedikeseké 9531 
forint. Felső tagozaton az A és B osz-
tályok tankönyvcsomagja között né-
hány száz forintos eltérést találtunk, 
összeállításunkban azonban csak egy 

árat jelzünk:  az 5. évfolyamon 14 145 
forintot, hatodikban 14 300 forintot, 
hetedikben 18 160 forintot, nyolca-
dikban 17 550 forintot kell(ene) fi -
zetni.

HÁNY KILÓ?
Több előírásra is fi gyelni kell: a tanu-
lók szüleit tájékoztatni kell az adott 
osztályban használni szándékozott 
tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. 

évfolyamokra beiratkozott tanulók 
heti órarendjét úgy kell kialakítani, 
hogy az egyes tanítási napokon hasz-
nált tankönyvek tömege a három ki-
logrammot ne haladhassa meg. A 
szülői szervezet az 1-4. évfolyamokra 
beiratkozott tanulók heti órarendjé-
nek összeállításánál – a tankönyvek 
grammban kifejezett tömegére te-
kintettel – egyetértési joggal rendel-
kezik.

ISKOLATÁSKÁK, FÜZETEK
Az MTI kérésére egy fővárosi papírke-
reskedésben összeállított adatok sze-
rint a legolcsóbb iskolatáska 10.990, a 
legdrágább 29.990 forintba kerül. Kis-
méretű tolltartó kapható 700 és 1890 
forintért, felszerelve a legolcsóbb 
2500, a legdrágább 4500 forint. Go-
lyóstoll van 50, de 4560 forintért is, 
míg körzőből a legolcsóbb 430, a leg-
drágább készletben 13.390 forint. 

A tankönyvek már az iskolákban
Nyomdaillatú, súlyos csomagok. Megérkezett a Nebuló Könyvház Kft.-től vala-
mennyi évfolyam tankönyvcsomagja a Megyeri Úti Általános Iskolába. Az önkor-
mányzat iskolái augusztus 17-től folyamatosan kapják meg a közelgő tanév köny-
veit, feladatlapjait, hogy a jövő héten évfolyamonkénti beosztásban átadhassák a 
kis és nagydiákoknak. Megkezdődött a visszaszámlálás, közeleg szeptember elseje!

A nyelvkönyvek is 
beletartoznak 
az önkormányzat által 
kifi zetett csomagokba

Újpest adja a 
tankönyveket
Az önkormányzat valamennyi újpes-
ti általános iskolásnak kifi zeti a tan-
könyveit – tudtuk meg a városházán. 
A vonatkozó önkormányzati rendelet 
szerint az 1-8. osztályosok teljes tan-
könyvcsomagját ingyenesen kapják 
meg a diákok. Ebbe beletartoznak a 
nyelvkönyvek is. Az iskolák összeállít-

ják saját tankönyvcsomagjaikat, ame-
lyeket az önkormányzat megvásárol. 
Csak azok a tankönyvek nem kerül-
nek bele a tanévkezdő ingyenes cso-
magba, amelyeket az előző tanév(ek)
ben is használtak a diákok, így nincs 
szükség újból beszerezni, például az 
atlaszok.

Ingyenes tankönyvekre az Újpes-
ten bejelentett állandó lakcímű di-
ákok jogosultak, ahová legalább az 
egyik szülő is be van jelentve.

Akinek kérdése van az iskolakez-
déssel kapcsolatban, hívja napközben 
az oktatási és művelődési osztályt a 
06-1-231-31-53-as számon, ahol kész-
séggel válaszolnak. – U. N.
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Hány forintba kerül egy iskolás elindítása?

Iskolakezdés: árak és grammok
Összeállításunkban az iskolakezdéssel kapcsolatos anyagi és fi zikai terheket, valamint a 
különböző  támogatási lehetőségeket mutatjuk be.



Horváth Ferenc négyezer szelet kecskeméti barackkal 
töltött kölestortát ad az ünnephez

Itt az ország torta!
A kecskeméti barackkal töltött kölestorta receptje győ-
zött, ez lesz az ország augusztus 20-i, születésnapi tortá-
ja.  Horváth Ferenc mestercukrász, az újpesti Horváth Cuk-
rászda tulajdonosa az idei cukrász versengésbe nem szállt 
be, de felkérték a háromtagú zsűribe.

– „Most megvalósíthatom a recept alapján. Ha már erre 
tortára esett a választásunk, éjjel-nappal foglalkoztat – 
mondja némi éllel az Újpesti Naplónak. Tagadhatatlan, 
hogy a születésnapra különleges torta született, amely-
nek megvannak az értékei, ugyanakkor megkockáz-
tatom: elkészítése szinte lehetetlen odahaza. Mun-
kaigényes, és a hozzávalók alapján is igényes süte-
mény született, még mi is a kí-
sérleti szakaszban vagyunk. 
Izgalmas időszak ez: au-
gusztus 20-ától üzlete-
inkben kínálhatjuk, amit 
meg is teszünk, és épp-
úgy, mint az ország szüle-
tésnapos korábbi tortákat, a kí-
nálatban tartjuk.”

A cukrászda remekműveinek ismerőjeként kétkedéssel fogadom, hogy a Hor-
váth Cukrászdának bármi fejtörést okozna. Ám Horváth úr elmondja, a kü-
lönleges desszertnek nehéz a technológiája, speciális formát igényel a krém, és 
nagy mennyiségben megvalósítani is nehéz. 

– „A krémet, formába öntés után fagyasztani kell. Most azt teszteljük, a for-
mából kiöntve miként viselkedik normál hűtőtérben, és a tányéron. A hétvégi 
rendezvényre ugyanis abból a 20 ezer szeletből, amelyet a budai rakparton osz-
tanak szét a kecskeméti barackkal töltött kölestortából, négyezer szeletet mi 
szállítunk. Ennyit nem lehet egy nap alatt elkészíteni. A lisztérzékenyek és cu-
korbetegek számára szánt ajánlást véleményem szerint a média kissé felnagyí-
totta. Tény, hogy elkészíthető a recept némi átalakításával számukra is, de az 
alaprecept semmiképpen nem felel meg nekik.”

– Milyen a Horváth-cukrászdában készülő kölestorta?
– Talán abban különbözhet más cukrász műhelyektől, hogy pontosan követjük a 

leírást, szigorúan tartjuk a receptet. A torta, amelynek fényképe és leírása szinte min-
den internetes portálról letölthető, ezért dolgoztat meg bennünket. Külön fi gyel-
met fordítunk a küllemére is, keressük a legszebb színű sárgabarackot dekorációnak”.

A NEMZET KENYERE
Az ünnepre nemcsak édességgel rukkol elő a cukrászda, megsüti a nem-
zet kenyerét is.

„Cukrászdáinkban a hét meghatározott napjain kenyeret is kínálunk. Mint 
ismert, az ország megyéiből, továbbá a környező országok magyarlakta terü-
leteiről Mohácson hagyományteremtő céllal összeöntötték az ország búzá-
ját, amelyből őrlés után augusztus 20-án készülő Nemzeti Kenyeret Pécsett 
szentelik meg. A búzából mi is sütünk hagyományos technológiával készülő 
kenyeret, az ünnepre nemzeti szalaggal felpántlikázzuk. Ízletes és nem rom-
lik meg. Jómagam tíz napos szeletből készítettem a reggeli szendvicsemet. Se-
gítőim ezt sem cáfolni sem megerősíteni nem tudják, mint mondják, náluk 
még aznap elfogyott az utolsó morzsáig – mondja Horváth Ferenc.  – B. K. 

Több mint egymillió adag ebéd
Alábbiakban az újpesti oktatási és nevelési intézményekben fi zetendő 
étkeztetési költségeket és kedvezményeket foglaljuk össze.

Újpest bölcsődéseire az önkormányzat maga főz. Az önkormányzat ok-
tatási-, nevelési intézményei, vagyis az óvodák, általános és középiskolák 
számára ebben a tanévben is a Junior Vendéglátó Zrt. szállítja a napi étel 
adagokat. Az új tanév első hónapjára a közeli napokban kezdődik a befi -
zetés. Az elmúlt évben 1 278 511 adag ebédet, 853 185 reggelit és 861 867 
uzsonnát rendeltek az újpesti oktatási-, és nevelési intézmények.

Mint ahogyan az Önkormányzat Gazdasági Intézménye tájékoztatásá-
ból megtudtuk, az infl ációval megegyező mértékben, 4,9 százalékkal emel-
kedtek az idei tanévre a térítési díjak. A napi háromszori étkezésért az óvo-
dákban 396 forintot, az általános iskolák 1-4, valamint 5-8. osztályosai egy-
aránt 466 forintot, az egyszeri étkezésért, vagyis az ebédért a gimnazisták 
381 forintot fi zetnek szeptembertől.

A gyermek- és diákétkeztetés minőségét a Gazdasági Intézmény megbí-
zásából egy külsős cég folyamatosan ellenőrzi. 

50–100% KEDVEZMÉNY
A gyermekétkeztetés során fi zetendő térítési díjak mértékéről törvény ren-
delkezik. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, 
óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fo-
gyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézménybe járó gyer-
mek esetén az intézményi térítési díj 100%-át; az e kitételek alá nem tarto-
zó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után, és a három- vagy 
többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át 
kell kedvezményként biztosítani. E normatív kedvezmények a tanuló után a 
nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig biztosítottak. – UN

Hatdarabos fi lctollkészlet 260 fo-
rinttól 1260 forintig vásárolható, a szí-
nesceruza-készlet ára 290 és 5500 fo-
rint között mozog. A 12 darabos víz-
festék ára 580 forinttól 2620 forintig, 
a zsírkrétáé 260 forinttól 1850 forin-
tig terjed. A színes tempera ára 1970 
forint, míg az ecsetkészlet 510 forint.

Egyszerű füzetet lehet kapni 60 fo-
rintért, spirálfüzetet 300 forintért. A 
tízdarabos iskolai rajzlap 60 forintba, 
az írólap 150 forintba kerül. A tiszta-
sági csomag ára 630 forint, a tornazsá-
ké 1560 forinttól 3650 forintig terjed.

