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ÚJPESTI NAPLÓ

NYÁRI TÁBOROK
A SZÜNIDŐBEN
Már a vakáció első hetén fogadják 
a gyerekeket a nyári önkormányzati 
táborok. A Tábor utcai kapunyitás-
nál jártunk, illetve az elhelyezés fel-
tételeiről érdeklődtünk.  – 4. oldal 

FIZETŐS, PÖRGŐS
RENDSZERT KÉRNEK
Az újpestiek érdekeit szem előtt 
tartozó parkolási rendszert dolgoz 
ki a városvezetés a parkolási felmé-
rés adataira, és az itt élők vélemé-
nyére alapozva.   – 2-3. oldal 

TERET NEVEZTEK EL
A MÁRTÍR POLITIKUSRÓL
Immár a felvidéki magyar politikus, 
az elveiért többször börtönbe ve-
tett és rabságban elhunyt gróf Es-
terházy János nevét őrzi egy tér Új-
pesten.  – 5. oldal 

NEGYEDIKEK A VILÁG 
ZÖLD-DIÁKJAI KÖZÖTT
Nagyszerűen helytálltak a Karinthy 
Frigyes ÁMK diákjai a Volvo 
Adventures környezetvédelmi vi-
lágversenyen homoktövist mentő 
akciójukkal.  – 11. oldal 

www.ujpest.hu

A Családi Naphoz hasonló nagyrendezvényekre várják június utolsó hétvé-
géjén az újpestieket a Szent István térre: péntek este a Szent Iván-éji mű-
sorok szórakoztatnak, szombaton zenekarok mérkőznek egymással, este 
Curtis koncert.  – 7., 16. oldal
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KOÓS KRISZTIÁN: – Van, ahol egész 
könnyen lehet parkolni a kerület-
ben, van, ahol nem. Nyilván, Új-
pest belvárosa veszélyeztetett te-
rület ilyen szempontból. Megsze-
rezhető helyek akadnak, de annyi-
ra azért nem jó a helyzet, hogy ne 
kellene gondolkodnia a városveze-
tésnek különféle megoldásokon. Fel-
tétlenül jó ötletnek tartom, hogy a 

Szent István téren megszüntették a 
korlátlan, ingyenes parkolást. Ez ja-
vított a helyzeten. Ennél talán csak 
az lenne hasznosabb, ha kiszélesíte-
nék a fi zetős övezetet. Na, jó, nem 
vagyok mazochista, mert ki akar fi -
zetni, ha nem kell. Mégis azt mon-
dom, egy kulturált, tágabb területen 
bevezetett, pörgős és fi zetős parko-
lással meg lehetne próbálkozni. 

KASNYA MÁTYÁS – Kocsival jöttünk 
most is, a szüleimmel, ám csak a fi -
zetős részen találtunk helyet. De, hol 
van ez a belvároshoz képest, ahol hor-
ribilis összegbe kerül akár egy óra par-
kolás is, és még akkor sincs hely… Sen-
kinek nem jó, ha a pénztárcájába kell 
nyúlnia, ám megesik, hogy nincs más 
megoldás. Ésszerű határokon belül, 
elfogadható a fi zetéses parkolás. Ezt 
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FIDESZ: Bartók Béla 
frakcióvezető
Az Újpesti Párbeszéd vála-
szai között 29%-os említé-
si aránnyal szerepelt a par-
kolás kérdése. Természetes, 
hogy az itt lakók, az újpesti-

ek véleménye elsődleges ebben a kérdésben, hi-
szen a közterületek közös vagyonunk, közösen 
birtokoljuk, és jól kell sáfárkodnunk vele ahhoz, 
hogy élhető, kellemes, biztonságos legyen Új-
pest. Mára már mindenki belátta, hogy a mosta-
ni helyzet nem tartható tovább, ezért a városve-
zetés eltökélt abban, hogy átalakítsa a parkolási 
rendet, és ezzel kiszorítsuk a P+R parkolókat, és 
fellélegezhessen Újpest központja.

Jobbik: Pajor Tibor 
frakcióvezető
Az újpesti lakosok számára 
– a bevásárlás és a hivatalos 
ügyek intézése miatt - ingye-
nes parkolást kell biztosíta-
ni a városközpont területén. 

Sőt a piac forgalmának megőrzésének érdekében 
1-2 órára a nem újpestiek számára is.

A parkolási gondok fő oka, hogy sok nem kerü-
leti lakos P+R parkolónak használja a központot. 
A másik ok, a törvényhozás súlyos mulasztása, mi-
vel nem támogatta az újépítésű lakásokhoz tarto-
zó parkolók megvásárlását, így sok újpesti is köz-
területen tárolja autóját, miközben a házban üre-
sen állnak a (kötelezően kialakított) parkolók.

KDNP: Szalma Botond 
frakcióvezető
Az újpestiek részére – csak 
azoknak, akik a kerület-
ben ténylegesen kifi zették a 
súlyadót – egy autó erejéig 
a parkolás ingyenes kellene, 

hogy legyen Újpest bármely részén, a piaci par-
koló kivételével. A piac parkolójában kizárólag 
két óra parkolás legyen ingyenes, a többi fi zetős 
bárkinek. Rajtuk kívül mindenki más fi zesse meg 
a parkolás piaci díját, főként a Metro-megállók 
környékén.

„A városvezetés bátrabban is hozzáláthatna a helyzet megoldásához” – mondják az újpestiek

Pörgős és fi zetős parkolás kellene
Az Újpesti Párbeszédben sokan vetették fel a parkolási gondokat: nem találni parkolóhelyet, az autók a gyalogosok, 
babakocsisok elől foglalják el a járdákat, még a zöld területeket is használják. Az Újpesti Napló a pártok képviselőit, 
az újpestieket és a városvezetést kérdezte ennek kapcsán. Első hallásra szokatlannak tűnik, mégis így van, azok az új-
pestiek, akiket megkérdeztünk, azt mondják: jobb lenne fi zetni a parkolásért. 
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LMP: Perneczky László 
frakcióvezető
Újpest Belvárosa ne autóbarát, 
hanem emberbarát legyen! Gép-
jármű csak a piaci bevásárlás-
ra, áruszállításra kell. Egyórányi 
ingyenes parkolást engednénk, 

ennyibe még egy városházi ügyintézés is belefér! Az 
egész napos közterületi autótárolás kényelmi szolgálta-
tás, amire „lustasági adót” vetnénk ki, egységes zónás 
díjszabással, azon belül olcsóbb, Újpest Központi P+R 
bérlettel a helyieknek. A bevételek átlátható visszaforga-
tásával épüljenek ki távolabb felhasználóbarát közleke-
dési szolgáltatást nyújtó, többcélú közlekedési-átszállá-
si csomópontok. A központi zónában elkélne vagy 200 
kerékpártámasz, hogy Újpest a közösségi és kerékpáros 
közlekedés terén is példamutató településsé váljon!

MSZP: Marsal Géza, 
a Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési 
Bizottság tagja
Várjuk a városvezetés konk-
rét javaslatait, melyeket fel-
tétlenül egyeztetni kell az új-

pesti lakossággal, civil és politikai szervezetekkel 
a konszenzus létrehozása érdekében. A parkolási 
helyzet javítása érdekében új parkolóhelyekre és a 
káposztásmegyeri metróra is szükség van. Olyan 
parkolási rendszert tudunk elképzelni, mely nem 
ró anyagi terheket az újpesti családokra és vállal-
kozásokra, így a Káposztásmegyeren élőkre sem, 
és amely egyúttal enyhíti az agglomeráció irányá-
ból érkező nyomást.

Újpestért Egyesület: 
Dr. Dabous Fayez 
frakcióvezető
Több éve már, a városköz-
pontban reggel 8 óra és 17 
óra között nagyon nehéz par-
kolót találni, ez a jelenség már 

Káposztásmegyer II-n, a 14-es villamos végállomá-
sánál is érzékelhető. Tudniillik az agglomerációból 
érkezők P+R parkolónak használják. Igen, a leg-
jobb az lenne, ha fi zetőssé tennék a parkolást eze-
ken a helyeken. A buszvégállomások környékén is 
az újpesti autósok parkolhassanak ingyen, hiszen 
a gépkocsiadót itt fi zetik, és úgy gondolom, hogy 
abból jár vissza nekik valami. A parkolási problé-
mára megoldást akkor is találni kell, ha az a város-
nak pénzbe kerül.

egyébként bebizonyította az újpesti történet is: 
amikor az emberek nem törődtek másokkal, le-
rakták a kocsijukat egész napra a piac mellett, az-
tán metróra szálltak és bementek dolgozni a bel-
városba. Újpesten nem tragikus a helyzet parkolás 
ügyben, ám már most gondolkodni kellene egyéb 
megoldásokban. Mondjuk mélygarázsokat építe-
ni vagy automatákat kihelyezni az utcákra.

FEKETE LÁSZLÓ: – Én Káposztásmegyeren élek, ha 
tehetem, villamossal jövök a piacra. De mint láthat-
ja, nem mindig tehetem ezt meg, most éppen egy 
hatalmas virágot cipelek, és a kocsit is megpakoltam 
burgonyával. Ki bírná ezt elcipelni villamossal vagy 
busszal?! Munkám okán gyakran megfordulok az V. 
kerületben, úgyhogy tudom az árakat, ismerem a le-
hetetlen parkolási helyzeteket. Szerintem Újpest ve-
zetői egy kicsit bátrabban hozzányúlhatnának a par-
kolás kérdésköréhez. Mint, ahogy megtették ezt a 
Szent István térrel kapcsolatban is: ami kifejezetten 
jót tett a lelkünknek, az autók cseréje felgyorsult. 
Ebbe az irányba kellene elmenni, persze, nem feled-
ve az újpestiek érdekeit.  Kép és szöveg: ÁDÁM T.

Virágba borult a múlt héten bemutatott ágyás 
Káposztásmegyeren, ahol korábban az Újpesti Vá-
rosgondnokság kft. szakemberei szogoskodtak.

