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Belépés csak
tornacipőben!
A nemrég átadott hat Ovi-Foci pálya jól vizsgázik
a gyerekek körében a hétköznapokban is. 3.oldal

„ÚJPEST EGÉSZSÉGÉÉRT” DÍJASOK
Négy egészségügyi dolgozó vehette
át az „Újpest Egészségéért” Díjat, hetvenen pedig polgármesteri dicséretben és jutalomban részesültek a Semmelweis-nap alkalmából.
3. oldal

INDUL A BKV HAJÓJÁRATA
ÚJPESTRŐL
Új, menetrend szerinti hajójáratok
indulnak július 1-jétől. A járatok
egyike Újpestről, az Árpád úti kikötőből startol.
4. oldal

ÚJPEST ARCA 2012
Hamarosan lejár Újpest arcainak
mandátuma. Abban mindhárman
egyetértenek: érdemes elindulni a
versenyen. Még lehet jelentkezni!
11. oldal

MINDENT A SZEMNEK!
A nagy melegben csábító a pancsolás a Szent István téri szökőkútban
a Városháza mellett, de számos fertőzés forrása lehet és rendkívül balesetveszélyes is.
11. oldal
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20 éve alpolgármester
Különleges évfordulót köszönthetünk Újpesten:
Nagy Istvánt 20 évvel ezelőtt választották először
alpolgármesterré, és a rábízott pozíciót kis megszakítással, de azóta is töretlenül tölti be.

Új közösségi színtér, alapítványok
támogatása, egyezség az Állatmentő Ligával
A képviselőtestület nyári szünet előtti utolsó ülésén egy
káposztásmegyeri közösségi
tér kialakításáról, alapítványok
támogatásáról és az Állatmentő Ligával való együttműködés lehetőségéről is tárgyalt.
ÚJ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
KÁPOSZTÁSMEGYEREN
Káposztásmegyer II-n, a Megyeri úton
nyitja meg kapuit egy új művelődési
ház. Az új közösségi színtér otthont ad
majd azoknak a programoknak, melyeket az elmúlt időszakban alkalmi színtereken valósítottak meg a kisgyermekes
családok. Újpest központjában a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ, az Újpesti Ifjúsági Sport-és Szabadidőközpont és az Ady Endre Művelődési Központ összevonásával augusztus 31-től létrejön az Újpesti Kulturális
Központ. Ennek köszönhetően a városrész minden pontján biztosítottá válik
a közösségi és az egyéni művelődés lehetősége. A Megyeri úti helyiség – mely
korábban ﬁtneszteremként működött
–, megfelelő átalakítása után az Újpesti Kulturális Központ részeként kezdheti meg működését.
ALAPÍTVÁNYOK KAPNAK
TÁMOGATÁST
Három alapítvány kap támogatást a
képviselőtestület döntésének köszönhetően, összesen félmillió forint értékben. Az Ambrus 2005 Alapítvány, a Magyar Keresztény Misszió Alapítvány és a
PRO DOMO SUA Alapítvány támogatását a Civil Alapból ﬁnanszírozza az önkormányzat.

MEGVÁSÁROLJA AZ ÉPÍT ZRT.
RÉSZVÉNYEIT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.-t 1996-ban alapította a Fővárosi Önkormányzat, Újpest Önkormányzata, valamint a vagyonkezelő társaságok.
Az ÉPÍT Zrt. kiemelt feladata az újpesti és
káposztásmegyeri ingatlan-és térségfejlesztési program megvalósítása. Az elmúlt időszakban 2,7 milliárd forint értékű műszaki infrastruktúra kiépítése valósult meg.
Mintegy 1200 lakás épült fel, az Észak-pesti
Ipari Parkban működő 25 vállalkozás pedig
körülbelül 800 új munkahelyet teremtett.
Itt valósult meg az Aquaworld, a bérlakásépítési program, valamint az Astra-Zeneca
jégcsarnok. Mivel az ÉPÍT Zrt. Újpest Önkormányzatától egyre több, kizárólag kerületi feladat ellátásához kapcsolódó megbízást kap, így indokolt volt részvényesi
struktúrájának felülvizsgálata. A Fővárosi
Közgyűlés június 20-án úgy döntött, hogy
a birtokában lévő 30 millió forint névértékű ÉPÍT Zrt. részvényeket a névérték 80%án, azaz 24 millió forintért értékesíti az újpesti önkormányzat részére. Mivel egy egyszemélyes gazdasági társaság egyszerűbben
és hatékonyabban működtethető, a polgármester javaslatára a képviselőtestület az
ÚV Zrt., valamint a főváros tulajdonában
lévő részvények megvásárlásáról döntött.
EGYÜTTMŰKÖDÉS
AZ ÁLLATMENTŐ LIGÁVAL
Az önkormányzat együttműködési megállapodást javasolt az újpesti székhelyű Állatmentő Ligával. Ennek köszönhetően a jövőben a szervezet közreműködik majd az önkormányzat állatvédelmi feladatainak ellátásában, tájékoztatja a lakosságot az állattartási
szabályokról, előadásokat tart az újpesti óvodákban és iskolákban, és részt vesz az állatellenes cselekmények felderítésében.
a. a.

A szociális és egészségügyi területért felelős városvezetőt kollégái és barátai is köszöntötték, köztük Derce Tamás egykori polgármester, Vitáris Edit korábbi jegyző és Somos András Újpest díszpolgára.
Az évforduló alkalmából Nagy István egy
régi barátját és kollégáját, Dr. Hollósi AnNagy István (archív fotó)
tal országgyűlési képviselőt kérdeztük.
– Milyen régóta ismerik egymást?
H. A.: – István a 80-as években költözött a kerületbe és ebben az időszakban ﬁgyeltem fel arra, milyen komolyan foglalkoztatja őt az emberek gondja. Semmilyen hatalma sem volt, de a közéletben is érződött,
milyen határozottan képviseli a véleményét. Bármennyire is gyakorlati
ember – István számítástechnikai mérnökként dolgozott –, igazából
mindig is azt gondoltam, hogy a humán dolgok érdeklik őt jobban.
Tájékozott és elkötelezett a közélet iránt. Ritka elhivatottság, hogy
valaki kiáll az elképzelései mellett és következetesen képviseli azokat.
A húsz év eredményei hosszútávon igazából mindig őt igazolták.
– Mióta dolgoznak együtt?
H. A.: – 1992-ben Derce Tamás, elsőként a fővárosban, másik pártból jelölt meg alpolgármestereket, egyikőjük volt Nagy István. Ő
kapta a népjóléti – más szóval egészségügyi – és lakásügyek területét. Akkoriban keresett meg közös együttműködéssel, és szakmai elhivatottsága engem is meggyőzött.
Nagy István kötődése nem csak az újpestiek felé ﬁgyelemreméltó, hanem az egészségügyben dolgozókhoz is már ilyen régre nyúlik vissza.
– Milyen eredményeket tudott elérni alpolgármesterként?
H. A.: – Sikerült megszavaztatnia a közgyűléssel a járóbetegek számára egy korszerű ambulancia létesítését, amit a későbbiekben sikerült még tovább fejleszteni. Ennek már 17 éve, de jelenleg is nagy ﬁgyelemmel fordul az intézmény felé, hiszen épp most veszi kezdetét
közreműködésével a Szakrendelő rekonstrukciója. Évről-évre teremtett lehetőséget a kórház komfort színvonalának növelésére, és számos orvosi műszer beszerzésében is közben járt. Képviseletében hazánkban példátlan módon a helyi önkormányzat a nem tulajdonában lévő intézmény sorsát a szívén viselte és támogatta. Ez teljesen
egyedülálló a mai napig is.
– A politikus is ember, szokták mondani. Magánemberként is
ilyen önzetlen?
H. A.: – Alpolgármesterként nem csak a beruházásokban, hanem
az egészségügyben dolgozók szociális, lakhatási kérdéseikben is nyitott ajtókra találtak nála. A közbenjárására a mai napig együtt ünnepli Újpesten az egészségügyi közösség a Semmelweis-napot. Az ő
gondolatai alapján indult el a káposztásmegyeri egészségügyi napok
és ápolja a SZEI és a kórház közötti folyamatos kapcsolatot.
1994-95 óta családi barátokként is segítjük egymást. Ha igaz az a
mondás, hogy Újpest egy nagy család, akkor Nagy István már nem
hiába érkezett közénk, hiszen 20 éve tesz ezért a közösségért. Bízom
benne, hogy még nem fog visszavonulót fújni, bőven akad még számára, a segítségét igénylő feladat.
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Átadták az „Újpest
Egészségéért” Díjakat

Semmelweis nap
Négyen vehették át az „Újpest Egészségéért Díjat”, hetvenen pedig polgármesteri dicséretben és jutalomban részesültek a Semmelweis-nap
alkalmából. Az egészségügyi dolgozók elismeréseit Wintermantel Zsolt
polgármester és Nagy István alpolgármester adta át június 26-án, az
Újpesti Ifjúsági Sport-és Szabadidőközpontban.

