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ÚJPESTI NAPLÓ

TÖBB FÉRŐHELY A BÖLCSŐDÉBEN!
Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyaror-
szági Operatív Program keretében 150 
millió forintos támogatáshoz jutott a 
Homoktövis utcai Bölcsőde. A fejlesz-
tésre felhasználható összeggel 170 fős-
re bővülhet a bölcsőde.   3. oldal

PEDAGÓGUSOKAT DÍJAZTAK
Díjazták az újpesti tanárokat peda-
gógus nap alkalmából. Két kerületi 
pedagógus is Bárczy István-díjat ve-
hetett át. A Graphisoft Alapítvány 
pedig a Magyar Matematika Okta-
tásért díjat osztotta ki.  3. oldal

ÉVSZÁZADOS SZÜLINAP
Századik születésnapja alkalmából 
köszöntötték Schadl Györgynét. 
Az Újpesten élő Erzsike néni való-
jában évtizedeket tagadhatna le. 
 8. oldal

BELGA EDZŐ ÉRKEZIK
Eldőlt, hogy Marc Leliévre után ismét 
belga edző irányítja az Újpest FC lab-
darúgó csapatát. A klub tulajdono-
sa már korábban tárgyalásokat foly-
tatott Jos Daerdennel, akivel meg is 
állapodtak.  13. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. június 7., VI. évf., 22. szám

Indul
az EB!
Bajnok Terasz nyílik június 8-án 
a Szent István téren. Óriás LED-fal 
várja a focidrukkereket a közös 
szurkolásra. Az interneten kitölt-
hető Góltotón értékes ajándékok 
nyerhetők!  12. oldal
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Az ország legnagyobb hulladékgyűj-
tési akciójában természetesen Újpest 
is részt vett. A TeSzedd! mozgalom 
szervezői kerületünkben több pon-
ton várták az önkénteseket, akiknek 
a helyszínen biztosították a gyűjtés-
hez szükséges felszerelést (zsákokat, 
kesztyűket). A Munkásotthon utca 
39-41. számú ház előtt Jókay Attila 
önkormányzati képviselő is segédke-
zett a zsákok kiosztásában.

Újpest Önkormányzata és a Káposztásmegyeri Csa-
ládok Egyesülete a Farkaserdő északi részének meg-
tisztítását vállalták. Érkeztek szülők és gyerekek, 
idősek és fi atalabbak egyaránt, olyanok, akik ten-
ni szeretnének környezetük tisztántartása érdeké-
ben. Apró meglepetés is érte az önkénteseket, hi-

szen a Miaara Cukrászda megvendégelte a munká-
ban résztvevőket. 

Az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia kö-
zössége szintén csatlakozott a TeSzedd! mozgalom-
hoz, ők a templom előtti parkosított teret, a köze-
li parkolót és a plébánia környékét tisztították meg. 
Wintermantel Zsolt több helyszínen maga is besegí-
tett a munkába, és örömmel nyugtázta, idén is si-
kert aratott az akció. G. G.
Több kép az Újpest-Káposztásmegyer facebook oldalon.

– Mennyi támogatást szavaztak meg az egyhá-
zaknak?

– A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
úgy döntött, hogy az idén összesen 35 millió fo-
rinttal segíti az önkormányzat az újpesti egyháza-
kat, ebből 25 millió jut ingatlanok felújítására, fej-
lesztésére. A maradék összeg a programok támoga-
tását szolgálja. Az igény persze sokkal nagyobb volt, 
de talán a legfontosabb feladatokat meg tudják va-
lósítani belőle.

– Miért kell az egyházaknak egyáltalán támo-
gatás?

– Mert az Újpesten működő egyházak sokrétű 
társadalmi feladatot látnak el, főként az oktatás, a 

kultúra és a szociális ügyek területén. Ezek közül is 
kiemelkednek az egyházközségek által, a különbö-
ző korosztályok számára szervezett ifjúsági tábo-
rok, programok, melyek a megpályázott működé-
si támogatás jelentős részét alkotják. Ugyanilyen 
fontos tevékenység a karitatív munka. Az egyhá-
zi épületek pedig Újpest épített örökségét is je-
lentik, úgyhogy a renoválás fontos minden újpes-
tinek. 

– Úgy látom, a civil szervezeteknél azt az elvet 
követték, hogy minél több egyesületet támogas-
son az önkormányzat.

– A Közművelődési és Oktatási Bizottság mérle-
gelte a lehetőségeket, és valóban ilyen érvek men-
tén döntött, de mindenekelőtt az értékeket néztük. 
Tizenhét egyesület, civil szervezet jutott így támo-

gatáshoz: a civil keretből több mint három és fél-
millió fogyott el. A javasolt támogatás után a fel-
használható összeg 8 millió 450 ezer forintra mó-
dosult.

– A társadalmi sportszervezetek sem jártak 
rosszul.

– Hétmillión felüli összeget szavazott meg a bi-
zottság, a költségvetés Sport Alap részelőirányzata 
terhére. Ugyanakkor az Újpesti Hajós Klub Vízi Tú-
rázó Alapítvány 100 ezer forintos támogatását el-
fogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Szük-
ség van erre, mert ezek a sportszervezetek igen je-
lentős szerepet töltenek be Újpest életében. Nagy 
többségük a lakosság szabadidősportjának szerve-
zője, de egyre több sportegyesület foglalkozik után-
pótlás-nevelési feladatok ellátásával is. Á. T.

Az önkormányzati bizottságoknak 
a legutóbbi ülésükön mérlegelniük 
kellett: milyen célokat tartanak ér-
demesnek a támogatásra. Rengete-
gen pályáztak, sok hasznos, az új-
pestiekért dolgozó civil szervezet, 
egyház, intézmény működik Új-
pesten. Mindezekről beszélgettünk 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármesterrel.

Sikert aratott a TeSzedd!

Támogatás 
a civileknek 
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Kurucz Gyuláné, óvodavezető
BÁRCZY ISTVÁN–DÍJ
Kurucz Gyuláné Anikó pályáján mindennaposak 
a találkozások az egykori óvodásokkal. Az isko-
lássá lett gyermekek nem szakadnak el tőle, be-
köszönnek a szomszédos iskolába menet. A gyer-
mekek szeretete övezi életpályáján. Felnőtt az a 
generáció is, amelynek tagjai saját gyermekeik-
kel kopogtatnak be hozzá. Apukák, anyukák ké-
rik óvodájába a család szeme fényének felvétel-
ét. Kurucz Gyuláné a 34 éve megkezdett óvoda-
pedagógusi évekből 27 évet Újpesten töltött már 
el. A Deák utcai óvodában részt vett a mozgássé-
rült gyermekek integrációs programjának megal-
kotásában. Az ÁMK oviba kerülve, gyakorlatve-
zetőként, konzulensként állt a pályakezdők mel-
lé, szakmai tanácsadóként, hivatása gyakorlásá-
val egy időben adta át szakmai ismereteit a pá-
lyatársaknak. 

Sárai Zoltán, tömegsport edző
BÁRCZY ISTVÁN–DÍJ
A sportedzői képesítés megszerzésekor Sárai Zol-
tánnak nem volt kétsége afelől: pályáját az egész-
séges életmódra nevelés tölti majd ki. Az Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Addiktológiai 
osztályán kezdett, ahol a drogfüggők sportterápi-
ájának módszertani kidolgozásával és alkalmazá-
sával foglalkozott. 2004-ben létrehozta a Magyar 
Drogrehabilitációs Sportalapítványt és ma már egy-
re bővülő érdeklődés mellett eredményesen műkö-
dik a Káposztásmegyeri Sportklub, ahol fejlesztő 
pedagógus is dolgozik. 

Sárai Zoltán 2007-óta a Homoktövis Általános Is-
kola foci edzője. Útmutatásával válik számos tehet-
séges diák lételemévé a mindennapos testedzés, a 
tömegsport, miközben megcsillantja az egészséges 
életmódhoz vezető utak mindegyikét. Szeretné, hogy 
a gyermekek edzett, egészséges felnőtté váljanak.  

Ferenczfi  Magdolna, tanárnő
GRAPHISOFT ALAPÍTVÁNY MAGYAR 
MATEMATIKA OKTATÁSÉRT DÍJA 2012  
A Babits Mihály Gimnázium nevelőtestülete által 
alapított és titkos szavazással odaítélendő Babits-
díj, valamint a diákok által korábban már megsza-
vazott Csoszkár Babi Díj jelzi a tanárnő szorgalmá-
nak, precizitásának „házon belüli” elismerését.  Az 
eredmény sem marad el: a matematika fakultáci-
ón végzett tanulók szinte kivétel nélkül bekerülnek 
a felsőoktatási intézményekbe, magas szintű szak-
mai ismeretekkel rendelkeznek, amelyek megalapo-
zója a magát folyamatosan képező tanárnő. Diákjai 
rendszeresen vesznek részt különböző szintű ma-
tematika tanulmányi versenyeken, így az OKTV-n 
is. Számtalan, kiváló eredményt értek el eddig is di-
ákjai. Kiemelkedő ebben a tanévben Bálint Márton 
eredménye, aki – Ferenczfi  Magdolna tanítványa-
ként – negyedik lett matematikából az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenyen. 

