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Közeledik a szünidő. Júniusban minden
hétvégén ingyenes buszjárat közlekedik
Újpestről a Gyerekszigetre.
5. oldal

SPORTPÁLYÁT KAPOTT AZ ISKOLA
A Testnevelés Tagozatos Általános
Iskola megújult sportpályával kezdheti a következő tanítási évet.
2. oldal

MEGÚJULT A GYEREKRENDELŐ
Tágasabb, világosabb, színes bútorokkal felszerelt rendelő várja a
gyerekeket és a szülőket a Király utcában.
5. oldal

CURTIS FOCITIPPEL TÁMOGAT
Tippelni is lehet az EB győztesére a
Bajnok Teraszon. A tippverseny bevételét jótékony célra fordítja az
Újpesti Cseriti.
6. oldal

VERETLENÜL LETTEK BAJNOKOK
Huszonkétszer lépett pályára ebben az idényben az Újpest FC öregﬁúk csapata, és egyetlen egyszer sem
szenvedtek vereséget.
13. oldal
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Sportpályát kapott az iskola
A Testnevelés Tagozatos Általános
Iskola megújult sportpályával kezdheti a következő tanítási évet. Az
avatáson a gyerekek is birtokba vették az új tanpályájukat.

A sportpálya felújítására a Belügyminisztérium
2011-ben meghirdetett iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra elnyert pályázati támogatásával (17 673 000 Ft) került sor. A
költségekhez hozzájárult Újpest Önkormányzata
is, az több mint 9 000 000 forint önrészt felvállalva
valósult meg végül a beruházás.

Javuló városi közlekedés
Nem okoznak több gondot a Sárpatak utcai fekvőrendőrök. Az útelemeket a közelmúltban átépítették, ugyanis túl magasak és meredekek voltak, ami sok gépkocsiban kárt
okozott. A közutak rendezése folyamatosan zajlik.
A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat
Újpest Önkormányzatával karöltve valósította meg
a fekvőrendőrök rekonstrukcióját. Az útelemek magassága már régóta problémát jelentett a Sárpatak
utca környékén élőknek, és az arra gépjárművel köz-

lekedőknek. A helyszínre – ahol a kérdéses akadályok korrekciójára sor került – Wintermantel Zsolt
polgármester, dr. Dabous Fayez elöljáró, Páli József
a körzet önkormányzati képviselője, dr. Terdik Tamás újpesti rendőrkapitány, valamint Cserna Sándor közbiztonsági referens is kilátogatott.

„A fekvőrendőrök okozta probléma már 20 éve
zavarja a környékbeli lakosokat, hiszen a kocsijukkal egyáltalán nem, vagy csak alig tudnak áthajtani rajtuk, túl magasnak építették. Ezt a problémát a TRÖK keretéből az Önkormányzattal együtt
próbáltuk megoldani” – mondta el lapunknak az
elöljáró.
Idáig öt fekvőrendőr korrekciója valósul meg, és
a javítások tovább folytatódnak. A tervek szerint a
közeljövőben az egész lakótelepen biztonságosabbá
és átjárhatóvá válnak majd a közutak a gépjárművezetők számára.
„A fekvőrendőrök feladata, hogy lassítsák a forgalmat és kellő óvatosságra intsék a járművezetőket” –
hangsúlyozta dr. Terdik Tamás, a IV. kerületi Rendőr-

kapitányság vezetője. „Ez a kialakítás, amit most itt
Káposztásmegyeren megvalósítottak, az autók biztonságát is nagymértékben megnöveli, hiszen így már
az olajteknő és a gépjárműnek az alváza is épen maradhat, ami a későbbi balesetek bekövetkezése szempontjából kockázati tényezőt jelenthet.”
antosa

Miskolczi Erzsébet igazgató elmondta, hogy a korábbi pálya aszfaltburkolata feltöredezett, vízelvezetése nem volt megoldott, egyszóval balesetveszélyes
volt a játéktér. Ma már – a felújításnak köszönhetően – megoldódott a csapadékvíz elvezetése, vízzáró
burkolat került a felvonalazott pályára, és a lelátó is
csúszásmentes műgyanta bevonatot kapott.
A felújított sportpályát – amely színvonalasan szolgálja ki a testnevelés órákat, a sportfoglalkozásokat és
a szabadidős sporttevékenységeket – Wintermantel
Zsolt és az egykori zseniális labdarúgó, Újpest díszpolgára, Göröcs János adta át az iskola nebulóinak.
(gergely)

Egy régi fekvőrendőr

Felújított fekvőrendőr

ÚJ ASZFALTBURKOLAT
Nemcsak Káposztásmegyeren, de Újpest más
pontjain is javulnak a közlekedési körülmények.
Az önkormányzat beruházásaként kiépül a Párizsi és a Virág utca földút szakasza az Anonymus utca és az Athéni utca között. A korábbi
földutat szilárd aszfaltburkolat váltja fel, mintegy 250 méteres hosszúságban. A napokban
végeztek a betonozással, az időjárástól függően pedig a hét végén az aszfaltburkolat leterítését is megkezdik. A munkálatokat az ÖTA Kft.
szakemberei végzik és várhatóan június végéig átadják a területet. Ennek köszönhetően Újpest központi területein már nincs több földút.
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Tisztább
és szebb
lett Újpest!
A korábbi évekhez képest az újpestiek számára is érzékelhető, tisztább
lett a kerület, az idei Újpesti Párbeszéd visszajelzései alapján is. Az Újpesti Városgondnokság munkatársai
sokat tesznek azért, hogy ez a pozitív
érzés állandósuljon.

Az Újpesti Városgondnokság folyamatos „járatot” üzemeltet az illegális hulladék összeszedésére.
„A markolóval ellátott teherautó körjáratban kétnaponta visszaér ugyanarra a helyre.” – tudtuk meg
Fejér Jánostól, az Újpesti Városgondnokság zöldterületi üzletágának vezetőjétől. „Jól tudjuk, a szemét
nem magától terem, hanem szorgos kezek helyezik el
a városrész több pontjára.” Az illegális szemetelők
számonkérésére csak tettenérés esetén van lehetősége az Újpesti Közterület-felügyeletnek. Az éj leple alatt lerakott kommunális hulladék – sitt, törme-
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lék, bontási és építőanyag – lerakói nehezen tetten
érhetők, de az önkormányzat természetesen elszállíttatja ezt a szemetet is.
Fejér János megjegyzi, létezik már hulladék turizmus is. A szomszédos kerületekből, településekről is
hoznak át szemetet. Sajnos ezek a munkák több tízmillió forintot vonnak el Újpest gazdálkodásából.
A zöldhulladék nem a szeméttelepre kerül, hanem az Újpesti Városgondnokság teherautójára
szerelt aprítógépekbe, újrahasznosításra. A darálék
nagy része a cserjék, sövények alá kerül vissza, megakadályozva a gyomosodást.
A rendezett városképhez a közterületek karbantartása is hozzátarozik. A Virágos Magyarországért
mozgalomban tavaly a legszebb főutca címet kiérdemlő Újpest folyamatosan ﬁgyel a városközpont
tisztaságára, de emellett a Szent István tértől távolabb eső parkok, sétányok, járdák rendbetételére is.
„Két sepregetőgép szabályos menetrend alapján
dolgozik: 2-3 naponta viszont láthatjuk egy adott területen. A nyár újdonsága kétségtelenül az a beüzemelés alatt lévő újabb takarítógép lesz, amely tartályában 500 liter vízzel indulhat útnak. Kezelőjével locsolásra, pormentesítésre, fertőtlenítésre lesz képes.”
– tudtuk meg az üzletág vezetőtől.

CIVILEK IS SEGÍTIK
Az Újpesti Városgondnokság Kft. nagyra értékeli, hogy munkájukban több civil szervezet is osztozik. A TeSzedd! országos takarítómozgalom valamint a Polgármesteri Hivatal által kezdeményezett takarítási felhívások ma már megmozgatják
a lakosságot. A tiszta városrész közüggyé vált.

Örökös Ökoiskola lett a Karinthy
A környezettudatos életvitel és szemléletmód kialakítása az elsődleges cél az
ökoiskolákban. Újpesten több ilyen intézmény is működik, a Karinthy Frigyes ÁMK
Általános Iskolája pedig a hétvégén átvehette az „Örökös Ökoiskola” elismerést.

Az ökoiskola címet olyan intézmények érdemelhetik ki, ahol a működés során a lehető legnagyobb
mértékig tiszteletben tartják az élővilág érdekeit, és
megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az
ökoszisztémának. A KFÁMK Általános Iskola már
kétszer elnyerte e megtisztelő címet, ami feltétele
volt az örökös elismerés megszerzésének is.

