INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!
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Made in
Újpest
Fővárosi viszonylatban élen jár az
Újpesti Piac az áruk frissességében
és a kiszolgálás minőségében a
vásárlók szerint.
2. oldal

MUSKÁTLIOSZTÁS
12 000 tő muskátli talált gazdára
egy nap leforgása alatt az önkormányzat szervezésében Újpesten
és Káposztásmegyeren.
2. oldal

OVI-FOCI
Hat Ovi-Foci sportpályát avattak
fel Újpesten május 16-án, amelyek
méretükben is a legkisebbekhez
igazodnak.
3. oldal

GYEREKNAP
Az apróságokat délelőtt 10 órától
zenés ugrálóvár és felfújható kisautó pálya szórakoztatja május 27-én
a Vadgesztenye utcában.
5. oldal

GÖNCZI GÁBOR
A közismert műsorvezető helyi kötődéseiről beszélt közelgő újpesti
koncertje kapcsán, amelyet az Újpesti Családi Napon élvezhetünk majd.
12. oldal
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Piaci helyzet az újpestiek szemével
Az Önkormányzat kezdeményezésére indított Újpesti Párbeszéd visszaküldött kérdőíveiben a kerületi kívánságlistán kiemelt helyen szerepel a piac használati feltételeinek javítása. Megkérdeztük a vásárlókat, milyen változtatásokat szeretnének.
A fővárosi viszonylatban az Újpesti Piac az áruk frissességében és a kiszolgálás minőségében az élen jár. A vásárlók az önkormányzat kérdőívében sok esetben tettek említést a piac meghosszabbított nyitva tartása mellett, ahogy igény mutatkozna az épület állagának további komfortosítására is. Lapunk utánajárt, miről álmodoznak a vásárlók, mitől lehetne még jobb a piac.
TÓTH ALBERT: – Nagyon
zavar engem a piac működése szempontjából, hogy
egyszerűen nem találok magamnak egy kukát, egy hamutartót, amibe bedobhatnám a csikket, szemetet. Amúgy a piaccal nincs
bajom, jóllehet a hétfői zárva tartással nem értek egyet. Viszont elfogadom azt, hogy szombaton is dolgoznak az árusok, de mégis meg kellene értenie a tulajdonosoknak, hogy ez nem ma-

gyarázat arra, hogy hétfőnként piac nélkül éljük
meg a napjainkat.
KÁRPÁTI JÁNOSNÉ: – Nézze, én nem panaszkodom, ide
járok vagy húsz éve, hiszen a
közelben, a Liszt utcában lakom. Elégedett vagyok a piaccal, habár azt el kell mondanom, hogy borzalmasan szemetes minden sarok.
De hozzáteszem, hogy erről leginkább mi tehetünk.

FEKETE MÁTÉ: – Én a piac
barátja és ellenfele is vagyok. Naponta megfordulok a helyszínen, úgyhogy
elfogult vagyok. Azt látom,
hogy a téli fűtést megoldották, de nyáron bizony rohad az áru, a nagy meleg
miatt. Hát nem tudom, valamit lépni kellene, az
biztos. Ha megoldják az árusok elhelyezését addig, esetleg épüljön egy új csarnok.
Á.T.

dr. Dabous Fayez elöljáró Káposztásmegyeren

Tizenkétezer
muskátli
talált gazdára
Már péntek délelőtt hatezer muskátli talált gazdára, mindössze másfél óra
alatt, a városközponti Petőﬁ utcában
lévő, bekerített parkolóban. A muskátli osztás délután Káposztásmegyeren
folytatódott.

Újpest Önkormányzata május 18-ára
két helyszínt is kijelölt, hogy az eddiginél is több, összesen 12 000 muskátlit ajándékozzon az újpestieknek. A heteken át népszerűsített akciót nagyon
várták az újpestiek.
A tizenkétezer cserép virágot az Újpesti Városgondnokság, az Újpesti Vagyonőr Kft., a Polgármesteri Hivatal, az
Újpesti Közterület-felügyelet, valamint
az Újpesti Sajtó Kft. munkatársai mellett Wintermantel Zsolt illetve Balázs
Erzsébet, Bartók Béla, Hladony Sándor,
Ozsváth Kálmán és Jókay Attila önkormányzati képviselők osztották szét.
Az Újpesti Cseriti önkéntesei is képviseltették magukat a nap folyamán.

Pénzadományokat gyűjtöttek a rászoruló gyermekek életének szebbé tételére. „Jelenlétünkkel az a célunk, hogy
minél több család számára ismerősökké váljunk. Ezen a délelőttön is megtapasztaltuk, sokan hallottak már rólunk és elismerően szóltak terveinkről”
– mondta Wintermantel Adrienn, az
Újpesti Cseriti háziasszonya.
Az újpestiek örömmel fogadták a virágosztó kezdeményezést. „Gyönyörűek
az idei virágok, szerintem szebbek, mint
a tavalyiak” – mondja a hófehér muskátlikat mutatva Vargáné Mónika a Rózsa utcából. „A szobából kinézve, de az
utcáról felpillantva is nagy örömöt jelent a virág számomra.”
ÚN
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Az újpestiek
tisztítószerrel
segítettek

M
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szociális segélyért fordultak az önkormányzathoz,
mások meg nem. Mi mindenesetre mindent megteszünk, hogy enyhítsünk a tragédia okozta gondokon”
– mondta az átadáson Wintermantel Zsolt.
Dr. Dabous Fayez már többször járt az épületben
az eset óta. „Nagyon nagyra tartom, hogy a bajba
jutott közösség mellé álltak az újpestiek” – nyilatkozta. – Nem először derült ki, hogy Újpesten működik az összefogás. Erőnkhöz képest, mi is próbálunk segíteni.
A polgármester és a képviselő is meglátogatta a
tüzet átélő egyik szomszédot. Molusz Béla lakása
máig füstös. Mint mondja, azonnal hívta a tűzoltókat, amint észlelte a tüzet. Most éppen a biztosítóval tárgyal, mert gyakorlatilag az összes ruhája
tönkrement.
Á. T.

Összefogással, az újpestiek tisztítószereket adományoztak a káposztásmegyeri paneltűz károsultjainak. Az Önkormányzat nem csak a gyűjtésben,
hanem az akció lebonyolításában is
részt vett.
ájus 16-án, délután Wintermantel Zsolt,
dr. Dabous Fayez, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat elöljárója, valamint Páli József, a választókerület önkormányzati képviselője, a helyszínre látogatott és átnyújtotta
az összegyűjtött tisztítószereket a ház gondnokának.

Köztér

„Igen nagyra értékelem, hogy az újpestiek összefogtak ebben a nehéz helyzetben, és segítik a bajba jutottakat. Ez az eset is bizonyítja, hogy az újpestiek tényleg fontosnak tartják társaik segítését. A
mostani látogatásnak az is célja, hogy felmérjük az
igényeket, hogy lássuk, miben segíthetünk. Egyesek

Hat Ovi-Foci pályát
avattak Újpesten

A jövő sportcsillagai
Május 16-án avatták fel azt a hat új, kisgyerekeknek szánt focipályát, amelyek a
társasági adó felajánlásokból, a helyi vállalkozók és az önkormányzat támogatásából, valamint az UTE-nak köszönhetően épültek a gyerekek nagy örömére.
A hat óvodában – Vörösmarty Óvoda, Nyár Óvoda, Liget Óvoda, a Lakkozó Óvoda, Homoktövis Óvoda, JMK
Óvoda – a gyerekek műsorokkal, rajzokkal kedveskedtek május 16-án a vendégeknek. Az ünnepségeken megjelent Buzánszky Jenő, az Ovi-Foci Alapítvány alapítója, a Nemzet Sportolója, az Aranycsapat tagja, Hadházy
Sándor, a Kézilabda Szövetség alelnöke, országgyűlési képviselő, Trakperger Árpád, az UTE szakosztály-igazgatója, Őze István, az UTE klubigazgatója, dr. Tahon Róbert, Újpest jegyzője, Dunai Antal, volt válogatott újpesti labdarúgó, valamint Pozsgai Éva, az MLSZ kommunikációs és marketing referense és Wintermantel Zsolt is.
„A mozgás a gyerekeknek roppant fontos” – mondta Hadházy Sándor. – Azt a sok feszültséget, amit a felnőtt világból magukkal hoznak az oviba, le tudják vezetni, miközben közösséget építenek és sportszerűséget tanulnak.
A pályák mellé olyan testnevelési programot is kapnak a gyerekek, ami több sportággal is megismerteti
őket. Nem csak a foci, hanem számos egyéb labdajáték (kosárlabda, kézilabda, tenisz, lábtenisz, röplabda)
alapjait sajátíthatják majd el a legkisebbek. Dr. Molnár Andrea szerint azért is fontos, hogy Újpesten egyszerre hat pálya is épült, mert itt valóban, számszerűen látszik, hogy mennyire sikeres az a törvényalkotói
szándék, ami a TAO felajánlás sport célú támogatási lehetősége mögött meghúzódott.
Az Ovi-Foci sportpálya mérete kifejezetten a legkisebbek igényeihez igazodik, beruházási költsége az iskolai méretű pályák töredéke. A pálya érdekessége, hogy egyszerre biztonságos – acél a szerkezete, műfű
borítja – és egyszerre kuckós, így a gyerekek számára kedves és barátságos helyszín a mozgáshoz.
(g)

Egy eldobott cigarettacsikk okozta május 10én, késő este Káposztásmegyer egyik tízemeletes házában azt a tüzet, amely miatt tíz ember
került kórházba. A hetedik emeleten kapott
lángra a lépcsőház, majd a lángok átterjedtek
a környező lakásokra is.