TÁMOGATÁS A MUNKAHELYTŐL
Az iskolakezdési támogatást a köz-
oktatásban részt vevő gyermek után 

családi pótlékra jogosult szülő vagy 
gyám, illetve az előbbiekkel közös 
háztartásban élő házastárs veheti 
igénybe. Minden jogosultsági évben 
egy alkalommal, ha az őt foglalkoz-
tató munkáltató lehetővé teszi. A 
támogatás a tanévkezdettől számí-
tott 60 napon belül használható fel 
kizárólag tankönyv, egyéb tanesz-
köz vagy ruházat vásárlására (vagy 
célhoz kötött felhasználású utal-
vány formájában, vagy a megfelelő 
számlák bemutatása alapján pénz-
beli megtérítéssel). Idei változás, 
hogy a szülő vagy házastárs mellett 
már a gyermek gyámja, illetve an-
nak házastársa is igénybe veheti a 
támogatást. – MTI, UN

3 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  2 8 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  a u g u s z t u s  1 8 . K ö z t é r



4 K ö z t é r

Milliós bírságot is kaphatnak 
a lusta tulajdonosok

Küzdelem 
a parlagfűvel
Magyarországon a 2,5 millió aller-
giás beteg közül minden második 
a parlagfűtől szenved, a növény ir-
tása elemi érdekünk. Azért is érde-
mes odafi gyelni erre, mert milliós 
bírság is lehet a dolog vége. Újpes-
ten a gyommentesítés folyamato-
san zajlik. 

Legjobban teszik az ingatlan tulajdonosok, ha a 
telkükön saját maguk irtják a parlagfüvet, mert ha 
a szomszéd telefonál a hivatalba, az osztály mun-
katársai helyszíni szemlét tartanak. 

– Amennyiben a panaszbejelentés megalapo-
zott (tehát az adott év június 30. napját követően 
parlagfű található az ingatlanon), az élelmiszer-
láncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény 
alapján, tulajdoni lap kikérését követően, közér-
dekű védekezés végrehajtására kerül sor – nyilat-
kozta lapunknak Cserteg-Mikola Györgyi, a Város-
üzemeltetési Osztály környezetvédelmi ügyinté-
zője. – A védekezés során felmerülő költségeket 
a földhasználónak kell megfizetni. Ezt követően 
az egész iratanyag másolatát megküldjük a Fő-
városi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Szolgála-
tának, ők jogosultak a növényvédelmi bírság ki-
szabására.

A bírság nagysága a fertőzöttség mértékétől, a 
parlagfű fejlettségi állapotától, és számos egyéb 
tényezőtől függ: a legkisebb tétel 15 ezer, a leg-
nagyobb pedig ötmillió forint. Ha valaki három 
éven belül visszaeső, a bírság az említett tételek 
többszöröse is lehet. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterü-
letek fenntartása, gyommentesítése ütemezetten, 
folyamatosan történik

BEJELENTÉS
A korábbi években növényvédelmi szempont-
ból gondot jelentő ingatlanok tulajdonosait 
az illetékesek időben (2011. május) felszólítot-
ták növényvédelmi kötelezettségeikre. Ennek, 
és valószínűleg az időjárásnak köszönhetően, az 
előző évekhez képest jóval kevesebb jelzés ér-
kezett a hatósághoz. Aki parkokban, játszótere-
ken mégis találkozik parlagfűvel, bejelentést te-
het a Polgármesteri Hivatal Városüzemelteté-
si és Környezetvédelmi Osztály, 231-3101/144 
mellékén.  – Á. T. 

Munkában a város gondnokai
Az Újpesti Városgondnokság Kft. munkatársai megállás nélkül takarítják, karbantartják, 
csinosítják a város köztereit. A hét minden napján egyszerre több helyszínen is dolgoznak. 
Felvételeink a Tél utca 20. számnál található játszótéren, illetve a Nyár utca-Rózsa utca 

találkozásánál készültek: füvet nyírtak, gyomláltak, szemetet és gazt szállítottak el.

Nem volt hangos a 
Sziget a mérések szerint

Érzékek az 
adatok ellen
A Sziget Kft. és Újpest Önkormány-
zata által kötött megállapodás ér-
telmében, a fesztivál ideje alatt 
minden nap végeztek zajméréseket, 
a kerület hat különböző pontján. A 
mérések előzetes eredményei sze-
rint a zajterhelés egyetlen alkalom-
mal se haladta meg a határértéket.

Jelentős számban érkeztek a pana-
szos telefonok a Sziget zöld számára 

és szerkesztőségünkbe is amiatt, hogy 
az újpestiek túl hangosnak találták a 
rendezvényt. Volt olyan betelefonáló 
is, aki szerint soha nem volt még eny-
nyire hallható a fesztivál, mint most. 

A Sziget Kft. által kiadott elő-
zetes mérési dokumentumok sze-
rint a fesztivál egyik napon se lépte 
túl a megengedett határértéket. Az, 
hogy mégis hallható volt Újpest több 
pontján, többek között a Duna kö-
zelségének és a viszonylag sík terep-
nek köszönhető, hiszen közismert, 
hogy a víz „viszi a hangot”, a sík tere-
pen pedig nincsenek olyan természe-
tes tereptárgyak, amelyek zajárnyékot 
biztosítanának – nyilatkozta lapunk-
nak Tóth Sándor, aki az önkormány-

zat és a Sziget közötti kapcsolattartá-
sért volt felelős a rendezvény idején. 

Senki nem léphet át a törvényen – 
folytatja Tóth, hozzátéve, így is meg-
lepően készségesnek mutatkoztak a 
szigetesek, hiszen nem egy esetben 
fordult elő, hogy telefonon jelzés ha-
tására a basszus hangokból önként 
visszavettek.

A rendezvény erőteljesen megoszt-
ja az újpesti közvéleményt. Az Újpest-
Káposztásmegyer Facebook oldalon 
élénk vita bontakozott ki. Voltak, akik 
a túlzott zajt tették szóvá, és voltak jó 
páran, akik viszont azt mondták, ők 
is hallják a Szigetet, de egy hetet min-
denki ki tud bírni, csak tolerancia és 
szándék kérdése az egész.  – U. N.
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int ahogyan Hafner Sán-
dor, az Újpesti Bűnmeg-
előzési Polgárőr Egyesület 

elnöke elmondta: szervezetük ebben 
az évben kiemelt feladatának tekin-
ti az ifjúságvédelmet. Céljuk, hogy a 
fi atalok ne váljanak bűnesetek, bal-
esetek áldozataivá. Kézenfekvő volt, 
hogy az előttünk álló tanévben be-
iktatandó ismeretek átadását már a 
nyáron teszteljék. 

Kerekes Györggyel, a tábort üze-
meltető Újpesti Gyermek- és Ifjú-
sági Ház igazgatójával megállapod-
tak abban, hogy az amúgy az er-

dők nemzetközi évéhez kapcsoló-
dó tábori tematikába beillesztik a 
bűn- és balesetmegelőzési ismerete-
ket. A polgárőrök segítője volt Far-
kas Dóra, az ÚKTV-ből is jól ismert 
rendőr hadnagy, valamint Zalasch 
Zsolt, a Katasztrófavédelmi parancs-

nokság újpesti kirendeltségének ve-
zetője.

Az augusztus 10-i zárásról, ame-
lyen az önkormányzat képviseleté-
ben Hladony Sándor képviselő volt 
jelen, mindenki lelkesen számolt be. 
A győzteseknek, amennyiben szüleik 

beleegyeznek, izgalmas kalandban le-
het részük a közeljövőben: lopott au-
tók keresésére indulhatnak a Hafner 
Sándor vezette polgárőr egyesülettel. 
Így az önkéntes rendfenntartók mun-
kájából a gyakorlatban is szerezhet-
nek tapasztalatokat.  – B. K.

akossági bejelentés alapján egy zsebtolvajt 
kaptak el péntek délelőtt az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok területén az újpesti va-

gyonőrök. Cserna Sándor közbiztonsági referens az 
Újpesti Naplónak elmondta, egy nő kísérelt meg 
lopást, egy pénztárcát tulajdonított el. Az Újpes-
ti Vagyonőr Kft. munkatársaink sikerült lefülel-
ni az elkövetőt, aki a pénztárcát menekülés köz-
ben elhajította. A vagyonőrök a rendőrség kiérke-
zéséig feltartóztatták a zsebest, akit aztán előállí-

tottak az újpesti rendőrkapitányságon. Az újpes-
ti önkormányzati lakásokban tartott pénteki lak-
cím ellenőrzés során – szintén lakossági bejelen-
tés alapján – egy betörőt értek tetten a vagyon-
őrök. Mint Cserna Sándortól megtudtuk, a férfi  az 
Anonymus utca 13. szám alatti volt bérleményé-
nek ajtaját igyekezett feltörni, amelyet kiürítésekor 
az önkormányzat lezárt. A betörési kísérletet vég-
rehajtó férfi  a rendőrkapitányságon kötött ki. 
 (un)

Zsebtolvajt, lakásbetörőt értek tetten az Újpesti Vagyonőr Kft. munkatársai

Elkövetőket fogtak a vagyonőrök

L

Bűn- és balesetmegelőzési verseny napköziseknek

Polgárőrök a Tábor utcában
A Tábor utcai napközis tábor közelgő zárását is előre vetítette az a játékos, ámde ala-
pos ismereteket felmérő verseny, amelyet augusztus 10-én rendeztek. 

Tavasz a Tavasz 
utcánál
A természet csodájának 
lehet tanúja, aki az Ady 
Művelődési Központ ud-
varán sétál. Meglepve ta-
pasztaltuk, hogy újra ki-
nyílt az orgona. A nö-
vény egyébként május 
elején, anyák napja kör-
nyékén virágzik.

M

Életmentő 
pontok Újpesten
Életmentő pontok – automata 
defi brillátor készülékek Újpesten: 
Ady Endre Művelődési Központ 
(1043 Budapest Tavasz utca 4.) Pol-
gármesteri Hivatal (1041 Budapest 
István út 14.) Polgármesteri Hiva-
tal Káposztásmegyeri Kirendelt-
ség (1048 Budapest Hajló utca 42-
44.) Újpesti Szent István téri piac, 
Piacfelügyelőség.



Az önkormányzat cége közel háromezer önkor-
mányzati lakást, és több mint ezerötszáz nem lakás 
célú bérleményt kezel. 

