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ÚJPESTI NAPLÓ

PIACI SZEMPONTÚ
MEGÁLLÓ ÁTNEVEZÉS
Wintermantel Zsolt polgármester 
kezdeményezésére júliustól az Új-
pesti Piac és Vásárcsarnok nevét 
is őrzi a Szent István téri villamos-
megálló.  – 3. oldal 

ÚJPEST A LEGVIRÁGZÓBB
TELEPÜLÉSEK VERSENYÉBEN
Újpest versenybe szállt a Virágos 
Magyarországért Mozgalom kitün-
tető címének elnyeréséért, az önkor-
mányzat pedig keresi a legszebb új-
pesti zöld zugok gazdáit.    – 2. oldal 

ÚTFELÚJÍTÁSOK, JÁRDAÉPÍTÉS
A KERÜLET TÖBB RÉSZÉN
Három úttest is megújult a közel-
múltban, egy helyen új járda épül, 
a polgármesteri hivatal előtt pe-
dig átfestették a burkolati jeleket. 
 – 5. oldal 

VÍZPARTON VAKÁCIÓZNAK
A PÁRTPOLITIKUSOK
A pártok képviselőit arról kérdez-
tük, hol töltik a nyári szünetet. 
Többségük a vízpartokat, a Bala-
tont és a Dunát választja.  
 – 6. oldal 

www.ujpest.hu

Háromszor dőlt meg a hőségrekord Újpesten. Az önkor-
mányzat hűvös fogadtatásban részesíti az újpestieket, pára-
kaput állított a piacnál, a Tábor utcai napközis táborban, a 
városközpontban pedig párafúvókat működtet.  – 3. oldal

Újpest tényleg 
„coolpest”



agy szeretettel köszöntöt-
te Wintermantel Zsolt pol-
gármester a Városházán a 

Virágos Magyarországért Mozga-
lom kertészmérnökből, táj- és kert-
építészekből álló bíráló bizottságát: 
Kanászné Szandy Évát, Hlatky Kata-
lint és Neogrády Juditot. A polgár-
mester előbb rövid áttekintést adott 
arról a munkáról, amelyet Újpesten a 
környezet megóvásáért, szépítéséért 
folytatnak.

SAJÁT KÉZBE
Elsőként az év elején alakult Újpes-
ti Városgondnokság Kft-re hívta fel 
a fi gyelmet, amely jelzi az új városve-
zetés új szemléletét. Az önkormány-
zat szakított az eddigi külsős megbí-

zottal, saját kezébe vette Újpest köz-
tereinek gondozását, méghozzá hely-
ben élő munkatársakat alkalmazva. 
Kitért arra is, az önkormányzatnak 
több mint száz játszótér karbantartá-
sáról, felújításáról kell gondoskodnia, 
ami komoly kihívást jelent.

ÖKO LAKÓTELEP
A város megszépült, virágokkal éke-
sített közterületei között említette a 
Szent István teret. Szóba hozta a Ki-
rály utcai sétányra tervezett ökoló-
gia parkot – megvalósítására jövő hé-
ten írnak ki közbeszerzési felhívást. A 
projekt ősszel készülhet el, ennek so-
rán rendezik a kéthektárnyi lakóte-
lepi övezetet úgy, hogy az elbontás-
ra ítélt anyagokat újra felhasználják 

más funkcióval, illetve környezetba-
rát anyagokat, eszközöket alkalmaz-
nak. Olyan növényzetet telepítenek, 
amelyek a legjobban illeszkednek az 
ottani körülményekhez, a lakók köz-
érzetére pedig jó hatással vannak.

ZÖLD DIÁKOK
A polgármester ezt követően a bi-
zottság által átadott kérdőív kérdé-
seire válaszolt.  A környezetkímélő 
módszerek között például elmond-
ta, hogy az önkormányzat a téli sí-
kosság-mentesítés során nem használ 
sót. A környezettudatos nevelésre vo-
natkozó egyik példaként hozta fel az 
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep re-
konstrukciója után a Dunába eresz-
tett 150 kecsegeivadékot. Mint arról 

beszámoltunk, április végén a Szűcs 
Sándor Általános Iskola diákjai telepí-
tették a halakat az 5 milliárd forintos 
fejlesztésnek köszönhetően még tisz-
tábbá váló folyóba.

Büszkén hivatkozott a polgármes-
ter a Karinthy Frigyes Általános Mű-
velődési Központ tanulói által 2008-
ban indított homoktövis élőhely 
mentő akciósorozatra, amelyet a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesülettel közösen végeztek. Ahogy 
azt megírtuk, a káposztásmegyeri di-
ákok néhány hete projektjükkel a 
negyedik helyezést érték el a Volvo 
Adventures környezetvédelmi világ-
versenyen.

MUSKÁTLI AZ ABLAKOKBA
A polgármester a kerületben élőket tá-
mogató intézkedéseiből jó néhányat 
sorolt fel, amelyek hatással vannak a 
minél zöldebb, szebb, egészséges kör-
nyezet kialakítására. Ilyen volt a május-
ban kiosztott tízezer muskátli és ennek 
sikerét látva ilyen lesz ősszel a kis cserjék 
adományozása. (Az erről szóló felhívás 
a 11. oldalon olvasható.) Ennek kap-
csán szóba hozta, a helyi médiát rend-
szeresen alkalmazzák a különböző akci-
ók népszerűsítésére. Így például a kiosz-
tott muskátlik fejlődését dokumentáló 
fotókat közli az Újpesti Napló. 

További segítség az újpestieknek, 
hogy az önkormányzat a szelektív 
hulladékgyűjtés során keletkezett já-
rulékos szemetet elszállítja, ősszel pe-
dig kedvezményesen vagy térítés-
mentesen fogja biztosítani a lomb-
hulladék gyűjtését szolgáló zsáko-
kat. A lakótelepeken folytatják a PET 
palackok zsugorítására alkalmas gé-
pek kihelyezését, és ösztönző, okta-
tó programot indítanak a házi kom-
posztálás elterjedésére. Wintermantel 

Hajrá Újpest! Hajrá Lila Virágok!
Újpest benevezett a Virágos Magyarországért Mozgalom 2011-es mezőnyébe, ahol hét 
kerülettel versenyez a Virágos Budapestért kitüntető címért. A zsűri július 13-án látott 
munkához, elsőként Újpesten nézett körül. A polgármesternek volt miről beszámolnia.

N

Újpest legszebb 
virágait keressük!
Keressük Újpest legszebb zöld zugát. A ver-
senyre bárki jelentkezhet, aki úgy véli, az általa 
nevelt dísznövények a legszebbek a kerületben. 

A versenyre öt kategóriában lehet nevezni:
• legszebb balkonláda,
• legszebb erkély,
• legszebb előkert,
• legszebb kert,
• legszebb üzleti portál.

Bírálati szempontok az alábbiak lesznek:
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; egységük
5.  a nagyobb egységbe illeszkedés: pl. épület 

homlokzatában megjelenő kép; utcakép 

A nevezéshez nem kell mást tenni, mint lefotózni a 
növényeket és a képet elküldeni 2011. augusztus 8-ig 
a legszebb@ujpestimedia.hu e-mail címre. Fontos, 
hogy a levélben tüntessék fel a pontos címet, ahol élő-
ben is megtekinthető a pályamű, és egy telefonszámot. 
A pályaműveket munkatársunk örökíti meg a helyszí-
nen, majd egy háromtagú zsűri értékeli, a legszebb 
nővények gazdái értékes nyereményeket kapnak.
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Zsolt nem felejtette ki a sorból a Rex Ku-
tyaotthon Alapítvány önkormányzati tá-
mogatását sem: mint fogalmazott, a te-
lep már jóval túlnőtt egy kutyamenhely 
keretein, valódi természetvédelmi és ok-
tatási intézményként működik. Ismert, 
az önkormányzat 5 millió forinttal segí-
tette az alapítványt, hogy a gyerekeknek 
játszóteret hozzanak létre – az eszközö-
ket júniusban adták át.

A Virágos Magyarországért Mozga-
lom zsűrije megköszönte a tájékozta-
tást, majd bejárásra indult, újpesti és 
káposztásmegyeri zöldterületeket, virág-
ágyásokat tekintettek meg. A polgármes-
ter útravalóul fi gyelmükbe ajánlotta piac 
mellett felállított hűsítő párakaput, amely 
pillanatok alatt újpesti zarándokhely lett.

Újpestnek a versenyben, az V., IX., X., XIII., 
XVIII., XIX:, XX. kerületet kell legyőznie a 
megtisztelő Virágos Budapestért címért. 
Hajrá Újpest! Hajrá Lila Virágok! (un)

Előnyben a levendula
A polgármester arról is szólt, hogy 
a virágok telepítése során megfor-
dították az arányokat: az egynyári-
ak helyett évelő virágokat ültetnek, 
amelyeket 3-5 évente kell csak cse-
rélni. A bizottság ezt – köztük a lila 
színű levendulák ültetését – elége-
detten vette tudomásul. Kérdésre 
válaszolva Wintermantel Zsolt el-
mondta, az önkormányzat pályáza-
tot hirdet több kategóriában, ame-
lyen a legvirágosabb, legszebb újpes-
ti kerteket, előkerteket, erkélyeket, 
balkonládákat és üzleti portálokat 
választják ki.

Megálló hirdeti 
a piacot
Július 1-jétől hivatalosan is a „Szent Ist-
ván tér – Újpesti piac” nevet viseli a 
Szent István téri BKV megálló. A vál-
toztatást alig néhány hét alatt sikerült 
megvalósítani.

