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ÚJPESTI NAPLÓ

ESKÖVŐSZERVEZÉS
KEDVEZMÉNYEKKEL 
Az újpestiek ingyenesen köthetnek 
házasságot – más kerületekkel el-
lentétben – amennyiben a házas-
ságkötő teremben mondják ki az 
igent. 4. oldal

ÁTADTÁK A BUDAPEST 
DÍSZPOLGÁRA CÍMEKET
A tizenhat kitüntetett között két 
újpesti díszpolgárt: Bertalan Tiva-
dar képzőművészt és Göröcs János 
válogatott labdarúgót avatták Bu-
dapest Díszpolgárává.  2–3. oldal

MEGDŐLT A MELEGREKORD
Az országos tisztifőorvos III. fokú 
hőségriasztást rendelt el június 20- 
22. között. Újpesten mérték idén is 
a legmagasabb nappali hőmérsék-
letet. Nem árt vigyázni a hőségria-
dó idején!  7. oldal

A KORMORÁNNAK ÚJPEST 
AZ OTTHONA
Koltay Gergely, a legendás Kormorán 
zenekar alapítója, most ünnepelte hat-
vanadik születésnapját. A sokoldalú 
művész színészként, fi lmrendezőként, 
operatőrként is dolgozott.    9. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. június 21., VI. évf., 24. szám
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II. Újpesti Folklór Fesztivál
A Kormorán zenekarral közös rendezésben június 21-én veszi kezdetét a népzenei 
hagyományőrző fesztivál. A június 24-ig tartó programsorozat a Szent István téren 
lesz ingyenesen látogatható.  
 

Holdviolajúnius 23., 19.00Szent István tér



Az intézményi felújítások között a 
legnagyobb volumenű munka az Er-
kel Gyula Újpesti Zeneiskola új hely-
színének kialakítása és átköltözteté-
se. A jelenlegi korszerűtlen épületből 
kiköltözve, a zeneiskola az Újpesti If-
júsági Sport-és Szabadidőközpont-
ban folytatja tevékenységét. 

munkálatok már a múlt hónap végén in-
dultak az ablakcserékkel és a tetőtér átépí-
téssel, mely jelenleg is folyik. „A zeneiskola 

eddig két épületben működött a Szent István téren, 
illetve 15 intézményben tartanak kihelyezett órákat. 
Amikor a foglalkozásokat az adott iskolában szer-
vezzük meg, főleg az alsó tagozatosok közlekedési 
problémáit küszöböljük ki” – mondta el dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester.

A két régi épületből kerül fel az Erkel Gyula Új-
pesti Zeneiskola az Ifjúsági Ház második szintjére 
és a tetőterébe. A kialakítás során itt is hangsúlyos 
szerepet kap az akadálymentesítés: a régóta rosz-
szul működő lift helyett egy új, mozgássérültek ál-
tal is könnyen használható személyfelvonó kerül 

beépítésre. A zeneiskola nagyobb és tágasabb ter-
mekbe tud költözni, emellett nagy előnye, hogy 
míg a jelenlegi épület koncertteremmel nem ren-
delkezik, az épület földszintjén lévő nagy színház-
terem – osztott és közös használatban – az intéz-
mény rendelkezésére fog állni koncertekre, vizsgák-
ra és a tervezett bemutatókra.  antosa

Átadták a Budapest 
Díszpolgára címeket
A tizenhat kitüntetett között két újpesti dísz-
polgárt: Bertalan Tivadar képzőművészt és 
Göröcs János válogatott labdarúgót avatták 
Budapest Díszpolgárává. A kitüntetés odaíté-
lésére Nagy István és Wintermantel Zsolt fővá-
rosi képviselők tettek javaslatot.

A Fővárosi Közgyűlés június 19-i ünnepi ülé-
sén adták át a főváros díszpolgári címeit. Tar-
lós István megnyitó beszédében – egy történel-
mi visszatekintést követően – kiemelte, fontosak 
a példaképek, fontos, hogy legyenek olyan élet-
pályák, melyek megmutatják az igazi értékeket. 
Hangsúlyozta, elengedhetetlen, hogy a felnövek-
vő nemzedék olyan országban nőjön fel, ahol be-
csülete van a kitartó munkának és a szorgalom-
nak. Hozzátette, igazi példakép az, aki nem csak 
tehetséges, de akinek tudása alázattal párosul.

A beszédet követően tizenhatan vehették át 
a főpolgármestertől a Budapest Díszpolgára cí-
met, köztük két újpesti. A kitüntetéssel Göröcs 
János válogatott labdarúgó elismerésre méltó 
sportteljesítményét, csillogó tehetségét, nem-
zetközi szinten is eredményes közönségszóra-
koztató játékát és a futball népszerűsítéséért 
végzett munkáját, Bertalan Tivadar életműdíjas 
képzőművész, látványtervező, író sokrétű mű-
vészeti munkáját ismerték el.  antosa

Halad a zeneiskola új 
helyszínének kialakítása

Idén májusban hat Ovi-Foci pályát avat-
tak Újpesten. A Vörösmarty-, a Nyár-, a 
Lakkozó-, a Homoktövis-, a Liget-és a 
JMK Óvodákban közel egy hónapja 
rúgják, dobják a gyerekek a labdát.

z Ovi-Foci Program nem csak a fociról szól. 
A pályákon több labdajáték – kosárlab-
da, kézilabda, tenisz, lábtenisz, röplabda – 

alapjait is elsajátíthatják a legkisebbek. Már ebben 
a korban érdemes felfedezni és képezni a tehetsé-
geket, hiszen a készségeik ilyenkor aktiválhatók leg-
könnyebben. 

Az országban összesen negyven pálya épült, eb-
ből Újpest rekordernek számít a hat átadott sport-
pályájával. A gyerekek már rúgják is a bőrt az új já-
tékterületen, tudtuk meg Wintermantel Zsolttól, aki 
dr. Tahon Róbert jegyző, Páli József területi képvi-
selő, valamint Mátésné Pataki Ágnes osztályveze-
tő asszony társaságában vizitált június 19-én a Ho-
moktövis- és később a Lakkozó Óvodában. A rek-
kenő hőségben is jól vizsgázott a pálya, várhatóan 
még több kerülhet belőlük átadásra. (gergely)

Pattognak már a labdák 
az Ovi-Foci pályákon
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Közel negyven önkormány-
zati intézmény újul meg a 
nyár folyamán Újpesten. 
A felújítások többsége az 
intézmények szolgáltatási 
színvonalát növelik ősztől.

Az áprilisi ülésén döntés született az önkor-
mányzat Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizott-
ságában arról, hogy milyen renoválási munkálatok 
induljanak el az idei nyári intézményi szünetben. 
„A tavalyi évben számos olyan problémát kellett or-
vosolni, mely a korábbi esztendők során halmozó-
dott fel. Nagy előrelépés, hogy most a felújítások kö-
zött olyan munkálatok vannak, amik az intézmé-
nyek szolgáltatási színvonalát is emelik” – számolt 
be lapunknak dr. Molnár Szabolcs alpolgármester.

Több épületünkben megújuló energiára támasz-
kodó energetikai felújítások lesznek. A Dalos Óvo-
dában és a Tungsram utcai Nyugdíjas Házban is ka-
záncsere lesz, amik már nem csak ún. „tűzoltó” jel-
legű munkák, hanem a remények szerint a jövőben 

megtakarítást is hoznak, és az intézmény szolgálta-
tási színvonalát is emelik. 

Az Ady Endre Művelődési Központban akadálymen-
tes mellékhelyiség csoport készül a földszinten, ahol a 
kerületi mozgássérültek klubja található, és ahol több 
rendezvényt is szerveznek. „A tervek között szerepel az 
Óceánárok Óvoda egyik kerítésének áthelyezése is. Ezzel 
az udvar területe lényegesen nagyobb lesz. Másrészt pe-
dig a gyerekek legkedveltebb játéka alatt sem fog töb-
bé összegyűlni a víz, így a mászóka környéke sem lesz 
többé saras” – hangsúlyozta az alpolgármester.

Tavaly és tavalyelőtt az önkormányzat a nyá-
ri intézményi felújításokra 200 millió forintot 
költött. Idén az eddigi döntések ennek az ösz-
szegnek több mint a másfélszeresére nőnek, 
330 millió forint a keretösszeg. Természetesen 
az önkormányzat rendelkezésére áll e tekintet-
ben némi tartalék, amire egy esetleges csőtö-
rés, vagy elázás esetén lehet szükség.
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únius 18-án, hétfőn hivatalosan is kezdetét 
vette a táborozási szezon. Évről évre egyre töb-
ben veszik igénybe a tábor szolgáltatásait, je-
lenleg 260 újpesti általános iskolás használja ki 

a lehetőségeket a szép környezetben. Egész nyáron 
át működik a tábor, augusztus 24-én zárja be majd 
a kapuit. 

Az önkormányzat tavaly új hintákat, favárat épít-
tetett a helyszínen, amelyeket a gyerekek most is 
maximálisan kihasználnak. A kapott pénzből játé-
kokat, eszközöket is vásárolhatott a tábor vezetése. 
 „Mivel az olimpia éve van, a sport játssza majd a 
programokban nálunk is a főszerepet. Lesznek bűn-
megelőzési és egészségügyi előadások is. Nem le-
het tudni, mik aratnak majd igazán sikert, talán 
a jégpalotai látogatás vagy a fóti medvepark meg-
nézése viszi el a pálmát.” – nyilatkozta lapunk-
nak Petrohánné Tóth Erzsébet táborvezető, Böbe 

néni. Folyamatosan zajla-
nak a vetélkedők, a foci- és 
tramburello bajnokság, a 
kézműves foglalkozások, sár-
kányépítés, színházi előadás. 
A nagy meleg sem okozhat 

gondot, a tábornak saját párakapuja is van. Á.T.

A tábor nyitásakor Wintermantel Zsolt já-
tékokkal ajándékozta meg a gyerekeket. Ti-
zennégy újpesti iskolából érkeztek gyere-
kek, de még bővülhet a kör. Már tavaly is 
nagy sikert arattak a külföldről jövő főisko-
lások, egyetemisták, akik rengeteget foglal-
koztak a gyerekekkel. Az idén Görögország-
ból, Hollandiából, Svédországból érkeznek 
önkéntes segítők.  