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleinkkel fo-
lyamatosan tartsuk a kapcsolatot – mondja Barkóczi 
Marietta (képünkön) kezelési igazgató. – Jó, ha a lakók 
időben értesülnek minden őket érintő dologról, ezért 
hamarosan, és rendszeresen szeretnénk megjelentet-
ni egy kis kiadványt, egy hírmondót, amelyet minden 
lakásba eljuttatunk. Persze addig sem 
áll meg az élet: levélben tájékoz-
tatjuk az embereket a határoza-
tokról, a hitelállományról, a va-
gyonról, a tervekről. 

A társaság igen sok épülettel 
foglalkozik, ráadásul a nem álta-
luk kezelt házakban is találha-
tók önkormányzati lakások, és 
az ezekkel való kapcsolattartás 
is a tevékenységi körükbe tar-
tozik. Érkeznek az észrevételek, 
kérdések, olykor panaszok 
mindenfelől.

– Nálam csapódnak le a panaszok, amelyek-
re válaszolok, szakmai tanácsokat adok – folytat-
ja az igazgató. – Tizenkét éve foglalkozom társas-
házkezeléssel, úgy gondolom, hogy elég tapaszta-
lattal rendelkezem. 

Újpesten két-három kiváló társasházkezelő tény-
kedik, ám a kisebbek nem nagyon foglalkoznak a 
tulajdonosokkal. Az is megesik, hogy el sem lehet 
őket érni. Nincsenek alkalmazottaik, nincs meg a 

technikai háttér. 
– Nagyon büszke vagyok arra, hogy a 

kintlévőségeink folyamatosan csökken-
nek – zárja mondandóját Barkóczi Mari-
etta. – Két kollégánknak semmi más dol-

ga nincs, mint hogy ezekkel foglalkozzon. 
Rugalmasak vagyunk, jogászaink segítségé-

vel tereljük megfelelő irányba a hátralékoso-
kat. Mielőtt bíróságra mennénk, megpróbá-

lunk velük egyezkedni. Általában elfogadják az 
emberek, s megértik, hogy ezek a pénzek fede-
zik a ház működését, és megkötik a részletfi zeté-

si megállapodásokat. Természetesen, aki nem 
tud, vagy nem akar együttműködni, az fi -

zetési meghagyást kap, bíróságra jár-
hat, vagy végrehajtó keresi fel. 

Az Újpesti Vagyonkezelő 
Zrt.-nél odafi gyelnek a kö-
zös képviseletre. 

 – ÁDÁM TAMÁS
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Az önkormányzati cégnél 
tapasztalat, eszköz és szakértelem 
is rendelkezésre áll

Közös képviselet 
– rugalmasan
Kevés olyan lakóközösség létezik, 
ahol minden kiválóan működik: 
sok a hátralék, döcögősen megy az 
ügyek intézése, a közös képvisele-
tet ellátó cégek nem állnak a hely-
zet magaslatán. Lapunk több pana-
szos levelet bemutatott a témában, 
az Újpesti Párbeszédben is sokan 
tettek kifogást ezzel kapcsolatban A 
házkezelésben komoly tapasztalat-
tal rendelkező önkormányzati tulaj-
donú Újpesti Építési és Épületgond-
noksági Kft-nél jártunk, ahol zökke-
nők nélkül látják el ezt a feladatot.

Vétkezik, aki 
nem itt étkezik!
Néhány hónapja nyílt meg Káposztásmegyer szí-
vében a Burger House and Café, és a forgalma-
sabb időszakokban máris sorok kígyóznak a 
gyorsétterem előtt. A tulajdonos szerint a siker 
azzal magyarázható, hogy nem engednek a mi-
nőségből: csak és kizárólag friss alapanyagból ké-
szülnek a saját ízeket rejtő hamburgerek, és más 
fi nomságok. 

Kordován téren lévő, tízemeletes panel-
házak között megbúvó üzletet három 
hónapja nyitotta Lázár Péter, aki újjá va-

rázsolta a helyiséget, és amennyire lehetett, a köz-
vetlen környéket is kicsinosította. A vállalkozó 
más területeken sikereket ért már el, ám az étter-
mek világában ez az első próbálkozása, egy régi 
álom vált valóra. 

– Nincsenek jó tapasztalataim az éttermekkel 
kapcsolatban, az udvariassággal és az ételek mi-

nőségével is gondjaim akadtak, úgyhogy azt már 
tudtam, min kell változtatni – mondja Lázár Pé-
ter. – A vendég odamegy vissza, ahol jól érzi ma-
gát, ahol kedvesen bánnak vele, és jó az étel. Ál-
landóan ez lebeg a szemem előtt. A hamburger-
piac telített, úgyhogy többszörös a kihívás, de ez 
a szép ebben a szakmában. Látszólag egyszerű-
nek tűnik egy hamburger összerakása, csakhogy 
egyáltalán nem mindegy, hogyan és milyen ízesí-
téssel készül. Több hónap kísérletezés után szü-
letett meg a hús receptje. Nálunk ismeretlen fo-
galom a fagyasztóból elővett hús, zöldség, csak 
friss termékből lehet minőségi ételt készíteni. Így 
jóval kisebb az árrés, de a befektetés, hosszabb 
távon kamatostól megtérül. Mi a legjobbak aka-
runk lenni. 

Ez az üzletfi lozófi a minden kétséget kizáróan 
bevált: egyre bővül a vendégkör, egyes időszakok-
ban nem egyszerű hozzájutni a frissen sült húsos 
hamburgerhez, sorok kígyóznak az üzlet előtt.

– Ahogy megismerték az ételeinket, úgy vitték 
a hírünket az emberek – veszi át a szót Börcsök 
Henrietta üzletvezető. – Kérdezgettük a betérő-
ket, min változtassunk, mit csináljunk másképp, 
barátságos hangulat alakult ki. Jó érzéssel tölt el 
bennünket, ha elégedettek a vendégek.

 Az egyik rajongó ezt írta: Vétkezik, aki nem itt 
étkezik! – ÁDÁM T.

Made In Újpest
Made in Újpest címmel új ro-
vatot indítunk. Sorozatban mu-
tatjuk be azokat a kereskedelmi, 
szolgáltatói és vendéglátói vállal-
kozásokat, amelyek garantáltan 
minőségi teljesítményt nyújta-
nak. Hogy mi alapján választunk? 
Nem lehet más mércénk, mint 
az újpestiek véleménye: a már 
sokak elismerését kiváltó helyek-
re hívjuk fel olvasóink fi gyelmét.

A



– Ne felejtsük el leszögezni, hogy a 
nevében ugyan idén nem szerepel, de 
ez sorrendben a XIX. Újpesti Városna-
pok – mondja Tóth Sándor, az Újpes-
ti Sajtó Kft ügyvezetője. 

– Miért tartotta ezt fontosnak meg-
jegyezni?

– Jól érzékelhető talán, hogy Újpest 
új vezetése igyekszik nemcsak a szű-
ken értelmezett hétköznapokat, de a 
különleges eseményeket, hétvégéket, 
ünnepeket is kellemessé tenni. Hisz-
szük, hogy ettől javul a közérzet, erő-
södik az „újpestiség” érzése, és a ná-
lunk egyébként sem átlagos lokálpat-
riotizmus.  A Városnapokat a „Talál-
kozzunk többször!” programsorozat 
részeként rendezzük meg ebben az 
évben. Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy szakítani akarnánk a hagyo-
mányokkal, sőt. Ahogy remélhetőleg 
új hagyományok teremtődtek közel-
múltban, a már meglévő tradíciók felé 
is tisztelettel fordulunk

– Mennyire illeszkedik a Városnapok 
programja az eddigi rendezvénysorba?  

– A „Találkozzunk többször!” eddigi 
eseményein igyekeztünk úgy összeál-
lítani a kínálatot, hogy abban minden 
korosztály, minden érdeklődési körű 
ember megtalálja a kedvére valót. Akár 
egy rendezvényen belül, akár az egész 
programsorozat során. Ilyen volt pél-
dául a Folklór Fesztivál, a horgászver-
seny, vagy az Újpesti Zenekarok Fesz-
tiválja is. De az univerzalitást szolgál-

ta a Családi Nap programkínálata és a 
Városnapok is ide sorolható.

– Ennyire sokrétű a műsor?
– Valóban szinte minden korosz-

tály és egyén megtalálhatja a neki 
való csemegét. A legfontosabb azon-
ban az, hogy olyan új elemekkel bő-
vült a program, amelyek a tolerancia, 
az egység jegyében mutatják be pél-
dául a kisebbségek, vagy a mozgás-
korlátozottak világát.

– Akadálymentesített rendezvény 
lesz?

– Ennél sokkal többről van szó. 
Úgynevezett Ability-parkkal várjuk 
azon egészséges vendégeinket, akik 
meg akarják ismerni, milyen is pél-
dául egy kerekes székes ember élete. 

Tisztában vagyunk vele, nem kis tel-
jesítmény manapság mozgáskorláto-
zottként élni. A programra egyébként 
eljön a paralimpiai vívóválogatott is, 
akik között szintén találunk újpes-
ti sportolót. Talán ez is segíti az elfo-
gadást, segít abban, hogy máshogy vi-
szonyuljunk mozgáskorlátozott em-
bertársainkhoz.

– Tehát egyáltalán nem a féktelen 
bulizás áll a Városnapok középpont-
jában.

– Természetesen a szórakozásnak is 
nagy teret adunk, kijelenthető, jóval 
nagyobbat, mint eddig bármikor. A 
háromnapos rendezvény ugyanakkor 
tele van olyan eseményekkel, prog-
ramokkal, lehetőségekkel, amelyek a 
kultúrát, helytörténetet, sportot he-
lyezik előtérbe. Ekkor lesz ugyanis az 
Újpest Díszpolgára cím, az Újpestért-
díj átadása is, ahogy egyházi koncer-
tek, szobor- és emléktábla avató ese-
mények is várják a látogatókat, de 
színházi bemutatóval és fotókiállítás-
sal is találkozhatunk. 

Külön érdekesség Újpest szerelme-
seinek, hogy nosztalgia omnibuszjá-
ratot üzemeltetünk a rendezvény ide-
je alatt, amely az új városházi épü-
let és a káposztásmegyeri Járműtelep 
utca között jár majd. Még ennél is ér-
dekesebb lehet, hogy egy másik busz-
járat – a belvárosból már jól ismert 
„cabrio” – a Városháza és a József At-
tila utca között viszi azokat az utaso-

kat, akik dunai hajókázásra vágynak 
egy múzeumhajóval. 