Főként nem az itt élők használják a helyi parkolóhelyeket

Új parkolási rendszer az újpestiek érdekében
Sikeresen zárulhat az újpesti parkolási szokásokról készülő felmérés, amely 
adatokkal igazolja a városvezetés előzetes feltételezését arról, hogy a parko-
ló autótulajdonosok túlnyomó többsége nem kerületi lakos.

Hamarosan végéhez ér az újpesti parkolási szokásokról készülő kutatás érté-
kelése. Mint arról korábban beszámoltunk, április elején több napon keresz-
tül, nappal és éjszaka számlálták a Városközpontban, és a metróállomások 
500 méteres környezetében a parkoló autókat.

Rádi Attila alpolgármester az Újpesti Naplónak az előzetes eredményekkel 
kapcsolatban arról számolt be, hogy a központban parkoló járművek tulaj-
donosainak hatvan százaléka nem újpesti illetőségű. „A különböző napszak-
okban felvett adatok jól mutatják, amit eddig is feltételeztünk, hogy az új-
pesti parkolóhelyeket nagy részét nem a helyben lakók veszik igénybe. Ezen 
a lehetetlen állapoton mindenképpen változtatni kell, úgy, hogy az elsődle-

gesen az újpestiek érdekeit szolgálja. Az is igazolódni látszik, hogy a fi zetős angyalföldi zónákból Újpestre 
vonultak vissza a belvárosba igyekvő autósok, azaz a kerületi utcákat P+R parkolónak használják az agglo-
merációból érkezők” – állapította meg Rádi Attila.

A felmérés eredményére alapozva kidolgozzuk az új parkolási rendszert, amely feltételezhetően a fi zetős 
parkolás irányába mutat – közölte az alpolgármester. A kutatás kiértékelése és a parkolási helyzetre tett ja-
vaslatok a nyár a végére készülnek el. A végleges döntés felé vezető úton széleskörű párbeszédre törekszünk 
az újpestiekkel – szögezte le Rádi Attila.



Táborok, erdei iskolák 
az önkormányzat segítségével 

Megkezdődött 
a vakáció
Túl a bizonyítványosztáson, valóban 
a nyári vakáció napjai telnek már. Dr. 
Molnár Szabolcs alpolgármestert ar-
ról kérdeztük, az önkormányzat mi-
ként segíti a gyerekeket, így a családo-
kat abban, hogy biztonságban teljen 
és élményeket nyújtson a szünidő?

– Kezdjük az önkormányzat táboraival. Hol táboroz-
hatnak a gyerekek és mennyiért? 

– Újpest Önkormányzata három, saját tulajdoná-
ban lévő, az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház fenn-
tartásában működő táborában nyújt programokat. 
Generációk töltötték már a nyarat Újpesten, a Tá-

bor utcai napközis táborban, ahol idén június 20-án 
indult az első turnus, és augusztus végéig az árnyas 
parkban peregnek a programok. A reggeltől délutá-
nig nyitva tartó tábornak nincs külön térítési díja, 
az étkeztetés költsége megegyezik az iskolában fi ze-
tett díjjal. Katalinpusztán és Velencén a természet 
megismerésének további lehetőségét kínáljuk. Ön-
kormányzatunk e két helyen azzal támogatja az új-
pesti gyerekeket, hogy minden résztvevőnek napi 
1000 forintos támogatást nyújt az amúgy is méltá-

nyos térítési díjból. Ezáltal az egyhetes turnus szá-
mukra 6 ezer forinttal kerül kevesebbe, mint a más-
honnan jelentkezőknek.

– Az önkormányzat ebben az évben is pályázatot 
írt ki az újpesti gyermekek és fi atalok táboroztatásá-
nak támogatására. Milyen eredménnyel? 

– Az önkormányzat ez évi költségvetésében a 
Táborozási Alapra a tavalyihoz képest, 2 millió fo-
rinttal többet, összesen 14 millió forintot irányoz-
tunk elő. Közel 170 pályázat alapján a szünidei tá-
borokban résztvevő 3886, és erdei iskolákba induló 
1226 diákot egyaránt támogatni tudtuk. Tekintettel 
a szünidei táborok pedagógiai jelentőségére, s arra, 
hogy egyre több az olyan gyermek, akinek kizáró-
lag az önkormányzati forrás nyújt lehetőséget nyári 
táborban való részvételre, fontosnak tartom, hogy 
minden pályázatot támogattunk. 

– Újpesten az önkormányzat indítja útjára a 
Szüni-dö- dő programsorozatot is…

– Hosszú a vakáció, így szükségesnek éreztük, hogy 
támogassuk a sportprogramokat kínáló lehetőséget, 
amelyet július 4. és augusztus 17. között hetente két 
alkalommal a Halassy Olivér Sportközpontban, egy-
szer pedig az Ifjúsági Sporttelepen lehet, térítésmen-
tesen – akár egyetlen napra is – igénybe venni.  – B. K.

Kerek erdő közepén az 
újpesti diákok

Napközis 
tábor egy 
nyáron át
Ahogy annak lennie kell, 
gyerekzsivajtól volt hangos 
a napközis tábor június 20-
án, hétfőn, ugyanis ekkor 
nyílt meg az idei évad. 

négyszáz iskolást minden 
nap rengeteg program vár-
ja, melyek mindegyike iga-

zodik az ENSZ által meghirdetett Er-
dők Éve akcióhoz. A szülők is elége-
dettek, mert nem kell törniük a fe-
jüket, hol helyezzék el gyermeküket, 
amíg dolgoznak.

Újpest Önkormányzata az Újpes-
ti Gyermek- és Ifjúsági Ház üzemel-
tetésében nyári táborozási lehető-
séget biztosít a kerület általános is-
kolás gyerekeinek, egészen augusz-
tus 20-ig. Egyetlen szigorítás volt 
csupán: csak újpesti diákok jelent-
kezhettek a táborba. Az idei prog-
ramot „Kerek erdő közepén” cím-
mel hirdették meg, kapcsolódva ez-

zel az ENSZ „2011 – Az Erdők Éve” 
akciójához. 

– Ügyeltünk arra, hogy sok prog-
ramot szervezzünk, hiszen a gyere-
kek kedvelik a változatosságot – nyi-
latkozta lapunknak a helyszínen, 
kedden, Kerekes György, az UGYIH 
igazgatója. – Gyakorlatilag minden 
rendezvényünk az erdőkhöz kapcso-
lódik. Szellemi vetélkedőkből épp-
úgy lehet válogatni, mint játékosak-
ból, sportosakból. A nyitónapon el 
kellett foglalniuk a diákoknak a ke-
rek erdőt. Minden második héten 
visszük őket kirándulni, igaz, ezt ki 
kell érdemelni, így a legügyesebb, 
legjobb iskolások mennek a Rex Ku-
tyaotthonba vagy a Medveparkba. 

Egy szó, mint száz: minden program 
valamilyen módon a természethez 
kötődik. 

A gyerekek reggel az iskolákban 
gyülekeznek fél nyolckor, és nyolc-
ra be is érnek a Tábor utcai napkö-
zis táborba, ahol délután fél négyig 
vannak, majd indulnak vissza az is-
kolába. Természetesen a háromszori 
étkeztetést is biztosítják számukra.

A gyerekek szemmel láthatóan jól 
érzik magukat: sportolnak, rejtvényt 
fejtenek, nemezelnek, hintáznak az 
önkormányzat által adott szép hin-
tán. A zsiványabbak a bokrok, fák alá 
bújnak, mintegy ezzel is bizonyítva, 
hogy tényleg az Erdők Éve az idei.

 – Á. T.
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Dr. Földesiné Gyöngyösi Klára igazga-
tó és munkatársai megpróbálták az 
utolsó pillanatig elhallgatni a díjat az 
ünnepelt elől. A nagy titokról az érte-
kezlet reggelén is kevesen tudtak. Bár, 

hogy valami készül, az érezhető volt. 
A tanári szobában összegyűlő kollé-
gák előtt bejelentett eseményt és ma-
gát a díjazottat, akik nyugdíjba ké-
szül, perceken át tartó taps fogadta. 

Molnár Szabolcs alpolgármes-
ter közvetlen szavakkal utalt arra 
a tényre, hogy Tóth Attiláné ne-
gyedszázada segítője és formá-
lója Újpest közoktatásának. Már 
szakmai tapasztalatokkal – ame-
lyeket Csepelen, tanítóként szer-
zett – érkezett Újpestre, majd a 
Lakkozó Utcai Általános Iskolában 
igazgatóhelyettesként segítette a 
Káposztásmegyeren épült, új in-
tézmény beindítását. Tanított és 
tanult, tanári diplomát szerzett. 
Tóth Attiláné 1994 óta a szintén 
káposztásmegyeri Homoktövis Ál-
talános Iskola pedagógusa, egyben 
igazgatóhelyettese, aki a felső ta-
gozat irányítását nagy szakmai ta-
pasztalattal, hozzáértéssel, pre-
cízen végezte, továbbá az ÚPSZK 
versenyeinek zsűritagjaként is szá-
míthattak rá. Méltán került hozzá 
a Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 
amelyet Újpest közoktatásért fe-
lelős alpolgármestere nyújtott át 
az ünnepeltnek. A meglepetéstől 
és a meghatottságtól megcsillanó 
könnycseppet nem lehetett titkol-
ni, de régóta tudjuk: „sírni csak a 
győztesnek szabad”. Gratulálunk!
 – B. K.

Köszönet, mindenért…
Bensőséges eseménnyel kezdődött a Homoktövis Ál-
talános Iskolában a június 21-i tantestületi értekezlet. 
Tóth Attiláné, az iskola felsős igazgatóhelyettese mi-
niszteri kitüntetésben részesült: a Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérmet vette át az intézménybe látogató dr. 
Molnár Szabolcs alpolgármestertől.