Korszerű padok
Az újpesti polgárok kérésére új padokat helyeztek ki a Dalos Óvoda előtti területre. Az Újpesti
Városgondnokság folyamatosan igyekszik a régi,
megrongált ülőalkalmatosságokat lecserélni és
korszerűsíteni.
Használhatatlan és megrongált padok csúfították
a Dalos Óvoda környékét, melyek már nem látták el
funkciójukat, ezért is került sor az elbontásukra, az
újpestiek észrevételének köszönhetően. „Négy olyan
modern padot helyezett ki a Városgondnokság a Városüzemeltetés segítségével, melyeket a közelmúltban kezdtek el rendszeresíteni Újpesten” – mondta el lapunknak Vasa Zoltán, az Újpesti Városgondnokság Kft. ügyvezetője.
„Nagyon sok régi pad van még Újpesten, ami rossz
állapotú, és sokszor nem is használják, mert olyan helyen van, ahol nincs is rá szükség. Ezeket fokozatosan
igyekszünk eltüntetni a jövőben. Nagyon jó, hogy érkeznek visszajelzések a lakosság részéről, mert ez is
mutatja, hogy egyre jobban odaﬁgyelnek környezetükre. A kollégáimmal mi is nyitott szemmel járunk a városban, és igyekszünk azonnal orvosolni az esetleges
problémákat” – tette hozzá az ügyvezető.
antosa
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Kitüntető címekre
várják a jelöléseket
Június 5-éig adhatók be az ajánlások két igen fontos újpesti díjra. Az önkormányzat várja a felterjesztéseket Újpest Díszpolgára és az Újpestért Díj nevezettjeire.
Újpest Díszpolgára cím adományozható annak a személynek, aki életművével,
vagy kiemelkedően jelentős munkájával Újpesten belül vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett. Példamutató emberi

magatartása miatt köztiszteletben áll,
így jelentős módon hozzájárult Újpest
jó hírnevének öregbítéséhez, közösségének, életének, hagyományainak gazdagításához.
Az Újpestért Díjra jelölhető az az
újpesti polgár, aki a közösség érdekében végzett tevékenységét, munkásságát legalább egy évtizeden át folyamatosan, kiemelkedő színvonalon Újpest érdekében fejtette ki. A díj adományozásának további feltételeiről tájékozódni lehet a Polgármesteri Hivatalban és Újpest honlapján.

Diákokat
fogadott az
iparigáz-gyár
Látványos kísérleteken vehettek részt az újpesti
gimnazisták a Messer Hungarogáz Kft. gyárlátogatásán. A gyerekek bepillantást nyerhettek az ipari és
orvosi gázok gyártásának biztonságos folyamatába.
A helyi vállalkozásoknak szükségük van a megfelelően képzett és tehetséges munkaerőre, és nem
csak a már munkatapasztalattal rendelkező, de a felnövekvő, következő generációból is. Az önkormányzat által kezdeményezett Újpesti Gazdasági Találkozó eredményeként a Könyves Kálmán Gimnázium
diákjai kaptak lehetőséget egy gyárlátogatásra a
Messer Hungarogáz Kft. területén. A ﬁatalok megtekintették a neves cég Váci úton lévő központját,
majd látványos kísérletekben vehettek részt.
A bejáratnál Bohner Zsolt ügyvezető köszöntötte
a csoportot, majd Bándy Tamás termelési igazgató

kalauzolta végig a ﬁatalokat a telepen. A részletekbe menő tájékoztatót szemmel láthatóan élvezték
a diákok. Különleges, extrém lehűléssel, vagy éppen hőfejlődéssel, sokszor nagy durranásokkal járó,
de veszélytelen kísérleteket végezhettek el a gimnazisták a meghívott matematika-ﬁzika szakos tanár, Tóth Pál vezetésével. A látogatás kézzelfoghatóvá tette a gázgyártás folyamatát és a levegőt alkotó
gázok viselkedését a ﬁatalok számára egy nem mindennapi ﬁzika óra keretében. Ezeknek a látványos
kísérleteknek a június 2-i Újpesti Családi Napon
bárki részese lehet, ugyanis a Messer Hungarogáz
Kft. szervezésében az érdeklödők légből kapott varázslatokat láthatnak a színpadon.

MESSER MAGYARORSZÁGON
A Messer Hungarogáz Kft. a Messer Csoport
tagja, mely világviszonylatban is a legnagyobb
vállalatok egyike az ipari és orvosi gázok gyártása és forgalmazása területén. A magyar leányvállalat több mint 120 gázlerakatból álló
értékesítési hálózatot tart fent. Egy levegőszétválasztó és 5 palacktöltő üzemet, egy
szén-dioxid előállító üzemet, legnagyobb vevőinél 9 további gázelőállító üzemet működtet országszerte. Jelenleg mintegy 40%-os piaci részesedésével a hazai ipari gázüzlet meghatározó szereplője.

Lomtalanítás 2012

A lomok
ideje lejárt
Végéhez közeledik az éves
lomtalanítás Újpesten. Az
Újpesti Közterület-felügyelet, a rendőrség és a polgárőrség munkatársai összehangolt akcióval léptek fel
a lomok, a rend fenntartásának érdekében.

Az idei lomtalanítási közszolgáltatás
találkozott az újpestiek elismerésével.
A háztartásokban felgyülemlett holmik selejtezésére hat körzetre bontot-

ta az FKF Zrt. a városrészt. Már az akció
kezdete előtt járőrök pásztázták a területeket, hogy visszaszorítsák a városképet romboló idő előtti kipakolást.

A lomtalanítás ideje alatt a Közterület-felügyelet, a rendőrség és a
polgárőrség kiemelt ﬁgyelmet szánt
a rendre. Aki egy sámlit tett ki idő
előtt, megúszta ﬁgyelmeztetéssel,
ha kirámolta a komplett szobabútort, már több ezres szabálysértési
bírsággal bánhatta a sietséget és vihette vissza a holmikat. A legtöbb
gondot a leleményes lomisok okozták, akik ellen erőteljesen léptek fel a
rendfenntartók. A kihordott bútorokon alvó, és a helyszínen értékesítésbe kezdő „illegális bérlők” büntetésben részesültek.
A lomtalanítás ideje alatti 24 órás
ügyelet eredményt hozott. A kerület
megtisztult és visszanyerte igazi arcát.

Cseriti
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Kakaózás
a polgármesterrel
Izgatott diákcsoport várakozott május 15-én a
Városháza épülete előtt,
hogy kísérőikkel átlépjék
az – Újpest jelképeként
számon tartott – épület
küszöbét. A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos
Gimnázium diákjai az Újpesti Cseriti meghívására
érkeztek.

A

gyerekek Szöllősy Marianne,
az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője kíséretében a
város alapításáról, a nagyra becsült elődökről hallottak történeteket. A csoport a házasságkötő teremben foglalt
először helyet, ahol eljátszották, miként is zajlik egy esküvő. A násznép

nagy tapssal honorálta a mennyaszszony és vőlegény szerepét felvállaló, és
a tanúnak és anyakönyvvezetőnek jelentkező iskolatársakat.
Újpest polgármestere is csatlakozott
a csoporthoz. Játékos választásra is sor
került. Először ugyanis polgármestert
választottak. Kiderült, sokan szeretné-

Tábortakarításra várja
a segítő kezeket a Cseriti
Május 26-án az Újpest
Cseriti
kezdeményezésére megszépül a Tábor utcai napközis tábor. A rendrakáshoz további segítséget
várnak az újpestiektől a jótékony szervezők.

A szünidő megkezdésére tiszta és
rendbe tett tábor várja játékokkal
a gyerekeket Újpesten, a Tábor utcában. A takarításon ezúttal is sok
egyenruha lesz majd, hiszen a kezdeményezéshez csatlakoztak a Polgárőr
Egyesület és a Fidelitas tagjai, az Újpesti Városgondnokság és az Újpesti
Vagyonkezelő Zrt. munkatársai is.

A Vadgesztenye cukrászda kezdeményezésére az idei évben gyermeknapi mulatságot rendez a
Vadgesztenye utca. A gyerekek napján a cukrászda klasszikus ízeivel, ﬁnom nyalánkságaival várja vendégeit. Az apróságokat zenés ugrálóvár és felfújható kisautó pálya szórakoztatja a lezárt utcaszakaszon, a nagyobbaknak kellemes beszélgetési lehetőséget nyújt a vadgesztenye fasor árnya.

