
ÚJPEST: A FŐVÁROS ÉKKÖVE
A Magyar Marketing Szövetség 
idén is pályázatot hirdetett az Or-
szágos Városmarketing Díj elnye-
réséért. Újpest két kategóriában 
is Városmarketing Gyémánt Díjat 
kapott.  3. oldal

NAGYTAKARÍTÁS AZ ISKOLÁKBAN
A már hagyományosnak számí-
tó, nagy iskolatakarítási program 
keretében az állami fenntartású 
iskolákat takarítják ki alaposan az 
alpinista engedéllyel rendelkező 
szakemberek.  5. oldal

VÁROSNAPOKRA VÁRVA
Közeleg a Városnapok négynapos 
ünnepségsorozata, amelyet hagyo-
mányosan Újpest 1907-es várossá 
nyilvánításának évfordulójára ren-
deznek meg. Önöket kérdeztük…  
 9. oldal

ARANYOS LILÁK
A milánói kajak-kenu világbajnok-
ságról az UTE két versenyzője, Kozák 
Danuta és Tótka Sándor is arany-
éremmel tért haza. Utóbbi kétszer 
is megnyerte ugyanazt a futamot… 
 13. oldal
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Majka és Curtis  
a Városnapok színpadán
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Négy napon át nyüzsög majd a 
Szent István tér. Programok és 
fellépők hada várja hogy együtt 
ünnepeljük városunk 108. szüle-
tésnapját. Vasárnap délután, 17 
órától a magyar rapszakma két 
elismert figurája, Majka és Curtis 
is színpadra lép.   2., 6-9. oldal
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Amire vártunk
Néha a dolgok nem úgy alakulnak, aho-
gyan terveztük. De tervezni muszáj. Nem 
bolyonghatunk céltalan, a semmire vár-
va. Meg kell komponálni a jövőt. Szépen 
elképzeljük, így lesz, jó lesz. 

Aztán történik valami váratlan. El-
romlik az idő. Pár napja még tombolt 
a nyár, a hőség hullámokban tört ránk. 
Egyik héten harminchat fok, a másikon 
huszonkilenc. Gyönyörű nyarunk volt 
Újpesten. Szikrázott a napsütés az Ár-
pád úton, a piacon, a TarzanTM Parkban, 
az Aquaworldben, a Szilas parkban. És a 
Szent István téren. Jött az augusztus, még 
mindig a nyár volt a legjobb dolog a fő-
téren, rengeteg gyerekkel, az őrjöngéssel, 
a kiabálással és a nyugalommal együtt. 
Mindennel. A színekkel, a látvánnyal, a 
hangulattal, a dinnyével, a strandpapu-
csokkal, a lármával. Még nyár van.

Nyár vége és a csendesebb napok. Ol-
vasni még ugyanolyan jó a szikrázó nap-
fényben, a gyerekeket nem érdekli, hogy 
negyven helyett csak huszonöt fok van, 
a lárma is marad, és ráadásul megint van 
mire várni! Jönnek a Városnapok! 

Idén az Újpest Színház és a Hadart 
Színház közös produkciójával, az Apácák 
musicallel indul a város legnépszerűbb 
rendezvénye. A darab 1982-ben elnyer-
te a legjobb Off-Broadway musical dí-
ját, kíváncsian várjuk, hogy fog tetszeni 
az újpestieknek! Pénteken majd „Szól a 
nóta” az Újpest Cigányzenekarral és Lász-
ló Mária énekes barátaival, aztán érkezik 
Delhusa Gjon és Szűcs Judith. Szomba-
ton fellép Szalóki Ági, Dér Heni, Deniz, 
az OchoMacho és a 30Y. A vasárnap a 
Kaláka együttessel kezdődik, őket Majka 
és Curtis váltja, majd jön a Cozombolis. 
Van még egy nagy zenekar a végén, a KFT. 
Néha a dolgok nem úgy alakulnak, aho-
gyan terveztük. Hanem jobban. 

 VG
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Gyűjtés 
Biankának
Négy éve indította el 
Újpest Önkormányzata 
nagy sikerű kupakgyűj-
tési akcióját, melynek 
keretében mindig egy 
rászoruló gyermek éle-
tét tehetik jobbá a segí-
tőkész újpesti polgárok. 
Idén Farkas Biankáért 
szólt a felhívás. Ő volt a 
negyedik gyerek, akinek 
mindannyian segíthet-
tünk a kupakok gyűjté-
sével, a cél pedig 2015-
ben egy műtét Bianka 
életminőségének javítá-
sához.

A kislány anyukája ahhoz kért 
segítséget, hogy eljuthassanak 
a barcelonai Policlínicára dr. 
Igor Nazarov professzorhoz egy 
úgynevezett mikroszikés mű-
tétre. Az újpesti összefogásnak 
köszönhetően Bianka édesanyja 
meg tudta venni a repülőjegyet, 
le tudta foglalni a szállást, és 

májusban kiutaztak a műtétre. 
Farkasné Puskás Éva elmondta, a 
lánya jól van, egy hónap pihenés 
után elkezdtek tornára járni, és 
bíznak a legjobbakban.

Az Újpesti Cseriti és Bianka 
édesanyja, Farkasné Puskás Éva 
ezúton köszöni egész Újpestnek a 
segítő szándékot, a tetteket és az 
összefogást, a rengeteg ismerős 
és a sok kedves ismeretlen ember 
segítségét!  VG

Az Újpesti Cseriti idén is 
arra kérte az újpesti családo-
kat, hogy ne feledkezzenek 
meg az értékes műanyag 
kupakokról. Gyűjtsék azokat 
és vigyék el a huszonnyolc 
gyűjtőpont valamelyikére.

Az újpesti rendőrség is 
csatlakozott az akcióhoz ez 
év elejétől. A szolgálunk és 
védünk szlogennek ugyanis 
a közvetlen kapcsolatterem-
tés is része, a gyűjtés, és az 
a fajta közvetlenség pedig 
ennek az első lépése volt. Az 
összefogás ereje Újpest hatá-
rain is túlmutat: több más 
kerület segítségével már a 
legelső héten-hetekben több 
zsáknyi PET-tető gyűlt össze 
a rendőrségen is. 

Búcsút intünk a nyárnak 
E G Y  K É P  –  E G Y  M O N D A T
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Újpest: a főváros ékköve
Azt már eddig is tudtuk, tapasztaltuk, hogy Újpest az a 
hely, ahol jó élni. Azt is tudjuk, hogy városunk rohamo-
san fejlődik és egyedülálló létesítményekkel, programok-
kal gazdagodik. Azt pedig csak reméltük, hogy ezek a po-
zitív változások országos szinten is kiemelkedők lesznek.

„A jó városmarketing-tevékenység pozitív hatással 
van az ott élők mindennapjaira, a város ismertsé-
gére és megítélésére!” – szól az Újpestet kitüntető  
Magyar Marketing Szövetség mottója. A szövetség 
idén pályázatot hirdetett az Országos Városmarketing 
Díj elnyeréséért. 

– A sikeres, hatékony marketingmegoldások elismerésével és azok széles körű 
népszerűsítésével a Magyar Marketing Szövetség hozzájárul az igényes, szakmailag 
helyes gyakorlat elterjedéséhez. Segíti a tapasztalatcserét, és benne a megyék, a vá-
rosok vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést – nyilatkozta 
Piskóti István, a Miskolci Egyetem Marketing Intézetének vezetője, a zsűri elnöke.

Az elismerésekből Újpest kettőt is bezsebelt, egyiket a Találkozzunk többször! 
programsorozatért, a másikat az ÚjpestKártya programért kapta. Így büszkén 
mondhatjuk, otthonunk kétszeres Városmarketing Gyémánt Díjas. A zsűri a pálya-
munkákat a megalapozott tervezés, a kreativitás, a szakszerű megvalósítás, a kitű-
zött célok elérését jelentő hatásosság és a források célszerű felhasználását jelentő 
hatékonyság szempontjai alapján értékelte. A „rendezvény-esemény” kategóriában 
elismerésben részesült Újpest Önkormányzatának Találkozzunk többször! prog-
ramsorozata. Az önkormányzat által szervezett rendezvények jó híre egyre mesz-
szebbre elér, és évről évre többünket csábítanak ki a Szent István térre, a Semsey 
parkba, a Halassy uszoda előtt lévő Kósa Pál sétányra, vagy akár a víztorony lábához. 

Így teljesüljön minden reményünk! Találkozzunk legközelebb a Városnapo-
kon! D.V.

Csak az a szép zöld gyep
Már csak az hiányzik a Rózsavirág térről. A tel-
jes egészében elkészült téren az időjárás miatt a 
kertészeti munkák egy részét őszre halasztották. 