„Az igazi mester nem az, aki az ideális útra ta-
nít, hanem több utat is megmutat a tanítványá-
nak, míg az végül rátalál arra az egyre, ame-
lyik elvezeti a saját sorsához.” – Újpest Önkor-
mányzata nevében Wintermantel Zsolt is kö-
szöntötte a pedagógusokat.

Köszönet a pedagógusoknak
Díjazták az újpesti tanárokat a pedagógus nap alkalmából. Két kerületi peda-
gógus is Bárczy István-díjat vehetett át június 5-én a Főpolgármesteri Hivatal-
ban Csomós Miklós főpolgármester-helyettestől. A Graphisoft Alapítvány pe-
dig a Magyar Matematika Oktatásért díja 2012 elismerést osztotta ki.

Bölcsődei körkép

Több férőhely 
a bölcsődében!
Az önkormányzat kezdeményezésére 
indított Újpesti Párbeszéd visszakül-
dött kérdőíveiben a válaszok és meg-
jegyzések alátámasztják, több böl-
csődei helyre lenne szükség Újpes-
ten. A közelmúltban a Homoktövis 
utcai Bölcsőde pályázati pénzt nyert 
további férőhelyek teremtésére, ami 
orvosolhatja a problémát.

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Opera-
tív Program keretében 150 millió forintos támogatás-
hoz jutott a Homoktövis utcai Bölcsőde. A fejlesztés-
re felhasználható összeggel 170 fősre bővülhet a böl-
csőde befogadóképessége. A bölcsődei ellátás jelen-
leg a férőhelyek létesítéséből és fenntartásából áll ösz-
sze, Újpesten az ingyenes szolgáltatások között szere-
pel, csupán a gyermek étkezési normáját kell kifi zetni 
a szülőknek. Sokan azonban kiszorulnak az ellátásból 
a kevés hely miatt, így számukra csak a magánbölcső-
dék maradnak, ami anyagilag igen megterhelő a csa-
ládoknak. A férőhelyek számának növelése – melyre 
most lehetőség nyílik a pályázati sikernek köszönhe-
tően – erre az igazságtalan helyzetre nyújt megoldást.

Bár nem kötelező feladat a bölcsődei ellátás, Újpes-
ten kiemelten fontos, hiszen a gyermekek és a csalá-
dok jelentik a jövő alapját. Az Önkormányzat tovább-
ra is arra törekszik, hogy akik vissza tudnak és vissza 
akarnak menni dolgozni, megtehessék. A. A.



Több mint 9000 újpesti küldte vissza a Polgármesteri Hi-
vatal kérdőíveit. Az önkormányzat szándéka az volt, hogy 
választ kapjon arra, hogyan képzelik, milyennek látják vá-
rosuk jövőjét az itt élők. Hogy mi érdekelte az újpestie-
ket, arról Nagy István alpolgármestert, az Újpesti Párbe-
széd feldolgozásának irányítóját kérdeztük.

„Azt kívántuk megtudni, hogy az újpestiek mit szeret-
nének, azaz mire helyezze a hangsúlyt a város veze-
tése.” – kezdett az elemzésbe Nagy István, a Párbe-
széd feldolgozásának irányítója. 

A válaszokból kiderült, hogy az emberek véle-
ménye és az önkormányzat szándéka a legtöbb 
kérdésben egybeesik. „A válaszok azt mutatják, 
hogy helyes irányba tartunk, hiszen azok a problé-
mák kerültek előtérbe, amelyek megoldásán a vá-
rosvezetés is dolgozik” – tette hozzá az alpolgár-
mester.

A kitöltött és beküldött kérdőívek magas szá-
ma mindenképp azt bizonyítja, hogy az újpestie-
ket érdekli lakóhelyük sorsa. „Számunkra is hasz-
nos volt ez a fajta párbeszéd, hiszen ebből ismer-
hetjük meg azokat a mindennapi közügyi kérése-
ket, igényeket, melyek a polgárokat érdeklik, érin-
tik. Mi pedig tesszük a dolgunkat, azon vagyunk, 
hogy ezeket megoldjuk, megvalósítsuk, és ahogy a 
kérdőíveket, úgy az eredményeket is természete-
sen eljuttatjuk minden postaládába.”

MIRE KÖLTENÉNEK?
Elsőként azt kérdeztük, mire fordítson pénzt a városunk? A legtöbben a köz-
biztonság megerősítésére szavaztak, ettől nem sokkal marad el az egészségügyi 
alapellátás fejlesztésének kérdése. Meglepő, de a kérdőívet kitöltők a harma-
dik helyen a közterületek állapotának javítását említették. Elgondolkodtató vi-
szont, hogy a kulturális élet támogatására nem volt igény a válaszolók körében, 
a 17 lehetőség közül a 16. helyen említették.

KÖZBIZTONSÁG
Újpest Önkormányzata sokat tesz a közbiztonság javításáért. A hely-

zet az, hogy a szabályok betartása csak fokozott rendőri jelenléttel érhető el. 
Hogy Újpesthez kössük az itt szolgáló rendőröket, úgy döntöttünk, hogy rend-
őrszállót építünk számukra. Önkormányzatunk évente közel 20 millió forinttal 
támogatja a rendőrséget. Önkormányzati pénzből máshová nem vezényelhető 
járőrszolgálatot biztosítunk Újpest központjában. A rendőrök mobilitását eb-
ben az évben két robogó megvételével segítettük.

EGÉSZSÉGÜGY
A szakrendelő átvétele után azonnal 

hozzáláttunk az épület felújításához. A belép-
tető rendszer kiépítése folyamatban van. Öt-
ven év használat után végre sor kerülhet az 
SZTK energetikai felújítására. Homlokzatszige-
telés, nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés kez-
dődik júniusban. Létrehoztuk az állandó felnőtt 
háziorvosi ügyeletet, így a járóképtelen, vagy lá-
zas betegeknek nem kell rendelési időben a há-
ziorvosukra várniuk. Mindez reményeim szerint 
nagyban hozzájárul az újpesti betegek komfort-
érzetének javulásához, mielőbbi gyógyulásukhoz. 

KÖZTEREK
A közterületek állapotában is láthatnak 

már fejlődést az itt élők, hiszen sorra újulnak 
meg, „virágosodnak ki” a közösségi terek. Sokan 
igénylik – jogosan – a Görgey Artúr utca rendbe-
tételét. Újpest Önkormányzata már ebben is elő-
re lépett, hiszen elkezdődött a rekonstrukció ter-
vezése. 2013–14 során valósulhat meg a Fővárosi 
Önkormányzattal közös beruházás. Az úttestet a 
főváros, a járdákat Újpest újítja fel.

deztük.
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idősek
kultúra

közbiztonság
közutak, járdák

zöldterületek, parkok
játszóterek

lakhatási lehetőségek
hajléktalanok

bölcsődék, óvodák, iskolák
piac fejlesztése

uszoda, strand

kisvállalkozások

orvosi alapellátás

gyerekes családok

szociális rászorulók

vállalkozók Újpest vonzása

kerékpárutak

egyéb

nem tudja, nem vállaszolt

0%           10%         20%          30%         40%          50%     

Mire fordítson pénzt a városunk?     1. kérdés
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FELELŐS KUTYATARTÁS
A kutyatartás feltételeiről viszont markáns véleménye van az új-
pestieknek. A kérdőívet kitöltők majdnem kétharmada úgy gon-
dolja, hogy szükség lenne az ebrendészeti hozzájárulás bevezeté-

sére. Ez megfontolandó, hiszen ennek a bevételéből javítani lehetne a felelős, 
kulturált ebtartás feltételein. 

FIZETŐS PARKOLÁS
A fi zetős parkolás kérdése viszont megosztja Újpest polgárait. 42% 
szavazott a fi zetős parkolás bevezetése mellett. Szinte ugyanannyi-
an a változatlanság – az ingyenes parkolás – mellett tették le a vok-

sukat.  A parkolás Újpest területének nagy részén szerencsére semmilyen prob-
lémát nem okoz, de a városközpontban a parkolás problémája már olyan mér-
tékű, hogy mind az ott lakók, mind az ott működő vállakozások életét nagyban 
megnehezíti. Ezért fontos cél az P+R parkolás kiszorítása a metró környékéről. 

ÚJ STRAND
Az Újpesti Párbeszéd kérdőívét visszaküldők óriási, közel 70%-a 
szavazott arra, hogy legyen újra strandja Újpestnek. Ez a gondo-
lat már felvetődött a városvezetésben is, a Párbeszéd eredménye 

nyomán viszont már feltett szándékunk, hogy megvalósítsuk. 

PIAC
Sokan szeretnének változást látni a piac működésében is. Már 
tettünk ezért, a csarnok téli fűtését már megoldottuk és át-
szerveztük az őrző-védő szolgálatot. Ezektől az eladók és vevők 

biztonságérzete is nőtt. Nem meglepő, hogy a válaszadók közül a legtöbben az 
árakra helyezték a hangsúlyt. Erre ugyan kevés hatásunk van, viszont megfonto-
landók azok a vélemények, amelyek azt preferálják, hogy tartsanak tovább nyit-
va az üzletek, szervezzenek kirakodóvásárt. 