Mint ismeretes, az önkormányzat korábban nem hivatalos 
népszavazáson kérdezte meg az újpestiek véleményét, mi 
legyen az új megálló neve, egyáltalán szükség van-e átne-

vezésre. A megállóról való szavazás illeszkedik az új város-
vezetés azon törekvésébe, hogy minél több kérdésben is-
merje meg az újpestiek véleményét. Ennek jegyében küld-
ték ki az Újpesti Párbeszéd kérdőíveit, amelynek tapaszta-
latai, – az újpestiek véleményét, akaratát fi gyelembe véve 
– bekerültek a Hajrá Újpest! Városfejlesztési Programba.

Az átnevezés ötlete Wintermantel Zsolt polgármester-
től származik, akinek az volt a célja, hogy a kerület ezzel 
is segítse a piacon dolgozó vállalkozók, kofák, kereskedők 
munkáját. Ha ugyanis a BKV megálló nevébe bekerül az 
Újpesti Piac is, akkor valamennyi térképen, menetrenden, 
járművön is szerepel. A vásárlók így könnyebben megta-
lálják, ami nyilván segíti az üzletek forgalmát. 

„Valamennyien büszkék vagyunk arra, hogy Újpes-
ten a szó hagyományos értelmében vett piac működik, 
a maga jellegzetes atmoszférájával, hagyománytisztele-
tével, szokásaival, színeivel, ízeivel, illataival” – mondta 
a polgármester, aki hozzátette: – Védenünk és óvnunk 
kell a polgári miliő utolsó szigeteinek egyikét, és min-
dent megtenni azért, hogy ne válthassa fel soha valami-
lyen többemeletes bevásárlóközpont-monstrum.

A feltett kérdésre a legtöbben azt válaszolták, hogy 
a megálló új neve Szent István tér – Újpesti piac legyen.  
Wintermantel Zsolt ennek megfelelően kezdeményezte a 
névváltoztatást a BKK-nál, akik valóban példátlan gyorsa-
sággal reagáltak. Ennek eredményeként ma már az új névvel 
találkozhat mindenki, aki villamossal, vagy busszal utazik. 

Újpest tényleg „coolpest”

Hűvös fogadtatás 
a piacnál
Nyitva van a pára kapu, csak bújjatok 
rajta – mondhatják az újpestiek, akik 
szinte gyermeki örömmel ismerkednek 
a hűvös párát adó kapuval a piacnál.

Isteni! Na, én itt maradok egész nap! – néhány megjegy-
zés azoktól, aki már átmentek az újpesti hűtő-párásító 
kapu alatt az Újpesti Piac- és Vásárcsarnoknál. Pillana-
tok alatt a piacra igyekvők kedvence lett az újpesti ön-
kormányzat által állított szerkezet, amelyet Rádi Attila 
és Molnár Szabolcs alpolgármesterek, illetve Bartók Béla 
(Fidesz) frakcióvezető adott át július 11-én.

Már a működés első pillanatában kiderült, korosztály-
tól függetlenül élvezik az arra járók a hűs, fi nom perme-
tet. A többség nem elégedett meg az egyszeri frissítő át-
haladással. A párakapu a hőérzetet 10-12 fokkal képes 
csökkenteni úgynevezett hőelvonás technikájával, amit 
természetes módon, párásítással ér el. A párakapu 70 
bar légnyomással porlasztja a vizet, és juttatja a levegő-
be az 5-10 mikron nagyságú, a hajszál keresztmetszeté-
nél is kisebb vízcseppeket.  A nagy nyomás és a vízcsep-
pek kis mérete miatt a pára nem nedvesít, a víz a leve-
gőbe kerülve azonnal elpárolog.

A kapu véglegesen itt marad a téren, egész nyáron 
át szolgálja az újpestiek komfortját, ősszel se szerelik 
le, csupán víztelenítik a hideg hónapokra. Addig pedig 
maga a kapu garantálja a hűsítő élményt.

Az önkormányzat a párakapuból a Tábor utcai gyer-
mektáborban is felállított egyet, a július 9–10-i hőségri-
adók idején pedig mobil párásítókat helyezett üzembe 
a városközpontban. 

Egy hét alatt háromszor is Újpesten dőlt meg az 
évszázados fővárosi melegrekord. Július 9-én 35,8; 
10-én 38,4; 14-én 37,7 Celsius fokot mértek. (un)
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A polgármester mindkét intézménybe 
ajándékokkal érkezett. A Nagyszom-
bat utcai intézmény vezetője, Laposa 
Józsefné elmondta: amikor októberben 
volt az idősek hónapja, diófa ünnep-
séget tartottak, amelyen megjelent a 
polgármester is. Akkor is kaptak aján-
dékot, mint ahogyan most is. A hatal-
mas napernyő nagyon jól jön, mert a 

terasz elég kicsi, így pedig beülhetnek 
az idősek az ernyő alá. Kaptak gyönyö-
rű étkészletet, fi lmeket is. Úgy fogal-
mazott, „luxuscikkekkel” lettek gazda-
gabbak, aminek nagyon örülnek.

A Tungsram utcában lévő Őszi 
Fény Integrált Gondozási Központ-
ban Wintermantel Zsolt rózsákkal kö-
szöntötte az időseket. A polgármester, 

Radvánszki Edittel, az intézmény ve-
zetőjével bejárta a szép környezetben 
lévő intézményt, elbeszélgetett a la-
kókkal, majd másokkal együtt köszön-
tötte a 94 éves Kozma Károlynét. 

– Hasznos ajándékkal lepett meg 
bennünket a polgármester úr – mond-
ta lapunknak Radvánszki Edit, a gon-
dozási központ vezetője. – Nem is gon-
doltam volna, hogy ennyire örülnek 
majd a hintaágyaknak a lakók.  – Á. T.

Jó fi gyelni az Európai Unió által kiírt pályázatokra – az újpesti Babits Mi-
hály Gimnázium fi gyelt, és sikerrel lépett be egy érdekes programba. Ennek 
eredményeként érkeznek a napközis táborba olyan önkéntes, külföldi fi ata-
lok, akik foglalkoznak a gyerekekkel.

Mint köztudomású, 2011 az önkéntesség éve. Ehhez kapcsolódik a mostani akció, 
amikor önkéntes fi atalok érkeznek a napközis táborba. Két héten át, kétszer tizenöt 
fi atal foglalkozik a kisdiákokkal. Foglalkozásokat tartanak nekik, játszanak, beszél-
getnek. Egyébként a konkrét tervekről annyit tudni csak, hogy lesznek meglepeté-
sek, ám hogy valójában mik, azt csak az önkéntesek tudják. Persze az Újpesti Gyer-
mek- és Ifjúsági ház által szervezett programok is tovább élnek, mi több, a külföl-

di diákok is bekapcsolódnak ezekbe. Természetesen a Portugáliából, Hollandiából, 
Finnországból, Németországból érkezett önkénteseknek a Babits gimnázium diák-
jai bemutatják Budapest nevezetességeit is. Az ifjú önkéntesek, itt tartózkodásuk 
idején, a napközis táborban laknak majd. Az önkéntes program július 17-től két 
héten át tart. Amúgy szenzációs a hangulat a napközis táborban, a gyerekek na-
gyon jól érzik magukat. – Á. T. 

Rózsák, napernyők, 
hintaágyak az időseknek
A Nagyszombat utcai nyugdíjas házba és a Tungsram ut-
cában lévő Őszi Fény Integrált Gondozási Központba lá-
togatott el július 7-én Wintermantel Zsolt polgármester.
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hagyományainkhoz híven, ebben az esztendőben is széles körből várták 
a felterjesztéseket. A képviselő-testület döntése értelmében 2011-ben 
három olyan személyiség részesül a díjban, akik Újpest társadalmi, közös-

ségi életében, illetve fejlődésében hosszú ideje kiemelkedő szerepet töltenek be. 
A díjazottak: nagykárolyi gróf Károlyi László, a városalapító leszármazottja, 

Pályi László, az Újpest-Kertvárosi Plébánia plébánosa, valamint Schrammel Imre 
Kossuth-díjas és Prima Primissima-díjas keramikusművész.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy Balajcza Tibor olimpikon, László 
Mária költő, dalszövegíró, nótaestek szervezője, továbbá Szöllősy Marianne, az 
Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője Újpestért-díjban részesül. A kitün-
tetések átadására az Újpesti Városnapok alkalmából kerül sor. 

Díszpolgári címeket, Újpestért-díjat adományozott 
a képviselő-testület.

Újpest büszkeségei
Újpest Önkormányzatának képviselő-testülete legutóbbi, 
június 30-án megtartott ülésén döntött arról, 2011-ben 
kik legyenek a városrész legrangosabb elismerésének, az 
Újpest díszpolgára kitüntető elismerésnek tulajdonosai. 

A

Zsúr-Pest

Nagyilekvár
Július második fele a kajszibarack szezonja, 
a nyár zamatos ízét télire például lekvárként 
tudjuk megőrizni. Gasztronómia rovatunkban 
Dalmadi Tamásné, Zsuzsa asszony, újpesti szü-
letésű, négyunokás nagymama főzi meg a sár-
gabarack lekvárt.

– Kétféle módszert is követ-
hetek. Az elsőt édesanyámtól 
tanultam. Érett, de nem túl-
érett és teljesen egészséges gyü-
mölcsöt vásárolok. Anyuval elő-
ször forró vízbe mártottuk bele 
a gyümölcsöt, hogy könnyen le 
tudjuk húzni a héját. Utána ki-

magoztuk, és nagy lábasban órákig kevergettük. A 
végén adtuk hozzá a cukrot, hogy oda ne égjen (a 
nyers gyümölcshöz – főleg ha édes, kilogrammon-

ként kb. 40-50 dkg cukrot számítsunk). Az üvegek-
be kerülő forró lekvár tetejére késhegyni szalicilt 
szórtunk, gyorsan lekötöttük és párnák között, vagy 
paplan alatt kihűlésig tartottuk.