Beindult a Napközis tábor 
A tíz hétig működő Tábor utcai tábor pár héttel ezelőtt az Újpesti Cseriti 
és önkénteseinek jóvoltából mostanra rendezett területtel várta a kezdés-
re a gyerekeket. 

T Á J É K O Z T A T Ó
Az Önkormányzat megbízásából elkészült az Újpest, István út – Görgey Artúr út – Bercsényi utca ál-
tal határolt tömb szabályozási terve, melyet 2012. június 1-től június 31-ig közszemlére függesztünk. 
A kiállítás a Polgármesteri Hivatal István tér 15. szám alatti irodaépületének előcsarnokában, mun-
kaidőben tekinthető meg. A szabályozási terv, és rendelettervezete az Önkormányzat honlapján 
(http://ujpest.hu/hivatal_tevekenyseg/105/1) is megtalálható. Az érdeklődők számára a hivatal ügyfélfo-
gadási idejében (hétfőnként 14-18 óra, szerdánként 10-17 óra, péntekenként 8-12:30 között) a Főépíté-
szi Iroda munkatársai konzultációs lehetőséget biztosítanak.  Wintermantel Zsolt polgármester

BERTALAN TIVADAR: Természetesen nagyon 
örülök az elismerésnek, de nagy meglepetés volt 
számomra a díszpolgári cím. Mikor megtudtam, 
épp egy szerzői estem volt az Uránia Nemzeti 
Filmszínházban, akkor zárult éppen a Főváros Köz-
gyűlése. Majd egyszer csak hírnök jő, Hollósi Antal 
személyében, aki közölte velem és Kubik Annával 
– aki mellettem ült, merthogy felolvasott a szö-
vegeimből – a hírt. Azt hittem csak vicc, és majd-
nem leestünk a székről mind a ketten. Úgyhogy 
ott a közönség előtt ért ez a kellemes meglepetés.

GÖRÖCS JÁNOS: Óriási öröm számomra, hogy 
Újpest után még Budapest díszpolgára is lettem! 
Főleg azon után, hogy három olyan ember kap-
ta meg előttem, mint Puskás, Grosics és Albert. 
Nekünk, annak idején majdhogy nem felada-
tunk volt, hogy szórakoztató futballt játsszunk, 
és mi tényleg, a szó szoros értelmében játszot-
tunk. Hat-hét-nyolc gólnál sem álltunk le, mert 
bennünk volt és a közönséget ki kellett szolgál-
ni. És azt hiszem, hogy többségében ez sikerült is.

J

Göröcs János, Nagy István és Bertalan Tivadar

Megújulnak az intézmények a szünidő alatt



Második éve dolgozik az 
önkormányzat az újpes-
ti kisvállalkozásokkal mi-
nél több együttműködés-
ben. A kapcsolatépítés 
célja a kölcsönös szerep-
vállalás kialakítása Újpest 
életében. A kezdeménye-
zésről és az elért eredmé-
nyekről Szőcs Attilával, az 
önkormányzat kisvállalko-
zói kapcsolattartásért fe-
lelős referensével beszél-
gettünk.

– Mi a célja a kezdeményezésnek?
– Az önkormányzat egy élő, kölcsö-

nös párbeszéd kialakításán dolgozik az 
újpesti vállalkozókkal. Így betekintést 
nyerhetünk a kisvállalkozások minden-
napi életébe, felmerülő problémáiba, 
illetve sikereibe, a vállalkozóknak pe-
dig lehetőségük nyílik az aktuális kez-

deményezésekhez, rendezvényekhez 
csatlakozni. Mindkét fél számára lehe-
tőségeket hordoz magában az együtt-
működés.

– Milyen eredményekkel járt az 
eddigi munka?

– Sok kapcsolat született már, csak 
a legutóbbiakból említhetjük a nép-
szerű Újpesti Fagylaltversenyt, a Vad-
gesztenye Cukrászdából induló Új-
pest szeletet – amely egyben kiemel-
kedő jótékonysági akció is –, vagy az 
Újpesti Naplóban megjelenő Made in 
Újpest sorozatot, amiben sikeres helyi 
vállalkozások kerülnek bemutatásra.

Az együttműködésnek köszönhető-
en az újpesti rendezvényekben is egyre 
több a csatlakozó helyi kisvállalkozás. 
Az olimpia végéig nyitva tartó Bajnok 
Teraszon is újpesti vállalkozások kínál-
ják a fi nomságaikat a szurkolóknak. 
Sokan közülük az Újpesti Cseriti jóté-
konysági kezdeményezéseit is maguké-
nak érzik és felajánlásaikkal, termékeik-
kel rendszeresen támogatják.

– Milyen a fogadtatása a prog-
ramnak?

– Ennek az együttműködésnek, gon-
dolkodásnak nincs Újpesten régebbre 

visszanyúló hagyománya, ezért kezdet-
ben meglepettséggel fogadnak, de szin-
te kivétel nélkül mindenki örül az ötle-
teinknek. Legtöbben azonnal meglát-
ják a lehetőséget a közös munkában.

– Van-e valamiféle nem várt pozi-
tív hatása a kezdeményezésnek?

– A kisvállalkozói háló kialakulásá-
nak még egy komoly eredménye szü-
letett: nem csupán az önkormány-
zat és a kisvállalkozók között alakult 
ki párbeszéd, hanem a cégek egymás-
sal is együttműködésre léptek. A lá-
togatásaink során lehetőség nyílik 
az újpesti vállalkozók és tevékenysé-
gük kölcsönös bemutatására. Haté-
kony üzleti kapcsolatok kezdődtek 
meg a partnereink között. Különböző 
profi lú üzletek kezdtek összedolgoz-
ni, vagy egymást kölcsönösen aján-
lani. Közös akciókra is van példa már. 
Mindez nagyban segíti a kisvállalko-
zások előrelépését, fejlődését. Ez kö-
zös érdekünk, hiszen az újpesti vállal-
kozások sikere, Újpest sikere.
Kapcsolatfelvétel: szocs.attila@ujpest.hu

Vállalkozóink sikere 
a városunk sikere

Az újpesti önkormányzat döntésé-
nek értelmében a legalább hat hónap-
ja újpesti állandó lakcímmel rendelke-
ző polgárok Újpesten ingyenesen köt-
hetnek házasságot – más kerületekkel 
ellentétben – amennyiben a házasság-
kötő teremben mondják ki az igent.

kisvállalkozói együttműködés nagysze-
rű példája a Niveo Szalon, az Átalalkíta-
Lak Szépségszalon, a Magic World 

Lufi dekoráció és az Orosz Cukrászda összefogásá-
ból született kedvezményes csomagajánlat az új-
pesti ifjú párok számára.

Az újpesti pároknak, esküvőjük szervezéséhez, 
szakértő segítséggel és 10%-os kedvezménnyel já-
rulnak hozzá több üzletben is.

Esküvőszervezés kedvezményekkel

A

KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK
� Niveo Szalon (1042 Bp., Árpád út 97.; www.niveo.hu)

� Átalakíta-Lak Szépségszalon (1046 Bp., Mátyás tér 5.; www.atalakitalak.com)
� Orosz Cukrászda (1041 Bp., Templom u. 3.; www.oroszcukraszda.hu)

� Magic World Lufi dekoráció (1041 Bp., Görgey Artúr utca 6.; www.magicworld.hu)

Az I. Újpesti Gazdasági Találkozónak és Újpest 
Önkormányzata további intézkedéseinek kö-
szönhetően számos kedvezményt vehetnek 
igénybe az újpesti vállalkozók, aminek eredmé-
nyeképpen új munkahelyek is létesülnek.

Vonzónak bizonyult az a lehetőség, hogy az újpesti cégek álláshirdetéseiket 
ingyenesen tehetik közzé az Újpesti Naplóban (Infó: iroda@ujpestimedia.hu). 
Így az érdeklődők első kézből tájékozódhatnak a munkalehetőségekről. 
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A FEJLŐDÉST SEGÍTI 
Térítésmentes hirdetési lehe-
tőséget kínál az önkormány-
zat a kisvállalkozóknak, fejlődést 
célzó támogatásként. Ha a je-
lentkező megfelel a pályázati ki-
írásnak (lásd: www.ujpest.hu/ 
hivatal_palyazatok), tevékenységi 
körét hirdetheti két alkalommal 
az Újpesti Naplóban, ¼ oldalon. 
Pályázni folyamatosan lehet. 



ÚJPEST KIVÁLÓ TANULÓI
Erdmann Kata Anna, a Csokonai Vitéz Mihály 
12 Évfolyamos Gimnázium 8/A osztályos tanuló-
ja rendkívül szorgalmas. Szívesen indult kerületi 
és országos versenyeken. Társaihoz és a felnőttek-
hez való viszonya példamutató. Kedveli az irodalmi 
levelező versenyeket, melynek országos fordulóin 
szép sikereket ért el. A közösségi munkában is szí-
vesen tevékenykedik, évek óta diákönkormányzati 
képviselő.

Hajdu Eszter, a Könyves Kálmán Gimnázium 
12/D osztályos tanulója különösen az idegen nyel-
vek iránt érdeklődik. Több nyelvvizsgával és idegen 
nyelvi országos versenyen elért helyezéseivel büsz-
kélkedhet. Maximalista, mindig a legjobbra törek-
szik. A nyelvtanulás mellett kitűnően zongorázik.

Hellinger Ákos, a Német Tagozatos Általános Is-
kola 8/A osztályos tanulója minden tanévben di-
cséretben részesült. Elnyerte az iskolai emlékér-
mek mindhárom fokozatát. Természettudományi 
és humán tantárgyakból egyaránt kimagasló. A ta-
nulmányi versenyek aktív és kiemelkedően ered-
ményes résztvevője. Idén megnyerte a Teleki Pál 
Földrajz–Földtan Verseny kerületi és országos for-
dulóját.