Elkészült és egyre népszerűbb városunk új, egyik legnagyobb közös-
ségi tere. Az októberben indult felújítás július közepén ért véget.

– Minden növényt elültettek már a kollégák, de a gyepesítés-
sel még várnunk kell, az időjárás miatt – magyarázza Fejér János, a 
Városgondnokság főkertésze. – Az utóbbi időben ugyan volt csa-
padék bőven, de a korábbi tartós meleg miatt nem volt célszerű el-
vetni a fűmagot. A napokon át tartó melegben a csírája elszáradna, 
így inkább megvárjuk a szeptemberi indiánnyarat. Ugyan minden 
éjszaka öntözőrendszerrel frissítjük, napközben pedig folyamato-
san locsoljuk a növényeket, a fűmagnak még ez is kevés lenne. 

A Rózsavirág tér népszerűségét mutatja, hogy a szünidő alatt 
vidám gyerekzsivajtól zengett, és az is megtalálta benne a szép-
séget, aki egy séta után megpihent az új padokon. U. N.
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A kánikulában hamar 
megtelt a Tarzan Park™ 

Placcs Placca

A Szent István téri óriáshomokozóban 
is nagy volt a forgalom egész nyáron 

A Halassy usziban sem 
maradtak üres napozóágyak 

Bizony, volt pár 
forró hetünk…

Nyár Újpesten
„Aj apa, már ötödikes leszek! Tudod, törté-
nelem, biológia, fizika. Kéne egy új pendrive 
meg egy tablet is jól jönne.” A füzetek idősza-
ka letűnőben. De a nyár iránt érzett szerelem 
évtizedek alatt sem változik.  Augusztus vé-
gén minden az iskolakezdésről szól. Nézzük 
csak meg, hogy telt a szünidő itt, Újpesten. 

TM
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Nagytakarítás 
az iskolákban
A múlt héten kezdődött a már hagyományosnak 
számító, nagy iskolatakarítási program Újpesten. A 
héten, iskolakezdés előtt be is fejeződnek a munkála-
tok, amelynek keretében a korábban önkormányzati, 
jelenleg állami fenntartású iskolákat takarítják ki ala-
posan a szakemberek. 

A nehezen megközelíthető helyeket, ablakokat és 
a tornatermeket alpin technikával takarítja egy kife-
jezetten erre szakosodott csapat, akik alpinista en-
gedéllyel rendelkeznek és speciális ipari felszereléssel 
dolgoznak.  

Dr. Hollósi Antal, a Károlyi Sándor kórház orvos-
igazgatója elmondta, hogy a kórházak működte-
tése, vagyis a fekvőbeteg-ellátás állami feladat, az 
tehát az állam felelőssége, hogy mindenki megfe-
lelő kórházi ellátásban részesüljön. A mostani lépés 
célja, hogy korszerűbben, de egyúttal gazdaságo-
sabban működhessen az aktív fekvőbeteg-ellátás 
az újpestiek számára is. Az átalakítás vitathatatlan 
előnye, hogy sokkal modernebb és korszerűbb, na-
gyobb kórház áll majd az újpestiek rendelkezésére, 
kétségtelen hátránya ugyanakkor az, hogy a Hon-
védkórház nem Újpesten van, így 10-15 perccel töb-
bet kell utazni oda Újpestről.  

Az orvos-igazgató egyik szeme sír a másik ne-
vet, hiszen több mint 40 éve dolgozik a Károlyiban, 
minden a régi kórházhoz köti, így számára fájdal-
mas a változás. Azonban azt szakmai alapon nem 
lehet vitatni, hogy ma már a Honvédkórház sok-
kal korszerűbb ellátásra képes. Dr. Hollósi Antal 
azt is hozzátette, hogy az elmúlt több mint tíz év 
átszervezései hatására a legtöbb ellátást jelenleg 
sem a Károlyi Kórházban lehet igénybe venni, és a 
kórház régóta folyamatos nehézségekkel küzdött. 
Szerencsére az Újpesti Önkormányzat az elmúlt öt 
évben nagyon sok forrást és energiát fordított a 
helyi egészségügy fejlesztésére, ez a jövőben is így 
lesz, az egészségügyi ellátás Újpesten továbbra is 
fejlődni fog.    

– Újpest önkormányzatának elsődleges célja, 
hogy minél jobb színvonalú ellátást kaphassanak 
az itt élők és ezért az elmúlt években is mindent 
megtett. Korábban pluszforrással és műszerek vá-
sárlásával jelentős mértékben támogatta a kórhá-
zat is. A járóbeteg-ellátás színvonalának jelentős 
fejlesztéseként pedig saját kézbe vette, felújította 
a Szakrendelőt, felújította valamennyi háziorvosi 
rendelőt, és hamarosan egy új rendelő építése is 
megkezdődhet. Az újpesti diagnosztikai lehetősé-
gek pedig a Szakrendelő új ultrahang- és röntgen-
készülékeinek köszönhetően a legkorszerűbbek 
közé számítanak.

Dr. Hollósi Antal hangsúlyozta, a betegellátás to-
vábbra is biztosított Újpesten. 

A fekvőbeteg-ellátásért az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ, mint kórházfenntartó felel. Az új-
pestiek ellátásáról részben eddig is a Honvédkórház 
gondoskodott, most viszont az összes aktív fekvő-
beteg-ellátás e kórház területére kerül át. 

Dr. Hollósi Antaltól megtudtuk, az augusztus 24-
én véglegesített döntésről Újpest vezetése aznap 
kapott hivatalos tájékoztatást, azonban a folyamat 
előkészítése hosszabb ideje elkezdődött. Ennek okai 
a már előbb említett átalakítások és forrásátcsopor-
tosítások voltak. Újpest vezetése eddig is támogatta 
a kórház működését, négy évvel ezelőtt pedig úgy-
szintén komoly lépést tett azért, hogy a létesítmény 
működhessen.

Az orvos-igazgató végezetül hozzátette, a zök-
kenőmentes átállás érdekében fokozatosan, a kö-
vetkező két hónap alatt megy végbe az átalakulás. 
Fontos, hogy a fenntartó valamennyi kórházi dol-
gozó munkájára számít, éppen ezért, aki ezt kéri, 
automatikusan átkerülhet a Honvédba.

Ha kicsivel többet is kell utazni a jövőben a kór-
házi vizsgálatokért és kezelésért, cserébe korszerűbb 
ellátást kaphatnak az újpestiek, az állami fenntartó 
korszerűsödést ígér. A város pedig tovább fejleszti az 
egyébként is hatáskörébe tartozó járóbeteg-ellátást.
 M. ORBÁN ANDRÁS

Korszerűbb lehet a kórházi ellátás
A fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központ döntése szerint ősztől a Honvédkórház veszi át Újpest aktív 
fekvőbeteg-ellátásának biztosítását. A változtatások előzményei több mint tíz évre nyúlnak vissza, a mostani 
átalakítással korszerűbbé válhat az ápolás. A fenntartó valamennyi dolgozóra számít, akik kérik, automatikusan 
átkerülhetnek a Honvédkórházba.



Tájképek – Az Újpesti Művészek 
Társaságának kollektív tárlata
Az idei Városnapokra is kollektív kiállítással készül az Újpesti Művészek Társa-
sága. A kiállítás tematikája ezúttal a tájképek, azon belül is a magyar tájak köré 
épül. Huszonkilenc művész csodálatos képei sorakoznak majd az Újpest 
Galériában augusztus 27-től szeptember 19-ig.

6 V Á R O S N A P O K  –  A U G U S Z T U S  2 7 – 3 0 .

Augusztus 27., csütörtök 18.00
Polgár Centrum – Újpest Galéria

Augusztus 27., csütörtök 18.00
Ifjúsági Ház

Milyen Újpest az újpestiek szemé-
vel? Az Újpesti Sajtó Kft. által hir-
detett fotópályázatra érkezett leg-
jobb művekből is kiállítás nyílik a 
Városnapok alkalmából. Városunk-
ról három témában láthatunk ama-
tőr fotókat az Ifjúsági Ház Új Ga-
lériájában. A tárlat megtekinthető 
augusztus 27-től szeptember 4-ig.

