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ÚJPESTI NAPLÓ

VENDÉGLÕ A FÕTÉREN
Az uniós pályázatnak is köszönhe-
tõen még az idei nyáron megkez-
dõdik a városháza korszerûsítése.
A tér hangulatát meghatározza a
Városháza Vendéglõ is. 2. oldal

125 ÉVES AZ UTE
Emléktábla hirdeti a Szent István
tér 19. szám alatt, hogy 125 évvel
ezelõtt ezen a helyen indult hódí-
tó útjára az azóta is méltán híres
egyesület. 4. oldal

VIRÁGOK KÍVÜL-BELÜL
Virágos Utcák – Virágos Otthonok
címmel hidet pályázatot Újpest
önkormányzata. Vetélkedhetnek a
kertek és az erkélyek, gyõzzön a
legügyesebb kertész! 5. oldal

VAKÁCIÓ!!!
Az iskolai szünet jóval hosszabb,
mint a szülõk szabadsága. Össze-
állításunk segít kiválasztani a leg-
érdekesebb nyári gyermekprogra-
mokat. 6. oldal

Minden nap élõ közvetítés – 5. oldal

Az új
Fõtéren a

foci-VB

Az új
Fõtéren a

foci-VB
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mint a Fõtér-rekonstrukció tervei között
szerepelt, az elsõ ütem nem csak a Város-
háza környéki térfelújítást jelenti, hanem

az épület nyílászáróinak a cseréjét, a fûtés-hûtés
(klíma) modernizációját és a Rathaus-keller, azaz
a Városháza Vendéglõ kiépítését is. 

Az épület mind a 173 ablaka megújul, ami elsõ-
sorban az önkormányzati dolgozóknak nyújt né-
mi átmeneti kellemetlenséget, amit körültekintõ
munkaszervezéssel igyekeznek csökkenteni a kivi-
telezõk. Ezzel egy idõben az akadálymentesítés
következtében néhány sûrû ügyfélforgalmat lebo-
nyolító iroda bejárati ajtaját is kiszélesítik. Ez ter-
mészetesen a földszinten is változásokat követel. 

ÚJ LIFT, LÉGKONDICIONÁLT HELYISÉGEK
A fõbejárattól a liftig kerekesszékesek számára is
folyamatos megközelítést biztosítanak s a felvonó
szállítószekrényét a megfelelõ szabványméretûre
cserélik. A munkálatokra kiírt közbeszerzési pá-
lyázat lezárult, a munkaterületet átadták s így
megkezdõdhetnek az átalakítások. 

Amint Tilli Lajostól, a munkálatokért felelõs Fõ-
tér Kft. ügyvezetõ igazgatójától megtudtuk, a klí-
maberendezések úgynevezett fain-coil rendszerû
hûtõ-fûtõtesteket mûködtetnek majd. A 92 darab
készülék feltehetõen enyhíti a belsõ hõmérséklet-
ingadozásokat mind az önkormányzati dolgozók,
mind a nagyteremben megrendezett ünnepélyek
résztvevõi számára, ami régóta meg-megkeseríti
az emelkedett pillanatokat vagy a koncentrált
munkavégzést. Három klímaberendezés mûköd-
teti a rendszert, s ezeket bontással az épület tetõ-
terébe emelik s telepítik még a nyár folyamán.
Amennyiben minden a tervek szerint halad, au-
gusztus 25-ig végeznek az átalakításokkal.

TERASZOS VENDÉGLÕ 
A SZÖKÕKUTAK MELLETT
A Fõtér-felújítás elsõ ütemének utolsó fázisa s iga-
zi különlegessége lesz a hangulatos Városháza
Vendéglõ kialakítása. Talán kevesen tudják – bár
a szökõkutak felõl egy boltíves zárt ajtó jelzi –,
hogy a városháza alján egy hatalmas területû pin-
cerendszer húzódik. Ezt a területet hangulatos
vendéglõként szánták értékesíteni a tervezõk,
megemelve a tér hangulatát s a teret látogatók
kényelmét. Egy bökkenõ akadt csak, ami joggal
vethet fel kérdéseket a lakosokban is: miért nem
készült el mindez a Fõtér átadásának napjára s
mennyiben érinti majd az új tér területét? A prak-
tikus és kézenfekvõ választ Tilli Lajos adta meg:

– Talán még emlékeznek a tisztelt olvasók,
hogy a térfelújítási munkák elvégzését akkor is
vállalta az önkormányzat, ha az ekkor még folya-
matban lévõ uniós pályázatunkat esetleg elutasít-
ják. Ebben az esetben a már említett nyílászárók
cseréje, a klímafelújítás, a vendéglõ kialakítása
csúszott volna késõbbi idõpontra. Ám mikor az
örvendetes uniós támogatásról hírt kaptunk, a
Fõtér felújítása már kb. 70 százalékban elkészült.

Viszont ez a helyzet azt is véglegesítette, hogy az
ablakcserék, vendéglõkialakítás stb. is zöld utat
kapott. A vendéglõre kiírt közbeszerzési pályáza-
tot hiánypótlásra vissza kellett küldenünk a pá-
lyázónak, viszont az fõtér-felújítást meghatározó
uniós pályázat szigorú feltételei megkövetelték a
határidõ betartását s a munkák – idõben történõ
– befejezését, ezt láthatjuk is.

ÁTMENETI BURKOLATBONTÁS, 
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN
– Mivel jár tehát a Városháza Vendéglõ kivitele-
zése?

– Átmenetileg megbontjuk az épület körüli
díszburkolatot, amit természetesen változatlanul
eredeti formájában helyezünk vissza. Mindezt az
indokolja, hogy a megfelelõ engedélyek s a kért
hiánypótlás beérkezte után, törvényi határidõben
jelzett július 20-i pályázati kihirdetést követõ na-
pokban el is kezdõdhet a kivitelezés, de ezt a ha-
táridõt be kell tartani. A felújítás legelsõ munka-
fázisa pedig az alagsori helyiség szigetelése, amit
csak úgy lehet biztosítani, ha az épület alapzatát
körben, 2-3 méter mélyen betonréteggel biztosít-
juk a nedvesség ellen. Az uniós és a vendéglõre ki-
írt pályázat „összecsúszása” az oka, hogy a város-
házát érintõ munkafázist nem lehetett megkezde-
ni, mivel az uniós pénz megítéléséig az önkor-
mányzat csak az önerõbõl teljesíthetõ fõtér-re-
konstrukciót vállalhatta. Így viszont – némi átme-
neti kellemetlenség árán – még a nyáron, illetve
legkésõbb szeptember 15-ig újabb ajándékkal ör-
vendeztethetjük meg az újpestieket mind a város-
házán belül, mind az új Fõtér területén. – H. P

Július második felétõl újabb munkák kezdõdnek a Városháza Piac-sétány felõ-
li oldalánál. A pályáztatási határidõk szigorú betartása után ismét megbont-
ják a burkolatot, de mindez az elõre kidolgozott ütemterv szerint történik. 

Hamarosan megkezdõdik a Városháza Vendéglõ kivitelezése

Újabb meglepetés a Fõtéren

A

– Dinamikus és statikus bemutatók
– Táj-ház: Bemutatkozik Erdõbénye és Mesztegnyõ
– Kutyás bemutató
– Közelharc bemutató
– Ejtõernyõs ugrás
– Tûzoltóság speciális eszközei
– Mûrepülõ bemutató
– Száguldás rohamcsónakkal
– Sétahajózás vízibusszal
– HM Mûvészegyüttes koncertje
– Változatos gyerekprogramok

NYÍLT NAP A HADIKIKÖTÕBEN!
A 65 éves tûzszerészet és a 162 éves hadihajózás
várja az érdeklõdõket! A MH 1. Tûzszerész és Ha-
dihajós Ezred tisztelettel meghívja Önt és család-
ját 2010. június 26-án 9 órától 16 óráig az MH
Hadikikötõbe!

Helyszín: Bp., IV. ker. Külsõ Váci út 119. Megkö-
zelíthetõ: Újpest Központból a 104-es busszal, IN-
GYENES HAJÓJÁRATTAL: Pünkösdfürdõ hajóállo-
másról (09.30–15.30-ig óránkénti indulással)
INGYENES PROGRAMOK!
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Tisztelt Szerkesztõség! Nagyon szép lesz a fõtér!
Sõt, már nemcsak lesz, hanem az is. Jó arrafelé
járni. Egy dologra szeretném még a kivitelezõk
figyelmet felhívni. Ha elkészül az egész, akkor a
katolikus templom óráját is javítsák meg. Az
óra 2005. óta negyed kettõt mutat. Lehet, hogy
régebb óta is, de én akkor figyeltem fel rá. Ké-
rem, jelezzék a kivitelezõk felé.

Üdvözlettel: Révai György, 
Kassai u.

Tisztelettel figyeltem azt a fantasztikus erõfeszí-
tést, munkát, ami ennek a gyönyörû térnek a ki
alakítását kísérte. Köszönjük, nagyon szép, be-
csüljük meg, vigyázzunk rá, a mienk lett, értünk
készült. Mayer Sándorné

Csatlakoznék fiatalként is az elõttem szóló hölgy-
höz, becsüljük meg a terünket. Az önkormányzat-
tól meg hasonló sok jó munkát. :) Szilveszter Gábor

Minden tiszteletem azoknak az embereknek,
akik a Fõtér kialakításában részt vettek.
Káposztásmegyeri lakosként nap mint nap arra
visz az utam és gyönyörködhetek a látványban.
Vigyázzunk rá, hogy sokáig ilyen szép és hangu-
latos maradjon a tér. A tervezõnek és a kivitele-
zõknek külön elismerésem.  H. Kovács Gabriella 

HAJRÁ ÚJPEST! Lacika

Fantasztikus programok, csodálatos tér ragyogó
napsütés és kutyameleg.. :-) Csak nem értem,
hogy miért SP-t kellett meghívni ha mar szóló-
énekesrõl van szó?! Miért nem Tabáni Istvánt?
Neki aztán tényleg káprázatos hangja van, min. 6
Grammy-díjat érõ! És nem mellesleg tudja is hasz-
nálni! Szóval SP-t ne hasonlítsuk hozzá… Nem va-
gyok Máté Péter fan, így 19 évesen, se nem SP há-
la a jó égnek! ;-) Amúgy gratula a programokhoz
és szép térhez és igen, vigyázzunk rá! Rena 

Gratulálok Tisztelt Polgármester úrnak! Nagyon
szépen elkészítették az új Fõteret. Nagyon kö-
szönjük, remélem mindenki vigyáz is rá! 