ÚJPEST JELMONDATA
A válaszolók majdnem egyharmada az „Újpest – ahol szere-
tünk élni” gondolatot választotta Újpest jelmondatának. Má-
sodik helyen a hasonló életérzést kifejező „Újpest – ahol jó 

élni!” jelmondat került, feleannyi szavazattal. 

SZTÁRFELLÉPŐK
A Párbeszéd egyik kérdése az volt, hogy a népszerű magyar 
sztárok közül kit látnának szívesen az újpestiek a helyi ren-
dezvényeken? Toronymagasan Ákos vitte el a pálmát. Őt kö-

vette az Edda és a Bikini együttes, valamint Rúzsa Magdi és Mága Zoltán. 
Belátható időn belül egyelőre az Edda és a Bikini rajongóknak kedvezhet a 
szerencse, az önkormányzat velük már folytat tárgyalást egy-egy újpesti fel-
lépésről. 

!

Fizetős parkolás         3. kérdés

Újpest jelmondata
   6. kérdés

Legyen fi zetős a nem 
újpestieknek.

Legyen fi zetős (újpestieknek 
kedvezmény).

Nem kell változtatni a jelenlegi 
rendszeren.

Nem tudom eldönteni.

Nem tudja, nem válaszolt.

Újpest csak egy van

Ahol szeretünk élni

Nincs jobb hely

Neked, Nekem, Nekünk

Nem kell más

Jó itt élni

Sajnát javaslat

Nem tudja, 
nem válaszolt

Új strand Újpesten  2. kérdés

Támogatom új strand 
létesítését Újpesten.

Nem támogatom új strand 
létesítését.

Nem tudom eldönteni.

Nem tudja, nem válaszolt.
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Ebrendészeti hozzájárulás 
kivetése

Nem kell ebrendészeti 
hozzájárulás

Nem tudja

Nem tudja, nem válaszolt
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Gyűjtsük össze 
Újpest összes kupakját!
Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont és az 
Újpesti Cseriti nagyszabású kupakgyűjtési akciót tart, 
Újpest több pontján. Az akció célja egy 600 000 forint 
értékű járássegítő gép beszerzése egy olyan kisfi ú szá-

mára, aki születésétől fogva fi zikai segítségre szorul.
P. Imike, akit korábbi számunkban bemutattunk, kisagyi rendellenességgel 

született, édesanyja egyedül neveli. Kérünk minden újpesti polgárt, gyűjtse 
Imikének a PET palackos műanyag kupakokat. Az összegyűlt kupakok ellen-
értékét kizárólag a kisfi ú megsegítésére fordítjuk. Ami sokaknak hulladék, az 
neki remény a boldogabb élethez.

Az Újpesti Családi napon nem várt mennyiségű kupak gyűlt össze, amit ez-
úton is köszönünk az újpestieknek.

Az ötszázadik újpesti iskolás is belépett május 29-én a 
Városháza kapuján, hogy részt vegyen a Kakaózás a pol-
gármesterrel elnevezésű programon. 

Március 22. és május 29. között tíz turnusban ugyanis ennyi diák tett látoga-
tást Wintermantel Zsoltnál. Az élményekben gazdag helytörténeti sétát és a 
polgármesterrel való találkozást minden alkalommal uzsonna követte. Az Új-
pesti Cseriti több mint százötven liter fi nom kakaóval látott vendégül, jórészt 
nehéz körülmények között élő gyermekeket. A záró programra a Homoktö-
vis Általános Iskola valamint a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
Általános Iskola diákjai jöttek el. 

Rövid közvélemény-kutatásunkra, hogy mi tetszett, egy népes csoport egy-
behangzó feletet adott: minden! Zsófi  már konkrét dolgokat sorolt: neki a já-
ték, vagyis a választás. Barátnőjének, Ghvendinek az épület, a díszterem és a 
házasságkötő terem egyaránt emlékezetes marad.  

Abban mindannyian egyetértettek: a kakaóért is érdemes volt eljönni. Ezen 
a délutánon is több mint 15 liter friss kakaó fogyott el.

A Parlamentbe invitálta a Polgármester a jótékonysági akciók önzetlen 
segítőit. A nehéz sorsú újpesti gyerekek részére szervezett megmozdu-
lások résztvevői mellett a tanárok és a gyermekvédelmisek is csatlakoz-
tak a kiránduló csapathoz.

Újpest központjában gyülekeztek június elsején a meghívottak, Hladony 
Sándor önkormányzati képviselő kíséretében indultak a parlamentbe. A 
negyvenegy ember türelemmel kivárta a sorát, míg végre bejutottak a kilen-
ces kapun. Idegenvezető mutatta be nekik az épületet, a maketteket, a koro-
nát. A társaság hosszasan elidőzött az ülésterem karzatán is, ahol megismer-
hették az országgyűlés működését, a hely szellemét. 

„Iskolában dolgozik az anyukám, úgyhogy nem volt nehéz elkéredzkednem” 
– mondta a látogatás után Major László, kisdiák. „Egyébként a Megyeri isko-
lából jöttem, és jól tetszik a parlament”. A látogatás végén mindenki egy név-
re szóló oklevelet kapott emlékül. Á.T.

Parlamentbe látogattak 
a jótékonykodók

Kakaózás a polgármesterrel

Ötszázan már 
belülről is ismerik 
a Városházát

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

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

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

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

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

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

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

Aki gyűjtőpontként csatlakozna, jelentkezzen 
a 06-70-39-707-29-es telefonszámon!

CSERITI KÁRTYA 
A BAJNOK TERASZON
Cseriti kártya jár minden 100 Ft 
feletti támogatásért a Bajnok 
Terasz vendéglátó egységeinél. 

A nehéz körülmények között élő 
újpesti családoknak szánt ado-
mányáért a kártyán megtippelhe-
ti, melyik csapat nyeri az EB-t. A 
helyesen tip-
pelők között 
igazi bőrfoci 
kerül kisorso-
lásra!



Ingyen jeggyel az Állatkertbe
Az éppen száz éve újjászületett Fővárosi Állat- és Növénykertbe látogatnak 
hetek óta újpesti, alsó tagozatos általános iskolások. Az ingyenes lehetőséget 
Újpest Önkormányzata ajándékozta a gyerekeknek Wintermantel Zsolt és dr. 
Persányi Miklós főigazgató megállapodásának köszönhetően. 

Az együttműködés igazi nyertesei a gyerekek, május végéig 600 újpesti kisdi-
ák nézhette meg az állatkert lakóit. Osztályonként indulhattak állatsimogató-
ra, megannyi élménnyel gazdagodva. 

„A legnagyobb újdonság a Varázshegy volt. Kis csoportokban térképekkel jár-
tuk be az Állatkertet és nagyon jól éreztük magunkat” – számolt be újságunk-
nak az egyik „szigetis” kisiskolás.

A nyári szünetet követően a kapuk szeptembertől december végéig újra ki-
tárulnak a diákok előtt.

A Vatikán döntését várják a szaléziak Sándor István 
testvér boldoggá avatásáról. A Clarisseum újjávarázsolt 
templomában június 3-án délelőtt ünnepi szentmisén 
emlékeztek a mártírhalált halt szalézi testvérre és társa-
ira, haláluk 59. évfordulóján. 

A szentmisét P. Ábrahám Béla SDB szalézi tartományfőnök mutatta be, emlékez-
tetve arra: Sándor István mindig hű maradt hitvallásához, a szaléziek örökös célki-
tűzéséhez, mely szerint minden a fi atalokért kell, hogy történjen. Koncelebráltak 
P. Havasi József SDB korábbi tartományfőnök és P. Bíró Lóránt SDB plébániai kor-
mányzó, Újpest Díszpolgára. Az ünnepi misét követően a Don Bosco szobornál 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester mondott beszédet, melyben kiemelte, hogy 
a vértanúk gyilkosait elnyelte a történelem süllyesztője, a kommunista diktatúra 
összeomlott. A templom azonban áll, a szalézi rend újra működik. 

Fejet hajtott a misén számos sorstárs és emlékező, köztük Hladony Sándor, 
Szalma Botond valamint Pajor Tibor önkormányzati képviselők is. 

SZALÉZI ATYÁK
A szalézi atyák újpesti, Clarisseumnak nevezetett intézetét, amely árva 
gyerekeket nevelt, a többi katolikus intézethez hasonlóan feloszlatta a 
diktatúra. Ebben az intézetben dolgozott Sándor István szalézi testvér, 
aki az ifjúság oktatását és nevelését végezte, a munkásfi atalok segítője 
volt. Koncepciós perben, koholt vádak alapján 1953. június 8-án, 39 éves 
korában kötél általi halált halt. 

Két éve az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Nap-
jává nyilvánította a trianoni békeszerződés aláírásának 
napját, június 4-ét. Újpest Önkormányzata két rendez-
vénnyel emlékezett.

oszorúzással és az Ismerős Arcok zenekar koncertjével emlékezett a 
Nemzeti Összetartozás Napjára Újpest Önkormányzata. A megemlé-
kezés a Szent István téren, az ország szétszakításának tragédiáját jel-

képező „Anyai fájdalom” szobránál, koszorúzással vette kezdetét. Az Önkor-
mányzat képviseletében Rádi Attila alpolgármester és Tahon Róbert jegyző, 
valamint minden megemlékező elhelyezte koszorúját a szobor talapzatánál. 