AZ IDEI ÉLET-KÉPEK 
FOTÓPÁLYÁZAT NYERTESEI:
I. kategória – Sportos Újpest
1. díj – Szatmári Andrea – Küzde-
lem, Gólöröm és Büntetésben
2. díj – Koi Zoltán – Páros úszás, 
Egyensúlyozás
3. díj – Baditz Balázs – Kihívás nap

II. kategória – EMBEREK ÉS ÚJPEST
1. díj – Lebovits György – Jozefka 
Antal festőművész, Tóth Dávid szob-

rászművész mo-
dellezés közben, 
Kovács Jocó fes-
tőművész
2. díj – Barta Ka-
talin – Játszótér 
a főtéren
3. díj – Mészáros 
Margit – A kihí-
vás napján

III. kategória 
– ÁLLATBARÁT 
ÚJPEST
1. díj – Laczkó 
Magyar György 
– Fotózz, Lesben
2. díj – Frekot Eri-
ka – Kontyos és 
tőkés récék
3. díj – Őszi Judit 
– Fekete szépség

IFJÚSÁGI KATEGÓRIA 
– ÚJPEST, AHOGY ÉN LÁTOM 
A fiatalok szabadon ötletelhettek 
a fotográfia eszközével, bemutat-
va, ők hogyan látják Újpestet. Dí-
jazásban részesült Blazsek Tímea 
(Árnyak és fák, Játszótér).

„Újpesti Élet- 
Képek 2015”
fotópályázat-
kiállítás
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Rendhagyó módon idén nem a Városnapokon választják meg Újpest új arcait, 
így augusztus 30-áig még van idő jelentkezni a versenyre és elnyerni a címmel 
járó megtisztelő feladatokat. Idén elsősorban a jelentkezők talpraesettségét, 
kreativitását és kommunikációs készségét pontozza majd a zsűri. Jelentkez-
ni egy saját készítésű, kreatív bemutatkozó videóval lehet. Ha egyedül nem 
megy, vagy csak egy kis motivációra van szükséged, akkor a Városnapokon 
keresd az Újpest Arca standot, ahol városunk jelenlegi arcai és az ÚKTV kollé-
gái segítenek a videó elkészítésében és a jelentkezésben. 

A verseny részleteit megtalálod az ujpest.hu/ujpestarca weboldalon

„Újpest felülnézetből” 
– Bernolák Béla újpesti fotográfus kiállítása

Új szemszögből, Újpest régi és jelenlegi arculatát mutatja be 
fotóin Bernolák Béla, akinek a Városnapok második napján 
nyílik kiállítása. Az Újpest Galériában kiállítandó képek több-
sége nem megszokott helyszínekről és magasságokból készült.

Az újpesti fotós-rendőr, Bernolák Béla a Budapest-kiállítá-
sához hasonlóan Újpestet sem a megszokott módon mutat-
ja meg a nagyközönségnek.

Képei nagy része ugyanis egy tűzoltóautó „tetejéről” készült, a legtávolabbi 
látképek harminchét méter magasból.

– Ezeken a fotókon a régi és az új Újpestet szeretném megmutatni. A régi vá-
roskép része például a több évvel ezelőtt bezárt uszoda vagy a Görgey út, az újnak 
pedig olyan jellemző épületeit örökítettem meg, mint például az Aquaworld vagy 
a felújított szakrendelő – mondja az alkotó. A kiállítás megtekinthető augusz-
tus 28-tól szeptember 19-ig.

Augusztus 28., péntek 18.00
Polgár Centrum – Újpest Galéria

Augusztus 27., csütörtök 16.00
Szent István tér

Randevú két gitárral

Két éves az Utcakönyvtár 
Létrejöttének kétéves évfordulóját ünnepli a Városnapokon a Németh Edit ön-
kormányzati képviselő által életre hívott Utcakönyvtár. Különleges megnyitó-
val várják a régi és most csatlakozó olvasókat a Szent István téren a szervezők.

Augusztus 27-én 16 órakor két fiatal önkormányzati képviselő, Ozsváth Kálmán 
és Renge Zsolt megzenésített költeményeket ad elő gitárkísérettel. 

A városnapok idején, csütörtökön 16-tól 18 óráig, pénteken, szombaton és va-
sárnap 10-től 16 óráig várják a kölcsönözni szándékozókat.

Minden látogatót ajándékkötettel várnak.

DAN GOGGIN

APÁCÁK

KOMÉDIA
FORDÍTOTTA: TÉLI MÁRTA ÉS GEBORA GYÖRGY

MUSIC AL

VOITH ÁGI
MÉRAI KATA

VÁNDOR ÉVA / CSARNÓY ZSUZSANNA
ZAKARIÁS ÉVA

LAURINYECZ RÉKA
RENDEZŐ   KÖKÉNYESSY ÁGI

ZENEI VEZETŐ

GEBORA GYÖRGY

KOREOGRÁFUS 

ULLMANN KRISZTINA

MŰVÉSZETI VEZETŐ

HÁDA JÁNOS
 JELTOLMÁCS

 TAKÁCS ERIKA

Az előadás az Újpest Színház és a Hadart Színház együttműködésében jön létre. Művészeti vezető: Dózsa László
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Augusztus 27.,
csütörtök 19.30
Szent István tér
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Face Team
Ismét elkápráztatja az újpestieket a világhírű 
akrobatikus kosárlabdacsapat, a Face Team. 
A csapatot Takács Áron tíz éve hét barátjával 
alapította Tatán. Első fellépésük egy helyi kö-
zépiskolában volt. Később már a tornászok se-
gítségére is szükségük volt, mert több akroba-
tikát szerettek volna beépíteni a műsorukba.

Számtalan eseményen szórakoztatták a ko-
sárlabda szerelmeseit. Bemutatták tudásukat 
az NBA Europe Live-on Rómában és Milánó-
ban, az Adidas NBA 5ive Touron Moszkvában 
és Rómában, a FIBA EuroCup All Star Gálán 
Cipruson, Dubaiban a Global Village-en, olasz 
első osztályú bajnokságban, Németországban 
a Szuperkupán is. Nos, és Újpesten is, ahol 
visszavárják őket.

Gördülő tánccsoport
A Városnapok fellépői közül idén sem maradhat ki a méltán híres Gördülő 
Tánccsoport. Az újpesti rendezvényeken már hagyományosan fellépő, kü-
lönleges, kerekesszékes tánccsoport lenyűgöző előadásai arra adnak bizony-
ságot, hogy azért, mert valaki mozgásában korlátozottá válik, nem kell fel-
adnia semmit. Csak a gondolkodásán kell változtatni és akár táncolni is tud.

Augusztus 29, szombat 17.00
Szent István tér

Nyílt nap 
a tűzoltóságon
A Városnapok programjaként két na-
pon át, szombaton és vasárnap 10-
től 16 óráig nyitott kapukkal vár min-
den érdeklődőt a IV. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság. A nyílt napon 
betekintést nyerhetünk a tűzoltók min-
dennapi tevékenységébe és életébe. A 
gyerekek megismerhetik a tűzoltóautók 
speciális felszereléseit, és testközelből 
megnézhetik a gyakran emlegetett fe-
szítő-vágó eszközöket is. Az autók sze-
relmeseinek is érdemes kilátogatni eze-
ken a napokon a tűzoltólaktanyákba, 
hiszen fotót készíthetnek a többtonnás 
monstrumokkal és fel is ülhetnek rájuk. 
(Cím: Budapest, IV., Szt. László tér 1.)

Nosztalgiabusz
A Városnapok hétvégéjén nosztalgiabusz 
rója majd a köröket Újpesten. A régi ko-
rokat idéző járat szombaton és vasár-
nap 13.30 és 19.30 között ötven per-
cenként indul a Városháza elől, és viszi 
körbe utasait városunk legszebb részein.

Augusztus 30, vasárnap 19.05
Szent István tér

SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!

Az Újpesti Bűnmegelőzési Pol-
gárőr Egyesület tagjaival is ta-
lálkozhatunk a Városnapokon. 
A polgárőrök olyan eszközökkel 
készülnek amelyek segítenek fel-
hívni a figyelmet,  milyen aprósá-
gokon múlhatnak balesetek. Az 
érdeklők például  úgynevezett ré-
szeg szemüvegben mehetnek vé-
gig az akadálypályán, így tapasz-
talva meg, mennyi veszélyt rejt 
az ittas közlekedés.  A baleset- 
megelőzés mellett várják azok 
jelentkezését is, akik csatlakozná-
nak az újpesti polgárőrökhöz. 

Augusztus 29–30., 
10–18 óráig

Szent István tér
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Bulldogs bemutató
Az újpesti amerikaifoci-csapat utánpótlásával, az Újpest Bulldogs legfiatalabb kor-
osztályával is találkozhat, aki 30-án délelőtt a Szent István téren jár. A csapat tagjai 
és edzőjük húsz perces bemutatóval készülnek, így közelebb hozva ezt a Magyar-
országon kevésbé elterjedt sportot a fiatalokhoz. A bemutató után jelentkezni is 
lehet majd a csapatba. 

Az utca embere

Városnapokra várva
Közeleg a Városnapok négynapos ünnepségsorozata, amelyet hagyományo-
san Újpest 1907-es várossá nyilvánításának évfordulójára rendeznek meg. 
Gyermekes családok, idősebbek egyaránt várják a színes programsorozatot, 
amiből mindenkihez más-más áll közelebb. 