Jankovics Bernadett és Jankovics Katalin, a 
Homoktövis Általános Iskola 8/A osztályos tanu-
lói kitűnő tanulmányi eredményt értek el az elmúlt 
években. Mind a reál, mind a humán területen ki-
magasló teljesítményt nyújtottak. Jó eredményei-
ket annak is köszönhetik, hogy ikertestvérként osz-
tálytársak, sok esetben egymás versenytársai, még-
sem rivalizálnak. Mindketten iskolájuk közösségi 
életének meghatározó tagjai.

Kovács István Bence, az Angol Tagozatos Álta-
lános Iskola 8/B osztályos tanulójának tehetségét 
az országos és kerületi szintű versenyeken elért ki-
magasló eredményei bizonyítják. Leginkább mate-
matikából és fi zikából ért el kitűnő eredményeket, 
de a humán tantárgyakban is remekül teljesített. 

Számos szaktárgyi dicsérettel rendelkezik. Szívesen 
vállal kutatómunkát, érdeklik a tudományos ered-
mények. 

Marton Andrea, a Babits Mihály Gimnázium 
12/B osztályos tanulója minden osztályát kitűnő 
eredménnyel végezte, számos dicsérettel. Vegyész-
mérnöki pályára készül. Kimagasló eredményeket 
ért el matematikából. A Gordiusz Matematika Ver-
seny regionális fordulóján minden évben I. helye-
zést ért el. A matematika és a kémia mellett a tör-
ténelem iránt is érdeklődik. A Diákbizottság kap-
csolatokért felelős ügyvivője. 

ÚJPEST KIVÁLÓ DIÁKSPORTOLÓI
Ács Zsombor úszó, a Bródy Imre Oktatási Köz-
pont 12/B osztályos tanulója, a Jövő SC Veolia 
sportolója iskolájának legeredményesebb játékosa. 
Kiemelkedő nemzetközi és országos eredményeket 
ért el. Sporteredményei közül kiemelkedő a CECJM 
verseny( Belgrád) II. helyezése 200 méteres gyors-
úszásban, az Országos Diákolimpia I. helyezése 100 
méteres pillangóúszásban.

Bata Dániel László jégkorongozó, a Babits Mi-
hály Gimnázium 11/B osztályos tanulója, az Újpes-
ti Torna Egylet rendkívül eredményes jégkorong 
sportolója. Tanulmányait eddig kiválóan teljesítet-
te. Tanáraival, társaival együttműködő, tisztelettu-
dó, segítőkész, igazi sportember. Korábban elnyer-
te a Magyar Köztársaság Jó Tanuló, Jó Sportoló cí-
mét. A Négy Nemzet Tornáján I. helyezést, az Or-
szágos Bajnokság, U18-as korosztályban IV. helye-
zést ért el.

Királyházi Dénes cselgáncsozó, a Testnevelés 
Tagozatos Általános Iskola 7/A osztályos tanulója, 
az Újpesti Torna Egylet sportolója. Nemcsak saját 
sportágában, hanem a kerületi Diákolimpia kere-
tében megrendezésre kerülő valamennyi sportág-
ban is képviseli iskoláját. Tehetségének, szorgalmá-
nak és eredményeinek köszönhetően a serdülő vá-
logatott tagja. 2011-ben 6 nemzetközi versenyen 
ért el I. helyezést. 

Kiss-Simon Franciska jégkorongozó, a Csokonai 
Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 10/B osz-
tályos tanulója, a Vasas SC sportolója. Sportsikerei 
mellett jó tanulmányi eredményeivel és példaérté-
kű magaviseletével is kitűnik társai közül. Tagja a 
korosztályos és a felnőtt válogatottnak is. Csapatá-
val 2012-ben megnyerte a Norvégiában rendezett 
világbajnokságot. A korábbi években dobogós he-
lyen végzett a nemzetközi versenyeken.  

Rajszki Lili atléta, a Bajza József Általános Iskola 
8/B osztályos tanulója, az Újpesti Torna Egylet spor-
tolója. Kitartó, nemcsak a sportban, hanem a tanu-
lásban és az iskolai programok szervezésében is. Or-
szágos sporteredményei 2- és 3 tusában kimagas-
lóak. A budapesti versenyeken futásban, Aquatlon 
bajnokságon I. helyezést ért el. Megnyerte a Kerüle-
ti Diákolimpiát 2011-ben mezei futásban. 

KIVÁLÓ DIÁKKÖZÖSSÉGI MUNKÁSAI
Kluka Norbert, az Újpesti Két Tanítási Nyelvű 
Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázi-
um 12/C osztályos tanulója 2 éve az Újpesti Diák-
szövetség elnöke. Nevéhez fűződik a kiemelt gyűlé-
sek megszervezése, diákprogramok létrehozásában 
való közreműködés, illetve az Újpesti Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórumban ellátja az Újpesti Diák-
szövetség képviseletét. 

Szfárli Zsófi a, a Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium 11/B osztályos tanulója, diákpolgár-
mester. Aktívan részt vesz a diákönkormányzati 
programok szervezésében és lebonyolításában, 
kreatív ötleteivel hozzájárul azok színesebbé téte-
léhez. Kiváló kommunikációs képességekkel ren-
delkezik.   

Virág Virág, az Erzsébet Utcai Általános Iskola 
8/A osztályos tanulója az iskolai és osztályprogra-
mok szervezője, emellett osztályközösségét is ösz-
szefogja és motiválja. Lelkesedésével kitűnik társai 
közül. Együttműködő, kitartása példás. Iskolatársai 
tisztelik, szeretik, és hallgatnak is rá. 

(Készült: a felterjesztések nyomán)

Kimagasló teljesítményért jutalom jár
Június 7-én került sor az önkormányzat saját alapítású, kiváló diákeredményekért járó elismeréseinek az átadására. 
Összefoglalónkban a kiváló eredményt elérő diákokat mutatjuk be. 
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Június 14-én, csütörtökön az ezredik újpesti látogatót 
köszöntötték a Tisztelt Házban. A polgármester meg-
hívására a következő tanévben is folytatódnak majd a 
parlamenti látogatások.

A Kossuth téren a kilences kapun kaptak bebocsájtást a Parlamentbe az új-
pesti kisdiákok. Hladony Sándor önkormányzati képviselő kísérte a gyereke-
ket. Mint megtudtuk tőle: 987 újpesti látogatta meg eddig a parlamentet, és 
most már több mint ezren voltak az épületben. Külön nem köszöntött sen-
kit a képviselő, tehát többen is lehettek az ezredikek, és névre szóló oklevelet 
is kapott minden egyes újpesti diák. 

A Bajza József Általános Iskolából érkeztek a hatodikos diákok, akik egyön-
tetűen állították, hogy nagy élmény volt a látogatás. Most nyári szünet követ-
kezik, szeptember 20-án érkezik az új csoport. 

„Nagyon meglepődtem, hogy csak negyven kiló aranyat használtak fel a Par-
lament díszítéshez” – mondta Szabó Mátyás hatodikos diák. „Furcsa, mert 
fénylik az egész ház. Most voltam először a Parlamentben, de ha lesz lehetősé-
gem, máskor is eljövök.” Á. T. 

A néhai érsek születésének 120. évfordulója alkal-
mából a Polgármesteri Hivatal Dísztermében ren-
dezett emlékkonferenciát Wintermantel Zsolt nyi-
totta meg. 

A neves felszólalók a bíboros nagyságát, példa-
mutató életszentségét és a diktatúrákkal szembeni 
ellenállását is kiemelték. Lezsák Sándor, az Ország-
gyűlés alelnöke szerint Mindszenty Józsefre a XX. 
század fehér vértanújaként emlékezhetünk. Rétvá-
ri Bence államtitkár a magyar Gandhiként jellemez-
te a néhai bíborost. Hozzátette, a bíboros teljes erő-
szakmentességet hirdetett, az egyetemes emberi ér-

tékek alapján cselekedett. Munkássága, értékválla-
lása korszakokon átívelő. 

Az előadók között volt még Habsburg-Lotharingiai 
Mihály főherceg, M. Kiss Sándor történész profesz-
szor, Varjú Imre atya, korábbi ’56-os elítélt, Vörös 
Géza, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltárának munkatársa, és Kovács Gergely a boldog-
gá- és szentté avatási ügyek posztulátora. Ozsváth 
Kálmán önkormányzati képviselő, az esemény fő-
szervezője elmondta, hogy a fi atal nemzedéknek 
olyan nagy követendő életpéldákra van szüksége, 
mint amilyen Mindszenty bíborosé volt. 

Ezren látogathattak 
már el a Parlamentbe

Mindszenty a magyarok Gandhija
A közélet kiemelkedő szereplői, köztük politikusok, tudósok és jeles egyházi 
szakemberek részvételével emlékeztek az újpestiek a boldog emlékű Mindszenty 
hercegprímás atyára az Észak-Pesti IKSZ és az Újpesti Fidelitas szervezésében.  
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Iványi János Újpestért-díjas 
építőmérnököt választot-
ták az Újpesti Helytörténe-
ti Alapítvány kuratóriumi 
elnökének. A tisztségében 
dr. Sallai Jánost váltó új ve-
zető azt ígéri, a helytörté-
neti ismeretek népszerűsí-
tésén fog fáradozni.

z alapítvány új elnöke ter-
vezi újabb helytörténeti for-
rásmunkák elkészítését, és 

kiadását. „Szeptemberben lesz húsz 
éve, hogy az Aschner Lipót Alapít-
vány Kuratóriuma létrehozta az Új-

pesti Helytörténeti Alapítványt. Az-
óta is ezt útvonalat járjuk, hogy 
anyagi és erkölcsi támogatást nyújt-
sunk Újpest múltjának kutatásához. 
Helytörténeti vetélkedővel szeretnénk 
továbbra is ráirányítani a diákok fi -
gyelmét évről-évre a hagyományőrzés 
iránt” – tudtuk meg Iványi Jánostól. 