– A Szent István téri nagyszínpad 
programja is minden eddiginél válto-
zatosabbnak tűnik…

– Nagyon nagy nevekkel büszkél-
kedhetünk. Az újpesti születésű Hobo 
koncertje az egyik csúcspontja lesz az 
eseménynek, de olyan évtizedek óta 
népszerű sztárok is színpadra lépnek, 
mint Szikora Róbert és az R-GO. Az új 
reménységek közül pedig a Szinetár-
Bereczki házaspár, az X-Faktorból 
megismert Summer Sisters, a Csil-
lag születik-es Appril Project, vagy 
mindannyiunk kedvence, az ország 
eurovíziós csillaga, Wolf Kati fellépése 
szolgálja majd a felhőtlen szórakozást.

– Azért akad még a listán más nagy 
név is.

– Szándékosan hagytam a végére 
Curtist, a mi Curtis-ünket, aki itt Új-
pesten, de a hírek szerint már az or-
szágban is egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvend. A Családi Napon 
adott koncertjére csaknem háromez-
ren voltak kíváncsiak. Azt hiszem, 
a mostani show még nagyobb tö-
meget vonz majd. Már csak azért is, 
mert Curtis nem egyedül lép színpad-
ra. Az ujpest.hu közönségszavazásá-
nak megfelelően meghívta sztárven-
dégnek Majkát, akivel itt mutatják be 
először élőben, a Belehalok című kö-
zös slágerüket. 

Büszkeségeink a felfedezettjeink is. 
Ezért szintén meghívtuk fellépni az Új-
pesti Zenekarok Fesztiváljának győz-
teseit, a Sziget-et frissen meghódított 
No SeatbeltZ-et és a Partyzant is. 

– Újpest arcot is kap a Városnapo-
kon

– Valóban. Szépségversenyt hirdet-
tünk, amelynek győztese egy évig Új-
pest arca lesz. Őt láthatjuk majd a pla-
kátokon, az Újpesti Ajándékbolt pros-
pektusain, reklámokban, szinte min-
denhol, aminek köze van Újpesthez és 
az önkormányzathoz. De ki kell javíta-
nom magam, ugyanis nem egy győz-
tesről beszélünk. Négy kategóriában 
hirdettük meg a versenyt. Így tehát 
végül két fi ú és két lány győzedelmes-
kedik majd. 

– Szombaton délután, Curtis fellépé-
se előtt meglepetés programmal is ké-
szülnek. Mi lesz ez?

– A meglepetés azért meglepe-
tés, hogy titok legyen. A Városnapok 
szombatján, délután kiderül… (L. Z.)

Curtis és Majka bombaslágert robbant
Augusztus 26–28. között az Újpesti Városnapok minden eddiginél szélesebb program-
kínálattal, és nagy érdeklődésre számot tartó sztárokkal várja az újpesti közönséget. 
Az előkészületekről Tóth Sándorral, a rendezvény főszervezőjével beszélgettünk. 
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Városnapok az összes korosztálynak

Tóth Sándor
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Kihelyezett könyvtár
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Király utcai könyvtára sátrában remek böngészdét 
kínál jó állapotú könyvekből a városnapok szombatján, 10-16 óra között. 

A Szent István térre kitelepülő könyvtár jelképes összegű, 50-300 forintig terjedő 
árakkal várja a látogatókat.

Sorrendben 19. városnapi program-
sorozatát indítja útjára augusztus 
24-28. között Újpest Önkormányza-
ta. Ám kerek évforduló, hogy húsz 
éve, a település örömét, gondját egy-
aránt szívükön viselő lokálpatrióták 
javasolták: legyen augusztus 14-e, az 
1907-es várossá nyilvánítás napja jeles 
ünnepünk, hajtsunk fejet a községala-
pító Károlyi család fóti sírboltja előtt, 
s emlékezzünk arra is, hogy az akkori 
Magyarország 55 ezer lakost számláló 
nagyközsége, a helyi polgárok akaratá-
ból, várossá nyilváníttatott. 

Ezt a civil akaratot karolta fel egy 
évvel később, 1993-ban az önkor-
mányzat és a lokálpatriotizmus erősí-
tése, a települése történetének meg-
ismertetése valamint a hagyomány-
őrzés jegyében akkor még két napos 
rendezvénysorozattal, majd egy esz-
tendőre rá három naposra kibővít-
ve az programnaptárat, elindította a 

Városnapokat. Ötvözte a művészeti 
és szórakoztató rendezvényeket, s al-
kalmat talált az emlékezésre, Újpest 
kialakulásáért és fejlődésért igen so-
kat tévő elődök megismerésére. 

A régi újpestiek ismerik azt az érzést, 
hogy mit jelent, ha egy élményt, ese-
ményt közösen élnek át. A Városnap 
ma is alkalmat ad arra, hogy azokkal is 
megismertessék a városrész történetét, 

múltját, hagyományait, akik nem itt 
születtek, hanem itt találtak otthonra.

Lassan történelmi tény, hogy az 
első városnapok alkalmából – 55 év 
után – újra díszpolgárokat avatott 
a város, majd az Újpestért-díjat lét-
rehozva újabb saját elismeréssel állít 
elénk példaképeket, olykor közössé-
geket. Olyanokat, akik szakmájuk el-
ismert művelői, s ezáltal Újpest hír-

nevét viszik a világba. A születésna-
pi rendezvénysorozat hozadéka – úgy 
is mondhatjuk, az újpestiek ajándé-
ka – volt többek között a várostól az 
Újpesti Kamaraszínház, az Újpest Ga-
léria, a Károlyi-, a Görgey-szobor, az 
első és a második világégés áldozata-
inak emelt emlékművek, a Király ut-
cai Könyvtár kialakítása, vagy a Har-
gita utcai gyermek háziorvosi rendelő 
átadása, kisebbségi önkormányzatok 
helyiségének kialakítása, illetve több 
helytörténeti forrásmunka, gyűjte-
ményes kötet megjelentetése is.

Majd két évtizedes múlt után mind-
ezek alapján, de meg is újulva, a napok 
és a programok számát is túlszárnyal-
va, indul a tizenkilencedik rendezvény, 
amely a Találkozzunk többször! prog-
ramsorozatba beemelve sok-sok új 
ötlettel gazdagodva, több helyszínen 
várja a vendégeket, a lakóhelyi és bará-
ti közösségeket.  – B. K

Találkozzunk többször! – az Újpesti Városnapokon is!

Ragaszd ki és nyerj! Ha van kedvenc üzleted Újpesten, 
kérd meg a tulajdonosát és ragaszd ki az Újpesti Városnapok la-
punk 16. oldalán található plakátját. Ha sikerült, fotózd le a kihe-
lyezett plakátot és küldd be a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu 
címre. A beküldők között értékes nyereményeket sorsolunk ki!

Kiállítások, 
koncertek, 
megemlékezések
Ide gyűjtöttük a Városnapok azon 
kulturális és önkormányzati prog-
ramjait, amelyeknek már nem jutott 
hely a plakáton. Valamennyi prog-
ramot, részletes bontásban, ajánló-
val megtalálhatnak a www.ujpest.hu 
weboldalon.

AUGUSZTUS 25., CSÜTÖRTÖK
19.00 órától: Pitti Katalin operaénekes, Hegedűs Va-
lér zongoraművész, valamint a Béres Ferenc Kama-

raegyüttes hangversenye. Az Egek Királynéja Nagy-
templom búcsúja részeként. Egek Királynéja Katoli-
kus Főplébánia templom, Szent István tér

AUGUSZTUS 26., PÉNTEK
15.00 órától: Az Újpest Díszpolgára, Újpestért-díj 
kitüntető elismerések átadása. (Belépés csak meg-
hívóval! ) Újpesti Városháza 
17.00 órától: Miénk itt a tér. Herbst Rudolf, Hupján 
Attila, S. Faragó Gyöngyi, Siklós Péter, Vajda János 
fotóművészek kiállítása a Szent István tér életéről. 
Újpesti Gyermek Galéria

AUGUSZTUS 27., SZOMBAT
11.00 órától: Kiállítás megnyitók: Emlékek az Újpes-
ti Ipartestület történetéből. Újpest Galéria
Az Újpesti Művészek Társasága fotó tagozatának 
kiállítása. Újpest Galéria
19.00-től: Színházi bemutató: Gyurkovics Tibor: 
Nagyvizit. Tragikomédia (Zártkörű előadás. A szep-
tember 3-i, nyilvános előadásra jegyek már váltha-

tók a Művelődési Központ pénztárában). Ady End-
re Művelődési Központ – Újpest Színház 

AUGUSZTUS 28., VASÁRNAP
10.00 órától: Dr. Plósz Sándor jogtudós emléktáblá-
jának felavatása. A Budapest IV., XV. kerületi Bíróság 
homlokzatán. Tavasz utca 21/a. 
10.00 órától: Búcsúi szentmise az Egek Királynéja 
nagytemplomban. A szentmisét bemutatja: Dr. Erdő 
Péter bíboros, prímás érsek. A szentmisét követően 
az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok által felajánlott ter-
mények, zöldségek, gyümölcsök megáldása. 
11.00 órától: Halassy Olivér vízilabdázó olimpiai- és 
Európa-bajnok, úszó Európa-bajnok mellszobrának 
avatóünnepsége. A Halassy Olivér Sportközpont be-
járatánál, Pozsonyi utca 4/c.
17.00 órától: Az Újpesti Zsinagóga fennállásának 
125 éves évfordulója alkalmából kántorkoncert a 
MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Új-
pesti Zsinagóga, Reviczky u. 8.
Valamennyi városnapi program ingyenesen látogatható. 

Nyereményjáték szülinaposoknak!
Az Újpesti Városnapok első rendezési évében, vagyis 1993-ban született újpestieket külön nyereményjáték várja. Ehhez nem kell mást tenni, mint a hely-
színi regisztráció során a kitöltött nyomtatványon ezt jelezni.
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Buszos, hajós 
örömök
Különleges programmal várja lá-
togatóit augusztus 27-én és 28-
án az Újpesti Városnapok. 

Mindjárt háromféle élményt is kínál a Város-
napok azoknak, akik a színpadi programok és 
a kulturális események mellett más különle-
gességekre is vágynak. 