Az utóbbi években egy gyorsabb módszert tanul-
tam, a nyers gyümölcsöt kimagozom, majd héjastól 
ledarálom. Így teszem a tűzre. A legvégén adagolom 
hozzá a cukrot, így nem ég oda. A többi munkame-
net megegyezik az első változatéval.  Bár többféle tar-
tósító és dzsemfi x csábítja a háziasszonyokat, nálam 
a szalicil a nyerő. Nem hagyom el a „járt utat”. – B. K.

Önkéntesek a napközis 
táborban 
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Járdaépítés 
a Bucka utcában
A Bucka és a Telkes utcában párhuzamosan, szakaszolva végezi 
el a teljes járdafelújítást az önkormányzat. Az első szakasz most 
készült el, a Vetés és a Vadgesztenye utca között 2012-ben, míg 
a Fóti útig tartó harmadik szakasz 2013-ban lesz rendben.

„A korábbi években tett és be nem váltott ígértekhez ké-
pest, a jelenlegi városvezetés ebben az ütemezésben biztosan 
el fogja végeztetni a munkákat, és 2013-ra mindkét utcában a 
járdák teljes egészében megújulnak” – mondta el az Újpesti 
Naplónak Rádi Attila alpolgármester.

Boldog diplomások
z újpesti székhelyű Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karának végzősei június 

2-án vették át diplomáikat. Az ünnepi beszé-
det Wintermantel Zsolt polgármester mond-
ta. „Legyenek bátrak, vállalják fel a tudásukat 
és a gondolataikat! Erősítsék a megújuló Ma-
gyarország szellemi alapját, adjanak új lendü-
letet a magyar nemzet kulturális, tudományos 
felemelkedésének” – adta útravaló gondolatait 
a polgármester.

A

Utcák új 
aszfalt-
szőnyeggel

gy újabb utca kapott vado-
natúj aszfaltborítást: néhány 
napja a Csokonai utca (1) bur-

kolatát cserélték ki és látták el új út-
burkolati jelekkel. Az Újpesti Párbe-
szédben többen jelezték, hogy az Ist-
ván úton a két polgármesteri hivatali 
épület közötti szakaszon a sávelhú-
zás miatt nem jól látható útburko-
lati jelek miatt igen nagy lett a bal-
esetveszély, ezért azt kérték, fessék 
újra a terelő vonalakat. Nos, kéré-
sük meghallgatásra talált, Újpest in-
tézkedett, az útszakaszt kezelő fővá-
rosi önkormányzat a napokban hoz-
zákezdett a jelek újrafestéséhez.

A Thaly Kálmán utca (2), a Knézich 
Károly utca (3) szintén új aszfaltborí-
tást kapott. 

E

(2) (3)

(1)
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Nyár a Balaton-parton, a Dunánál
Az Újpesti Napló a pártok képviselőit arról kérdezte meg, hol töltik a nyarat. A vízpartok egyértelműen 
uralják a kiválasztott helyeket és valamennyi belföldön található. 

HLADONY SÁNDOR, képviselő, 
Fidesz: Idén családunk dunai vándor-
táborozásra indul, amit úgy tervez-
tünk meg, hogy akár meg is szakíthat-
juk pár napra, mivel Viktória leányom 

napokon belül unokával örvendeztet meg minket. A 
kora reggeli harangszó, az erdő állatvilága, a Duna haj-
nali nyugodtsága kellemes és szép élményt nyújt. Két 
hete választottuk ki a helyet Dunabogdány közelében, 
ahová kenuval fogunk elevezni. Horgászként remélem, 
hogy a Duna szép fogással örvendeztet meg bennün-
ket, de a fogástól függetlenül biztos, hogy gulyásleves 
és pásztortarhonya is készülni fog a bográcsban.

PAJOR TIBOR frakcióvezető, Job-
bik: Családommal két hetet töltünk 
egy, a Balaton északi partján lévő 
kis faluban. A gyerekek számára ter-
mészetesen a fürdés a legnagyobb 

élmény, azonban fontosnak tartjuk, hogy megis-
merjék hazájukat, ezért több kirándulást is terve-
zünk a Balaton-felvidékre. A Káli-medencét bicik-
livel fogjuk bejárni és szeretnénk megmászni több 
olyan tanúhegyet, melyeken még nem jártunk. Ha 

időnk engedi, augusztusban még néhány napra le-
megyünk az Őrségbe. Az Őrvidék, a Vendvidék Ma-
gyarország legszebb tájai, a nyugalom szigetei. Itt le-
het a legjobban kipihenni a városi lét rohanását.

PERNECZKY LÁSZLÓ frakcióve-
zető. LMP: Nyáron építkezünk. A 
házunk homlokzata már megszé-
pült, most az újpesti LMP csapat 
alakít ki közösségi helyet és frak-

cióirodát egy kissé romos, István úti fodrászüzlet-
ből. A párt országos szervezőjeként hálózatot épí-
tünk és stratégiát egyeztetünk országszerte a parla-
menti szünetben. Augusztus 10-től irány Horány, az 
Ökopolitikai Nyári Egyetem. (Még lehet jelentkez-
ni!). A fi aimnak hátravan a foci- és művésztábor, a 
család pedig évtizedek óta Velencei-tó partján lakó-
kocsizik, ott majd’ minden héten összejövünk!

SZABÓ GÁBOR frakcióvezető-
helyettes, MSZP: Ezen a nyáron a 
család a magyar tenger északi pe-
remvidékét veszi majd célba. A Ká-
li-medence és a Badacsony csodá-

lattal töltenek el, mindenkinek ajánlom a fi gyel-
mébe. A panoráma lenyűgöző és a jó minőségű 
hazai borkínálat sem elhanyagolandó. Barátokkal 
is biztosan találkozunk, ilyenkor sütünk szalon-
nát, de én a parázsban sült krumplit fokhagymás 
tejföllel és friss paradicsommal kedvelem jobban. 
A lényeg, hogy a munkát hátrahagyja az ember, a 
telefont kikapcsolja, hogy ne zavarhassa meg sem-
mi a zavartalan pihenést!

SZALMA BOTOND frakcióvezető, 
KDNP: Az idei nyarat Magyaror-
szágon töltjük a gyermekeimmel 
és az unokáimmal együtt a Szal-
maházban. Véleményem szerint a 

belföldi turizmust kell erősítenünk, mert a fo-
gyasztásunk fog bevételt generálni a vidéki szol-
gáltatóknál. Ha itthon költünk, az itthon hasz-
nosul, és segíti beindítani a lassan már 10 éve 
várt növekedést. Ezzel segítjük a középosztá-
lyunk megerősödését is. Ha csak minden máso-
dik magyar család dönt a hazai nyaralás mellett, 
milliárdok maradnak a hazai gazdaság vérkerin-
gésében.

Vakáció!
Tisztelt Szülők! Kedves Gyer-
mekek! Újpest Önkormány-
zata a nyári szünidő ideje 
alatt 2011. július 4. és au-
gusztus 17. között heti há-
rom alkalommal (hétfő, 
kedd, szerda).  „Szüni-dö-dő” 
elnevezéssel sport programo-
kat kínál a vakációt itthon 
töltő gyermekeknek. 

A programok időpontjai és hely-
színei:

Hétfői napok: Halassy Olivér 
Sportközpont (Bp. IV. Pozsonyi u. 
4/c) 9-15 óráig. A programban szere-
pel többek között: labdarúgás, aszta-
litenisz, darts, teke, társasjátékok stb.

Keddi napok: Újpest Önkor-
mányzata Ifjúsági Sporttelepe (Bp. 
IV. Tábor u. 24.) 8-14 óráig. A prog-
ramban szerepel többek között: 
labdarúgás, röplabda, tollaslabda, 
többpróba, tájékozódási futás, stb.

Szerdai napok: Halassy Olivér 
Sportközpont  (Bp. IV. Pozsonyi u. 

4/c) 9-15 óráig. A programban sze-
repel többek között: fl oorball, ko-
sárlabda, asztalitenisz, darts, asz-
tali labdarúgás, rejtvényfejtés, stb.

A programokon való megjele-
nés és részvétel nem foglalja ma-
gába a gyermek felügyeletét! Akár 
naponta a helyszíneken is lehet je-
lentkezni! További felvilágosítás a 
Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály 
231 3176-os telefonszámán kap-
ható.

Mindenkit szeretettel várunk! A 
programokon való részvétel ingye-
nes!        Újpest Önkormányzata
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Úgy tűnik, az újpestiek nem csak a „Ta-
lálkozzunk többször” rendezvénysoro-
zat programjain, de a virtuális térben is 
szívesen tartják egymással a kapcsola-
tot. A kerület hivatalos Facebook olda-
lán gyakran hetente többszázan csatla-
koznak a közösséghez.

Amikor e cikket írni kezdtük, annak 
örültünk, hogy a lájkolók száma elérte 

a háromezret. Míg a címet, alcímeket 
és a lead-et megírtuk, már 3005 lájknál 
tartottunk. Ezt csak azért tartjuk fon-
tosnak megemlíteni, hogy érzékeltes-
sük, milyen sebességgel gyarapodik az 
újpestiek online közössége. Sokan em-
lékeznek még, hogy körülbelül két hó-
nappal ezelőtt még akciót indítottunk: 
az ezredik lájkoló ajándékot kap. A je-

lenlegi „létszám” azt jelzi, hogy havon-
ta mintegy ezer új csatlakozót tudhat 
magáénak az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldal. Arra már most ígéretet 

tehetünk, hogy a bűvös 5000-nél aján-
dékot sorsolunk ki az addig lájkolók 
között. (Nem árt igyekezni, mert máris 
3136-nál tartunk) Hajrá Újpest!