Az új elnök – elmondása szerint – 
nehéz helyzetben van, hiszen sikeres 
korábbi elnökök munkájának folyta-
tására kapott bizalmat. Bízik abban, 
hogy a kuratórium tagjainak segítsé-
gével – valamint a korábban a kura-
tóriumban dolgozó elhunyt felesége, 
Konrád Gizella szellemi hagyatékával 
felvértezve – le tudja küzdeni a ne-
hézségeket.  Ú. N.

Elhivatott az új 
kuratóriumi elnök

A



Nyitva van a párakapu
A közelmúltbeli jótékonysági koncert mindenképpen 
elérte célját a Homoktövis Általános Iskolában, hiszen 
összegyűlt a pénz egy új zongorára. A jól sikerült han-
gulatban még egy felajánlás érkezett. Páli József önkor-
mányzati képviselő, az Újpestért Egyesület nevében 
felajánlotta száz éves pianínóját is.

Homoktövis Általános Iskola igazgatója, dr. Földesiné Gyöngyösi Klá-
ra örömmel fogadta a felajánlást. A zongorára gyűjtöttek, s bár kicsit 
ki kell egészíteni még a bevételt, de szeptemberre meglesz a zongora. 

Szerencsére akadnak olyan barátaik az iskolának, akik ismerik a zongora-sza-
lonok világát, így segítenek majd alkudni is. 

Páli Józsefet (képünkön az igazgató asszony mellett) magával ragadta a 
koncert hangulata, és felajánlotta saját, száz éves pianínóját az iskola haszná-
latára, hadd gyakoroljanak rajta a gyerekek. A szállításban a Városgondnok-
ság emberei segítettek. 

„Ezt a hangszert még a szüleim vették, hogy tanuljak meg zongorázni” – 
mondta az átadáskor az önkormányzati képviselő. „Nyolc évig jól ment a do-
log, aztán elcsábított a foci, az NB I/B-ben rúgtam a bőrt annak idején. Ott-
hon állt ez a százéves hangszer, alig használtam, felajánlom a Homoktövis is-
kolának. Rájöttem arra, hogy az én zongorámnak itt jobb sorsa lesz.” Á. T.

Pianínót kapott
ajándékba az iskola

A
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A rekkenő hőségre való tekintettel az országos 
tisztifőorvos III. fokú hőségriasztást rendelt el jú-
nius 20- 22. között. Újpesten mérték idén is a leg-
magasabb nappali hőmérsékletet. Nem árt vi-
gyázni a hőségriadó idején! A Magyarországon 

legalább három egymást követő napon az előre-
jelzések szerint a napi középhőmérséklet megha-
ladja a 25 fokot, akkor hőségriadó rendelhető el. 
A hőhullámok káros hatásainak megelőzése érde-
kében kialakult a háromfokozatú hőségriasztás.

Megdőlt a melegrekord Újpesten

Az Újpesti Piac-és Vásárcsarnok területén, a virágpavi-
lon és a nagycsarnok között tavaly nyáron kihelyezett 
párakaput idén is üzembe helyezte az önkormányzat. 

A hűsítő-párásító kapu percek alatt az újpestiek kedvence lett, korosztály-
tól függetlenül. Szervezetünk naponta bírkózik a hőséggel, az UV B sugárzás 
rendkívül erős. A Szent István téren zajló Bajnok Terasz szurkolói is felfrissü-
lést találnak a vízpára alatt.

TÁMOGASS, TIPPELJ, TALÁLJ BE!
A Bajnok Teraszon elhelyezett adománygyűj-
tő urnákba guruló érmékért cserébe játékos-
társaink egy tipp-lapot kapnak, amelyen a lab-
darúgó EB győztes csapatát tippelhetik meg.

A helyesen tippelők között – az EB végén – 
értékes Puma ajándékok kerülnek kisorsolásra.

Az Újpesti Cseriti a beérkezett adományokat a nehéz körülmények 
között élő újpesti családok támogatására fordítja.

www.ujpest.hu/cseriti

Tanácsok 
kánikula idejére
–  Ha teheti vonuljon hűvös, 

besötétített szobába. 
–  Szabadban húzódjon árnyé-

kos helyre. 

–  Nagy melegben zuhanyozzon 
langyos vízzel, akár naponta 
többször is. Ha ezt nem tehe-
ti, frissítse fel többször arcát, 
nyakát, végtagjait. 

–  A lakást éjszaka alaposan 
szellőztesse át, nappalra 
használjon árnyékolót. 

–  Közlekedjen elővigyázatosan, 
mert lassul a reakcióidő. 

–  Folyamatosan pótolja a vesz-
tett folyadékmennyiséget, le-
hetőleg nem alkohol és cu-
kor tartalmú italokkal.

–  Öltözködjön könnyű, szellő-
ző anyagokból.
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ehéz eldönteni, hogy a régi fotón látható utcarészlet, és a jellegzetes 
épület ma néz ki jobban vagy harminc éve. Mindenesetre a Görgey 
utca vége gyakorlatilag változatlan maradt, a kockakövekkel együtt. 

A Görgey utca 88-as szám alatt lévő házról a kép a 
‚
70-es, 

‚
80-as évek fordu-

lóján készült, az akkor Dózsa György nevét viselő utca vasútállomáshoz közel 
eső végén. A villamos vágányait a 

‚
70-es évek végén cserélték ki, a képen lát-

ható nagypaneles rendszerűre úttestet pedig az 1920-as évek második felében 
fektetett kockakő borítja. A villamosok vontatási feszültségének biztosítására 
a ház melletti egykori üres telken 1981-ben a BKV felépítette „Vécsey” áram-
átalakító állomását. Mellette társasház épült 1995-ben.

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

Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer olda-
lon is!

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarész-
leteket szembesítünk a mával. 

N

Újpest akkor és most XII. rész

Görgey utca vége, 
a páratlan oldalról fotózva

A műsorváltozás 
jogát 

fenntartjuk!

Részletek:
ujpest.hu/folkfeszt 

II. Újpesti
Folklór Fesztivál

JÚNIUS 21-24. 
Szent István tér

21. Csütörtök
Kirakodó vásár

18.30 CIMBALIBAND KONCERT
22. Péntek

19.00 FIRKIN KONCERT ÉS TÁNCHÁZ
21.00 Tûzfújók, Gólyalábasok, Tûzugrás

23. Szombat
14.00 Nemzetiségi Önkormányzatok mûsora

 16.00 Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola növendékei
  17.00 „Miénk a színpad”, „Folk Fesztivál” 

díjazottainak bemutatója

19.00 HOLDVIOLA KONCERT
24. Vasárnap

14.00 Újpesti Magyardal 
és Zenebarát Kör Kórusa 

16.00 Velencei Tehetségkutató tábor 
legsikeresebb elôadói, csoportjai

18.00 Paye koncert 

19.00 KORMORÁN KONCERT

MINDEN PROGRAM 
INGYENESEN LÁTOGATHATÓ

TÁMOGATÓ:



Újpesti 
műsortükör

2012. június 21–27. 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Vályi Csaba képzőművész kiállítása. 
Megnyitó: június 21-én, 17 órakor. 
Megtekinthető: július 8-ig, 11-18 óra 
között. Újpest Galéria
� Azerbajdzsáni grafikák. Megnyitó: 
június 22-én, 11 órakor. Megtekinthető: 
július 8-ig, 11-18 óra között. Újpest Galéria
� „Karinthya Múzeum” –„Karinthya pol-
gárainak” műveiből összeállított kiállítás. 
� Szeptember 15-ig, hétköznaponként 
10-18-ig. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
� Vizsgamunka-kiállítás a Kozma Lajos 
Faipari Szakközépiskola tanulóinak 
munkáiból. Megtekinthető június 26-ig, 
hétköznap és szombaton 10-18 óráig az 
iskola épületében. (Deák u. 40.)

Június 21. csütörtök
II. Újpesti Folklór Fesztivál a Szent István 
téren.

Június 22. péntek
II. Újpesti Folklór Fesztivál a Szent István 
téren.

Június 23. szombat
II. Újpesti Folklór Fesztivál a Szent István 
téren.

Június 24. vasárnap
II. Újpesti Folklór Fesztivál a Szent István 
téren.

MEGEMLÉKEZÉS
� 13.00: Újpest Önkormányzatának 
koszorúzással egybekötött megemlékezé-
se a Tanácsköztársaság 133 napja alatt 
meggyilkolt újpesti honfitársaink emléké-
re. IV., Deák utca 23.

ZENÉS EST
� 17.00-22.00: Hétvégi Randevú. Zenés 
táncos est a Szilver zenekarral. Ady Endre 
Művelődési Központ

Kortárs kiállítás 
Vályi Csaba festő, grafikusművész, Kmetty 
János, Hincz Gyula, Domanovszky Endre 
egykori tanítványának alkotásaival talál-
kozhatunk az Újpest Galériában. Vályi 
Csaba az ART-ŐR képzőművész csoport 
tagja és rendszeres kiállítója. A 70-es évek-
től főleg grafikával foglalkozik, rézkarco-
kat, színes linómetszeteket készít és akva-
relleket fest, figuratív és természetelvű 
megközelítéssel. Az Újpest Galériában 
július 8-ig tart nyitva a tárlat. 

Végzősök alkotásai 
Szeretettel várják a szép bútorok, a lakbe-
rendezés iránt érdeklődőket a Kozma 
Lajos Faipari Szakközépiskola végzős tanu-
lóinak vizsgamunka-kiállítására. A június 
26-ig nyitva tartó, hétfőtől szombatig 
10-18 óra között látogatható kiállítás 
ideje alatt a pályaválasztás előtt álló hete-
dikeseknek és a most érettségizőknek 
bemutatják az iskolában folyó képzési for-
mákat is. Cím: 1041 Budapest, Deák u. 40. 

Azerbajdzsáni grafikák
Azerbajdzsáni grafikákból nyílik kiállítás 
június 22-én az Újpest Galériában. A tár-
laton a legjobb azerbajdzsáni karikatúra-
művészek évszázados munkásságát ismer-
heti meg a látogató. A karikatúra műfaj-
ban, vagyis a képzőművészet legritkább és 
legélénkebb zsánerében születő alkotások 
tükörképként örökítik meg a korszakot, 
így krónika jelleget öltve történelmi és 
művészi jelentőséggel bírnak. A tárlat júli-
us 8-ig látogatható.