Szirovy Tivadarné 

Nem értem miért küldtek ki kb. több ezer meghí-
vót, ha a tûzijáték ott 21:15-kor kezdõdik, de itt az
interneten 20:40. Na máskor döntsék el, ugyanis
nemcsak én hanem sokan lemaradtunk róla! 

egy dühös újpesti

Gyönyörû lett az új fõtér, amit remek programok-
kal sikerült megünnepelni. Külön öröm számom-
ra, hogy a közbiztonságot a kerület polgárõrei biz-
tosították. Remekül festettek a „Polgárõrség Új-
pest” feliratú ruháikban. Gratulálok az önkor-
mányzatnak! Csak így tovább! Veszely Krisztián

A dühös újpestinek válaszolnék! Valóban rossz idõ-
pont volt a szórólapon, viszont szerintem a szerve-
zõk sem gondolták, hogy valaki csak a tûzijátékra
jön ki. Én ott voltam, nagyon-nagyon sokan voltak
kint már délutántól. Azért sajnálom, hogy lema-
radt róla, de biztos lesz a tv-ben belõle részlet.
Egyébként 21 órakor kezdõdött, és elõtte többször
is bemondták, hogy kb. mikor kezdõdik. Kata

Gratulálok! Nagyon szép lett a tér. Köszönet min-
denkinek, aki részt vett a munkálatokban! Az át-
adási program is nagyon jó volt. Bocskai Istvánné

Az esemény után számtalan véle-
mény és hozzászólás érkezett a szer-
kesztõségbe s most ezekbõl válo-
gattunk: miként élték meg mindezt
Önök, újpestiek. 

Hajrá, Újpest!

Vélemények
az Új
Fõtérrõl
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limpiai bajnokok, világbajnoki aranyér-
mesek, idõsek és egészen fiatal sporto-
lók, újpesti polgárok és UTE-szurkolók

jöttek el az emléktábla avatására. Megtelt az utca,
leállt a forgalom arra a fél órára, ameddig az ün-
nepség tartott. A himnusz hangjai után rövid tör-
ténelmi emlékeztetõ következett, majd az érdek-
lõdõk pisszenés nélkül hallgatták végig az újpesti
olimpiai bajnokok nevének felsorolását. Szeren-
csére akadt belõlük szép számmal.  

Dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere szép
szavakkal méltatta a patinás egyesületet, dicsérte
a múlt és jelenkor vezetõit, bajnokait, s minden

újpesti sportolót. Az ünneplés közepette sem fe-
ledkezett meg arról, hogy felhívja a figyelmet ar-
ra, mennyire fontos  a sport és az egyesület a he-
lyieknek. Kijelentette, reméli, hogy az elkövetke-
zendõkben – mivel mindenki tudja, hogy milyen

kevés támogatás jut a
sportra – az állam mé-
lyebben nyúl majd a
zsebébe, hogy ezzel
hozzájáruljon egy
egészségesebb generá-
ció fejlõdéséhez.

Õze István klubigaz-
gató megköszönte  az
önkormányzat hatha-
tós segítségét. Kiemel-
te, e nélkül talán még
ma is keresnék a helyet,
ahol az UTE egykoron
megalakult, ahonnan
mára az ország legna-
gyobb és legidõsebb
sportegyesületévé vált. 

Az ünnepség rövid
ideig tartott, de a tö-
meg valamiért nem
akart oszlani. Régi sportolók ölelgették egymást,
emlékeztek a sikerekre, a közös gyõzelmekre, és
arról beszéltek, milyen jó lenne, ha 125 év múlva
még mindig élne kedvenc egyesületük, még min-
dig lehetne hol sportolni a fiataloknak, és még
mindig lehetne szorítani a világversenyeken az új-
pestiekért. – G.G.  

125 évvel ezelõtt a nagy elõdök ezen a helyen alapították meg az Újpesti
Torna Egyletet. Június 16-tól a Szent István tér 19. szám alatt, a régi újpes-
ti Piactéri iskola falán tábla hirdeti a történelmi eseményt. A sportklub és
a kerületi önkormányzat együttes erõvel, idõt, pénzt és energiát nem kí-
mélve, hosszas kutatás után találta meg a helyszínt. Az emléktáblát az igen
szép számú érdeklõdõ vastapsa közepette dr. Derce Tamás polgármester és
Kapolyi László klubelnök leplezte le.

A polgármester az államtól is vár támogatást 

Emléktábla hirdeti: 125 éves az UTE

O

A június 12-i Fõtér-avató rendez-
vény résztvevõi között a másodfo-
kú hõségriadó idején ásványvizet
osztottak és pénzbeli adományo-
kat gyûjtött a magyarországi ár-
vízkárosultak számára a Vöröske-
reszt újpesti területi szervezeté-
nek munkatársai és önkéntesei. A
közel 150 éves humanitárius moz-
galom újpesti szervezetének veze-
tõjét, Bodnár Attilánét az ado-
mánygyûjtésrõl kérdeztük.

– Mennyi adomány gyûlt össze a
Fõtér-avató napján?

– Az újpestiek nagyon készsége-
sek és segítõkészek voltak ezen a na-
pon is, több mint 38 ezer forint
gyûlt össze. Ez tekintélyes összeg, ki-
váltképpen, ha végig gondoljuk, he-

tek óta számtalan módja van annak,
hogy segítsünk az árvíz miatt átme-
netileg otthonaikat elhagyni kény-
szerülõkön, és azokon is, akiknek
összedõlt a háza és odaveszett az
otthona. A segély- és adományvo-
nalak segítségével nagyon sokan
ajánlottak fel pénzösszeget, Vörös-
kereszt-szervezetünk Templom utca
9. szám alatti irodájában és a Babits
Mihály Gimnáziumban egyaránt
pénzgyûjtõ perselyt helyeztünk el.
Tudomásunk van arról is: több
munkahely, iskola magánerõbõl is
vállalta a gyûjtést és az adományok
eljuttatását.

– Mi lesz az adományok sorsa?
Hová, melyik tájegységbe kerül? 

– A pénzbeli adományok a Vörös-
kereszt „nagykalapján” keresztül az
árvízi számlára kerülnek. Most van
lemenõben az árhullám, a károk, a
pusztítás felmérése folyamatosan
történik. Amikor a kárfelmérés
megtörtént, a városok, falvak veze-
tõit fogja megkeresni a Vöröskereszt
szervezete, és döntés születik a fel-
használható összegrõl is. Mivel az
áradás óriási pusztítást végzett,
minden fillérre szükség van, a gyûj-

tést tovább folytatjuk, számítunk az
emberek együttérzésére és segíteni
akarására. 

– A pénzadományon kívül mivel
tudunk még segíteni?

– A Templom utcában lévõ iro-
dánk hétfõtõl péntekig várja azokat,
akik tisztítószerrel, fertõtlenítõ szer-
rel, tartós élelmiszerrel, ágynemûvel,
takaróval tudnak segíteni. Régió-
ként mûködve az újpesti szervezet a
XIII. kerületi Duna Pláza bevásárló-
központban is várta az adományo-
kat. A mai adomány-átvételi napon
is gyûlt a készlet. Érkezett gáztûz-
hely, paplan, fertõtlenítõszer is. Ru-
hanemût most nem gyûjtünk, ebbõl
vannak készleteink. Telefonszá-
munk: 369-0550.

– Mit tegyenek azok, akik nagymé-
retû bútorokkal tudnának segíteni?

– Örömmel és köszönettel vesz-
szük. Irodánkban nem tudunk a tá-
rolásról gondoskodni és a felajánlót
is szeretnénk megkímélni a szállítás
terhétõl. Kérjük hívják telefonon a
Vöröskereszt zöld, ingyenes számát:
a 06-80-911-070-et. A kollégák és
önkéntesek összeírják a felajánlást
és az igényfelmérést követõen arról
is gondoskodnak, hogy a bútorok
elszállításra kerüljenek. – B. K

„Nyújts feléje védõkart”
Az „Árvízkárosultak javára" kampányt
szervezett 2010. június 12-én Hajdicsné
Pap Anna, a Szociális és Egészségügyi
Intézmény (SZEI) igazgatója. Az Intéz-
mény vezetõit a SZEI egészségnevelõ-
je és a leltárfelelõs értesítette, s majd a
dolgozókkal együtt nagy gyûjtésekbe
kezdtek. A SZEI neve magában hor-
dozza a segítségnyújtást, az adako-
zást. Ennek szellemében hat munka-
napon át gyûjtöttük össze az adomá-
nyokat az intézményekbõl. Hozzájá-
rultunk matracokkal, plédekkel, lepe-
dõkkel és nagyon sok ruhanemûvel,
tisztítószerrel és fertõtlenítõvel kíván-
tunk segíteni az árvízkárosultakon.
Fontosnak tartjuk: hogy segítsünk
mindenkinek, aki arra rászorul.

„Szánd meg, Isten, a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védõ kart
Tengerén (árvíz) kínjának.”

Kölcsey Ferenc: Himnusz

– GYÕRFI TÜNDE egészségnevelõ

Újpestiek az árvízkárosultakért



Kedves Újpestiek!
Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkormány-
zata a VirágVáros-program keretében „Virágos
utcák – Virágos Otthonok” címmel pályázatot
hirdet, melynek keretében keressük:

– Újpest legszebb kertjét;
– Újpest legszebb erkélyét.
Pályázhat minden újpesti lakos egyénileg, illet-

ve minden újpesti társasház. Pályázni a pontos

cím és telefonszám megadásával, a kertrõl, illetve
az erkélyrõl mellékelt minimum 3 darab fotó
megküldésével lehet. Beküldési határidõ: 2009.
augusztus 13.