Újpest arcát 
keressük!
Újpest Önkormányzata versenyt hirdet 10-20 
éves gyermekek és fi atalok részére. A vetélkedő 
célja, hogy megtalálják azt a négy fi atalt, aki egy 
éven keresztül Újpest arcaként, rendezvényeken, 
plakátokon, szórólapokon és az Újpesti Ajándék-
bolt ruházati termékeinek modelljeként képvisel-
heti a városrészt.

A versenyt  két kategóriában hirdették meg:
– 10-14 évesek, fi úk és lányok
– 15-20 évesek, fi úk és lányok 
Jelentkezési határidő: július 29., péntek
Jelentkezés: ujpestarca@ujpestimedia.hu-n ön-

életrajzzal és 5 db fotóval (3 arc, 2 egész alakos)
Jelentkezni csak állandó (minimum 3 hónapos) 

újpesti lakcímmel lehet. Ezt a szervezők lakcím-
kártya alapján ellenőrzik. 

A döntőre az Újpesti Városnapok zárónapján, 
2011. augusztus 28-án kerül sor. A zsűri kategó-
riánként egy-egy, tehát összesen négy (két fi ú, két 
lány) győztest hirdet. 

Több mint 3000 lájkoló az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalon

Robbanásszerű bővülés 
a közösségi hálón

Imádlak, Újpest!
Múlt héten sorsoltuk ki az I. Újpesti Zene-
karok Fesztiválján regisztráltak között azt a 
60 tiszteletjegyet, amelyek egy napra ingye-
nes belépést biztosítanak a Sziget Fesztivál-
ra. Íme a reakciók.
Én is nyertem! Jól indul a napom, nagyon örülök! Köszi!!!

Nagyon szépen köszönöm Újpestnek ezt a meglepi nyere-
ményt. Lila pólóban feszítek majd szigeten!

Nyertem Sziget-jegyet… Juhéé :-D

De jóóó,nyertem egy jegyet a szigetre …Köszi Újpest:) Ha 
nem mentem volna Curtis-re nem lenne jegyem se…

Már jó ideje tudom, hogy: JÓ ÚJPESTINEK LENNI!!!
Valamint nagyon jó Szigetjegyet nyerni :-)
Thank you, thank you, and once more thank you!!!
I DO LOVE ÚJPEST!!!

ÁÁÁÁÁ, de megérte várakozni… szia szigetjegy! :D 
kösziújpest!

Imádom Újpestet, nyertem egy Szigetjegyet :)))

Szünet a jogsegély 
szolgáltatásban

Tisztelt Újpesti Lakosok! Buda-
pest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában lévő ingyenes jog-
segélyszolgálat 2011. augusztus 
8-án és 15-én szabadság miatt 
szünetel. A segítségre szoruló-
kat 2011. augusztus 22. napjától, 
minden hétfőn 9-11 óráig ismé-
telten várjuk a Hivatalban. 

 Dr. Dallos Andrea jogtanácsos

Augusztus 5-én: 
emlékezés 
a kommunizmus 
újpesti áldozataira 
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete 
augusztus 5-ét a kommunizmus újpesti áldozata-
inak emléknapjává nyilvánította. Az emléknapon, 
2011. augusztus 5-én, 10 órakor, az 56-os em-
lékkőnél (IV., Görgey út) az önkormányzat meg-
emlékezést tart, amelyre tisztelettel várja az új-
pestieket. Emlékbeszédet mond Nagy István, Új-
pest alpolgármestere.



Prog ram-
nap tár 
Július 21-tól augusztus 4-ig             

IDŐ SZA KI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� 9.00-18.00: A Karinthy Frigyes ÁMK 
tanulóinak „Local to Global” c. környe-
zetvédelmi kiállítása, szeptember 12-ig. 
KFÁMK Főépület Galéria.
� 9.00-18.00: Vincze Ágota és 
Képzőművészeti Körének kiállítása 
„Tiszta forrásból – a továbbélő 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
� Július 31-ig: Az FSZK Király 
Könyvtárában Závodszky Ferenc grafikus-
festőművész képeinek tárlata. A könyvtár 
nyitva tartási idejében látogatható.
� Augusztus 6-21-ig: Az Országos Képző- 
és Iparművészek Társaságának kiállítása. 
Újpesti Polgár Centrum, Újpest Galéria

Július 22.,  péntek
17.30 és 18.30: Kondicionáló torna. Ady 
MK

Július 23., szombat
19.00: Anna bál. HAKME Klub

Július 25., hétfő
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. Ady 
MK
17.00-20.00: Kerámia stúdió. Ady MK

Július 26., kedd
9.00-10.00: „Dobbants rá nagyi! 
Mozdulj rá nagyi!” Ady MK

Július 27., szerda
17.00 és 18.00-tól: Kondicionáló torna. 
Ady MK

Július 28., csütörtök
9.00-10.00: „Dobbants rá nagyi! 
Mozdulj rá nagyi!” Ady MK
15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat – konzultáció. Ady MK

Július 29., péntek
17.30, 18.30: Kondicionáló torna. Ady 
MK

Július 30., szombat 
19.00: Karaoke. HAKME Klub

Július 31., vasárnap
14.00: Színjátszó kör próba. HAKME 
Klub

Augusztus 1., hétfő
17.00-20.00: Kerámia stúdió. Ady MK

Augusztus 2., kedd
9.00-10.00: „Dobbants rá nagyi! 
Mozdulj rá nagyi!”  Ady MK

Augusztus 4.,  csütörtök
9.00-10.00: „Dobbants rá nagyi! 
Mozdulj rá nagyi!” Ady MK
15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat. Ady MK

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

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

MIT HOL TA LÁL? 
�  Ady End re Mű ve lő dé si Köz pont: 1043 

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

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

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

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

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

Városnapok 
hamarosan!
A nyári vakáció során se feledjék Kedves 
Olvasóink, hogy augusztusi 24–28-ig kerül 
sor az Újpesti Városnapok a Szent István 
téren. Íme egy kis ízelítő a programkínálatból.
Augusztus 26., péntek
18-tól: The Prisson Band koncert. 
20-tól: R-Go koncert. 
Augusztus 27., szombat
15-től: No Seatbeltz 
15.30-tól: Roxette Tribute
16.30-tól: Partyzan
17.30-tól: Curva Mildenberger (meglepe-
téssel az újpestieknek)
18-tól: Gördülő Tánccsoport
18.30-tól: Curtis és vendégei
20-tól: Hobo
Augusztus 28., vasárnap
17-től: Summer Sisters
17.30-tól: April Project
19-től: Koffler Júlia
19.30-tól: Wolf Kati 
20-tól: Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán 

Olvasóink fi gyelmébe!
Nyári „menetrendre” állt át az 

Újpesti Napló. A szerkesztőség sza-
badsága után, legközelebb augusz-
tus 11-én jelenik meg az újság. In-
nen visszatérünk a heti megjelenés-
re is. Olvasóinknak kellemes nyara-

lást kívánunk! A szerkesztőség
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Ovisok az Országházban
Jelképesen szólva, tanévet zárt június 23-án Wintermantel Zsolt polgármester, or-
szággyűlési képviselő parlamentlátogatási „kurzusa” is. Az elmúlt év őszétől nyárig 
több száz újpesti kis- és nagydiák, sőt felnőtt vendégeskedett az épületben és szer-
zett személyes élményeket az ország egyik jelképéről. A nyári szünet előtti utolsó 
csoportot a legkisebbek alkották. A Park ovi óvodásai és a kísérő óvónők, dadusok 
majd hatvanan indultak útnak. A Parlamentben nekik is a hivatásos idegenvezető 
mutatta meg a legfőbb látnivalókat. Az apróságok fi gyelmesen nézegették a Szent 
Koronát és az épület gyufa makettjét is, de a képviselői ülésteremben is alaposan 
körülnéztek. Lehet, hogy pár év múlva már kisiskolásként térhetnek vissza, hiszen 
a diákok parlamenti látogatása a következő tanévben is folytatódik. 

Nem csoda, hogy gyakran megfordul 
Újpesten Zoltai Gusztáv, a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szövetsé-
ge ügyvezető igazgatója, hiszen ezer 
szállal kötődik a kerülethez. Itt szüle-
tett, a rokonok is itt éltek, és beosz-
tásából eredően is sokszor jár errefe-
lé. Legutóbb egy szerződés kapcsán 
kereste fel a polgármesteri hivatalt. 

– Mi célból fordult meg a Városházán?
– A kerületben működik a fogyatékos ottho-

nunk, és az újpesti templomkörzet nyert az önkor-
mányzat pályázatán, ennek a szerződésnek az alá-
írására került sor. 

– Menjünk vissza kicsit az időben.
– Nekem, érthető okokból, nosztalgiám támad, 

ha meghallom az Újpest nevet. Újpesten születtem, 

és az anyai nagyanyám, anyámnak a testvérei is itt 
laktak, ők Auschwitzban haltak meg. Megjegyzem, 
az újpesti templomban lévő mártíremlékmű falán 
ott van az egész családom neve.

– És az apai ág?
– Apám húga, családjával a Virág utcában élt. 

Már lebontották azt a házat. 
– Mivel foglalkoztak a szülei?
– Anyám az Egyesült Izzóban dolgozott, apám 

pedig orvosi műszerész volt, de nem dolgozhatott 
a szakmájában, egy textilműhelyben szorgoskodott.

– Önök merre laktak?
– A Lőrinc utcában, az óvodától nem messze, 

úgyhogy ebbe az intézménybe jártam. Ötéves le-
hettem, amikor beköltözött a család Pestre. Aztán 
gyorsan elszaladtak az évek.