Bírják a terhelést
az Ovi-Foci pályák
Újpest legendásan sportbarát városrész, speciálisan az óvodások testmozgására alkalmas sportpályák létesítésével járult hozzá az önormányzat
a gyerekek képességeinek fejlesztéséhez. A nemrég átadott hat Ovi-Foci pálya jól vizsgázik a hétköznapokban is.
A gyerekek ki is használják a lehetőséget, szinte állandóan foglalt a pálya a Vörösmarty, a Nyár, a Liget, a Lakkozó, a Homoktövis, és a JMK Óvodákban. Az Ovi-Foci Program keretében nem csak a
futball, hanem számos egyéb labdajáték alapjait is
elsajátíthatják a gyerkőcök.
A sportpálya mérete kifejezetten a legkisebbek igényeihez igazodik, 6x12 méteres, beruházási költsége az iskolai méretű pályák töredéke. Érdekessége, hogy egyszerre biztonságos – acél a szerkezete, műfű borítja – és egyszerre kuckós, így a
gyerekek számára kedves és barátságos helyszín a
mozgáshoz.
Dr. Tahon Róbert, Újpest jegyzője a tapasztalatokról beszélt a Nyár Óvodában. „Szerencsére, csak
jókat mondhatok. Mindenhol dicsérik a pályákat a
pedagógusok. Biztonságos, a műfű cseppet sem terheli meg a gyerekek lábát, az eszközök pedig jól
szolgálják az oktatást.”
A folytatás sem marad el, újabb pályák építését
tervezik a Városházán. A jegyző elmondta, hogy
hat újabb pálya építését már megszavazta a képviselő testület, amelyeket ősszel majd birtokba is vehetnek a gyerekek.
gergely

Korsós Albertné és Rossu Veronika

Rendelőben. Munka mellett szerezte meg az emeltszintű szakápolói, illetve onkológiai szakápolói képesítést. Munkája során szinte egy személyben szervezte meg a lakosok onkológiai gondozását.
Dr. Szekeres Sándor, a Károlyi Sándor Kórház baleseti sebészeti osztály osztályvezető-helyettes főorvosa. 1978-ban végzett a SOTE általános orvosi karán. 1978–1982 között a ceglédi kórház traumatológiáján dolgozott, 1982-től a Károlyi Sándor Kórház
Baleseti sebészeti osztályának dolgozója. Kiváló szakmai munkája elismeréseként 1989-ben adjunktusi,
1997-ben főorvosi kinevezésben részesült. 1983-ban
általános sebészeti, 1985-ben traumatológusi szakképesítést szerzett. Az elhúzódó csontgyógyulások
és csontpótlások terén új eljárásokat vezetett be az
osztályon. Az elmúlt 30 évben számtalan beteg köszönheti gyógyulását odaadó szakmai tevékenységének, türelmének, empatikus hozzáállásának.
Vörös László, a Kunhalom u. 1. szám alatti rendelő nyugalmazott felnőtt háziorvosa. Újpesti orvos dinasztia sarja. Miután az orvosi egyetemre nem
vették fel, öt évig vasesztergályos volt. Diplomáját
1968-ban szerezte az Orvostudományi Egyetemen.
Parádfürdőn majd a dunaújvárosi kórházban dolgozott. Neurológiai szakvizsgát 1973-ban tett. 1975től körzeti majd családorvos, háziorvosi szakvizsgát
2000-ben tett. 36 éve dolgozik háziorvosként Újpesten. Köztiszteletnek és közmegbecsülésnek örvend.
Ebben az évben ugyanabból a körzetből ment nyugdíjba, ahol újpesti pályáját kezdte.
antosa
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izenöt éve hagyomány Újpesten, hogy a
Semmelweis Nap, vagyis a magyar egészségügy napjának alkalmából jutalomban
részesítik a terület dolgozóit. Az önkormányzat
2001-ben alapította az „Újpest Egészségéért” Díjat,
mely annak adományozható, aki az egészségügyi
vagy szociális területen az újpesti lakosok egészségéért, jólétéért végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős
mértékben hozzájárult Újpest egészségügyének,
szociális ellátásának fejlesztéséhez.
Korsós Albertné, a Károlyi Sándor Kórház neurológiai osztályának ápolója. Mindenki „Dudija”, a
neurológiai osztály legendájának számít. Rendíthetetlenül dolgozik közel 40 éve. Adminisztrátorként
kezdett a Károlyi Sándor Kórház Idegosztályán. Pár
év múlva váltott a nővéri pályára, ahol végigjárta a
ranglétrát. Kiváló szakmai tapasztalattal rendelkezik. Szívesen és türelmesen segíti a ﬁatal kollégákat
a beilleszkedésben és a szakmai kérdésekben egyaránt. A betegekkel türelmes, odaadó, megértő.
Tudásával, kreativitásával és humorérzékével kivívta munkatársai elismerését.
Rossu Veronika, a Szakorvosi rendelő onkológiai
gondozás vezető asszisztense. Szakmai pályafutását 1968-ban kezdte, 1985 óta dolgozik a Szakorvosi
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Az Önkormányzat megbízásából elkészült az Újpest, Váci út – Fóti út – Czuczor u. – Pintér József u. által határolt tömb szabályozási terve. A tervet az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdésében előírt kötelezettségnek eleget téve 2012. július 1-től július 31-ig közszemlére függesztjük.
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 14:00-18:00, szerdánként 10:00-17:00, péntekenként 8:00-1230
óra között) a Főépítészi Iroda munkatársai konzultációs lehetőséget biztosítanak. A tervvel kapcsolatos konzultáció során az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a terv egészét, avagy annak bármely
részletét illetően, továbbá észrevételeiket a helyszínen elhelyezett vendégkönyvben is rögzíthetik.
Wintermantel Zsolt polgármester
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Indul a BKV
hajójárata
Újpestről
Új, menetrend szerinti hajójáratokat
indít július 1-jétől a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV Zrt. A járatok egyike Újpestről, az Árpád úti kikötőből startol. A fejlesztés célja egy
új és korszerű közösségi közlekedési
alternatíva biztosítása.
Három hajójárat indul július elsejétől, a D11-es és a
D12-es hétköznapokon, a D13-as hétvégén közlekedik. Az újpesti Árpád úti kikötőből induló D 11-es
járat a pesti oldalon a Meder utca, Népfürdő utca,
Dráva utca, Jászai Mari tér, Petőﬁ tér és a Boráros

tér érintésével egészen a Haller utcáig közlekedik, a
budai oldalon pedig három helyen, a Batthány téren, a Szent Gellért téren és az A38-as Hajónál áll
meg. A D12-es és a D13-as hajók a Római-part és a
Kopaszi-gát között közlekednek majd.
A hajók munkanapokon a kora reggeli óráktól egészen estig, óránként indulnak. A járatokat
hétköznap 400 forintos, a helyszínen váltott jegygyel lehet igénybe venni, illetve aki érvényes Budapest-bérlettel, vagy bármilyen 24 órás vagy annál

hosszabb érvényességű jeggyel rendelkezik, munkanapokon ingyenesen utazhat. A 6 éven aluliak és
65 év felettiek mindennap ingyen használhatják a
járatokat.
A járat valamennyi kikötője új vagy felújított,
emellett akadálymentesített is. A hajók is egységes arculatot kaptak, valamint a belső terüket is
modernizálták. A megállókban kerékpártárolók is
épültek, de a hajókra is fel lehet szállni biciklivel.
antosa

Miniszteri elismerés
az igazgatóhelyettesnek
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták
munkájáért a Homoktövis Általános Iskola igazgatóhelyettesét. A tanévzáró értekezleten dr. Molnár Szabolcs alpolgármester adta át a kitüntetést.