A Bíráló Bizottság tagjai felkeresik a pályázó-
kat. A nyerteseket értékes nyereményekkel jutal-
mazzuk, továbbá a legszebb kertek, illetve erké-
lyek fotóját az Újpesti Naplóban is közzétesszük.
Beküldési cím: Budapest Fõváros IV. Kerület Új-

pest Önkormányzata, Gazdasági Alpolgármesteri
Titkárság (1042 Budapest, István út 14.) Kérjük, a
borítékra írják rá: „Virágos utcák – Virágos ottho-
nok”

Jó kertészkedést, sok sikert: dr. Trippon Nor-
bert, Újpest alpolgármestere

„„ VV ii rr áá gg oo ss   uu tt cc áá kk   ––   VV ii rr áá gg oo ss   oo tt tt hh oo nn oo kk ””

A VirágVáros-program beköltözik
az újpestiek otthonába

Szurkolók
az Új
Fõtéren
A Fõtér-megnyitó és a foci-VB al-
kalmából felállított sátor hamar
népszerû lett a helyiek körében.
Korra és nemre való tekintet nél-
kül sokan be-benéznek az érdek-
lõdõk közül, s folyamatos teltház
alakul ki a koraesti mérkõzésekre.

Döcögõsen indult a vébé, a legelsõ
mérkõzések némelyikén talán az volt
a legizgalmasabb pillanat, amikor  a
partjelzõ (pardon: asszisztens) meg-
igazította a választékát – katarzist pe-
dig az hozott, amikor kilencven perc-
nyi kínszenvedés után végre-valahára
hármat sípolt a bíró.

Egyenletesnek mondható teljesít-
ményt nyújtottak viszont a
vuvuzelák, amelyek aztán zümmög-
tek és zümmögnek kegyetlenül, füg-
getlenül attól, mi történt épp a pá-
lyán. Sokan gyûlölik – talán nem alap-
talanul – ezt az ötletes kis hangszert,
de könnyen belátható, mennyi elõnye
volna importálni belõle, egyúttal
meghonosítva a használatát is. Egy-

részt nagyságrendekkel olcsóbb, mint
bármelyik, legális vagy illegális tudat-
módosító szer, holott a hatása nyil-
vánvalóan ugyanaz a használójára.
Másrészt pedig igen jól hasznosítható
volna például végeláthatatlan érte-
kezleteken, közlekedési dugókban, a
szomszéddal való összeveszéskor, a
gyerek hisztériájára válaszul – a fantá-
ziára bízom, milyen hihetetlen és egy-
elõre kiaknázatlan lehetõségek rejle-
nek benne.

Hozott persze meglepetéseket is a
vébé, például hogy az amerikaiak az
eltelt évek alatt megtanulták rúgni a
bõrt, és igen bravúrosan keverik pél-
dául a kosárlabda dinamikáját és öt-
letes, gyors megoldásait a fociéval.
Hogy a japánok igencsak elszánt kis
nép, eddig is tudtuk, de azt a sebes-
séget, amelyet a pályán elõállítanak,
eddig legfeljebb elektronikus rásegí-
tõ kütyükkel tudtuk elképzelni. Le-
het, hogy a mérkõzések elõtti menet-
rendszerû stopli-ellenõrzésen végig
kéne a japánokon futtatni egy vírus-
keresõt?! Szegény koreaiakon látszik,
hogy elvarázsolt világban élnek, olyan
szigorúan betartanak minden sza-
bályt – bár, ha a mi fejünk fölött is ott
lebegne a nagy vezér kivont szemöl-
döke, valószínûleg mi sem engednénk
meg magunknak néhány stiklit.

A német válogatott esetében most
már teljesen egyértelmû, hogy õket
búra alatt, szigorú kísérleti körülmé-
nyek között tenyésztik, kifejezetten er-
re a célra, tudniillik focizni – de ez már
6.0 verzió lehet, ráadásul új széria,
mert olyan meghatóan fiatalok, hogy
az ember szívesen és azonnal örökbe
fogadna közülük néhány gyereket.

Egyébként az európai csapatok
többsége nem esett át alapvetõ mû-
téteken, szinte mindegyik hozta eddig
a jó formáját, talán csak szegény szlo-
véneknek (meg az algíroknak) nem
szólt még senki eddig, hogy hahó, fi-
úk, ez itt a vébé, nem a szomszéd falu
elleni barátságos sörmeccs.

A házigazdáknak eddig egyetlen –
bár óriási – jópontot tudok adni.
Most nem is az, hogy a minap simán
benyaltak hármat. Hanem hogy kitõl!
Hölgyeim! Forrón ajánlom, hogy ezen-
túl egyetlen meccset se hagyjanak ki,
ha Uruguay játszik bárki ellen! Félre az
elõítéletekkel, hogy nem értik a lessz-
abályt (majd elmagyarázom, nagyon
egyszerû), meg milyen hülyeség, hogy
huszonkét ember egy labda után ro-
hangál, miért nem kap mindegyik
külön. Hanem az a Forlán gyerek! A
magam részérõl feltapadtam a képer-
nyõre, hogy jobban lássam minden
egyes kis édes megmozdulását, verej-
tékcseppjét (de feltörölgetném), sérü-
lését (van itthon betadine). Ilyen gyö-
nyörût már rég nem látni focipályán –
Beckham pedig mehet az elfekvõbe.

Úgyhogy fájó szívvel, de lecserél-
tem lélekben egy réges-régi plakátot
„leányszobám” falán, amely Mario
Kempest ábrázolta, mert Diego
Forlán mindent visz. Hajrá, Uruguay!

– TÖRÖK MONIKA

MEGKÉRDEZTÜK…
Megkérdeztünk néhány újpes-
tit, hogy’ tetszik nekik az új Fõ-
téren felállított sátor, ahol hi-
deg sör mellett több kivetítõn
követhetik nyomon a labdarú-
gó világbajnokság történéseit.

Pócsik Balázs
Én még csak
most vagyok
kint elõször, de
nagyon tetszik.
Szeretem a fo-

cit, magam is már 4 éve az Új-
pest csapatában játszom. Lehet,
hogy máskor is itt nézem majd a
meccseket.

Marik Gábor 
Már a kezdetek-
tõl itt vagyok és
itt is leszek egé-
szen július 11-ig,
a világbajnokság

végéig. Jó ötlet volt a város veze-
tõségétõl, hogy felállították ide
ezt a sátrat. Könnyen megközelít-
hetõ és igazán hangulatos.

Nagy Viktor
Péntek óta eddig
szinte minden
meccset itt néz-
tem, és a többit
is itt fogom. Sze-

rencsére közel van az otthonom-
hoz, ezért mindennap ki tudok
jönni. Leginkább a braziloknak, a
spanyoloknak, a franciáknak és az
olaszoknak drukkolok.
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– Egyre többen emlékeztetnek ben-
nünket arra: hosszú az iskolai nyári
szünet és ennél rövidebb a szülõk
szabadsága. Hogyan lehet e kettõt
összehangolni?

– Kétségtelenül nehezen, de a do-
log nem reménytelen. Hosszú a nyár
és hosszú az iskolába járó kis- és
nagydiákok vakációja. Az ez ellen ér-
velõk más országok ezzel ellentétes
példáját emlegetik, jogvédõk is hal-
latják hangjukat. Pszichológusként
úgy vélem: tényleg hosszú a nyári
vakáció ideje, de ez a gyerekek szem-
pontjából nagyon jó dolog. Szükség
van rá.  Több hét kell ahhoz, hogy a
tanév monoton megterhelésébõl ki
tudjon a gyerek szállni. Nálunk a ké-
sõbbi tanévzárásnak nemcsak ha-
gyományai nincsenek, az éghajlat
sem megfelelõ. Diák és tanár a meg-
mondhatója, lehet-e a korábban
már tapasztalt májusi, júniusi 30-35
fokban koncentrálni, tanítani, hasz-
nos munkát végezni. 

– Milyen segítséget, ötletet adha-
tunk ehhez?

– Vannak családok, ahol már má-
jusban kialakul a gyerekek nyári me-
netrendje, másutt még tanácstala-
nok. Lényeges, hogy a kisdiáknak és

a nagyobbaknak is legyen program-
ja, olykor feladta. Nagyon jó szolgá-
latot tesznek a nyári napközis tábo-
rok. Az újpesti  általános diákok
irigylésre méltó helyzetben vannak,
a Tábor utcai helyszín ideális park,
ráadásul ingyenesen vehetõ igénybe,
remek programokat állítanak össze
a táboroztatók. 

– Hogyan lehet kísérletet tenni az
elsõre lehetetlennek tûnõ feladat
megoldására?

– Minden családra érvényes sza-
bály nincs, hiszen a szülõ ismeri leg-
jobban a gyermekét, az anyagi lehe-
tõségeket. Az aktív életet élõ csalá-
dok a nyári szünetben is lendület-
ben vannak.  Ideális dolog, ha a fo-
lyamatos táboroztatás helyett a
nagycsalád is vállalkozó szellemû, és
nagyszülõk, nagynénik, nagybácsik
állnak készen a gyermekek fogadásá-
ra. Lényeges, hogy a városban élõ
gyermek a lakótelep sûrûjébõl eljus-
son vidékre, a vidéki diák a nagyvá-
rosba. Fekete István regénye, a Tüs-
kevár számtalanszor újraolvasva is
elénk vetíti a csodát: a természet
megismerésének varázsát, az iskolai,
elvonatkoztatott ismeretek után a
tapasztalton alapuló megismerés
példáját. Szeretném remélni, hogy a
családok többsége egy-egy hosszú
hétvégére, vagy legalább egy hétre
megpróbál közös programot, nyara-
lást szervezni. A feltöltõdést segítik
az egy napos kirándulások is. A gyer-
meknek levegõre, vízre, mozgásra, já-
tékra, rendszeres táplálkozásra  jó
könyvekre van nyáron szüksége. Szü-
lõk, barátok, rokonok egyaránt te-
hetnek azért, hogy a szünidõ ne a
számítógép mellett teljen, és a diá-
kok testben, lélekben megerõsödve
üljenek vissza az iskolapadba. Aho-
gyan más az ünnep és a hétköznap,
a szabadság is legyen külön kategó-
ria. – B. K. 