Sakk-matt
Első alkalommal hirdet értékszámszerző 
sakkversenyt Frech Károly tiszteletére az 
Újpesti Kultúra Sportegyesület sakkszak-
osztálya. A verseny egyik támogatója a 
rendezvény helyszínét is biztosító Könyves 
Kálmán Gimnázium. A szervezők a   ver-
sennyel az újpesti sakkélet felpezsdítését 
és nemzetközi értékszám szerzést remélik 
egy jó hangulatú verseny keretében. A 
június 23–július 1-jéig tartó viadalra a 
nevezéseket a frech2012@ujoestikse.hu 
címen, illetve a 06-30-5727-416-os tele-
fonszámon várják a szervezők, június 
22-én, 18 óráig.
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Már 9341-en kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                       oldalt! 

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

gyarapodó közösségéhez! 

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

szintén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai!

A Kormoránnak 
Újpest az otthona
Koltay Gergely, a legendás Kormorán zenekar alapítója, 
most ünnepelte hatvanadik születésnapját. A sokolda-
lú művész, színészként, fi lmrendezőként, operatőrként 
is dolgozott. Számos fi lm és színpadi produkció zenéjét 
szerezte. A Kormorán zenekar az egyik szervezője a hét-
végi II. Újpesti Folklórfesztiválnak.

– Isten éltessen. Volt egy nagy meglepetés bulid az Urániában. Milyen volt?
– Köszönöm szépen. Ez egy meglepetés koncert volt, amit a bátyám, Koltay 

Gábor (fi lmrendező – a szerk.) szervezett. Ott voltak a régi kormoránosok is, 
meg az összes zenész barátom.  És hát – bármilyen nehéz is kimondani ezt egy 
hatvan éves férfi nak – meghatódtam és sírdogáltam. 

– Amúgy is bulizós típus vagy?
– Nem. Otthonülős vagyok és csendes. Dalszöveg íráshoz amúgy is csend 

kell, és én elég sok szöveget írok. Ne csak Kormoránnak. Most például Deák Bill 
Gyula új lemezének szövegét írom.

– Képzőművésznek készültél, de mégis zenész lett belőled. Persze közbe-
jött némi színház és fi lm is.

– A szüleim nem engedték, hogy festőművész legyek, mert az gondolták, 
hogy a festők túl bohém alakok. Inkább a zenész pálya felé tereltek. És igen, 
gyerekszínészként kerültem a Vígszínházba, ahol a legnagyobbakkal lehettem 
egy színpadon. Beszippantott ez a színházi világ, és végigkísérte az életemet. És 
hát vagy hetven fi lmnek voltam az operatőre, többet rendeztem is. De persze 
leginkább a harminchat éve alapított Kormorán töltötte ki az időmet. 

– A tv és a rádió is hosszú kapcsolat az életedben.
– Igen sokáig voltam zenei vezető a Magyar Televízióban és a rádióban is. 

Mindkét műfajt imádom. Most az MR2 Petőfi  intendánsaként dolgozom.
– Változott valamit a Kormorán zenéje ’76 óta? Talán ti voltatok az el-

sők, akik magyar népzenei elemeket kevertek a rock zenével.
– A Kormoránban csak a tagok változtak, a zene alapvetően nem. Ugyanaz a 

progresszív zene, mint a kezdetekkor. Fel akartam hangosítani a népzenét an-
nak idején, meg akartam mutatni ezt a fantasztikus népzenei kincset. Most is 
ez a cél, és hogy magyaroknak játsszunk, magyarul, bárhol a világon.

– És a zenétek most is ugyanúgy hat a fi atalokra?
– Szerintem igen. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok fi atal jár a koncertje-

inkre továbbra is. Folyamatosan kérik az új és a régi dalainkat egyaránt. Persze 
tudomásul veszem, hogy van egy felnövekvő ifjú nemzedék, amelyik azokat a 
zenéket szereti, amit az MR2 Petőfi n játszunk. De sokan szeretik a Kormoránt 
is. És ez a legnagyobb boldogság számomra. Meg az, hogy Újpesten fesztivált 
szervezünk, de ezt már meg kellett volna kérdezned.

– Akkor most kérdezem… 
– Rengeteg jó program, és remek zenekar lesz a Folklórfesztiválon, és ne-

künk nagyon fontos, hogy Újpesten lesz. Mert a zenekarnak Újpest az ottho-
na, ugyanis itt próbálunk a „Jfjúsági Házban”. És a legjobb dolog otthon lenni 
valahol! J. M.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA
Kiss Péter országgyűlési képviselő foga-
dóórát tart június 26-án, kedden 13 
órától a Nádor utca 1-ben, az MSZP 
kerületi irodájában. Előzetes bejelent-
kezés – a várakozások elkerülése miatt 
– vagy más időpont megbeszélése a 
441-5555-ös telefonszámon.

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezete

FOGADÓÓRA 
Dr. Szabó Béla önkormányzati 
képviselő június 25-én hétfőn 

18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Tisztelt Újpestiek! Június 27-én, szerdán 
18-19 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart 
az újpesti Fidesz-MPSZ. Helyszín: Fidesz 
Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) 
Bejelentkezés: H–P 11-18-ig a 369-09-05-
ös telefonszámon.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy iro-
dánk nyáron a megszokott nyitvatartási 
renddel folyamatosan működik. A Fidesz – 
MPSZ Újpesti Szervezetének ingyenes jogse-
gély szolgálata, illetve a képviselői fogadó-
órák július és augusztus hónapban szünetel-
nek. Irodánk nyitva tartása: H–P: 11-18-ig. 
Cím: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-09-05

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

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

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

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati 
képviselő, frakcióvezető (KDNP) 

fogadóórája, minden hónap első hétfőjén, 
18 órától 19 óráig kerül megtartásra a 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Házában. 
(Bp., IV., Lóverseny tér 6.)

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő (LMP), Fenntartható Fejlődés 
tanácsnok fogadóórája minden hétfőn 
17.30-19 óra között vagy előzetes egyezte-
tés alapján bármikor. Újpesti LMP Iroda: 
1041 Bp., István út 22. Tel.: +36-20-390-
0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu. 
Honlap: ujpest.lehetmas.hu, facebook.com/
LMPujpest

FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon 

történt egyeztetés alapján – a 06-20-518-
7830-as telefonszámon – bármikor. Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő minden 
hónap első péntekén 17 órától, Szabó 
Gábor önkormányzati képviselő mindjen 
hónap első hétfőjén 17-18 óráig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát, Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első szerdáján 17 órá-
tól tart fogadóórát a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban 
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.).
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
 Szervezete

JÓTÉKONYSÁGI KÖNYVGYŰJTÉS
Az MSZP Újpest-Káposztásmegyeri 
Szervezetének Nőtagozata jótékonysági 
könyvgyűjtő akciót indít gyermekek szá-
mára. Nagy segítséget jelentene már akár 
néhány darab felajánlott szótár, atlasz, 
album, gyermek-és ifjúsági kiadvány is. 
Kérjük, hogy adományait 2012. június 
25. (hétfő)–június 29. (péntek) között, 
14-16 óráig hozza el a 1046 Budapest, 
Nádor u. 1. szám alá! 

Bízunk benne, hogy ez a kezdeménye-
zés is sikerrel zárul!

www.mszpujpest.hu

FOGAÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkor-
mányzati képviselőinek fogadóórái: 
dr. Dabous Fayez (5. evk) önkor-

mányzati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója, 
minden hónap 2. hétfőjén, 17-18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp., IV., Hajló 
u. 42-44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp., IV. Hajló 
u. 42-44., a TRÖK helyisége. 

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K
Gyűjtsük össze Újpest 
összes kupakját!
Várjuk a kupakokat az Újpesti Folklór Fesztivál ide-
je alatt is!  (Június 21–24-ig, Szent István tér.)

Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont, és az Újpesti Cseriti 
nagyszabású kupakgyűjtési akciót indít, Újpest több pontján. Az akció 
célja egy 600.000 forint értékű járássegítő gép beszerzése egy olyan kisfi ú 
számára, aki születésétől fogva fi zikai segítségre szorul.

Fogjunk össze ismét, segítsünk együtt, 
gyűjtsük össze Újpest összes kupakját!

GYŰJTŐPONTOK
• Polgármesteri Hivatal (1041 Budapest, István út 14.)

• Okmányiroda (1042 Budapest, István út 15.)
• Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Iroda (1048 Budapest, Hajló utca 42-44.)

• Plutó Állateledel és Horgászbolt (1048 Budapest, Csíkszentiván u. 1.)
• Kölyökpark (1047 Budapest, Attila u. 156-158.)

• Csupa Csibe Csirke Falatozó (1042 Budapest, József Attila u 82.)
• Újpesti Piac (1042 Budapest, Szent István tér 12.)

• Halassy Olivér Sportközpont (1045 Budapest, Pozsonyi u. 4/C.)
• Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont: (1042 Bp., István út 17-19.)

• Ady Endre Művelődési Központ (1043 Budapest, Tavasz u. 4)
• Jópofa Kofa (Zöldség-Gyümölcs, 1048 Budapest, Sárpatak u. 2.)

• Manó Módi Gyermek és Baba divatbolt (1048 Budapest, Lakkozó u. 49.)
• Kézimunkabirodalom (1042 Budapest, Árpád út 39.)

• Bajnok Terasz (1042 Budapest, Szent István tér)
Aki gyűjtőpontként csatlakozna, jelentkezzen 

a 06-70-39-707-29-es telefonszámon!

A június 22-i Újpesti Híradóban többek között beszámolót lát-
hatnak arról, hogy a nyári hónapokban milyen felújításokat tervez 
Újpesten az önkormányzat, valamint tudósítunk a Budapest Dísz-
polgára cím átadójáról is.  Az Újpesti Körképből megtudhatják, 
milyen programok várják Önöket az Újpesti Folklórfesztiválon, és 
Curtis, az újpesti rapper is mesél új lemezéről. Az Újpesti Kávéház 
vendége ezúttal Pásztor Erzsi Kossuth-díjas színművésznő lesz. 