Köztér

„Az külön is megtiszteltetés az iskolánknak, hogy
most először ítélték oda az örökös díjat” – mondta
el Turnerné Gadó Ágnes, az iskola igazgatója. „A cél
elsősorban egy környezettudatos
szemléletmód kialakítása. Amíg a
környezetvédelem a tananyagban heti egyszer jelenik meg, nem beszélhetünk szemléletformálásról. Amint a tanórákon túl, a gyerekek mindennapjait, szabadidejüket áthatja a környezetvédelemre jellemző gondolkodás- és szemléletmód, akkor kezd ökoiskolává
válni egy intézmény.

A Karinthyban már évek óta szelektíven gyűjtik a
szemetet a gyerekek, verseny formájában pedig papírgyűjtést, elemgyűjtést és elektronikai hulladékgyűjtést is rendszeresen tartanak. A környezettudatos gondolkodást nem csak a tantárgyakba igyekeznek beépíteni, hanem számos szabadidős tevékenységet is szerveznek.
A diákok már több nemzetközi versenyen szerepeltek kimagaslóan. A legutóbbi, Karbon
Detekívtek projekten való részvételt ők maguk kezdeményezték. „A feladat az iskola szén-dioxid kibocsátásának kiszámolása, vagyis az ún. karbon lábnyom meghatározása, és lecsökkentése volt. Csapatunk sikeresen, 53%-os csökkenést ért el az év közbeni akciókkal” – meséli
dr. Kriskáné Gánóczy
Anita környezetvédelmi előadó. Szerencsére nagyon lelkesek, és
most már ott tartunk, hogy a szüleiket is megpróbálják ránevelni a környezettudatosságra. antosa
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Az Újpest Gyermekeiért díjban részesült
Bajza József Általános Iskola nevelőtestülete
és alkalmazotti köre

Díjak a legjobb diákoknak
Az újpesti Városháza dísztermében június 7-én került sor az önkormányzat
saját alapítású elismeréseinek az „Újpest Gyermekeiért”, az „Újpest Kiváló Tanulója”, az „Újpest Kiváló
Diáksportolója” valamint
a „Kiváló Diákközösségi
Munkáért” díjak átadására.
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
köszöntőjében kiemelte: jelentős esemény elismerni mindazok munkáját, akik kiemelkedő módon járulnak
hozzá Újpest közösségének fejlődéséhez. A kitüntetések odaítélésekor az
önkormányzat nagy ﬁgyelemmel jár
el mindazok esetében, akik a tudomány, a sport vagy a közösségépítés
területén alkotnak maradandót.

ÚJPEST GYERMEKEIÉRT
DÍJBAN RÉSZESÜLT:
A Bajza József Általános Iskola nevelőtestülete és alkalmazotti köre.
Az iskola jövőre lesz 60 éves. Fejlődése
szinte töretlen, nemcsak a versenyeken
mutatnak a diákok kiemelkedő eredményeket, de a továbbtanulásra jelentkezők is a legjobb iskolákban folytathatják
tanulmányaikat. Az elismerést Kohodné
Tóth Andrea igazgató vette át.

Borzási Erzsébet, a Csokonai Vitéz
Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium tanítója, 1989-óta a Csokonai Gimnáziumban tanít. Munkáját az első pillanattól nagyfokú gyermekszeretet, pedagógiai érzékenység jellemzi.
Clementis János, az Újpesti Sport
Iskola alapító pedagógusa. 42 évi
munkáját jól jellemzi, hogy atléta- és
röplabdaedzői tevékenysége során
olyan közösséget alakított ki, amely
számos verseny megnyerésével Újpest
jó hírét öregbítette.
Horváth Ferenc Józsefné, a 11-es
számú Lakkozó utcai bölcsőde részlegvezetője. Bölcsődei gondozónőként a legfontosabb számára, hogy
azt csinálja, amit szeret: nevelni, gondozni a kisgyermekeket.
Kyriacou Georghios, az Újpesti
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó intézményegység-vezetője.
Munkáját lelkiismeretesen, a gyermekek és a kollégák érdekeit szem előtt
tartva, nagy empátiával végzi.

ÚJPEST KIVÁLÓ TANULÓJA
ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT:
Erdmann Kata Anna, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 8./A osztályos tanulója: Rendkívül
szorgalmas, a tanuláshoz való hozzáállása példaértékű. Szívesen indult kerületi és országos versenyeken.

Hajdu Eszter, a Könyves Kálmán
Gimnázium 12./D osztályos tanulója:
szorgalmas különösen érdeklődik az
idegen nyelvek iránt. Több nyelvvizsgával és idegen nyelvi országos versenyen indult.
Hellinger Ákos, a Német Tagozatos Általános Iskola 8./A osztályos tanulója: elnyerte az iskolai emlékérmek mindhárom fokozatát. Természettudományi és humán tantárgyakból egyaránt kimagaslóan teljesít.
Jankovics Bernadett és Jankovics
Katalin, a Homoktövis Általános Iskola 8./A osztályos tanulói: Bernadett
és Katalin kitűnő tanulmányi eredményt értek el az elmúlt években.
Mind a reál, mind a humán területen
kimagasló teljesítményt nyújtottak.
Kovács István Bence, az Angol Tagozatos Általános Iskola 8/B osztályos tanulója: rendkívüli tehetségével
és szorgalmával leginkább matematikából és ﬁzikából ért el kitűnő eredményeket.
Marton Andrea, a Babits Mihály
Gimnázium 12./B osztályos tanulója:
céltudatosan készül a vegyészmérnöki pályára. Kimagasló eredményeket
ért el matematikából

ÚJPEST KIVÁLÓ DIÁKSPORTOLÓJA
DÍJBAN RÉSZESÜLT:
Ács Zsombor úszó, a Bródy Imre Oktatási Központ 12./B osztályos tanulója, a Jövő SC Veolia sportolója: szá-

mos kiemelkedő nemzetközi és országos eredményt ért el.
Bata Dániel László jégkorongozó, a Babits Mihály Gimnázium 11./B
osztályos tanulója, az Újpesti Torna
Egylet sportolója: tehetsége és szorgalma mellett rendkívüli kitartásának köszönheti szép sportbeli eredményeit.
Királyházi Dénes cselgáncsozó, a
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 7./A osztályos tanulója, az Újpesti Torna Egylet sportolója: tehetségének, szorgalmának és eredményeinek köszönhetően a serdülő válogatott tagja.
Kiss-Simon Franciska jégkorongozó, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 10./B osztályos tanulója, a Vasas SC sportolója: sportsikerei mellett jó tanulmányi
eredményeivel és példaértékű magaviseletével is kitűnik társai közül.
Rajszki Lili atléta, a Bajza József Általános Iskola 8./B osztályos tanulója,
az Újpesti Torna Egylet sportolója: lelkes és szorgalmas mindenben, a tanulásban és az iskolai programok szervezéséből, lebonyolításából is kiveszi
a részét.

KIVÁLÓ DIÁKKÖZÖSSÉGI
MUNKÁÉRT DÍJBAN RÉSZESÜLT:
Kluka Norbert, az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Gimnázium 12./C osztályos tanulója: 2 éve az Újpesti Diákszövetség elnöke, többek között az
Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagja.
Szfárli Zsóﬁa, a Károlyi István 12
Évfolyamos Gimnázium 11./B osztályos tanulója: a diákönkormányzatának meghatározó tagja, idén diákpolgármester lett.
Virág Virág, az Erzsébet Utcai Általános Iskola 8./A osztályos tanulója: közösségi munkája kiemelkedő,
iskolai és osztályprogramok szervezője.
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Népszerű
a Gyereksziget
járat
Ingyenes buszjáratot biztosított Újpest Önkormányzata a Gyerekszigetre látogatók részére. Az alacsonypadlós buszok kihasználtsága maximális,
júniusban minden hétvégén óránként igénybe vehető.

T

avaly is élvezték az újpesti családosok a kényelmes és nem utolsó sorban ingyenes tömegközlekedési eszközt a Gyerekszigetre.
Soha nem voltak még ennyien a járaton. Igazán kellemes időtöltésre ad lehetőséget az itt élőknek, főleg, hogy működik a körforgás: oda-vissza viszik a
látogatókat a buszok.
Molnár Zsuzsannáék idén is éltek a lehetőséggel és kilátogattak az Óbudai szigetre. Különösen a

Túró Rudi gyakorlatokat élvezték az elmúlt évben,
és most is ezzel indítottak, amint odaértek. Persze
kipróbálták az ugráló várat is.
„Tavaly nem tudtam kimenni a Szigetre, mert bokatörésem volt, de a párom kivitte a gyerekeket” – nyilatkozta lapunknak az egyik buszozó hölgy. „Kipróbáltuk már
persze azt is, miként működik a kiándulás az ingyen busz
nélkül. Négyszer kellett átszállnunk, metró, villamos, HÉV.
Az biztos, hogy kihasználjuk a lehetőségeket, ma is estig
maradunk, holnap pedig újra itt ülünk a buszon. Tetszenek a programok, miért maradnánk itthon?”
Á. T.