Ha végre itt a nyár…
Volt már néhány napos lazítás, bizonyítványosztásos
évzáró, másfél millió gyermek kezdte meg a nyári va-
kációt az országban az elmúlt héten. A szeptember
elsejei becsöngetés még messze van,  mi sem szívesen
emlékeztetünk erre. Dr. Csák Annamária pszicholó-
gust, az Újpesti Nevelési Tanácsadó vezetõjét arról
kérdeztük, miként segíthetjük, hogy a diákok a nyári
szünidõben pihenjenek és feltöltõdjenek. 
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Szünidei 
programajánló
A Karinthy Frigyes Általá-
nos Mûvelõdési Központ
és az Újpesti Gyermek- és
Ifjúsági Ház idén is sokféle
és sokszínû programmal
várja a gyereket. Az aláb-
biakban ízelítõt kaphat-
nak a nyári programokról.

KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
KIS KALANDOROK 
NYÁRI TÁBORA
Június 21-25 között, illetve június
28 és július 2. között napközis tá-
borban vehetnek részt nem kizárólag
az újpesti, hanem más kerületek di-
ákjai is. Mindennap más-más prog-
rammal várják a gyerekeket. A kéz-
mûves foglalkozások és internetezés
mellett ellátogatnak például a Duna-
keszi Tõzegtavakhoz, a Csillabérci
Kalandparkba, a Természettudomá-
nyi Múzeumba és a Magyar Televízi-
óba is. A napi háromszori étkezés
mellett friss teával, szörppel, gyü-
mölccsel is várják a szervezõk a 7 és
14 éves közötti korosztályt.

SZÜNIDÖDÖ
A Fõvárosi Önkormányzat Szüni-dödö
programján belül július 8-9., valamint
július 12-14. között ÖKO-játszóház
nyitja meg kapuit az ÁMK-ban. A gye-
rekeket (nemcsak újpestieket) totóval,
tesztekkel, kézmûves foglalkozásokkal
várják, melyek, mint azt a játszóház
neve is mutatja, a környezetvéde-
lemmel lesznek kapcsolatosak.

ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ
TÁBOROZÁS VELENCÉN 
ÉS KATALINPUSZTÁN
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
2010 nyarán is biztosítja az önkor-
mányzat által fenntartott Velencei
Gyermek- és Ifjúsági Üdülõben és
Katalinpusztán a nyári táborozás le-
hetõségét. 

Az egyhetes turnusok idõpontjai
a következõk mindkét helyszínen:
június 20-26., június 27-július 3., jú-
lius 4-10., július 11-17., július 18-24.,
július 25-31., augusztus 1-7., augusz-
tus 8-14., augusztus 15-21., augusz-
tus 22-31.

A táborozás várható költsége az
újpestieknek Velencén 20 800 Ft,
Katalinpusztán pedig 15 400 Ft. Az
összeg tartalmazza a szállás, a napi
háromszori étkezés, a sportszer- és
sportpálya-használat díját, valamint
az orvosi ellátást.

A részvétel, a táborozás megkez-
désének feltétele, hogy a csoport
vezetõje a befizetésrõl szóló igazo-
lást valamint a gyerekek táborozá-
sát engedélyezõ, személyre szóló or-
vosi igazolását a tábor vezetõjének
és gondnokának át kell adnia.  

A táborozás ideje alatt a tábor éj-
szakai õrzésérõl gondoskodunk, de
a szobákban elhelyezett tárgyakért
felelõsséget nem tudunk vállalni.
Kérjük, hogy a táborozók különö-
sen értékes tárgyakat ne hozzanak
magukkal vagy gondoskodjanak
azok biztonságos elhelyezésérõl.

Lehetõségek Velencén: kirándulá-
sok vonattal, autóbusszal Székesfe-
hérvárra, Martonvásárra. Hajóval
lehet túrát tenni a Velencei-tavon,
gyalogtúra szervezhetõ Pákozdra az
emlékmûhöz és a Velencei-hegység-
ben. Kápolnásnyéken felkereshetõ a
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Vörösmarty Mihály Emlékház, vala-
mint elõzetes egyeztetés után meg-
tekinthetõ Kupi László magángyûj-
teménye is.

Katalinpusztán a környék alkal-
mas túrázásra, fel lehet fedezni a
Börzsönyt, a Dunakanyar szépségeit,
mûemlékeit, történelmi értékeit. ka-
pujától biológiai tanösvény indul,
melynek a segítségével a közvetlen
környék élõvilága útmutató táblák
segítségével felfedezhetõ, megismer-
hetõ.

Részletes információ kérhetõ Krist
Évától a következõ telefonszámon:
369-1283

NAPKÖZIS TÁBOR JÚNIUS
21–AUGUSZTUS 19. A TÁBOR
UTCÁBAN
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági ház
napközis tábora az újpesti általános
iskolás gyermeke részére szervez
nyári szabadidõs programot. Az idei
tábor programját „ÉSZ-KÉZ-LÁB”
címmel hirdetjük meg. A cím utal a
program sokszínûségére, amely le-
hetõséget biztosít a táborozók szá-
mára szellemi, testi, manuális elfog-
laltságra. 

A programok nemcsak szórakoz-
tatni kívánnak, hanem a gyermekek
életkori sajátosságaihoz igazodva
bõvítik a résztvevõk ismereteit. A
tábor zárt park, biztonságos, sokszí-
nû program megvalósítására ad le-
hetõsége. A szakmai programokat a
különbözõ életkorú és érdeklõdésû
gyerekek számára az Ifjúsági Ház
programszervezõi biztosítják.

Jelentkezni a részvétel elõtt egy
héttel hétfõn és kedden kell jelent-
kezni a táborban 7.30 és 16 óra kö-
zött. – K. J.

Pállya Celesztin
Képzõmûvészeti

Pályázat
Újpest Önkormányzata várossá nyilvánításának 103.
esztendejében, képzõmûvészeti pályázatot hirdet.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan mûvészeti alkotások
létrejöttének ösztönzése, melyeknek témája ÚJ-
PEST.
A PÁLYÁZÓK KÖRE: mindazon alkotómûvészek,
akiknek tevékenysége, élete Újpesthez, vagy valamely
újpesti mûvészeti körhöz köthetõ.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely kap-
csolódik Újpesthez, vagy újpesti személyekhez.

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK: pályázni maximum
három mûvel lehet. Sorozat esetében a zsûri fenntart-
ja a megbontás jogát. Méretek grafikánál: max.
70x100 cm; festményeknél max. 120x120 cm; kisplasz-

tikánál max. 100x100 cm. Minden esetben követel-
mény a kiállításra alkalmas formában beadás (pasz-
partuzás, keretezés stb).

BEADÁSI KÖVETELMÉNYEK: az alkotásokat kizáró-
lag a pályázati adatlapok kitöltésével együtt lehet be-
nyújtani. Az adatlap letölthetõ a www.ujpest.hu hon-
lap pályázati linkjérõl. A leadás helyszíne: Újpest Galé-
ria (1041 Bp., Árpád út 66.)

IDÕPONTJA: 2010. augusztus 17., 18. igazodva a
Galéria nyitvatartásához (tel.: 379-3114)

BÍRÁLAT MÓDJA: az anyagot neves szakemberekbõl
álló zsûri válogatja.

DÍJAZÁS: I. helyezett 100 000 Ft, II. helyezett 80 000 Ft,
III. helyezett 50 000 Ft. A zsûrinek jogában áll a díjak
összevonása, illetve megbontása. Az önkormányzat a
mûvek elõvásárlási jogát fenntartja.

KIÁLLÍTÁS: a zsûri által kiválasztott mûvek bemuta-
tására az Újpesti Városnapok keretén belül kerül sor,
az Újpest Galériában  2010 augusztus 27-tõl szeptem-
ber 12-ig. Az  ünnepélyes megnyitó idõpontja: 2010.
augusztus 27., 18 óra.

– BELÁN BEATRIX
oktatási és kulturális alpolgármester

MÁR MEGINT NYAKLÁNC
2010. június 14-én a Fóti úton  egy
nõt egy férfi kezdett követni, ám
korántsem romantikus céllal. Né-
hány métert követõen ugyanis az
elkövetõ a hölgy nyakához nyúlt,
majd egy hirtelen mozdulattal on-
nan kiszakította a nyakláncát, és
futva eltávozott.

NEM ANAKONDA, DE IJESZTÕ
2010. június 9-én a Berda József u.
egyik bokros területén kígyót lát-

tak. A helyszínre érkezõ rendõrök a
hüllõt a bokorban találták, mely
kb. 80-90 cm hosszú, rézszínû volt.
A helyszínre a veszélyes állatbefo-
gók kiérkeztek, akik a hüllõt elszál-
lították, mely feltehetõen sikló
volt.

KÍSÉRTET JÁRTA BE A VÉCSEY
UTCÁT 
2010. június 15-én a Vécsey utcá-
ból besurranásról érkezett bejelen-
tés. A házigazda éjjel arra ébredt,

hogy valaki álldogál az ágya mel-
lett… Majd az ismeretlen elfutott.
A lakásból nem tûnt el semmi. A
besurranás azért következhetett
be, mivel a sértett lefekvés elõtt a
kertkaput, illetve a bejárati ajtót
nyitva felejtette.

ÉHES PANCSER
2010. június 15-én az Árpád út
egyik élelmiszerboltjában bolti
szarkát fogtak. A kiérkezõ rend-
õrök megállapították, hogy az ille-
tõ ellen érvényben lévõ elfogató-
parancs van kiadva, így a rendõrka-
pitányságra elõállították.  