Egység és vita
Káposztásmegyeren
Váratlanul nagy vita keveredett a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat júniusi ülésén. Azzal mindenki
egyetértetett, hogy kell egy közösségi ház, csak a költségvetésében nem egyeztek meg, így levették a napirendről.
Emellett két civil szervezet is beszámolt a tevékenységéről.

J

únius 20-án visszajáró vendégként fogadta az alpolgármestert Gyöngyösiné Földesi Klára, az iskola igazgatónője. A tanévzáró értekezleten igazi meglepetésként szolgált, hogy dr. Molnár Szabolcs pedagógusi pályája elismeréseként Baloghné Béni Gabriella igazgatóhelyettesnek átadta a miniszteri kitüntetést. „Nagy öröm az intézmény fenntartója, az önkormányzat nevében is átnyújtani elismerést
időnként a pedagógusoknak, de az
még szebb, ha máshonnan érkezik a
kitüntetés.” – adta át a jutalmat az alpolgármester.

Az igazgatóhelyettes visszaemlékezett arra az időre is, amikor az iskola épült: négy betonoszlop állt, és
fapallókon jártak. Munkaszeretete
azóta sem változott, az iskolához és
Újpesthez köti, a következő tanévben ugyanúgy, ahogy a kezdetek óta
mindig is.

Á. T.

Dr. Dabous Fayez elöljáró nyitotta meg az ülést, és mindjárt a lényegre tért:
nagyszerű lehetőség kínálkozik arra, hogy a káposztásmegyeri közösség tovább
erősödjön, ugyanis az önkormányzat megvásárolhat egy házat hatvan millió
forintért. Az ingatlant független értékbecslő becsülte fel, és kedvező feltételekkel veheti meg az önkormányzat. Szalma Botond önkormányzati képviselő
is egyetértett azzal, hogy jó lenne egy ilyen közösségi hely Káposztásmegyeren,
csak a részletekben tértek el a vélemények, így levették a napirendről a kérdést.
Felvetődött a Farkaserdő és a Homoktövis utca kereszteződésében létesítendő körforgalom kialakításának lehetősége is. Ezek után két civil szervezet képviselője számolt be a tevékenységéről. A Káposztásmegyeri Családok Egyesülete nevében Molnár Levente számos javaslatot tett, ami Újpest hasznára válhat.
Varanka Zoltánné a Napraforgó Alapítvány képviselőjeként számolt be a tevékenységükről, és megköszönte az önkormányzat segítségét.
Á.T.
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SZTK: Start
előtt a felújítás
Célegyenesébe fordult a Görgey úti
szakrendelő felújítási munkálatainak
előkészítése. Az áprilisban kiírt pályázat június közepén zárult le. Ennek
eredményeként hamarosan megkezdődhet a szakrendelő rekonstrukciója.
Az Újpest Önkormányzata közbeszerzési pályázatot
írt ki a szakrendelő energetikai korszerűsítésére. A
pályázati kiírásban a nyílászárók cseréje, a homlokzat
szigetelése, burkolása, fűtés-hűtés- és világításkorsze-

rűsítés szerepelt. Minderről a projekt lebonyolítását
végző cég, az Épít Zrt. adott tájékoztatást.
A nyertes pályázókkal a szerződéskötések a következő napokban várhatók. A munkák megkezdése előtt lebontották az épülethez közeli üzlethelyiségeket, mivel szükséges volt munkaterületet biztosítani az elvégzendő feladatokhoz. A bontási munkákat
az Újpest Városgondnokság Kft. végezte, akik elszállították a keletkező építési törmeléket, és rendezték
a területet.
A rendelőintézet belső udvarán álló ideiglenes
raktárépületet a Károlyi Kórház használja. A homlokzat szigetelési munkák megkezdéséhez ezeket a
bádog építményeket is el kell majd bontani. A Károlyi Kórház a raktár kiürítése érdekében úgy döntött, hogy az UV Zrt.-től bérel helyiségeket, amelyek
átalakítását a bérbeadó. a Kórház igényeinek megfelelően végzi. Az átköltözés néhány napon belül
megtörténhet.

Köztér
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Tisztelettel meghívom Önt
családjával, partnerével, barátaival együtt
a holokauszt újpesti áldozatainak
emléknapja alkalmából rendezendő megemlékezésre,
2012. július 11-én, szerdán 16 órakor,
Újpesten a Mártírok utca kereszteződésében lévő,
az elhurcoltak emlékére állított emléktáblához.

Emlékezzünk együtt!

Wintermantel Zsolt
Újpest polgármestere

Koszorúzás az újpesti
polgárokért
Koszorút helyezett el a Deák Ferenc utca 23-as számú
ház falán Hladony Sándor városfejlesztési tanácsnok és
Németh Edit Éva önkormányzati képviselő a Tanácsköztársaság 133 napja alatt meggyilkolt újpesti polgárokra
emlékezve a múlt hétvégén.
Haláluk 93. évfordulóján, a Deák Ferenc
utca 23-as számú épület falán az emléktábla azt hirdeti: „A kommunizmus első
magyarországi tombolása, a véres Tanácsköztársaság 133 napja alatt meggyilkolt újpesti honﬁtársaink, Dezső Elemér,
Hajden László, Martinovitch Béla, Orczy
Karó Imre, Papp Imre, Rojcsek László, Szűcs
János, Takács Károly, és egy ismeretlen, úriasan öltözött férﬁ emlékének állíttatott.”
Az önkormányzat június 24-én, vasárnap délután helyezte el koszorúját az
emléktáblán. Az ünnepség után Hladony tanácsnok elbeszélgetett az emberekkel, ismertette az emléktábla történetét.
Á.T.

Emlékezés egy újpesti lokálpatriótára
Fájdalmas veszteség érte Újpest
civil társadalmát: június 19-én
váratlanul elhunyt dr. Szerényi
Antalné Újpestért-díjas helytörténész, középiskolai tanár.
Szerényi Antalné 1942-ben kapott
diplomát a Budapesti Tudományegyetemen. 1947-től mint magyar–
francia–orosz szakos tanár kezdte pályáját az újpesti kereskedelmi szakközépiskolában, a mai Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskolában. Élete első és egyben utolsó munkahelye volt.
A köztiszteletben álló pedagógus hatalmas életművet hagyott ránk. Újpest értékes múltját kutatta, az ötvenes években megszervezte a helytörténeti kutatásokat. Később közéleti feladatokat is vállalt, 1994-ben
többek mellett tankönyvet írt és szorgalmazta a helytörténet oktatást
az újpesti iskolákban. 1995-ben alapító tagja volt az Újpesti Városvédő
Egyesületnek és haláláig az elnökségben dolgozott. Munkáját számos
kitüntetéssel is elismerték: tulajdonosa az Arany Horgony emlékéremnek, a Pedagógia Szolgálatáért, a Budapestért kitüntetéseknek.
Nyugodjék békében!
Kadlecovits Géza, az Újpesti Városvédő Egyesület
tiszteletbeli elnöke, Újpest Díszpolgára
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Made in
Újpest
Amikor férﬁ
kéztől szépülnek
a hölgyek
Ezüstkoszorús fodrászt rejteget Újpest belvárosa. A Tóth fodrászatot
1948-ban alapították. Az üzletben
ma már a harmadik generáció foglalkozik a frizurákkal.

T

ihamér gyakorlatilag az apja szalonjában
nőtt fel. Egy percig se volt kérdés, hogy a
mára már ezüstkoszorús mester a fodrászatot fogja tovább vinni.
A mesterfodrász tanulóévei után számos versenyen vett részt, a hatvanas években rendszerint
elhozta a világbajnoki elismeréseket, nemegyszer

arannyal tért haza. Ezért nagyon hálás tanítójának, Tárnoki Laci bácsinak.
Akkoriban még külön szakmának számított a
női és a férﬁfodrászat, napjainkra már elmosódtak a határok. Tihamér számára még mindig a
hölgyek hajkoronája a nagyobb kihívás. Nem csak
a változatosság, hanem a színek miatt is, hisz igencsak sok tapasztalatra és jó emberismeretre van
szükség ahhoz, hogy elégedett, mosolygós hölgyek álljanak fel a fodrász székből.
Az egykor tanult fogásokat és tapasztalatait Tihamér nagyon sok ifjú fodrásznak adta át az elmúlt évtizedekben, a legfontosabb mégis saját
ﬁa tanítása volt. Gábor nagyon ﬁatal, húszas évei
elején jár és még nem is döntötte el, mit akar csinálni később. A nyelvtanulás a hobbija, bár a fri-

zurakészítésbe is beleszeretett és azon gondolkodik, hogyan vihetné majdan tovább a családi
örökséget. Pedig nem volt ez mindig így. Gábor
gyerekként rettegett az ollótól. „Nagyon nehéz
volt levágni a hajam, Marika néninek és anyának
kellett lefognia, hogy apa hozzányúlhasson, nem
szerettem a fodrászatba járni” – mesélte az ifjú
hajszobrász.
Az újpestiek bizonyára még sokáig élvezhetik a
Tóth fodrászatot, hisz a negyedik generációból is
készülődik már egy unoka, hogy az ősök nyomdokaiba lépjen.
D. Zs.
Tóth Tihamér Fodrász szalon
Lebstück Mária utca 40.
Tel.: 06 20 590 6470

Hahóóó! Fotó!