MIKOR?
Óbuda felé: szombat-vasárnap
10.00-15.00 óránként.
Újpest felé: szombat-vasárnap
10.30-17.30 óránként.
HOL?
Újpest: az István út Jókai utca
és Petőﬁ utca közötti szakaszán.
Óbuda: K-híd utáni parkoló.

Barátságosabb környezet
Gyógyhatású látogatás várja a gyerekeket
Megnyitotta kapuit a Sanoﬁ a gyerekek előtt

Az Újpesti Gazdasági Találkozó keretein belül indult együttműködés az önkormányzat és a helyi vállalkozások között. Ennek részeként legutóbb a Sanoﬁ fogadott középiskolásokat.
A diákok a Könyves Kálmán Gimnáziumból érkeztek. A tizenegyedikes tanulók
maguk választották a programon való részvétel lehetőségét. Osztályfőnökük elmondta, valamennyien a kémia, a vegyészet iránt érdeklődő diákok, akik a jövőjüket is valahol ezen a területen képzelik el. A vendégség a Chinoin 100. születésnapjára felállított interaktív látogatóközpontban kezdődött, ahol a vállalat
kommunikációs projektvezetője mutatta be a cég történetét a diákoknak, akik
itt ismerhették meg a gyár alapítójának viharos sorsát is.
A mozgalmas múltú gyógyszergyár ma már a vezető gyógyszergyártó, SanoﬁAvensis nemzetközi cégcsoport tagja. A kémiarajongó diákok az előadás után élvezettel próbálgatták az interaktív játékokat, majd megtekintették a működő üzemet is.

Tágasabb, világosabb, színes bútorokkal felszerelt rendelő várja a gyerekeket és a szülőket a Király utcában.
A felújítás révén egy különálló tanácsadó szoba áll a
babák és a mamák rendelkezésére.
Színes helyiségek, gyerekjátékok és egy
barátságos rendelő fogadja a gyerekeket
a Király utcai Gyermek Háziorvosi Rendelőben. „Korábban csak kisebb helyiség állt
rendelkezésre a vizsgálatokhoz – amiknek
egy részét a váróhelyiségben végezték el –,
most már egy korszerű tanácsadó várja a
kis pácienseket” – mondta el Dr. Kálmán
Mihály, a rendelő házi gyermekorvosa.
A korábbi elhelyezésnek az volt az egyik hátránya, hogy az előkészítés a
nagy váróhelyiségben történt. A mérések és az egyénre szabott tanácsadás
is mások előtt zajlott. Mostantól úgy néz ki a rendelő, ahogy egy gyermekrendelőnek valóban ki kell néznie. A védőnőknek az átalakítás révén lehetőségük nyílik egy önálló helyiségben konzultálni a kismamákkal, ellátni őket
táplálási, vagy gondozási tanácsokkal. S bár a védőnő és a gyermekorvos egymástól különálló helyiségben függetlenül és önállóan dolgozik, ha van valami
közös probléma, akkor lehetőség nyílik a kérdés megvitatására, hiszen csak
egy ajtó választja el a két helyiséget egymástól.
„A felújítás nagyrészt az önkormányzati támogatásból valósulhatott meg, kisebb részben pedig a rendelőben működő alapítvány is hozzájárult” – részletezte a gyermekorvos.
antosa

6

Cseriti

Curtis focitippel
támogatja a Cseritit
Közös meccsnézés egy hatalmas képernyőn, hideg sörök és üdítők, ﬁnom ételek. Ezeken túl még tippelni is
a lehet az EB győztesére a Bajnok Teraszon. A tippverseny bevételét jótékony célra fordítja az Újpesti Cseriti.
„Minden újpesti játszhat. Bedobsz száz forintot és megtippeled, hogy ki nyeri az idei Európa-bajnokságot, és nyerhetsz egy értékes Puma focilabdát. A bevételből a Cseriti
a nehéz sorsú újpesti gyerekeken segít. Ez szerintem megér
egy százast bárkinek.” – mondta Curtis, aki szintén részt vett a játékban, és
végső győztesnek kedvenc csapatát, Hollandiát jelölte meg. Most jelent meg
Majkával közös lemeze, sok a fellépés, a médiakötelezettség, így nincs túl sok
szabadideje, de azért, ha teheti, a Bajnok Teraszon nézi majd a meccseket.
Nem ez az egyetlen jótékonysági lehetőség a foci EB alatt. Folytatódik ugyan-

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 újpesti body-ban, és a képet küldjék be szerkesztőségünkbe!
Örömmel tesszük közzé a kisbabák-

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

Takács Andrea újpesti olvasónktól kaptuk
a képet, kislányukról.
Tóth Ninetta 2012.
márciusában született és nagyon élvezi már a napsütést.
Az édesanyának és a
babának napsütéses
nyarat kívánunk! Várjuk szerkesztőségünkbe a további képeket!

is az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont és az Újpesti Cseriti közös kupakgyűjtő akciója a Bajnok Teraszon is. Az összegyűjtött műanyag kupakok ellenértékét egy 600 000 forint értékű járássegítő gép vásárlására fordítják, egy
újpesti kisﬁú számára, aki születése óta ﬁzikai segítségre szorul. A kupakokat
méhecske logós, zöld edényekben gyűjtik a Bajnok Teraszon. Újpest egyik arca,
Gabaj Zsóﬁ is – aki nyári munkában dolgozik a terasz egyik szomjoltó, éhségcsillapító egységében – erre bíztatja a meccsnézőket: „Kérjük, hogy aki már megitta az üdítőjét, hozza vissza a kupakot és dobja be a gyűjtőládába. Nem nagy fáradság, és ami nekünk csak hulladék, az másnak nagy segítség.”
J. M.

Gyűjtsük össze Újpest
összes kupakját!
Várjuk a kupakokat az Újpesti Élőcsocsó Bajnokság ideje alatt is! (Június 14-17-ig, Szent István tér.)
Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont, és az Újpesti Cseriti
nagyszabású kupakgyűjtési akciót indít, Újpest több pontján. Az akció
célja egy 600.000 forint értékű járássegítő gép beszerzése egy olyan 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.

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

• Polgármesteri Hivatal (1041 Budapest, István út 14.)
• Okmányiroda (1042 Budapest, István út 15.)
• Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Iroda (1048 Budapest, Hajló utca 42-44.)
• Plutó Állateledel és Horgászbolt (1048 Budapest, Csíkszentiván u. 1.)
• Kölyökpark (1047 Budapest, Attila u. 156-158.)
• Csupa Csibe Csirke Falatozó (1042 Budapest, József Attila u 82.)
• Újpesti Piac (1042 Budapest, Szent István tér 12.)
• Halassy Olivér Sportközpont (1045 Budapest, Pozsonyi u. 4/C.)
• Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont: (1042 Bp., István út 17-19.)
• Ady Endre Művelődési Központ (1043 Budapest, Tavasz u. 4)
• Jópofa Kofa (Zöldség-Gyümölcs, 1048 Budapest, Sárpatak u. 2.)
• Manó Módi Gyermek és Baba divatbolt (1048 Budapest, Lakkozó u. 49.)
• Kézimunkabirodalom (1042 Budapest, Árpád út 39.)
• Bajnok Terasz (1042 Budapest, Szent István tér)
Aki gyűjtőpontként csatlakozna, jelentkezzen
a 06-70-39-707-29-es telefonszámon!

ÚJPESTI NAPLÓ – VI. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM, 2012. június 14.

Köztér
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Megnyílt a Bajnok Terasz

Szép Ernő Színház

Minden korosztály
számára ajánlott

A Szent István téren péntek este óta együtt szurkolhatnak Újpest focikedvelői. Az Európa-bajnokság idején
LED-fal várja a vendégeket, az eredményekre tippelni az
utolsó csopotmérkőzés napjáig online Góltotón is lehet!

Musical fesztivált rendezett a múlt hétvégén a Szép
Ernő Színház. Az eddigi zenés előadásaik mellet az új
bemutatójukat is eljátszották az Adyban.