A Szabadság Parkban az Ismerős Arcok zenekar fellépése előtt a jegyző kö-
szöntötte a koncert résztvevőit. Hangsúlyozta, a magyarok mindig képesek 
voltak megnyerni a békét nemcsak maguknak, de az egész világnak is, ez a 
történelem során több ízben bebizonyosodott. Hozzáfűzte, egy feladat ma-
radt csupán, a határon túli magyaroknak is megnyerni a békét.  antosa

Koszorúzással és koncerttel 
emlékeztek Újpesten

Ünnepi szentmise

Folyamatban 
a boldoggá avatás

K

ISMERŐS ARCOK
A köszöntő után az Ismerős Arcok zenekar lépett színpadra. A ma-
gyar nemzeti rock-együttes 1999. október 23-án alakult. Szövegvilá-
guk és témaválasztásuk – melyre egy erdélyi út igen nagy hatással 
volt – főleg a magyar emberek és a nemzet sorsával, a trianoni dön-
tés igazságtalanságaival foglalkozik. Újpesti koncertjükön több szá-
zan énekelték együtt a zenekar slágereit.
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z időközben megnőtt szép fák oldják 
az 1960-as években épül szocreál épü-
letek egyhangúságát a Újpesten. Rá-

adásul, a felújítások miatt csinosabb lett néhány 
épület. Az Árpád út 5. alatt jelenleg szolgáltató-
ház működik (az Árpád út–Váci út saroknál). 

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesí-
tünk a mával. 

A három toronyház az 1960-as évek elején épült. 
Háttérben a Bocskai u. 6-os számú lakóház látszik. 
A kis ABC épületében ma tánciskola működik, és 
még nem készült el a szomszédságában álló, a 90-es 
években IBUSZ utazási irodának otthont adó épü-
let. A háttérben jóval kevesebb fa állt, így ha a kép 
készítésének helyéről valaki pont a Duna felé nézett, 
bizony még szabadon láthatta a távolban álló vas-
úti hidat. A kis épület mögött mára jelentős lomb-
koronájú fák ágaskodnak, előtérben a hajdan neon-
fényű utcai lámpa már nincs meg. Á. T.

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

Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!A

Újpest akkor és most XI. rész

Szolgáltatóház a Váci út sarkán, 
az Árpád útról fotózva
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Évszázados szülinap
Századik születésnapja alkalmából köszöntöt-
te Schadl Györgynét az újpesti önkormányzat 
nevében dr. Molnár Szabolcs alpolgármester és 
Somogyi Éva, a Szociális Főosztály vezetője.

„Egészséges vagyok, nem érzem ezt a száz 
évet. Csak mondjuk hetvenet.” – mondta Schadl 
Györgyné, Erzsike néni, és valóban évtizedeket 
tagadhatna le. Dr. Molnár Szabolcs alpolgármes-
ter virágot és egy oklevelet adott át a száz eszten-
dős néninek, akinek három gyermeke, öt unokája, 
és öt dédunokája van. Már huszonnyolc éve lakik 

a lányánál, több mint egy évtizede Újpesten. Erzsébet gondosan ápolja édesanyját, 
nem engedi, hogy elhagyja magát. „Anyukám szobája az emeleten van, és egyedül jön 
le a lépcsőn napjában legalább háromszor. Mindig próbálom arra késztetni, hogy sokat 
mozogjon, bár erre egész életében nagyon ügyelt, minden nap tornázott. A genetikán 
túl szerintem ez lehet a titok.” – válaszolta Erzsébet a hosszú élet titkát fi rtató kérdé-
sünkre. Erzsike néni hivatásos családanya volt, felnevelte három gyermekét. A legne-
hezebb időkben is összetartotta a famíliát, mert a férje mozdonyvezetőként dolgo-
zott és keveset volt otthon. Szépkorára már gyermekei vigyáznak Erzsike nénire, de ő 
százévesen is boldogan él a családja körében. J. M.

H I R D E T M É N Y 
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala pályázaton kívüli bérbeadással tör-
ténő hasznosításra meghirdeti az alábbi nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget:

Cím: Budapest IV. kerület Árpád út 122. 
Alapterülete: 12 m2

Bérleti díja: 12 000 Ft/m2/év + áfa
Szerződéskötési díj összege: 60 000 Ft + áfa

A kérelem benyújtásának határideje folyamatos, a megjelenéstől 
számított 1 évig. A bérleti jogviszony határozott idejű, 5 éves. A 
helyiség bérleti díja a helyiségben folytatott tevékenységi kör 
figyelembevételével változhat. A helyiséget kereskedelmi, szol-
gáltató, ipari, irodai, raktározási, célra lehet bérbe venni.

A bérbevételi kérelem benyújtásának helye: Budapest IV. 
Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Budapest 
IV. Ker. István út 14. sz. fszt. 3-as szoba vagyongazdálkodási 
Osztály. További részletes felvilágosítás a helyiség bérbevételéről 
kérhető a 231-3101/357-es telefonszámon.

 Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester



Újpesti 
műsortükör

2012. június 7–14. 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Kárpáti Éva festőművész kiállítása. 
Megtekinthető: június 17-ig, 11-18 óra 
között. Újpest Galéria
� Mester és tanítványai. Az Újpesti 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat kiál-
lítása. Június 10-ig. Újpesti Polgár Centrum, 
Szalon
� „Karinthya Múzeum” – „Karinthya 
polgárainak” műveiből összeállított kiál-
lítás. Szeptember 15-ig, hétköznaponként 
10-18-ig. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
� A Leonardo Képzőművész kör évzáró, 
összegző kiállítása. Június 8-ig, iskolaidő-
ben. Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium, Károlyi Galéria
� Vizsgamunka-kiállítás a Kozma Lajos 
Faipari Szakközépiskola tanulóinak 
munkáiból. Megtekinthető június 26-ig, 
hétköznap és szombaton 10-18 óráig az 
iskola épületében. (Deák u. 40.)

ELŐZETES
Ady Endre Művelődési Központ:
� Június 16.,18.00: Az Ady Endre Művelődési 
Központ jazzbalett tanfolyami növen-
dékek év végi színpadi bemutatója.

Június 8., péntek
SZÍNHÁZ
� 15.00 és 19.00: Évadzáró musical fesz-
tivál. Koldus és Királyfi. A Szép Ernő 
Színház előadása. Musical. Ady Endre 
Művelődési Központ

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG
� BAJNOK TERASZ július 1-jéig a Szent 
István téren

KÖLTÉSZET
18.00: Tetovált csuhébabák. Ádám 
Tamás költői estje. Újpesti Polgár Centrum

Június 9., szombat
NYÁRI SPORTPARTY 
9.00-17.00: Sport, mozgás és főzőverseny. 
Újpest Önkormányzatának rendezvénye 
az Ifjúsági Sporttelepen. Tábor u. 24.

GYERMEKEKNEK
10.00-17.00: Gyermeknap a Rex 
Állatszigeten

SZÍNHÁZ
� 15.00: Évadzáró musical fesztivál. Twist 
Olivér. Musical 2 felvonásban. A Szép 
Ernő Színház előadása. Ady Endre 
Művelődési Központ
� 19.00: Évadzáró musical fesztivál. 
Valahol Európában. Musical. A Szép 
Ernő Színház előadása. Ady Endre 
Művelődési Központ

Musical fesztivál 
Évadzáró Musical Fesztivált rendez az 
újpesti Szép Ernő Színház az Ady Endre 
Művelődési Központban. A fesztivált a 
színház bemutatóval nyitja június 8-án 
15 és 19 órakor a Koldus és királyfi kerül 
színre. Június 9-én 15 órakor a Twist 
Olivér, 19 órakor pedig a Homoktövis 
Általános Iskola diákjainak szereplésével a 
Valahol Európában című musicalt láthatja 
a közönség. Jegyek 1800 forintos egységár-
ban válthatók az Ady Endre Művelődési 
Központban, továbbá rendelhetők a Szép 
Ernő Színház titkárságán: 06-70-953-6993, 
06-70-953-6994.

Mester és tanítványai
Az Újpesti Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat Mester és tanítványai címmel 
rendezett ikon kiállítást az Újpest 
Galériában. A kiállításon az Örmény 
Kulturális Központ ikonfestő tanfolyamán 
készült alkotásokat tekinthetik meg a 
látogatók. A mester: Martaian Ermone 
Zabel, a tanítványok: Federmayer Éva, 
Fröhlich Ida, Kabdebó János, Kabdebó-
Pintér Erzsébet, Kovács István, Shagen 
Eduardovics Bagdasarjan, Szabó Anita, 
Tapasztó Gábor, Tóth Sándor, Zárainé 
Gressai Éva, Zárai Lukács István és 
Vartapetján Gábor alkotásai láthatók. 