Újpesti Élet-képek

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 ké-

Fotózza Újpest jelenét!

A

pet küldjék be szerkesztőségünkbe!
Örömmel tesszük közzé a kisbabákról készült fotókat – névvel ellátva – az Újpesti Naplóban, illetve a
Újpest-Káposztásmegyer Facebook
oldalunkon. E-mail címünk:
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Felhívjuk azon kismamák ﬁgyelmét, akik megkapták a babaköszöntő
csomagot, hogy az Újpest Önkormányzata Babaszépségversenyt rendez. A verseny július 13-án, pénteken lesz a Bajnok Teraszon. Jelentkezni
június 28–július 9. között lehet az ujpestarca@ujpestimedia.hu e-mail
címen. Várjuk a jelentkezőket!

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.)
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Újpesti
műsortükör
2012. június 29–július 6-ig
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
 Vályi Csaba képzőművész kiállítása.
Megtekinthető: július 8-ig, 11–18 óra
között. Újpest Galéria
 Azerbajdzsáni grafikák. Megtekinthető:
július 8-ig, 11–18 óra között. Újpest Galéria
 „Karinthya Múzeum” – „Karinthya
polgárainak” műveiből összeállított
kiállítás. Szeptember 15-ig, hétköznaponként 10–18-ig. Karinthy Frigyes ÁMK
Főépület

Július 1., vasárnap
ZENÉS, TÁNCOS EST
 17.00: Hétvégi randevú. Játszik a Szilver
zenekar. Ady Endre Művelődési Központ

Július 2., hétfő
A VAKÁCIÓ IDEJÉRE
 9.00–16.00: Nyári sportprogramok 10
év feletti diákoknak. Július 2–től augusztus 31-ig. Heti és havi bérlettel látogatható. Halassy Olivér Sportközpont

Torna egy nyáron át
Folyamatos bekapcsolódási lehetőséget
kínálva nyáron is kondicionáló és zsírégető torna színhelye az Ady Endre
Művelődési Központ. A program során az
időskorúakat is várják.
A konditornát hétfőn és szerdán
17–18 óráig, majd 18–19 óráig látogathat-

ják az érdeklődők. Péntekenként 17.30–
18.30-ig és 18.30–19.30-ig lehet mozogni.
A napijegy 800 forint, de a szervezők 12
alkalomra szóló, kedvezményes havi bérletet is ajánlanak 5300-ért.

Vályi Csaba kiállítása
Vályi Csaba festő, grafikusművész, Kmetty
János, Hincz Gyula, Domanovszky Endre egykori tanítványának alkotásaival találkozhatunk az Újpest Galériában. Vályi Csaba az
ART-ŐR képzőművész csoport tagja és rendszeres kiállítója. A 70-es évektől főleg grafikával foglalkozik, rézkarcokat, színes linómetszeteket készít és akvarelleket fest, figuratív és
természetelvű megközelítéssel. Az Újpest
Galériában július 8-ig tart nyitva a tárlat.

Azerbajdzsáni grafikák

Mozaik
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Gyere és töltsd sportosan
a nyarat a barátaiddal!
A Halassy Olivér Sportközpont (1145 Budapest, Pozsonyi u. 4/c.)
nyári diák sportbérletet biztosít július 2–augusztus 31.,
9.00-16.00 között a 10 év feletti diákok részére.
Bérletek a helyszínen vásárolhatók. Heti bérlet: 1000 Ft,
havi bérlet: 3500 Ft. A helyszínen 500 Ft ellenében igényelni lehet
meleg ebédet, előző nap 10 óráig.
A büfé előtti területen kártya, darts és sakk lehetősége biztosított.
h., sz., p.: ASZTALITENISZ; k.: TEREMFOCI; cs.: RÖPLABDA
További információ: sporttitkarsag@ugyih.hu, Tel.: 1/369-2118
Az Újpesti Napló legközelebb július 24-én jelenik meg.
Kövessen minket addig is az Újpest-Káposztásmegyer Facebook
oldalon, vagy a www.ujpest.hu honlapon!

Azerbajdzsáni grafikákból nyílt kiállítás 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.

Vakációs sport
A Halassy Olivér Sportközpont nyári diák
sportbérletet biztosít 10 év feletti diákok
részére a nyári szünidő idején. A július 2-től
augusztus 31-ig tartó időszakban, heti turnusokban, asztalitenisz, teremfoci, röplabda várja
a diákokat továbbá kártya, darts és sakk.
Bérletek a helyszínen válthatók. Egy hétre 1000
Ft, egy hónapra 3500 Ft-ért. Meleg ebéd is igényelhető. (Cím: 1145 Bp., Pozsonyi út 4/C)

Halad az Öko Park kivitelezése
A Király utcában adták át az első
ÖKO Parkot tavaly Újpesten. A
kezdeményezés sikerét jelzi, hogy
nemsokára a Bárdos Artúr utca és
a Latabár Kálmán utca közötti
területen a második ÖKO Parkot is
birtokba vehetik az újpestiek.
Az ökológiai parkban amit csak
lehet, újrahasznosítanak a parkfelújítás során a környezettudatosság jegyében. A második újpesti ÖKO Park kivitelezése jó ütemben halad. A növényzet és a gyep is felújításra kerül, háromezer darab,
kevés locsolást igénylő növényzetet ültetnek be a kivitelezők. A növények egy
madárbarát program alapját is jelentik, így megfelelő élőhelyet és táplálékforrást
kaphatnak az énekes madarak is.
A park terveinek lényege, hogy ami menthető, az megújításra kerül: a régi rossz,
elbontott burkolatokat helyben újrahasznosítják, ledarálják és az új burkolatok
alapjaihoz felhasználják. A kiemelt és feleslegessé váló földből pedig egy hangfogó
domb épül, jelentősen csökkentve az Árpád út felől érkező zajokat. Készül új kutyafuttató, a megújul a sportpálya és új eszközök is kerülnek majd a parkba. Kézilabda
kapuk, kis focikapuk, és kosárlabda palánkok várják az idelátogatókat.
A. A.

Tévé-Néző
A június 29-i Újpesti Híradóban többek között beszámolót láthatnak a testületi ülésről, illetve arról, hogy milyen igazolásokat eszközölt az Újpest FC az őszi szezonra. Az Újpesti Körképből megtudhatják, hogy érezték magukat az újpestiek a Folklórfesztiválon, valamint Curtis, az újpesti rapper mesél új lemezéről. Az
Újpesti Kávéházban ezúttal a Parlament Televízió portréját láthatják Wintermantel Zsoltról, Újpest polgármesteréről.
Az ÚKTV péntekenként hét órától friss műsorokkal várja nézőit!
Csatlakozzon az ÚKTV-hez a Facebook-on is!

Zárva a gyűjtemény
Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény július 1-jétől szeptember 3-ig
zárva tart. Nyitás: szeptember 4-én 10 órakor. Nyáron az ilyenkor szokásos háttérmunkák folynak, sürgős ügyekben a 370-0652 illetve a
06-70-430-5609-es telefonon lehet bennünket elérni.
Szöllősy Marianne gyűjteményvezető

Már 9436-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!

27.

1.

2.

hétf
hé
tfő

10.00-18.00: „Karinthya Múzeum”.
„Karinthya polgárainak” műveiből
összeállított kiállítás. Szeptember 15-ig.