K

Twist Olivér, Valahol Európában, és az új premier, a Koldus és királyﬁ. Pénteken és szombaton ezeket a musicaleket láthatta a nagyérdemű az Ady Endre
Művelődési Központban. Az előadások a Homoktövis Általános Iskolával közösen jöttek létre, így a színészek mellett az iskola tanulói is színpadra léptek. „Három év előadásait szerettük volna összegezni ezen a fesztiválon. A Homoktövis iskola a huszadik évfordulójára csináltuk a Twist Olivért. Szülők és gyerekek egyaránt játszottak benne. A gyerekeim is oda jártak, és én is egy komoly castingon
nyertem egy szerepet. Aztán – tekintettel harminc éves proﬁ múltamra – végül én
rendeztem az előadást. Majd jött a Valahol Európában, és most a Koldus és királyﬁ.” – mesélte Szinovál Gyula, színész, rendező, a Szép Ernő Színház vezetője.
Jankovics Bernadett és Katalin, testvérek, mindketten a Homoktövis Általános
Iskola diákjai, és eddig mindhárom előadásban játszottak. „A próbaidőszak hatalmas élmény volt, megint összeszokott a társaság” – mondták egyetértésben a
premier előtt két órával, már jelmezben a gyerekek. A csapat sztárja, a Non Stop
zenekarból ismert Solti Ádám a Koldus és királyﬁban egy gonosz ﬁgurát alakít.
„Nehéz a szerepem, de nagyon élveztem a próbákat, és a gyerekekkel is szeretek
dolgozni. Szerintem jó előadás lett, csak ajánlani tudom mindenkinek. Jöjjenek el,
nézzék meg.” – bíztatta az újpesti színházkedvelőket az énekes-színész.
J. M.

özismert újpesti vendéglátósok gondoskodnak a meccsnézéshez elengedhetetlen ital és étel utánpótlásról. A Fincsi büfé szezámmagos
csirkemellel, sült kolbásszal, Borsodi sörrel és pulykaburgerrel készül.
A Café 5-ot csapolt söréért, meleg szendvicseiért, eredeti hot dogjáért és Gabaj
Zsóﬁért érdemes felkeresni. A Kakukk Vendéglő pultjánál Madarasi pálinka mellett kihagyhatatlan a csülök, a mátrai borzas és a túrógombóc. Édesszájúaknak
ajánlott a Juhász Süti pite, fagyi, pogácsa és rétes választéka. A Kisbriós különlegessége pedig a málnás rosé fröccs vagy a bodzás fehér fröccs, ételei közül a
libatepertőkrémes kenyér vagy az „emődi tehéntánc cipóban” ajánlott. Ú. N.

A magyar nóta még mindig népszerű

Nyárhívogató
nótaműsor
Egy tűt sem lehetett volna leejteni a magyar nóta délutánon az Ady Endre Művelődési Központ színháztermében, amelyre az ország minden szegletéből érkeztek vendégek. A műsor fővédnöke dr.
Molnár Szabolcs alpolgármester volt.

A rendező-műsorvezető, az Újpestért-díjas László
Mária számos szerzeménye elhangzott a délutánon.
Mária külön kiemelte, hogy az önkormányzat segítsége nélkül nem működhetne a nótakör Újpesten.

A munkához és a kikapcsolódáshoz
egyaránt hozzájárulnak a téren a cégek számára is bérbe vehető exkluzív
ülősarkok. Az OBI áruház által biztosított, egyenként 4 fős Corfu szettek
mérkőzésenként 8000 Ft-ért bérelhetők, amelynek teljes összege az Újpesti Cseriti számláját gazdagítja.
ONLINE GÓLTOTÓ
ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!
www.ujpest.hu/bajnokterasz_goltoto

Dalokkal folytatódott a délután, majd Csóka János, az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke lépett a mikrofonhoz, és elmondta: „Mi újpestiek, szerencsés helyzetben vagyunk, mert egy roppant toleráns városban élünk, ami köszönhető a befogadó közegnek.” Az elnök beszéde után László
Mária virággal köszöntött több idős nótabarátot,
akik közül néhányan Kanadából érkeztek.
Aztán az Újpest Cigányzenekar, Oláh Attila prímással az élen húzta a talpalávalót. Felléptek: Kátay
Zsuzsa, Molnár Edit, Hesz Magdi, Szűcs Julika, Káplár
Magdi, Szabó Lajos, Acsai Ferenc, Rákosi László, Kovács János, Hlavátsch László.
Minden produkciót vastappal jutalmazott a közönség.
Á.T.
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Made in Újpest

Made in
Újpest

Divatdiktátorok T
Különleges dolgok születnek, amikor a vágyálmok, a fantázia, a tehetség és kitartás találkozik. Ez
mind elmondható az újpesti Borbély családról. Elismert divatguruvá váltak már a 80-as években. Nem
csak idehaza voltak a divatbemutatók rendszeres résztvevői, Párizs is
meghajolt előttük.

alán nincs is olyan újpesti, aki legalább egyszer ne csodálkozott volna rá legalább kívülről az angol üzlet hangulatát sugárzó belvárosi boltra. A desing tudatos, ezzel is sugallják,
hogy egy különleges világba érkezik, aki ide betér.
Ágnes kisiparos családba született, felmenőitől
azt látta, hogy értékes a „kétkezi” munka. Már kislányként arról álmodott, hogy szép ruhákkal, divattal akar foglalkozni. Ebben később partnerre
talált férjében, aki focista karrierjét tette félre az
üzlet miatt. Bár mind a mai napig futballozik, de
csak hobbi szinten.
A tősgyökeres újpestiek az első 10 évben csak
kötöttáruval foglalkoztak, azután bővítették az üzletet. Ágnes a szabás-varrás minden trükkjét meg-

tanulta és mindvégig az motiválta, hogy egyedi darabok kerüljenek ki a keze alól. Sokáig két üzletet
működtettek, de aztán a női ruhabolt átalakult
műhellyé. A hölgyeknek ma is ugyanúgy készítenek
egyedi darabokat, ez a siker titka. A Borbély család szerint mindig szükség volt – és lesz is – olyan
öltözékre, ami biztosan nem jön szembe az utcán.
A vállalkozás negyven éve működik, most már
igazi családi üzlet. Roland – a bolt névadója –, Ágnes és László gyermeke is több mint 20 éve köti a
jobbnál jobb ruhákat, sőt a most 14 éves unoka
is a divat világa felé kacsintgat. A ﬁatalember már
most tudja, hogy szívesen erősítené saját ötleteivel az ősök üzletét.
D. ZS.
Roland Úri divat: IV. István út 20.

Nyári bőrápolás
Minden reklám azt sugallja, a csodaszerek nélkül rondák leszünk.
Erről szó sincs. A bőrápolás nem csak a külsőnk, hanem az egészségünk miatt is fontos, csak meg kell találni a megfelelő alapanyagot.
Nem kacsa az UV-sugárzás káros hatása, erre nyáron fel kell készülni. A gyerekek bőrére is fokozottan ﬁgyelni kell, ha a
szabadban töltik a napot. Persze ez nem jelenti azt, hogy naptejjel kell kenegetni magunkat minden reggel. Vannak fényvédő testápolók, arckrémek és szemkörnyék ápolók is. Ezeket érdemes használni.
A Sminksuli vezető
kozmetikusa, Szilvia szerint a
leg fontosabb,
hogy
tisztáSMINKSULI
ban le1041 Bp., Petőﬁ u. 18.
gyünk
www.smink-suli.hu
bőrtípu-

sunkkal. Vigyázat, az arcbőr és a test többi része
nem összekeverendő!
A hőségben sokkal jobban izzadunk, tehát folyamatosan pótolni kell a folyadékot, különben nagyon hamar kiszárad a bőrünk. Annak pedig egyenes következménye a ráncosodás, és a kialakult redőket már egyetlen krém sem tünteti el.
D.Zs.
SMINK TIPP
1. A meleg miatt használjunk vízbázisú krémeket
napközben, éjjel jöhetnek az olajos kencék.
2. A hölgyek másik rémálma a májfolt, illetve
a szeplő. Érdemes olyan alapozót használni,
amely nem csak elfedi, hanem „gyógyítja” is
a bőrhibákat.
3. Nyári sminkben a kevesebb több! Az idei trendben nincsenek határok, de mindent mértékkel!
A túl erős vagy vastagon felvitt szemfesték nagyon ronda, amikor a hőségben elkezd leolvadni.