Kárpáti Éva kiállítása
Kárpáti Éva festőművész, a kortárs képző-
művészet jeles alakja kiállítása látható az 
Újpest Galériában. Kárpáti Éva elsősorban 
portré festészetéről híres itthon és kül-
földön egyaránt. A Képzőművészeti főis-
kolán Papp Gyula tanítványa volt. 
Művészete középpontjában az ember áll. 
Képei láthatók a Magyar Nemzeti 
Galériában, a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
és egyéb közgyűjteményben, magángyűj-
tőknél. Művészetéből következik néhány 
évvel ezelőtt megjelentetett könyve: az 
Arc. 

Vizsgamunka-kiállítás
Szeretettel várják a szép bútorok, a lakbe-
rendezés iránt érdeklődőket a Kozma Lajos 
Faipari Szakközépiskola végzős tanulóinak 
vizsgamunka-kiállítására, amely a szoká-
sosnál is gazdagabb anyaggal nyitotta meg 
kapuit. A június 26-ig hétfőtől szombatig 
10-18 óra között látogatható kiállítás ideje 
alatt a pályaválasztás előtt álló hetedike-
seknek és a most érettségizőknek bemu-
tatják az iskolában folyó képzési formákat 
is. Cím: 1041 Budapest, Deák u.40. 
Bővebben: www.kozmafa.hu

Szombaton: Állatsziget
Június 9-én 10-17 óráig gyermeknapi prog-
ramok zajlanak a Rex Állatszigeten. A nap 
háziasszonya: Farkasházi Réka, fővédnök: 
Wintermantel Zsolt. A számtalan program, 
az Alma Zenekar, Patai Anna, Ricsi bohóc, a 
Mesekocsi színház, Farkasházi Réka, Huzella 
Péter és Ungár Anikó bűvésziskolájával 
várja az állatszeretőket. A gazdag kínálatot 
kutyás bemutatók, kézműves foglalkozá-
sok, tanyaolimpia, lovaglási lehetőség, 
pónihintózás egészíti ki. Valamennyi prog-
ram ingyenesen látogatható.

A június 8-i Újpesti Híradóban beszámolót láthatnak arról, hogyan 
zajlott a hétvégi TeSzedd! akció Újpesten, illetve tudósítást tekinthet-
nek meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról is. Az Újpesti Körképből 
kiderül, hogy érezték magukat az újpestiek a Családi Napon, sőt, is-
mert futballisták vallanak arról, melyik csapatnak drukkolnak az idei 
EB-n a Bajnok Teraszon! Az Újpesti Kávéház vendége ezúttal Göröcs 
János alias Titi, a legendás futballista lesz!

Új arculat, 
új műsorok
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Már 9261-en kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                       oldalt! 

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

gyarapodó közösségéhez! 

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

szintén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai!
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FOGADÓÓRA 
Jókay Attila, Koronka Lajos 
önkormányzati képviselők júni-

us 11-én, hétfőn 17-18 óráig; Bartók 
Béla önkormányzati képviselő június 
12-én kedden 18-19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 
56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla 
önkormányzati képviselő június 25-én, 
hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) 
Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

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

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

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

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Újpesti Szervezete

MEGHÍVÓ
Adjon az Isten!
A Jobbik Újpesti Ifjúsági Tagozata és a 
Jobbik Újpesti Szervezete, „Mit hozott az 
országnak és a fiataloknak a kétévnyi 
fideszes kormányzás” címmel, lakossági 
fórumot szervez. Vendégeink: Farkas 
Gergely országgyűlési képviselő, a párt 
Ifjúságpolitikai kabinetjének vezetője és 
Pajor Tibor önkormányzati képviselő.
Időpont: 2012. június 13., 19 óra. 
Helyszín: Andretti üzletház, Újpest, Váci 
út 13. Sok szeretettel várunk minden 
érdeklődőt! Miénk a jövő!
 Jobbik Újpesti Ifjúsági Tagozat

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati képvi-
selő, frakcióvezető (KDNP) fogadóórája, 

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányza-

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

FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

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

www.mszpujpest.hu

FOGAÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányza-
ti képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormányzati 

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

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

Keressük Újpest legszebb zöld zu-
gát. A versenyre bárki jelentkez-
het, aki úgy véli, az általa nevelt 
dísznövények a legszebbek Újpes-
ten. A versenyre négy kategóriába 
lehet nevezni: legszebb balkonlá-
da, legszebb erkély, legszebb elő-
kert, legszebb kert.

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

adottságok ki-, és felhasználása, 
az egységesség és a változatosság.

2.  a megvalósítás: növényalkalma-
zás, anyagok, tárgyak, díszek al-
kalmazása. Kivitel.

3.  a természetes és a művi elemek: 
arány, megjelenés, állapot.

4.  a színek: használatuk, sokféleség-
ük, egységük.

5.  a nagyobb egységbe illeszkedés: 
utcakép.

A nevezéshez nem kell mást tenni,
 mint lefotózni a növényeket és a 
képet elküldeni 2012. július 31-ig 
a legszebb@ujpestimedia.hu e-mail

címre. A fényképes pályázatokat le-
vélben Rádi Attila alpolgármester tit-
kárságára várjuk. (Polgármesteri Hi-
vatal 1041 Bp., István út 14.) Fontos, 
hogy a levélben tüntessék fel a pontos 
címet, ahol élőben is megtekinthető 
a pályamű, és egy telefonszámot. A 
pályaműveket munkatársunk örökíti 
meg a helyszínen, majd egy háromta-
gú zsűri értékeli. A legszebb növények 
gazdái értékes nyereményeket kapnak. 
Eredményhirdetés az Újpesti Városna-
pok idején. Újpest Önkormányzata

Újpest legszebb virágait keressük!

2012. június 9., Újpest, Önkormányzat Ifjúsági Sporttelepe (Tábor u. 24.)

�   9.00-12.45: III. Bene Ferenc Labdarúgó Emléktorna I. és II. korcsoportos gyermek 
csapatok részére. 5+1 fő (+4 tartalék). Lebonyolítás a benevezett csapatok számától 
függően egyfordulós bajnoki rendszerű, vagy csoportos körmérkőzés + helyosztók. 
Helyszín: Tungsram SC sporttelep

�   9.15-14.35 Labdarúgó torna felnőtt csapatok részére. 5+1 fő (+4 tartalék). Lebonyolítási 
forma: csoportos körmérkőzés + rájátszás.

�   9.00-14.30 Parkröplabda torna: 4 fős vegyes csapatok: 2 fő lány+2 fő fiú (+2 fő tarta-
lék). A résztvevő csapatok számától függően egyfordulós, bajnoki rendszerű, vagy cso-
portos körmérközés + helyosztók. 

�   9.00-15.00 Floorball torna: általános iskolás alsó és felső tagozatos vegyes csapatok. 
Csapatlétszám 3 fő (+3 fő tartalék). A benevezett csapatok számától függően egy fordu-
lós bajnoki rendszerű, vagy csoportos körmérkőzés, helyosztók.

�   9.00-15.00 Pontgyűjtő verseny: 8 próba: helyből távolugrás, célba rúgás, ugrálókötelezés, 
guggolás, hanyatt fekvésből felülés, fekvenyomás, grundbirkózás, sor- és váltóverseny. A 
versenyállomásokon minden feladatnál max. 10 pont gyűjthető. A pontok beválthatók 
Újpest sapkára, pólóra, bögrére, tollra, színes ceruzára, karkötőre, sportjátékokra, köny-
vekre, csokira, üdítőre. Helyszín: füves labdarúgó pálya

�   10.00-15.00 Diaboló SE gyorstollaslabda bemutató és verseny. Helyszín: a bekerített 
salakos kézilabda pálya.

�  10.00-15.00 Sportnavigátor bemutatkozó.
�  09.00 Szilajlovas Park bemutató
�  11.00 PMS Dance bemutató
�  12.00 Tamburello bemutató
�  14.00 Starlight Dance Company bemutató
�  15.00 Újpest FC – Újpest Önkormányzat kispályás labdarúgó mérkőzés
�   09.00-9.30 Főzőverseny: Készítsd el a legjobb borsos tokányt! Biztosított a tűzrakóhely, 

tűzifa, asztal, pad, 2 kg marhahús. Alapanyagok átvétele 9 órától 9.30-ig, az étel zsűrizé-
se várhatóan 15.00.

Az asztalokat és padokat a főzőcsapatok foglalhatják el. Asztalválasztás érkezési sorrend-
ben. Gépkocsival csak kint az utcán lehet parkolni. Kipakolás után a sporttelep területét a 
gépkocsival el kell hagyni!

Eredményhirdetés, díjátadás tervezett ideje: kb. 16 órakor. A díjakat átadja Wintermantel Zsolt.

T Á J É K O Z T A T Ó

Az Önkormányzat megbízásából elkészült az Újpest, István út – Görgey Artúr út – 
Bercsényi utca által határolt tömb szabályozási terve, melyet 2012. június 1-től jú-
nius 31-ig közszemlére függesztünk. 