Rendőrségi hírek

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN
Egyéni és fizetési kedvezményekkel,

ingyenes szolgáltatásokkal

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

(élelmiszer- és vegyiáru, lakástextil

és bútor, zöldség-gyümölcs)

boltvezető, idegenvezető,

elsősegély tanfolyam. Jelentkezés és

információ: 06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti

Kirendeltsége 

(1042 Bp., Árpád út 56.)

HIRDETÉS

CSÕCSERE – ÚJRA MÛKÖDIK A FODRÁSZATUNK
Szeretettel várjuk káposztásmegyeri szépségszalo-

nunkban a IV. Pácoló u. 7. szám alatt.
Szolgáltatásaink:

– ÁLLÓ- ÉS FEKVÕ SZOLÁRIUM
– FEKVÕ INFRASZAUNA

– NÕI-, FÉRFI- ÉS GYERMEK FODRÁSZAT
– KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS, MÛKÖRÖMÉPÍTÉS
Bejelentkezés telefonon vagy személyesen: 

Tel.: 06 (20) 292-7876, www.yelowsunshine.hu

HIRDETÉS



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (Budapest, IV. kerület, István út 14.) pályázaton kívüli bér-
beadással történõ hasznosításra meghirdeti az alábbi nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségeket:

A fenti helyiségeket a Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének a  26/2004. (X. 07.) számú rendelete 20. §
(1)-(3) bekezdés szabályai szerint  kerülnek bérbeadásra. 

A kérelem benyújtásának határideje folyamatos, a megjelenéstõl számí-
tott 1 évig. Pályázaton kívüli helyiségek bérbevételére kérelmet benyújthat
bármely cselekvõképes magánszemély, jogi személy vagy jogi személy-
iséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság.

A bérleti jogviszony határozott idejû, 5 éves. A helyiség bérleti díja
a helyiségben folytatott tevékenységi kör figyelembevételével vál-
tozhat.

A bérleti díj mértékét befolyásolja az üzlet területi elhelyezkedése. 
A helyiséget kereskedelmi, szolgáltató, ipari, irodai, raktározási,

célra lehet bérbe venni.
Amennyiben a bérlõ a helyiségben szakhatósági engedélyekhez kötött

tevékenységet kíván folytatni, úgy annak beszerzése a bérlõ feladatát
képezi, továbbá a folytatni kívánt tevékenységi kör figyelembevételével a
társasház részérõl hozzájáruló nyilatkozatot, szintén a bérbevevõnek kell
beszereznie. A helyiség a helyiséggazdálkodáson történõ  elõzetes
egyeztetés után megtekinthetõ. 

Kérelem benyújtásának helye: Budapest, IV. kerület Újpest Önkor-
mányzata, Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker., István út 14. sz. I.em.
37-es szoba, Helyiséggazdálkodás) További részletes felvilágosítás a helyiség
bérbevételérõl kérhetõ a 231-3138-as telefonszámon.

Budapest, 2010. június 10.    
– DR. TRIPPON NORBERT

alpolgármester

8 P á l y á z a t   



napirendi pontok elõtt dr.
Derce Tamás elsõként dr. Ko-
vács Lászlónak, mint a

boksz-szövetség elnökének gratulált a
nemzetközi versenyen elért kimagas-
ló eredményekért. Ezután bejelentet-
te, hogy az árvízvédelmi szakértõ ja-
vaslatára az elõzõ ülésen már megha-
tározott 10 millió forint segélyt 70-
30% arányban Felsõzsolcának, illetve
Szendrõnek utalják. 24 igen szavazat-
tal elfogadták a javaslatot.

Az elsõ napirendi pontban dr.
Trippon Norbert alpolgármester elõ-
terjesztést nyújtott be Újpest Pol-
gármesteri Hivatala pincéjében ter-
vezett Városháza Vendéglõ kialakítá-
sa tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési
eljárás lezárásáról. Ebben a polgár-
mestert felkérték, hogy a szerzõdést a
nyertessel, visszalépése esetén a kö-
vetkezõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ-
vel kösse meg.

Pajor Tibor (Jobbik) felszólalásában
szóvá tette, hogy már másodszorra
tartanak rendkívüli ülést közbeszer-
zési pályázatok kapcsán, és nem érti,
miért van erre szükség. Emellett meg-
jegyezte, hogy õ sokallja a 140 millió
Ft + áfa összeget erre a pályázatra. Va-
lamint megkérdezte, hogy ha készen
lesz, milyen formában kívánják majd
üzemeltetni ezt a vendéglõt, és mi
lesz ennek a haszna. Dr. Trippon Nor-
bert válaszában elmondta, hogy a
törvényes határidõk betartása miatt
van szükség a rendkívüli ülésekre. Õ a
140 millió forintot nem sokallja, vi-
szont a teljesítési határidõ kapcsán
már vannak aggályai. A vendéglõt
egyébként majd szerkezetkészre kell
elkészíteni, minden mást, designt, fes-
tést, bútorozást pedig már a beruhá-
zónak kell állnia, aki bérelni fogja a
helyet. A hasznosítással kapcsolatban
egyébként június 25-én fognak elõ-
terjesztést benyújtani, amelyben egy
pályázatot írnak majd ki az üzemelte-
tésre, a pályázatok elbírálását pedig
neves szakértõre bíznák. Természete-
sen mindenképpen hosszútávú be-
fektetésben gondolkoznak. A képvise-
lõk 14 igen, és 5 nem szavazat mellett
végül elfogadták a határozatot.

A második napirendi pontban dr.
Trippon Norbert elõterjesztésben fel-
kérte a polgármestert, hogy az „Új-
pest Önkormányzatának játszóterei-
nek karbantartására” tárgyában kiírt
nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével,
Kenéz János egyéni vállalkozóval kös-
sön szerzõdést. 

A következõ elõterjesztést szintén
dr. Trippon Norbert nyújtotta be.
Ebben felkérte a polgármestert az
„Üzletutca programhoz kapcsolódó
tanulmányok elkészítése” tárgyában
az eljárást bonyolítsa le, és tegye
közzé a hirdetményt. A határozato-
kat felszólalás nélkül, az elõbbit 14
igen, 5 nem és 3 tartózkodás szava-
zati arányban, az utóbbit pedig 14
igen, 7 nem és 3 tartózkodás mellett
fogadta el a képviselõ-testület.

Az egyebekben Szabó Gábor
(MSZP) kérte a testületet, hogy tá-
mogassák a Halassy Olivér Sport-
centrum elõtti emlékpark és mell-
szobor létrehozását. Dr. Derce Tamás
megjegyezte, hogy Újpesten annyi
híres ember volt, hogy képtelenség
ennyi szobrot állítani, ezért szükség
lenne egy koncepcióra, amely men-
tén eldöntené a testület, hogy kinek
az emlékére állítanak szobrot. Bartók
Béla (Fidesz) szerint az alapötlet tá-
mogatható, azonban egyetért a pol-
gármesterrel is, annyiban, hogy való-
ban szükség lenne egy kulturális
koncepció kialakítására. Szabó Gá-
bor ezekre úgy reagált, hogy a Sport-
centrum bejárata tényleg rossz álla-
potban van, hisz utoljára 30 éve ka-
pott beruházást. A Sportcentrum
elõtti emlékpark 2010. augusztus 31-
ei megvalósításához tett határozati
javaslatot 10 igen, 6 nem szavazat és
3 tartózkodás mellett ugyan elfo-
gadták, viszont a polgármester a kö-
vetkezõ ülésig felfüggesztette a hatá-
rozat végrehajtását. – K. J.

AMI A TUDÓSÍTÁSBÓL KIMARADT
A képviselõtestület május 25-i rendes
ülésérõl lapunk 22. számában közölt
beszámolónkból helyhiány miatt el-
maradt, hogy a napirend 4. pontjaként
dr. Trippon Norbert alpolgármester
elõterjesztésében egy újabb közbe-
szerzési eljárás, az „intézményi és köz-
téri játszóeszközök beszerzése és tele-
pítése” tárgyában kiírt lezárásról esett
szó. Az elõterjesztõ elmondta: ebben
az esetben is egy ajánlat érkezett, az
ajánlattevõt ez esetben is hiánypótlás-
ra kellett felszólítani. Ez meg is történt,
és az ajánlattevõ a szerzõdés teljesíté-
sére alkalmas, így az elõterjesztõ java-
solta a képviselõ-testületnek, hogy Ke-
néz János egyéni vállalkozóval a szer-
zõdést kösse meg az önkormányzat
(errõl a rendkívüli testületi ülésen már
a döntés is megszületett – a szerk.). Az
elõterjesztést a képviselõk 15 igen, 10
nem szavazattal elfogadták.

A napirend  ötödik pontjaként –
továbbra is dr. Trippon Norbert gazda-
sági alpolgármester elõterjesztésében
az önkormányzat részére járdaépítési,
járda rekonstrukciós munkák elvégzé-
se tárgyában lefolytatott egyszerû köz-
beszerzési eljárás lezárásáról  döntött a
testület,  19 igen, 5 nem, 2 tartózkodás
szavazati aránnyal elfogadva  az elõter-
jesztõ által benyújtott határozati ja-
vaslatot. Ennek értelmében az egysze-
rû közbeszerzési eljárás nyertesének az
AMBÍCIÓ Építõipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ajánlattevõt, a
következõ legkedvezõbb ajánlatot te-
võként a Belváros Tetõtér Ingatlanfej-

lesztõ és Beruházó Kft. Ajánlattevõt je-
lölte meg, és felkérte a Polgármestert,
hogy a szerzõdést a nyertessel, vissza-
lépése esetén a következõ legkedve-
zõbb ajánlatot tevõvel kösse meg. A
napirend során Pajor Tibor, (Jobbik)
képviselõ arra tért ki, miért nem újpes-
ti vállalkozókkal csináltatják ezeket a
munkákat. Az elõterjesztõ a teremben
ülõ újonnan megválasztott országgyû-
lési képviselõk feladatára utalt, hogy a
közbeszerzési törvénymódosítsák. Erre
Wintermantel Zsolt országgyûlési kép-
viselõként ígéretet is tett. Továbbá a
képviselõ-testület is elfogadott egy ha-
tározatot, melyben felkérte a Kor-
mányt és az újpesti képviselõket, hogy
járjanak közben annak érdekében,
hogy a jogszabály módosítsák, úgy,
hogy egyszerûbb, gyorsabb legyen, és
lehetõséget adjon a hazai és helyi vál-
lalkozások helyzetbe hozására.