– Mekkora a közösség Újpesten?
– Aránylag kicsi, sajnos. Nem is lehet ez másképp, 

mert, akik elmentek, azok nem jöttek vissza, a töb-
biek idősek lettek, meghaltak. 

– Milyen a fi atalok hozzáállása a hithez?
– Olyan, mint minden egyháznál. Nálunk is ki-

csit megfordult a trend. Valamikor a fi atalok ott-
honról hozták az indíttatást, most viszont a zsidó 
óvodákban, általános iskolákban, gimnáziumokban 
készülnek fel az életre, és ők nevelik a saját család-
jukat a hitre. 

– Mikor járt legutóbb Újpesten?
– Minden évben, így most is itt voltam a mártír 

ünnepségen. Az egész világból eljöttek a leszárma-
zottak. Sajnos egyre kevesebben vagyunk.  

 – ÁDÁM TAMÁS

Törpe rongáló
Jó volna tudni, ki is az a „Törpe”, fe-
dőnevű egyén, aki a képen látha-
tó módon próbál nyomot hagy-
ni Újpesten. Törpe a Halassy Olivér 
Sportközpont előtti teret rondítot-
ta el, ahol augusztus 28-án avatják 
fel az intézmény névadója, a világhí-
rű olimpikon szobrát. A szoborhoz 
épített téglafalat és az előtte lévő 
burkolatot is összefi rkálták, a padot 
is tönkretették. 

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.

Lőrinc utca, Virág utca, Auschwitz

Egy újpesti 
zsidócsalád 
gyökerei

A második világháborúban elhurcolt áldoza-
tokra emlékeztek Újpesten, a Mártírok útján 
lévő ház falán elhelyezett emléktáblánál július 
11-én. Beszédet mondott dr. Tahon Róbert al-
jegyző (képünkön) és Szerdócz Ervin rabbi. (Rész-
letes tudósítás a www.ujpest.hu weboldalon)
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TISZTELT ÚJPESTIEK!
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy irodánk nyá-
ron a megszokott nyitvatartási renddel folyamato-

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

www.ujpestifidesz.hu

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

Lász ló tér 7. alatt.

EMLÉKEZZÜNK!
Augusztus 5-e, a Jobbik kezdeményezésére, a kommuniz-
mus újpesti áldozatainak emléknapja. Kérjük, hogy e 
napon, az esti órákban helyezzen égő mécsest lakása abla-
kába. Így emlékezzünk a történelem legsötétebb eszme-
rendszerének ismert és ismeretlen újpesti áldozataira.  
 Jobbik Újpesti Szervezete

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

kásos rendben működik, minden hónap első hétfőjén 

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

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

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

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

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

MEGHÍVÓ
A Természetjáró Kör következő (pecsétgyűjtő) túrája a 
káposztásmegyeri Farkas-erdőben július 29-én, pénteken 

lesz. Gyülekező 10.00-10.15 között Káposztásmegyeren a 
20/E busz, Művelődési Központ megállójában. 
Rendezvényünk védnöke: Kiss Péter országgyűlési képvi-
selő. Ez alkalommal, ahogyan terveztük, a kirándulás után 
tábortűznél fogunk sütögetni, mindenki hozza magával 
az ehhez szükséges elemózsiát.
 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 telefonszámon lehet H-SZ-P 10–15 óráig. 
Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1.

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

www.mszpujpest.hu

 
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

Lapunk az újpestiek szolgálatában összegyűj-
ti azokat az intézményeket kereskedelmi és ven-
déglátóhelyeket, ahol már megoldották a helyi-

ség akadálymentesítését. Az információkkal köny-
nyebbé szeretnénk tenni az Újpesten élő mozgás-
korlátozott életét.

Arra kérjük olvasóinkat, hogy a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu e-mail címre küldjék el a kör-
nyezetükben található akadálymentesített helyek 
nevét és címét, hogy összeállíthassuk az újpesti 
„Nyitott kapuk” listáját. Köszönjük!

P Á R T H Í E K

Nyitott kapuk mozgáskorlátozottaknak
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Életműdíj  
Iványi Jánosnak

Nem akármilyen elisme-
résben részesült Újpest lo-
kálpatrióta építőmérnöke 
a minap; Iványi János átve-
hette a Csonka Pál-emlék-
érmet, ami a szakmában 
életműdíjnak számít. Nö-

veli az elismerés értékét, hogy évente csak egy 
személy kaphatja meg ezt a rangos kitüntetést.

A kiírás szerint: jelképezni hivatott ez az érem 
névadójának – életművével hitelesített – felfogá-
sát a mesterség, művészet és tudomány egységé-
ben élő, mindenkor az embert szolgáló, ennek ér-
dekében művelőitől szilárd erkölcsi tartást igénylő 
építészetről.

Nos, a bíráló bizottság szerint Iványi János e ne-
héz kritériumoknak megfelelt, így az egyéni kate-
góriában neki szavazott bizalmat a komoly szak-
tekintélyekből álló kuratórium.  Az átadó ün-
nepségre július 11-én, a Magyar Építész Szövet-
ség Ybl Miklós termében került sor. Iványi János 
laudációjában kiemelték azt is: Az Újpesti Város-
védő Egyesület tagjaként a városrész építészeti-

mérnöki örökségének rendszeres kutatója, publi-
kálója.

Azt mondja az Újpestért-díjas Iványi János, ki-
csit korábban tudott az elismerésről, hiszen életraj-
zot, szakmai életútjának leírását kérték tőle, de így 
is nagyon jól esett neki a díj, hiszen egy élet munká-
ját értékelték. Azt is hangsúlyozza szerényen az épí-
tőmérnök, hogy a statikus tulajdonképpen másod-
hegedűs, ami persze nem cáfolja azt, hogy e szakág 
nélkül nem épülhetne semmi. 

Iványi János járja az országot, vasútállomások, 
székesegyházak, gimnáziumok, élményparkok őrzik 
keze nyomát. Hogy mikor születik új könyv Újpest-
ről, még nem lehet tudni. – Á.T.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormány-
zata 24/2011. (V. 9.) számú rendelete alapján 
pályázatot hirdet Újpesti diákösztöndíjak el-
nyerésére a 2011/2012. tanévre.

Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogas-
sa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a 
művészetek vagy a sport területén kiemelkedően 
tehetséges újpesti tanulókat és hallgatókat. A di-
ákösztöndíjat pályázat útján, az alábbi kategóriák-
ban lehet elnyerni:

1. Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj
2. Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj

3. Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj
4.  Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj
  A pályázaton – az egyéb feltételek fennállása 

esetén – azok a diákok vehetnek részt, akik a pá-
lyázat benyújtása évének első napján és a pályázat 
benyújtásának időpontjában is Újpesten bejelen-
tett lakóhellyel rendelkeznek. 

A diákösztöndíjak elnyerésének kategóriánkénti 
feltételeiről, a pályázat benyújtásának módjáról és 
más, fontos tudnivalókról részletes tájékoztatás ol-
vasható a www. ujpest.hu weboldalon.

A pályázás módja: A pályázatokat az erre a célra 
rendszeresített, a diákösztöndíj kategóriának meg-
felelő pályázati adatlapon lehet benyújtani.

Figyelem! A pályázó ugyanabban a pályázati for-
dulóban csak egy kategóriában pályázhat.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. 
szeptember 30. A benyújtás helye: Budapest Fővá-
ros IV. kerület Újpest Önkormányzat, Polgármeste-
ri Hivatal, Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály (Bp., IV. 
István út 14. I. 35.) A pályázati adatlap átvehető a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban  – 
Bp., IV. István út 15; Hajló u. 42 - 44. –   illetve letölt-
hető az önkormányzat honlapjáról. (www.ujpest.hu)

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágo-
sítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály 
munkatársai a 231-3298-as telefonszámon.

 – Dr. Molnár Szabolcs, alpolgármester

Növényeket ad 
az önkormányzat
Tisztelt Újpesti Polgárok! Újpest 
Önkormányzata a kerület közterü-
leteinek szépítése érdekében 2011 
évben növényeket és kertgondo-
záshoz szükséges anyagokat (cser-
jéket, évelő növényeket, növényföl-
det, fűmagot, zöldhulladék-gyűj-
tő zsákot) bocsát ingyenesen az ál-
lampolgárok rendelkezésére.

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy 
az akcióhoz kapcsolódó munkálato-
kat – kiültetés, belocsolás stb. – az 
igénylőknek (lakóközösség, magánsze-

mély) kell elvégezniük. Az igényléshez 
szükséges nyomtatvány rendelkezés-
re áll a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (1042 Bp., István út 
15.), valamint ügyfélfogadási időben a 
Városüzemeltetési Főosztályon (1042 
Bp., István út 14. fszt. 16.) illetve hon-
lapunkon (www.ujpest.hu) megtalál-
ható és letölthető vagy kitölthető. 

A kitöltött nyomtatványt az alábbi 
módon juttathatják el hozzánk:

– személyesen átadható a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (1042 Budapest, István út 15.), 
illetve ügyfélfogadási időben a Vá-
rosüzemeltetési Főosztályon (1042 
Budapest, István út 14. fszt. 16.), 

– postai úton beküldhető a Buda-
pest Főváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal Vá-
rosüzemeltetési Főosztály Városüze-
meltetési és Környezetvédelmi Osztály 
– 1042 Bp., István út 14. címre, 

– faxon elküldhető a 231-3149 fax-
számra,

– elektronikusan megküldhető 
Földházi Júlia számára a foldhazi@
ujpest.hu e-mail címre.