Fülöp Antallal és két gyermekével az egyik káposztás-
megyeri játszótéren találkoztunk. Évek óta lelkes látogatói 
a Városnapok színes programsorozatának. Antal szerint 
évről évre színvonalas műsorok, változatos kikapcsolódási 
lehetőségek jellemzik az augusztus végi színes forgatagot.

– Valódi közösségformáló programokat rendeznek 
minden korosztály számára. A gyerekek a csocsót és a 
falmászást élvezték leginkább, de szinte felsorolni sem 
tudnánk az összes nekik való elfoglaltságot, ami lekötöt-

te a figyelmüket – mondja.
Karpierz Ferenc a család barátja, szerinte is közösséget 

kovácsol a városnapok forgataga. Őt inkább a színpadi 
fellépők érdeklik elsősorban. 

– Szerencsére a mai és a régi kedvencek is évről évre 
ellátogatnak Újpestre, amit nagyon jó dolognak tartok. 
Én személy szerint a „régiek” műsorát követem kiemelt 
figyelemmel, nagyon várom például a KFT-t – mondja. 
Hozzáteszi, a különböző látványos színpadi produkciókat 
is ugyanúgy szívesen nézi.

Az épp hazafelé tartó Reisz 
Ágnest viszont a színdarabok kötik le leginkább. 

– Nekem az első este bemutatásra kerülő Apácák 
keltette fel leginkább az érdeklődésemet, és az el-
múlt években is a színdarabok vonzottak leginkább. 
Mindannyiunkat más köt le jobban, így hol külön-külön 
nézelődünk, hol pedig együtt töltjük az időt – árulja el. 
Sietve hozzáteszi: igyekeznek mihamarabb kiérni az Apá-
cákra, hogy biztosan legyen helyük.

Augusztus 30., vasárnap 11.35
Szent István tér

Gasztronómia 
és élmények 
a Városnapokon

A jól bevált ízeken és a 
megszokott, kiváló mi-
nőségű termékeken kívül 
idén tovább bővül a kí-
nálat a Városnapokon!

A szokásos, hamisítatlan hot-dogon, 
hamburgeren, lángoson, sülteken, 
fagylaltokon és kürtőskalácson kívül 
számos újdonság és különlegesség 
is érkezik Újpestre a hétvégén: Be-
fut a Rétesvonat! Az édes vagy sós 
finomságokat egyedülállóan ötvözi 
a találmány a látványossággal és a 
játékkal! A tíz méter hosszúságú pá-
lyán mozgó vonat frissen sült rétest 
hagy maga után. Ezt mindenképpen 
látni kell! És amit szintén nem lehet 
kihagyni, az az egyedi fejlesztésű 
és alapvetően magyaros ízvilágú, 
„Kolbice” fantázianéven futó gyors-
étel. A termék két éve van jelen ha-
zánkban, azóta a kulturális, zenei és 
gasztronómiai fesztiválok egyik ked-
venc harapnivalója lett! Ezen a hét-
végén már Újpesten is kóstolhatjuk 
ezt a hagyományos, magyar és bajor 
jellegű kolbász-kenyér párosítást, 
továbbfejlesztve. Friss dzsúszokat és 
zöldségleveket is találunk majd az 
italkínálatban, ezeket a különleges-
ségeket a Mahung hozza el nekünk. 
A fagylalt szerelmesei is az egekben 
fogják érezni magukat a négynapos 
rendezvényen, hiszen a számtalan 
jobbnál-jobb hűs finomság mellett 
ízelítőt kaphatnak Újpest legjobb 
citromfagyijából! Idén ugyanis a 
2012-es, „Újpest legjobb fagyija” 
címmel kitüntetett Édes-Gyömbér 
Cukrászda is kint lesz a téren, a fagy-
laltok mellett, kiváló alapanyagok-

ból készült süteményeivel! A férfiak 
legnagyobb örömére pedig a Belga 
Sörök Háza is kitelepül a Városna-
pokra, így több mint 200 féle bel-
ga sörkülönlegességből álló kínálat 
nyújt majd felüdülést a szomjas kö-
zönségnek! Persze a borok kedvelői 
sem lesznek elhanyagolva, a Kovács-
Harmat Pincészet tárt karokkal várja 
azokat, akik rajonganak a pécsi bor-
vidékre jellemző fehér és a villányi 
borvidéken termett vörös borokért.

A különféle színvonalas, sza-
badidős programok és látnivalók 
minden korosztálynak nyújtanak 
szórakozást, kikapcsolódást, néze-
lődéssel, ajándéktárgyakkal, arc-
festéssel, ásványokkal, fajátékok-
kal, autómodellekkel, bizsukkal. A 
MagicBox, A gondolkodtató játékok 
boltja bemutatja a fejlesztő játékok 
új generációját, itt lesz az Állatmen-
tő Liga, és természetesen az Újpest 
Márkabolt, mely új termékekkel és 
akciókkal várja a vásárlóit. A Márka-
bolt faházában a „Nem Nagy Dolog”  
játékban részt vevők értékes aján-
dékokkal gazdagodhatnak, és aki az 
összegyűjtött műanyag kupakokat 
szeretné leadni, annak is a 10-es fa-
házat kell keresni a színpad mögött.  
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Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormány-
zata a 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet 
alapján pályázatot ír ki a FIATALOK GARZONHÁ-
ZÁBAN LÉVŐ „FECSKEHÁZI” LAKÁSOKRA.

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévü-
ket be nem töltött – fiatal házaspár (házaspár alatt 
a továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt élettár-
sakat is érteni kell), akik a pályázat benyújtását meg-
előzően legalább 3 éve folyamatosan rendelkeznek az 
Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó-, 
vagy tartózkodási hellyel és a házastársak sem együt-
tesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve 
korábban sem rendelkeztek önálló lakással. 

A MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK:
•  Blaha L. u. 9. fszt. 3. – összkomfortos, 31 m2 alap-

területű
•  Blaha L. u. 9. fszt. 13. – összkomfortos, 28 m2 alap-

területű
•  Blaha L. u. 9. I/24. – összkomfortos, 28 m2 alapte-

rületű
•  Blaha L. u. 9. II/39. – összkomfortos, 29 m2 alapte-

rületű

A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyit-
va álló határidőn belül, hétfőtől péntekig 11 óra és 
14.30 között van lehetőség. A megadott időtartamon 
túli megtekintéshez a gondnokkal történő előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges (tel.: 06/30-892-7500). 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismer-
tető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp., IV. ker. István út 
15.) szerezhető be vagy letölthető a www.ujpest.hu-ról.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített for-
manyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri 
Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV. István út 14. fszt. 
4. szám alatt). A pályázattal kapcsolatos részletes fel-
világosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-3179).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2015. 
szeptember 28., 16 óra. Az érvényes pályázatokat a 
Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága bírálja el a Polgár-
mester javaslata alapján. A Bizottság döntése kiterjed 
a pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása között 
megüresedő lakások bérbeadására is.

A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól szá-
mított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.

Budapest, 2015. augusztus 13.
 Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormány-
zat Képviselő-testületének 7/2012. (II28.) szá-
mú rendelete alapján ebben az évben sor kerül 
ÚJPESTI SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT DÍJ adomány-
ázására.

A díj annak a személynek adományozható, aki a szo-
ciális területen az újpesti lakosok érdekében végzett 
magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes 
tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Új-
pest szociális ellátásának, az újpesti szociális szolgál-
tatások fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű lakosok 
életminőségének javításához.

Az Újpesti Szociális Munkáért Díj indokolt eset-
ben olyan Újpesten működő intézmény vagy egyéb 
szervezet részére is adományozható, amely a tevé-
kenységét kollektívaként fejti ki.

A DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA JAVASLATOT VÁRUNK:
•  Újpesten működő társadalmi szervezetektől, 

egyesületektől, alapítványoktól, egyéb civil szer-
veződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi önkor-
mányzatoktól, 

•  az önkormányzati fenntartású intézmények és az 
önkormányzat tulajdonosi részesedésével műkö-
dő gazdasági társaságok vezetőitől,

• korábban elismerésben részesített személyektől,
•  Újpesten működő egyéb állami vagy önkormány-

zati intézmények, szervek vezetőitől,
•  egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és he-

lyi önszerveződő közösségektől,
• legalább tíz magánszemélytől együttesen.

Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakás-
ügyi Bizottság véleményének kikérését követően a 
Képviselő-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített 
adatlapon lehet benyújtani 2015. szeptember 25-ig 
Nagy István alpolgármester titkárságára. (Budapest, 
V., István út 14. II/68)

Az adatlap letölthető a www.ujpest.hu honlapról 
vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
ti irodájában (Budapest, IV. ker. István út 15.), ahol a 
Díj odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet is 
megtekinthető.