11.00-18.00: Azerbajdzsáni graﬁkák.
Július 8-ig.
Újpest Galéria

11.00-18.00: Vályi Csaba
képzőművész kiállítása. Július 8-ig.
Újpest Galéria

Európa-bajnokság
20.45:
EB döntő.

a Szent István téren
Óriáskivetítőn a labdarúgó

pént
pé
nt e k

vasá
va
sárn
nap
ap

RADICS GIGI

BIKINI

SZTÁROK A SZÍNPADON:

A SZENT ISTVÁN TÉREN

AUGUSZTUS 29 – SZEPTEMBER 2.

ÚJPESTI
VÁROSNAPOK

Előzetes

Programnaptár

a Szent István téren

minden nap

július 27 –
augusztus 12.

eseményei

olimpiai játékok

a XXX. nyári

Óriáskivetítôn

ujpest.hu

Részletes információk:

Keress minket a facebook-on is!
facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonproﬁt Kft. Ügyvezető igazgató: Tóth Sándor Projektfelelős: Rassovszky Julianna Szerkesztő: Bangha Katalin
Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Központ, 1043 Bp., Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, E-mail: szerkesztoseg@ujpestmedia.hu
Lapterv, nyomdai előkészítés: Zorder Media Kft. Terjeszti: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonproﬁt Kft. Megjelenik havonta 200 példányban.

Megemlékezés
és koszorúzás.
IV., Mártírok u. 58.

11.

1939-1945

16.00: A II. világháborúban
elhurcolt újpesti
polgárok
emléknapja.

szer
e da
da

FILMEK, MESÉK,
SPORTESEMÉNYEK, KARAOKE,
MEGLEPETÉS PROGRAMOK, BÜFÉK

JÚLIUS 2 – JÚLIUS 26.

MINDEN NAP NYITVA!

MINDEN NAP NYÁR!

9.00-16.00: Nyári sporttábor. Minden nap.
Heti vagy havi bérlettel látogatható.
Augusztus 31-ig.
Halassy Olivér Sportközpont

Karinthy Frigyes ÁMK, Főépület

Az Újpesti Ifjúsági Sportés Szabadidőközpont
főbejáratánál.

1042 Budapest,
István út 17-19.
ujpest.hu/ajandekbolt

700 Ft

Most kedvezményes áron!

ÚJPESTI IFJÚSÁGI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT,
ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
1042 Budapest, István út 17-19.
Telefon: 06 1 231 7070
www.ugyih.hu

KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
Főépület: 1048 Budapest, Hajló u. 2-8.
Közösségi Ház: 1048 Budapest, Lóverseny tér 6.
Telefon: 06 1 380 6163, 06 1 380 6188
www.karinthymk.sulinet.hu

ÚJPESTI POLGÁR CENTRUM
ÚJPEST GALÉRIA
1043 Budapest, Árpád út 66.
Telefon: 06 1 231 6000
www.adymk.hu

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
1043 Budapest, Tavasz u. 4.
Telefon: 06 1 231 6000
www.adymk.hu

az intézmények fenntartják.
Naprakész információkért érdeklődjön
az alábbi elérhetőségeken!

A programok változtatásának jogát

TARÁNY TAMÁS CURTIS ZOLA
TÓTH GABI BACK II BLACK
KOVÁTS VERA KOCSIS TIBOR
MÁTÉ PÉTER EMLÉKKONCERT
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P Á R T H Í R E K
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
FOGADÓÓRÁJA
Kiss Péter országgyűlési képviselő fogadóórát tart július 24-én kedden 13
órától. Bejelentkezés, vagy más időpont megbeszélése a 441-5555-ös telefonszámon.
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezete

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 kategóriában 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

Gyűlnek a kupakok Imikének
Az Újpesti Ifjúsági Sportés Szabadidőközpont és
az Újpesti Cseriti nagyszabású
kupakgyűjtési
akciót indított P. Imike,
újpesti kisﬁú járássegítő
gépének beszerzésére.
Több újpesti cég is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az intézményekből a Pozsonyi Óvoda, a
Virág Óvoda, a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola tanulói és a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ csapata már hozzájárultak kupakjaival az akció sikerességéhez. Az adakozás kapcsán megmozdult nem csak Újpest apraja-nagyja,

Tájékoztatjuk az érdeklődőket,
hogy irodánk nyáron a megszokott nyitvatartási renddel folyamatosan működik. A Fidesz – MPSZ
Újpesti Szervezetének ingyenes jogsegély
szolgálata, illetve a képviselői fogadóórák
július és augusztus hónapban szünetelnek.
Irodánk nyitva tartása: H–P: 11-18-ig. Cím:
1042 Bp., 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, 06-70-381-8193.
FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén,
18 órától, a fenti címen.
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Újpesti Szervezete

ti 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 06-20-5187830-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
MEGHÍVÓ TEADÉLUTÁNRA
Tisztelettel meghívom Önt július 4-én
szerdán 16.30-kor kezdődő Teadélutánra
– egy kötetlen beszélhetésre – az újpesti
MSZP irodába, a Nádor u. 1-be.
Kiss Péter országgyűlési képviselő
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezete
www.mszpujpest.hu

www.ujpestijobbik.hu
FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakcióvezető szeptemberig
nem tart fogadóórát a Karinthy Frigyes
ÁMK Közösségi Házában. E-mailben
azonban megkereshető. Elérhetőségek:
kdnpujpest@gmail.com, szalma.botond@
kdnpbudapest.hu, valamint Szalma.botond@
ujpest.hu
FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányza-

messzebbre is eljutott a segítségkérés híre. A piacra több zsáknyi PET tető érkezett egy 13. kerületi
iskolából, a Családi Napra pedig Hatvanból egy lelkes család hozt el „adományukat”.
Az összegyűlt sok-sok zsáknyi kupak a Szaki
Trans Kft. segítségével már el is jutott Tinnyére,
a műanyag feldolgozóba. A mázsáláskor kiderült,
az eddig összegyűjtött 1150 kg kupakból összesen
74.750 Ft gyűlt össze, mely a Cseriti számlájára került beﬁzetésre P. Imike javára.
Köszönjük Újpest!
A 600 ezer forint értékű gép megvásárlásához
még kb 8100 kg kupakra van szükség.
Továbbra is várjuk a lelkes kis és nagy kupakgyűjtőket!
Gyűjtsük össze a hiányzó 8100 kg kupakot!

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

GYŰJTŐPONTOK
• Polgármesteri Hivatal (1041 Budapest, István út 14.)
• Okmányiroda (1042 Budapest, István út 15.)
• Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Iroda (1048 Budapest,
Hajló utca 42-44.)
• Pluto Állateledel és Horgászbolt (1048 Bp., Csíkszentiván u. 1.)
• Kölyökpark (1047 Budapest, Attila u. 156-158.)
• Csupa Csibe Csirke Falatozó (1042 Bp., József Attila u 82.)
• Újpesti Piac (1042 Budapest, Szent István tér 12.)
• Halassy Olivér Sportközpont (1045 Bp., Pozsonyi u. 4/C.)
• Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont: (1042 Budapest, István út 17-19.)
• Ady Endre Művelődési Központ (1043 Bp., Tavasz u. 4)
• Jópofa Kofa (Zöldség - Gyümölcs, 1048 Bp., Sárpatak u. 2.)
• Manó Módi Gyermek és Baba divatbolt (1048 Bp., Lakkozó u. 9.)
• 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!
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Megéri Újpest Arcának lenni!

Mindent a szemnek!

Hamarosan lejár Újpest arcainak mandátuma. Gabaj Zsóﬁát, Illés Klaudiát és Molnár Krisztiánt tavaly augusztusban,
az Újpesti Városnapokon választotta meg a zsűri és az újpesti közönség. A megtisztelő cím sok ajándékkal és még
annál is több élménnyel gazdagította a ﬁatalokat.

Május eleje óta csobog a Szent István téri szökőkút a
Városháza mellett. A nagy melegben csábító a pancsolás, de számos fertőzés forrása lehet és a csúszós kő miatt rendkívül balesetveszélyes is.