Amennyiben lakóközösség kíván 
az akcióban részt venni, úgy kérjük, 
adják meg a kapcsolattartó nevét, 
elérhetőségét. Ha több közterüle-
tet szeretne/szeretnének gondozni, 
mindegyikhez szíveskedjenek külön 

adatlapot kitölteni. Az akcióra tör-
ténő jelentkezés folyamatos, a kért 
növények és az egyéb termékek ki-
osztásának időpontja a helyben szo-
kásos módon meghirdetésre kerül 
(várhatóan 2011 október végén).

A növények és egyéb termékek 
átadása legkésőbb november köze-
péig lezajlik. Az átadás pontos idő-
pontjának egyeztetése a pályázat el-
bírálását követően, a pályázó által 
megjelölt átvevő személlyel, telefo-
non történik meg. További kérdé-
seikkel szíveskedjenek Földházi Jú-
lia parkügyi ügyintézőt keresni (tel.: 
231-3101/144). 

 Újpest Önkormányzata

A Bóbita óvodában több éve rendhagyóan június 
első hetében ünnepeljük a gyermeknapot. A rendez-
vény jó hangulatáról az idén Mikola Péter gondosko-
dott, emellett számos meglepetéssel kedveskedtünk 
a gyerekeknek, volt arcfestés, lufi t hajtogató bohóc 
és buborék gyár. A vigasságot egy évzáró ünnepély 
előzte meg, ahol a kis ovisok bemutatták az egész év-
ben tanult vers, tánc- és dalcsokrukat. A nagyobbak 
már egy mese dramatizációval is elkápráztatták szü-

leiket. Különösen nagy sikert aratott az angol nyelvű 
bemutató. Az első ballagó gyermekeinket nehéz szív-
vel engedtük el az iskolába vezető úton.

A tanév véget ért ugyan, de a pezsgő óvodai élet 
most sem áll le a Bóbitában. Kezdődnek a tábori he-
tek, ahol intenzív úszásban, angol nyelvoktatásban, ze-
nei nevelésben, kézműves illetve mese bábfoglalkozá-
sokban részesülnek a gyerekek. Idén először rendezzük 
meg az erdei ovis táborunkat, ahol a kicsik 3 napon ke-
resztül tapasztalhatják meg erdei környezetben a ter-
mészet csodáit, élményszerző túrákat és tudományos 
patakparti pancsolást szervezünk nekik.  Timi óvónéni

Az első ballagók
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Az Anyatej Világnapja Újpesten
A világ több mint 120 országában ünnepelik meg a „szoptatás világhetét” 
augusztus 1–7-ig, hogy ösztönözze a szoptatást és felhívja a fi gyelmet a 
csecsemők egészségi állapotának javítására.

A WABA (A Szoptatást Támogató Szervezetek Szövetsége) 2011-re megjelent 
kiadványa szerint hajlamosak vagyunk a szoptatás támogatásában csupán tér és 
idő dimenzióban gondolkodni. Mindezeknek nem sok hatása várható a harma-
dik dimenzió, a kommunikáció nélkül, mely elengedhetetlen a megelőzésben, a 
szoptatás segítésében, támogatásában. Ennek ad teret rendezvényünk. Újpes-
ten az Anyatejes Világnapnak az Erdősor utcai Védőnői Szolgálat szervezésében 
ebben az évben augusztus 26-án a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Köz-
pont (Hajló u. 2–8.). A kisgyermekes családokat 10 órára várjuk. A rendezvényen 
a Napvirág Zenekar gondoskodik a jó hangulatról, továbbá bohóc, és táncműsor 
színesti a napot.  – NÉMETH TÜNDE

KÖSZÖNJÜK
Ezúton köszönjük meg támogatóink nagylelkű felajánlásait: Újpest Önkormányzata Újpest 
SZEI, BFKH IV-XV. Népegészségügyi Intézet, Simon András költő, festőművész, kerületi gyer-
mekfogászat, Kolofon Nyomda Kft, Központi Anyatejgyűjtő Állomás, Újpesti Babapihenő, 
MAVE, Provident Pénzügyi Zrt, Vitaminkosár Kft, Újpesti Sajtó Kft., Karinthy Frigyes Általá-
nos Művelődési Központ, BIODERMA, Kelly Kiadó, Erste Bank Zrt, Zepter, Szent Miklós Pati-
ka, Chinoin Vadgesztenye Óvoda és Bölcsőde, Orifl ame, Moto-Plast Bt, Ceumed Kft, Orosz 
Cukrászda, MAVE, Boiron Hungária Kft, Numil Kft., Megyeri-Kovács Kft, HP Magyarország 
Kft, HARIBO, Balloon Design, MSD Magyarország Kft, Szisztrade Kft, HIPP Kft, Merck Kft, 
Wenzel Gusztávné, Jade Virágüzlet, Dr. Csomai Zita, Diéta és Fittness, Wrigley Hungária Kft.

REJTVÉNY
Hagyományosan csatlakozik rendezvényünkhöz egy keresztrejtvény. A helyes megfejtést 
beküldők között könyvcsomagokat sorsolunk ki. Kérjük, a megfejtés szövegét védőnőjük-
nél adják le, vagy a következő címre küldjék be 2011. augusztus 19-ig: „REJTVÉNY” Védő-
női Szolgálat 1046 Budapest, Erdősor u. 1. Lapozzon a 15. oldalra! – NÉMETH TÜNDE

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 25/2009. (X. 
01.) számú Önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki az átme-
netileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel törlesztéseinek tá-
mogatására.

A pályázaton azok az újpesti magánszemélyek vehetnek részt, akik 2008. 
szeptember 1. napját megelőzően újpesti lakásuk megvásárlására vagy fel-
újítására jelzálog alapú lakáshitel szerződést kötöttek, és az a pályázat be-
nyújtásáig nem került felmondásra. Az Önkormányzat által folyósított tá-
mogatás havi összege legfeljebb 30 000 Ft lehet, maximum hat hónapon 
keresztül. A támogatás vissza nem térítendő. Újabb támogatásra nem jogo-
sult az az adós, aki a rendelet szerinti támogatásban korábban már része-
sült, valamint egy hitellel terhelt lakás vonatkozásában egyazon háztartás-
ban élő személyek részére csak egy támogatás állapítható meg.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati for-
manyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest 
IV. ker. István út 15.) szerezhető be, vagy letölthető a www.ujpest.hu-ról.

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon, személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osz-
tályán (Budapest, IV. ker. István út 14. fsz./4.). A pályázattal kapcsolatos 
részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-31-79).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2011. augusztus 15. 16:00 óra. 
Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság – a pályázatok be-
adására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 45 napon belül – értéke-
li, és dönt a támogatás odaítéléséről, a támogatásban részesített pályázók kö-
réről, valamint a támogatás mértékéről és időtartamáról. A pályázókat az Ön-
kormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.

Budapest, 2011. július 12.                Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata            



Hőség ellen védekezzünk 
sok folyadékkal
Tombol a nyár, hőségriadók fi gyel-
meztetnek bennünket az évszak 
veszélyeire. A hőségben fokozott 
a szervezet folyadékigénye, ezért a 
napi legalább két liter folyadéknál 
jóval többet is érdemes elfogyasz-
tani. A legjobb szomjoltók az ás-
ványvizek: olyan ásványi eleme-
ket, sókat tartalmaznak, amelyek 
pótolják az izzadás következtében 
elveszített, de a szervezet számára 
létfontosságú anyagokat.

A nyári melegben kiemelt szerep jut a folyadék-
háztartás egyensúlyának. Az idős emberek kü-
lönösen hajlamosak a kiszáradásra, és ha valaki 
nem iszik eleget, felborulhat a folyadékháztartása. 
Ilyenkor besűrűsödik a vére, s a már amúgy is szűk, 
meszes erekben könnyen kialakulhat a trombózis. 

Megszívelendő tanács: hetven éves kor felett 
akkor is muszáj inni, ha nem szomjas az ember. 
Fontos, hogy az idős embereknek mindig álljon a 
rendelkezésére a megfelelő mennyiségű folyadék. 
Nem árt elégszer hangsúlyozni: délelőtt tizenegy 
és délután négy óra között – kortól függetlenül 
is – mindenki kerülje a tűző napot, ilyenkor a sza-
badban fürdőzni sem ajánlott. Jól eshet viszont 
egy-egy hűsítő zuhany. Az egyik legkellemetle-
nebb nyári élményünk a napszúrás lehet, amely 
a fejet vagy a tarkót ért közvetlen napsugárzás 
hatására alakul ki, s az agy felmelegedése váltja 
ki. Ennek következtében ödéma, vizenyő lép fel; 
tünete lehet fejfájás, szédülés, egyensúlyzavar, 
hányinger, fényérzékenység. Amint a tünetek je-
lentkeznek, azonnal el kell távolítani a beteget 
a napfényről. Egy elsötétített szobában jó hatá-
sú a hideg vizes borogatás, a pihenés, így rend-
szerint másnapra helyreáll a szervezet működé-
se. Lényeges a megelőzés: ha már kénytelenek 
vagyunk a tűző napon tartózkodni, mindig vi-
seljünk kendőt, sapkát, kalapot. (forrás: internet)

N A G Y I - I D Ő

A 21 esztendős csatár a klub sa-
ját nevelésű játékosa, eddig öt 
NB I-es találkozón szerepelt. Az 
első mérkőzését 2007. május 28-
án játszotta az MTK ellen.

– A klub vezetése nemrég meg-
keresett azzal, hogy szeretnének 
velem egy évet hosszabbítani, és 
az új szezonban az első kerettel 
készülhetek. Miután nagy álmom, 
hogy rendszeresen játsszak az NB 
I-ben az Újpest futballistájaként, 
nem volt nehéz megegyeznünk 
– mondta Széki. – Rengeteget 
jelent számomra, hogy Mészöly 
Géza irányítása mellett készülhe-
tek, és nagy fejlődést várok ma-
gamtól. Olyan futballistákkal edz-
hetek együtt nap mint nap, mint 
például Kabát Péter, Rajczi Péter 
vagy Fehér Csaba, akiktől nagyon 
sokat tanulhatok. Nagy szeren-
csém, hogy edzéseken Csabával 
vagyok egy párban, így sok min-
dent elleshetek tőle.