Budapest, 2015. augusztus 4.

Nagy István 
alpolgármester

Á L L Á S H I R D E T É S

Újpest Önkormányzat Szociális Intézménye az Őszi Fény Integrált Gondozási Központban Házi Se-
gítségnyújtás  céljából (1042 Budapest, Tungsram utca 9.) alkalmazna 2 fő gondozót határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszonyban, heti 40 órában. Illetmény megállapítása a Kjt. 1992. évi XXXIII. 
tv rendelkezései szerint.

FELTÉTELEK:
•  Középfokú képesítés, 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján: szociális gondozó, szociális segítő, szo-

ciális szakgondozó, OKJ ápoló,
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

Benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás elfogatható, érvényes kreditpontos igazolás má-
solata, melyet kérjük, juttasson el postai úton: Újpest Önkormányzat Szociális Intézménye címére 
(1042 Bp., Deák F. u. 93.) vagy elektronikus úton: oszifeny@ujpestszi.hu e-mail címre.

USC Városi Sportiskola 
az alábbi  sportolási  
lehetőséget kínálja:
AZ ANGOL TAGOZATOS ÁLT. ISKOLA 
ALAGSORI EDZŐTERMÉBEN:
Birkózásra előkészítő csoport: (6-11 éves fiúknak és 
lányoknak) H-P 16:00-17:00 óráig
Talajtorna/ akrobatikus torna: (6-11 éves fiúknak és 
lányoknak) H, SZ, CS 17:00-18:00 óráig
Játékos edzéssel és nyári edzőtábori élményekkel 
várjuk a jelentkezőket. Jelentkezni lehet: Katona 
Sándor testnevelő-szakedzőnél az edzéseken. Tele-
fonszám: 06-30-250-9536. Cím: Bp., IV. ker., Fóti út 
66. Bejárat a Kunhalom u. felől az udvaron át.

AZ ÁRPÁD ÚT 161-163. ÁLTALÁNOS ISKOLA 
TORNATERMÉBEN:   RÖPLABDA LÁNYOKNAK 
Az Újpest SC leány röplabda csapatába felvételt hir-
detünk, 9-14 éves lányok jelentkezését várjuk, elő-
képzettség nélkül is.  Új csapatot építünk! Időpon-
tok: Hétfőn és csütörtökön 16.30 és 18.30 között.  
Jelentkezni lehet Ipacs Gábor edzőnél az edzések 
időpontjában. Tel.: 0630/2457363

A DUNA PLAZA TÁNCOSOK 
KLUBJÁBAN GYERMEK AEROBIC
3 éves kortól aerobic-előkészítő, verseny-aerobic.
Jelentkezni lehet Murinko Orsolya edzőnél. E-mail: 
orsi.murinko@gmail.com, tel.: 0620/3951460

FITNESZEDZÉS NŐKNEK És FÉRFIAKNAK
Zenés gimnasztika kézisúlyzós gyakorlatokkal, 
egészségterápiás életmódfejlesztéssel.
Időpontok: hétfő, csütörtök 18:30-19:30 óráig 
Helyszín: Angol Tagozatos Ált. Iskola. Cím: Bp., IV. 
ker., Újpest, Fóti út 66. Bejárat a Kunhalom utca fe-
lől az alagsori  edzőterembe. A foglalkozásokat ve-
zeti: Katona Sándor testnevelő. Telefonszám: 06-30-
250-9536.  A program a Magyar Olimpiai Bizottság 
támogatásával valósul meg.

EGÉSZSÉGTERÁPIÁS SENIOR TORNA
50 éven felüli nőknek-férfiaknak – az Újpesti Ön-
kormányzat támogatásával.
Jellemzője: gimnasztika kézisúlyzós  gyakorlatokkal.
Helyszín: Ifjúsági Ház. Cím: 1042 Bp., István út 17-19. 
I. em. 117. Időpontok: minden hétköznap 11-től 12 
óráig. A foglalkozásokat vezeti: Katona Sándor test-
nevelő. Telefonszám: 06-30-250-9536

KONDICIONÁLÓ NŐI TORNA 50+  
KOROSZTÁLYNAK
A Nyár u. 42-44. szolgáltatóház edzőtermében, hétfőn 
és csütörtökön 9-től 10 óráig. A foglalkozásokat veze-
ti Závodni Éva, jelentkezni lehet a 06 30 543 6229-es 
telefonszámon. A Magyar Olimpiai Bizottság támo-
gatásával a résztvevőknek kedvezményt biztosítunk! 
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Smile Forever
Dental Kft.

SMILE FOREVER
FOGÁSZATI KEDVEZMÉNY PROGRAM

A Smile Forever Magyarország első 
és egyetlen Fogászati Programját 
kínálja Önnek!  

50% kedvezményt, ingyenes alap-
kezeléseket nyújtunk Önnek, � x díj 
� zetése mellett!

1047 Budapest, Károlyi István u. 1-3.   
Tel.: +36 1 780 60 37  

www.smileforever.hu

Mustrák 
ugyanúgy

Az újpesti székhe-
lyű Napkút Kiadó 
közkedvelt folyó-
iratának júliusi 
számában kibő-
vült a Mustra-ro-
vat, így kapunk 
ízelítőt a készülő 

Napkút-könyvek némelyikéből. A 
2003-tól már könyvkiadással is fog-
lalkozó Napkútnál nem kifejezetten 
a nagy neveken van a fókusz, szívesen 
foglalkoznak elsőkönyves, vagy éppen 
kevésbé ismert szerzőkkel és a hazai 
kisebbségek kultúrájával. A mostani 
szám azonban egy nagy névvel in-
dul. Zalán Tibor tárcája visszahozza a 
nyarat, a tengert, a sós szelet, a nagy 
beszélgetéseket. A folytatásban a hat 
tucat biztosan tervezett készülő kö-
tetből tízet mutat be a szám. Színes 
előközléssel, nem mindennapi mó-
don, ahogy mindig.  VG

„A szélességet az ég derekán keresztűl
méltán nevezhetjük tehát Napútnak”

(Fazekas Mihály)

Mustrák ugyanúgy5.

Képszavak 
és szóképek
Mottó: „Nagyon kérem, nem kell komo-
lyan venni, amit mondok. Ezt komolyan 
mondom.” „Alapvetően pesszimista va-
gyok, hogy boldoggá tehessen minden 
csalódás. Ezért arra érzek mennybéli 
ösztönzést vagy ördögrugdosást, hogy 
szüntelenül tegyek valamit s nyomban 
arra, hogy könnyű szívvel átlépjek ezen 
a valamin.”  (BERTALAN TIVADAR)

Életmű-kiállítás nyílik szeptember 
elsején, 17 órakor a Vigadó Galéria 
5. emeletén, Bertalan Tivadar festő, 
grafikus, látványtervező, író, Újpest és 
Budapest díszpolgárának munkáiból. 

Bertalan Tivadart, Újpest közéleté-
nek aktív résztvevőjét és formálóját, 
Magyarország egyetlen „öt az egy-
ben” művészének tartják: több mint 
száz magyar és külföldi játékfilm lát-
ványmestere, díszlettervezője, art di-
rektora, továbbá táblaképek, grafikák, 
könyvművészeti munkák, kiállítások, 
„egyszemélyes” könyvek, borítók, 

kötéstervek, tipográfiák, szövegek és 
illusztrációk alkotója. Életmű-kiállí-
tása a Pesti Vigadóban október 17-ig 
lesz látogatható, amelyet Szakolczay 
Lajos író, a Magyar Művészeti Aka-
démia Művészeti Írói díjasa nyit meg 
szeptember elsején 17 órakor. A meg-
nyitón közreműködik Császár Angéla 
színművész, az MMA rendes tagja, 
Szersén Gyula színművész és Győrffy 
Gergely hegedűművész. Az est kurá-
tora Székely László díszlettervező, az 
MMA rendes tagja, a Nemzet Művé-
sze lesz. 

Az U.N.C.L.E. embere
Rendezte: Guy Ritchie. Írta: Guy Ritchie és Lionel Wigram. Kép: John Mathieson. Zene: 
Daniel Pemberton. Szereplők: Henry Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh 
Grant. Bemutató: augusztus 20. 116 perc.

A stílus maga a film – ilyen közmondás ugyan nincs, de akár lehetne 
is. Persze sokan vitatkoznának vele, a többség inkább abban hisz, hogy 
moziba a történetek kedvéért járunk és minden más csak sallang. De 
mi a helyzet akkor, ha egy témában vagy műfajban már nem lehet újat 
mondani? Az okos rendező ilyenkor nem strapálja feleslegesen magát, 
hanem játszani kezd a képekkel, a hangulatokkal, a zenével. 