Kismotorra, fagyira, sütire fel! Éljenek a gyerekek!
A program az újpesti kisvállalkozók és az Újpesti Önkormányzat támogatásával jön létre.
SEGÍTÜNK, HA SÜTIZÜNK
Az Újpest szelet megvásárlásával az Újpesti Cseriti rászoruló gyermekeket támogató programját segítik. Minden szelet árának 10 százaléka a Cseritihez kerül. Úgy
sütizhetünk, hogy közben másokon segítünk. Újpest szeletet készítő cukrászdák: Vadgesztenye
cukrászda, Édes-gyömbér cukrászda, Orosz cukrászda, Bambusz Terasz cukrászda.
INFORMÁCIÓK
A Vadgesztenye utca, a Bucka és a Telkes utca által határolt szakasza, 2012. május 27-én, 9-21
óráig le lesz zárva. A rendezvényre érkezők a környező utcákban parkolhatnak. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
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nek vezetővé lenni. Wintermantel Zsolt
arra intette a gyerekeket, a négy jelöltből mindenki csak egyre szavazzon. A
magasba lendülő karok, így a szavazatok alapján a legnépszerűbb Viktória lett, aki el is foglalta az őt megillető polgármesteri széket az emelvényen.
A jegyző személyére már ő maga
tett javaslatot. Jelöltjét, Ibolyát el is
fogadták a többiek. Jó jelöltnek bizonyult az alpolgármester személye is:
Norbi elsőre megkapta a többség szavazatát.
A polgármesteri tárgyalóban és
dolgozószobában végződött a kirándulás, amely arról is nevezetes, hogy
a városháza építésekor eredetileg a
polgármester és családja lakása volt.
A tárgyalóban Találkozzunk többször!
feliratú, kakaóval teli bögrék és kakaós kalácsok várták a gyerekeket. Távozóban a negyedikes Barna elégedetten
nyugtázta a látottakat. Nem csoda,
hiszen neki jutott a vőlegény szerep.
Gyerekcsoport is erősíti a csapatot,
akik az elmúlt időszakban az Újpesti
Cseriti, „Élmény Neked” című programsorozatának megajándékozottjai közül kerülnek ki. A ﬁatalok jó érzéssel csatlakoztak az akcióhoz, mert
úgy érzik, annyi mindent kaptak a várostól, hogy valamivel viszonozni szeretnék a rájuk fordított kiemelt ﬁgyelmet.
A takarításhoz a szervezők mindazok csatlakozását is várják, aki tenni
akar Újpest szépüléséért.
Találkozó: május 26-án 10 órakor, a
Tábor utcai napközis táborban.

Gyermeknap
a Vadgesztenye
utcában
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Gabaj Zsófi dolgozik

Gyerektáborok
kedvezményekkel
Újpesten ősfás park, vidéken pedig a Velencei tó és
Katalinpuszta dombjai között álló faházak várják táborozni a gyerekeket, kedvezményekkel. A lehetőségekről
és a kedvezményes térítési díjakról ezen a héten születő képviselő-testületi döntések gondoskodnak.

Beindul a diákmunka szezon
Egyre több diákmunka ajánlat található az interneten
és a közösségi oldalakon. A munka valódiságát nem árt
ellenőrizni, elkerülve a csábító ál-ajánlatokat.
Júniusban megkezdődik az aktív munkakeresés a diákok részéről. A szülők
és ismerősök segítsége mellett a legtöbben az internetes felületeket használják munkaszerzésre. A tapasztalatlan munkavállalókra továbbra is veszélyt jelentenek az ún. „trükköző” munkáltatók, akik bár magas jövedelemmel kecsegtetnek, sokszor – munkaszerződés hiányában – nem ﬁzetnek az elvégzett
munkáért. A visszaélések elkerülése érdekében érdemes a diákoknak iskolaszövetkezethez fordulni, ahol szervezett körülmények között biztosítanak munkalehetőséget számukra.
Újpest arca, Gabaj Zsóﬁ lapunknak elárulta, iskolai évei alatt ő is többször vállalt diákmunkát, és bizony számos rossz tapasztalattal is gazdagodott. „Hatszorhétszer voltam már diákmunkán, és sajnos sokszor azt tapasztaltam, hogy a diákokkal végeztették el az ott dolgozók saját feladataikat. Négy óra alatt körülbelül
annyi munkát kellett elvégeznünk, mint másoknak két nap alatt” – meséli Zsóﬁ.
Ha valaki tehát nyáron szeretne egy kis zsebpénz kiegészítéshez jutni, mindenképpen olyan helyet keressen, ahol munkaszerződést is kötnek vele, mely
tartalmazza a pontos feladatokat, a munkavégzés helyszínét, idejét és természetesen a munkabér összegét is.
A jelenleg – a tanulás mellett – egy újpesti kávézóban dolgozó szépség persze hozzáfűzte, a veszélyek mellett számos előnyt is nyújt a nyári diákmunka.
„Betekintést nyerünk a való életbe, és megtapasztaljuk, milyen lesz, ha egyszer
kikerülünk az iskolából. Nem csak belecsöppen majd az ember ismeretlenül, hanem lesz már egy kis tapasztalata” – bíztatta a munkát kereső ﬁatalokat Újpest Arca.
antosa
(További információk: diakmunka.lap.hu)

TeSzedd! – Összefogás
a tiszta Magyarországért
2012. június 2-án, szombaton vedd fel a
kesztyűt újra! Fogjunk össze a tiszta Magyarországért, és a TeSzedd! hulladékszedési nap keretében mutassunk példát:
tegyünk együtt a gazdátlan, elhagyott hulladékkupacok eltüntetéséért.
Jelentkezz a teszedd.hu weboldalon! Hívd meg barátaidat, ismerőseidet, munkatársaidat! Kérjük, hogy a hivatalosan regisztráló újpesti cégek, baráti körök, intézmények jelezzék az Újpesti Sajtó Kft. felé részvételüket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mailen. A sikeres akciókról szívesen beszámolunk.

„A napokban született döntés a 2-8. osztályos tanulók erdei iskoláinak támogatásáról” – számolt
be megkeresésünkre dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, a téma előterjesztője. Az önkormányzat kiemelten támogatja a hátrányos helyzetű diákokat, akik térítésmentesen csatlakozhattak idén
osztályuk erdei iskolájába.
A napközis táborban a diákok az iskolai időszakhoz hasonló módon ﬁzetik az étkezés költségeit, vagyis a nyersanyag normát a családok, a szolgáltatási díjat az önkormányzat állja. A diákétkeztetéshez hasonlóan, a család jövedelmi viszonyai alapján vannak, akik teljes támogatást, vagy 50 százalékos
díjkedvezményt kapnak. Az újpesti tanulókat más kiadás nem terheli.

A nyári szünidő első napján megnyitja kapuit a Tábor utcai Napközis Tábor is, ahol 10 héten át tölthetik heti turnusban a szünidőt a gyerekek. A hazajárós táborba tavaly új játszóeszközök, hinták, csúszdák kerültek. Idén 1,3
millió forint értékben kulturális programokkal színesedik a gyerekek nyara,
és ebből az összegből új játékok, labdák, pingpongütők, társasjátékok is várják a táborlakókat.

PÁLYÁZHATÓ TÁBOROK
Az oktatási, nevelési intézmények mellett számtalan civil szervezet vesz
részt a gyermekek nyári táboroztatásában. 14 millió forintot különített
el az önkormányzat a táborozási alapra az erdei táborral együtt, és 12
milliót a civil alapra. Támogatásban részesülhet minden olyan szervezet,
amely a gyermekek és a ﬁatalok egészséges életmódját, kulturális, közművelődési, művészeti tevékenységét támogatja, illetve a tömegsportot vagy a lelki harmónia megteremtését határozta meg pályázatában
a tábor céljaként.
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Idén is ingyenes
buszjárat
a Gyerekszigetre
A Sziget Kft. és Újpest Önkormányzata közötti megállapodásnak megfelelően idén júniusban is ingyenes
buszjárat indul a Gyerekszigetre az új
Városházától, az István út Jókai utca
és Petőﬁ utca közti szakaszáról.

A

buszjárat indítása tavaly része volt annak
a megállapodásnak, amely a Sziget Fesztivál zajterhelése miatt indult bírósági, majd
peren kívüli megegyezéssel zárult folyamat eredménye volt. A szerződés értelmében az újpesti csalá-

TERVEZETT INDULÁSI IDŐPONTOK: Június
3-24. között hétvégenként. A Szigetre: szombaton és vasárnap 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
és 15 órakor. Újpestre: 10.30-17.30-ig óránként
A BUSZ TERVEZETT INDULÁSI HELYEI: Újpesten, az István út Jókai utca és Petőﬁ utca közti
szakaszán (az Új Városháza mellett) Óbudán, a
K-híd utáni parkolóban

Befejeződtek a 2012. év
írásbeli érettségi megmérettetései. A ballagó diákok számára emelt szinten június közepéig, közép szinten pedig a hónap
végéig tartanak a szóbelik.

Ú
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dok egyszerűen és ingyenesen juthattak ki az Óbudai-szigeten 4 hétvégén megrendezendő Gyerek
Szigetre.
A tavalyi kezdeményezés sikerén felbuzdulva és
a Sziget és az Önkormányzat közötti újabb megállapodásnak köszönhetően, 2012-ben ismét ingyenes buszjárat szállítja majd a kisgyermekes családokat a rendezvényre. Minden jármű alacsonypadlós,
hogy a babakocsival közlekedők is kényelmesen vehessék igénybe.