Nem sikerült győzelemmel kezdenie az Újpest FC-
nek a 2011/2012-es szezont, 1-0-s vereséget szen-
vedett a Pápa ellen a Szusza Ferenc Stadionban.

Mészöly Géza: – A teljesítményünk elmaradt a 
várttól, egyénileg és csapatként, illetve támadás-
ban és védekezésben sem azt nyújtottunk kilenc-
ven percen keresztül, amit vártam. A védekezés el-
csúszásait a második félidőre rendeztük, azonban 
támadásban nem domináltunk. Volt ugyan két 
nagy lehetőségünk, amelyek gólt éremeltek vol-

na, és a második félidő-
ben fi zikailag is a Pápa fölé 
nőttünk, de 0-1-nél nem 
volt meg az a plusz, ami-
vel gólt vagy gólokat sze-
rezhettünk volna. A jövő-
ben sokkal többet kell fut-
ni, harcolni.

Mészöly Géza a sajtótájé-
koztató után értesült Bics-
kei Bertalan halálhíréről, és 

elmondta: ezúton is részvétét fejezi ki családjának 
egykori edzője halála miatt.  (forrás: ujpestfc.hu)

Massa, Vettel, 
Alonso Újpesten 
cselez
A július 31-én sorra kerülő Formula–1-es Ma-
gyar Nagydíj előtt ismét pályára lép Budapes-
ten az F1-es pilóták futballcsapata, a Nationali 
Piloti, amelynek ezúttal a világbajnoki címvédő 
német Sebastian Vettel lesz a kapitánya.

A szervezők tájékoztatása szerint a július 27-én 
a Szusza Ferenc Stadionban sorra kerülő összecsa-
páson a versenyzők ellenfele a magyar All Star vá-
logatott lesz.

A Nationali Pilotiban a Red Bull német sztárja 
mellett pályára lép többek között a két ferraris pi-
lóta, a spanyol Fernando Alonso és a brazil Felipe 
Massa. Az F1-esek védelmét Mészöly Géza erősíti 
majd. Helyet kap a csapatban két magyar autóver-
senyző, Michelisz Norbert és Kiss Norbert is. 

Az All Star gárdát politikusok, színészek, újság-
írók és sportolók alkotják. Szerephez jut Kövér 
László, Szijjártó Péter, Bánki Erik, Eperjes Károly, 
Rudolf Péter, Nagy Ervin, Erdei Zsolt, Kovács Kokó 
István, Balogh Gábor, Dragóner Attila, Lipcsei Pé-
ter és Vincze Ottó. Az All Star alakulat szövetsé-
gi kapitánya Dunai Antal. A mérkőzést Kassai Vik-
tor vezeti.

A pilótaválogatott, amely 1981-ben a korábbi 
versenyző, Riccardo Patrese kezdeményezésére ala-
kult meg, először 2005-ben lépett pályára Magyar-
országon, akkor 6–6-os döntetlen született.

A résztvevők húsz darab, a hírességek által de-
dikált focilabdával lepik meg a közönséget. Az 
előmeccsen az UTE öregfi úk csapata a magyar 
öregfi úk-válogatottal mérkőzik. Az eseményt a 
Duna TV élőben közvetíti.

A jegyek egységesen 1000 forintba kerülnek, a be-
vételt jótékony célra fordítják. Belépők a WestEnd 
City Center Sportporta üzletében válthatók július 
20-tól, majd a Szusza Ferenc Stadionban július 25-
én és 26-án, illetve a mérkőzés napján.

Curtis az első 
csapatban
Az Újpest FC egy évvel meghosszabbította Szé-
ki Attila szerződését, aki ebben a szezonban a fel-
nőtt keret tagjaként készülhet. 

A hiányzó plusz
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In gat lan el adó/kiadó
� Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es saroktel-
ken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten összkomfort, 
klíma, riasztó) jó állapotú családi ház, szépen gondo-
zott kerttel, 2 beállós garázzsal 43,99 MFt-ért eladó. 
A Nagyváradi-ligeti lakóparkban cserét beszámítunk. 
Tel.: 06-1-233-0849, 06-20-525-0216

� Tulajdonostól eladó a IV. ker., Szigeti József utcá-
ban, négyemeletes ház II. emeletén egy 67 m2-es jó ál-
lapotú, 2+1 félszobás, erkélyes, redőnyős, vízórás és 
tehermentes panellakás. Garázsbérleti jog átruházha-
tó! Irányár: 11,4 MFt Közvetítők ne keressenek! Tel.: 
06-20-374-6759

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

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

� 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

� Eladó Újpesten, a Nyár utcában egy 35 m2-es, er-
kélyes, 1+1 fél szobás, illetve a Pozsonyin egy 1+1 fél 
szobás, 54 m2-es lakás eladó vagy kiadó hosszú táv-
ra. Bútorozatlanul, sürgősen, magánszemélytől. Tel.: 
06-20-349-6819, 06-70-565-4804

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

� Eladó Újpesten egy 98 m2-es és egy 46 m2-es össz-
komfortos lakások egymás mellett, külön mérőórák-
kal (víz, gáz, villany), gépkocsi beállási lehetőség, pin-
ce, padlás, szép udvar, jó közlekedés. Ár: 25,5 MFt, tel.: 
06-30-422-3797

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

� Tulajdonostól eladó az Árpád üzletházhoz, egye-
temhez közel, 54 m2-es, 1+2 félszobásra átalakított, já-
rólapos, parkettás, világos konyhás, vízórás, biztonsági 
rácsos, parkra néző, keleti fekvésű panel. Ár: 8,75 MFt, 
tel.: 06-30-992-8999

� Megyeren 84 m2-es, 2+2 félszobás, nagy teraszos, 
dupla komfortos, felújított sorházi lakás, tárolóval, au-
tóbeállóval eladó. Izzó telepen lévő ingatlant cserébe 
beszámítunk. I.á.: 22,9 MFt, tel.: 06-30-200-5685

� Budapest IV. kerület Káposztásmegyer, Lakkozó ut-
cában, I. emeleti, 73 m2-es, 2+2 fél szobás, plusz nap-
pali, konyha elrendezésű panellakás eladó. I. á.: 11,5 
MFt, érdeklődni: 06-70-773-8240

� Megyeren ház, extra anyagokból, igényes vevőnek, 
200 m2-es lakótér, kétszintes 130 négyszögöles sarok-
telek, 5 éves, eladó tulajdonostól. Lakást 50 m2-ig be-
számítok. Nyári lebonyolítás. I.á.: 69,9 MFt, tel.: 06-30-
500-2424

� Újpesten a Megyer lakóparkban, 2 emeletes tégla-
épületben, földszinti, 90 m2-es, még nem lakott, igé-
nyesen kialakított öröklakás, teremgarázzsal eladó. 
Tel.: 06-20-476-1414

� Téglaépítésű 80 m2-es, magasföldszinti lakás tulaj-
donostól eladó. Kertkapcsolat, jó közlekedés, kellemes 
környezet, Újpest csendes részén. Hévízgyörkön 4301 
m2-es zárttelki telek eladó Budapesttől 40 km-re. Tel.: 
06-30-378-7341

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

� Újpesten 65 m2-es, gázkonvektoros, világos, 2 szo-
bás bővíthető, kedves kertes ház, tulajdonostól eladó, 
telek 360 m2-es, jó közlekedés, garázzsal. I. á.: 23,5 MFt, 
tel.: 06-20-574-8043

� Kettő és fél szoba hallos, 71 m2-es, erkélyes, világos 
konyhás, vízórás, második emeleti, újpesti Rózsa utcai 
panel öröklakás a tulajdonostól eladó. Esetleg búto-
rozva kiadó. Ár: 10 MFt, tel.: 06-20-544-8047

� Rózsa utcában, második emeleti, igényesen felújí-
tott, klímás, beépített gardróbszekrényes, műanyag 
nyílászárós, redőnyös, gardróbos, páncélajtós, er-
kélyes lakás eladó. I. á.: 10 MFt, tel.: 06-30-444-1019

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

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

Ingatlant vesz
� Magánszemély vásárolna 2 szobás, világos konyhás, 
panellakást, Újpest Városközpont közelében, 1-4 eme-
letig, Nógrád megyei, 1,3 MFt értékű, Újpesttől 65 km-
re lévő parasztház beszámításával. Tel.: 06-20-945-8864

Ingatlant cserél
� Káposztásmegyer I-en elcserélném 85 m2-es, 4 szo-
bás, étkezős, erkélyes, parkettás, dupla komfortú laká-
somat, 2+1 fél szobás étkezős, erkélyesre, értékkülön-
bözettel. Tel.: 06-20-921-9477

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oktatás
� Matematika (pótvizsgára felkészítés is), sakk, eszpe-
rantó nyelv oktatását vállalja egyetemi hallgató. Hon-
lapcím: www.zrob.hu , tel.: 06-30-572-7416

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

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

� Matematikából, fizikából szaktanár órákat ad, pót-
vizsgára felkészítést vállal általános- és középiskolások 
részére. Tel.: 06-30-408-8466, 06-1-783-7003

� Matematikából, magyarból korrepetálást, pótvizs-
gára, érettségire való felkészítést vállal szaktanár házas-
pár. Tel.: 06-30-856-0975

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

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 949 1835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, dugulás elhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

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

Az Újpesti Napló hirdetésfelvétele 2011. 
augusztus 5-ig nyári leállás miatt szüne-
tel. Első hirdetésfelvételi nap: 2011. au-
gusztus 8., hétfő.