IV. Kerületi
Népegészségügyi
Intézet
A Budapest IV. Kerületi Népegészségügyi Intézet 2012.
június 8-án elköltözik. Egyik
része a Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér 13-15. I. emeletére, a másik része a V. kerületi Szervita tér 4. III. emelet alá.
A költözés ideje alatt az ügyfélfogadás: V. kerület Kossuth
Lajos tér 13-15..
2012. június 12-től az ügyfélfogadás: Élelmiszerekkel kapcsolatos ügyintézés: V. ker., Szervita tér 4. (317-2151; 318-8059)
Minden egyéb ügy: V. ker.,
Kossuth Lajos tér 13-15. (3403158; 349-4966; 4510-216)
Ügyfélfogadási idő: Hétfő:
13-16 óra, Szerda: 8-16 óra,
Péntek: 8-12 óra között

Újpesti
műsortükör
2012. június 14–20.
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
䊉 Kárpáti Éva festőművész kiállítása.
Megtekinthető: június 17-ig, 11-18 óra
között. Újpest Galéria
䊉 Vályi Csaba képzőművész kiállítása.
Június 21–július 8-ig, 11-18 óra között.
Újpest Galéria
䊉 Azerbajdzsáni grafikák. Június 22–
július 8-ig, 11-18 óra között. Újpest Galéria
䊉 „Karinthya Múzeum” –„Karinthya polgárainak” műveiből összeállított kiállítás. Szeptember 15-ig, hétköznaponként
10–18-ig. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
䊉 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
II. Újpesti Folklór fesztivál június 22–június 24-ig. Szent István tér

Június 14., csütörtök
JÁTÉK, SPORT
䊉 Újpesti Élőcsocsó Bajnokság. Június
17-ig. Szent István tér

Június 16., szombat
TÁNCMŰVÉSZET
䊉 18.00: Az Ady Endre Művelődési
Központ jazzbalett tanfolyami növendékeinek év végi színpadi bemutatója.
Tanfolyamvezető: Péter Márta táncművész. Ady Endre Művelődési Központ

Alkotások
Szeretettel várják a szép bútorok, a lakberendezés iránt érdeklődőket a Kozma Lajos
Faipari Szakközépiskola végzős tanulóinak
vizsgamunka-kiállítására, amely a szokásosnál is gazdagabb anyaggal nyitotta meg
kapuit. A június 26-ig nyitva tartó, hétfőtől szombatig 10-18 óra között látogatható
kiállítás ideje alatt a pályaválasztás előtt álló
hetedikeseknek és a most érettségizőknek
bemutatják az iskolában folyó képzési formákat is. Cím: 1041 Budapest, Deák u. 40.

Azerbajdzsáni grafikák
Azerbajdzsáni grafikákból nyílik kiállítás
június 22-én az Újpest Galériában. A tárlaton a legjobb azerbajdzsáni karikatúraművészek évszázados munkásságát ismerheti meg a látogató. A karikatúra műfajban, vagyis a képzőművészet legritkább és
legélénkebb zsánerében születő alkotások
tükörképként örökítik meg a korszakot,
így krónika jelleget öltve történelmi és
művészi jelentőséggel bírnak. A tárlat
július 8-ig látogatható.

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.)

Tévé-Néző

Június 19., kedd

Kortárs művész kiállítása nyílik június
21-én az Újpest Galériában. Vályi Csaba
festő, grafikusművész, Kmetty János,
Hincz Gyula, Domanovszky Endre egykori
tanítványának alkotásaival ismerkedhetünk. Vályi Csaba az ART-ŐR képzőművész csoport tagja. A 70-es évektől főleg
grafikával foglalkozik, rézkarcokat, színes
linómetszeteket készít és akvarelleket fest,
figuratív és természetelvű megközelítéssel. Az Újpest Galériában július 8-ig találkozhatunk műveivel. (Forrás: Artportál)

Fotózza Újpest jelenét!

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 versenynyel az újpesti sakkélet felpezsdítését és
nemzetközi értékszám szerzést remélik egy
jó hangulatú verseny keretében. A június
23–július 1-jéig tartó viadalra a nevezéseket a frech2012@ujpestikse.hu címen, illetve
a 06-30-5727-416-os telefonszámon várják a
szervezők, június 22-én, 18 óráig.

ZENÉS EST
䊉 17.00–22.00: Hétvégi Randevú. Zenés
est a Szilver zenekarral. Ady Endre
Művelődési Központ

Kortárs kiállítás

Újpesti Élet-képek

Sakk-matt

Június 17., vasárnap

GYERMEKEKNEK
䊉 8.00–16.00: Kiskalandorok nyári tábora.
Június 22-ig. Karinthy Frigyes ÁMK, Főépület
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ÉLŐCSOCSÓ
Június 14–17., 16 óra
Játékidő: 1x10 perc.
Helyszín: Szent István tér
A bajnokságon a labdarúgó Európa bajnokság mintájára 16 csapat vesz részt,
a mérkőzéseken csapatonként 5 fő játszik. A csapatok az Eb-n részt vevő országok neveit kapták.
A téren felállított felfújható focikapura minden érdeklődő kipróbálhatja
célba rúgó képességét. A bajnokság időtartama alatt 12.00-16.00 között szabad
a játék a pályán.
Díjátadás: június 17., 17.15 perc.
Helyszín: Bajnok Terasz

A június 15-i Újpesti Híradóban többek között beszámolót láthatnak az Újpest Gyermekeiért Díj átadó ünnepségéről és arról, hogy a
Karinthy ÁMK Örökös Ökoiskola címet kapott.
Az Újpesti Körképből megtudhatják, hogy érezték magukat az újpestiek a Nyári Sportparty-n, és azt is, mi vár Önökre, ha kilátogatnak
a Bajnok Teraszra a Szent István térre.
Az Újpesti Kávéház vendége ezúttal a Folklórfesztiválon fellépő
Kormorán együttes frontembere, Koltay Gergő lesz. Az ÚKTV péntekenként hét órától friss műsorokkal várja nézőit! Csatlakozzon az
ÚKTV-hez a Facebook-on is!

Már 9300-an 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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Köztér
P Á R T H Í R E K
FOGADÓÓRA
Dr. Szabó Béla önkormányzati
képviselő június 25-én hétfőn
18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05
www.ujpestifidesz.hu
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Tisztelt Újpestiek! Június 27-én szerdán
18-19 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart
az újpesti Fidesz-MPSZ. Helyszín: Fidesz
Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.)
Bejelentkezés: H–P 11-18-ig a 369-09-05ös telefonszámon.
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy irodánk nyáron a megszokott nyitvatartási
renddel folyamatosan működik. A FideszMPSZ Újpesti Szervezetének ingyenes jogsegély szolgálata, illetve a képviselői fogadóórák július és augusztus hónapban szünetelnek. Irodánk nyitva tartása: H–P:
11-18-ig. Cím: 1042 Budapest, Árpád út
56. Tel.: 369-09-05

PÁLYI LÁSZLÓ ATYA ARANYMISÉJE
Pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából hálaadó szentmisét mutat be Pályi
László atya az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébániatemplomban, 2012. június 17én, a 11 órai kezdettel. Az ünnepi szentmi-

sén köszöntik őt paptestvérei, rokonai, a
plébánia közösségei, a plébánia igazgatása alá tartozó óvoda és általános iskola növendékei és pedagógusai, továbbá korábbi szolgálatainak helyszíneiről érkező hívek.
Szeretettel várják a Híveket!

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 június 31-ig
közszemlére függesztünk. A kiállítás a Polgármesteri Hivatal István tér 15. szám alatti irodaépületének előcsarnokában, munkaidőben tekinthető meg. A szabályozási terv, és rendelettervezete az Önkormányzat honlapján (http://ujpest.hu/hivatal_tevekenyseg/105/1)
is megtalálható. Az érdeklődők számára a hivatal ügyfélfogadási idejében (hétfőnként
14-18 óra, szerdánként 10-17 óra, péntekenként 8-12:30 között) a Főépítészi Iroda munkatársai konzultációs lehetőséget biztosítanak.
Wintermantel Zsolt polgármester

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.
(Bp., 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.: +36-20-3900566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu. Honlap:
ujpest.lehetmas.hu, facebook.com/LMPujpest
FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati
képviselő előzetes telefonon
történt egyeztetés alapján – a
06-20-518-7830-as telefonszámon – bármikor. Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17
órától, Szabó Gábor önkormányzati képviselő mindjen hónap első hétfőjén 17-18
óráig az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak 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

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

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
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Gyerekzsivaj
az Aradi
Óvodában
Hagyományőrző gyermeknapot tartottak június 9-én, az Aradi Óvodában. Már reggel kilenctől gyerekzsivajtól volt hangos a környék.

Kedvencek az
Állatszigeten
Egész napos gyereknapi mulatságot rendezett a Rex Állatsziget június 9-én. Az esemény háziasszonya Farkasházi Réka színésznő és
édesanya volt.

Reggel nyolckor elkezdtek szállingózni a gyerekek,
a szüleik kíséretében az Aradi Óvodába. A mozgékony kis óvodások azonnal birtokba vették a hatalmas udvart. 18 éve már, hogy június elején megrendezik a gyermeknapot. Az intézmény vezetője,
Szaitzné Gregorits Anna ismertette a programot,
Wintermantel Zsolt köszöntötte a megjelenteket.
Az óvoda alkalmazottjai koncertet is adtak a sok
játék mellett.