Az  „Egyebek” napirend során sze-
mélyes indulatoktól sem mentes ér-
velés alakult ki dr. Tausz István Újpest
Egészségéért díjra történõ jelölése kö-
rül, amit végül a testület elfogadott.

Ugyancsak hosszú és heves vita lán-
golt fel az ÚV Zrt. és az önkormányzat
közt fennálló, mértékét tekintve tisz-
tázásra váró kamattartozás témájával
kapcsolatban. Ugyan a képviselõ-tes-
tület elismerte a tartozást, de a döntés
értelmében a társasággal szembeni
követeléseket is figyelembe véve, a kö-
vetelések-kötelezettségek egyenlegé-
nek figyelembevételével készül majd
megállapodás-tervezet, mely újra a
képviselõk elé kerül. – H. P.

Június 15-én a képviselõ-testület rendkívüli testületi ülést tartott a közbeszerzé-
si eljárások kapcsán az Újpesti Polgármesteri Hivatal Dísztermében. Az ülés 25 je-
lenlevõvel határozatképes volt, a napirendet 22 igen szavazat mellett elfogadták.

Közbeszerzésekrõl döntöttek 

A
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(Június 7-i számunkban elírás történt: A köztisztviselõk
jutalmazására szánt összeg nem három havi, hanem

három heti bértömegnek felel meg. A tévedésért elnézést
kérünk. Harkai Péter fõszerkesztõ)



dén több mint kétszáz babitsos diák jelentke-
zett a felhívásra. Persze, nem jöhetett volna
létre a buli, ha a tanárok és a szülõk nem ve-

szik ki a részüket az elõkészületekbõl és a lebonyo-
lításból. A legnehezebb dolguk az éjszakai mûsza-
kot vállalóknak volt, hiszen többségük cseppet
sem volt hozzászokva a hosszú virrasztáshoz.

– Már kora délután pattogott a labda a focipá-
lyán, a diákok a tanárokból verbuválódott csapat
ellen mérkõztek – mesélte Vocskóné Vasvári Kata-
lin testnevelõ tanár.  – Igazi rangadó folyt a pá-
lyán, potyogtak a gólok, óriási volt a hajtás. Az
eredményt ne kérdezze, ugyanis nem a gyõzelem,
hanem a részvétel volt a legfontosabb. 

– Gondolom, a focin kívül mással is próbálkoz-
tak a gyerekek…

– Természetesen. Például tizenöt csapat felvált-
va ütötte a labdát a röplabdapályán, nyolc kosár-
labda-csapat szórta a duplákat és a triplákat nap-
pal és éjszaka. Sajnos, a kedvenc sportágamban
nem rendezhettünk versenyt, ugyanis idén nem
tudtunk pingpongasztalokat keríteni. Márpedig
asztal nélkül nehéz pingpongozni – nevetett Kati
néni, aki egykoron elsõ osztályú asztalitenisz játé-
kos volt.

– Huszonnégy óra alatt enni és inni is kellett a
sportolóknak. Akadt frissítõ és élelem?

– A Diák Sport Egyesület segített, biztosították
az üdítõt, az ásványvizet és a gyümölcsöt a fárad-
hatatlan sportolóknak.  Persze, a szülõk sem ma-
radtak le, köszönet nekik is, hiszen harapnivalóval
bõven ellátták az egyre fáradó, de azért pazarul
helytálló egyre éhesebb játékosokat. – G. G.

Huszonnégy órás sportolással búcsúztatták a diákok és a tanárok a taní-
tási évet a Babits Mihály Gimnáziumban. Már az elmúlt esztendõben is
teljesítették a nem mindennapi feladatot, idén is be szerették volna bizo-
nyítani, milyen kemény fából faragták õket. Már hetekkel az esemény elõtt
szervezkedtek, gyõzködték egymást és a tanerõket, legyen újra egy olyan
nap, amely csak a sportról szól.

I
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Virrasztottak a Babits diákjai

Éjt nappallá téve sportolt a suli

énteken a Bene Ferenc kispályás labdarúgó
emléktorna versenye volt az általános iskolák
I. és II. osztályosainak számára. Szombaton

különbözõ sport- és kulturális programokkal várták
a fiatalokat, melyekrõl Fazekas Péter, a rendezvény
egyik szervezõje beszélt. Egész nap, folyamatosan

várta a diákokat és családjaikat a légvár, társasjáték,
körhinta, kézmûves foglalkozás, zsetongyûjtõ játék,
henna- és arcfestés, valamint életmód-tanácsadás.
A színpadon a Krav-Maga önvédelmi technika be-
mutatóját, a Flame Flowers tûzzsonglõrködését, az
Uniciklisek egykerekû és a Magyar Lábtoll-labda

Szövetség produkcióit és a Pólus Kutyakiképzõ Isko-
la bemutatóját tekintették meg a diákok. Az Újpes-
ti Rendõrkapitányság jóvoltából ügyességi pályán
mutathatták meg kerékpár-tudásukat a fiatalok.
Rajtuk kívül az Ifjúsági Ház táncoktatói is készültek
kis produkcióval: a Földházi Péter Tánciskola tanu-
lói versenytánc, Inhof Katalin pedig flamenco be-
mutatóval készült, valamint Arabeszk Sportklub
Salsa RSG bemutatúja színesítette a porgramot.

Az iskolák tehetség mutatón mérhették meg
tudásukat, melyre több kerület diákjai jelentke-
ztek, akik különbözõ zenés fellépésekkel készültek
(musical-részletek, gitár, próza). Lehetõség nyílt
karaokezni is.

A rendezvényt Brasch Bence, a Csillag születik
szereplõjének koncertje zárta. – K. J.

Június 11-én és 12-én Újpest Önkormányzata és az Újpesti Gyermek- és
Ifjúsági Ház tanévzáró sportnapokat szervezett az újpesti diákság számára
az Ifjúsági Sporttelepen, a Tábor utcában.

P

Tanévzáró suli-buli és sportnap 
a Tábor utcában



gy évvel ezelõtt az iskolák vezetõi közösen hatá-
rozták meg a projekt célját, mely a környezetvé-
delem köré szervezõdött. Az iskola diákjai a taná-

rok koordinálásával egész évben dolgoztak a különbö-
zõ környezetvédelmi feladatokon, a munkanyelv ter-
mészetesen az angol volt. A kiállításon megtekinthetõ-
ek azok a tárgyak, amelyeket újrahasznosított elemek-
bõl készítettek, például társasjátékokat és ékszereket, il-
letve a munkafolyamatokról készített képek. Ezzel
azonban nincs vége az együttmûködésnek, hisz jövõre
Keszthelyen fognak együtt táborozni a 3 iskola diákjai.

A projektnek három alappillérje volt. A természetet
globálisan fenyegetõ veszélyeket szemléletes rajzokon
mutattak be a diákok, a túlzott fogyasztást, és az emiatt
felhalmozódó hasznosíthatatlan hulladék értelmes fel-
használását, illetve a természeti értékek védelmét helyi
szintén. Ennek során többször is ellátogattak az Újpesti
Homoktövis természetvédelmi területre és a dunakeszi
tõzeglápra. 

A kiállításra az iskolák vezetõin kívül ellátogatott
Belán Beatrix kulturális és oktatásügyi alpolgármester,
aki örömének adott hangot, hogy Újpest megint sike-

res nemzetközi projekt résztvevõje lehetett. Különösen
büszke arra, hogy az újpesti iskolák mindig is nagy
hangsúlyt fektettek a környezetvédelmi nevelésre, hisz
ezt a szemléletet nem lehet elég korán el kezdeni taní-
tani. Rajta kívül jelen volt még Wintermantel Zsolt, a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke,
Molloné dr. Balog Éva, a Kulturális és Oktatási Bizottság
elnöke, és több környezetvédelmi szakember, akik a di-
ákok mellett szintén elõadásokat tartottak. Többek kö-
zött Graczka Sylvia, a Hulladék Munkaszövetség kom-
munikációs vezetõje, Varga Péter, a Magyarországi
Ökoiskola Hálózat koordinátora, Dr. Kriska György, az
ELTE Biológiai Intézetének tanára, illetve Dr. Király Pé-
ter, a Rex Kutyaotthon Alapítvány létrehozója. – K. .J.

„Local to Global” – környezetvédelmi 
kiállítás a Karinthyban

Június 5-én, szombaton az idõjá-
rás is kegyes volt a szervezõkhöz,
ez kedvezett a szabadtéri prog-

ramoknak, így az esemény sok ér-
deklõdõt vonzott. Az egészségnap
keretében a családoknak lehetõsé-
gük volt általános állapotfelmérésre,
testsúly-, testzsír-, vérnyomás-, vér-
cukorszint-mérésre, szemészeti vizs-
gálatára, gyógymasszázsra és koz-

metikai tanácsadásra is. Életmóddal,
életvezetéssel kapcsolatos tanács-
adáson is részt vehettek a családok
az ÁNTSZ kerületi kirendeltsége jó-
voltából, akik ezen kívül a gyerme-
kek számára készítettek játékos fel-
adatokat, teszteket. Emellett egész-
séges alapanyagokból készült étele-
ket kóstolhattak a rendezvényre lá-
togatók.

A családokat különféle sportolási
programokkal várták az iskola falain
kívül és belül az ügyességi vetélke-
dõktõl (apa-fia, anya-lánya foci), az
asztali teniszen és csocsón át egé-
szen az óriás társasjátékokig. Ez
utóbbiból volt óriás marokkó, do-
minó, jenga és puzzle. Különlegessé-
güket az adta, hogy a bábuk maguk
az emberek voltak. 