Az ÚKTV péntekenként 19 órától friss műsorokkal várja nézőit! 
Csatlakozzon az ÚKTV-hez a facebook-on is!

Tévé-Néző
Aranymise
Pappá szentelésének ötvenedik évfordulóján aranymisét mutatott be Pályi 
László atya, Újpest díszpolgára az Újpest- Kertvárosi Szent István Plébánia-
templomban. A hálaadó szentmisére június 17-én került sor a kertváro-
siak, továbbá paptestvérei, rokonai, a plébánia igazgatása alá tartozó óvo-
da és általános iskola növendékei, pedagógusai, és a korábbi szolgálatainak 
helyéről érkező hívek előtt. Az eseményen Wintermantel Zsolt is megjelent.
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Közel kétszáz újpesti kisbaba kapott ajándékcsomagot 
az önkormányzat Újpesti Babaköszöntő programjának 
keretében. A csomag gyermekruhát és sok más hasznos 
babaápolási cikket tartalmaz.

Minden, idén január 1-jén és azu-
tán született újpesti kisbaba aján-
dékcsomagot kap az önkormány-
zattól, amit a védőnőktől vehet-
nek át folyamatosan a szülők. A 
dobozban csupa hasznos ajándék: 
body-k, kistakaró, pelenka és oltá-
si naptár is található.

Az ajándékok az Enyedi család-
hoz is eljutottak. „Nagyon örültünk 
az ajándékcsomagnak, főleg a ta-
karónak. Az oltási naptáron meg 
tudjuk nézni előre, hogy a követke-
ző kötelező oltás mikor lesz aktuá-
lis. A mappában pedig minden re-
ceptet, oltási könyvecskét és lele-
tet szépen össze tudjuk gyűjteni.” 
– meséli az édesanya.

 A család tősgyökeres újpestiként különösen örül annak is, hogy a városrészt 
a body-kkal is népszerűsítheti. Orsolya, aki 5 éves kora óta él Újpesten, elárulta, 
minden ide köti őket. „A férjemmel itt ismerkedtünk meg a Megyeri úti Stadion-
ban, az esküvőnk is itt volt. A nagyobbik fi unk Megyer is innen kapta nevét, sőt 
az első közös lakásunkat is itt vettük meg, ebben a kerületben vagyunk itthon.” 

A szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címre továbbra is várjuk az újpes-
ti bodyban készített fotókat a babákról, amiket a lap hasábjain teszünk közzé.

 antosa

Gyere és töltsd 
sportosan a nyarat 

a barátaiddal!
A Halassy Olivér Sportközpont (1145 Budapest, Pozsonyi u. 4/c.) 

nyári diák sportbérletet biztosít július 2–augusztus 31.,
9.00-16.00 között a 10 év feletti diákok részére.

Bérletek a helyszínen vásárolhatók. Heti bérlet: 1000 Ft, 
havi bérlet: 3500 Ft. A helyszínen 500 Ft ellenében igényelni lehet 

meleg ebédet, előző nap 10 óráig.

A büfé előtti területen kártya, darts és sakk lehetősége biztosított.
h., sz., p.: ASZTALITENISZ; k.: TEREMFOCI; cs.: RÖPLABDA

További információ: sporttitkarsag@ugyih.hu, Tel.: 1/369-2118

gólya útját járva számos 
újpesti kisbabás család-
hoz látogatott már el az 

Újpesti Babaköszöntő Megér-
keztem! macija. Az önkormány-
zat ajándékcsomagjában csupa 
hasznos ajándék, body, kistaka-
ró, hűtőmágnes oltási naptárral, 
mappa illetve pelenka-csomag 
található. A védőnők által át-
adott csomagot örömmel fogad-
ják a kisgyermekes családok. Arra 
kérjük a büszke szülőket, nagy-
szülőket, fényképezzék le cseme-
téjüket újpesti body-ban, és a ké-
pet küldjék be szerkesztőségünkbe! 
Örömmel tesszük közzé a kisbabák-

ról készült fotókat – névvel ellát-
va – az Újpesti Naplóban, illetve a 
Újpest-Káposztásmegyer Facebook 
oldalunkon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Hanákné Gyimesi 
Dóra küldte be szer-
kesztőségünkbe kis-
fi a fotóját. Hanák Ger-
gő február 23-án 9 
óra 43 perckor, 4090 
grammal és 55 cm-rel 
született. Reméljük, 
sokáig jó hasznát ve-
szik majd a rugdaló-
zóknak. 

Várjuk a további 
fotókat!

A

Hasznos ajándékcsomag 
az újpesti babáknak

Újpest Önkormányzata és az Újpesti Saj-
tó Kft. fotópályázatot hirdet „Újpesti 
Élet-képek” címmel, hivatásos és ama-
tőr fotósok számára. Három kategóriá-
ban lehet pályázni:
–  a pályázók újpesti híreket, hírértékű ese-

ményeket örökítsenek meg a fotográfi a 
eszközeivel, 

–  a pályázók az újpesti eseményekről, rendezvényekről, műsorokról illetve 
a résztvevőkről készített pillanatokat örökítsék meg, 

–  a pályázók az újpesti közterekről, épületekről készítsenek felvételeket. 
A pályázati anyagok beadása digitális formában, regisztrációt követően 

lehetséges. A pályaműveket július 1-6-ig várják majd a kiírók. Eredményhir-
detés: augusztus 23-án, amelyet augusztus 30-án díjátadás követ. A zsűri 
tagjai: Kerekes György, Vajda János és Várai Mihály fotóművészek. 

(A pályázati felhívás részletes kiírása az ujpest.hu weboldalon olvasható.)

Újpesti Élet-képek

Fotózza Újpest jelenét!
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Norvégiába kapott meghívást ven-
dégszereplésre a Sóska, sültkrumpli 
című színházi előadás. A magyar nyel-
vű darabot szeptember végén ismer-
heti meg az oslói magyar közönség.

Krizsik Alfonz színművész, egyben a darab rendezője la-
punknak elmondta, a Norvégiai Magyarok Baráti Köre 
hívta meg a társulatot szeptember 29-ére, Oslóba. 

„Három napos látogatásra készülünk. Az első nap 
elpróbáljuk a darabot, másnap lesz az előadás, a har-
madik napon pedig élvezzük az ottani magyarok ven-
dégszeretetét” – tette hozzá a rendező. Az újpesti kö-
zönség február elején láthatta először az Újpest Szín-
ház bemutatójaként Egressy Zoltán kortárs dráma-
szerző művét. A mindössze három szereplőt felvonul-
tató Sóska, sültkrumpli egy öltözőben játszódik, ahol 
két partjelző és egy futballbíró készülődik két csapat 
sorsdöntő összecsapására. A darab nem csupán a le-
játszandó mérkőzésről szól, hanem a játékot irányító 
hármas szempontjából legalább ugyanolyan hangsú-
lyos, különös tekintettel a futballbíróra.

A játékvezetőt Babicsek Bernát, a két partjelzőt pedig 
Fillár István és Szolnoki Tibor Jászai-díjas színészek ala-
kítják. Az önkormányzat, az Újpesti Sajtó Kft és az UTE 
által támogatott színielőadás játékideje a futballmérkő-
zésekhez hasonlóan kétszer negyvenöt perc.  M. O. A

Tűzcsapot 
döntött ki 
a járdán 
parkoló autós
Német rendszámú autóval szabály-
talan parkolás közben a járdán egy 
tűzcsapnak tolatott a sofőrje múlt 
héten, az István úton. A csap hetven 
fokos szögben megdőlt, a feltörő víz 
pedig jelentős károkat okozott.

„A múlt heti balesetet egyértelműen az oda nem fi -
gyelés okozta” – magyarázta dr. Terdik Tamás, a ke-
rület rendőrkapitánya. Terdik Tamás szerint azon-
ban az effajta rongálás ritka, sokkal gyakoribb, hogy 
maga a parkoló jármű sérül meg. „Egy-egy rossz 
mozdulat következtében felszakadhat a gumi, be-
horpad vagy leesik a dísztárcsa, ami ugyancsak több 
tízezer forintos tételnek számít, emellett az is előfor-
dul, hogy beparkoláskor a szomszéd autó festését is 

lehorzsolja a rosszul parkoló tulajdonos” – mutatott 
rá a rendőrkapitány Hozzátette, az álló autó sofőr-
je legtöbbször csak utólag fedezi fel a sérülést illet-
ve az idegen festéknyomot. 

„Habár teljesen megszüntetni nem lehet, tehetünk 
azért, hogy elkerüljük a szabálysértéseket. A kerület-
ben a közlekedési táblák és az útburkolati jelek is jól 
láthatók” – fogalmazott a kapitány. Éppen ezért fi -
gyelmes vezetéssel elkerülhetők a balesetek. 

A polgármester az eset után azonnal a helyszín-
re érkezett és kérte a terület gyors rendbetételét.
 M.O.A.

Szerencsére Újpesten viszonylag kevés tárgyat 
rongálnak meg parkoló autók, az eset kapcsán 
azonban nem árt odafi gyelni, mivel az anyagi ká-
ron túl, az effajta szabálysértés akár 150 ezer fo-
rintos pénzbírsággal is sújtható. Ha valaki magá-
tól jelenti, hogy valamiben kárt okozott, enyhítő 
körülménynek számít. A magasabb szabálysérté-
si összegeknél lehet részletfi zetést kérni.

Norvégiába készül 
a Sóska, sültkrumpli

Keressük Újpest legszebb zöld zugát. A ver-
senyre bárki jelentkezhet, aki úgy véli, az 
általa nevelt dísznövények a legszebbek Új-
pesten. A versenyre négy kategóriában le-
het nevezni: legszebb balkonláda, legszebb 
erkély, legszebb előkert, legszebb kert.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK:
1.  a kreatív elképzelés: az ötlet, az adottságok 

ki-, és felhasználása, az egységesség és a vál-
tozatosság.

2.  a megvalósítás: növényalkalmazás, anyagok, 
tárgyak, díszek alkalmazása. Kivitel.

3.  a természetes és a művi elemek: arány, meg-
jelenés, állapot.