Zsóﬁt csendes, mosolygós, kicsit visszahúzódó lánynak ismertük meg, mára határozott felnőtt nővé érett. Már nincs zavarban, ha kamera vagy közönség elé
kell állnia. A ﬁatal szépség azt mondta: nagyon sok segítséget kaptak. Már a
megmérettetés előtt is tánctanár és stylist foglalkozott velük, azóta pedig még
többet tanultak.
Klaudia élete is alaposan megváltozott. Ma már az országot járja Patai Anna
háttértáncosaként, igaz ezt több éves tánctanulás előzte meg. A rendszeres
délutáni táncórák mellett azonban a szőke leányzó is minden feladatot szívesen vállalt, amire Újpest Arcaként kérték. Annak örült leginkább, amikor karitatív jellegű feladattal bízták meg őket. A karácsony előtti ajándékgyűjtés volt
a leginkább testhezálló megbízás számára.
Krisztián a színes programokat élvezte leginkább. A legszebb ﬁatalember szívesen kóstolta a fagylaltokat a versenyen, vidáman bulizott az összes rendezvényen és kifejezetten élvezi a hölgykoszorút, sőt azt is, hogy olykor idegenek is
ráköszönnek. Alig 13 évesen ismert lett az arca.
Abban mindhárman egyetértenek: érdemes elindulni az Újpest Arca versenyen és aki színpadra áll, annak egy jó tanács a 2011-es év legszebbjeitől: „add
önmagad!”
D. Zs.

A következő korosztályokban várjuk lányok
és ﬁúk jelentkezését:
9–12 éves korig (Csak azok jelentkezhetnek, akik a 12. életévüket szeptember 2-ig nem töltik be.) 16–20 éves korig (Csak azok jelentkezhetnek, akik
a 20. életévüket szeptember 2-ig nem töltik be.) Jelentkezni július 15. éjfélig lehet az ujpestarca@ujpestimedia.hu e-mail címen.
JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES:
• Motivációs levél (pl.: Miért szeretnél Újpest Arca lenni?)
• Bemutatkozó levél (pl.: iskola, hobby)
• Fényképek: (minimum 6 db)
• Egész alakos (3db)
• Portré (3db) Arra kérünk mindenkit, hogy legyen benne természetes
(smink nélküli) is.
Jelentkezni csak állandó (minimum 3 hónapos) újpesti lakcímmel lehet.
Ezt a szervezők lakcímkártya alapján ellenőrzik.
A döntőre az Újpesti Városnapok zárónapján, 2012. szeptember 2-án
kerül sor. A zsűri kategóriánként egy-egy, tehát összesen négy (két ﬁú, két
lány) győztest választ ki és a közönség szavazatai alapján egy közönség díjast is hirdet.

Csábító, de veszélyes a szökőkút

Mindennapos látvány a kánikula idején, hogy kisgyerekek és kutyák fürdőznek együtt a Szent István téri szökőkútban. A kút vízében való strandolás
azonban több szempontból is elkerülendő. Nemcsak balesetveszélyes a csúszós kövön szaladgálás, de számos közegészségügyi veszélyt is rejt a fürdőzés.
Dr. Homor Zsuzsanna fővárosi és megyei tisztifőorvos kérdésünkre elmondta, hogy nem javasolt a köztéri kutakban hűsölés. „A szökőkutakat nem fürdőzésre tervezték. Azok vizének minőségét hatóságunk nem vizsgálja. Könynyen szennyeződhetnek, mivel bárki piszkos lábbal, vagy bármilyen bőrbetegséggel belemehet a szökőkutak medencéjébe, ezáltal szennyezi azokat. Ugyanakkor a szökőkutak bármilyen hulladékkal, állati ürülékkel is szennyeződhetnek (pl. kutya-vagy madárürülék), így a szökőkút vize különböző fertőzések
forrása lehet” – mondta a tisztifőorvos.
antosa
A Szent István téri szökőkút egy 10 m3-es tartályból nyeri a vizet, ami
egy keringtető rendszer segítségével cirkulál, csak 2-3 havonta van szükség vízcserére. A nagyobb szennyeződésektől ugyan folyamatosan tisztítják a vizet egy szűrő segítségével, ez azonban a fertőzésektől nem véd.

P Á L Y Á Z A T I

F E L H Í V Á S

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata pályázatot ír ki az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel
törlesztéseinek támogatására.
A pályázaton azok az újpesti magánszemélyek vehetnek részt, akik
2008. szeptember 1. napját megelőzően újpesti lakásuk megvásárlására vagy felújítására jelzálog alapú lakáshitel szerződést kötöttek, és az
a pályázat benyújtásáig nem került felmondásra.
Az Önkormányzat által folyósított támogatás havi összege legfeljebb
30 000 Ft lehet, maximum hat hónapon keresztül. A támogatás viszsza nem térítendő. Újabb támogatásra nem jogosult az az adós, aki a
rendelet szerinti támogatásban korábban már részesült, valamint egy
hitellel terhelt lakás vonatkozásában egyazon háztartásban élő személyek részére csak egy támogatás állapítható meg.
A részletes pályázati feltételek és a formanyomtatvány: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker., István út 15., tel.:
231-3179) Letölthető: www.ujpest.hu
Leadás határideje: 2012. július 30., 16:00. Leadás helye: Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Budapest IV. ker., István út 14. fsz./4.),
személyesen.
Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata
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Biztonság

Nem társat, áldozatot kerestek

S Z I R É N A
Június 21-én, a Bajza utcából, besurranó tolvajról érkezett bejelentés. A családi házba az
éjszakára nyitva hagyott erkélyajtón, a hajnali órákban jutott be a tolvaj és értékes tárgyakat vitt magával. A becsült kár közel 1 millió Ft.
Június 26-án a déli órákban két férﬁ betörte egy kővel a Nyár utcában parkoló autó hátsó szélvédőjét és a benne lévő 3 táskával futva távoztak.A kiérkező járőrök elfogták és előállították
a két gyanúsítottat, akinél megtalálták az eltulajdonított tárgyakat. A becsült kár 250 000 Ft.
Június 22-én egy ismeretlen férﬁ a Deák Ferenc utcában megpróbálta kitépni egy arra járó kezéből a táskáját. A bejelentés alapján a rendőrök a 25-ös buszon találtak rá a gyanúsítottra.
Június 26-án este felé bejelentés érkezett, hogy a Baross utca és Kisfaludy utca kereszteződésében két férﬁ egy idős személyt bántalmaz. Cigarettát kértek, majd megpróbálták elvenni a dobozt is az áldozattól, akit ütlegelni kezdtek. A kiérkező rendőrök nem messze,
az Ambrus Zoltán utcában ﬁgyeltek fel két, ittas férﬁra, őket előállították. Az egyikük kezén friss sérülés nyomok voltak, jelenleg gyanúsítottként tartják őket számon.
TANÁCSOK A BESURRANÓ TOLVAJOK ELLEN
– Napközben is zárjuk be a kertkaput, a bejárati ajtót. Miközben a szobában tévét nézünk, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket.
– Szellőztetés csak körültekintően! Ne hagyjuk nyitva földszinti lakás, lépcsőház vagy kertes ház ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában! Elég egy pillanat, a tolvaj már bent
is van a szobában.
– Kertes házban a telek hátsó végében tartózkodás alatt érdemes az utcafrontot zárva tartani.
Hívja: 107, vagy a 112 segélykérő telefonszámot!

Társkereső oldalon férkőztek áldozataik bizalmába azok a csalók,
akik lakásukon kábították el majd
rabolták ki áldozataikat. A háromfős bandát újpesti ténykedésük
juttatta rendőrkézre és több bizonyíték is ellenük szól.
„A csalók az ország szinte valamennyi nagyvárosában megfordultak már, de végül az újpesti eset után indult nyomozás vezetett el a tettesekhez.” – mondta el lapunknak dr. Terdik Tamás,
Újpest rendőrkapitánya.
A módszer minden esetben ugyanaz volt: az elkövetők tévécsatornás teletext társkeresőn ismerkedtek, főként az ötven év
körüli korosztállyal. Találkozót kezdeményeztek az érintettek
lakásán, ahová hármójuk közül mindig az ment be, aki külseje
alapján hamar bizalmat tudott ébreszteni a sértettekben. „Az ismerkedő fél mindig vitt magával egy üveg bort. Amikor kinyitotta, az áldozattól vizet vagy kávét kért, amihez a gyanútlan férﬁnak ki kellett mennie a konyhába. A csaló ekkor keverte bele az
italba a tudatmódosító szert, amitől az áldozat órákra elkábult”
– magyarázta a rendőrkapitány.
Az éberen maradt férﬁ ekkor hívta be a társát a lakásba,
ahonnan legtöbbször értéktárgyakat, műszaki cikkeket, készpénzt vittek el, a sofőr kint várta őket. Újpesten televíziót, kamerát és laptopokat tulajdonítottak el a lakásból kilencszázezer
forint értékben, de a nyomozás jelenlegi állása szerint összesen
több mint tizenkét millióval károsították meg áldozataikat.
M. O. A.