Guy Ritchie is pont ezt a megoldást választotta, és jól tette. Az 
U.N.C.L.E. emberét a hatvanas évekbeli, azonos című tévésorozat ihlette, 
ami meg is látszik a sztorin: az egyik főszereplő a C.I.A., a másik a KGB 
szuperügynöke, akik az első jelenetben, egy féktelen trabantos üldözés 
során majdnem végeznek is egymással. A két rivális végül felsőbb uta-
sításra kénytelen összefogni, megakadályozandó, hogy egy ex-nácikból 
álló bűnszövetkezet atomfegyverhez jusson. 

Garantált, hogy egy néző sem rágja tövig a körmeit a bonyodalmak 
miatt, de Ritchie olyan virtuóz lazasággal vezényli le a produkciót, hogy 
erre nincs is szükség. Egyszerűen élmény nézni, ahogy a korabeli divat-
magazinokból kilépett főhősök évődnek egymással – a tesztoszteron-
túltengést egy vagány autószerelő lány jelenléte ellensúlyozza –, ahogy 
fel-alá kergetőznek Berlin és Róma utcáin vagy az olasz Riviérán, miköz-
ben elképesztően dögös funky dalok diktálják az ütemet. 

Ha idén csak egyetlen retromázba csomagolt akció-kémkomédiát né-
zünk meg, akkor válasszuk nyugodtan Az U.NC.L.E. emberét. B. S.



12 M o z a i k

Százan a közbiztonságért
Változatlan céllal, ismét eredményesen zajlott le augusz-
tus 8-ra virradóra az újpesti rendőrség Százan Újpestért 
akciója. A közös szolgálatban polgárőrök, közterület-fe-
lügyelők, az Állatvédelmi Járőrszolgálat, valamint – pol-
gárőrként – az Észak-Pesti Kutyás Szolgálat néhány tagja, 
összesen százkilenc fő vett részt.

Az eligazításon elhangzott, ez már nem az első ilyen jellegű átfogó ellenőr-
zés. A jelenlevők közül sokan vettek részt a korábbi közös szolgálatokban, az 
önkormányzat most is élelemmel támogatta a hajnalig tartó összehangolt 
akciót.

Az eddigi Százan Újpestért akciók sikereit jelzi, hogy napokkal később is 
visszatartó erejűnek bizonyulnak a bűnelkövetők számára. Most is elsődleges 
volt a biztonság, az intézkedésnek mindig a vonatkozó előírások szerint kellett 
történnie.

A mostani akció célja a szórakozó-vendéglátóhelyek és a ki- és bevezető 
utak ellenőrzése, a körözött személyek, illegális bevándorlók kézre kerítése 
volt. A péntek-szombat esti időszakra tekintettel különös figyelmet fordítot-
tak a nagyobb lakótelepekre és a késő esti-éjszakai időszakban felbukkanó 
gyorsulókra.

Százkilencen vettek 
részt a szolgálatban

Az akció mérlege tizenhárom elfogás, köztük két körözött személy. Egyikük 
ellen ötszörös(!) körözés volt érvényben. Rendőrkézre került még két garáz-
da, öt személynél kábítószert találtak. Ezen kívül elfogtak egy drogterjesztőt, 
megállítottak két ittas vezetőt, de olyan is akadt, akit kifosztás miatt vittek be.

Immár folytatódó hagyomány, hogy az egyenruhások munkáját leginkább 
segítő polgárőröket tiszteletbeli rendőrré fogadják. Most négy polgárőr és az 
Állatvédelmi Járőrszolgálat egyik tagja kapott ilyen kitüntetést. M. Orbán A.

A zöldpaprika értékes vitami-
nokat és ásványi anyagokat, 
rostokat tartalmaz. Szent-
györgyi Albert professzor eb-
ből mutatta ki a C-vitamint, 
ami nagyon jól hasznosul 
a szervezetben, mert mel-
lette vannak azok az ás-
ványok is, amik biztosítják 
a sejtekbe való beépülését. 
Ezért Nobel díjat kapott.

Sok fajtáját fogyasztjuk. A legelterjed-
tebb a sárga színű paprika, amit lecsó-
nak, salátának, vagy töltött paprikának 
készítünk el. A paprikák csemege ízűek 
vagy erősek. A vastaghúsú, Kalifornia jel-
legű paprikák piros, sárga, zöld színűek, 
nem erősek. Ezeket színes köretek és sa-
láták készítéséhez használhatjuk. Kedvelt 
a piros színű kápia paprika, ami kellemes, 
édeskés ízű. Ebből készül a finom ajvár 
is. A híres magyar kalocsai, szegedi szárí-
tott piros paprikából őrölt paprika készül, 
édesnemes, csemege, és erős változatban. 
Ezek igazi hungarikumok. Az erős fajták a 

bogyiszlói paprika, 
hegyes, erős, 

cseresznye paprika, csilipaprika. Ételek íze-
sítésére, savanyúságok pikáns ízét adják. 
Az erős íz mértékkel jó hatású az emész-
tésre. Állandó, nagyobb mennyiségben 
irritálják az egész emésztőrendszer nyálka-
hártyáját.

Igazi nyári étel a töltött paprika. A hú-
sos sárga paprikák csumáit kiszedjük. 1 
csésze zabpelyhet sós vízbe áztatunk. 1 
fej aprított hagymát üvegesre párolunk 2 
evőkanál olajon. Egy tálba teszünk 40 dkg 
darált húst, 2 tojást, a hagymát, 3 gerezd 
zúzott fokhagymát, a kinyomott zabpely-
het, 1 evőkanál búzakorpát, 1 evőkanál 

fűszerpaprikát, sót, borsot. Jól össze-
dolgozzuk, és megtöltjük lazán a 

paprikákat. Sós vízben megfőzzük. 
Készíthetünk hozzá para-

dicsommártást, kapor-
mártást, sóskamártást, 
tejfölös gombamártást 
vagy póréhagymamár-
tást. Főtt burgonyát tá-

lalunk mellé.
LETTNER ANNAMÁRIA 

dietetikus

A hónap 
zöldsége 
a paprika



Aranyérmes lett a Tótka 
Sándor – Molnár Péter pá-
ros a férfi kajak kettesek 
200 méteres számában a 
milánói kajak-kenu világ-
bajnokságon. 

A döntőben, ha csak centiméterekkel 
is, a világbajnoki címvédő szerb pá-
rost és a svéd kettőst megelőzve az 
első helyen értek célba.

Már ünnepelt a magyar tábor, ami-
kor érthetetlen és példátlan módon 
a szervezők érvénytelenítették a fu-
tamot, és pontban 12 órára írták ki a 
megismételt verseny rajtját. 

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-
kenu Szövetség főtitkára akkor arról 
beszélt, hogy megóvják a futamot, de 
a versenyzők természetesen felkészül-
tek arra, hogy újra rajtoljanak, ha az 
óvást elutasítják.

– Hét egység ért célba, ezen orszá-
gok benyújtották az óvásukat, hiszen 
véleményünk szerint a futam érvé-
nyes volt – mondta a főtitkár. – Azért 
mert valamilyen mulasztás miatt nem 
tudták visszalőni a rajtot, az nem mű-
ködik, hogy utólag érvénytelenítik a 
futamot.

Tótkáékat nem zavarta meg a köz-
játék, a megismételt futamot is meg-
nyerték az oroszok előtt, így világbaj-
nokok lettek.  

– Engem különösebben nem za-
vart, hogy újra le kellett evezni a 
döntőt – mondta az újpesti világbaj-
nok. – Úgy voltam vele, másoknak is 
ugyanezt kell tenni, ráadásul mi már 
bizonyítottuk az első fináléban, hogy 
jók, ha nem a legjobbak vagyunk. 
A rajtra nagyon odafigyeltünk, sze-
rencsére nem volt baj vele, aztán 
lapátoltunk, ahogy a csövön kifért. 
A célban pedig – lehet, hogy kívül-
ről másképpen látszott –, én biztos 
voltam a győzelmünkben. Különben 
is, történelmet írtunk – mondta ne-
vetve – mert arra a nagy öregek sem 
emlékeztek, hogy egy világbajnoki 
aranyat kétszer kelljen megnyerni va-
lakinek. Nekünk ez is sikerült, boldog 
vagyok. Nincs mese, mostantól már 
az olimpiára koncentrálok. (g)

Esélyesként 
nehéz győzni
A Szabó Gabriella, Kozák 
Danuta alkotta magyar 
egység magabiztosan verte 
a mezőnyt a milánói világ-
bajnokságon, és 2009, vala-
mint 2010 után ebben a fel-
állásban harmadszor lett 
vb-győztes. A futam után 
Kozák Danuta elmondta: 
nehéz esélyesként rajthoz 
állni, de bíztak magukban, a 
párosuk erejében, és boldog, 
hogy sikerült a győzelem.