A kiállítás a Polgármesteri Hivatal István tér 15. szám alatti irodaépületének elő-
csarnokában, munkaidőben tekinthető meg. A szabályozási terv, és rendeletterveze-
te az Önkormányzat honlapján (http://ujpest.hu/hivatal_tevekenyseg/105/1) is megta-
lálható. Az érdeklődők számára a hivatal ügyfélfogadási idejében (hétfőnként 14-18 
óra, szerdánként 10-17 óra, péntekenként 8-12:30 között) a Főépítészi Iroda munka-
társai konzultációs lehetőséget biztosítanak.  Wintermantel Zsolt polgármester
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Tovább szövődnek 
Lázár Ervin meséi
157 kisiskolás 148 pályaművel ruk-
kolt elő Lázár Ervin meseíró emléké-
re. Újpest Önkormányzata és a Pe-
tőfi  Irodalmi Múzeum versíró pá-
lyázatot hirdetett a „híres-neves 
Rácpácegres”, azaz a Sárszentlőrincen 
található Lázár-ház 2012. szeptem-
beri megnyitásának alkalmából. 

A történeteket a gyerekek szabadon folytathatták, 
és illusztrálásként – mint egy mesekönyvben – rajzo-
kat is készítettek. A díjkiosztó ünnepségen dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. 
Szólt arról, hogy a mai dalnokok az élet olyan mezs-
gyéjén mozoghattak, ahol nincsenek pontos határ-
vonalak a valóság és a mese között. Kifejezte örömét, 
hogy ilyen sokan sikeresen vetették be fantáziájukat.

A pályázaton az újpesti iskolák közül az Angol 
Tagozatos Általános Iskola 3. osztályosai: Öcsi Bog-
lárka, Hidvégi Zalán és Tácsik Luca Csenge versét 
valamint rajzát Furulya-díjjal jutalmazták. Bogi el-
mondta: A nevezetes fájós fogú oroszlán, Bruckner 
Szigfrid fogorvosi kalandját verselte meg, társai az 
illusztrációt készítették. A versben Szigfrid sorsa 
jóra fordul, visszamegy a vadonba. 

gólya útját járva számos újpesti kisbabás 
családhoz látogatott már el az Újpes-
ti Babaköszöntő Megérkeztem! macija. 

Az önkormányzat ajándékcsomagjában csupa 
hasznos ajándék, body, kistakaró, hűtőmágnes 
oltási naptárral, mappa illetve pelenka-cso-
mag található. A védőnők által átadott cso-
magot örömmel fogadják a kisgyermekes csa-
ládok. Arra kérjük a büszke szülőket, nagy-
szülőket, fényképezzék le csemetéjüket újpes-
ti body-ban, és a képet küldjék be szerkesztő-
ségünkbe! Örömmel tesszük közzé a kisbabák-
ról készült fotókat – névvel ellátva – az Újpes-
ti Naplóban, illetve a Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalunkon. 

E-mail címünk: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Enyediné Gellért Orsolya küldte el szerkesztő-
ségünknek kisebbik fi uk, Enyedi Zente fotó-
ját. Zente 2012. február 20-án született 3500 
grammal, 50 centivel. A csomagot bontva a 
bátyó, Megyer (3,5 éves) remélte, hogy lesz 
neki való ajándék is. A legnagyobb body-t így 
ő kapta meg. 

Viseljék egészséggel!
Várjuk a további fotókat!

A

Lezsák Sándor nyitotta meg a Kozma 
Lajos Faipari Szakközépiskola végző-
seinek pályaműveiből rendezett kiál-
lítást. A parlament alelnöke elisme-
réssel beszélt a végzős diákokról és 
persze az őket oktató tanárokról is. 

„Kívánom, hogy az öreg haza úgy újuljon meg, hogy 
abban erre a mesterségre, erre a hungarikumra 
nagy szükség legyen” – ezekkel a szavakkal nyitotta 
meg Lezsák Sándor a Kozma Lajos Faipari Szakkö-
zépiskola kiállítását. Az újpesti faipari iskola idén is 
közé tette a végzősök vizsgamunkáit. A különleges 
bútoroktól, makettektől egészen a papirusz teker-
csig minden fából készült darab szavazatokra vár a 
látogatóktól három héten át. Így kapja meg a leg-
jobb munka június végén a közönség díját. 

Évente átlagosan 60 szakembert ad a faipari szak-
mának az újpesti iskola. Köztük bútorművesek, bú-
tortervezők, lakberendezők és bútoripari techniku-
sok is vannak. Gyakran visszatérnek a régi növen-
dékek és szívesen mesélnek életútjukról mestere-
iknek. Koronka Lajos igazgató szerint ennek is oka 
van, hisz itt tanulják meg a diákok a legfontosabb 
alapokat. Az iskolavezető azt vallja: arra is fel kell 
készíteni a fi atalságot, hogy ne csak álmodozzanak, 
hanem cselekedjenek is.  D. Zs.

Elismerés 
a parlament 
alelnökétől
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A műsorváltozás 
jogát 

fenntartjuk!

Részletek:
ujpest.hu/bajnokterasz 

SZENT ISTVÁN TÉR
INGYENESEN LÁTOGATHATÓ

Újpesti 
Élôcsocsó 
Bajnokság 
Június 14–17-ig. 
Szent István tér

II. Újpesti 
Folklór Fesztivál

Június 21–24-ig. 
Szent István tér

Labdarúgó EB 2012
június 8–július 1. 

FOCIMECCSEK ÓRIÁS KIVETÍTŐN!

Szurkoljunk együtt!

Lomtalanítás 2012.

Megrendszabályozták a „lomizást”
Jelentősen csökkent a lomtalanítással járó felfordulás, valamint a szabály-
sértések száma is az előző évekhez képest. A rendfenntartás érdekében kö-
zös akcióban lépett fel a rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség.

Évek óta okoznak gondot az éves lomtalanítás alkalmával megjelenő 
„lomisok”, akik zajos és rendetlen magaviseletükkel zavarják a lakókat. Felbuk-
kanásuk legfőbb oka az, hogy már napokkal korábban kikerülnek a lomok a 
házak elé. Ezt a gyakorlatot igyekezett felszámolni az önkormányzat azzal, hogy 
felhívta a lakók fi gyelmét arra, hogy csak a lomtalanítás napján rakják ki az el-
szállítandó hulladékokat, a közterület felügyelet a rendőrséggel és a polgárőr-
séggel pedig rendszeresen járőrözött a területen.

„Az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent a szabálysértők száma, ez 
mindenképpen előrelépés” – tájékoztatott Garamszegi Andrea a Közterület-fel-
ügyelet vezetője.  H. L.

HATÉKONY RENDŐRÖK
„236 főt igazoltattunk, aki kifejezetten a lomtalanítás céljából érkeztek kerü-
letünkbe. Közülük 2 személyt fogtunk el bűncselekmény elkövetése miatt. 22 
főt állítottunk elő személyazonosság megállapítása valamint veszélyes esz-
közök (pl.: rúgóskés) birtoklása miatt. 44 szabálysértési feljelentés született 
közlekedési, köztisztasági valamint csendháborítás, garázdaság tett miatt.” 
– nyilatkozott dr. Terdik Tamás újpesti rendőrkapitány. 

A rend őrei is kapnak segítséget
A járőrök és polgárőrök nap mint nap együtt dolgoznak Újpesten, június 
1-jén sportos csapatépítéssel is szorosabbra fűzték a szálakat. A rendez-
vényre Wintermantel Zsolt is meghívást kapott. 

A szeszélyes idő sem szegte kedvét senkinek, természetesen a rendőri veze-
tők és a polgármester sem maradt ki a csapatépítésből. 

Dr. Terdik Tamás rendőrkapitány hasznosnak és fontosnak értékelte a pol-
gárőrök tevékenységét. A közös járőrözés mellett rendezvények biztosításakor, 
útlezáráskor, esetleg balesetnél is nagyon sokat segítenek az önkéntesek. Évről 
évre hatékonyabb a közös munka szervezése. Ma már minden rendőrautóban 
ott van egy polgárőr, így egyszerre több helyen tudnak ott lenni a járőrök. A 
polgárőr autókban pedig rendszámfelismerő rendszer működik, így a forga-
lomból kivont, lopott kocsikat ők is könnyedén kiszűrhetik. 

A két egyesület tagjai külön-külön feladatokat is ellátnak. Az Újpesti Bűn-
megelőzési Polgárőr Egyesület tavaly a fi atalok felé nyitott. Iskolákat látogat-
nak és táborokat szerveznek. Az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó 
Közhasznú Egyesület pedig a katasztrófavédelmi feladatoknál, tűzeseteknél is 
bevehető.   D. Zs.



 

„A 6.7 kiinduló pontszámú gyakorlatomat mutat-
tam be a döntőben, de igazából hezitáltunk, hogy 
egyáltalán versenyezzek-e, mert begyulladt a böl-
csességfogam” – mondta a világbajnok. „Nagyon 

fájt, péntekről szombatra virradóra alig aludtam. 
A gyakorlatom elején a Thomas-orsó nem úgy sike-
rült, ahogyan kellett volna és volt egy terpesztésem 
a kápán, de ezt leszámítva és a körülményekhez ké-
pest jól végig tudtam csinálni a gyakorlatot.”

A hétfői orvosi vizsgálat döntött, Berki bölcses-
ségfogát kihúzták, és össze is varrták az ínyét. Így a 
világbajnok, hatszoros Európa-bajnok hétfőn még 
pihent.