Érettségi a számok tükrében

jpesten fennakadás nélkül
zajlottak az írásbeli érettségi vizsgák. Ez a diákok és
a vizsgát lebonyolító középiskolák,
tanárok érdeme. Senki sem űzött
viccet, rossz ízű tréfát a vizsganapokon. Az írásbeli vizsgák megoldásai
már hozzáférhetők. A szóbeli vizsgákon június 7-13-ig emelt szinten,
míg közép szinten június 18-29. között számolnak be a diákok.
Újpest 5 önkormányzati fenntartású középiskolájában 2012-ben közel 400 diák fejezi be tanulmányait.
A többség a továbbtanulásban reménykedik, mások olyan állást keresnének, amely érettségi vizsgával
betölthető.
2012-ben az elérhető maximális pontszám, amellyel a felsőfokú tanulmányok elé nézhet egy ﬁatal: 500 pont. Ebből 200 pont sze-

Iskola

rezhető meg a tanulmányi pontokkal, ugyanennyi az érettségi pontokkal, míg többletpontokkal további
100 pont szerezhető. Elsősorban az
emelt szintű érettségiért, a tantárgyanként járó 50-50 többletponttal, vagy a meglévő nyelvvizsga beszámításával. Középfokú nyelvvizsgáért 28 pont, felsőfokú nyelvvizsgáért 40 pont kapható, de a nyelvvizsgákért összesen maximálisan 40
pont szerezhető!
Alapképzésre, egységes, osztatlan
képzésre csak az a jelentkező vehető
fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt,
de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot. A felvételi „matematika” ismeretében az új-

pesti önkormányzat középiskoláiban magyar nyelv és irodalomból 8,
matematikából 46, történelemből
65 végzős tett emelt szintű érettségi vizsgát.
Az érettségi vizsga közép szintű tárgyaiból a diákok saját iskolájukban vizsgáztak, míg az
emelt szintű tárgyakból kijelölt középiskolákban. A mateknak a Berzeviczy, a történelem emelt érettséginek a Károlyi és a Könyves, az angolnak
a Bródy, a Károlyi és a Könyves,
a németnek a Könyves, a biológiának a Károlyi és a Könyves,
az emelt szintű egészségügyi
ismeretek vizsgának a Bródy
adott otthont.

A Király utcai
könyvtárban
EZT OLVASTÁK ANYÁINK
A századfordulótól a 70-es évekig megjelent mesekönyvek kiállítása az újpesti Király utcai könyvtárban. Az olvasóink által behozott
könyveket a nyár folyamán tekinthetik meg látogatóink. Nosztalgiázzon velünk!
Cím: 1042 Budapest, Király u.
5. Telefon: (1) 369-4979 E-mail:
fszek0401@fszek.hu
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2…
1… a visszaszámlálás a végéhez
ért. Szeretettel várunk mindenkit Böszörményi Gyula író-olvasó találkozójára 2012. június 5-én
(kedden) 17.30-kor a Király utcai
könyvtárba.
Böszörményi Gyula (Miskolc,
1964–) a ﬁataloknak szóló sci-ﬁ
és fantasy-irodalom jelentős hazai művelője, a Gergő-sorozat írója. Regényeiben különleges mitológiai, népmesei elemeket használ fel.
Színpadi, rádiós és televíziós munkáiról is ismert.
Várja olvasóit a Király utcai
könyvtár!
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Köztér

Újpest akkor és most

X. rész

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával.

Brunovszky Nagyvendéglő,
a vasútállomás felől fotózva

A

vasútállomással szemben lévő, nagy
múltú Brunovszky vendéglő szebb
napokat is megélt már. Az eklektikus
stílusban épült vendéglátó-ipari egység egykor nagy forgalmat bonyolított le, az újpestiek
kedvenc találkozási helye volt. A rendszerváltás
környékén kezdődtek a bajok.

A Brunovszky Nagyvendéglő a vasútállomásnál (Szilágyi u. 14.) található. 1912-ben vásárolták az ingatlant és építették a vendéglőt. Az eklektikus stílusú, földszintes, részben manzárdtetős épületbe a vaskorláttal elkerített árnyas teraszon keresztül juthatott a vendég. A fénykorában 2500 férőhellyel és bornagykereskedéssel

működő nagyvendéglő különlegesnek és híresnek
számított egész Budapesten.
A népszerű szórakozóhelyen egymást követték a
mulatságok, hajnalig tartó lakodalmak. Vasárnaponként pedig katonazene szólt. A legtöbb vendéget a
megyeri lóversenyek alkalmával fogadták. Ilyenkor
hordókat gurítva a székek közé, gyakran háromnégyezer embert is kiszolgáltak. A kerthelyiségben
lévő hatalmas akvárium mindig tele volt hallal: a legkapósabbak az étterem különleges halételei voltak.
1949-ben államosították, a Pannonia Vendéglátó Vállalat tulajdonába került. A rendszerváltás után
bútorkereskedés, használtcikk bolt működött benne.
Több éve használaton kívül pusztul az épület. 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!

Újpesti Élet-képek

Fotózza Újpest jelenét!

Új arculat,
új műsorok
A május 25-i Újpesti Híradóban beszámolót láthatnak a múlt heti ovi-foci
bajnokságról, a muskátli osztásról, ahol 12 000 tő talált újpesti gazdára, valamint a diákmunka veszélyeiről készült összeállítást is megtekinthetik. Az Újpesti Körképből megtudhatják, hogy sikerült az idei Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál, illetve a Káposztásmegyeri Nap. Az Újpesti Kávéház vendége
ezúttal Gönczi Gábor lesz, aki tiszteletbeli újpestinek tartja magát.

Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatot
hirdet „Újpesti Élet-képek” címmel, hivatásos és amatőr fotósok számára. Három kategóriában lehet pályázni:
– a pályázók újpesti híreket, hírértékű eseményeket örökítsenek
meg a fotográﬁa eszközeivel,
– a pályázók az újpesti eseményekről, rendezvényekről, műsorokról illetve a résztvevőkről készített pillanatokat örökítsék meg,
– a pályázók az újpesti közterekről, épületekről készítsenek felvételeket.
A pályázati anyagok beadása digitális formában, regisztrációt követően lehetséges. A pályaműveket július 1-6-ig várják majd a kiírók.
Eredményhirdetés: augusztus 23-án, amelyet augusztus 30-án díjátadás követ. A zsűri tagjai: Kerekes György, Vajda János és Várai Mihály fotóművészek.
(A pályázati felhívás részletes kiírása az ujpest.hu weboldalon olvasható.)

Új tükör
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Újpesti
műsortükör
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ra a nevezéseket a frech2012@ujpestikse.
hu címen, illetve a 06-30-5727-416-os telefonszámon várják a szervezők, június
22-én, 18 óráig.

táncok betanítására is lehetőséget nyújt
Földházi Péter profi táncos, koreográfus,
nemzetközi versenytánc tréner és bíró
vezetésével.

Tánciskola nyáron is

Karinthya Múzeum

Az Újpesti Társastáncosok Egyesülete és a
Földházi Tánciskola május 25-én 18.30kor tartja tanfolyami záró bemutatóját az
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpontban. A tánciskola meghirdeti
intenzív nyári társastánc tanfolyamát, kezdők részére. Beiratkozás június 18-án,
hétfőn 18 órától. A tanfolyam díja: 8000
Ft. A tánciskola – külön kérésre – esküvői

Szeptember közepéig tart nyitva a Karinthy
Frigyes Általános Művelődési Központ
főépületében az a kiállítás, amely egy
tanév diákmunkáiból ad képet. A művészeti bemutatón olajfestményeket, papírmasé figurákat, papírból készült síkbábokat fedezhet fel a közönség. Látható
„Karinthya” makettje is. A kiállítás anyaga
június 14-ig folyamatosan bővül.

2012. május 24–30-ig
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
 Guido Vedovato festménykiállítása.
Megtekinthető: május 27-ig, 11.00-18.00ig. Újpest Galéria
 Rosti Pál és Hugo Brehme utazó
fotográfusok Mexikóról készített fényképei. A Mexikói Nagykövetség és az
Újpest Galéria kiállítása. Megtekinthető
június 1-jéig. 11.00-18.00-ig. Újpest
Galéria
 Karinthya Múzeum –„Karinthya polgárainak” műveiből összeállított kiállítás. Szeptember 15-ig, hétköznaponként
10.00-18.00-ig. Karinthy Frigyes ÁMK
Főépület
 Vizek szélén – erdők mélyén. Kovács
Mátyás erdőmérnök, amatőr festőművész
kiállítása. Május 28-ig, 9.00-18.00-ig.
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont,
Újpesti Gyermek Galéria
 A Leonardo Képzőművész kör évzáró,
összegző kiállítása. Megnyitó: május
15-én, 16.00 órakor. Megtekinthető két
héten át, iskolaidőben. Károlyi István 12
Évfolyamos Gimnázium, Károlyi Galéria
ELŐZETES
Ady Endre Művelődési Központ:
 Május 31., 15.00: „A szívemnek mindig
ünnep…” – Nyárhívogató nótaműsor.
 Június 8., 15.00 és 19.00: Koldus és
királyfi. Musical. A Szép Ernő Színház
előadása.
 Június 9., 15.00: Twist Olivér. Musical 2
felvonásban. A Szép Ernő Színház előadása.
 Június 9., 19.00: Valahol Európában.
Musical. A Szép Ernő Színház előadása.
 Június 16., Az Ady Endre Művelődési
Központ jazzbalett tanfolyami növendékeinek év végi színpadi bemutatója.