Szombaton 12.00 és 18.00 között, vasárnap 
pedig 10.00 és 16.00 között ingyenes omni-
buszjárat közlekedik majd az új városházi épü-
let és a káposztásmegyeri Járműtelep utca kö-
zött. 

Ugyanebben az időben nyitott városnéző 
busszal lehet eljutni a József Attila utcához, 
ahonnan némi sétával érhető el a kikötő. Ez 
azért érdekes, mert a rendezvény ideje alatt 
arra is lehetőség nyílik, hogy muzeális hajóval 
tegyünk egy rövid utat a Dunán. 

A városnéző busz szintén az új városházi 
épület elől indul. 

A szervezők kérik mindenki türelmét és 
megértését, hiszen a buszok korlátozott befo-
gadóképességgel rendelkeznek. Az omnibusz 
útvonalát ezért például úgy választották ki, 
hogy végig a villamos vonal mentén haladjon. 
Ezért, aki nem fér fel, könnyedén eljuthat villa-
mossal is a Városnapok központi helyszínére, a 
Szent István térre. 

Akadálymentes fesztivál
Az Újpesti Városnapok idén végre a mozgás-
korlátozottak elé se gördít akadályokat. Amel-
lett, hogy külön program foglalkozik az ő éle-
tükkel, minden egyéb szolgáltatást is biztosí-
tanak a szervezők, hogy a kerekesszékesek is 
maradéktalanul élvezhessék a programokat. 

Ability parkkal várja a látogatókat a Városna-
pok.  Az Ability Park a fogyatékos emberek élet-
helyzeteit szórakoztató és játékos formában be-
mutató interaktív élménypark. Célja, hogy a látás-, 
hallás- és mozgássérült, autista és értelmi fogyaté-
kos animátorok által bemutatott játékokkal segít-
se a fogyatékos személyek beilleszkedését és elfo-
gadását, mindenekelőtt pedig tartalmas és öröm-

teli élményt nyújtson mindenkinek, aki játszani 
szeretne, vagy próbára akarja tenni képességeit!

Az Önkormányzat egyébként azzal is segíti a 
fogyatékkal élők részvételét, hogy megnyitja szá-
mukra a hivatal épületének illemhelyeit – aho-
gyan ezt a munkanapokon is biztosítja. Mint köz-
ismert, a Polgármesteri Hivatal épülete önmagá-
ban is akadálymentesített. 

Sportszigetre 
mindenki!
A Városnapok keretében szá-
mos sporteseményre kerül 
sor, augusztus 27-én a Tá-
bor utca 24. alatti sporttele-
pen, augusztus 28-án pedig 
a Szent István téren. A rész-
letes programot megtalál-
ják előző lapszámunkban, il-
letve az ujpest.hu webolda-
lon. Az önkormányzat szer-
tettel vár a sportolni és főz-
ni vágyó versenyzőket és a 
drukkoló hozzátartozókat! 
Fontos, hogy a labdarúgó és 
a röplabda tornára, valamint 
a főzőversenyre előzetes be-
jelentkezés szükséges: a Pol-
gármesteri Hivatal Gyermek, 
Ifjúsági és Sport osztályán, a 
231-31-77-es telefonszámon 
vagy személyesen az I. emelet 
34. számú irodájában. A ne-
vezési határidő augusztus 23.

Szépséges Városnapok
18 fi atal vonul majd végig vasárnap este a Városnapok színpadán. 
A 12 lány és a hat fi ú, az Újpest Arca szépségverseny döntősei. 

Néhány héttel ezelőtt hirdette meg az Újpesti Sajtó Kft. az Újpest 
Arca 2011 szépségversenyt, amelynek célja, megtalálni azt a két-két 
fi út és lányt, akik a város arcaiként egy éven keresztül képviselhetik 
Újpestet az önkormányzat és a hamarosan nyíló Újpesti Ajándékbolt 
kiadványaiban, plakátjain. 

A versenyt négy kategóriában – nemenként két-két korosztályban 
– hirdették meg. A felső korhatár a 20 év volt.  Rengetegen jelentkez-
tek, bár a fi úk ebben az esetben is lényegesen kisebb lelkesedést mu-
tattak a vetélkedés iránt. Az előválogatások a múlt héten zajlottak, 
ezek eredményeként kerül 28-án színpadra a 18 döntős. A verseny-
zők fényképei és bemutatkozó anyagai az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalon is megjelennek, így online is mód nyílik majd a sza-
vazásra (lájkolásra). A végső döntést a helyszínen hozza meg a zsűri.

BAGOLY ISTVÁN  ékszer, ásvány 
KÖLLŐNÉ ASZALÓS ANNA egyedi ékszerek, karkötők 
CSIGI ANDRÁS  ollók, kések, vágóeszközök 
STARIKER KFT.   mozgó vendéglátás (langalló, tócsni) 
TARKA-BARKA KFT. ajándéktárgy, lufi  
119. SZ. CUKRÁSZATI BT. sütemény, rétes, üdítő, fagylalt, sör, bor 
HUNINFEST KFT.  kürtőskalács 
KOVÁCS JÁNOS  kenyérlángos 
MAGIC WORLD   arcfesték, játék, léggömb 

DRÓTSZAMÁR KFT.   papíráru, játék, plüss állatok 
PREY BT.     kávé- és teakülönlegességek 
KOSSUTH KIADÓ    könyvek 
LACIKONYHA BT.    melegétel, pecsenye 
VERES TAMÁS    szilikonos sütőforma 
CSUSÁK BT.    édesség 
MAGYAR-AUTÓKLUB   a Magyar-Autóklub bemutatása 
HELEN DORON NYELVISKOLA   a nyelviskola bemutatása 
STEFÁN JÁNOS (kupola)      szombat: nyárson malacsütés, vasárnap:  

nyárson báránysütés

         Az Újpesti Városnapok teljes programját 
        az augusztus 23-án megjelenő lapunkban olvashatja.

A városnapi rendezvényen 
résztvevő kereskedők 



Ezt 
ajánljuk

MINDENNAPI MÉRGEINK
Aktuális témával folytatja az elmúlt 
év tavaszán megkezdett előadásso-
rozatát a „Vér és Arany” Ady Baráti 
Társaság. Az elsősorban Újpest szép-
korú lakosságának szerkesztett, táp-
lálkozással, életmóddal kapcsolatos 
programsorozat „Mindennapi mér-
geink a konyhában” címmel kezdi új 
évadját. A szeptember 2-án, 16.30-
kor kezdődő előadás során Vadász 
László gasztronómus lesz az előadó. 
Színhely: az Újpesti Polgár Centrum. 
A részvétel ingyenes.

NAGYVIZIT
Az Újpest Színház szeptember 
3-án, 19.00 órakor tűzi műsorra 
Gyurkovics Tibor, Nagyvizit című 
tragikomédiáját. A mű az Újpesti 
Városnapok színházi bemutatóját 
követően kerül a nagyközönség elé. 
Sokan ismerünk majd magunkra az 
előadás hőseiben, s ha kellőképpen 
figyelünk, meghalljuk Gyurkovics 
Tibor hangját is az elhangzó dialó-
gusok mögött. Hiszen nem hagyott 
el bennünket örökre, elbújt teremt-

ményei lelkében és onnét pillant 
ránk, akár az Isten – áll az ajánlóban. 
A mai magyar dráma fellegvárának 
tartott Újpest Színház legújabb 
bemutatóját Dózsa László Érdemes 
művész rendezőként vitte színre. 
(Szerepe is van a darabban.) A sze-
replők: Harsányi Gábor Kétszeres 
Jászai Mari-díjas, Érdemes művész, 
Lorán Lenke (képünkön) kétszeres 
Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, 
Nyári István, Rusz Milán, Lippai 
László, Dóka Andrea, Agárdi László, 
Bata Á. János, Rosenkranz Helga/
Farkas Mirtill, Kucséber Ervin. Jegyár: 
2500, 2000 Ft. A mű színrevitelét 
Újpest Önkormányzata támogatta. 
További támogatók: Harmónia 
Orvosi és Művészeti Alapítvány, 
Mert-Cert Tanúsító Kft.

A LISZT-ÉV ESEMÉNYEKÉNT
Az Adorate Művészeti Egyesület 
2011 őszén, szeptemberi kezdéssel, 
zenei kurzust tart, Dombó Dániel kar-
nagy vezetésével, „Elmélkedés a 200 
éves Liszt Ferenccel” egyházi kórusze-
néje címmel. A kurzuson mindenki 
részt vehet, térítésmentesen aktív 
énekesként és passzív hallgatóként is. 
A kurzus 5 héten át tart, minden 
szombaton 9-12 óráig. Színhely az 
Ady Endre Művelődési Központ 
Tavasz utcai színházterme. A kurzus 

szükséges anyagát az Egyesület bizto-
sítja. A kurzus két záró koncerttel 
fejeződik be. Jelentkezni az 
adoratevk@gmail.com e-mail címen, 
illetve a 06-20-215-7078-as telefon-
számon lehet, augusztus 26-ig.

ÚJ ÉVAD A TÁRSASKÖRBEN
Szeptember 6-án, 15 órakor fennállá-
sának harmadik évfordulóját köszönti 
az Újpesti Magyardal és Zenebarát 
Társaskör. Az egyben évadnyitónak is 
számító ünnepi programban a kör 
tagjai és kórusa, továbbá meghívott 
előadók lépnek fel. Körvezető: László 
Mária. A magyardalt és a kellemes tár-
saságot kedvelők már feljegyezhetik: 
minden hónap első keddjén találkoz-
hatnak a programnak helyet adó Ady 
Endre Művelődési Központban.

BUNDÁS BOCSOK
Új mesesorozatának kedvelt előadá-
sával jelentkezik szeptember 24-én, 
szombaton 10 órakor a Tekergő 
Bábszínház a Karinthy Frigyes ÁMK 
Közösségi Házában. A Bundás bocsok 
kalandjai című, interaktív bábelő-
adás szereplője két kis medvebocs, 
medve mama, Ugri a mókus és Róka 
Robi. Az előadás a bábszínház klasz-
szikus, olykor már feledésbe merült 
elemeire épül. Interaktívvá azzal 
válik, hogy a gyermekeket bevonják 

az előadásba. A kalandozást a gyere-
kek az előadást követő játszóházban 
és a kézműves foglalkozáson folytat-
hatják. Belépő: 800 Ft/fő. Kétéves kor 
alatt ingyenes.