Elengedhetetlen része a családi nap-
nak a kézmûves-foglalkozás, amelynek
keretein belül a résztvevõk kipróbál-
hatták a nemezelést, korongozást is.
A gyerekek számára volt henna test-
, illetve arcfestés, a kisebbek számára
pedig bábmûsor az aulában. A sike-
res napot tombola zárta. – K. J.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel idén második al-
kalommal rendezte meg Családi napját a Szigeti Jó-
zsef Általános Iskola. Ezúttal az egészségnapot is ek-
kor tartották.

Június 7-én kiállítással zárult le a Comenius környezetvédelmi projekt, melyben a Karinthy Frigyes
Általános Mûvelõdési Központon kívül egy írországi és egy észak-írországi általános iskola is részt vett.

J

E

Családi nap a Szigetiben Szûrõprogram 
az egészségügyi 
és szociális 
dolgozók számára

Június 7-én elsõ alkalommal ren-
dezte meg egészségnapját Új-
pest Önkormányzatának Szociá-
lis és Egészségügyi Intézménye
(SZEI), melynek fõ célja a meg-
elõzés volt.

Mint az intézmény igazgatója,
Hajdicsné Pap Anna elmondta
alapelve, hogy a bajt nem kezelni
kell, hanem lehetõség szerint meg-
elõzni. Ezért rendkívül fontosak a
szûrések, illetve hogy maguk az
egészségügyi és szociális területen
dolgozók is példát mutassanak az-
zal, hogy részt vesznek ezeken a
programokon. A dolgozóknak
ugyan évente kötelezõen részt kell
venniük foglalkozás egészségügyi
vizsgálaton, de ez nem terjed ki
mindenre.

A mostani szûrõprogrammal
mindenképpen hagyományt sze-
retnének teremteni. Várakozáson
felüli érdeklõdõt vonzott az ese-
mény, ami az egészség megõrzése
mellett a dolgozók közötti kapcso-
lat megerõsítésének is teret adott.

A hagyományos szûrések mellett
– mint például csontritkulás, vér-
cukor, koleszterin, vérnyomás,
testzsír, EKG – helico-bakter, koz-
metikai, ultrahangos haj- és kéz-
meridián diagnosztikai vizsgálatra
is lehetõség volt, illetve test- és haj-
ápolási tanácsadásra, valamint
stresszoldó masszázsra.

A délután folyamán elõadásokat
hallgathattak a dolgozók, többek
között diétákról, egészséges élet-
módról és a mozgásszegény élet-
mód veszélyeirõl. A vizsgálatok
mellett ruhavásárral, ékszerkiállítás-
sal, totóval és virslivel is várták az
érdeklõdõket. – K. J.
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KIÁLLÍTÁS 
ÉS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Június 26., 17 óra
„Színek, formák, szimbólumok”
címmel Kassai Farkas András kiállí-
tása. A Magyar Olimpiai Akadémia
rendezésében élménybeszámoló.
Vendégek: Kulcsár Gergely olimpi-
kon, Novák Dezsõ olimpikon. A be-
lépés díjtalan!

ÚJPEST GALÉRIA
Schrammel Imre keramikus mûvész
kiállítása június 25-tõl július 11-ig
tekinthetõ meg.

PÁLYAORIENTÁCIÓS ÉS PÁLYA-
KORREKCIÓS TANÁCSADÁS
ÁLLÁSKERESÕK ÉS HÁTRÁNYOS
HELYZETÛ FELNÕTTEK SZÁMÁRA
az Észak-pesti felnõttképzés – Élet-
hosszig tartó tanulás hátrányos helyze-
tû csoportokban, TÁMOP-3.2.3-
08/1/KMR-2009-0008 projekt keretében

SZOLGÁLTATÁSAINK: egyéni- és
igény szerint csoportos formában

ÁLLÁSKERESÉS TÁMOGATÁSA: 
– munkák keresése, feltárása 
– internetes álláskeresés
– hirdetéselemzés
– kapcsolatfelvétel különbözõ

munkáltatókkal
– telefonálás-technika
– önéletrajz, és motivációs levelek

írása
– interjúra való felkészülés
– munkaszerzõdéssel, elhelyezkedés-

sel kapcsolatos jogi információk
– külföldi munkavállalással, illetve

álláskereséssel kapcsolatos infor-
mációk

– információk a vállalkozóvá válás-
hoz

– a munkáltatói elvárások 

PÁLYAVÁLTÁS ÉS PÁLYAKERESÉS
TÁMOGATÁSA: 
– pályaorientáció, és pályakorrek-

ciós tanácsadás
– különbözõ felmérések és tesztek

kitöltése
– pályaválasztási tanácsadás
– szakmák megismerésének lehe-

tõsége (filmekrõl, mappákból,
egyéb leírásokból)

– a különbözõ szakmák piaci lehe-
tõségeinek megismerése

KÉPZÉSI ÉS ISKOLAVÁLASZTÁSI
TANÁCSADÁS
– iskolaválasztás, a megfelelõ kép-

zõhelyek megtalálása
– képzésválasztás: felnõttképzési

információk és szakképzések,
munkaerõpiaci képzések

– egyéb (nem formális) tanulási
lehetõségek

TÁJÉKOZTATÁS ÉS INFORMÁCIÓK
KÜLÖNBÖZÕ TÁMOGATÁSI 
FORMÁKRÓL: 
– honnan és milyen támogatáso-

kat kaphatnak a hátrányos hely-
zetû emberek

– segítõ szervezetek
– hivatalos ügyintézések segítése 
– szociális támogatások
– álláskeresõk részére

munkaerõpiaci támogatások

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:  
– internethasználat
– munkavállalási tanácsadás
– elõítéletkezelés
– az álláskeresési kudarcok hátte-

rének feltárása
– tanulástechnikai segítség nyújtása

CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK 
ÉS TRÉNINGEK:
– álláskeresési technikák
– telefonálás-technika
– önéletrajzírás
– állásinterjúra való felkészítés
– kommunikációs készségfejlesztés 
– pályaorientáció
– tanulástechnika 

Igény szerint csoportos kihelyezett
foglalkozásokat is szervezünk elõze-
tes egyeztetés alapján. Koordinátor:
Kóródi Katalin, tel.: 06-1-231-6000. A
szolgáltatások ingyenesen igénybe
vehetõk hétfõn, szerdán és csütörtö-
kön: 15-17 óráig az Ady MK-ban. A
projekt az Európai Unió Támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

www.adymk.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJA

NAPKÖZIS TÁBOR
Június 21–augusztus 19.
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
napközis tábora a IV. kerületi általá-
nos iskolás gyermekek részére szer-
vez nyári szabadidõs programot. Az
idei tábor programját „ÉSZ-KÉZ-
LÁB” címmel hirdetjük meg. A
szakmai programokat a különbözõ
életkorú és érdeklõdésû gyerekek
számára az Ifjúsági Ház program-
szervezõi biztosítják. Bõvebb infor-
máció kérhetõ Klotz Judittól a 231-
7070-es telefonszámon, illetve a
sajto@ugyih.hu email címen.

TÁBOROZÁS A VELENCEI 
ÉS KATALINPUSZTAI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI ÜDÜLÕBEN 
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
2010 nyarán is biztosítja az önkor-
mányzat által fenntartott Velencei
és Katalinpuszati Gyermek- és Ifjú-
sági Üdülõben a nyári táborozás le-
hetõségét. Részletes információ
kérhetõ Krist Éva munkatársunktól
a 369-1283-as telefonszámon.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
„RAJZOLNI SZERETÜNK 
– KICSIK ÉS NAGYOK”
Augusztus 26-ig.
Az Újpesti Rajziskola kiállítása

„AHOGY ÉN LÁTOM”
Augusztus 27–szeptember 17.
Müller György természetfotós kiál-
lítása. Megnyitja: Zsila Sándor
temészetfotós.

www.ugyih.hu

A KARINTHY 
FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

KIÁLLÍTÁS 
Szeptember 12-ig a KFÁMK tanu-
lóinak „Local to Global” környe-
zetvédelmi kiállítása nemzetközi
projekt keretében. Helyszín:
KFÁMK fõépület, emeleti galéria

A Karinthy Frigyes ÁMK tanulóinak
az iskola 25 éves fennállásának tisz-
teletére rendezett „Utazás Angliá-
ba” címû kiállítása. Helyszín:
KFÁMK fõépület, emeleti galéria

SZÜNIDÖDÖ – ÖKO-JÁTSZÓHÁZ
2010. július 8–14-ig 10–13 óráig.
Csütörtök: beszélgetés a környezet-

védelemrõl, környezetbarát termé-
kekrõl. „Öko”-süni készítés. Péntek
és hétfõ: hulladékos játszóház. Saját
díszítésû papír bevásárlótáska ké-
szítés. Kedd: kézmûves foglalkozás
– bõrkarkötõ és papírforgó készí-
tés. Szerda: kézmûves foglalkozás –
névtáblakészítés textilbõl és csuhé-
figurák. Helyszín: KFÁMK Fõépület

www.karinthyamk.sulinet.hu

SZÕNYI ISTVÁN EMLÉKÉRE 
Az újpesti születésû, zebegényi
Szõnyi István festõmûvész halálának
50. évfordulója alkalmából két kiállí-
tás is emléket állít a mûvésznek. A
zebegényi Szõnyi István Emlékmúze-
umban augusztus 8-ig tekinthetõ
meg a Szõnyi István – Itáliai képek
címû kiállítás. Szõnyi István 1957-
ben, majd két évvel késõbb pár hó-
napot Olaszországban töltött lányá-
nál. A mélyen elraktározott 1929-es
olaszországi út emlékei ekkor, 30 év
elteltével, más dimenziókban idé-
zõdtek fel. A város, Róma, jobban
tetszett a festõnek, mint valaha.
Megragadta a tenger, a napfény, a
víz csillogása, a hegytetõre „ragasz-
tott” kisvárosok látványa. A Szõnyi
Emlékmúzeum idõszaki termeiben
most ezeket a képeket láthatja a kö-
zönség, 50 évvel keletkezésük után.
A kiállítás anyagát magángyûjtemé-
nyekbõl és a Szõnyi Emlékmúzeum
gyûjteményébõl válogatták. (Cím:
Zebegény, Bartóky út 7. )

A Duna másik oldalán, Szentend-
rén a Szentendrei Képtárban (Fõ tér
2-5) augusztus 27-november 14.
között látogatható a Szõnyi István
a Dunakanyar festõje címû kiállí-
tás. Szõnyi István zebegényi megte-
lepedését követõen egymás utûán
festette nagyszabású, a Dunakanyart
ábrázoló tájképeit, szinte valameny-
nyit magángyûjtõk vásárolták meg.
Talán ezért is fordulhatott elõ, hogy
a Szõnyi-emlékház gyûjteményébõl
hiányzik a mûvészt leginkább foglal-
koztató téma. A festõ halálának 50.
évfordulója alkalmából látható válo-
gatáshoz a mûveket a Magyar Nem-
zeti Galériától, a Radnai Gyûjte-
ménybõl, az OKM-tõl, a Központi
Szolgáltatási Fõigazgatóságtól és
magángyûjtõktõl kölcsönzik, és a
Szõnyi Emlékmúzeum gyûjteményé-
ben található, fényérzékenységük
miatt ritkán kiállított grafikákkal
egészítik ki. 