MINDEN NAP NYÁR!
SZENT ISTVÁN TÉR

INGYENESEN LÁTOGATHATÓ

Labdarúgó EB 2012
június 8 – július 1.
FOCIMECCSEK ÓRIÁS KIVETÍTŐN!

Szurkoljunk együtt!
Baba szépségverseny
Jelentkezés:

június 28 – július 9.
A műsorváltozás
jogát
fenntartjuk!

JÚNIUS 29. (PÉNTEK) 18.00 Divatbemutató, 19.30 Made in Hungaria
JÚNIUS 30. (SZOMBAT) 17.00 Gombfoci
JÚLIUS 3. (KEDD) 20.00 Puskás Hungary
JÚLIUS 4. (SZERDA) 19.00 interaktív Zumba est
JÚLIUS 5. (CSÜTÖRTÖK) 19.00 ﬁlmvetítés
JÚLIUS 6. (PÉNTEK) 19.00 Karaoke
JÚLIUS 7. (SZOMBAT) 13.00 F1 idômérô,
14.00 „Csak a 20 éveseké a világ” ifjúsági nap
JÚLIUS 8. (VASÁRNAP) 13.00 Brit Nagydíj 17.30 ﬁlmvetítés

Minden nap 16.30 ÚKTV ﬁlmek
Minden hétköznap 17.30 Mesedélután
Támogató:
Next Station Televíziós és Filmprodukciós Iroda

Részletek:
ujpest.hu/bajnokterasz

Sport
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N Y I T V A !

Három napos fociünnep veszi kezdetét pénteken az Újpesti Bajnok Teraszon. A 2012-es futball Európa Bajnokság döntőjének hétvégéjén az egész
család találhat magának szórakozást.

Francia és kongói
futballista erősíti
a lila-fehéreket
A francia Grégory Christ és a kongói-belga kettős állampolgárságú
Bavon Tshibuabua aláírta szerződését az Újpest FC labdarúgó csapatánál. Roderick Duchatelet, a klub belga tulajdonosa a bajnokság befejezése után kijelentette, több helyen
meg akarja erősíteni a csapatát a következő szezonra.

G

régory Christ 1982-ben Beauvais-ben született, először szülővárosában majd Párizsban rúgta a labdát, később Belgiumba tette át székhelyét. A középpályás a belga élvonalban
180 alkalommal lépett pályára, és 10 gólt rúgott.
Mielőtt Újpestre igazolt, Görögországban és Németországban játszott.
A támadósort Bavon Tshibuabua-val kívánja megerősíteni az Újpest FC tulajdonosa. A játékos 1991-ben, Antwerpenben született és ott
is futballozott, a Germinal Beerschot gárdájában.
A csatár a kongói válogatottban is szerepelt már.
Bavon Tschibuabua és az Újpest vezetőedzője, Jos
Daerden már dolgoztak együtt, így a ﬁatal játékos
képességei nem ismeretlenek az edző és a szakmai
stáb számára.
Balajcza Szabolcs, az Újpest FC csapatkapitánya
ezután is erősíti a gárdát. „Remélem, hogy jövőre,
a megerősödött csapattal, már nem a kiesés ellen,
hanem a dobogóért küzdünk a bajnokságban” – jelentette ki a kapus.
(gergely)

Pénteken divatbemutató várja a Bajnok Terasz
vendégeit, amelyet nem más, mint városunk
arca, a focista-rapper Curtis nyit meg 18 órakor.
A show-n újpesti cégek, a Corso, az Újpest Jeans
és a Farmerparadicsom ruháit mutatják be a modellek, akik között feltűnnek Újpest Arcai is. Sőt,
Gabaj Zsóﬁ a 2011-es Újpest Szépe divattippekkel látja majd el az érdeklődőket. Érdemes lesz továbbra is ott maradni, 19:30-tól levetítik a Madi in
Hungária című zenés ﬁlmet.
Szombaton 17 órától ismét a focié a főszerep,
bár hivatalos mérkőzés még mindig nem lesz. Ennek ellenére a Bajnok Teraszon már egy nappal a
döntő előtt lejátsszák a ﬁnálét, méghozzá a döntős csapatokkal. Mindezt a kivetítőn is követhetik

a vendégek. A meccs ugyanis a szektorlabda nevű
sportág keretein belül zajlik majd. Hogy mi az a
szektorlabda? Hát a gombfoci, amit ráadásul bárki
játszhat majd szombat este.
Vasárnap célszerű lesz jó korán kilátogatni a
Szent István térre, mert a csoportmeccsek és az
elődöntők tapasztalatai alapján joggal várható,
hogy a döntő kezdési időpontjában már dugig
tele lesz a Bajnok Terasz. Az árusok mindenesetre
jelentős készletekkel készülnek, hogy a szurkolók
semmiben ne szenvedjenek hiányt.

Erősödik az UTE
hokicsapata
Öt új játékos már csatlakozott az Újpesthez, ráadásul mindegyiküknek
van kötődése a lila-fehér klubhoz.
Dömötör Róbert szakosztályvezető tájékoztatása
szerint Maklári Erik, Bereczki Gergő, Kovács Viktor László, Pleszkán József már a játékoskeret tagja.
Ráadásul ismét a lilákkal készül Németh Péter, aki
két éve a Megyeri útról indult szerencsét próbálni a svédekhez.
Maklári és Kovács az előző szezonban a SAPA
Fehérvár AV19 csapatában játszott, előbbi a nagycsapat mérkőzésein is szerepet kapott. Bereczki
legutóbb a Tisza Volán-MTK OB II. bajnokságban
induló gárdájában terelte a korongot. Pleszkán
korosztályos válogatott kapus, aki a fehérvári

farmban kapott lehetőséget az előző szezonban.
Németh Pétert nem kell bemutatni az újpesti hoki
rajongóknak. Tavaly a svéd IV. osztályban játszott,
de a csatárnak van egy „draft” lehetősége. Annyi
biztos, ha nem választják ki, akkor Újpesten folytatja pályafutását.
(GG)
AZ ÚJPEST JELENLEGI KERETE
Kapusok: Hajek Márk, Pleszkán József, Szőke Attila. Védők: Bereczki Gergő, Dorner
Benjámin, Garbacz Ádám, Kukucska Balázs,
Maklári Erik, Sommer Tamás, Zalavári Bence.
Támadók: Dömötör Róbert, Jankovics Péter,
Kovács Viktor László, Németh Péter, Pichler
Ádám, Szajbert Patrik, Szirányi Dániel, Virág
Csaba. Szakmai igazgató: Ancsin János
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Hirdetés

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! Az ajándékbolt 2012. július 15-ig szabadság miatt zárva lesz. Ez idő alatt a lakossági
hirdetésfelvétel és az ajándéktárgyak árusítása szünetel. Legközelebb 2012. 07. 16-án várjuk kedves hirdetőinket és vásárlóinkat! Megértésüket köszönjük!
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
 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.: 0670-512-4108
 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
 Eladó Lőrinc utcában, új építésű lakás. 2 szobás
+ 23 m2-es kert + egyedi garázs. Ingatlanközvetítők
ne hívjanak! Tel.: 06-20-426-6652
 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
 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
 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
 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
 Az uszodánál, egy 1+2 félszobás, részben felújított, II. emeleti lakás eladó. Vízdíjat átalányban fizetjük, a mérőóra beszereltethető. A lakás erkélyes, és
átszellőztethető. Ár: 10,5 MFt, tel.: 06-20-317-9397
 Gyönyörű panorámás, hegyvidéki gyümölcsös,
kis kétszobás téglaházzal (fűtés, villany, víz), 800
nöl, Nagyoroszi falu szélén, remek közlekedéssel,
Diósjenői horgásztó közelében eladó. Kis átalakítással állandóan lakható. Téli, nyári gyümölcs szükséglet biztosítva, tel.: 06-30-609-9681, 06-1-369-3336
 Perényi Zsigmond utcában téglaépítésű ház, III.
emeletén, 1+1/2 szobás, 43 m2-es, csendes, zöldövezeti, világos, klímás, tehermentes lakás tulajdonostól eladó. Új nyílászárók, szúnyogháló, redőny.
Gázfűtés, alacsony rezsi. I. á.: 8,8 MFt, tel.: 06-70389-7472