Tér őrzi a mártír politikus emlékét
„Isten hozta Önöket a gróf Esterházy János téren!” – Köszöntötte a megjelenteket Újpest polgármestere

gy korábban névtelen újpesti közterület – a Vécsey 
és a Nádor utcák találkozásánál – június 21-e óta a 
110 éve született csehszlovákiai magyar mártír politi-

kus, gróf Esterházy János nevét viseli városrészünkben. A tér, 
valamint az emlékkő avató ünnepségére napra pontosan 
75 évvel az után került sor, hogy Érsekújváron megalakult 
az Egyesült Magyar Párt, amelynek ügyvezető elnöke gróf 
Esterházy János volt. Az ünnepségen az érdeklődők, intéz-
ményvezetők, közéleti szereplők gyűrűjében Wintermantel 

Zsolt polgármester a névadás jelentőségét és a mai kor üze-
netét emelte ki. „Az előkelő főnemesi családból származó 
politikus élete küzdelme, szenvedései és mártírhalála na-
gyon fontos igazságra  hívja fel a fi gyelmet. Arra, hogy min-
den szélsőség veszedelmes.” – „A szélsőjobboldali diktatú-
ra alatt internálták, a szélsőbaloldali diktatúra alatt meg-
halt a börtönben. Az ő történetében egyesül a nemzeti és 
a nemzetietlen szocialisták embertelensége. Így nő össze az, 
ami összetartozik: az értéktagadás e két világa különbözik 

E

ugyan, de ugyanúgy pusztítanak – mond-
ta Wintermantel Zsolt polgármester. Bízom 
benne, fejezte ki reményét a szónok, hogy a 
nemzet értékei felé forduló, nyitott, demok-
ratikus Magyarország és az értékeit felválla-
ló nyitott, demokratikus Európa, Esterházy 
gróf szellemiségében újra egymásra találhat. 
Isten hozta Önöket  a Gróf Esterházy János 
téren!” – mondta Wintermantel Zsolt.

Dr. Estók János történész, Újpest díszpol-
gára a mártír politikus életútját és megpró-
báltatásait a jelenlévők elé tárva többek kö-
zött arra utalt: gróf Esterházy János méltó-
sággal viselt hosszas szenvedés után a cseh-
szlovák kommunisták börtönében halt 
meg 1957. március 8-án. Egy prágai közte-
mető jeltelen tömegsírjába helyezték. Új-
pest emlékkő-állítással és a tér névadásá-
val azok közé került, akik tisztelegnek olyan 
embertársunk előtt, akit a keresztény erköl-
csi elvek irányítottak a közéletben, a politi-
kai tevékenységben is. 

 Horváth Zoltán atya, Újpest díszpolgára 
az Úr áldását kérte az emlékkőre, és mind-
azokra, akik mostantól elhaladván az em-
lékhely előtt, egy percre a példamutató éle-
tű, mártír politikusra emlékeznek.  – B. K.

 (Bővebben: www.ujpest.hu)
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Kilakoltatás a Temesvári utcában

Félmillióval 
lógott 
a mérnök úr
Egyáltalán nem válogatunk az amúgy 
is bajban lévő, kilakoltatás előtt álló 
bérlők között, mégis valahogy úgy 
alakul a lakásszemlénk, hogy csupa 
lepusztult ingatlannal találkozunk. 
Most éppen egy villamosmérnök 
bérleményét néztük meg, a Temes-
vári utcában.

Az ötvenéves úriembernek májusig közel félmillió 
forint lakbértartozása keletkezett. Szép helyen van 
a lakás, ráadásul, hogy komfortosabbá, nagyob-
bá tegye a helyiséget, összenyitotta egy másikkal. 
Borzasztó állapotok uralkodtak a szobákban, pe-
dig gyönyörűen ki lehetett volna alakítani még egy 
galériás részt is. Szétdobált, lerongyolódott fotelok 
szerteszét. Szinte lépni sem lehetett a rengeteg ka-

cattól. A bűz elviselhetetlen volt. Az úr nem vár-
ta meg a végrehajtót, mire kiértek a hivatalos em-
berek a helyszínre, lelépett. Igaz, előre szólt, hogy 
így lesz. 

Bár nemigen lehet onnan kivinni semmit, a laka-
tos kicserélte a zárat. Már csupán egy alapos taka-
rítás, és egy felújítás vár az Újpesti Vagyonkezelő 
Zrt.-re.  És ez sem kevés.  – Á.T.

z utcában élő hölgy mun-
katársunknak azt mond-
ta, nem ritka az ilyen eset 

ezen a részen, egyes lakók felelőtlen-
sége határtalan. Elmentünk a hely-
színre, és valóban ott éktelenkedett 

a halom. Érdemes lenne alaposan át-
nézni a nyersanyagot, biztosan fellel-
hető lenne olyan papírdarab, amely-
ből kiderülne, ki hordta ide a háztar-
tási szemetet. Egyébként nem fárad-
tak messzire, közvetlenül a telek szé-

lén szórták el a hulladékot, a járdára 
is jutott belőle. 

Hiába, hogy nem tehet róla, a tu-
lajdonosra hárult az illegális szemét-
lerakó felszámolása. Az üresen álló 
telek az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdona, így a cég szállíttatta el a 
szemetet. S, hogy megakadályozzák a 
további szemetelést, a cég be is ke-
ríttette telket, így remélhetőleg nem 
lesz többé illegális szeméttároló a 
helyszínen.

MIT ÉRDEMEL A SZEMETELŐ?
A hulladékgazdálkodásról szóló tör-
vény alapján, jegyzői hatáskörben 
eljárást indít hatóságunk, mely so-
rán kötelezzük az ingatlan tulaj-

donosát a hulladék elszállítására 
– mondta Cserteg-Mikola Györgyi, 
a Polgármesteri Hivatal Városüze-
meltetési és Környezetvédelmi Osz-
tályának vezető-tanácsosa. „Hulla-
dékgazdálkodási bírság kiszabásá-
ra is sor kerülhet, de tapasztalatunk 
szerint már az eljárás ideje alatt el-
szállítják az elhagyott hulladékot az 
adott ingatlan tulajdonosai”.  A kö-
telező határozat meghozatala, vég-
re nem hajtás esetén hulladékgaz-
dálkodási bírságot szabnak ki. Ezen 
kívül szabálysértési feljelentés meg-
tételére is lehetősége van a hatóság-
nak, az ingatlan tulajdonosa 30 ezer 
forintos szabálysértési bírsággal is 
sújtható.  – Á. T.

Határtalan felelőtlenség

Felszámolták az illegális 
hulladéklerakót
Az Újpesti Párbeszéd keretében számos konkrét problé-
mát jeleztek a kerületben élők. Ilyen volt a Bocskai utca 
egyik üresen álló telke, ahová jókora szeméthegyet hal-
moztak fel a környéken élők. 

A

A Bocskai utca előtte … és utána



kétnapos rendezvény első 
napján a színházé és az 
ezotériáé a főszerep. Az este 

kezdődő programban fél nyolc-
tól színdarab, komédiások, és egy 
mutatványoscsoport tűzfújással és 
gólyalábas attrakcióval kápráztatja el 
a publikumot. A programot egy régi 
hagyomány, a Szent Iván éji tűzugrás 

zárja, de a szervezők azért egy megle-
petésprogramot is tartogatnak (any-
nyit elárulunk, hogy sötétedés után 
érdemes lesz a Városháza épületére is 
vetni egy pillantást).

Másnap, 25-én, a könnyűze-
néé a terep. Ekkor kerül megrende-
zésre ugyanis az Újpesti Zenekar-
ok versenyének döntője. A zsűriben 

nem kisebb újpesti személyiség fog-
lal majd helyet, mint Curtis, a mi li-
la-fehér rapper üstökösünk. A nap 
folyamán bemutatkozik a Bass Loco, 
az Egyiksem, az Orkán Együttes, a 
HedgeHog52, a Protekció, a Bankrupt, 
a Partyzan és a No SeatbeltZ. A prog-
ramhoz csatlakozott a Sziget Kft is, 
aminek eredményeként a verseny 
győztese nem akármilyen díjban ré-
szesül: fellépési lehetőséget kap az 
idei Sziget Fesztiválon. 

A Szigetre azonban ezúttal nem-
csak a győztes, de a legszerencsésebb 
néző is eljuthat. Az önkormányzat új 
kezdeményezésének köszönhetően, 
azok között, akik pénteken és szom-
baton regisztrálnak Újpest rendez-
vényinformációs szolgáltatására, és az 
önkormányzat faházánál bedobják az 
erre szolgáló űrlapot a gyűjtődoboz-
ba, 60 darab Sziget-belépőt sorsolnak 
ki a szervezők. A regisztrációs lapo-
kat a faházban és a helyszínen dolgo-
zó hostessektől lehet kérni. 

Szombaton érdemes az egész csa-
láddal kilátogatni a helyszínre, mert 
ezen a napon gyerek karaoke is lesz, 
külön sátorban. A legkisebbektől a 
legnagyobbakig – igen, akár a felnőt-
tek is – megmutathatják milyen ered-
ményt érnének el, ha ők is a verseny-
zők között lennének. Kihagyhatatlan 
alkalom ez arra, hogy a csemeték egy 
kicsit átélhessék, milyen érzés lehet a 
Megasztár, vagy az X-Faktor döntőse-
inek a színpadon állva énekelni. A re-
pertoárban a Micimackótól az Em-
bertelen dalig minden korosztálynak 
tartogatnak énekelnivalót.

A program szombaton délután 
2-től estig tart, eső estén a térrel 
szemben, az Újpesti Gyermek és Ifjú-
sági Házban kerül sor a rendezvényre. 
Fellép valamennyi versenyző, az ered-
ményhirdetés előtt pedig, várhatóan 
fél kilenc körül, Curtis teszi fel a koro-
nát a nap eseményeire.  – L. Z.