Kozák Danuta és Szabó Gabriella, 
ahogyan mondani szokás, éhesek 
voltak az aranyéremre, és örülnek, 
hogy beváltották a reményeiket.

– Nyomasztott, hogy már egy 
nappal a döntő előtt mindenki úgy 
szólt hozzánk, hogy ez az aranyérem 
teljesen természetes. Ennek nehéz 
mindig megfelelni, ezt félre kellett 
tenni – kezdte Szabó Gabriella.

– Bennem is volt egy félsz, hogy mi 
van, ha nem sikerül, de a rajtnál már 
nem éreztem semmit, csak azt, hogy 
nagyon nyomni kell – egészítette ki 
Kozák Danuta.

Kozák Danuta elmondta, szeret-
ne párosban is indulni az olimpián. 
Azonban minden bizonnyal páros-
ban csak akkor indulhat el, ha egyes-
ben nem áll rajthoz. Ugyanúgy, mint 
ezen a világbajnokságon, hiszen az a 
Kárász Anna indult K–1 500 m-en, 
aki korábban legyőzte az olimpiai 
címvédő Kozákot.

– Elég erős a mezőny, egyesben és 
párosban is. Szeretnék olimpián in-
dulni, mert ez jó páros, és benne van 
az érem, de a válogatót még meg kell 
nyernünk – összegzett Újpest olim-
piai- és világbajnoka, Kozák Danuta.
 GG
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Tótka Sándor kétszer nyerte 
meg a világbajnokságot

Kontrecz Márk mindent vitt 
Az UTE tehetséges ökölvívója a magyar válogatott színeiben 
vett részt a szabadkai 33. Golden Gloves Tornán. A 17 éves bok-
szoló a kivívott aranyérme mellé begyűjtötte a torna legtechni-
kásabb ökölvívójának járó trófeát is. Ezek után választotta őt az 
AIBA a három jelölt közé, és megnyerte a közönségszavazást is.

A nemzetközi tornán 29 ország 236 versenyzője lépett szorítóba, közülük négy magyar 
lánynak és az újpesti fiúnak sikerült a fináléba jutnia. Márk a döntőbe jutásig egy orosz, 
egy amerikai és egy szerb nemzetiségű öklözőt múlt felül meggyőző, taktikus öklözéssel. 
A döntőben ismét orosz versenyző volt az ellenfele, de a pontozók szerint is a magyar 
fiú volt a jobb, megérdemelten emelték a karját a magasba. A közelgő ifjúsági Európa-
bajnokság előtt a siker igen jó előjel.

Döntő: 64 kg, Kontrecz–Diaronov 3:0 (gergely)



14 H i r d e t é s

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön: 10-től 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

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők szeptember 
7-én, hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán kép-
viselők szeptember 7-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz 

Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária; Bartók Béla ön-
kormányzati képviselők szeptember 8-án, kedden 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati képviselő szeptember 
14-én hétfőn 17-től 18 óráig, tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-
09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő szeptember 28-án, hétfőn 18-19 óráig tart foga-
dóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink! Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart nyitva. Kérjük 
Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7. Tel.: 06-70-372-3709 www.ujpestijobbik.
hu, e-mail cím: ujpest@jobbik.hu

Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 18 órától, a fenti 
címen.  Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

Perneczky László Önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo 

Újpesti LMP Iroda – István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne Ön jöjjön, hívásra én megyek 
el Önhöz!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csü-
törtökén 17 órától a Homoktövis Általános Iskolában (1046 Bp., Homoktövis u. 100.)
Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-től 18 óráig. 

Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében (1046 Budapest, Nádor u. 
1.). A fenti fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369-4205 telefonszámon!
Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-től 18 óráig. 
Helyszín: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő utca 
5-9.) Előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés a 06 30 400 9297 telefonszámon lehetséges!
Horváth Imre szeptember 3-án, csütörtökön (Újpesten minden hónap első csütörtökjén) 13 
órától az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének frakcióirodájában (IV. Nádor u. 1.).
Bejelentkezés, vagy más időpont megbeszélése a 06-20-239-9136 telefonszámon.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének frakcióhelyiségében működő ingyenes jogse-
gélyszolgálat dr. Szabó Gábor vezetésével, előzetes bejelentkezés alapján minden hónap második 
hétfőjén várja a jogi problémáikhoz tanácsot kérő polgárokat. Információ és bejelentkezés a 369-
4205 telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig lehetséges.

BALOLDALI BARÁTI KÖR TALÁLKOZÓJA
A Baloldali Baráti Kör évindító találkozója szeptember 9-én, 14 órakor lesz a IV. Nádor u. 1-ben, 
ahová várjuk a Baráti Kör minden tagját, továbbá minden kedves érdeklődőt. Azokat is várjuk, jöjje-
nek, akik még nem voltak ilyen klubdélutánon, de szeretnek beszélgetni, társaságba járni! Rendezvé-
nyünk védnökei: dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre országgyűlési képviselő.
 
KÉPNÉZEGETŐS/KÉPVÁLASZTÁSOS DÉLUTÁN 
Rendezvényeinken készült képekből, képnézegetős/képválasztásos délutánt szervezünk – a Baráti Kör 
találkozója után – szeptember 9-én, 15 órakor a Nádor utca 1-ben. A képeket kivetítjük beszámozva, 
aki rendelni akar belőlük, felírja a kép számát egy lapra, majd azok az összesítést követően megrende-
lésre kerülnek. Rendezvénysorozatunk fővédnökei: Horváth Imre országgyűlési képviselő és dr. Trippon 
Norbert kerületi elnök. Várunk minden kedves klubtagot és a csatlakozni kívánó érdeklődőket is! 
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

FOGADÓÓRA
dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció) Fogadóóra: minden hónap máso-
dik hétfőjén, 17-től 18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 
(1046 Bp., Hajló u. 42-44.)

Ingatlan eladó 
 Kiköltözők figyelmébe! Veresegyházi lakóterületi 
összközműves, tehermentes 1548 m2 építési telek tu-
lajdonostól eladó. Csendes, zöldövezeti zsákutcában, 
akár ikerház vagy társasház építésére is alkalmas. Ár: 
18,6 M Ft, Tel.: +36 20 935-5460

 Elcserélném vagy eladnám budakeszi (Nagyszénás-
zugban) zártkerti ingatlanomat. 585 m2-es telek, 30 
m2-es téglaépület + melléképület, víz, villany van. A 
belterülethez legközelebb elhelyezkedő telek, lakó-
környezet ideális. IV-XIII. ker.-ben lakáscsere érdekel. 
Ár: 7.5 M Ft, tel.: 06-30 771-1186

 Városkapu metróállomáshoz közel, felújítást 
igénylő, 68 m2-es, nem panel öröklakás eladó. Tel.: 
06-70-941-7013

 Építési telek, 1000 m², a Szilas-Patak, Farkaserdő 
mellett eladó. Ikerház építésére alkalmas. I.á.: 42 M Ft, 
érdeklődni a 06-20 976-8217 telefonon.

Ingatlant vesz 
 Középkorú pár Újpesten vagy környékén, esetleg 
Pest megyében venne lakható állapotú lakást 5,5 M 
Ft-ig. lolo40@citromail.hu, tel.: 06-20 385-5675

 Keresek IV-XV. kerületben, I-II. emeletig, nem túl 
régi építésű, jó állapotú téglalakást 56 m²-ig, elfogad-
ható környéken. Ingatlanosok ne hívjanak. Tel.: 06-30 
945-7903

Ingatlant cserél 
 Újpesti önkormányzati panel, kilencedik emeleti, 
1/5 szobás, 35 m2-es, távfűtéses (vízóra van) laká-
somat elcserélném ugyanilyen lakásra, alacsonyabb 
emeletre. Metró, orvos, iskola, óvoda, piac közel van. 
Tel.: 06-20 263-0086

Állást kínál
 Könyvelési munkákhoz kapcsolódó adatrögzíté-
si feladatok ellátására keresünk felhasználói szintű 
számítógépes gyakorlattal rendelkező pontos, pre-
cíz munkatársat, részmunkaidős állásra, Budapest 
IV. kerületében található irodánkba. Könyvelői 
végzettség nem szükséges. tel.: 06-20-523-0194

 Újpesti fodrászatba keresünk gyors, gyakorlott, 
munkájára és önmagára igényes fodrászt. Jó hangu-
latú csapat, alkalmazotti munkaviszony, verseny-
képes jövedelem. Fényképes önéletrajzot kérünk 
az alábbi email címre: fodraszat04@gmail.com tel.: 
06-30-212-5475