„Imádok ide járni, hittant tanulok és cselgáncsozom is” – osztotta meg velünk a gondolatait Nécsey
Bence, már majdnem hatéves ﬁú.
Rengeteg ötletes játékot találtak ki a szervezők,
estig tartott az önfeledt szórakozás.
Á.T.

A

gyermekek kedvére rendezett programokat a kora júniusi hétvégén a Rex
Állatsziget. Az ingyenesen látogatható eseményen többek között az Alma zenekar,
Patai Anna, Farkasházi Réka, Huzella Péter lépett színpadra. A látogatók kutyás bemutatókon, kézműves foglalkozásokon vehettek részt.
Elkápráztatta a nagyérdeműt a tanyaolimpia
programja valamint a lovaglási lehetőség is. A
nap háziasszonya Farkasházi Réka, fővédnöke
Wintermantel Zsolt volt. S bár elsősorban a gyerekeknek kívánt a Rex Állatsziget élményt nyújtani, a felnőttek is remekül érezték magukat.

Több színpadi
beszámolónál
Péter Márta táncművész huszadik
éve oktat klasszikus balettet és kortárs tánctechnikákat az Ady Endre Művelődési Központban. A nyári
szünethez közeledve a kurzus június
16-án, 18 órakor bemutatóval zárul.
„Több lesz egy hangulatos színpadi beszámolónál
az este. A kötött koreográﬁai részletek mellett különben néhol teret kap az improvizáció is.” – avat
a részletekbe Péter Márta. „A növendékeim hosszú

évek óta járnak hozzám, a legﬁatalabbak is 5-6 éve
gyakorolnak rendületlenül.” Márta felnőtt növendékei is ugyanilyen hűséggel – akár másfél-két évtizeden keresztül – tagjai a csapatnak. A koreográfusnő törekszik arra, hogy a táncműfaj által megszerezhető belső harmónia megjelenjen a növendékei személyiségében is.
B. K.
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Biztonság
S Z I R É N A

Június 2-án egy járőr arra lett ﬁgyelmes, hogy az István út-Árpád út kereszteződésében egy férﬁ segítségért kiált. A férﬁ zsebéből alig egy perccel korábban egy ismeretlen személy készpénzt vett ki és elmenekült. Az elkövetőt néhány perc elteltével sikerült elfogni.
Június 3-án az Óceánárok-Szilágyi út kereszteződésében egy kisebb csoport randalírozott, betörték a
jegypénztár ablakát, majd sietően távoztak. A rendőrök a helyszínen hamarosan elfogtak egy gyanúsítható budapesti lakost.
Június 1-én bejelentés érkezett a Rendőrkapitányságra, hogy a Virág utcában épp egy gépkocsit törnek fel. A rendőrök a helyszínre érve elfogták S. J.
budapesti lakost.
Június 1-én a Rendőrkapitányságára betörésről érkezett bejelentés. A helyszínen a kerület járőrei szeme láttára egy férﬁ próbált bemászni a korábban
megrongált ablakon. Az elkövetőt a lakók megzavarták, így menekülni kezdett, de nem jutott meszszire. A rendőrök gyors reagálásának köszönhetően
sikerült elfogni P. J. 40 éves férﬁt.

A szomszéd
ingyen van
Nincs annál hatékonyabb megelőzés, mint amikor a szomszéd
odaﬁgyel a körülötte élőkre, és
ha gyanúsat tapasztal, értesíti
a rendőröket. Mindez ráadásul
tényleg nem kerül pénzbe, csak
egy kis jó viszonyba.
„Éppen most fogtunk el egy elkövetőt, aki egy
tucat betörést elismert” – meséli dr. Terdik Tamás őrnagy, újpesti rendőrkapitány. Az elkövető valószínűleg ugyanaz a személy, akinek a
számlájára az elmúlt másfél hónapban mintegy 30 pince- és garázsbetörés írható. „Szerencsére sem a hétköznapi bűnesetek, sem a futball-huliganizmussal, rendbontásokkal kapcsolatos bűncselekmények nem különböznek
más városokban, kerületekben tapasztalhatóaktól” – mondja a kapitány.
Sokat segítünk magunknak, ha vigyázunk a
saját értékeinkre. Mindig, minden ajtó, ablak

legyen zárva. Se pince, se garázs, se lépcsőház
ne maradjon védtelenül. „Különösen fontos az
odaﬁgyelés az elektromos garázsajtóknál” – tanácsolja a kapitány. „Sokszor fordul elő, hogy a
sértettet azért rabolják ki, mert nem szánja rá
azt a 30 másodpercet, amíg az ajtó magától becsukódik, hanem egyszerűen elhajt. Az elkövetőnek ilyenkor semmi más dolga nincs, mint besurranni a még éppen csukódó ajtón.” Rengeteget számít egy biztonsági kamera, vagy más
biztonságtechnikai berendezés felszerelése is.
Nem mindenki engedheti meg magának a
drága biztonsági berendezéseket. A SZEM
(Szomszédok Egymásért Mozgalom) éppen erre ad megoldást. Semmi más tennivaló nincs, mint odaﬁgyelni egymásra.

EB GÓLTOTÓ
SZENT ISTVÁN TÉR
INGYENESEN LÁTOGATHATÓ

Labdarúgó EB 2012

Internetes tippelés
értékes nyereményekért!
Részletek:

ujpest.hu/bajnokterasz

június 8–július 1.

KÉZILABDA ÉLÔ KÖZVETÍTÉS
A BAJNOK TERASZON!

FOCIMECCSEK ÓRIÁS KIVETÍTŐN!

Tét a VB kijutás! Drukkoljunk együtt!

Szurkoljunk együtt!
A műsorváltozás
jogát
fenntartjuk!

NORVÉGIA - MAGYARORSZÁG
június 16., 19:10

Részletek:
ujpest.hu/bajnokterasz
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A Ferencváros sem tudta térdre
kényszeríteni az öregﬁúkat!

Veretlenül
bajnokok
Huszonkétszer lépett pályára ebben
az idényben az Újpest FC öregﬁúk
csapata, és egyetlen egyszer sem kellett vereség után gratulálniuk az ellenfél játékosainak. Az utolsó fordulóban
az ősi riválist is legyőzték a Szusza Ferenc Stadionban (Újpest FC-FTC 2:1).

„A legerősebb összeállításban fogadtuk a Fradit,
hiszen a rangadó az mindig is rangadó marad a
két együttesnél” – mondta boldogan a csapat menedzsere, Ambrus Imre. „Mi bírtuk jobban, így nem
maradt el a győzelem és a diadal, veretlenül végeztünk a tabella élén.”
Szlezák Zoltán szinte valamennyi találkozón pályára lépett, és keményen útját állta az ellenfél csa-

Küzdősport
Több százan
hétköznapokra mozogtak
Leginkább az aerobikra hasonlít, bár
valóban minden küzdősportos elemet ötvöz zenei alapra a Harci Fitness.
Ütések és rúgások váltakozásából
épül fel az óratípus, amit ki is lehet
próbálni a Karinthy Frigyes ÁMK-ban.

Fekete Márton edző keleti harcművészetekkel foglalkozik egészen tini kora óta. Ezzel együtt a masszázs
és a csontkovácsolás mesterségét is elsajátította. A
tapasztalatai azt mutatják, a jó idő tartós beálltával
többen veszik rá magukat az emberek, hogy mozogni kezdjenek. A gyors bikiniszezon javító edzések közül jó lehetőség az alak formálására a harci ﬁtness,
hiszen mindent testrészt alaposan megmozgat. Márton szerint 2-3 hónap intenzív edzéssel már nagyon
szép eredményeket lehet elérni. Az edzésre azonban
nem csak fogyni vágyók járnak, hanem olyanok is,
akik erősödni, szálkásítani szeretnének, vagy épp a
napi stresszt akarják levezetni. Csatlakozni bármikor lehet, hisz ezek külön-külön órák, a mozgás „tananyag” nem épül egymásra.
D. ZS.

a hétvégén
Sportos városrész a negyedik kerület, hiszen több generáció mozgott
együtt a Nyári Sportparty-n, június
9-én. A favoritnak számító foci mellett röplabdáztak, ﬂoorballoztak és
sportoltak együtt a Tábor utcában
az újpestiek.
A program – az EB lázban talán nem is meglepő –
ez alkalommal főleg a fociról szólt, de természetesen más sportágak is szerepet kaptak a hétvégén.
A III. Bene Ferenc Labdarúgó Emléktornán délelőtt két korosztályban általános iskolás csapatok
mérték össze tudásukat, a felnőtteknek pedig kispályás labdarúgó torna indult délután. Az egyéb
sportágakban a kedvenceknek a parkröplabda, a
gyorstollaslabda – a ﬂoorball –, és a pontgyűjtő
verseny bizonyultak. Távolugrással, célba rúgással,

tárainak. „Barátok vagyunk, még akkor is, ha néha
összekoccannak a bokák, vagy éppen csúnyábban
nézünk egymásra egy-egy keményebb belemenést
követően.” – összegzett az egykori válogatott labdarúgó.
Az öregﬁúk pihennek a nyáron, ﬁgyelik a foci Eb
eseményeit, aztán ősztől újra indul a bajnokság.
G. G.