Kovács István vezetőedző tájékoztatása szerint 
az már biztosan eldőlt, hogy Krisztián nem indul a 
hétvégi genti világkupán, hiszen a varratokat csak 
jövő hét kedden veszik ki. gg

A legfrissebb kutatások szerint a ma-
gyarok 40%-a egyáltalán nem mo-
zog, pedig egy kis sportolással szá-
mos krónikus betegség megelőzhe-
tő lenne. 

Dr. Regős László kardiológus szerint a legtermé-
szetesebb mozgásformák – mint például a gyalog-
lás – jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szí-
vünk, érrendszerünk és izmaink sokkal strapabí-
róbbá váljanak. 

A biciklizés a kevésbé megterhelő mozgásfor-
mák közé sorolható, ráadásul egészségügyi hatásai 
is pozitívak. A kerékpározáshoz nem is kell nagy ru-
tin, de nem árt, ha tudunk egyensúlyozni. A jól fel-
szerelt bicikli mellé egy sisak bőven elegendő. 

A Magyar Kerékpáros Klub Észak-pesti szerveze-
te lassan öt éve működik, egyre több újpesti csat-
lakozik hozzájuk. Sokan a nemrég zárult „Bringázz 
a munkába” programra is jelentkeztek. Hubik Ti-
bor, a klub helyi vezetője úgy látja, hogy valóban 
egyre többen pattannak biciklire – nem csak köz-
lekedési célokból, hiszen egyre nagyobb az igény a 
túraszervezésre is – de azért szívesen látnának az 
utakon és parkokban még több kerékpárost. Arra 
bíztatnak mindenkit, hogy tekerjen egy kicsit. 

H O L ?

Magyar Kerékpáros Klub 
www.kerekparosklub.hu

Bringával 
munkába

Eldőlt, hogy Marc Leliévre után ismét 
belga edző irányítja az Újest FC lab-
darúgó csapatát. A klub tulajdono-
sa már korábban tárgyalásokat foly-
tatott belga bajnok Jos Daerdennel, 
akivel meg is állapodott.

Lierse-sel 1997-ben belga szuperkupát 
nyerő, másodedzőként (KRC Genk) 2002-
ben bajnok szakember, ötször szerepelt 

a belga válogatottban. Daerden játékosként töb-
bek között a Roda és a Standard Liége együtte-

sében rúgta a labdát. Edzői karrierjét 1992-ben 
kezdte a K. S. K. Beverennél, több belga csapatot 
is irányított – de a külföldi szerepvállalás sem lesz 
új helyzet számára, hiszen a 2006/2007-es szezon-
ban előbb másod-, majd vezetőedzője volt az uk-
rán bajnokságban szereplő Metalurg Donecknek.

Jos Daerden már látta a csapatot, így sokáig 
nem is gondolkodott azon, hogy elfogadja a felké-
rést. „Néhány hete beszéltünk először, aztán meg-
néztem a csapatot, és egy rövid megbeszélés után 
aláírtam a szerződést. Hívtak Szaúd-Arábiába is, 
de inkább az Újpestet választottam, Remélem sike-
rül olyan munkát végeznem, amivel az Újpest ismét 
a nagycsapatok sorába emelkedik, oda ahol már 
volt évekkel ezelőtt.”  G. G.
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Újpest FC

Belga 
tulajdonos, 
belga edző

Berki fogfájós 
bronzérme
Harmadikként végzett Berki Krisz-
tián a maribori világkupa-viadalon, 
ami a váratlan nehézségek miatt na-
gyon is jó eredmény. Krisztián fog-
gyulladása miatt ugyanis az is kérdéses 
volt, be tudja-e mutatni a gyakorlatát. 

Jos Daerden

A



OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

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

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

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

MAGÁNNYOMOZÓ
Ára: 110.000 Ft + vizsgadíj

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
Ára: 160.000 Ft + vizsgadíj

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

Hétköznapi és hétvégi oktatási napok. 

Beiratkozás folyamatosan!

Oktatásszervező: 06-30/552-3938

14 H i r d e t é s

Stabil IV. ker. vállalkozás keres javí-
tási gyakorlattal rendelkező elekt-
rotechnikust (esetleg üzemmérnö-
köt) digitális rádiós területre. Erős-
áramú és/vagy mechanikai területen 
szerzett jártasság előnyt jelent. Mű-
szaki angol nyelvismeret, B kat. jogo-
sítvány és feddhetetlen előélet szük-
séges. Önéletrajzot elérhetőséggel az 
allasXRC@indamail.hu e-mail címre 
kérjük elküldeni.

Stabil IV. ker. vállalkozás keres műszaki 
területen gyakorlattal, felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező külkereskedel-
mi és közbeszerzési ügyintézőt. Felső-
fokú angol nyelvismeret, B kat. jogo-
sítvány és feddhetetlen előélet szük-
séges. Orosz, német nyelvtudás előnyt 
jelent. Önéletrajzot elérhetőséggel az 
allasXRC@indamail.hu e-mail címre 
kérjük elküldeni.

Vezető édesség nagykereskedelmi cég 
keres budapesti, vagy észak-pest kör-
nyéki fi atal, dinamikus, független kol-
legát slepptúrás értékesítői munkakör-
be, többnapos balatoni és szekszárd 
környéki munkavégzéssel. Elvárások:
–  B  kategóriás jogosítvány, vezetési 

gyakorlat,
– vállalkozói szemlélet,
– kulturált megjelenés,
– középfokú végzettség,
Fényképes önéletrajzokat a 
kovesi.laszlo@ sixi.hu email címre várjuk.

Elektronikai alkatrészek gyártásá-
val foglalkozó cég keres három mű-
szakos munkarendbe gyártósori kar-
bantartót. Elvárások: villanyszere-
lő vagy elektroműszerész végzettség, 
minimum 5 éves gyártósori karban-
tartásban szerzett tapasztalat. Fel-
adatok: gépek, gyártóberendezések 
működésének felügyelete, megelő-
ző és javító karbantartás, hibaelhárí-
tás. Esetenként épületgépészeti fel-
adatok elvégzése. Önéletrajzokat a 
morocza@ferroelectronics.hu e-mail 
címre várjuk.

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

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

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

Az Újpesti Gazdasági Találkozónak 
köszönhetően megjelenő, ingyenes hirdetés

Ingatlant kiad
� Kiadó új családi házban, két bejáratos, két fürdő-
szobás, komfortos szuterén, lakás, vagy üzleti célra, fő-
útvonal mellett, jó közlekedéssel, tel.: 06-30-304-2947

� Káposztásmegyer, Külső-Szilágyi úton, 36 m2-es, 
bútorozott lakás, felszerelt konyhával, hosszútáv-
ra kiadó havi 45 000 Ft + rezsi + 2 havi kaució, tel.: 
06-20-414-0152

� Újpesten, Stop-Shopnál, 51 m2-es, földszinti, 
nagyméretű 1+½ szobás panellakás, erkélyes, nagy 
konyhás, biztonsági ráccsal, redőnnyel felszerelt, jó 
parkolási lehetőséggel, zöldövezeti környezetben, 
55 000 Ft + rezsiért kiadó, tel.: 06-30-542-9435

Ingatlant cserél
� Újpesti, 71 m2-es, 2+1 fél szoba + hall, nagy er-
kély, III. emeleti panel, önkormányzati lakásomat 
elcserélném 2 szobásra. Lift van, egyedi fűtésmé-
rős. Különbözetet kérek, tel.: 06-20-263-0086

Szolgáltatás
� Előzetes költségek és kockázat nélkül vállalom 
közlekedési balesetek vétlen sérültjei és családtag-
jaik részére a jogszabályban biztosított kártérítési 
összeg kérelmezését és ügyintézésének menedzse-
lését, 5 évre visszamenőleg, tel.: 06-30-491-4055

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

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ RAGASZ-
TÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚTORMOZGA-
TÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT ÁRAKON VÁL-
LALJA: Csapó György. Minőség, megbízhatóság 
már 1971 óta, tel.: 780-3732, 06-70-774-3621

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

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

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

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

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden 
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szere-
lést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, har-
monika ajtó. Napellenző készítése, ponyvacse-
re, karnisszerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932

� Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vál-
lal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, 
festő, csőszerelő szakemberek állnak az Ön ren-
delkezésére, tel.: 06-20-416-5879, 06-30-486-7472

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

In gat lan el adó
� Börzsönyben, Nagyorosziban csodás fekvésű, 800 
nöl telek, kis téglaházzal (víz, villany, fűtés), sok gyü-
mölcsfával, szőlővel, jó megközelíthetőséggel, gyö-
nyörű panorámával eladó, 2,8 MFt-ért. Kis séta a fa-
luközpont, tel.: 06-30-609-9681, 06-1-369-3336

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

� Bp., IV., Lőrinc utca középső szakaszán, tulajdo-
nostól eladó, egy 50 m2-es, kétszobás, kertkapcso-
latos, gázkonvektoros, igényes téglalakás. Konyha-
bútorral, sarokkáddal, tárolóval. Piac, metró séta-
távolságban. 9,99 MFt, tel.: 06-30-479-0140