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

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

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

weboldalon ol vas hat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

– 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

Tanfolyamok, képzések
A Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Új pes ti 
Ki ren delt sé gé nek (1042 Bp., Ár pád út 
56.) fo lya ma to san in du ló tan fo lya mai.
Nyári akció, tanfolyam + tananyag + vizs-
gadíj = 41 500 Ft.

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

– Fegyvervizsga

Tan fo lyam szer ve ző: 06-30-552-3938
Ke res ke del mi kép zé sek: 8 ál ta lá nos is ko-
lát vé ge zet tek szá má ra:
– Élel mi szer- és ve gyiáru el adó
– Ven dég lá tó el adó
Szak mun kás ok ré szé re:
– Bolt ve ze tő
Érett sé gi zet tek ré szé re:
– Ke res ke del mi ügy in té ző
Tan fo lyam szer ve ző: 06-20-951-3357

H A L Á L O Z Á S
Megrendülten és mély fájdalommal tudat-

juk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy Mató Béláné Doszpoly Mária
életének 85. évében 2011. július 7-én 

örökre itt hagyott bennünket.
Hamvait 2011. július 29-én, 11 órakor, 

az Újpest-Kertvárosi Szent István templom-
ban (Budapest, IV., Rákóczi tér 4-8.) tartandó 

szentmisét követően, az altemplomban 
helyezzük örök nyugalomra. 

A gyászoló család

Nyéki Miklósnak: 

Drága Apukám, a Jó Isten 

éltessen sokáig 

72. születésnapod alkalmából! 

Sok-sok boldogságot kívánok, sokszor 

puszillak: lányod: Edus!

ADÓSSÁGOK, GAZDASÁGI ÜGYEK TERHELIK, 
BÍRÓSÁGI PERE VAN?

gazdasági perrendezés – üzletrészek igazságügyi 
szakértői értékelése

§
Beruházások átvilágítása, könyvelések ellenőrzése 

Budapest belvárosában és Újpesten
TANÁCSADÁS – ELJÁRÁSOK – ELŐKÉSZÍTÉS 

– OKIRATI EGYEZSÉGEK
Ügyfél bejelentkezés: 06-305-992-842

http://controll-gazdaság.5mp.eu

BÍRÓSÁGI PERESKEDÉS, VÁLÁS – VAGYON-
MEGOSZTÁS, KÁROKOZÁS

gyermektartásdíjjal tartoznak, esetleg külföldről 
nem fi zetik ki?

§
Bírósági per mediatorok, igazságügyi szakértők 

Budapest belvárosában és Újpesten
TANÁCSADÁS – ELJÁRÁSOK – ELŐKÉSZÍTÉS – 

OKIRATI EGYEZSÉGEK
Ügyfél bejelentkezés: 06-302-164-102

http:// eumediator.5mp.eu

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

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

� Fejlesztő pedagógus vállalja általános iskolások 
pótvizsgára való felkészítését 1-5. osztályig. Egész év-
ben tantárgyi felzárkóztatás, részképesség fejlesz-
tés (Sindelar, Meixner). Óvodásoknak iskola előkészí-
tő egyénileg vagy kiscsoportban. E-mail: eperke2000@
citromail.hu, tel.: 06-70-261-4400

� Angolból tanítást, korrepetálást, pótvizsgára, nyelv-
vizsgára felkészítést vállalok diákok és felnőttek részé-
re. Házhoz is megyek. Tel.: 06-30-465-0202

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

Vegyes
� Veszek magas áron bútorokat, festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, csillárokat, szobrokat, porceláno-
kat, könyveket, kitűntetéseket, bizsukat, csipkét, ék-
szereket, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 
06-70-357-4951

Utazás
� Július 24. Máriazell: 8900 Ft; Aug. 7 Dobsinai jégbar-
lang 6500 Ft; Aug. 17. Erdélyi kőrút 68 900 Ft; szept.13. 
Horvát kőrut: 69 900 Ft; szept.18. Amsterdam 119 900 
Ft; szept. 30. Jordánia 219 600 Ft; AKCIÓS AJÁNLATOK: 
görög, horvát, olasz, spanyol. BB TOURS. 1043 Bp., 
Munkásotthon u. 18. ,tel.: 780-1269, 266-7666
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Az Újpesti 
Piac- és 
Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      22 Ft-tól               33 Ft-tól
Burgonya    98 Ft-tól               80 Ft-tól
Vöröshagyma 198 Ft-tól             200 Ft-tól
Fejessaláta     100 Ft-tól               50 Ft-tól
Retek    120 Ft-tól                  – 
Újhagyma    120 Ft-tól             120 Ft-tól
Alma    350 Ft-tól                  – 
Spenót, sóska 400 Ft-tól          600 Ft-tól
Paradicsom 380 Ft-tól             350 Ft-tól
Paprika  200 Ft-tól             280 Ft-tól
Erőspaprika           35 Ft/db-tól      30 Ft/db-tól
Koktélparadicsom 360 Ft-tól                  – 
Új fokhagyma    50 Ft-tól           50 Ft-tól
Új sárgarépa   120 Ft-tól           80 Ft-tól
Új zeller               120 Ft/db-tól    150 Ft/db-tól
Új karfiol  350 Ft-tól                  – 
Új karalábé              60 Ft/db-tól        80 Ft/db-tól
Új fehérrépa 100 Ft-tól           80 Ft-tól
Cukkini    99 Ft-tól            300 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Főzőtök                   130 Ft-tól          200 Ft-tól
Patiszon                –                300 Ft-tól
Padlizsán            249 Ft-tól       –
Kukorica                     60 Ft-tól  80 Ft-tól
Uborka         168 Ft-tól            200 Ft-tól
Fejtőbab                                 –               300 Ft-tól
Zöldbab         350 Ft-tól            380 Ft-tól
Szilva         250 Ft-tól            220 Ft-tól
Rebarbara                            –                100 Ft-tól
Szeder       1200 Ft-tól            800 Ft-tól
Meggy         300 Ft-tól            330 Ft-tól
Málna               1200 Ft-tól        1000 Ft-tól
Ribizli              350 Ft-tól          400 Ft-tól
Sárgabarack        360 Ft-tól          200 Ft-tól
Őszibarack        298 Ft-tól          280 Ft-tól
Nektarin         298 Ft-tól          400 Ft-tól
Görögdinnye (hazai)         89 Ft-tól          148 Ft-tól
Sárgadinnye       148 Ft-tól          160 Ft-tól
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MEGHATÁROZÁSOK:
Vizsz. 1. Búza, rozs, árpa magjaiban található fehér-
je, érzékenységet okozhat; 2. Tél végén jelentős vi-
taminforrás, a népi gyógyászat vérképzőnek isme-
ri a zöldséget; 3. Az öröklődés tudománya; 4. Jelen-
tős ásványi anyag a vérképzésben van szerepe; 5. 
Az egészségügyi világszervezet ajánlása szerint eny-
nyi hónapig szopjon kizárólagosan a csecsemő; 6. 
Korunk gyakori betegsége az immunrendszer túl-
zott reakciója bizonyos anyagokra (pollenek, élel-
miszerek); 7. Köldökzsinórvérből nyerik születéskor, 
gyógyászatban lehet szerepe; 8. A világ legnagyobb 
gyermekvédelmi szervezete; 9. Az emberi szervezet 
szempontjából jótékony baktériumok, a természe-
tes bélfl óra helyreállítását segítik; 10. Főzelékféle, 
keserűfélék családjába tartozó levélzöldség

Függ. 1. Játékcumi, cumisüveg okozza a jelensé-
get, megzavarhatja a szoptatást; 2. Hasonszervi al-
ternatív gyógymód; 3. Az embriót követi a fejlődés-
ben a 8. terhességi héttől (megnevezés); 4. A szerve-
zet számára nélkülözhetetlen anyagok, táplálékkal 
juttatjuk szervezetünkbe; 5. Szervezetünk építőkö-
vei, aminosavakból épülnek fel; 6. Betegségek meg-
előzésére szolgáló készítmény, elölt vagy legyengí-
tett korokozókat juttatnak vele a szervezetbe; 7. 
Minden évben keressük fel a nőgyógyászt ez ügy-
ben; 8. Ortopédiai eltérés, a talp hosszanti irányú 
boltozatának megsüllyedése 9. Közismert gyógy-, és 
fűszernövény, tökfőzelékhez kiváló

A meghatározások alapján kell a vízszintes és füg-
gőleges sorokba beilleszteni a szavakat (könnyíté-
sül pár betűt előre beírtunk), majd a kiemelt (vas-
tagabb) négyzetekből az alábbi négyzetrácsba ren-
dezni a betűket, ami a megfejtést adja. 

Az Anyatej Világnapjára
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Beküldési határidő: augusztus 19.

Cím: Védőnői Szolgálat, 1046 Bp., Erdősor u. 1., 

vagy leadható a védőnőnél.



Csúcshorgászok
Telt házzal, vagyis telt tóval rendezte meg az önkormányzat az I. Nyár-
köszöntő Horgászversenyt a Dunakeszi Kavicsbánya tavon július 9-én. 
A jó hangulatú programra tizenhatan egyénileg, hatvannégyen csa-
patban jelentkeztek barátaikkal, rokonaikkal. Csapatban a Big Bilder 
egy több mint 5 kilós amurral és egy 2 és félkilós ponttyal, egyéniben 
Horváth Géza 3,68 kg-os fogásával diadalmaskodott.

16 K é p g a l é r i a

Csali a vízben

Polgármester a legjobbak között

Az első nagy fogásom!
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