fekve nyomással és más ügyességi és erőnléti feladatokkal lehetett pontot gyűjteni, amit értékes
ajándékokra, újpestes pólóra, sapkára, vagy játékra is beválthattak a gyerekek.
A hagyományos programokon túl számos érdekesség várta az idelátogatókat. A gyerekek nagy
örömére két póniló is kilátogatott a Tábor utcába, a szülőket táncbemutatók szórakoztatták.
Délelőtt a PMS Dance csapata, délután pedig a
Starlight Dance Company lépett a pályára.
Délután egy izgalmas mérkőzést tekinthetett
meg a nagyérdemű: Újpest Önkormányzatának
csapata mérkőzött meg az Újpest FC válogatottjával. Bár mindkét csapat hősiesen küzdött, a kétszer 15 perces küzdelem végül a lila-fehérek győzelmével ért véget.
(antosa)
GYŐZTESEK
Floorball, alsós korcsoport: Újpest Hokicsapata
Floorball, felsős korcsoport: Váci Torpedó
III. Bene Ferenc Labdarúgó Emléktorna: Testnevelés Tagozatos Általános Iskola
Röplabda, gyerek: Fitti
Röplabda, felnőtt: Gyógyser
Kispályás labdarúgás: Pozsonyi FC
Főzőverseny: Angyalföldi fakanál
Különdíjban részesültek: Kiscserkészek, Nyár
utcai Fiúk, Újpest FC, UGYIH
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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
䊉 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
䊉 Újpesten, Vetés utcában, előkertes, másfél szobás,
téglából épült, jó állapotú, családi ház, gépkocsi beállóval, melléképülettel, pincével, 540 m2-es telekkel,
tulajdonostól eladó. I. á.: 22 MFt, tel.: 06-70-512-4108
䊉 46 m2-es, I. emeleti, azonnal költözhető, másfél
szobás, téglalakás, Perényi Zs. utcában, saját pincével, rendezett zárt lépcsőházban, tulajdonostól eladó. I. á.: 8,8 MFt, tel.: 06-70-329-1566
䊉 Izzó lakótelepen, Káposztásmegyeri úton, téglaépítésű, 53 m2-es, kétszobás, földszinti, rendezett
kocka társasházban eladó, kifejezetten csendes,
szép, zöld kertre néző, azonnal birtokba vehető lakás. I.á.: 10,7 MFt, tel.: 06-30-636-3243
䊉 Eladom Káposztásmegyer II-n, 23 éve épült, 65
m2-es, II. emeleti, liftes, panellakásomat. 9,5 MFt,
tel.: 06-1-380-8234
䊉 Tulajdonostól, 90 m2-es ház, 100 nöl telken, 3
szoba, összkomfortos + garázs + pince, felújításra
szorul. I. á.: 26 MFt, sürgős! Esetleg kis, 35 m2-es lakást beszámítok, tel.: 06-30-500-2424
䊉 Reprezentatív, 190 m2-es, 2 szintes családi ház, 5
éve épült. 3 szoba, nappali, étkező, 2 fürdőszoba, 2
wc, beépített konyha, kamra, 130 nöl telek. Extrák:
légkondi, nagy épített kandalló, vegyes gáz/fafűtés.
I. á.: 58 MFt, tel.: 06-30-500-2424
䊉 Budapesttől 35 km-re, Hévízgyökön, nagyon olcsó, összközműves építési telek eladó, de veteményes kertnek is használható, 4100 m2, megosztva is kapható, 1000 m2-ként szét van mérve, tel.:
06-20-968-2448
䊉 Újpesten, a Závodszky utcában, tulajdonostól
eladó, egy tehermentes, 53 m2-es, 1+2 félszoba,
hallos, erkélyes, jó állapotú, vízórás, parkettás, járólapos, III. emeleti panellakás. I. á.: 9,65 MFt, tel.:
06-30-263-1420
䊉 IV. kerületben eladó, 36 m2-es, egyszobás lakás,
téglaépítésű társasház földszintjén. Ház előtt buszmegálló. Aknás garázzsal együtt. I. á.: 7,8 MFt, tel.:
06-30-215-8442
Újpest kertvárosában, tulajdonostól, 110 m2-es,
újszerű, tetőtérbeépítéses, 4 és fél szobás, gardróbszobás, 2 fürdőszobás, hőszigetelt, korszerű családi
ház eladó. Az utca parkosított, csendes. Jó közlekedés. I.á.: 34,5 MFt, tel.: 06-30-630-1265
䊉 Eladó Őrbottyánban, 25 m -es téglaépület,
összközműves, gázzal fűthető, télisíthető. Beépített tetőtér, terasz, pince, mosdó, zuhanyzó, mosdó, 150 nöl telek, szőlő, gyümölcsfák, kerekes kút.
Horgász tótól 10 perc, Budapesttől 40 perc busszal.
Ár: 5 MFt, tel.: 06-1-370-2995
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䊉 Újpest központjában eladó újszerű, II. emeleti, 81 m2-es, 2,5 szobás, étkezős, duplakomfortos,
cirkós, erkélyes lakás. Ár: 22,9 MFt. Ill. bérbeadó a
József A. utcában igényes kialakítású, 3 szobás, erkélyes, III. emeleti (tetőtéri), bútorozott öröklakás,
gk. beállóval. Bérleti díj: 100 000 Ft/hó + rezsi, tel.:
06-70-637-2718

䊉 Újpest városközpontban, Kassai utcában, 61
m2-es, 1,5 szobás, hallos, II. emeleti, cirkófűtésű,
vízórás, téglaépítésű, átlagos állapotú polgári lakás, 8 m2-es pincei tárolóval eladó. Eladási ár: 10,4
MFt, tel.: 06-70-637-2718

Ingatlant kiad
䊉 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.: 06-30542-9435

Üzlet eladó

䊉 Matematika-fizika pótvizsgára felkészítést vállalok. Házhoz megyek, hétvégén is, tel.: 06-70554-1395

䊉 Eladó nyugdíjazás miatt 30 éve üzemelő, jó
forgalmú, főútvonalon lévő büfé, söröző „Nádas” kerthelyiséggel, lakással, raktárral, kerttel, tel.: 06-30-304-2947

Ingatlant cserél
䊉 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

Szolgáltatás
䊉 Megbízható, középkorú hölgy takarítást, vasalást, bevásárlást, idős ember és gyermek felügyeletét, főzést vállal. Egyedül élő/álló idős emberrel
eltartási szerződést kötnék, tel.: 06-20-968-2448
䊉 GÁZKÉSZÜLÉK-SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ! GÁZKÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁSA
– Készülék javítás, csere, új és felújított készülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig. Szerviz: 06-1230-7669; 06-30-2215-214. Üzlet: 1046 Bp., Nádor u. 73., tel.: 06-1-369-0422; 06-30-960-1138
䊉 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
䊉 Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások,
megbízható szakembertől. Korrekt áron, minőségi
munka, minden kerületben, tel.: 06-30-225-3618
䊉 Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 3062023, 06-70-234-7759
䊉 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
䊉 REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonika ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932

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

PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

Oktatás
䊉 Matematikából pótvizsgára felkészítés, nagy
gyakorlattal. Igény szerint házhoz is megyek, tel.:
06-30-297-4207, vagy 06-1-370-0674
䊉 Matematikából, magyarból korrepetálást, pótvizsgára, érettségire felkészítést vállal szaktanár
házaspár általános és középiskolásnak egyaránt,
tel.: 06-30-856-0975

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

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

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

䊉 Kiadó raktárak 40-200 m2-ig 800Ft/m2 áron
a Fóti út 81/B címen (Diego udvar), tel.: 06-70386-0152

OKJ SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

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

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

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

䊉 Matematika, fizika, kémia tantárgyakból pótvizsgára felkészítést vállalok a nyári szünetben.
Hatékony módszerek, eredmény centrikus egyéni
foglalkozások keretében, tapasztalt tanárnál, tel.:
06-30-729-0564, 06-1-782-4828
䊉 Basszusgitár oktatása Újpesten! Kezdőknek és haladóknak, nyugati iskolák és módszerek
alapján. Gyors fejlődés, szorgalommal, gyakorlással, biztosított. Mobil: 20-616-2422

Elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó cég keres három műszakos munkarendbe gyártósori karbantartót. Elvárások: villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettség,
minimum 5 éves gyártósori karbantartásban szerzett tapasztalat. Feladatok: gépek, gyártóberendezések
működésének felügyelete, megelőző és javító karbantartás, hibaelhárítás. Esetenként épületgépészeti feladatok elvégzése. Önéletrajzokat a
morocza@ferroelectronics.hu e-mail
címre várjuk.
Újpesti székhelyű Kft, gépkezelő-operátor munkakörbe, félvezető eszközök gyártására, több műszakos munkarendbe munkatársat keres.
Előny: hasonló területen szerzett tapasztalat, szakmunkás bizonyítvány.
Érdeklődi: 9-14 óráig, Királyné
Schmidt Rita üzemvezetőnél, tel.:
06-30-9649-106, vagy Horváth Zsolt
üzemvezetőnél, tel.: 06-20-5209-388

Állást kínál
䊉 A Duna-Mix Kft. váci munkahelyre felvételre keres 5 éves nyomdai tapasztalattal és
szakirányú végzettséggel rendelkező nyomdai minőségbiztosítási vezetőt, valamint kötészeti brigádvezetőt, tel.: 06-27-501-575/18.
mellék

Masszázs

Az Újpesti Gazdasági Találkozónak
köszönhetően megjelenő, ingyenes hirdetés

䊉 Szeretettel várom Önt kedvező árakkal a következő masszázs típusokra: svéd frissítő maszszázs, talpmasszázs, arcmasszázs, fogyasztó maszszázs. Tel.: 06-20-373-5873

Szabó Károly és fia!

Régiség

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!

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

Csőtörés, duguláselhárítás 0-24 h
A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!
Mobil.: 06-30-971-3782

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

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

Vegyes

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)

䊉 Eladom régi típusú, jó műszaki állapotú, sülylyeszthető varrógépemet, tel.: 06-380-8234

Eltartás
䊉 Komoly házaspár eltartási – életjáradéki szerződést kötne idős, magányos emberrel. Hívását
szeretettel várjuk, tel.: 06-70-431-9993, 06-70657-8189

Gondozás
䊉 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
06/30-624-9981-es telefonon várjuk.

Program
䊉 Nézze az EB-t és az OLIMPIÁT kivetítőn
az újpesti CSÜLÖK VENDÉGLŐ klímatizált
rendezvénytermében, tel.: 230-9182

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK
ÚJPESTEN!

Köszöntő
䊉 Drága Betti! Kívánok
neked 30. szülinapod alkalmából Nagyon Boldog
Születésnapot és egyben
Nagyon Boldog 2. évfordulót! Millió csók a Te Drágád. (Urbán Peti)

ÚJPESTI NAPLÓ – VI. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM, 2012. június 14.

Forrás: Piacfelügyelőség

Az Újpesti Piacés Vásárcsarnok
heti árai

Ke r e s z t r e j t v é n y
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Termék

Kereskedői ár Őstermelői ár

Termék

Kereskedői ár Őstermelői ár

Alma
Burgonya
Patisszon
Cukkini
Erőspaprika (db)
Fejeskáposzta
Kelkáposzta
Vöröskáposzta
Fejessaláta
Cékla
Karalábé (db)
Karfiol
Főzőtök
Paprika
Paradicsom
Retek
Spárga
Sárgarépa
Zöldbab
Brokkoli

280 Ft
129 Ft
199 Ft
148 Ft
50 Ft
148 Ft
198 Ft
149 Ft
100 Ft
199 Ft
120 Ft
348 Ft
199 Ft
399 Ft
349 Ft
120 Ft
300 Ft
260 Ft
798 Ft
299 Ft

Zöldborsó
Spenót, sóska
Tojás
Uborka
Újhagyma
Vöröshagyma
Zeller
Padlizsán
Banán
Narancs
Citrom
Őszibarack
Meggy
Kiwi
Eper
Málna (doboz)
Egres
Cseresznye
Görögdinnye
Sárgadinnye

248 Ft
300 Ft
26 Ft
149 Ft
100 Ft
98 Ft
150 Ft
449 Ft
299 Ft
350 Ft
398 Ft
598 Ft
598 Ft
350 Ft
699 Ft
200 Ft
500 Ft
599 Ft
198 Ft
348 Ft

250 Ft
160 Ft
100 Ft
150 Ft
200 Ft
180 Ft
150 Ft
500 Ft
600 Ft
150 Ft
250 Ft
1000 Ft

300 Ft
400 Ft
45 Ft
200 Ft
120 Ft
150 Ft
180 Ft

600 Ft
400 Ft
780 Ft
200 Ft

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. június 25-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4.,
Ady Endre Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló ez évi 21. lapszámában
megjelent rejtvényünk nyertes megfejtői: Fenyvesvölgyi Éva, ifj. Kerek István, Kobus Györgyné és Töpler-Dévald Judit. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.

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

II. Újpesti
Folklór Fesztivál
JÚNIUS 21-24.
Szent István tér
21. Csütörtök
Kirakodó vásár

17.00 CIMBALIBAND KONCERT
22. Péntek

19.00 FIRKIN KONCERT ÉS TÁNCHÁZ
21.00 Tûzfújók, Gólyalábasok, Tûzugrás
23. Szombat
14.00 Kisebbségi Önkormányzatok mûsora
16.00 Erkel Gyula Zeneiskola növendékei
17.00 „Miénk a színpad”, „Folk Fesztivál”
díjazottainak bemutatója

19.00 HOLDVIOLA KONCERT

II. Újpesti Folklór Fesztivál
A Kormorán zenekarral közös megrendezésben június 21-én veszi kezdetét a II. Újpesti Folklór Fesztivál. A június 24-ig tartó programsorozat a Szent István Téren lesz, és ingyenesen látogatható.
Jövő csütörtöktől vasárnapig szól majd a talpalávaló a Szent István téren. Autentikus népzenéket, és modern folk feldolgozásokat egyaránt hallhatnak a látogatók. A magyar mellett ír, horvát, román, bulgár népzenekarok, és táncegyüttesek fogják szórakoztatni a nagyérdeműt. Kísérőprogramként kirakodóvásár, tűzfújók, gólyalábasok, és tűzugrás színesítik a programot. Ifjú tehetségek is megmutathatják tudásukat a fesztiválon: fellépnek az
újpesti Erkel Gyula Zeneiskola növendékei és a Velencei Tehetségkutató Tábor legsikeresebb előadói. Közülük néhányan az idei Sziget Fesztiválon is felléphetnek. Mind a négy nap tartogat egy-egy híres folk zenekar koncertet.
A sort csütörtökön a Cimbaliband kezdi. Zenéjükben a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével. Igazi „multikulti” zenekar, szerb harmonikás,
magyar hegedűs, roma nagybőgős, magyar-sváb cimbalmos, gitáros. Zenéjük is sok forrásból táplálkozik: magyar népzene, klasszikus zene, jazz, balkáni népzene, és a rock ’n’ roll.
Péntek este a Firkin együttes lép fel. A zenekar vidám, kissé őrült ír muzsikájával mindig óriási hangulatot teremt. Céljuk, hogy az ismert ír nótákkal
felvidítsák, ellazítsák, megpörgessék a hallgatóságukat.
A szombati fellépő a népszerű Holdviola zenekar. Stílusuk az electro-folk,
de dalaikban rock, pop, és alternatív zenei elemek is fellelhetők. Előadásaik
a zene, a tánc, a színház és a ﬁlm ötvözetei, azaz a muzsikán kívül vizuális élményt is nyújt rajongóinak.

24. Vasárnap
14.00 Tánccsoportok bemutatása
16.00 Velencei Tehetségkutató tábor
legsikeresebb elôadói, csoportjai
18.00 Paye koncert

19.00 KORMORÁN KONCERT
MINDEN PROGRAM
INGYENESEN LÁTOGATHATÓ

A műsorváltozás
jogát
fenntartjuk!

Részletek:

ujpest.hu/folkfeszt

Az utolsó, azaz a vasárnapi fellépő, a Kormorán zenekar, a fesztivál szervezője is egyben. A legendás együttest 1976-ban alapította, a hatvanadik születésnapját ünneplő Koltay Gergely. A Kormorán hazánkban elsőként házasított magyar népzenei elemeket a rock zenével. Az elmúlt, több mint harminc évben, végigturnézták Európát, játszottak a tengerentúlon is. Majd’
száz albumot, és más hanghordozót adtak ki, és megannyi zenés színházi
előadás, opera, ﬁlmzene bizonyítja sokszínűségüket.
Az igényes népzene kedvelői válogathatnak a bő kínálatból, és ha valaki
néptánctudását fejlesztené, vagy csak gyönyörködne a vásári kavalkádban,
ott a helye a II. Újpesti Folklórfesztiválon!
J. M.