TÚRÁRA FEL! – A BAGOLY KLUBBAL 
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház 
októbertől havonta – immár hagyo-
mányosan – túrázni hívja a termé-
szet kedvelőit. Töltsenek el egy kelle-
mes napot festői tájakon.  A tervek 
között szerepel: Budai-hegység, Pilis, 
Vértes, Börzsöny, Dunakanyar  közös 
felfedezése. A jelentkezőknek az uta-
zás költségét kell állniuk. Részletek a 
www.ugyih.hu honlapon és a 
facebookon olvashatók. A progra-
mokra mindenkit szeretettel várnak. 

HÉTVÉGI RANDEVÚ
Szeptember 4-től minden vasárnap 
17.00-22.00-ig folytatódik a Hétvégi 
Randevú az Ady Endre Művelődési 
Központban. A zenés, táncos estéken 
a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas 
évek zenéjét játsza a Szilver zenekar. A 
belépő 1000 forint, de érdemes több 
alkalomra klubtagságit váltani, amely 
kedvezményre jogosít. Asztalfoglalás 
a 231-6000-es telefonszámon, vagy 
személyesen a művelődési központ-
ban. A klubtagokon kívül új vendé-
geket is szeretettel várnak. 

Prog ram-
nap tár 
Augusztus 18-tól              

IDŐ SZA KI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� 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 nép-

művészet” címmel. Rajz- és festmény-
kiállítás, 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
� 11.00-18.00: Az Országos Képző- és 
Iparművészek Társaságának kiállítása 
augusztus 21-ig. Újpesti Polgár Centrum, 
Újpest Galéria

VÁROSNAPI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓK
Augusztus 26., péntek 17.00 óra: 
Miénk itt a tér. Herbst Rudolf, Hupján 
Attila, S. Faragó Gyöngyi, Siklós Péter, 

Vajda János fotóművészek kiállítása a 
Szent István térről. Másnaptól 9.00-
18.00-ig, szeptember 24-ig. Újpesti 
Gyermek Galéria

Augusztus 27., szombat 11.00 óra: 
Emlékek az Újpesti Ipartestület történe-
téből. Másnaptól 11.00-18 óráig, szep-
tember 11-ig. Újpest Galéria

Augusztus 27., szombat 11 óra: Az 
Újpesti Művészek Társasága fotó szek-
ció kiállítása. Másnaptól 11-18-ig, szep-
tember 11-ig. Újpest Galéria.

További kulturális ajánlat az Újpesti 
Városnapok programismertetőjénél.

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

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

10 P r o g r a m a j á n l ó
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Ötödik alkalommal ren-
dezte meg országos kiállí-
tását az Országos Képző- 
és Iparművészeti Társaság 
az Újpest Galériában. 

társaság hosszú esztendők óta 
próbálja összefogni az autodi-
dakta, mondhatni amatőr al-

kotókat, akik a képző- és iparművé-
szet különböző ágaiban jelenítik meg 
műveiket. Az Újpest Galéria összes ter-
mében megtekinthető alkotások átfo-
gó képet adnak a munkáról, az alko-
tók bizonyították, hogy „amatőr” mó-
don is lehetséges professzionista mű-

veket létrehozni. A kiállítás megnyitó-
ján szinte egy tűt sem lehetett leejte-
ni, s amint azt Schéffer Anna kerami-
kus, az OKIT vezetője elmondta, nagy 
öröm, hogy nem csak a művészek jöt-

tek el az Árpád úti galériába, hanem 
már a megnyitóra is szép számmal ér-
keztek látogatók. Megtudtuk, hogy a 
kiállításra minden művész három al-
kotásával nevezhetett be, amelyekből 

a szakavatott zsűri egyet választott ki. 
Közel 350 pályamű érkezett, a tárlaton 
ezekből százharmincat csodálhat meg 
a közönség augusztus 21-ig.

Dóri Éva képzőművészeti szakrefe-
rens bevezetőjében köszönetet mon-
dott a rendezőknek, szép szavakkal 
méltatta a művészeket és az alkotá-
sokat. A tárlatot Feledy Balázs művé-
szeti író nyitotta meg, aki beszédében 
dicsérte az alkotók kitartását és nem 
utolsó sorban a pályaművek magas 
színvonalát. 

A megnyitó után Schéffer Anna 
átadta az idei OKIT-díjakat. Elis-
merésben részesült Sárközi Erzsé-
bet, Onestyákné Ágotai Mária va-
lamint Kesziné Gombos Márta.

Dóri Éva sem érkezett üres kéz-
zel, a Művészeti Intézet díját nyúj-
totta át Zilahi Ica Máriának, Ke-
néz Ferencnek és Varga Lászlónak. 

Az Országos Képző- és Ipar-
művészeti Társaság által alapított 
Pulity-díjat ebben az esztendőben 
Bálványos Huba képzőművész-ta-
nár érdemelte ki.  (gergely)

Harsányi Gábor színművész 
a Pesti srácok című musi-
calhez keresett színésze-
ket, amelynek ősbemutató-
ja októberben lesz az Ady 
Endre Művelődési Központ 
Újpest Színházában.

Fiatal színészek, tehetséges előadók 
adták egymásnak a kilincset az Ady 
Endre Művelődési központban. Egy-
mást váltva énekeltek, táncoltak, pró-
zát mondtak, helyzetgyakorlatokat 
végeztek, miközben látszott rajtuk, 
nagyon izgulnak. Volt is miért, hi-
szen szereplőválogatásra érkeztek va-
lamennyien. 

A jelentkezők többsége már nem 
nevezhető kezdőnek, ezt bizonyí-
totta előadott produkciójuk. Per-
sze, csiszolnivaló még lesz bőven, de 
a szerző-rendező, mert a Pesti sráco-
kat Harsányi Gábor írta és ő is rende-
zi, megelégedéssel nyugtázta, tehetsé-
ges fi atalok jöttek el a castingra. Hosz-
szú órákon át tartott a munka, amely-
nek végén a rendező a kiválasztottak-
kal már az első próba idejét is meg-

beszélte. Egyesekkel madarat lehetett 
volna fogatni, hiszen szerepet kaptak, 
mások azonban lógó orral távoztak az 
Adyból, mert ezúttal nem kerültek be 
a csapatba.  – GERGELY G.

Amatőr 
művészek 
profi  
alkotásai 

A

Szereplőválogatás 
a művelődési központban

Pesti srácok 
foglalták 
el az Adyt 

EGY IGAZI PESTI SRÁC
A válogatás végére egy igazi ’56-
os pesti srác is megérkezett. Dó-
zsa László színész-rendező árgus 
szemekkel fi gyelte a produkciókat, 
majd néhány szereplővel hosszan 
elbeszélgetett. Nem titkolt szán-
déka volt, hogy megtudja, vajon 
a fi atalok tisztában vannak-e az-
zal, milyen események játszódtak 
le 1956 októberében. Mint mond-
ta, megnyugodott, a gyerekek is-
merik az ,56-os forradalmat. Biz-
tos benne, a sok munka meghoz-
za gyümölcsét, és október 23-án 
izgalmas, szórakoztató előadás-
ban lesz része a közönségnek.

Népdalverseny 
három 
fordulóban
Az újpesti Hálózat a Kultúráért, 
Művészetért Egyesület (HAKME) 
2011 őszén is megrendezi buda-
pesti népdalversenyét általános 
iskolás tanulók számára. A szer-
vezők számítanak az intézmény-
vezetők, énektanárok segítségé-
re. A versenyt négy korcsoport-
ban, három fordulóban rendezik. 
Az elődöntőre október 10-én, a 
középdöntőre november 12-én, 
a döntőre december 3-án ke-
rül sor. A nevezési díj 1000 Ft/fő, 
amely az elődöntőn fi zetendő. A 
jelentkezés határideje: október 1. 
A jelentkezési lapokat postai úton 
várják, „Népdalverseny” megje-
löléssel, a HAKME címére: 1043 
Budapest, Erzsébet u. 36, vagy 
e-mailen: a szalamandra@
freemail.hu címre – tudatta la-
punkkal Farkas József, a HAKME 
elnöke.
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Szépkorúak jutalma
A 2011-ben a 90 és a 91-94 évesek, vagyis az 
1921-ben, illetőleg az 1917 és 1920 között 
születettek részére 90 ezer forint, a 95 éve-
sek, azaz az 1916-ban született személyek 
részére 95 ezer forint, a 100 évesek, vagyis 
az 1911-ben született szépkorúak részére 
100 ezer forint jubileumi juttatás kerül ki-
fi zetésre. (A köszöntés és a jubileumi jutta-
tás bevezetése 2009. óta, 3 év alatt, fokoza-
tosan történik).

 A jubileumi juttatásáról a 255/2008. (X.21.) 
Kormányrendelet intézkedik. A juttatás nem 
kapcsolódik a nyugdíjas státuszhoz.

Ki jogosult a szépkorú személyek jubileumi 
juttatására, s milyen összegben? 

 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgál-
tatások Központi Hivatala (a továbbiakban: 
KEKKH) a szépkor betöltését megelőzően leg-
alább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózko-
dási helyén – írásban keresi meg a szépkorú 
személyt, hogy a KEKKH által e célra rendszere-
sített és megküldött űrlapon jelentse be:

– azt a lakcímet, amelyen személyes köszön-
tés céljából elérhető vagy amelyre ennek hiá-
nyában az okirat elküldhető,

– azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, 
amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri.

A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubi-
leumi juttatást és /vagy a személyes köszöntést 
elfogadja-e. 

A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság a KEKKH adatszolgáltatását követő 15 
napon belül, de legkorábban a szépkor betölté-
sét megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon 
folyósítja.

Lényeges tudnivaló: Amennyiben a szépkorú 
személy a KEKKH adatközlését követően, de a 
szépkor betöltése előtt elhuny, a kiutalt jubile-
umi juttatást nem kell visszafi zetni, az összeget 
a közös háztartásban együtt élt családtag, vagy 
az örökös veheti fel a társadalombiztosítási nyu-
gellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény vonat-
kozó rendelkezésében foglaltaknak megfelelően. 