Gyerek karaoke, 
és 60 Sziget-belépő 
a fesztiválhétvégén
Valószínűleg már minden újpesti számára feltűnt, hogy a 
városrész kulturális és fesztiválélete jelentősen felpörgött 
az eddigiekhez képest. Elég csak a Családi Napra, a Folk-
lór fesztiválra, vagy a most hétvégén rendezendő Szent 
Iván éjre és az Újpesti Zenekarok Fesztiváljára gondolni.

A

A gólyalábasok a Szent Iván éji kavalkád-
ban is szórakoztatják a nagyérdeműt.

A Zenekarok Fesztiválján a kö-
vetkező együttesek lépnek fel:

1. HedgeHog 52
2. Orkán Együttes
3. Bass Loco
4. Partyzan
5. Bankrupt
6. Protekció
7. Egyiksem Zenekar
8. No SeatbeltZ
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Prog ram-
nap tár 
2011. június 24-től július 7-ig    

IDŐ SZA KI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� 9.00-18.00: Anne Riihelä (Finnország) 
ikon kiállítása június 23 – július 10-ig. 
Újpesti Polgár Centrum, Újpest Galéria
� 9.00-18.00: Örmény fotósok kiállítá-
sa. Június 24 – július 19-ig. Újpesti 
Polgár Centrum 
� 9.00-18.00: A Karinthy Frigyes ÁMK 
tanulóinak „Local to Global” c. környe-
zetvédelmi kiállítása, szeptember 
12-ig. KFÁMK Főépület Galéria.
� 9.00-18.00: Vincze Ágota és 
Képzőművészeti Körének kiállítása 
„Tiszta forrásból – a továbbélő népmű-
vészet” címmel. Rajz- és festménykiállí-
tás, 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
� Június 24-ig: a Kozma Lajos Faipari 
Szakközépiskola diákjainak vizsgamun-
ka kiállítása az intézmény épületében.
� Július 31-ig: Az FSZK Király 
Könyvtárában Závodszky Ferenc grafi-
kus-festőművész képeinek tárlata. A 
könyvtár nyitva tartási idejében láto-
gatható.
� Június 26-ig: „Törpék a Gödörben” – 
Múzeumok éjszakája. Az Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény a Gödörben. 
Erzsébet tér, Gödör Terasz Galéria 

Június 24., péntek
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
9.00-12.00: Ringató. KFÁMK KH 

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

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC 
16.30-18.00: Társastánc – gyermek. 
KFÁMK KH

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes 
foglalkozásai. Ady MK

Június 25., szombat 
SPORT, TORNA, MOZGÁS
20.00-02.00: Éjszakai pingpong. KFÁMK 
KH

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái. 
Ady MK

Június 26., vasárnap
ZENE, TÁNC
17.00-22.00: Hétvégi Randevú. Ady MK

Június 27., hétfő
NYÁRI TÁBOR
8.00-16.00: Kiskalandorok nyári tábora. 
KFÁMK Főépület

TORNA, MOZGÁS
15.00-16.00: Senior torna. KFÁMK KH
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. 
Ady MK

KÉZMŰVESSÉG
17.00-20.00: Kerámia stúdió. Ady MK

Június 28., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK 
KH

NYÁRI TÁBOR
8.00-16.00: Kiskalandorok nyári tábora. 
Egész héten. KFÁMK Főépület

BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC 
17.00-17.45: Balett. KFÁMK KH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-21.00: Jóga tanfolyam. Ady MK
14.00-20.00: Jóga Vanillyával. UGYIH
9.00-10.00: Torna időskorúaknak. Ady 
MK

TORNA, MOZGÁS, HARCMŰVÉSZET
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

Június 29., szerda
NYÁRI TÁBOR
8.00-16.00: Kiskalandorok nyári tábora. 
KFÁMK Főépület

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

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-18.00: Kondicionáló torna. Ady 
MK

TÁNC, NÉPTÁNC, HASTÁNC
17.00-17.45: Tulipán gyermek néptánc. 
KFÁMK KH
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes 
foglalkozásai. Ady MK

Június 30., csütörtök
NYÁRI TÁBOR
8.00-16.00: Kiskalandorok nyári tábora. 
KFÁMK Főépület

TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK
15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat – konzultáció. Ady MK

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

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. Miben 
bízhatunk? Csengei Károly előadása. 
UGYIH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
18.30-19.30: Kezdő Zumba. KFÁMK KH
19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás. 
KFÁMK KH

KÓRUSÉNEKLÉS
17.45-21.00: Adorate Vegyeskar próbái. 
Ady MK

TORNA, MOZGÁS, SPORT
9.00-10.00: Torna időskorúaknak. Ady MK
19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK 
Főépület
17.00-21.00: Jóga. Ady MK
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

Július 1., péntek
TORNA, MOZGÁS
17.30, 18.30: Kondicionáló torna. Ady 
MK

Július 3., vasárnap
ZENÉS EST, TÁNC
17.00-22.00: Hétvégi randevú. Ady MK

Július 4., hétfő
TORNA, MOZGÁS
17.00-18.00: Kondicionáló torna. Ady 
MK

KÉZMŰVESSÉG
17.00-21.00: Kerámia stúdió. Ady MK

Július 5., kedd
TORNA, MOZGÁS
9.00-10.00: Torna időskorúaknak. Ady MK
17.00-21.00: Jóga tanfolyam. Ady MK

Július 6., szerda
TORNA, MOZGÁS
17.00-18.00: Kondicionáló torna. Ady MK

Július 7., csütörtök
TORNA, MOZGÁS
9.00-10.00: Torna időkorúaknak. Ady 
MK
17.00-21.00: Jóga tanfolyam. Ady MK

TANÁCSADÁS
15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat. Ady MK

ZÁRVA LESZ A GYŰJTEMÉNY!
Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény 
július 4-től augusztus 30-ig zárva tart. 
Sürgős esetben telefonon (370-0652), 
vagy a szollosym@adymk.hu címen tud-
nak segítséget nyújtani.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN 
Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény: 
Fejezetek Újpest történetéből. A kiállí-
tás megtekinthető – vasárnap és hétfő 
kivételével – naponta 10-17 óráig, 
szombaton 10-14 óráig.
KFÁMK Főépület: Karinthy Frigyes 
emlékkiállítás
KFÁMK Közösségi Ház: Maklári Péter 
fotóriporter Hollókő című fotókiállítása

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

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

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

1043 Bp., Ár pád út 66. Tel.: 379-3114
�  Karinthy Fri gyes ÁMK Fő épü let: 1048 

Bp., Haj ló u. 2-8. Tel.: 380-6188, 380-6163
�   Karinthy Fri gyes ÁMK Kö zös sé gi 

Ház: 1048 Bp., Ló ver seny tér 6. Tel: 
380-6760

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

NYÁR A „KIRÁLY” KÖNYVTÁRBAN
A Király u. 5. szám alatt működő 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Király 
Könyvtára 2011. július 4. és szeptember 
4. között az alábbiak szerint lesz nyitva:

Hétfő: 13h-19h; Kedd: 13h-19h; Szerda: 
Zárva; Csütörtök: 13h-19h; Péntek: 

9h-13h; Szombat: Zárva

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, 
hogy június 27. és július 3. között 
könyvtárunk leltár miatt ZÁRVA lesz. 

Könyvtárunk szolgáltatásai:
Beiratkozott Olvasóinknak (16 év alatt 
és 70 év fölött, valamint súlyos fogyaték-
kal élőknek ingyenes; nyugdíjasoknak, 
diákoknak kedvezményes beiratkozás):
– ingyenes könyvkölcsönzés
– ingyenes folyóirat kölcsönzés
– internet használat 100 ft/óra
–  ingyenes helyben használat (könyvek, 

napilapok, folyóiratok helyben olvasása)
–  akciós térítési díj ellenében DVD, CD, 

CD-ROM kölcsönzés
Ingyenesen regisztrált Olvasóink számára:
–  ingyenes helyben használat (könyvek, 

napilapok, folyóiratok helyben olvasása)
– internet használat 100 ft/félóra
 A Király Könyvtár munkatársai

Elmélkedés Liszt Ferenccel
Az Adorate Művészeti Egyesület 2011 őszén 
zenei kurzust hirdet Liszt Ferenc egyházi 
kóruszenéje címen. A kurzuson mindenki 
részt vehet, részvételi díj nélkül aktív énekes-
ként és akár passzív hallgatóként is. A kurzus 
5 héten keresztül tart, minden szombaton 
9-től 12-ig. Helyszín: Ady Endre Művelődési 
Központ  (Tavasz utca 4., színházterem.) A 
kurzus szükséges anyagát az Egyesület bizto-
sítja. A kurzus két záró koncerttel ér véget, 
aminek előfeltétele a kurzus alkalmain való 
állandó, aktív részvétel. Jelentkezni lehet 
e-mailen (adoratevk@gmail.com, vagy tele-
fonon: 06-20-215-7078), jelentkezési határ-
idő: 2011.augusztus 26. A kurzust vezeti: 
Dombó Dániel karnagy.
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IKONKIÁLLÍTÁS-FINNORSZÁGBÓL
A finnországi Anne Riihelä-Uusitalo 
ikon kiállítása a nyár szép élménye 
lesz a tárlatlátogatók számára. Az 
amatőr művész, aki civilben a 
Porvoo-i kórház titkárnője, már 
tizenéves korában érezte, hogy a 
művészetek nem eresztik. Festett és 
zongorázott, miközben sorra nyerte 
az ifjúsági művészeti versenyek díja-
it. Idővel a Lay Akadémia ikonfestő 
kurzusán találta magát. Ezzel lassan, 
de biztosan változás indult ez életé-
ben. Anne egy ortodox kórusban 
énekel és ehhez a közösséghez tarto-
zik. Így került még közelebb az ikon 
festészethez. Anne mindig keresi az 
újat, így tanult üveg ikon kurzuso-
kon is. Újabban a védikus művészet 
is vonzza. A tárlat június 23-án, 18 
órakor nyílik és július 10-ig látogat-
ható az Újpest Galériában

SZÜNI-DÖ-DŐ!
Július 4. és augusztus 17. között, 
heti 3 alkalomra sportprogramokat 
kínál – térítésmentesen – Újpest 
Önkormányzata a vakációt itthon 
töltő gyermekeknek. Hétfőn, szer-
dán 9-15 óráig a Halassy Olivér 
Sportközpontban, keddenként  8-14 
óráig az Ifjúsági Sporttelepen (Tábor 
utca) zajlanak a „Szüni-dö-dő” elne-
vezésű programok. Az eseményen 

való megjelenés és részvétel nem 
foglalja magába a gyermek felügye-
letét. A programokra naponta a 
helyszínen is lehet jelentkezni. 
Bővebb információ: Gyermek, 
Ifjúsági és Sport Osztály, a 231-3176-
os számon. 