Gyermeknap a piacon
A gyerekek kedvenc bohóca, Peppino
május 26-án, szombaton már korán reggel az Újpesti Piac- és Vásárcsarnokot
járja, hogy minél több újpesti gyerekekkel
találkozzon. A Piacfelügyelőség a Gyermeknap alkalmából számít arra, hogy a
játék, a varázslat és az apró ajándék
nagyon sok kisgyermeket csalogat ki a
családtagokkal együtt a piacra.

Táncolni jó!
Június 16-án, 18 órai kezdettel tartja az
Ady Endre Művelődési Központ a
jazzbalett tanfolyami növendékek év végi
színpadi bemutatóját. Péter Márta táncművész növendékei különböző koreográfiákat mutatnak be, melyek segítségével
az időben is visszalépve, egy képzeletbeli
karnevál felé tartanak, máskor a lélek
bonyolult világát próbálják a színpadon
megjeleníteni. Belépő: 800 Ft.

Május 25. péntek
JÓTÉKONYSÁG
 18.00: Jótékonysági koncert a
Homoktövis Általános Iskola zongorájáért. Ady Endre Művelődési Központ

NÉPTÁNC
 16.00: Nemzetiségi Néptánc-találkozó.

A Hálózat a Kultúráért, Művészetért
Egyesület és az Újpesti Román Nemzetiségi
Önkormányzat programja. Ady Endre
Művelődési Központ

2012-ben ingyenesen látogatható
újpesti rendezvények, fesztiválok
Szent István tér:
· Június 8. – Július 1.
Labdarúgó EB (óriás kivetítő)
· Június 22–24.
Újpesti Folklór Fesztivál
· Július 27. – Augusztus 12.
Olimpiai játékok (óriás kivetítő)
· Augusztus 29. – Szeptember 2.
Újpesti Városnapok
· November 30. – December 23.
Újpesti Karácsonyi Vásár
Káposztásmegyer:
· Szeptember 29.
Futó- és Kerékpáros Fesztivál

Május 26. szombat
GYERMEKNAP
 8.00-tól: Gyermeknapi meglepetés
programok Peppino bohóccal. Újpesti
Piac- és Vásárcsarnok

ÍRD BE A NAPTÁRADBA!!

Sakk-matt
Első alkalommal hirdet értékszámszerző
sakkversenyt Frech Károly tiszteletére az
Újpesti Kultúra Sportegyesület sakkszakosztálya. A verseny egyik támogatója a
rendezvény helyszínét is biztosító Könyves
Kálmán Gimnázium. A szervezők a versennyel az újpesti sakkélet felpezsdítését,
és nemzetközi értékszám szerzést remélnek egy jó hangulatú verseny keretében.
A június 23-tól július 1-jéig tartó viadal-

Víztorony:
· Június 2.
Újpesti Családi Nap
Tábor utcai Sporttelep:
· Június 9.
Nyári Sportparty
· Október 13.
Őszi Sportparty
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2012. június 4., hétfő 18.00 óra

Újpest, Szabadság park
3’
47°3

GPS

23
.67’’

(Váci út - Árpád út kereszteződése)
43
.88’’ ; 19°6’
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SÁNDOR ISTVÁN SDB
VÉRTANÚ EMLÉKÉRE

koszorúzási ünnepséggel egybekötött
megemlékezést tart
a trianoni békediktátum évfordulója,
illetve a Nemzeti Összetartozás napján,
melyre tisztelettel meghívom családjával,
barátaival együtt.
A megemlékezés helyszíne és időpontja:
Szent István tér
2012. június 4. hétfő 17 óra
Anyai fájdalom szobra
Várjuk továbbá a Szabadság parkban
(Árpád út – Váci út – József Attila utca kereszteződése)

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Május 30-án, szerdán 18-19
óráig ingyenes jogi tanácsadást
tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín:
Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út
56.). Bejelentkezés: H-P:11-18-ig a 369-0905-ös telefonszámon.

toz

Megközelíthető:
M3 Újpest-Városkapu megálló
196-os, 104-es, 122-es,
204-es autóbusz

Újpest Önkormányzata
az idei esztendőben is

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő május 30-án szerdán 16-17 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042
Bp., Árpád út 56.). Bejelentkezés H-P
11-18-ig a 369-09-05 telefonszámon.
Kiss Péter országgyűlési képviselő fogadóórát tart május 29-én kedden 13
órától a Nádor u 1-ben, az MSZP kerületi irodájában. Előzetes bejelentkezésa várakozások elkerülése miatt- vagy
más időpont megbeszélése a 441-5555ös telefonszámon.

ás

KONCERT

P Á R T H Í R E K

Ünnepi szentmise színhelye
lesz június 3-án, vasárnap
10.30-kor az Árpád úti
Clarisseum Szent István
Király templom. Az ünnepi
szentmisét Sándor István
SDB vértanú emlékére P.
Ábrahám Béla SDB szalézi
tartományfőnök mutatja be.
Koncelebrálnak: P. Havasi
József SDB korábbi tartományfőnök és P. Bíró Lóránt
SDB plébániai kormányzó.
A szentmise után a Don
Bosco szobornál ünnepi
beszédet mond dr. Molnár
Szabolcs alpolgármester,
majd az emléktábla megkoszorúzásával fejeződik be a
megemlékezés.
Minden
barátot és tisztelőt szeretettel várnak.

FOGADÓÓRA
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula
önkormányzati képviselők június 4-én
hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát.
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képviselők június 4-én hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 36909-05. Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati képviselők június 11-én hétfőn
17-18 óráig; Bartók Béla önkormányzati
képviselő június 12-én kedden 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 működhessünk együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent
László tér 7. Tel.: 06-70-372-3119, 06-70381-8193.
FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén,
18 órától, a fenti címen.
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Újpesti Szervezete
www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati
képviselő, frakcióvezető (KDNP)
fogadóórája, minden hónap első hétfőjén,
18 órától 19 óráig kerül megtartásra a
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Házában.
(Budapest IV., Lóverseny tér 6.)
FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati képviselő (LMP), Fenntartható
Fejlődés tanácsnok fogadóórája minden hétfőn 17.30-19 óra között vagy előzetes egyeztetés 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
LMP KLUB DOROSZ DÁVIDDAL
2012. május 31-én, csütörtökön 18 órától Dorosz Dávid, a Parlament Külügyi és
határokon túli magyarok, illetve a
Honvédelmi és rendészeti bizottságainak
LMP-s tagja beszélget az érdeklődőkkel az
újpesti LMP Irodában. Mindenkit szeretettel várunk!
FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati
képviselő előzetes telefonon történt egyeztetés alapján – a 06-20-518-7830as 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 ÚjpestiKáposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp.,
Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát, Horváth
Imre önkormányzati képviselő minden
hónap első szerdáján 17 órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.).
MSZP Újpesti- Káposztásmegyeri Szervezete
www.mszpujpest.hu
FOGAÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati 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.) önkormányzati képviselő minden hónap 2. hétfőjén 17-18 óráig tartja fogadóóráját. Helyszín:
Bp., IV. Hajló u. 42-44., a TRÖK helyisége.
Újpestért
Egyesület

18 órakor megrendezésre kerülő
Ismerős Arcok koncertre.
Budapest, 2012. május 17.
Wintermantel Zsolt
Újpest polgármestere

JÓTÉKONYSÁGI
RUHAAKCIÓ
A Budapest–Káposztásmegyeri Református Egyházközség jótékonysági ruhaakciót rendez a Bőröndös
u. 17. alatti Református
Templomban június 4-én,
hétfőn és 5-én, kedden
10.00-től 18.00 óráig.
Mindenkit szeretettel
várnak!

Már több mint 9000-en kedvelik
az Újpest-Káposztásmegyer
oldalt!
Köszönjük!

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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Mulatós a javából!
Tekknő Mikiről főleg a „Jajj, de jó, jajj de ﬁnom” című sláger ugrik be mindenkinek. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy az országszerte ismert
zenész-énekes itt, Káposztásmegyeren él, és egy igen népszerű vendéglátó
egységet is üzemeltet.

Hahóóó! Fotó!
A gólya útját járva számos újpesti kisbabás családhoz látogatott már el az Újpesti Babaköszöntő Megérkeztem! macija. Az önkormányzat ajándékcsomagjában csupa hasznos ajándék, body,
kistakaró, hűtőmágnes oltási naptárral, mappa
illetve pelenka-csomag található. A védőnők által átadott csomagot örömmel fogadják a kisgyermekes családok. Arra kérjük a büszke szülőket, nagyszülőket, fényképezzék le csemetéjüket valamely újpesti body-ban, és a képet küldjék be szerkesztőségünkbe! Örömmel tesszük
közzé a kisbabákról készült fotókat – névvel ellátva – az Újpesti Naplóban, illetve a ÚjpestKáposztásmegyer Facebook oldalunkon.
E-mail címünk: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Novák Orsolya küldte el szerkesztőségünkbe
kislánya, Tolnay Kinga fotóit. Kinga 2012. január 29-én született 3560 grammal és 55 centivel.
Bár a rugi még nagy rá, de már most nagyon jól
áll neki! Várjuk a további fotókat!