Forrás és bővebb információ:
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

honlapján

N A G Y I - I D Ő
Azonnal jelentkezzen, aki rókatetemet talált!
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest IV., XV. Kerületi Népegészségügyi Intézete (1046 Budapest, 
Óceán-árok u. 7.) tudomására jutott, hogy 2011. 08 hó 05 napján rókatetemet találtak Budapest IV. kerü-
letben az Óceánárok u. 33. szám alatt lévő Rex állatotthon bejáratától nem messze az úttesten. 
Felhívjuk a fentiekkel kapcsolatosan a tisztelt lakosság fi gyelmét a következőkre:
1.  Az a személy, aki a tetemeket megfogta, hozzáért, vagdalta vagy boncolta haladéktalanul jelentkezzen a 

Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest IV., XV. Kerületi Népegészségügyi Intézeténél.
2.  Továbbá, felkérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki tud olyan személyről, aki a tetemhez hozzáért, megfog-

ta, vagdalta vagy boncolta, haladéktalanul tájékoztassák az illetőt arról, hogy jelentkezzék a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Budapest IV., XV. Kerületi Népegészségügyi Intézeténél.

3. A fentiekre saját érdekükben hívjuk fel a lakosság fi gyelmét.
4. Intézetünk elérhetőségei: 1046 Budapest, Óceán-árok u. 7. Telefonszámunk: (1) 369-0455, (1) 379-3095.
5.  Amennyiben az információk munkaidőn kívül jutottak bárki tudomására, akkor jelentkezhetnek a Buda-

pest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Népegészségügyi Ügyeletén is.
6. A Népegészségügyi Ügyelet telefonszáma: (1) 465-3834

A Népegészségügyi Ügyelet elérhető munkaidőt követően, azaz 16 óra 30 perctől másnap reggel 08 órá-
ig.  Hétvégén, 24 órán át folyamatosan érhető el.  

 Dr. Csernus Éva Népegészségügyi Intézet, tiszti főorvos, IV., XV. kerület

2012. évre ez év szeptember 
30-ig igényelhető a nagycsaládosok 
részére gázárkedvezmény

Támogatás 
gázfogyasztóknak
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek 
után részesülnek családi pótlékban– kedvezményes 
áron vehetik igénybe a földgázt 2012. évre, ameny-
nyiben erre irányuló kérelmüket 2011. szeptember 
30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely, illetve tar-
tózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincs-
tár Megyei Igazgatóságához. 

A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csa-
tolt utolsó havi gázszámla másolatával igényelhető. 
Társasházban élőknek nem kell számlát mellékel-
ni. A hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet 
a nagycsaládos háztartásban élők közül annak kell 
benyújtani, akinek a nevére a számla szól.

Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküld-
te az érintett családoknak, valamint letölthető a 
Kincstár honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), 
továbbá beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és 
a gázszolgáltatóktól is.

A kedvezménnyel összefüggő kérdések megvá-
laszolására a Magyar Államkincstár ügyfélszolgála-
tai, illetve a Call Center (06-1-452-2910, 06-30-344-
0045, 06-70-460-9005, 06-20-881-9535) munkatár-
sai rendelkezésére állnak. Magyar Államkincstár

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Elfogták a nyaklánctépő rablókat
Már huzamosabb ideje rettegésben tartották az újpestieket azok a 
rablók, akik augusztus 3-án, hajnalban akadtak horogra. A bűnö-
zőpáros többnyire időseket támadott meg, és arany nyakláncokra 
specializálódott.  A módszerük egyszerű és hatékony volt: egy pil-
lanat alatt ott termettek a kiszemelt személy mellett, majd hirtelen 
mozdulattal letépték az ékszert a nyakból, aztán futás. Olyan eset 
is előfordult, amikor babakocsit toló nagymamát támadtak meg. 

A közrendvédelmi és a bűnügyi szolgálat közös akcióját siker koronázta: rács mögé kerültek a bű-
nözők. A rendőrség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. Noha „csupán” négy nyaklánctépős 
akcióval gyanúsítják a rablókat, nagy a valószínűsége annak, hogy Budapesten, így Újpesten is több 
hasonló bűncselekményt követtek el. 

Az újpesti rendőrkapitányság várja a sértettek jelentkezését.   – Á.T.

Jótékonysági ruhaosztás
A Budapest – Káposztásmegyeri Református Egy-
házközség folytatja jótékonysági ruhaakcióját a Ka-

rinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Kö-
zösségi Házában (IV., Lóverseny tér 6.). A következő 
alkalom szeptember 5-én, hétfőn és 6-án, kedden 
lesz, amikor 10-től 18 óráig várják az érdeklődőket.



A silány bajnoki szereplés következté-
ben az új edzőt Leo Beenhakker, a Hol-
landiából importált sportigazgató ja-
vaslatára szerződtette a klub. – A gyen-
ge szezonkezdés indokolta, hogy meg-
váljunk Mészöly Gézától – mondta a 
holland vezető. – Az első négy forduló-
ban nemhogy pontot nem szerzett, de 
gólt sem rúgott az Újpest, és ez így nem 
mehet tovább. Hiszem, hogy a csere jó 
hatással lesz a csapat teljesítményére, 
az Újpest megindul felfelé a lejtőn.

Leo Beenhakker elárulta, hogy 
Zoran Spisljak volt az első számú je-
löltje, akivel hétfőn beszélt telefonon. 
Londonban érte el a szakembert, aki 
a felkérés hallatán azonnal Budapestre 
utazott, pedig tervei között egy egé-
szen más program szerepelt. 

– Zoran fi atal, tehetséges szakem-
ber, és mindenkit megnyugtathatok; 
megkapja a kellő időt arra, hogy saját 
képére formálja a csapatot.

Beenhakker a bajnoki bukdácso-
lás okát nem csupán az edző szemé-

lyében, de a kereten belüli egyensúly 
megbomlásában is látja, azaz hogy a 
túlzottan sok fi atal mellől hiányoztak 
a tapasztaltabb labdarúgók. 

– Miért nem ön ült le a kispadra – 
kérdeztük Beenhakkert? 

– Két évvel ezelőtt eldöntöttem, 
hogy többé már nem edzősködöm. 
Negyven évig koptattam a kispado-
kat, értem el eredményeket, de akad-
tak gyengébb éveim is. Ilyen hosszú 
idő után már más feladatokra vágyom. 
Higgyék el, bármit is pletykáltak ko-
rábban, meg sem fordult a fejemben, 
hogy Mészöly helyére kerüljek. A csa-
patnak jelenleg egy fi atal, ambiciózus, 
lendületes emberre van szüksége, aki 
érti a játékosok nyelvét. Egyébként is, 
Zoran Spisljak közel úgy gondolkodik 
a futballról mint én, egyetértünk ab-
ban, hogy a csapatnak olyan focit kell 
játszania, ami visszacsábítja a szurkoló-
kat a lelátóra. Mi több, abban is egyet-
értünk, hogy a Barcelona, az Arsenal és 
a Manchester United a minta. – G. G.

Az első pont 
története
Az Újpest FC vasárnap este 2-2-s döntetlent ját-
szott a Kaposvár vendégeként az OTP Bank Liga 
5. fordulójában. Zoran Szpisljak pontszerzéssel 
mutatkozott be a lilák vezetőedzőjeként. 

„Megmutatta a csapat, hogy van tartása, tíz, 
majd kilenc emberrel is küzdöttünk, mindent meg-
tettünk a lehető legjobb eredményért – mond-
ta Zoran Szpisljak az egy hete kinevezett vezető-
edző. – A játékosok megtették, amit kértem tőlük, 
helytálltak. A kiállításokat és a tizenegyest vissza 
kell néznem, ezekről az esetekről most nem tudok 

állást foglalni. Fél óra kellett, hogy elkezdjünk ját-
szani, és ezután voltak olyan helyzeteink, amelyeket 
edzéseken is gyakoroltunk. A csapat nincs rossz ál-
lapotban, de vannak olyan dolgok, amelyekkel töb-
bet kell foglalkoznunk Az öltözőben azt mondtam 
a srácoknak, hogy ez az út eleje, és innen biztosan 
feljebb fogunk lépni.” 

POLGI-DRUKK
A mérkőzést a helyszínen drukkolta végig 
Wintermantel Zsolt polgármester, akinek – szurko-
lótársaival együtt – nagy örömöt okozott a várva 
várt első pont megszerzése. Mint elmondta, a csa-
pat jelenlegi helyzetében minden apró gesztus szá-
mít, ezért személyes kiállásával is buzdítani akarta a 
lilákat. A meccsre kisfi a, Beni is elkísérte.

Szükség van az 
izmosabb csapatra
A felkészülés már javában zajlik az idei szezon-
ra. Volt jövés-menés, de összességében erősö-
dött a keret.

Napi két edzéssel készülnek a bajnokságra és a 
nemzetközi megmérettetésekre a tavalyi röplabda 
bajnokságban bronzérmes UTE Volley női csapa-
ta. Amint azt Farkas Mihály vezetőedző elmondta, 
kicsit fáradtak a lányok, izomlázzal is küszködnek 
néhányan, de azért valamennyien jókedvűen vég-
zik a gyakorlatokat.

Persze, teljesen nem telt izgalom nélkül a nyá-
ri szabadság, hiszen a csapatban – mondhatni – 

nagy volt a jövés-menés. Ismert játékosok szálltak 
ki a keretből, Natasa Papizsanszkaja visszavonult, 
Dambendzet Natalie pedig kedvesével Svájcban 
próbál szerencsét. A szakosztály vezetői természe-
tesen nem tétlenkedtek, időben gondoskodtak a 
pótlásukról. Ennek eredményeként a lilák csapatá-
ban üti a labdát a következő idényben Mester Or-
solya, Grózer Anna, Mátrai Vera és Balajcza Bar-
bara.

– Elmondhatjuk, hogy az UTE Volley gárdája 
nem gyengült, talán még erősödött is – mondta a 
vezetőedző. –Szükség is van az izmosabb csapatra, 
ugyanis nagyon sűrű szezon elé nézünk. Nem csak 
a hazai bajnokságban illetve kupában kell a  meg-
szerzett helyet megvédenünk vagy éppen előbbre 
lépnünk, hanem a nemzetközi porondon, a Közép 
Európai Kupában is helyt kell állnunk.  – gergely

Bartha marad
Nincs változás az Újpest FC életében: dr. 
Bartha Csaba továbbra is az Újpest FC Kft. 
(egyik) ügyvezető igazgatója. A médiahíresz-
telésekkel ellentétben a klubvezető marad az 
Újpest FC élén, miután a hétfőn egyeztetett 
a többségi tulajdonossal. Dr. Bartha Csaba a 
múlt héten felajánlotta lemondását, azonban 
a tulajdonos ezt nem fogadta el, és a jövőben 
is számít a munkájára.