ÉLETMŰ ALBUM
Már azt hittük, mindent tudunk 
Bertalan Tivadar életműdíjas kép-
zőművészről, íróról, a zseniális art 
director-ról, Újpest díszpolgáráról, 
aki kiállítások, pályázatok rendsze-
res résztvevőjeként a fiatal pálya-
társakat is megszégyenítő erővel és 
lelkesedéssel alkot. Emellett saját 
tervezésű és önmaga illusztrálta 
könyvekkel tanít bennünket böl-
csességre, gondolkodásra. Nos, az 
életműdíj után készül és nemsokára 
elhagyja a nyomdát Bertalan 

Tivadar Életmű Albuma, amely 
közel 400 oldalon, színes és fekete-
fehér képpel, dokumentummal 
jelenik meg, reprezentatív kiállítás-
ban. Az album már előjegyezhető 
az Újpesti Városvédő Egyesület 
e-mail címén: ujpestivarosvedo@
gmail.com, továbbá az Újpesti 
Helytörténeti Gyűjteményben, illet-
ve az alábbi telefonszámokon: 
06-20-332-5430, 06-20-477-8924. 

GRAFIKÁK, FESTMÉNYEK A 
KÖNYVTÁRBAN
Závodszky Ferenc grafikus és festő 
képeiből összeállított tárlat nyílt a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Király 
utcai könyvtárában. A kortárs kép-
zőművészet ismert és kedvelt sze-
replője örömmel fogadta a könyvtár 
törekvését, hogy a könyvek mellett 
a vizuális művészeteknek is teret 
adjanak. A tárlat július 31-ig láto-
gatható, a könyvtár nyitva tartási 
ideje alatt. 

„TÖRPÉK A GÖDÖRBEN”
Élve a Gödör Terasz Galéria által 
nyújtott lehetőséggel, javában tart 
a Törpék, azaz a „kismúzeumok” 
tárlata a Gödörben. Június 26-ig, 
naponta 14-től 18 óra között töb-
bek között az Újpesti Helytörténeti 
Gyűjtemény is az Erzsébet téren 
várja a látogatókat. A kiállítás ide-
jén karszalag vétellel készülhetünk 
a Múzeumok Éjszakája programra. 
Így nemcsak az élményt biztosítjuk 
magunknak, hanem a „Törpék” 
helyzetbe kerülését is segítjük. 
Bővebb info: facebook.com/
torpekagodorben.

FOTÓPÁLYÁZAT
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház, 
a Turista Magazin szerkesztőségével 
közösen fotópályázatot hirdetett, 
három kategóriában. A pályázatra 
amatőrök és professzionális, illetve 
művész fotográfusok is nevezhet-
nek. A kategóriák: Az erdő szépsége, 
Az erdő és az ember, illetve Élet az 
erdőben. Nevezési határidő: 2011. 
november 5. A kiállítás megnyitója 
és a díjátadó ünnepség december 
5-én lesz az Újpesti Gyermek 
Galériában. Részletes információ: 
231-7050, e-mailen: web@ugyih.hu 
címen. 

FAZEKASSÁG, HELYBEN!
…akár a nyár alatt! Az Ady Endre 
Művelődési Központ kézműves fog-
lalkozása ugyanis nem megy szabad-
ságra. Hódossy Ágnes keramikusmű-
vész 4 hónap alatt heti egy alkalom-
mal, négy óra alatt folyamatos bekap-
csolódási lehetőséggel biztosítja, hogy 
az érdeklődők elsajátíthassák a népi 
fazekasság alapjait, de megismerked-

hetnek a hagyományos alapanyagok-
kal és a szerszámokkal, megtanulhat-
ják a kerámiakészítés alapvető forté-
lyait is. A foglalkozások gyakorlati jel-
legűek, a szükséges elméleti tudás a 
csoportbeosztáshoz és a munkafel-
adatokhoz szorosan kapcsolódik. 
Részvétel díj: gyermekeknek: 5000 Ft/
hó, felnőtteknek: 8000 Ft/hó.

INGYEN JÁRAT A GYEREKSZIGETRE
Újpest Önkormányzata és a Sziget 
Kft. közötti megállapodása eredmé-
nyeként az újpesti családok egysze-
rűen és ingyenesen juthatnak ki a jú-
niusi hétvégéken a Gyerekszigetre.

Miként utazhat és mikor?
Szombaton és vasárnap, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 és 16 óra-
kor indul a buszjárat Újpestről, az új 
városháza épülete mellől, az István 
út Jókai és Petőfi  utca közötti szaka-
száról, a Hajógyári-szigetre.  

A hazafelé vezető út
A visszafelé tartó járat a Hajógyá-
ri-szigetről, a K-hídnál lévő parkoló-
ból 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30 és 17.30-kor indul Új-
pestre.

Hétvégi programajánlat
A Gyereksziget  negyedik, egyben 
záró hétvégéjén, június  25-26-án, 
az állandó programok mellett, a 
Vándor Vurstli játéktéren, szomba-
ton „Édesanyám ki a huszár, ha én 
nem?” címmel, „huszárképző” nyí-
lik. A Vándor Vurstli műhelyben fej-
revalókat, huszároknak csákót, hon-
leányoknak főkötőt gyárthatunk. A 
Nagyszínpadon – többek között – 
az Egri Harlekin Bábszínház Arany Já-
nos: A bajusz című művét adja elő, s 
lesz „Ki Mit Tud?” is. Vasárnap a Ka-
bóca Bábszínház Csipkerózsikát kel-
ti életre. Emellett más programok 
is várják a családokat. Bővebb info: 
www.sziget.hu. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 2011. július 
6-án szerdán 16-17 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.). 
Bejelentkezés a 369-09-05 telefonszámon. 

FOGADÓÓRA
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő június 
27-én, hétfőn, 18-19 óráig tart fogadóórát. 

Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Június 29-én, szerdán, 17-18 óráig ingyenes jogi tanács-
adást 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.

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.

Szal ma Bo tond (KDNP) min den hó nap el ső hét fő-
jén 18 órá tól tart fo ga dó órát a Temp lom u. 4. szám 
alatt.

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.). 

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívom Önt június 30-án (csütörtökön) 
15.30 órára egy teadélutánra – egy kötetlen fogadóórára 
– az Újpesti  Polgár Centrumba (IV. Árpád út 66.).
 Üdvözlettel: Kiss Péter országgyűlési képviselő 

IN GYE NES ADÓS SÁG REN DE ZŐ TA NÁCS ADÁS 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Bp., Nádor u. 1.). A DHK (Díjhátralék kezelő) ügyfeleinek 
távhődíj ill., közüzemi díjtartozásokra – a tanácsadás mel-
lett lehetőség nyílik azonnali részletfizetési megállapodás 
megkötésére! Dr. Hortoványi Izabella Ügyvédi Iroda részéről 
Ambrus Tibor Géza ügyintéző – előzetes bejelentkezés 
alapján – várja Önöket hétfőnként. Információ és jelentke-
zés a 06 20-592-2825 telefonszámon hétköznap 14-17 óráig.

DUNAI HAJÓKÁZÁS
A „Természetjáró Kör” következő találkozója június 
24-én, pénteken lesz. Ezúttal (könnyű programként 

jegyezve) egy budapesti dunai hajókázáson veszünk részt. 
Találkozó a Vigadó téri hajóállomáson 10 órakor, a ked-
vezményes jegy 500 forintba kerül, ezt és a nyugdíjas-iga-
zolványukat hozzák magukkal. 

A program védnöke: Kiss Péter országgyűlési képviselő. 
Azokat is várjuk, akik eddig még nem voltak velünk kirán-
dulni, de szeretnének egy jó csapathoz tartozni! 
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

GI TÁ RO SOK KLUB JA ÚJ PES TEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését – kezdőket, 
haladókat, érdeklődőket –, akik szívesen vennének részt 
egy zenei közösség munkájában. Hozd magaddal: tudáso-
dat, jókedvedet, kíváncsiságodat, kottás füzetedet, gitáris-
koládat, zeneszeretetedet.

Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, a klubtagság 
ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as telefonszá-
mon lehet H-SZ-P: 10–15 óráig. Cím: 1046 Budapest, 
Nádor u. 1.

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 E K

Erkel Gyula-emlékplakett 

AZ ELSŐ DÍJAZOTTAK
Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítvány kura-
tóriuma a most záruló, 2010/2011-es tanévben, első 
alkalommal ítélte oda – pályázat alapján – két, ki-
magasló eredményt elért növendékének az Erkel 
Gyula-emlékplakettet.

A díjazottak: Kovács Alicia, hegedű – 3. évfolya-
mos tanuló, tanára: Skripeczky Istvánné. Eredmé-
nyei a 2010/2011-es tanévben: Országos Koncz Já-
nos Hegedűverseny budapesti válogatója: Nívódíj; 
Országos Koncz János Hegedűverseny szombathe-
lyi döntője: Különdíj; Nemzetközi Hegedűfesztivál, 
Törökszentmiklós: Arany fokozat

Réthy Eszter, népiének szakos 4. évfolyamos növen-
dék, tanára: Bakó Judit. Eredményei a 2010/2011-es 

tanévben: „Tiszán innen Dunán túl” népdal verseny. 
Kerületi válogató: arany, Budapesti verseny: kiemelt 
arany, Országos döntő: arany minősítés. Országos Nép-
zenei Verseny Budapesti válogatón: ezüst minősítés. 