– Már gyerekkoromban is mindenen doboltam, a szekrényen, széken és miután ezzel sikerült egy-két dolgot szétverni a konyhában, a szülők úgy döntöttek, inkább beíratnak zeneiskolába – így emlékszik pályafutásának kezdetére. Az örökké viccelődő énekes a SZYA zenekarral kezdett, oda is dobosnak jelentkezett,
de „félreértésből énekes lett”.
A TEKKNŐ-t 1995-ben alapították, azt is viccből. Épp egy lemezen dolgoztak, amikor Miki egy mulatóst kezdett el dúdolgatni. Ekkor pattant ki a szikra: legyen mulatós! Néhány évvel később pedig Mc
Hawerrel kezdtek slágerek feldolgozásába, így alakult ki a mai formáció. Az együttes feldolgozásai és nótái
pedig minden igazi buli fontos részévé váltak, nem
véletlenül kaptak számos arany és platinalemezt.
Miki Zorro névvel hangulatos
kis helyiséget működtet, épp
olyan vidáman, mint a zenekart.
S hogy a szomszédos országokban is népszerű együttes
milyen hangulatot tud varázsolni néhány perc alatt – talán nem is kérdés. Akinek mégis lennének kétségei, az Újpesti Családi Napon meggyőződhet majd
róla június 2-án.
D. Zs.

Újpesti virágok
Káposztásmegyeren a Tulipán
kertben már az egynyári virágok
díszítik a parkot.

Családi Nap

Gönczi Gábor
ereiben lila vér folyik
Zenész, műsorvezető, férj és Újpest drukker. Gyerekekre vágyik, és tiszteletbeli újpestinek tartja magát. Gönczi Gáborral, a
Smile együttes frontemberével és zenekarával legközelebb június 2-án, az Újpesti Családi Napon
találkozhatnak az érdeklődők.
– Nem ismeretlen terep számodra Újpest, hiszen itt jártál iskolába, és a zenekaroddal is itt szoktatok próbálni.
– Ez való igaz, tiszteletbeli újpestinek tartom magam. Itt jártam gimná-

ziumba – a Babitsba –, és a barátaim
is Újpesthez kötnek. A zenekar csaknem húsz éve az Újpesti Ifjúsági Házban próbál. Gyerekkoromban az akkori Dózsába jártam cselgáncsozni, és

mindig az Újpestnek drukkoltam. A
nagypapámmal jártam ki a meccsekre, és ő volt az, aki úgy fogalmazott,
hogy az én ereimben lila vér folyik.
– Mi a könnyebb számodra, ha a
kamera mögül kommunikálsz a közönséggel, vagy ha közvetlenül élőben,
a színpadról?
– Ez nehéz dolog, hiszen a legnagyobb nyilvánosságot az ember úgy
éri el, hogy belebeszél egy csőbe.
Amikor műsort vezetek, csupán egy
operatőrrel vagyunk ketten egy szobában, és közben megszólítok másfél-kétmillió embert. Az nagyon furcsa érzés, mert nem érzi az ember ennek a súlyát. Az igazi visszajelzés számomra az, amikor állunk a színpadon
és beszélgetünk sok ember előtt. Szeretem az igazi interakciót, így élőben,
színpadon jobban szeretek kommunikálni, ha látom a reakciót.
– Aki jó televíziós szövegeket ír, az
dalszöveget is tud írni?
– Szerintem, aki dalszöveget tud írni,
az költő. Én szeretek írni, szeretem leírni a gondolataimat, a felvezetőimet, de
egyáltalán nem tudok dalszöveget írni.
Próbálkoztam vele, de nem ment. De
vannak barátaim a zenekarban, akik

Újpesti Családi Nap 2012
10:00 - 22:00

14.00

Szandi

16.00
16.30

MC Haver és Teknő
Farkas-Jenser Balázs

18.00

Retro School Band

3
47°3

Június 2.

GPS

’4
3.88 9°6’ 2
’’ ; 1

nagyon jó dalszövegeket írnak.
– Sosem gondolkodtatok azon, hogy
a zenélést főállásként folytassátok?
– Nem, pedig a 21 év alatt végig sikeresek voltunk. Soha nem voltunk fellépés, vagy közönség szűkében, mindig hatalmas társaság követett minket. Csak időközben mindenkinek lett civil foglalkozása, kiforrott élete, szakmája, amiben jó volt,
így soha nem hoztunk olyan döntést,
hogy kizárólag zenéljünk.
– Tervezős típus vagy? Mik a legközelebbi terveid? Akár szakmailag,
akár a magánéletedben.
– Nagy változást most a családi életemben szeretnék. A szakmai életem
teljes, a műsorom, a televízió, és a zenekar is óriási adomány az életemben,
nem kívánhatnék jobbat. Tele vagyok
ötletekkel, amelyeket sorban megvalósítunk, de én azt gondolom, hogy
egy ember csak akkor lehet boldog,
ha szép, normális családban, gyerekek
között telhetnek a mindennapjai. Apa
szeretnék lenni, készen állok rá, és az
életem akkor lesz csak teljes, ha gyerekeim lesznek. Ez a következő évek
nagy feladata.
BÁNFALVI LAURA

MINDEN
PROGRAM
INGYENESEN
LÁTOGATHATÓ!
papírsárkány eregetés
kézműves foglalkozás
hideg-meleg ételek
vidámpark
fagyi
vattacukor
kürtőskalács
légvár
arcfestés
gólyalábasok
bohóc
peonza

19.30 Nagy Adri
20.30 Smile
A műsorváltozás
jogát
fenntartjuk!

3.6
7’’
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TÁMOGATÓK:
Fővárosi Vízművek Zrt.
K&H Bank Zrt.
Messer Hungarogáz Kft.

Részletek:

ujpest.hu/csaladinap
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Lila-fehér Újpest díszpolgára fővárosi
aranyérmesek
XI. rész
A londoni nyári olimpiai játékok évében a lila-fehér egyesület aranyérmeseit mutatjuk
be. Sorozatunkat Martin Miklós és Csongrádi
László pályafutásának felidézésével zárjuk.
Martin Miklós 1931-ben Budapesten született. Klubjai az UTE és a Budapesti Dózsa voltak. 1949 és 1956
között szerepelt a válogatottban. Helsinkiben, az 1952-es olimpián lett
aranyérmes, majd az 1954-es vízilabda Európa-bajnokságon is a bajnokcsapat tagja volt. A melbourne-i ötkarikás játékokon a magyar
vízilabdacsapat ugyancsak első lett, de Martin akkor nem kapott játéklehetőséget. Az olimpiai bajnok 1956 óta az Amerikai Egyesült Államokban, Pasadenában él, ahol egyetemi oktatóként dolgozik.
Csongrádi László kardvívó 1959ben született Budapesten. Pályafutását
az Újpesti Dózsában kezdte, a lila-fehérekkel öt alkalommal nyert BEK-et. Később versenyzett a Vasas és a Gödöllői
EAC csapatában. Az 1988-ban a kardcsapat tartalékjaként jutott ki az olimpiára, mégis főszereplővé vált. Nébald György sérülését követően becserélték a szovjetek elleni ﬁnáléba, „Csongi” pedig szokás
szerint hozta magát, így a Bujdosó Imre, Gedővári Imre, Nébald
György, Szabó Bence, Csongrádi László alkotta válogatott végül
aranyérmet szerzett. Az 1992. évi nyári olimpiai játékokra már
nem jutott ki, visszavonult az aktív versenyzéstől, és évek óta
Ausztriában edzősködik.
Z. A.

Már csak 65 nap!

elismerésre számíthat
A közelmúltban ünnepelte 73.
születésnapját Göröcs „Titi”, az
Újpesti Dózsa és a magyar válogatott legendás labdarúgója.
Göröcs János 1957. februárjában került a lilákhoz a Vasas Izzóból. Hamar bekerült a
kezdőbe, majd alig egy év múlva a nemzeti válogatottban is pályára léphetett
Chorzówban, a lengyelek elleni meccsen.
A mieink 3:1-re nyertek, a korabeli tudósítás szerint Göröcs „jól illeszkedett be a támadósor játékába, majdnem minden akcióban benne volt”. A repülőrajtot megbízható klasszisteljesítmények követték, ha pályára lépett, rendre főszerep jutott neki.
„Szemrehányást csak Fortunának tehetnék, mert a nagy tornákon nem volt szerencsém. A római olimpia, a chilei világbajnokság sem úgy sikerült, ahogy arra számítottak
a szurkolók” – emlékezett Titi bácsi.
Négy éve már, hogy az Újpest díszpolgára cím büszke tulajdonosa. És, talán az sem
véletlen, hogy néhány hét múlva mellé teheti a Budapest díszpolgára kitüntető címmel
járó oklevelet is.