 Az Újpest FC a jövőben is kettős ügyveze-
téssel működik, mint ismeretes, a másik ügy-
vezető igazgató Csehi István. (ufc.hu) 

Leo Beenhakker cserélte le Mészöly Gézát 

A Barcelona és 
a Manchester a minta
A silány bajnoki szereplés következtében az új edzőt Leo 
Beenhakker, a Hollandiából importált sportigazgató ja-
vaslatára szerződtette a klub. 

S p o r t Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  2 8 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  a u g u s z t u s  1 8 . 13 
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In gat lan el adó/kiadó
� Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es saroktel-
ken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten összkomfort, 
klíma, riasztó) jó állapotú családi ház, szépen gondo-
zott kerttel, 2 beállós garázzsal 46,9 MFt-ért eladó. A 
Nagyváradi-ligeti lakóparkban cserét beszámítunk. 
Tel.: 06-1-233-0849, 06-20-525-0216

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

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

� Erdőkertesen 640 m2-es telek téliesített faházzal 
áron alul eladó. Víz, villany bevezetve, fúrt kút az ud-
varon, gáz az utcában. Tel.: 06-30-841-3605

� Újpesten 28 m2-es, gázkonvektoros szoba, konyha, 
fürdőszobás, előkertes lakás rendes, csendes házban 
eladó. Érd.: 06-30-698-0513

� Újpesten lévő 37 m2-es, téglaépítésű lakásomat el-
adnám vagy elcserélném érték különbözettel egy 53 
m2-es-re, I. emeleti, erkélyes, jó állapotú lakásra. Sor-
házi lakás is érdekel (panel nem). Ingatlanosok kímél-
jenek! Tel.: 06-1-369-9781

Ingatlant kiad
� Kis lakás, nem panel azonnal kiadó vagy eladó. Ér-
deklődni: 06-1-369-5224

� Káposztásmegyeren, 20 m2-es nagyszoba hölgynek 
kiadó rezsivel együtt 45 000 Ft-ért. Tel.: 06-30-345-
6713

� Újpesten jó közlekedéssel, főbérlő nélküli lakásban 
kiadó egy bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba, étke-
ző használattal, csendes, nem dohányzó személy részé-
re. Tel.: 06-30-698-0513

� Újpesti metró végállomás közelében új építésű 
társasházban, tetőtéri, 50 m2-es, 1,5 szobás, egyedi 
cirkófűtéses, saját vízórás lakás hosszú távra 55 000 Ft/
hó + rezsiért kiadó! Tel.: 06-30-960-1370

Ingatlant cserél
� Újpesti 71 m2-es, 2+1 fél szobás, étkezős, önkor-
mányzati lakásomat cserélném 2 szobásra. Fűtés táv-
fűtés, mérőóra van felszerelve. Különbözetet kérek. 
Tel.: 06-20-263-0086

Szolgáltatás

� Szobafestés, mázolás, tapétázás, minőségi munka, 
bútormozgatással, fóliatakarással, korrekt árak, kez-
dés megbeszélés szerint. A takarításból Önnek nem 
sokat hagyunk. Bodnár László tel.: 06-1-369-6674, 06-
20-442-9570

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

� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, 
javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV. 
ker., Fóti út 45. Tel.:06-1-370-4932

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

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

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

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

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

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ RAGASZ-
TÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚTORMOZGA-
TÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT ÁRAKON VÁL-
LALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍTVA: 1971 TEL.: 
780-3732, 06-70-774-3621

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

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.
Nyári akció, tanfolyam + tananyag + vizs-
gadíj = 41 500 Ft.

– 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

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

– Szerződések (ellenjegyzést nem 
igénylő) készítése, előzetes 
és utólagos véleményezése

– Hatóságok (TB., állami- és 
önkormányzati) előtti eljárásokban 

ügyintézés, beadványok 
szerkesztése, tanácsadás

– Tulajdoni lap beszerzése
rövid határidővel, előzetes 

bejelentkezés alapján. 
Tel.: 06-30/552-3938

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 2011. szeptember 1-jén 
16-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., 
Árpád út 56.). Bejelentkezés a 369-09-05 telefonszámon. 

TISZTELT ÚJPESTIEK!
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy irodánk nyáron a 
megszokott nyitvatartási renddel folyamatosan műkö-

dik. A Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezetének ingyenes jogsegély 
szolgálata, illetve a képviselői fogadóórák  augusztusban szüne-
telnek. Irodánk nyitva tartása: 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) fogadó-
órája a nyáron szünetel. Szeptembertől a szokásos rendben 

működik, minden hónap első hétfőjén 18-19 óráig a KDNP helyi-
ségében (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.).  

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

P Á R T H Í R E K

Oktatás
� Matematikaoktatás, vizsgafelkészítéstől a felzárkó-
zásig, szaktanártól a kerületben, referenciákkal. Hosz-
szú távú tapasztalattal, valamennyi korosztály számá-
ra, minden szinten. Pótvizsgára felkészítés, korrepetá-
lás. Tel.: 06-70-301-9551

� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását vál-
lalja matematika tanár szakos egyetemi hallgató. Hon-
lapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

� Jazz- és klasszikus zongoraoktatás kicsiknek és na-
gyoknak, akár teljesen kezdőtől haladó szintig, gyakor-
ló, diplomás jazz-zongoristától Káposztásmegyeren! 
Zenei előképzettség nem feltétel, de előnyt jelent. 
Komplex, személyre szabott órák – garantált és gyors 
fejlődés! Tel: 06- 30 -947-7451

Állást kínál
� Magánóvodába keresünk óvónőt fejlesztőpeda-
gógusi képzéssel. Gyakorlat előny! Tel.: 06-30-711-
8355, szilvia.s@hotmail.com 

Tároló
� 9 m2-es helyiség, raktározás céljára kiadó, Perényi 
Zsigmond utca 60. szám alatt. Ár: 5000 Ft/hó, tel.: 06-
30-328-3555

Állást keres
� Középkorú, megbízható, gyerekszerető, diplomás 
nő háztartási munkát, gyerekfelügyeletet vállal, akár a 
kettőt együtt is. Tel.: 06-30-276-8987

Régiség
� Vásárolok forgalomból kivont ezüst 200 Ft-ost, 
schillinget, NSZK márkát, egyéb fém és papírpénzt, ki-
tűntetést, jelvényeket, plakettet, fotókat, képeslapot, 

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

grafikus, díszítőfestő (templomfestő)

műtárgyvédelmi asszisztens (restaurátor)

A média szak önálló, de pluszként is felvehető.

Bp. IV. Jókai u. 5-ban (Kassai u. és Jókai u. sarok)

Szolgáltató Iroda: minden szerdán 15-től 18-ig

és csütörtökön 10-től 13-ig van felvilágosítás

e-mail: vepeti99@gmail.com

Tel: 06-20-358-3539

bélyeget, régi katonai jellegű relikviákat, cserkész em-
léktárgyakat. Tel.: 06-30-546-6145

� Készpénzért veszünk bútorokat, festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, csillárokat, porcelánokat, szobro-
kat, hangszereket, kitűntetéseket, könyveket, bizsu-
kat, ékszereket, tört aranyat, csipkéket, régi játékokat, 
képeslapokat, teljes hagyatékokat, díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-30-308-91448

Vegyes
� Használt könyveket vásárolok készpénzért, magán-
személyként. Porcelánokat, bútorokat, régiségeket, 
műszaki cikkeket stb… Díjtalan kiszállás. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06-30-525-5275, 06-70-234-2523
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Az Újpesti 
Piac- és 
Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      22 Ft-tól               33 Ft-tól

Burgonya    98 Ft-tól               80 Ft-tól

Vöröshagyma 198 Ft-tól             200 Ft-tól

Fejessaláta     150 Ft-tól               60 Ft-tól

Retek                 100 Ft-tól            150 Ft-tól

Újhagyma    100 Ft-tól             120 Ft-tól

Alma    350 Ft-tól                  – 

Spenót, sóska 700 Ft-tól          600 Ft-tól

Paradicsom 160 Ft-tól             100 Ft-tól

Paprika  160 Ft-tól             140 Ft-tól

Erőspaprika           30 Ft/db-tól      50 Ft/db-tól

Új fokhagyma            100 Ft-tól           80 Ft-tól

Új sárgarépa   160 Ft-tól         250 Ft-tól

Új zeller               150 Ft/db-tól    200 Ft/db-tól

Új karfiol  130 Ft-tól                  – 

Új karalábé            140 Ft/db-tól     200 Ft/db-tól

Új fehérrépa 398 Ft-tól         350 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Cukkini         200 Ft-tól             200 Ft-tól

Főzőtök                   140 Ft-tól          150 Ft-tól

Patisszon            230 Ft-tól          230 Ft-tól

Padlizsán            198 Ft-tól          200 Ft-tól

Kukorica                     60 Ft-tól  80 Ft-tól

Uborka         200 Ft-tól            300 Ft-tól

Fejtőbab         448 Ft-tól          500 Ft-tól

Zöldbab         440 Ft-tól            500 Ft-tól

Szilva         170 Ft-tól            160 Ft-tól

Szeder         800 Ft-tól           600 Ft-tól

Málna                –              1000 Ft-tól

Ribizli                –               800 Ft-tól

Őszibarack        168 Ft-tól          150 Ft-tól

Nektarin         298 Ft-tól          150 Ft-tól

Görögdinnye (hazai)       129 Ft-tól            98 Ft-tól

Görögdinnye (import)     500 Ft-tól      –

Sárgadinnye       198 Ft-tól          160 Ft-tól
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5 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. augusztus 25 – 2011. augusztus 31. között 2011. augusztus 25 – 2011. augusztus 31. között 2011. augusztus 25 – 2011. augusztus 31. között

F ó t F ó t F ó t

110 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 

kedvezmény.

A kupon felhasználási módja:
- vágja ki, hozza Magával és fizetéskor kérjük adja át a pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges
- fix áras termékekre a kupon nem érvényesíthető (pl: cigaretta,  feltöltőkártya)

F ó t

és AZONNALI kedvezményt adunk!

Vásároljon a fóti Corában
2011. augusztus 25 – 2011. augusztus 31. között
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