Oktatás  
 OKJ-s dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai se-
gítő szakképzés-felkészítés. Tel.: 06-30-269-1061, 
info@kaszaszakkepzes.hu, E/000766/201

 Matematikából korrepetálás, valamint pótvizsgára 
felkészítés 30 év tapasztalattal. Telefon: 06-30 297-
4207 vagy 06-1 370-0674

 Pótvizsgára felkészítést vállalok. Matematikából, 
fizikából, kémiából. Házhoz megyek. Hétvégén is. 
Tel.: 06-70 554-1395

 Képességfejlesztés gyerekeknek és felnőtteknek, 
egyéni kezelések és komplex személyiségfejlesztő 
képzés! Stresszoldás, speciális funkciózavarok, 
diszlexia kezelése, fájdalommentes akupresszurás 
programmal. jelentkezni elsősorban az  
info@harmonizalas.hu címen lehet. Bővebb info: 
www.harmonizalas.hu, tel.: 06-70-514-0885

 Euroexam felkészítő tanár vállal nyelvvizsga-felké-
szítést, érettségifelkészítést (emelt- és középszinten), 
nyelvoktatást, állásinterjúra felkészítést angol nyelv-
ből. Tel.: 06-20 410-1917

Régiség 
 BOROSTYÁN-KORALL ÉKSZEREK FELVÁSÁRLÁSA 
20.000-től 200.000 Ft-ig! Arany: 8500 Ft-tól, ezüst: 
350Ft-tól. Régi bútorokat, festményeket, porceláno-
kat, kerámiát, kar-fali- asztali-, állóórákat, régi érmét, 
pengőt, kitüntetéseket, katonai eszközöket, képes-
lapokat, teljes hagyatékot felvásárolok készpénzért! 
Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. ker. Szent István krt. 
25. szentistvankrt25@gmail.com, Tel.: 06-20-914-0150
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Almási Katalin legmagasabb áron készpénzért vásárol, 
használt bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, kerámiákat, kristályt, szobrokat, csillárt, 
hangszert, könyveket, írógépet, varrógépet, szőrmét, bi-
zsukat, hagyatékot. Hívjon! Elsőként, több százezret fize-
tek, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20 597-8280

 Vásárolok antik, régi, retro tárgyakat. Könyv, tér-
kép, képeslap, bármilyen gyűjtemény érdekel. Katonai 
tárgyakat, jelvényeket, kitüntetést, pénzérmét is vá-
sárolok. Komplett hagyatékát megveszem. Felesleges 
dolgait átválogatom. Lomtalanítást vállalok. Hívjon, 
azonnal készpénzzel fizetek! Tel.: 06-20 924-4123 

Társkeresés 
 Budapesti özvegy nő 175/75/75, komoly barátot ke-
res. Magas, 80 éves korig. Káros szenvedélytől mentes 
özvegy úr személyében. Kölcsönös szimpátia esetén, a 
többit megbeszéljük. Ketten nem unalmas az élet. Tel.: 
06-30 381-6716

Üdülés 
 Zalakarosra  szóló üdülési utalványt betegség miatt 
eladnám. „Dómusz”. Tel.: 06-20 612-6284, 8-13 ig.

Szolgáltatás 
 Szőnyegtisztítást vállal nyugdíjas féláron, háztól 
házig, 5 m² felett. Tel.: 06-30 447-1312, 1000 Ft/fm².

Bútor 
 Igényes bútorszövettel készült újszerű, szétnyitható 
ágyneműtartós fotelágy 21 000 Ft-ért eladó. Érdeklőd-
ni: 06-30 256-7297

Szolgáltatás 
 IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabú-
torok, irodabútorok stb. méretre gyártása a leg-
olcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 
800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 
368-1354

 Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
előre egyeztetett időpontban. Érdeklődni hétköznap: 
8-19 óráig! Tel.: 06-30 219-1624 

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

 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző, sza-
lagfüggöny felszerelése, javítása garanciával! Aján-
dék szúnyogháló minden megrendeléshez!!! Díj-
talan kiszállás és felmérés! Újpesti redőnyös. Tel.: 
06-70-341-9489; 0620-341-0043

 ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.
HU, 21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év garan-
ciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 
550-0269

 KLÍMAtelepítés, karbantartás, javítás garanciá-
val. AKCIÓ! 2,6kW-os inverteres klímaberendezés  
beszerelve 150.000. Ft. Tel.:  06-30-931-7486, 
 www.annauklima.hu

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

AZ Újpest-Kertvárosi Plébánia 
altemplomában 50 évre urnahely 

megváltására van lehetőség.
1046 Budapest Rákóczi tér 4-8.

Iroda nyitva tartása:
Hétfő, Csütörtök:16:00-18:00

Kedd: 09:00-11:00
www.ujpestkertvaros.hu

Német nyelvtanfolyam indul
A IV. kerületi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat megfelelő számú 

jelentkező esetén német nyelvtanfolya-
mot indít kezdő és / vagy haladó szinten. 

Beiratkozás, jelentkezés,  szintfelmérés                                                                                                        
2015. szeptember 14-én és 16-án,  

17-19 óra között a tanfolyam helyszínén: 
1042 Budapest Nyár utca 40-42

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Pappné Windt Zsuzsanna elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Mobil: +36 30 866 6458

Csatlakozz Te is az

 Újpestet lájkolók 
dinamikusan gyarapodó  

közösségéhez! 
www.facebook.com/

ujpest.kaposztasmegyer
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Az Újpesti Piac ajánlatai:
Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat, VASÁRNAPONKÉNT nyitva az Újpesti Piac, 
nálunk mindent megtalálnak! Augusztus 29-30-án a Városnapok miatt nem lesz 
Piac Placc, de a piac vasárnap is nyitva! Szeptember 12-én szombat délelőtt a már 
több éve megrendezett LECSÓFESZTIVÁL a piacon!

Az Újpesti Piac ajánlatai:
Akció augusztus 30-án vasárnap a Duna-Muhari Bt.-nél
Friss sertésbőrös lapocka  1249  Ft/kg helyett 999  Ft/kg
Friss sertésbőrös comb  1299  Ft/kg helyett 1099  Ft/kg
Friss sertés császár   1350  Ft/kg helyett 1099  Ft/kg
Friss sertésbőrös karaj  1499  Ft/kg helyett 1399  Ft/kg
Füstölt bordaporc   1450  Ft/kg helyett    1349  Ft/kg
Füstölt császárszél   1599  Ft/kg helyett 1549  Ft/kg
Füstölt kolozsvári   2399  Ft/kg helyett 1999  Ft/kg
Csontos csirkemell   1299  Ft/kg helyett 1199  Ft/kg
Csirkeszárny     699  Ft/kg helyett      599  Ft/kg
Darált csirkemell   1499  Ft/kg helyett 1199  Ft/kg
Pick zsír fél kg-os     470  Ft/db helyett 299  Ft/db

Akció szeptember 1-jén, kedden, a Virágcsarnok oldalában a Mátyás Hús Kft.-nél: 
sertéscomb, -lapocka, -tarja és -karaj 1199 Ft/kg, egész csirkecomb 699 Ft/kg, 
csontos csirkemell 999 Ft/kg, csirkemellfilé 1299 Ft/kg, csirkefarhát 199 Ft/kg, 
házi parasztkolbász 1199 Ft/kg, füstölt kenyérszalonna 799 Ft/kg, sertészsír 499  
Ft/doboz.

Akció szeptember 2-án, szerdán, a Virágcsarnok oldalában a Kosher Trade Kft.-nél: 
csemegeszalonna 999 Ft/kg, sertészsír 450 Ft/doboz, sertés oldalas 999 Ft/kg, 
sertés apróhús 899 Ft/kg, Hajdú lángoltkolbász 999 Ft/kg.

Zöldség-gyümölcs akciók:
A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél többféle őszibarack 250 Ft/kg-tól, burgo-
nya 129 Ft/kg, vöröshagyma 179 Ft/kg, szilva 199 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Dream Come True Kft.-nél a fokhagyma 400 Ft/kg.

VASÁRNAP IS VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Nyitva tartás: 
10-18  óráig ebédidő: 13-14 óráig   
Nyitva tartástól eltérő időpontban 
is állok rendelkezésükre.
HÍVJANAK bátrAN!
Megyeri út 210.
Tel.: 06-20-444-0972 
e-mail: ilkaoptika@gmail.com
www.ilkaoptika.hu

FIGYELEMFELHÍVÁS!  
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

SZEMÜVEGDOKTOR!

Szemüvegkészítés helyben, jól felszerelt  
műhelyben, rövid határidővel, garanciával!        

Komplett szemüveg: 7990 Ft 
(választható keretbe, vizsgálattal, elkészítéssel együtt!)
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