FUTBALL TRÓFEÁK
Olimpiai 3. (1960, Róma), vb-5. (Chile,
1962), Eb-negyeddöntős (1968), KEKgyőztes (1973, 1974), VVK-2. (1969),
KEK-elődöntős és -gólkirály (1962), magyar bajnok (1960, 1969, 1970 tavasz,
1971, 1972), MNK-győztes (1969, 1970).
A válogatottban: 62 meccs/19 gól. Az
NB I-ben: 362 meccs/109 gól. Edzőként:
MNK-győzelem (1987, Újpest)
(gg)

Futónagykövet tart edzéseket
Hosszútávfutóként félmaratoni és maratoni távokon versenyzett, a
Pekingi olimpián is képviselte hazánkat Újpest Futónagykövete. Viszszavonulása óta futókört alapított, az edzésekhez bárki csatlakozhat.
A Budapesti Sportiroda futónagyköveteket kereső pályázatán sikeresen pályázott Prokoppné Teveli Petra, aki 1992–
2008 között az UTE igazolt sportolója volt. Az egyesületében
idén áprilistól már hetente háromszor is edzenek, kedden,
csütörtökön és szombaton róják együtt a kilométereket.
„A jelenlegi csapat igen színes. Akad köztünk fogyni szándékozó kismama, lelkes hosszútáv-futó. Velünk tartanak már
olyan amatőrök is, akik egyszerűen csak szeretik a futást,
mert rájöttek, hogy sokkal jobb társaságban mozogni, bármennyire is egyéni sportról van szó” – mesélt lapunknak a kétgyermekes futónő.
A kerületi sportrendezvények is bizonyítják, hogy számtalan újpesti kedveli a futást. Petra álma, hogy a futás szerelmesei egymásra találjanak Újpesten és alakuljon ki egy olyan csapat, amely nemcsak ﬁzikailag, hanem lelkileg is építi az embereket.
(gergely)
EDZÉSEK
A futók, és akik csatlakozni kívánnak az egyesülethez, kedden, csütörtökön 18.00-kor
és 20.30-kor a Babits Gimnázium főbejárata előtt, és szombaton 9.00-kor az UTE atlétika pályán találkoznak, hogy együtt tegyenek valamit egészségük megőrzése érdekében.
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Hirdetés

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

Ingatlan eladó

Ingatlant cserél

 Gyermelyi nyaralómat eladom, vagy garzonra
cserélem. Téliesített faépület, berendezett, 36 m2es főépület, pince, padlás, + 20 m2-es vendégszoba, mosdó, wc. Villany, vízakna van, kívül-belül frissen felújítva. 20 db termőgyümölcsfával, bekerítve,
1162 m2-es telken, tel.: 06-1-410-7230

 Elcserélném, eladnám IV. ker.-i, 5 lakásos házban, 41 m2-es, gázfűtéses házrészemet, 88 m2-es
telekhányaddal hasonló értékben. Jó közlekedés,
alacsony rezsi, közös költség nincs, önkormányzati kizárt. I.ár.: 9 MFt. IV.-XV. ker. előnyben, tel.:
06-30-555-6030, 06-1-379-5547

 Eladó tulajdonostól Újpesten, 3,5 szobás, gázfűtéses, bővíthető ház 22,9 MFt-ért és gyógyfürdőnél, kétszintes, 4 szobás, 2 teraszos ház, közel a fürdőhöz. I.á.: 8,9 MFt. Mindkettőnél nagy kert van,
tel.: 06-1-379-5475, 06-30-294-9420

 Újpesti, 71 m2-es, (2+1 fél szoba + hall, nagy erkély, III. emeleti panel) önkormányzati lakásomat
elcserélném 2 szobásra. Lift van, egyedi fűtésmérős. Különbözetet kérek, tel.: 06-20-263-0086

 Nógrád, „Almáskert” nevű üdülő övezetében,
áron alul eladó 731 m2-es, fás növényzettel borított, beépítetlen, közművesített (víz, villany) üdülőtelek, tel.: 06-20-448-8122

Szolgáltatás

 Újpest kertvárosában, 110 m2-es, tetőtérbeépítéses, 4 és fél szobás, gardróbszobás, 2 fürdőszobás, hőszigetelt, korszerű családi ház, garázzsal eladó. Szépen parkosított, csendes utcában. I. á.: 34,5
MFt, tel.: 06-30-630-1265
 Újpest városközpontban, konvektoros, alacsony
rezsijű társasházban eladó garzonlakás, 24 m2-es.
I. á.: 5,85 MFt, tel.: 06-30-949-1835
 Újpesti, 53 m2-es, kétszobás, I. emeleti, erkélyes,
zöldövezeti, parkettás, járólapos, vízórás, tehermentes lakás, rendezett házban, tulajdonostól eladó. Metró végállomás 2 megálló. I. á.: 8,3 MFt, tel.:
06-30-244-9219
 Börzsönyben, Nagyorosziban csodás fekvésű, 800
nöl telek, kis téglaházzal (víz, villany, fűtés), sok gyümölcsfával, szőlővel, jó megközelíthetőséggel, gyönyörű panorámával eladó, 2,8 MFt-ért. Kis séta a faluközpont, tel.: 06-30-609-9681, 06-1-369-3336
 Téglaépítésű, 80 m2-es magasföldszinti lakás, tulajdonostól eladó, Újpest csendes részén, kertkapcsolattal, jó közlekedés, alacsony rezsi. I. á.: 13,7
MFt. Hévízgyökön 4301 m2-es, zártkerti telek eladó, 3 fázisú árammal. Budapesttől 40 km-re, közelben horgásztó. 4,9 MFt, tel.: 06-30-378-7341
 Tulajdonostól, 190 m2-es, kétszintes, 4 éve, nagyon igényesen épült ház, beépített konyhával,
kandallóval, csendes kulturált helyen eladó, tel.:
06-30-500-2424
 Tulajdonostól eladó 35 m2-es panellakás, nagy
erkéllyel. 1,5 szobás, összkomfortos, VIII. emeleti,
ár: 6,8 MFt, tel.: 06-20-504-9072
 IV. Izzó lakótelepen, teljes körűen felújított, kettő szobás, egyedi gázfűtéses, lodzsás, napfényes,
egy lépcsőházas épületben, magánszemélytől lakás
eladó. III. emeleti, 56 m2-es, csendes, zöld környezet, kis rezsi. I. á.: 12,99 MFt, tel.: 06-20-316-3151,
06-1-306-8654, 06-20-433-8513
 Újpesti víztoronynál, eladó 2 szobás, 54 m2-es, tehermentes panellakás, új, egyedi nyílászárókkal, új
radiátorokkal, fűtésmérővel, beépített konyhabútor,
parkettás, járólapos, világos konyhás, biztonsági rácsos, klimatizált. Ár: 9,5 MFt, tel.: 06-20-323-5089

 LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL,
BÚTORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY.
MINŐSÉG,MEGBÍZHATÓSÁG MÁR 1971 ÓTA,
tel.: 780-3732, 06-70-774-3621
 IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, irodabútorok, stb. méretre gyártása a legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény
228x80x28cm: 13 800Ft. Igényes munka, rövid
határidő, tel.: 06-30-368-1354
 Kisebb, nagyobb burkolási munkák, megbízható szakembertől. Korrekt áron, minőségi munka,
minden kerületben, tel.: 06-30-225-3618
 Kerületükben alacsony költséggel üzemeltetünk társasházakat profi műszaki irodai háttérrel, tel.: 06-70-338-6723
 Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal.
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel:
306-2023, 06-70-234-7759

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

Masszázs
 A masszázs nem csak a testre, hanem a lélekre is
jótékony hatással van. Szeretettel várom Önt kedvező árakkal! Masszázs típusok: svéd frissítő maszszázs, talpmasszázs, arcmasszázs, fogyasztó maszszázs. Tel.: 06-20-373-5873
 Horváth Anikó gyógy masszőr. Frissítő-és relax
masszázs, köpölyözés, gyógy masszírozás: talp,
gerinc, nyak, fej, fájdalomcsillapítás, vérkeringés javítása, izomfeszülések, letapadások oldása. Cím: IV. ker. Újpesti SZTK II. em. 211. Szerdán
és csütörtökön: 9-15 óráig. tel.: 06-30-526-2923

Állást kínál
 Újpesti központtal, Magyarországon induló nemzetközi biztosításközvetítő cég elkötelezett szakembereket illetve új szakma iránt érdeklődő pályakezdőket keres ingyenes képzéssel! A jutalékaink ott kezdődnek, ahol másoknál véget ér! Jelentkezz!, tel.: 06-20-570-5355

 Társasházkezelést vállalunk több évtizedes
gyakorlattal. 24 órás ügyeleti háttérrel. Hátralékbehajtás jogi háttérrel, tel.: 06-30-9407822, 06-30-977-3739, hafilak@hafilak.hu

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

 AJTÓ, ABLAKJAVÍTÁS a IV. kerületben. Paszszítás, szigetelés, zárcsere. Egyedi bútorok
gyártása. Új ajtó szakszerű beszerelése! DÍJTALAN FELMÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, tel.: 06-30447-4853, www.ablakgyogyaszat.hu
 Klímatelepítés, karbantartás, javítás garanciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-8645544, www.annauklima.hu
 Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, erkélyek felújítását, beépítését vállalom.
Épületgépészeti munkákat társasházaknak is,
tel.: 360-0035, 06-30-975-2315

 Zsámbékon 227 nöl telken, komfortos 34 m2-es
faház, gyümölcsfák, szőlő, tuják, vezetékes víz, fúrt
kút, terasz. Ház alatt meleg vizű konyha + pince. Jó
közlekedésű, csendes helyen eladó, lakásra cserélhető, tel.: 06-30-844-4807