4.  a színek: használatuk, sokféleségük, egysé-
gük.

5.  a nagyobb egységbe illeszkedés: utcakép.

A nevezéshez nem kell mást tenni, mint 
lefotózni a növényeket és a képet elküldeni 
2012. július 31-ig a legszebb@ujpestimedia.hu 
e-mail címre. A fényképes pályázatokat levél-
ben Rádi Attila alpolgármester titkárságára 
várjuk. (Polgármesteri Hivatal 1041 Bp., István 
út 14.) Fontos, hogy a levélben tüntessék fel 
a pontos címet, ahol élőben is megtekinthe-
tő a pályamű, és egy telefonszámot. A pálya-
műveket munkatársunk örökíti meg a helyszí-
nen, majd egy háromtagú zsűri értékeli. A leg-
szebb növények gazdái értékes nyereményeket 
kapnak. Eredményhirdetés az Újpesti Városna-
pok idején. Újpest Önkormányzata

Újpest legszebb 
virágait keressük!



Az újpesti, sőt a magyar foci fényesebb jövőjét jelenthetik 
az ovis focisták. Újpesten idén már hat ovi foci pályát ad-
tak át az önkormányzat jóvoltából, és másodszorra rende-
zett focikupát ovisoknak a Káposztásmegyeri Sport Klub.

Iniesta passzolt Messinek, aki egy csel után, 
laza mozdulattal gólt lőtt. Ovisok rúg-
ták szombat délelőtt a bőrt a focista bálvá-
nyok mezében Káposztásmegyeren, szüle-
ik meg lelkes szurkolással teremtettek igazi 
kupahangulatot. A focipályáknak köszönhe-
tően egyre több kissrác futballozhat jó kö-
rülmények között, és hát a gyakorlást nem 
lehet elég korán kezdeni. „Ez a kupa jó rek-
lám az ovifocinak. Az óvónőket és a szülőket 
is szerettük volna megszólítani, hogy ők is tá-
mogassák, ha a kicsi focizni szeretne. A kép-
zést jobb minél előbb elkezdeni, és ez az új pá-
lyákkal sokkal egyszerűbb” – mondta a tor-

na főszervezője, Sárai Zoltán, a KSK elnöke, aki nemrég – pedagógusnap al-
kalmából – kapott Bárczy István-díjat. A focikupán a Homoktövis, a Bőrfestő, 
és a Lakkozó óvoda négy csapata játszott körmérkőzéseket a kupáért. A díja-
kat Wintermantel Zsolt adta át. A kupát a Homoktövis ovi első csapata nyerte, 
második csapatuk ezüstérmes lett, a bronzérmet pedig a Bőrfestő óvoda egyes 
csapat vehette át. A harmadik helyezett csapat játékosa magabiztosan adta 
meg a sikeres taktika receptjét: „Hát, ügyesek voltunk.”  J. M.

Portugália nyerte az ÉB-t!
A Bajnok Terasz közvetlen szomszédságában a múlt hét-
végén Élőcsocsó Bajnokság zajlott. Az induló ÉB csapa-
tok döntőjében vasárnap Portugália vehette át a kupát!

Újpesten már tudják, amit máshol még nem: Portugália nyerte az Európa-baj-
nokságot. Nagy küzdelemben, és még nagyobb hőségben, büntetőkkel győzte 
le Anglia válogatottját. Igaz, nem a kijevi Olimpiai Stadionban, hanem az újpes-
ti Szent István téren. Vasárnap játszották a négy napon át zajló Élőcsocsó Baj-
nokság négyes döntőjét. A kupán az EB mintájára tizenhat csapat vett részt, 
a csapatok a kontinens tornán szereplő válogatottak neveit kapták. Eszerint 
az elődöntőket Oroszország játszotta Portugáliával, és Görögország Angliával. 
Azaz a Piac csapata Tyukodlacháza – Felsővel, és az Újpest Futsal a Sirály Élet-
mód Klub csapatával. A bronzérmet a Piac gárdája nyerte, második a Sirály 
Életmód Klub, bajnok a Tyukodlacháza – Felső. Az érmeket, a nyeremény foci-
labdákat, és a kupát Wintermantel Zsolt adta át a Bajnok Teraszon. A győztes 
Tyukodlacházi Luzitánok csapatkapitánya szerint a győzelemhez nem kellett más, 
mint jó védelem, meg némi szerencse, hogy megtalálják a rést a pajzson.  J. M.

Nem lehet elég korán kezdeni

Részletek: 
ujpest.hu/bajnokterasz

A műsorváltozás 
jogát 

fenntartjuk!

Labdarúgó EB 2012
június 8–július 1. 

FOCIMECCSEK ÓRIÁS KIVETÍTŐN!

Szurkoljunk együtt!

SZENT ISTVÁN TÉR
INGYENESEN LÁTOGATHATÓ

MINDEN NAP NYÁR!
MINDEN NAP NYITVA!

Augusztus 12-ig
FILMEK, MESÉK, 

SPORTESEMÉNYEK, KARAOKE, 
MEGLEPETÉS PROGRAMOK, BÜFÉK
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OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

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

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

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

MAGÁNNYOMOZÓ
Ára: 110.000 Ft + vizsgadíj

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
Ára: 160.000 Ft + vizsgadíj

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

Hétköznapi és hétvégi oktatási napok. 

Beiratkozás folyamatosan!

Oktatásszervező: 06-30/552-3938

14 H i r d e t é s

Elektronikai alkatrészek gyártásával 
foglalkozó cég keres három műszakos 
munkarendbe gyártósori karbantartót. 
Elvárások: villanyszerelő vagy elektro-
műszerész végzettség, minimum 5 éves 
gyártósori karbantartásban szerzett ta-
pasztalat. Feladatok: gépek, gyártó-
berendezések működésének felügyele-
te, megelőző és javító karbantartás, hi-
baelhárítás. Esetenként épületgépésze-
ti feladatok elvégzése. Önéletrajzokat 
a morocza@ferroelectronics.hu e-mail 
címre várjuk.

Újpesti székhelyű Kft, gépkezelő-ope-
rátor munkakörbe, félvezető eszkö-
zök gyártására, több műszakos mun-
karendbe munkatársat keres.

Előny: hasonló területen szerzett ta-
pasztalat, szakmunkás bizonyítvány.

Érdeklődi: 9-14 óráig, Királyné 
Schmidt Rita  üzemvezetőnél,  tel.: 
06-30-9649-106, vagy Horváth Zsolt 
üzemvezetőnél, tel.: 06-20-5209-388

Az Újpesti Gazdasági Találkozónak 
köszönhetően megjelenő, ingyenes hirdetés

� Kiadó családi ház udvarán külön épületben, bú-
torozott, kis rezsijű garzon, 1 dolgozó személy ré-
szére. Jó közlekedés. Beköltözhető. Havi 25 000 Ft 
+ rezsi, 1 havi kaucióval, tel.: 06-1-233-1702

Ingatlant kiad
� Kiadó raktárak 40-200 m2-ig 800Ft/m2 áron 
a Fóti út 81/B címen (Diego udvar), tel.: 06-70-
386-0152

Ingatlant cserél
� Elcserélem, vagy eladom 577 m2-es telken lévő 
52 m2-es házam, plusz 6 db garázst. Kérek 1½, 2, 
2½  szobás lakást, tel.: 06-30-667-8406 

� Újpesti, 71 m2-es, 2+1 fél szobás + hall, nagy 
erkély, III. emeleti panel, önkormányzati lakáso-
mat elcserélném 2 szobásra egy az egyben. Lift 
van, egyedi fűtésmérős. Azonnal költözhető, tel.: 
06-20-263-0086

Szolgáltatás
� Megbízható, középkorú hölgy takarítást, vasa-
lást, bevásárlást, idős ember és gyermek felügye-
letét, főzést vállal. Egyedül élő/álló idős emberrel 
eltartási szerződést kötnék, tel.: 06-20-968-2448

� Megbízható, fiatalos, 60-as hölgy, 5-10 éves kis-
lány felügyeletét vállalja – napi 4 órában – a gyer-
mek otthonában. Díjazás: megegyezés szerint, tel.: 
06-30-358-5718

� Munkájára igényes, megbízható, gyakorlott be-
járónő alkalmi és rendszeres takarítást vállal, tel.: 
06-70-581-4748

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

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

� GÁZKÉSZÜLÉK-SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ! 
GÁZKÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK FORGAL-
MAZÁSA – Készülékjavítás, csere, új és felújí-
tott készülékek árúsítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig. 
Szerviz: 06-1-230-7669; 06-30-2215-214. Üzlet: 
1046 Bp., Nádor u. 73.,tel.: 06-1-369-0422; 06-
30-960-1138

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

� Kisebb, nagyobb burkolási munkák, javítások, 
megbízható szakembertől. Korrekt áron, minőségi 
munka, minden kerületben, tel.: 06-30-225-3618 

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

In gat lan el adó
� IV. Izzó lakótelepen, teljes körűen felújított, ket-
tő szobás, egyedi gázfűtéses, lodzsás, napfényes, 
egy lépcsőházas épületben, magánszemélytől lakás 
eladó. III. emeleti, 56 m2-es, csendes, zöld környe-
zet, kis rezsi. I.á.: 12,99 MFt, tel.: 06-20-316-3151, 
06-1-306-8654, 06-20-433-8513

� Újpesten, Vetés utcában, előkertes, másfél szo-
bás, téglából épült, jó állapotú, családi ház, gépko-
csi beállóval, melléképülettel, pincével, 540 m2-es 
telekkel, tulajdonostól eladó. I. á.: 22 MFt, tel.: 06-
70-512-4108

� 46 m2-es, I. emeleti, azonnal költözhető, másfél 
szobás téglalakás, Perényi Zs. utcában, saját pincé-
vel, rendezett zárt lépcsőházban, tulajdonostól el-
adó. I. á.: 8,8 MFt, tel.: 06-70-329-1566