 Újpest kertvárosában, 160 m2-es, tetőtér beépítéses, igényesen kialakított családi ház eladó, tulajdonostól. Gondozott kert, szaletli, 1+3 szoba, 2 fürdő. Teljesen beépített bútorzat. Jó közlekedés. I. á.:
50 MFt. Ingatlanos ne hívjon! Tel.: 06-70-623-0800

 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

 Zsámbékon, lovas klubnál, 230 nöl telken, 35 m2es, 2 szintes, komfortos faház, 2 hálófülkével, 5 fekvőhellyel eladó, lakásra cserélhető. Vezetékes és fúrt
kúti víz, melegvízű konyha, pince, szőlő, gyümölcsfák. Ár megegyezés szerint, tel.: 06-30-844-48-07

 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

Ingatlant kiad
 Kiadó egy személy részére családi ház tetőterében, külön bejáratú szoba, zuhanyzóval, Megyeri temetőhöz közel, jó közlekedéssel, csendes környéken, rezsivel 40 000 Ft, tel.: 06-70-703-0744
 Kiadó hosszútávra, egy kétszobás, II. emeleti,
loggiás, egyéni gázfűtéses, alacsony rezsijű, bútorozatlan lakás, az Izzó lakótelepen. Ára 55 000 Ft +
rezsi, és kéthavi kaució, tel.: 06-70-259-4488
 Kiadó raktárak 40-200 m2-ig 800Ft/m2 áron
a Fóti út 81/B címen (Diego udvar), tel.: 06-70386-0152

Ingatlant cserél
 Újpesti, 71 m2-es, 2+1 fél szobás + hall, nagy erkély, III. emeleti panel, önkormányzati lakásomat
elcserélném 2 szobásra egy az egyben. Lift van,
egyedi fűtésmérős. Azonnal költözhető, tel.: 06-20263-0086
 Káposztásmegyeren, IV emeletes panelházban,
IV. emeleti, 54 m2-es, 1-2 félszobás, tehermentes
lakásomat sürgősen elcserélném kisebbre – különbözetet kérek –, vagy eladnám. Minden megoldás érdekel! Tel.: 06-70-623-0800

Garázs

 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

Oktatás
 Matematikából pótvizsgára felkészítés, nagy
gyakorlattal. Igény szerint házhoz is megyek, tel.:
06-30-297-4207, vagy 06-1-370-0674
 Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató. Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

Szolgáltatás

 Matematika, fizika pótvizsgára felkészítést vállalok. Házhoz megyek, hétvégén is, tel.: 06-70-5541395

 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
 Megbízható, fiatalos, 60-as hölgy, 5-10 éves kislány felügyeletét vállalja – napi 4 órában – a gyermek otthonában. Díjazás: megegyezés szerint, tel.:
06-30-358-5718

 Eladó Újpesten, Stop-Shopnál, 34 m2-es, másfélszobás, tehermentes, panorámás, laminált parkettás, járólapos előterű, vízórás, védőrácsos, panel, öröklakás, tulajdonostól. A házban kamerarendszer van. A szobák külön bejáratúak. Metró 10
percre. I.á.: 7,25 MFt, tel.: 06-20-981-4319

 GÁZKÉSZÜLÉK-SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ! GÁZKÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁSA – Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusítása. 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; 06-30-960-1138

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

PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

 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

 Matematikából, magyarból korrepetálást, pótvizsgára, érettségire felkészítést vállal szaktanár
házaspár általános és középiskolásnak egyaránt,
tel.: 06-30-856-0975

 Duguláselhárítás falbontás nélkül. Víz, gáz,
fűtésszerelés, wc-k, mosdók, tartályok cseréje.
Ázások, csőtörések megszűntetése. Tel.: 4024330, 06-20-491-5089

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

 Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel: 3062023, 06-70-234-7759

 Garázs kiadó Káposztásmegyeren autónak, motornak tárolás, vagy rakodás céljából, tel.: 06-70339-5461

 IV. kerületben eladó, 36 m2-es, egyszobás lakás,
téglaépítésű ház földszintjén. Ház előtt buszmegálló. Aknás garázzsal együtt i.á.: 7,8 MFt, tel.: 0630-215-8442

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

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

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

 Basszusgitár oktatása Újpesten! Kezdőknek és
haladóknak, nyugati iskolák és módszerek alapján.
Gyors fejlődés, szorgalommal, gyakorlással, biztosított. Mobil: 20-616-2422

Gondozás

HAL Á LOZ Á S
Megrendülten tudatjuk, hogy
dr. Szerényi Antalné, született
Szinkovich Mária Lujza pedagógus,
az Újpestért díj kitüntetettje,
életének 93. évében elhunyt.
Utolsó útjára június 28-án kísértük
a Megyeri úti temetőben.
A gyászoló család

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

Diákoknak már 1200 Ft-tól, 60 év felett
1600 Ft-tól, mindenki másnak 2000 Ft-tól
masszázsok a nyugalomért, felfrissülésért,
kikapcsolódásért és ellazulásért.
A nagy melegben késő este is várja látássérült
gyógymasszőrünk a Rózsa u. 7. címen!
www.ujpestimasszazs.com
Tel.: 06-20-2337696
M I N D E N

N A P

N YI T VA !

 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
 Idős, beteg (fekvőt is) hozzátartozójának ápolását szabadsága idején is vállaljuk bentlakásos intézetünkben, teljes ellátással, napi díj ellenében.
Tartós bentlakás esetén sincs egyösszegű befizetés, tel.: 350-0997, 350-0999

Állást kínál
 Kutyakozmetikust keresek újpesti üzletembe.
Nyitva tartás: 14-20 óráig, tel.: 06-70-639-8550

Régiség
 Diplomata lakás berendezéséhez antik bútort,
kvalitásos festményt, régi Zsolnay kerámiát, különleges bronzszobrot keresek megvételre, tel.:
06-30-303-6940
 Vásárolok régi könyveket, játékot, jelvényt, porcelánt, térképet, képeslapot, rádiót, szódásüveget. Bármilyen régi dolog érdekelhet, akár komplett hagyaték, gyűjtemény. Lomtalanítást vállalok.
Régi dolgát ne dobja ki, előtte hívjon! Egy telefont
megér! Tel.: 06-20-924-4123

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK
ÚJPESTEN!
8. osztályt végzettek részére
50 000 + vizsgadíj + könyv
– élelmiszer eladó
– vendéglátó eladó
Szakmunkások részére
50 000 + vizsgadíj + könyv
– boltvezető
Kereskedelmi ügyintéző:
200 000 + vizsgadíj + könyv
RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!
Jelentkezni: 06-20-951-3357
(tanfolyamvezető)

ÚJPESTI NAPLÓ – VI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM, 2012. június 29.

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
Újburgonya
Fejeskáposzta
Kelkáposzta
Uborka (kovászolni való)
Fejessaláta
Kukorica (db)
Karalábé (db)
Karfiol
Zsenge tök
Paprika
Paradicsom
Retek
Koktélparadicsom
Sárgarépa (új)
Zöldbab
Brokkoli
Patisszon
Cukkini
Erőspaprika (db)

149 Ft
128 Ft
148 Ft
199 Ft
148 Ft
80 Ft
65 Ft
80 Ft
158 Ft
160 Ft
298 Ft
379 Ft
90 Ft
399 Ft
200 Ft
798 Ft
400 Ft
200 Ft
148 Ft
30 Ft

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

798 Ft
400 Ft
26 Ft
199 Ft
100 Ft
98 Ft
160 Ft
348 Ft
200 Ft
349 Ft
450 Ft
448 Ft
399 Ft
799 Ft
680 Ft
350 Ft
499 Ft
398 Ft
248 Ft
298 Ft

300 Ft
200 Ft
160 Ft
250 Ft
260 Ft
100 Ft
150 Ft
200 Ft
600 Ft
700 Ft
120 Ft
200 Ft
900 Ft
250 Ft
200 Ft
80 Ft

900 Ft
600 Ft
38 Ft
300 Ft
120 Ft
180 Ft
200 Ft

750 Ft
800 Ft
900 Ft
400 Ft
600 Ft
500 Ft

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. július 16-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 23. lapszámában megjelent rejtvényünk helyes
megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Bakó Györgyné, Hende Lászlóné, Katáné Sokhegyi Márta, Vecseyné Máté Tünde. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.
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II. Újpesti
Folklór Fesztivál

További fotók az Újpest-Káposztásmegyer
Facebook oldalon!