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

Üzlet eladó

 Kiadó Újpesten, városközpontban, egy 2 szobás,
Fszt-i panel, távfűtésű, szép lakás, rendezett környezetben, bútorozottan, 60 000 Ft/hó + rezsi, tel.:
06-70-317-0777

Oktatás
 Angol-, német nyelv oktatását, érettségire és
nyelvvizsgára történő felkészítést vállal gyakorlott
tanár, tel.: 06-20-238-5301

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

 REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta redőny-, reluxa gyártást, javítást, szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta,
harmonikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932

Ingatlant kiad

 Autókarosszéria munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 0630-932-8305

 GÁZKÉSZÜLÉK-SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ!
GÁZKÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁSA – Készülék javítás, csere, új és felújított készülékek árúsítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig.
Szerviz: 06-1-230-7669; 06-30-2215-214. Üzlet:
1046 Bp., Nádor u. 73., tel.: 06-1-369-0422; 0630-960-1138

 Erdőkertesen eladó, 640 m2-es telek, 32 m2-es,
téliesített faházzal, két szoba, előszoba, konyha,
wc, zuhanyzó, villany, víz bevezetve. Fúrt kút az udvaron, gáz. Az utcában csatorna folyamatban. Tel.:
06-30-841-3605

 Újpesten, a Megyeri úton, 59 m2-es, elegáns,
nagy belmagasságú üzlet eladó. Jelenleg szépségszalon, bármilyen tevékenységre alkalmas,
tel.: 06-20-920-4050

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

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

Régiség

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK
A Kereskedelmi és Iparkamara
Újpesti Kirendeltségének folyamatosan
induló tanfolyamai.
Kereskedelmi képzések:
8 általános iskolát végzettek számára:
– Élelmiszer- és vegyiáru eladó
– Piacfelügyelő
– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:
– Boltvezető
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintéző
Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

Társkeresés
 Új lehetőség a Társkeresésben! Nagy létszámú fényképes adatbázissal, hatékony, személyre szabott módszerekkel várjuk a Cronos
Társkereső Klub Újpesti Irodájában a komoly
kapcsolat keresőket, tel.: 06-20-252-8390

Gondozás
 A környéken lakó, szellemileg ép, mozgáskorlátozott 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 06/30624-9981-es telefonon várjuk

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

Stabil IV. ker. vállalkozás keres javítási
gyakorlattal rendelkező elektrotechnikust (esetleg üzemmérnököt) digitális rádiós területre. Erősáramú és/vagy
mechanikai területen szerzett jártasság előnyt jelent. Műszaki angol nyelvismeret, B kat. jogosítvány és feddhetetlen előélet szükséges. Önéletrajzot
elérhetőséggel az allasXRC@indamail.
hu email címre kérjük elküldeni.
Stabil IV. ker. vállalkozás keres műszaki területen gyakorlattal, felsőfokú végzettséggel rendelkező külkereskedelmi és
közbeszerzési ügyintézőt. Felsőfokú angol
nyelvismeret, B kat. jogosítvány és feddhetetlen előélet szükséges. Orosz, német
nyelvtudás előnyt jelent. Önéletrajzot elérhetőséggel az allasXRC@indamail.hu
email címre kérjük elküldeni.
Az Újpesti Gazdasági Találkozónak
köszönhetően megjelenő, ingyenes hirdetés

Házi gyermekorvosi körzetbe Káposztásmegyeren asszisztensi állás betöltendő.
Feltétel: Kulturált megjelenés.
Egészségügyi szakközépiskolai érettségi
vagy ennek megfelelő OKJ képzés,alapfokú
számítástechnikai ismeret.
Érd.: 06 30 942 5299

OKJ SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

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

MAGÁNNYOMOZÓ
Ára: 110.000 Ft + vizsgadíj

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
Ára: 160.000 Ft + vizsgadíj

FELSŐFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szakképesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj
KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szakképesítést is nyújt. Ára: 70.000 Ft + vizsgadíj
PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 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

Mozaik

ÚJPESTI NAPLÓ – VI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM, 2012. május 24.

Forrás: Piacfelügyelőség

Az Újpesti Piacés Vásárcsarnok
heti árai

Termék

Kereskedői ár Őstermelői ár

Termék

Alma
Burgonya
Újburgonya
Cukkini
Erőspaprika (db)
Fejeskáposzta
Fejessaláta
Gyökér (új)
Karalábé (db)
Karfiol
Zsenge tök
Kelkáposzta
Padlizsán
Paprika
Paradicsom
Retek
Spárga
Sárgarépa (új)
Spenót, sóska

298 Ft
95 Ft
298 Ft
248 Ft
120 Ft
148 Ft
120 Ft
200 Ft
120 Ft
198 Ft
279 Ft
249 Ft
398 Ft
798 Ft
399 Ft
80 Ft
300 Ft
100 Ft
400 Ft

Sárgarépa (új)
100 Ft
Spenót, sóska
400 Ft
Brokkoli
498 Ft
Zöldborsó
598 Ft
Tojás
38 Ft
Uborka
398 Ft
Újhagyma
80 Ft
Újburgonya
220 Ft
Vöröshagyma
98 Ft
Zeller (új)
100 Ft
Banán
299 Ft
Grapefruit
398 Ft
Narancs
298 Ft
Citrom
348 Ft
Kiwi
299 Ft
Eper
680 Ft
Körte
398 Ft
Cseresznye
680 Ft
Görögdinnye (import)300 Ft

250 Ft
80 Ft
190 Ft
100 Ft
150 Ft
150 Ft
350 Ft
140 Ft
380 Ft
800 Ft
500 Ft
120 Ft
300 Ft
600 Ft
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Kereskedői ár Őstermelői ár
300 Ft
600 Ft
700 Ft
40 Ft
350 Ft
100 Ft
250 Ft
120 Ft
300 Ft

800 Ft
800 Ft

Újpest legszebb virágait keressük!
Keressük Újpest legszebb zöld zugát. A versenyre bárki jelentkezhet, aki úgy véli, az általa nevelt
dísznövények a legszebbek Újpesten. A versenyre négy kategóriába
lehet nevezni: legszebb balkonláda, legszebb erkély, legszebb előkert, legszebb kert.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK:
1. a kreatív elképzelés: az ötlet, az
adottságok ki-, és felhasználása,
az egységesség és a változatosság.

2. a megvalósítás: növényalkalmazás, anyagok, tárgyak, díszek alkalmazása. Kivitel.
3. a természetes és a művi elemek:
arány, megjelenés, állapot.
4. a színek: használatuk, sokféleségük, 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

Gyűjtsük össze Újpest összes kupakját!
Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont, és az Újpesti Cseriti nagyszabású kupakgyűjtési akciót indít, Újpest több pontján. Az akció célja egy 600.000 forint értékű
járássegítő gép beszerzése egy olyan kisﬁú számára, aki születésétől fogva ﬁzikai 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 ellenértékét kizárólag a kisﬁú
megsegítésére fordítjuk. Ami sokaknak hulladék, az neki remény a boldogabb élethez.
A június 2-ig összegyűjtött kupakokat leadhatja az Újpesti Családi Napon (június 2. 10-22 óra, Víztorony), a Cseriti
sátornál, ahol Imikével személyesen is találkozhat.
Fogjunk össze ismét, segítsünk együtt, gyűjtsük össze Újpest összes kupakját!
Gyűjtőpontok (június 4-től): Halassy Olivér Sportközpont (1045 Budapest, Pozsonyi u. 4/C.)
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont: (1042 Budapest, István út 17-19.)
Ady Endre Művelődési Központ (1043 Budapest, Tavasz u. 4)
Jópofa Kofa (1048 Budapest, Sárpatak u. 2.)

címre. A fényképes pályázatokat levélben Rádi Attila alpolgármester titkárságára várjuk. (Polgármesteri Hivatal 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 háromtagú zsűri értékeli. A legszebb növények
gazdái értékes nyereményeket kapnak.
Eredményhirdetés az Újpesti Városnapok idején.
Újpest Önkormányzata

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

Ingyen kapja egyfókuszú szemüveglencséit, ha teljes árú szemüvegkeretet
vásárol a Petka Optikában.
Akciónk május 31-ig érvényes,
részletek az üzletünkben!
1041 Budapest, Templom utca 2.
Tel.: 369-43-12

ÚJPESTI NAPLÓ
Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  Ügyvezető igazgató: Tóth Sándor  Vezető szerkesztő: Sipos Judit  Szerkesztő: Ádám Tamás, Bangha Katalin, Nagy Brigitta
Fotó: Várai Mihály, Incontro Bt.  Irodavezető: Szerencsi Csilla  Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Központ, 1043 Bp., Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, fax: 785-0466,
e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu  Lapterv, nyomdai előkészítés: K8  Nyomdai előállítás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt.  Terjeszti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921,
E-mail: feibra@feibra.hu  Print ISSN: 2061-7283  Online ISSN: 2061-7291  Meg jelenik minden héten 42 000 példányban.  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu
 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!  A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
 Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu  Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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Képgaléria

Újpesti Futó- és
Kerékpáros Fesztivál és
Káposztásmegyeri Nap

Non Stop

Fenyő Miklós

Muri Enikő

Takács Nikolas

Dr. Dabous Fayez díjat oszt