A díjazottak az emlékplakettet iskolánk évzáró 
ünnepélyén, június 15-én vették át az Erkel Gyula 
Újpesti Zeneiskolában. A díjat Alapítványunk alapí-
tója, Károlyi Erzsébet asszony adta át. 

Kornacker Gyuláné, az alapítvány ügyvezető elnöke

Wintermantel Zsolt polgármester az önkormány-
zat dolgozóival, május 28-án, az első Újpesti Csa-
ládi Napon, illetve az azt megelőző délutánon, 
több ezer muskátlipalántát osztott szét az újpes-
tiek között. Arra kértük Önöket, hogy küldjenek 
egy-egy fotót azokról a növénykékről, amelyek a vi-
rágosztás során találtak gazdára. A legszebbeket 
megjelentetjük az Újpesti Naplóban és az ujpest-
kaposztasmegyer Facebook oldalon is. Felhívá-
sunkra sorra érkeznek a muskátli fotók. Köszönjük 
és várjuk a további képeket!

Képeket kérünk
a muskátli 
gazdáktól

Novák Tibor és Novák Tibornénál 
ilyen üdék a virágok

Horgászverseny!
Újpesti Önkormányzata 
2011. július 9-én, szom-
baton horgászversenyt, 
illetve főzőversenyt hir-
det a Dunakeszi Kavics-

bánya tavon. Az újpestiek egyénileg és csapatban 
is indulhatnak az értékes nyereményekért. A ne-
vezési díj csupán 2000 Ft. A pecások mellett a ba-
rátokat, családtagokat is várjuk, aki a főzőverse-
nyen mérhetik össze tudásukat.

A nevezési díj befi zetésének helye: Újpes-
ti Önkormányzat (Városháza) 1042 Bp., István 
út 14., I. emelet, főpénztár. Befi zetési időpont-
ok: június 27., 28., 29., 30., július 4., 5. napokon 
9-12 óra között. A főpénztárban, illetve az Ok-
mányirodában megtalálható a részletes kiírás is. 
A kiírás pdf formátumban letölthető a követ-
kező honlapról: www.ujpest.hu/horgaszverseny



Az Erzsébet téri Gödör Terasz Galériában június 
17–26-ig látható a Törpék a Gödörben kiállítás, 
amelyen az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény is 
részt vesz, egyik felvezetőjeként a Múzeumok Éj-
szakája programnak. 

Az ötlet, hogy a múzeumok nagycsaládja engedje elő-
re a kicsiket, vagyis a kisebb gyűjteményeket, régóta for-
málódott a szervezők fejében. Kilenc kisebb múzeum, 
zömmel helytörténeti gyűjtemény, társult tíz napra. 

– Miként fogadták az Erzsébet téri bemutatkozási 
lehetőséget? – kérdeztük Szöllősy Marianne-t az Új-
pesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét.

– Nagy örömmel, hiszen amikor csak tehetjük, 
szívesen mozdulunk ki a gyűjtemény épületéből és 
visszük közelebb Újpest történetét, emlékeit a ke-
rületen kívül élőknek. Hisszük, hogy a városrész tör-
ténetében vannak olyan események, értékek ame-
lyek mások számára is tanulságosak. Ráadásul, mint 
emlékezetes, a nyolcvanas évek elején, a szanálások 
miatt nagyon sok újpesti másutt talált otthonra. 
Most a város szívében várjuk őket. 

– Miként mutatkozik be Újpest?
– Kiállításunk elsősorban a képekre, a hangulatra 

épül. Szórólapjaink, az Újpesti Helytörténeti Értesí-
tő példányszámai és az Újpesti Napló is a standunk-
ra kerülnek. Magunkkal hoztuk, de árusítjuk is azo-
kat a könyveinket is, amelyek például idegenforgal-
mi szempontból lehetnek érdekesek. Sokan belela-
poztak az Újpestet képeslapon bemutató kiadvány-
ba, vagy a Híres Újpestiek című kötetbe. 

– A újpesti kiállítás népszerűsítője a Tungsram izzó 
plakátja lett… 

– Újpest iparának jelentős teljesítményéhez alap-
vetően járult hozzá az 1901-ben ide települt Egyesült 
Izzólámpa és Villamossági Rt. A világhírű cég min-
dennapjainkat kísérő termékeiből válogattunk a ki-
állításra. Jelezvén, hogy az utóbbi jó néhány évtized 
iparcsökkentő intézkedéseit – igaz, amerikai érdekelt-
séggel – még túlélő vállalatról a jelenben sem szabad 
elfeledkeznünk. Bővebben: www.ujpest.hu  – B. K.

Újpest története Budapest szívgödrében

Az Újpesti Családi Napon több mint 100 ezer forint gyűlt össze a tombola bevéte-
léből és adományokból. Az akció célja az volt, hogy a résztvevők így támogathas-
sák az újpesti rászoruló gyerekeket. Az összegyűlt pénzt siófoki kirándulásra köl-

tötték, múlt szombat reggel indult útnak az az autóbusz, amely negyven gyerme-
ket vitt Siófokra. A gyerekekkel tartott Wintermantel Zsolt polgármester és fele-
sége Adrienn asszony is, akinek kezdeményezésére indult el a jótékonysági akció.

Csobbanás Siófokon!

Szentmise a mártírokért
A Clarisseum sokat látott kápolnájának öreg falai között, június 4-én délelőtt 
ünnepi szentmisén idézték fel a mártírhalált halt Sándor István és társai emlé-
két. A szentmisén a hívek nagy szeretete által övezve P. Simon Joseph Manjooran 
Chummar SDB tartományfőnök, P. Havasi József SDB, korábbi tartományfőnök, 
valamint Sándor István szerzetes szülővárosából, Szolnokról érkező P. Máthé 
György SDB mutatott be szentmisét. P. Havasi József szentbeszédében külön ki-
tért arra, Sándor István és társai bátran kiálltak a hit mellett, s miközben a hata-
lom örült, hogy koholt vádak alapján elítélhette őket, a börtönt túlélők kiszaba-
dulásuk után is megőrizték hitüket, hűek maradtak Jézus Krisztushoz.
 Bővebben: www.ujpest.hu

Bravúros helytállás 
A Karinthy Frigyes Általános Művelő-
dési Központ tanulói, (Hegedűs Berna-
dett, Lőrincz Zsuzsa és Hruska Olivér 
hetedikesek) 4. helyen végeztek a Volvo 
Adventure környezetvédelmi versenyen. 

A göteborgi döntőn Magyarországot a 
„Green Guards” csapata képviselte. A pályázat 
negyedik helyezettjeként végzett újpesti fi ata-

lok a káposztásmegyeri homokpuszták élővilágának helyi akciókkal való megmenté-
sét és a homoktövis utolsó lelőhelyének megőrzését tűzték ki célul. A Karinthy Fri-
gyes Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának tanulói 2008-ban indítot-
ták útjára akciójukat. A fi atalok először feltérképezték a homoktövis cserjék állomá-
nyát, és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közös élőhely-kezelé-
si akciókon vettek részt. Feladatuk a terület megtisztítása és a homoktövis kiszabadí-
tása volt a túlburjánzott idegenhonos fák és cserjék közül. Mint azt korábban meg-
írtuk, az akcióból Wintermantel Zsolt polgármester is kivette részlt. A védett lápnál 
több helyszínen méréseket végeztek, emellett homoktövis magokat csíráztattak, a 
cserjéket elültették az iskolaudvaron és a közeli Farkas-erdőben, ahol korábban szin-
tén élt a homoktövis. Munkájukról a kerület vezetőinek és ír partneriskoláiknak 
előadást tartottak, valamint kiállítást rendeztek. Felkészítőjük: Dr. Kriskáné Gánóczy 
Anita környezetvédelmi előadó és Ocsenás Mária tanár.
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ITTAS PEDOFIL
Eljárás indult egy férfi  ellen, aki egy gyermekkorú személyt próbált meg  
erőszakkal berángatni az autójába, de ezt a járókelők megakadályozták. 
A férfi  a kocsijával menekülni próbált, de belehajtott egy álló gépjármű-
be. A járókelők a rendőrök kiérkezéséig visszatartották az elkövetőt, aki 
ellen személyi szabadság megsértése és ittas járművezetés miatt indítot-
tak eljárást. 

ÁLMŰVESEK LOPTAK
Állampolgári bejelentés alapján kezdeményeztek eljárást a kapitányság 
munkatársai ismeretlen személyek ellen, akik a Vécsey utcában, magukat 
az Elektromos Művek munkatársainak kiadva, a sértett fi gyelmét elterel-
ve értékeit eltulajdonították.

ÉRV HELYETT KÉS
Szóváltást követően késsel szúrta meg vitapartnerét egy férfi . A sértett 
súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. Az elkövetőt a kiérkező rend-
őrök a helyszínen elfogták. 

RENDŐRNEK ADTÁK KI MAGUKAT
Állampolgári bejelentés alapján indult eljárás 3 ismeretlen férfi  ellen, akik 
magukat rendőrnek kiadva a sértett fi gyelmét elterelték, és annak antik 
értékeit eltulajdonították.  

Július 1-jén
A hivatal zárva tart!
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Jegyzőjének hirdetménye.
Tisztelt ügyfeleink! Tájékoztatom Újpest lakosságát, valamint ügyfelein-
ket, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71/A. 
§-ában meghatározott Köztisztviselők Napja.