� Izzó lakótelepen, Káposztásmegyeri úton, tégla-
építésű, 53 m2-es, kétszobás, földszinti, rendezett 
kocka társasházban eladó, kifejezetten csendes, 
szép, zöld kertre néző, azonnal birtokba vehető la-
kás. I. á.: 10,7 MFt, tel.: 06-30-636-3243

� Tulajdonostól, 90 m2-es ház, 100 nöl telken, 3 
szoba, összkomfortos + garázs + pince, felújításra 
szorul. I. á.: 26 MFt, sürgős! Esetleg kis, 35 m2-es la-
kást beszámítok, tel.: 06-30-500-2424

� Budapesttől 35 km-re, Hévízgyökön, nagyon ol-
csó, összközműves építési telek eladó, de vetemé-
nyes kertnek is használható, 4100 m2, megoszt-
va is kapható, 1000 m2-ként szét van mérve, tel.: 
06-20-968-2448

� Újpesten, a Závodszky utcában, tulajdonostól 
eladó, egy tehermentes, 53 m2-es, 1+2 félszoba, 
hallos, erkélyes, jó állapotú, vízórás, parkettás, já-
rólapos, III. emeleti panellakás. I. á.: 9,65 MFt, tel.: 
06-30-263-1420

� Az uszodánál, egy 1+2 félszobás, részben felújí-
tott, II. emeleti lakás eladó. Vízdíjat átalányban fizet-
jük, a mérőóra beszereltethető. A lakás erkélyes, és 
átszellőztethető. Ár: 10,5 MFt, tel.: 06-20-317-9397

� Eladó Budapest IV. kerület, 53 m2-es örökla-
kás, 2 szobás, tehermentes, óvoda, iskola, egye-
tem közelében, csendes környezet, szépen felújí-
tott, magasföldszinti. 9 MFt, tel.: 06-30-403-0091, 
06-30-839-7790

� Eladó Őrbottyánban, 25 m2-es téglaépület. Be-
épített tetőtér, terasz, pince, mosdó, zuhanyzó, 
összközműves, gázzal fűthető, télisíthető. 150 nöl 
telek, szőlő, gyümölcsfák, kerekes kút. Horgász tó-
tól 10 perc, Budapesttől 40 perc busszal, tel.: 06-
1-370-2995

Ingatlant kiad
� Kiadó egy személy részére családi ház tetőteré-
ben, külön bejáratú szoba, zuhanyzóval, Megye-
ri temetőhöz közel, jó közlekedéssel, csendes kör-
nyéken, rezsivel 40 000 Ft, tel.: 06-70-703-0744

� Újpesten új családi házban, alacsony rezsijű, kis-
lakás kiadó, jó közlekedéssel, tel.: 06-30-304-2947

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! Az ajándékbolt 2012. 06. 25–2012. 07. 15. között, szabadság miatt zárva lesz. Ez idő alatt a lakossági 
hirdetésfelvétel és az ajándéktárgyak árusítása szünetel. Legközelebb 2012. 07. 16-án várjuk kedves hirdetőinket és vásárlóinkat! Megértésüket köszönjük! 

A lakossági hirdetéseket az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi 
napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. 

Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

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

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet min-
den fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, 
szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, ro-
letta, harmonika ajtó. Napellenző készítése, 
ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út. 45., tel.: 
370-4932

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

Oktatás
� Matematikából pótvizsgára felkészítés, nagy 
gyakorlattal. Igény szerint házhoz is megyek, tel.: 
06-30-297-4207, vagy 06-1-370-0674

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

� Matematikából, magyarból korrepetálást, pót-
vizsgára, érettségire felkészítést vállal szaktanár 
házaspár általános és középiskolásnak egyaránt, 
tel.: 06-30-856-0975

� Matematika – fizika pótvizsgára felkészítést 
vállalok. Házhoz megyek, hétvégén is, tel.: 06-70-
554-1395

� GITÁROKTATÁS ÚJPESTEN! Tapasztalt rutinos 
gitártanár segítségével, amerikai iskolák és mód-
szerek alapján, kezdők és haladók részére. Blues, 
Rock, Funky, és Jazz stílusok tanítása. Érdeklődni 
H-P 10 és 18 óra között. Mobil: 20-616-2422

Régiség
� Diplomata lakás berendezéséhez antik bútort, 
kvalitásos festményt, régi Zsolnay kerámiát, kü-
lönleges bronzszobrot keresek megvételre, tel.: 
06-30-303-6940

Masszázs
� Szeretettel várom Önt kedvező árakkal a követ-
kező masszázs típusokra: svéd frissítő masszázs, 
talpmasszázs, arcmasszázs, fogyasztó masszázs. 
Tel.: 06-20-373-5873  

Gondozás
� A környéken lakó, szellemileg ép, mozgáskor-
látozott felnőtt férfi személyi segítőt keres, 2–3 
(előre egyeztetett) naponként, kb. 45-50 perc/al-
kalom időtartamra, megbeszélt díjazás ellené-
ben. Érdeklődését 11 és 17 óra között a 06/30-
624-9981-es telefonon várjuk.

� Idős, beteg (fekvőt is) hozzátartozójának 
ápolását szabadsága idején is vállaljuk bent-
lakásos intézetünkben, teljes ellátással, napi 
díj ellenében. Tartós bentlakás esetén sincs 
egyösszegű befizetés, tel.: 350-0997, 350-
0999

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK 
ÚJPESTEN!

8. osztályt végzettek részére 
50 000 + vizsgadíj + könyv

– élelmiszer eladó 
– vendéglátó eladó 

Szakmunkások részére
 50 000 + vizsgadíj + könyv

– boltvezető
Kereskedelmi ügyintéző:

200 000 + vizsgadíj + könyv
RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!

Jelentkezni: 06-20-951-3357 
(tanfolyamvezető)

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, duguláselhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

Tel.: 3604-434, www.gyorsszaki.hu

M I N D E N  N A P  N Y I T V A !
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Alma   280 Ft          350 Ft         
Burgonya  148 Ft         160 Ft 
Patisszon   199 Ft          
Cukkini   200 Ft          250 Ft   
Erőspaprika (db)   50 Ft             80 Ft        
Fejeskáposzta  120 Ft            120 Ft       
Kelkáposzta 198 Ft            250 Ft
Vöröskáposzta 149 Ft
Fejessaláta   100 Ft         200 Ft 
Kukorica (db) 120 Ft        
Karalábé (db) 100 Ft         120 Ft 
Karfiol   298 Ft  
Főzőtök  148 Ft           200 Ft         
Paprika  399 Ft          600 Ft          
Paradicsom 299 Ft          600 Ft         
Retek    80 Ft          120 Ft         
Spárga  300 Ft 
Sárgarépa   200 Ft         300 Ft
Zöldbab   750 Ft         800 Ft        
Brokkoli   300 Ft          

Termék              Kereskedői ár  Őstermelői ár

Zöldborsó  299 Ft         400 Ft   
Spenót, sóska 300 Ft         600 Ft
Tojás     26 Ft           38 Ft 
Uborka  179 Ft          250 Ft 
Újhagyma    80 Ft          100 Ft 
Vöröshagyma   98 Ft         150 Ft 
Zeller    180 Ft         200 Ft         
Padlizsán    440 Ft
Banán  300 Ft  
Narancs   400 Ft  
Citrom   448 Ft  
Őszibarack 399 Ft         900 Ft 
Sárgabarack 399 Ft         800 Ft  
Eper  599 Ft          600 Ft  
Málna (doboz) 250 Ft     
Egres   600 Ft          800 Ft 
Cseresznye  499 Ft          800 Ft          
Meggy  499 Ft         600 Ft
Görögdinnye   179 Ft          280 Ft   
Sárgadinnye   179 Ft          250 Ft           
       Fo
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fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

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

06-20-429-6944

FOGCENTRUM

Felhívás

Ingyenes fürdőzési lehetőség az Aquaworldben!
Mozgásszervi, térdízületi (térd arthrosis) betegséggel rendelkezőket keresünk gyógyvízzé nyilvání-
tás orvosi vizsgálatához. További információ és jelentkezés az Aquaworld Élményfürdő 06-1/2313-
778-as telefonszámán és az aquaworld@aqua-world.hu e-mail címen, június 22-ig.

A vizsgálaton és a fürdőkúrán történő részvétel térítésmentes, 15 alkalommal ingyenes fürdőzé-
si lehetőséget biztosítunk a résztvevők számára. Aquaworld

Értesítés tüdőszűrésről!
Budapesten a 30 év feletti lakosok évenkénti tüdőszűré-
se kötelező! A IV. kerület Fóti út 52. szám alatt működő 
Ernyőképszűrő Állomás júniusi ütemezése: Homoktövis 
utca, Illek Vince utca, Intarzia utca, Irányi Dániel utca, 
István út, Istvántelki utca, Izzó utca, Janda Vilmos utca, 
Járműtelep utca, Jegenyefa utca, Jókai utca, Jósika utca, 
József Attila utca, Julianus barát utca, Kassai utca.

Kérjük Önöket, hogy a vizsgálatra, készítsék elő TAJ kár-
tyájukat, személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat!
A kapott idézővel vagy anélkül érkező lakosokat is fo-
gadjuk: h., sze.: 13.00–18.30, k., cs., p.: 8.00–13.30 
 Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

P Á L Y Á Z A T I 
F I G Y E L Ő 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata 24/2011. (V. 9.) számú rendelete 
alapján pályázatot hirdet Újpesti Diákösztöndíjak 
elnyerésére, a 2012/2013. tanévre. Az Újpesti 
Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló 
tanulmányi eredményt elérő, illetve a művésze-
tek vagy a sport területén kiemelkedően tehet-
séges újpesti tanulókat és hallgatókat.

Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj; 
Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj;

Szőnyi István Alkotóművészeti 
Diákösztöndíj; Házy Erzsébet 

Előadó-művészeti Diákösztöndíj 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2012. szeptember 30. Infó: www.ujpest.hu 
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáiban (Budapest IV., 
István út 15; Hajló u. 42-44.). Tel.: 231-3176, és 
231-3298, web: www.ujpest.hu 

 Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
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Élőcsocsó és 
Bajnok Terasz

További fotók az ujpest.kaposztasmegyer 
facebook oldalon!
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