� Újpesten, Vetés utcában, előkertes, másfél szobás, 
téglából épült, jó állapotú, családi ház, gépkocsi be-
állóval, melléképülettel, pincével, 540 m2-es telekkel, 
tulajdonostól eladó. I. á.: 22 MFt, tel.: 06-70-512-4108

� Eladó ötlakásos, új, igényesen megépített csalá-
di ház, üzleti célra kialakított szuterénnel, garázs-
zsal, kerttel, főútvonalhoz közel, jó közlekedéssel, 
tel.: 06-30-304-2947

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

� Újpesten eladó egy szoba, hallos, összkomfor-
tos, 37 m2-es, jó állapotú, gázkonvektoros, vízórás, 
pincés téglalakás, rács mindenhol, viszonylag elfo-
gadható rezsi, tel.: 06-1-3699-781

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

� Kassai–Király utca sarkán, új építésű, tégla tár-
sasházban, I. emeleti, 87 m2-es, 2+2 szobás, napos, 
cirkós, liftes lakás, tulajdonostól eladó, vagy ezen a 
részen értékegyeztetéssel kisebbre cserélhető. I. á.: 
25,5 MFt, tel.: 06-20-934-1573

� Újpest központ közeli, 53 m2-es, kétszobás, I. 
emeleti, erkélyes, zöldövezeti, parkettás, járóla-
pos, vízórás, tehermentes lakás, rendezett házban, 
tulajdonostól eladó. I. á.: 7,8 MFt, tel.: 06-30-249-
9219, 06-1-369-1986

� Újpesten, a Pozsonyi lakótelepen, a Dugonics 
utcában, 1+2 félszobás, 56 m2-es lakás, spájzzal, 
gardróbbal, IV. emeleten, fűtéskorszerűsítéssel, 
parkra néző kilátással, világos konyhával, tulajdo-
nostól eladó. I. á.: 8,5 MFt, tel.: 06-70-359-3277

� Eladó Lőrinc utcában, új építésű lakás. 2 szobás 
+ 23 m2-es kert + egyedi garázs. Ingatlanközvetítők 
ne hívjanak! Tel.: 06-20-426-6652

Üzlet eladó
� Eladó nyugdíjazás miatt 30 éve üzemelő, jó 
forgalmú, főútvonalon lévő büfé, söröző „Ná-
das” kerthelyiséggel, lakással, raktárral, kert-
tel, tel.: 06-30-304-2947

Tisztelt Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István 
út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

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

Állást kínál
� A Duna-Mix Kft. váci munkahelyre felvételre 
keres 5 éves nyomdai tapasztalattal és szakirá-
nyú végzettséggel rendelkező nyomdai minő-
ségbiztosítási vezetőt, valamint kötészeti bri-
gádvezetőt, tel.: 06-27-501-575/18. mellék

� Helyismerettel rendelkező ingatlanértékesítő 
kollégákat keres bővülő irodánk a IV. kerületben. 
Képzést biztosítunk, várható jövedelem 300 000Ft. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: csic@csic.hu

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

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

� Vásárolok régi könyveket, játékot, jelvényt, por-
celánt, térképet, képeslapot, rádiót, szódásüveget. 
Bármi régi dolog érdekelhet, akár komplett ha-
gyaték, vagy bármilyen gyűjtemény. Lomtalanítást 
vállalok. Nincs kiszállási díj. Hívjon, egy telefont 
megér, tel.: 06-20-924-4123

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

Egészség
� Fogsorkészítés-akció! Kivehető műfogsor 
39 500Ft/fogsor. Rugalmas törhetetlen műfog-
sor 49 500Ft/fogsor. Gyorsan és pontosan dol-
gozunk. Hívjon bizalommal! E.D. Fogtechnika, 
tel.: 06.30-737-5251

Gyermekfelügyelet
� Nem tudja megoldani gyermeke nyári napközbe-
ni felügyeletét? Június-július hónap folyamán nap-
közbeni gyermekfelügyelet vállalok, tel.:  30-835-8240

Társkeresés
� Új lehetőség a Társkeresésben! Nagy létszá-
mú fényképes adatbázissal, hatékony, személy-
re szabott módszerekkel várjuk a Cronos Társ-
kereső Klub Újpesti Irodájában a komoly kap-
csolat keresőket, tel.: 06-20-252-8390

Jármű
� Eladó Daewoo Lanos, 1,3-as, 4 ajtós, 2002-es 
szgk, 92 000 km, első tulajdonos, friss műszaki. 
I. á.: 590 000 Ft, tel.: 06-20-206-9730, 06-1-260-7740

Program
� Nézze az EB-t és az OLIMPIÁT kivetítőn az 
újpesti CSÜLÖK VENDÉGLŐ klímatizált ren-
dezvénytermében, tel.: 230-9182

Köszöntő
� Családja iránt soha nem 
szűnő szeretetben megélt 100. 
születésnapján szeretettel kö-
szöntjük Bús Lászlót az édes-
apát, nagypapát, dédit!  
 Szerető családja 
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Alma   298 Ft         
Burgonya  118 Ft           70 Ft 
Újburgonya  148 Ft          250 Ft 
Cukkini   240 Ft  
Erőspaprika (db)   50 Ft        
Fejeskáposzta  100 Ft       
Kelkáposzta 180 Ft
Vöröskáposzta 248 Ft
Fejessaláta   100 Ft         180 Ft 
Gyökér   300 Ft        
Karalábé (db) 100 Ft         100 Ft 
Karfiol   260 Ft  
Főzőtök  298 Ft         
Paprika  500 Ft          700 Ft          
Paradicsom 500 Ft          500 Ft         
Retek     50 Ft         
Koktélparadicsom   1200 Ft 
Sárgarépa   280 Ft         300 Ft
Zöldbab   799 Ft         
Brokkoli   600 Ft          

Termék              Kereskedői ár  Őstermelői ár

Zöldborsó  340 Ft         350 Ft   
Spenót, sóska 400 Ft         600 Ft
Tojás     26 Ft           45 Ft 
Uborka  159 Ft          149 Ft 
Újhagyma      80 Ft          120 Ft 
Vöröshagyma  118 Ft         200 Ft 
Zeller    200 Ft          
Padlizsán    300 Ft
Banán  300 Ft  
Grapefruit   500 Ft  
Narancs   400 Ft  
Citrom   500 Ft  
Cseresznye 780 Ft         500 Ft 
Megy  600 Ft         460 Ft
Kiwi     80 Ft  
Eper  698 Ft          800 Ft  
Körte   300 Ft
Cseresznye  780 Ft          500 Ft   
Görögdinnye   240 Ft  
Sárgadinnye   400 Ft                 
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Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, duguláselhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

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

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK 
ÚJPESTEN!

8. osztályt végzettek részére 
50 000 + vizsgadíj + könyv

– élelmiszer eladó 
– vendéglátó eladó 

Szakmunkások részére
 50 000 + vizsgadíj + könyv

– boltvezető
Kereskedelmi ügyintéző:

200 000 + vizsgadíj + könyv
RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!

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

Június 30-ig 2100 Ft-ért jöjjenek el egy 

60 perces masszázsra, hogy együtt ünnepel-

hessük szalonunk első születésnapját!

Bejelentkezés: 0620-233-7696

Címünk: IV. ker., Rózsa utca 7.

Bővebben akcióinkról, facebookos 

nyereményjátékunk és sok más:

www.ujpestimasszazs.com

fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

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

06-20-429-6944

FOGCENTRUM

Boldog emlékű Mindszenty József 
hercegprímás atya születésének 
120. évfordulója alkalmából a 
Fidelitas és az IKSZ újpesti szerve-
zete június 15-én pénteken 10 órá-
tól emlékkonferenciát szervez a 
Polgármesteri Hivatal dísztermé-
ben, ahová minden érdeklődőt 
szeretettel hív és vár. Regisztráció 
nem szükséges. 

Az emlékkonferencia résztvevői:
Wintermantel Zsolt, polgármester 

Lezsák Sándor, országgyűlés alel-
nöke; Rétvári Bence, államtitkár; 
Habsburg-Lotharingiai Mihály, 
főherceg; M. Kiss Sándor, profesz-
szor; Soós Viktor, Mindszenty 
Társaság titkára; Kovács Gergely, 
boldoggá- és szentté avatások 
magyarországi koordinátora; Varjú 
Imre, atya

OZSVÁTH KÁLMÁN
önkormányzati képviselő, 

szervező

Minerva Klub
2012. június 13-án szerdán

 18 órától Kreativitást fejlesztő 
és közösségépítő játékok, 

egy kis beszélgetés, 
egy kis irodalom 

és képzőművészet, egy kis tea 
és sütemény, kötetlenül. 

Cím: Budapest, IV., István út 22. 

Mindszenty-emlékkonferencia
Június 15., péntek 10 óra, Városháza Díszterme

P Á L Y Á Z A T I  F I G Y E L Ő 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 24/2011. (V.9.) számú 
rendelete alapján pályázatot hirdet Újpesti Diákösztöndíjak elnyerésére, a 
2012/2013. tanévre. Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a 
kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a művészetek vagy a sport terü-
letén kiemelkedően tehetséges újpesti tanulókat és hallgatókat.

Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj; Bene Ferenc Sport 
Diákösztöndíj;

Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj; Házy Erzsébet Előadó-
művészeti Diákösztöndíj 

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