2011. július 1-je munkaszüneti nap.
2011. július 1-jén (pénteken) a Polgármesteri Hivatal zárva tart, ügyinté-

zésre nincs lehetőségük. Dr. Vitáris Edit jegyző

Ügyeleti rend
Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy „az egészségügyi tevékenység végzésé-
nek egyes kérdéseiről” szóló törvény értelmében július 1-je (Semmelweis 
nap) az egészségügyi dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. A törvény-
ben foglaltak alapján 2011. július 1. napján a háziorvosi rendelőkben a rende-
lés szünetel, a háziorvosi szolgálat tevékenységét az ügyeleti szolgálat látja el.

Felnőtt lakosság részére 24 órás orvosi ügyelet áll rendelkezésre a IV. Gör-
gey u. 43. sz. alatti Felnőtt Háziorvosi Ügyeleti Szolgálaton. Telefonszám: 
369-2600. A gyermeklakosságot az International Ambulance Service Kft. 
látja el. Helyszín: Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft. ügye-
leti részlege (1138 Bp., Révész u. 10-12.) Telefonszám: 349-8601, 349-8603

 Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye

Meghívó
Újpest Önkormányzata a Tanácsköztársaság alatt meggyilkolt kilenc újpes-
ti polgár halálának 92. évfordulóján emlékezésre és koszorúzásra hívja Önt, 
családját, barátait 2011. június 24-én, pénteken 14 órára a Deák utca 23. 
számú háznál lévő emléktáblához. Wintermantel Zsolt polgármester

– 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

Olvasóink fi gyelmébe!
Nyári „menetrendre” áll át 

az Újpesti Napló, két alkalom-
mal kéthetente vehetik kézbe 

olvasóink az újságot. 
Legközelebb július 7-én 

találkozunk. Addig 
a www.ujpest.hu-n kövesse  
nyomon  az eseményeket!

Hol a legjobb az újpesti fagyi?
Egy hét alatt több mint húszan küldték el részvételi szándékukat fagyi-
kóstolói felhívásunkra az ujpest-kaposztasmegyer Facebook oldalon. Meg-
köszönve érdeklődésüket, az Újpesti Sajtó Kft. lezárja a jelentkezési ha-
táridőt, és arra kéri a pályázókat, hogy írják meg fagylaltevéssel kapcso-
latos emlékezetes történetüket. A legszellemesebb, legszórakoztatóbb fa-
gyi-sztorik megosztói közül választjuk ki az önkéntes fagyi kóstolókat, akik 
újpesti cukrászdákban, fagylaltozókban tesztelik a kínálatot 1-5-ig terjedő 
skálán. Várjuk azon újpesti cukrászdák és fagylaltozók jelentkezését, akik 
helyben készítik a nyári csemegét és hajlandók fogadni a fagyitesztelőket.

ŐK MÁR BENEVEZTEK: Édes Gyömbér Cukrászda (Galopp u. 2.); Vécsey u. 
112.; Szent István Tér piac; Harangvirág Cukrászda (István út 12.); Horváth 
Cukrászda (Petőfi  S. u. 35.)

Pályázati fi gyelő
Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Újpesti Diákösztöndíjak el-
nyerésére a 2011/2012. tanévre.

Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi 
eredményt elérő, illetve a művészetek vagy a sport területén kiemelkedő-
en tehetséges újpesti tanulókat és hallgatókat. A diákösztöndíjat az alábbi 
kategóriákban lehet elnyerni: 1. Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj; 2. 
Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj; 3. Szőnyi István Alkotóművészeti Diák-
ösztöndíj; 4. Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj

A pályázaton – az egyéb feltételek fennállása esetén – azok a diákok ve-
hetnek részt, akik a pályázat benyújtása napján, illetve 2011. január 1-jén 
is Újpesten bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

A feltételekről, a pályázat benyújtásának módjáról részletes tájékoztatás 
olvasható a www. ujpest.hu weboldalon. Figyelem! A pályázó ugyanabban 
a pályázati fordulóban csak egy kategóriában pályázhat. A pályázati adat-
lapok benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30. A benyújtás helye: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat, Polgármesteri Hiva-
tal, Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály (Budapest IV. István út 14. I. 35.) A 
pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodái-
ban – Budapest IV. István út 15; Hajló u. 42–44. – illetve letölthető az ön-
kormányzat honlapjáról. (www.ujpest.hu) A pályázattal kapcsolatos kér-
désekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munka-
társai a 231-3298-as telefonszámon. Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
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Mészöly utalt arra, az igazi munka csak a találkozó 
után kezdődött, ugyanis szerdán két, csütörtökön há-
rom edzésen izzasztotta meg a játékosokat. A követ-
kező napokban is komoly terhelést kapnak a játéko-
sok, hogy jó erőnlétben léphessenek pályára a legkö-
zelebbi edzőmérkőzésen az osztrák bajnokságban sze-
replő Mattersburg ellen.   (GG-ujpest.hu)

Elhunyt Kende Rezső
Gimnáziumi diákként 
ismerkedett meg a tor-
nasporttal Kende Re-
zső. 1925-től indulha-
tott versenyeken, egy év 
múlva a KISOK (Közép-

iskolák Országos Kupája) bajnokságán össze-
tettben és nyújtón szerzett első helyezést. Az 
érettségi után az UTE színeiben folytatta a 
versenyzést.

1927-ben meghívták a válogatott keretébe, 
ahol kiharcolta az olimpiai szereplés jogát. Az 
1928. évi nyári olimpiai játékokon, csapatban tí-
zedik lett. 1929-ben a Magyar Posta alkalmazá-

sába került. Előbb Szolnokon, majd a világbaj-
nokságra való felkészülését elősegítve Buda-
pesten jutott álláshoz. Az 1930-as luxembur-
gi vébén csapatban 4. helyen végzett. A ver-
seny után a növekvő munkahelyi elfoglaltsá-
gai, a sorkatonai szolgálata és a jogi egyetemi 
tanulmányai miatt befejezte élsportolói pálya-
futását, de a tornától nem szakadt el. 1940-től 
2000-ig, hatvan éve át, versenybíróként műkö-
dött.

2011. június 19-én, 102 éves korában bekö-
vetkezett haláláig a Máriaremetei úton, az idő-
sek otthonában élt. Itt látogatta naponta négy 
gyermeke, tizenkét unokája és négy dédunoká-
ja. Haláláig ő volt Magyarország legidősebb élő 
olimpikonja. (G.G.)

Kemény munka és edzőmeccsek Sopronban

Kapusok: Balajcza Szabolcs, Horváth Tamás, Szabó Balázs, Banai Dávid
Mezőnyjátékosok: Takács Zoltán, Pollák Zoltán, Dvorschák Gábor, Szokol Zsolt, Litauszki Ró-
bert, Fehér Csaba, Simon Krisztián, Nikola Mitrovics, Bognár István, Balogh Balázs, Magos Má-
tyás, Egerszegi Tamás, Kovács Dániel, Barczi Dávid, Tajthy Tamás, Lázár Bence, Kabát Péter, 
Zamostny Balázs, Balajti Ádám, Szabó Bence, Széki Attila, Electo Wilson, Nagy Patrik, Üveges 
Szabolcs, Popovics Bertold 

A természeté 
lehet a főszerep
Az Újpesti Napló külön rovatban foglal-
kozik ezen túl az idősebbekkel, Nagyi Idő 
címmel jelentkező sorozatunkban újpesti 
programokat ajánlunk fi gyelmükbe, illetve 
aktuális tanácsokat adunk mindennapjaik-
hoz. Első részben a nyári szabadsággal fog-
lalkozunk, amikor a családban vállalkozó 
szellemű nagyszülők, nagynénik, nagybá-
csik állnak készen a gyermekek fogadására. 

– Kész főnyeremény, ha a folyamatos tábo-
roztatás helyett a nagyszülő is besegít a család-
ban.  – mondja dr. Csák Annamária pszicho-
lógus, az Újpesti Nevelési Tanácsadó vezető-
je. – A nagyszülők és a gyermekek kora ha-
sonlatos egymáshoz. A nagyszülőkön általá-
ban már nincs egzisztenciális teher, nyitot-
tak a világra, sok minden érdekli őket. Éppen 
úgy, mint a vakációzó gyermekeket. Az oda-
fi gyelés, a jut idő mindenre-élettempó, kivé-
teles lehetőségeket tartogat a nyári szünetre 
is. Lényeges, hogy a városban élő gyermek a 
lakótelep sűrűjéből eljusson vidékre és rácso-
dálkozzon a természetre. Az iskolai, elvonat-
koztatott ismeretek után, a tapasztalaton ala-
puló megismerés lehetőségét nyújtja ez. Nem 
baj, ha nincs internet vagy háttérbe szorul. Se-
gítsen az ebédkészítésben, járjon kirándulni a 
kisiskolás, a másfajta életritmus mindenkinek 
jót tesz. Szeretném azért remélni, hogy egy-
egy hosszú hétvégére, vagy legalább egy hét-
re a gyermekek a szülőkkel is kikapcsolódnak. 
Ilyenkor közösen lehet feleleveníteni anyuval, 
apuval a „nagyitábor” élményeit. – B. K.
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Az Újpest FC labdarúgói Sopron-
ban készülnek az idényre. Miután az 
U21-es válogatott tagjai is elkezdték a 
munkát, és a hosszabb pihenőt kapott 
játékosok is visszatértek a csapathoz.

sszesen 25 mezőnyjátékos és 4 kapus uta-
zott a Hűség városába. Új név a keretben 
az FC Parmától visszatérő Üveges Szabol-

csé, aki – Nagy Patrikhoz hasonlóan – már megálla-
podott az Újpest FC-vel. A csapattal edzett és Sop-
ronba is a többiekkel tarthatott Balajti Ádám is, 
akinek június 30-ig érvényes a kölcsönszerződése. 
Megtudtuk, a klub mindent megtesz, hogy újabb 
egy évre kölcsönbe, vagy végleg szerződtesse a tá-
madót a Debreceni VSC-től.  Böőr Zoltán bakteriá-
lis fertőzés, Bozsó Antal pedig betegség miatt nem 

tarthatott a társakkal. Budapesten maradt továb-
bá a rehabilitációs munkát végző Rubus Tamás, Kiss 
Zoltán, Vermes Krisztián és Remili Mohamed. Meg-
lepetés, hogy Simek Péter a szakmai stáb döntése 
miatt nem tagja a keretnek.

A felkészülés első éles edzőmeccsét Bad 
Tatzmannsdorfban kedden már le is játszotta az Új-
pest az ukrán Metallurh Doneck gárdája ellen. 

– Fontos kiemelni, hogy jó néhány játékosnak gya-
korlatilag a mérkőzés volt a második edzése – mond-
ta Mészöly Géza vezetőedző. – Gondolok itt az U21-
es válogatott keretének tagjaira, vagy éppen Fehér 
Csabára. Ellenfelünk három héttel és négy edzőmecs-
csel előrébb tart a munkában, amúgy nagyon gyors 
és labdabiztos csapatról van szó. Örülök, hogy sike-
rült lekötni a mérkőzést, mert a Metallurh azt a stí-
lust követi, amelyet mi is, ráadásul remek talajon 
játszhattunk. (Újpest FC–Metallurh Doneck 0-2 (0-1)

Ö
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In gat lan el adó/kiadó
� Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es sa-
roktelken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten 
összkomfort, klíma, riasztó) jó állapotú családi 
ház, szépen gondozott kerttel, 2 beállós garázs-
zsal 46,9 MFt-ért eladó. A Nagyváradi-ligeti lakó-
parkban cserét beszámítunk. Tel.: 06-1-233-0849, 
06-20-525-0216

� Eladom Káposztásmegyer II. sz. lakótelepén, II. 
emeleti (lift van), 65 m2-es, 2,5 szoba-hallos laká-
somat 11 MFt-ért, tel.: 06-1-380-8234

� Újpest központ közelében (Petőfi utca), 54 m2-
es, 2 szobás, gardróbos, vízórás, erkélyes, világos 
konyhás, emeleti, átlagos állapotú, tehermentes 
panellakás, tulajdonostól eladó. I.á.: 8,2 MFt, tel.: 
06-20-500-1889

� Izzó lakótelepen, Káposztásmegyeri utcában, 
azonnal beköltözhetően eladó 56 m2-es, 2 szobás, 
dél-keleti fekvésű, csendes meleg napos, IV. eme-
leti lakás, gázkonvektor fűtés, alacsony rezsi. I.á.: 
13,9 MFt, tel.: 06-30-432-9297

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

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

� Eladó régi Palotán 80  és 35 m2-es, 2 lakásos 
családi ház, a telek 430 m2-es, szülőkkel történő 
költözés ideális együtt és mégis külön, OTP átvál-
lalás lehetséges 4 emeletes házban II. emeletig be-
számítok kb 60 m2-es lakást. Tel.: 06-20-480-8574

� Akció! Áron alul sürgősen eladó Újpesten közel 
egymáshoz egy felújítandó 80 m2-es családi ház, 
nagy telekkel 34,9 MFt-ért és egy 2 szobás I. eme-
leti, részlegesen felújított öröklakás 9,8 MFt-ért. 
Tel.: 06-20-944-7180

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

� Újpesten 54 m2-es lakás eladó, jó közlekedés. 
I. á.: 9,2 MFt, tel.: 06-70-252-9188

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

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

� Újpest, IV. kerületben eladó egy 37 m2-es, ma-
gas földszinti, jó állapotban lévő téglaépítésű, 
konvektoros, védőrácsos, szép, világos lakás. I. á.: 
7,8 MFt, tel.: 06-1-369-9781

� Eladó egy 35 m2-es Újpest központ közeli pa-
nellakás, nagy erkéllyel, tulajdonostól. 1+1 félszo-
bás, összkomfortos, VIII. emeleti 7,5 MFt-ért. Tel.: 
06-20-504-9072

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingatlant kiad
� Izzó lakótelepen, 60 m2-es, 2 szobás, teljesen fel-
újított, egyedi fűtésű lakás kiadó. Ár: 70 000 Ft/
hó + rezsi, tel.: 06-70-583-4334 napközben 9-18-ig

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

Bérleti jog csere
� Káposztásmegyer II-n, 62 m2-es szépségsza-
lon bérleti jogát kisebbre cserélném. Tel.: 06-
20-920-4050

Kocsibeálló
� IV. kerület, Árpád út 48-50. számú ház terem-
garázsában gépkocsi beálló eladó. Érdeklődni a 
06-30-256-7297 telefonszámon lehet.

Szolgáltatás
� Akciós vízóra csere! Megrendelhető Dobos sze-
relvény üzletben, Újpalota, Páskomliget 47. Tel.: 
06-1-410-3619. Csoportos megrendelés továb-
bi engedmény. Csaptelepek, wc tartályok cseréje.

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

� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártá-
sa, javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készí-
tése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.:06-1-370-4932

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

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

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

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

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

� Szeretné külföldön élő barátait, rokonait, 
havi 2550 Ft-ért, ill. 1995 Ft-ért korlátlan ide-
ig hívni, plusz hazai vezetékes telefont? www.
valentinmagdi.acnrep.com, Tel.: 06-30-749-4196

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

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

� Német kezdők, újrakezdők részére a Külső-
Szilágyi útón. Kedvező óradíj, hatékony mód-
szer. Ovisokkal, sulisokkal is foglalkozom, játé-
kos fejlesztéssel. Tel.: 06-20-505-4333, e-mail: 
n.monitta@gmail.com 

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

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

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

� Nyári kedvezménnyel! Angol, német nyelvok-
tatás, pótvizsgára, érettségire, általános és szak-
mai nyelvvizsgára felkészítés. Egyéni tematika, té-
telkidolgozás. „Hobby” nyelvtanulóknak is. Tel.: 
06-30-448-8030

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

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

Zene
� Doboktatás kezdők és gyerekek részére. 
A keleti zene legfontosabb ritmus hangsze-
rén, darbukán. Fejleszti, a ritmusérzéket nagy 
örömet szerez. Tel.: 06-20-383-1798, e-mail: 
oktatas.darbuka@gmail.com 

Állást kínál
� Pozsonyi ltp. Óvoda keres óvodapedagógust 
2011. augusztus 22-i kezdéssel. Bérezés közalkal-
mazotti bértábla szerint. Jelentkezni lehet e-ma-
ilben 2011.július 8-ig pozsonyiovi@upcmail.hu 
vagy a 06-1-369-01-88 telefonszámon az óvoda-
vezetőnél

Vegyes
Veszek készpénzért bútorokat, festményeket, órá-
kat, porcelánokat, dísztárgyakat, bizsukat, ék-
szert, tört aranyat, kitűntetést, könyveket, képes-
lapot, régi játékot, hangszert, szódás üveget, csil-
lárt, csipkét, régiséget, hagyatékot, díjtalan kiszál-
lással! Tel.: 06-70-357-4951

Üdülés
� Balatonon, Siófok Sóstón nyaraló kiadó 2500 
Ft/fő/nap. Tel.: 06-30-950-99-77, 06-30-242-8355

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton fejezzük ki köszönetünket 

mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoztak, 
Paulus Alajos Balázs Béla- és Újpestért 

díjas fi lmrendezőt utolsó útjára elkísérték, 
búcsúztatásán megjelentek vagy egyéb 

módon részvétüket nyilvánították. 
Külön köszönjük Újpest Önkormányzata 
megtisztelő együttérzését és segítségét.

 Paulus család

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata

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

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

Bejelentkezés: személyesen 
vagy telefonon 

a 20/448-15-26 számon.
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Az Újpesti 
Piac- és 
Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      22 Ft-tól               33 Ft-tól
Újburgonya 168 Ft-tól             190 Ft-tól
Vöröshagyma 198 Ft-tól             220 Ft-tól
Fejessaláta     180 Ft-tól             200 Ft-tól
Retek    150 Ft-tól             180 Ft-tól
Újhagyma      60 Ft-tól             100 Ft-tól
Zöldborsó  300 Ft-tól             300 Ft-tól
Spenót, sóska 600 Ft-tól             300 Ft-tól
Paradicsom 298 Ft-tól             300 Ft-tól
Koktélparadicsom  500 Ft-tól               –
Paprika  248 Ft-tól             320 Ft-tól
Erőspaprika            60 Ft/db-tól       100 Ft/db-tól
Főzőtök  280 Ft-tól             300 Ft-tól
Cukkini  420 Ft-tól            400 Ft-tól
Új karalábé   60 Ft-tól              80 Ft-tól
Új zeller                      80 Ft-tól           200 Ft-tól
Eper  780 Ft-tól        1000 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Alma         298 Ft-tól       –
Új sárgarépa          100 Ft-tól          100 Ft-tól
Új fehérrépa         100 Ft-tól          100 Ft-tól
Ribizli         500 Ft-tól            400 Ft-tól
Egres          500 Ft-tól            400 Ft-tól
Cseresznye        450 Ft-tól            200 Ft-tól
Meggy         450 Ft-tól            400 Ft-tól
Málna               1240 Ft-tól        1200 Ft-tól
Zöldbab         430 Ft-tól          400 Ft-tól
Őszibarack        280 Ft-tól       –
Sárgabarack        760 Ft-tól          600 Ft-tól  
Új fokhagyma   100 Ft/db-tól       80 Ft/db-tól
Új fejeskáposzta        148 Ft-tól        – 
Új kelkáposzta        198 Ft-tól          230 Ft-tól
Csemege kukorica          85 Ft-tól        – 
Kovászolni való uborka    168 Ft-tól          250 Ft-tól
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2011. július 4-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre 
Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek.  Idei  22. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfej-
tését beküldő olvasóink között újpesti emblémával ellátott ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Komlódi Sándor, Linzenbold Zsolt, Pál Attiláné, Simon Imréné. A nyeremények átvételéről postai úton küldünk tájékoztatást. 
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