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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HELYISÉGEK BÉRELHETÕK!
60 m2-es klimatizált, emeleti, 
jó állapotú, illetve 24 m2-es 
földszinti, felújításra szoruló 
helyiségek bérelhetõk az Ady

Endre Mûvelõdési Központban
irodának, üzlethelyiségnek 

vagy oktatási célra. 
Érdeklõdni lehet Kilián Ferenc
üzemeltetési osztályvezetõnél 

a 06-70-430-5610 telefonszámon.
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Tisztelt újpestiek!
Tájékoztatjuk az érdeklõdõ-
ket, hogy irodánk nyáron a

megszokott nyitvatartási renddel fo-
lyamatosan mûködik. A Fidesz –
MPSZ Újpesti Szervezetének ingye-
nes jogsegély-szolgálata, illetve a kép-
viselõi fogadóórák július és augusztus
hónapban szünetelnek. Irodánk nyit-
va tartása: H-P: 11-18-ig. Cím: 1042
Bp., Árpád út 56.  tel: 369-09-05

FELVIDÉKI BUSZKIRÁNDULÁS
A Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezete
2010. július 10-én buszkirándulást
szervez az inámi Mézfesztiválra. Bõ-
vebb információ a 369-09-05 tele-
fonszámon, hétköznap 11-18 óráig. 

PARLAMENTI LÁTOGATÁS
A Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezete
augusztus 14-én (szombaton) 11
órakor parlamenti látogatást szer-
vez. Jelentkezni a 369-09-05 tele-
fonszámon, hétköznap 11-18 óráig.

www.ujpestifidesz.hu

FOGADÓÓRA
Boruzs András egyéni képviselõ
(15. vk.: Megyer-Székes-dûlõ) Tel.:
232-1501, fax: 380-6341, e-mail:
boruzsa@ujpest.hu. Fogadóórája:
Megyeri Úti Általános Iskola, min-
den hónap elsõ hétfõjén 16.30-17.30

TISZTELT ÚJPESTI 
SZIMPATIZÁNSAINK!
Irodánk minden pénteken,

17 és 18 óra között tart nyitva. Kér-
jük Önöket, vegyék fel velünk a
kapcsolatot, hogy minél hatéko-
nyabban mûködhessünk együtt! Cí-
münk: 1046 Bp., Szent László tér 7.
Tel: 06-30-561-9022. 

www.ujpestijobbik.hu

AZ ÚJPESTÉRT 
EGYESÜLET KÉPVISELÕI-
NEK FOGADÓÓRÁJA

Dr. Kató Balázs minden hónap má-
sodik csütörtök 17–18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége). Dr.
Dabous Fayez minden hónap má-
sodik csütörtök 17–18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége)

MEGHÍVÓ
Ezúton szeretném meg-

hívni a Lehet Más a Politika párt
(LMP) IX. Kongresszusára. A Kong-
resszust az LMP Budapest IV.-XV.
kerületi szervezete szervezi. A kong-
resszus megtartására 2010. június
19-én, szombaton kerül sor, 10 és
17 óra között az Ady Mûvelõdési
Központban (1043 Budapest, Ta-
vasz utca 4.) A vendégek között
több parlamenti képviselõ, illetve a
párt országos vezetésébõl is jelen
lesznek. Részvételükre feltétlenül
számítunk!

Péics Berkes Lóránt
az LMP Budapest IV-XV. ker. területi

szervezet választmányi tagja

ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELÕK NYÁRI 
FOGADÓÓRÁI:

1. körzet: Szabó Gábor, helyszín:
MSZP iroda (Nádor u.1.), minden
hónap elsõ hétfõjén; július 5-én,
augusztus 2-án 17-18 óráig
3. körzet: dr. Kovács László, hely-
szín: MSZP iroda (Nádor u.1.), min-
den hónap elsõ szerdáján; július 7-
én, augusztus 4-én 17-18 óráig.
4. körzet: Belán Beatrix, helyszín:
MSZP iroda (Nádor u.1.), június
28-án hétfõn 17 órától, július 19-

én, augusztus 16-án 17-18 óráig.
5. körzet: Kövecses Janka, helyszín:
MSZP iroda (Nádor u. 1.), június
28-án hétfõn 17 órától, július 19-
én, augusztus 16-án 17-18 óráig.
6. körzet: Farkas István, helyszín:
MSZP iroda (Nádor u.1.), minden
hónap utolsó szerdáján; június 30-
án, július 28-án, augusztus 25-én,
17-18 óráig, sürgõs esetben a 06
20 518 7830 mobilszámon elérhetõ.
8. körzet: Kósa Viktória, helyszín:
MSZP iroda (Nádor u.1.) minden
hónap elsõ hétfõjén; július 5-én,
augusztus 2-án 17-18 óráig
9. körzet: Légrádiné Nagy Klára,
helyszín: MSZP iroda (Nádor u.1.),
július 29-én és augusztus 26-án
csütörtökön 17 órától 18 óráig.
11. körzet: Juhász László, helyszín
MSZP iroda (Nádor u.1.), minden
hónap elsõ hétfõjén; július 5-én,
augusztus 2-án 17 órától 18 óráig.
13. körzet: Szalkai István, helyszín:
MSZP iroda (Nádor u.1.), minden
hónap elsõ hétfõjén: július 5-én,
augusztus 2-án 17-18 óráig.
16. körzet: Mészáros Ferenc, hely-
szín: ÁMK (Hajló u. 2-8.) minden
hónap elsõ hétfõjén: július 5-én,
augusztus 2-án 17-órától.
17. körzet: Vasvári László, helyszín:
MSZP iroda (Nádor u.1.) minden
hónap elsõ szerdáján; július 7-én
és augusztus 4-én 17 órától.
18. körzet: Horváth Imre, helyszín:
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
(Bõrfestõ u. 5-9.) minden hónap el-
sõ szerdáján; július 7-én és au-
gusztus 4-én 17 órától.
19. körzet: dr. Gergely Zoltán,
helyszín: MSZP iroda (Nádor u.1.),
minden hónap utolsó csütörtökén;
július 29-én, és augusztus 19-én
17-18 órától.

LISTÁS KÉPVISELÕ FOGADÓÓRÁI:
Marsal Géza, helyszín: MSZP iroda
(Nádor u.1.), Július 16-án pénte-
ken, augusztus 27-én pénteken,
szeptember 3-án pénteken 17-18
óráig.

Nyári szünet miatt az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szerve-
zet INGYENES JOGSEGÉLY SZOL-
GÁLATÁNAK következõ idõpontja
2010. szeptember 6. Bejelentkezni
2010. szeptember 1-tõl 14.00-17.00
óra között a 369-4205-ös telefon-
számon lehet!

A KDNP tisztelettel értesíti
az újpesti választópolgáro-
kat, hogy Szalma Botond

képviselõi fogadóóráját minden
hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
tartja a KDNP Templom u. 4. alat-
ti helyiségében. Az esetleges kérdé-
seikkel ezen az idõponton kívül a
kdnpujpest@gmail.com címen bár-
mikor fordulhatnak hozzánk.

KEDVES NÉMET SZÁRMAZÁ-
SÚ ÚJPESTI POLGÁROK!
2010 októberében önkormányza-
ti választások lesznek, és immár
ötödik alkalommal kerül sor saját
német nemzetiségi önkormány-
zataink megválasztására is. KÉR-
JÜK, HOGY A VÁLASZTÓI NÉV-
JEGYZÉKBE VALÓ FELVÉTELÜK-
KEL ÉS SZAVAZATUKKAL TÁMO-
GASSÁK MUNKÁNKAT! Ha kér-
désük van, akkor szívesen várjuk
2010. június 23-án és július 7-
én az Újpesti Német Kisebbségi
Önkormányzat irodájában (Nyár
u. 40-42.) 16-18 óra között. 

Az Újpesti Német Kisebbségi
Önkormányzat Képviselõ-testülete

Újpestért
Egyesület

Az Országgyûlésbõl
jelentjük
A Kormány a 2010. június 6-i ülésén döntést
hozott az energiaszolgáltatási területen beve-
zetendõ ármoratóriumról, amely lehetõséget
ad olyan új árszabályozási rendszer kialakításá-
ra, amely biztosítja, hogy a valós költségeket
tükrözõ egyetemes szolgáltatási árak alakulja-
nak ki mind a földgáz, mind a villamos energia
szektorban.

Ahhoz, hogy az árszabályozási rendszer felül-
vizsgálata hatékonyan végrehajtható legyen, a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt,
valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvényt módosítani volt szükséges. A

módosítás során – a fenti cél elérése érdeké-
ben – biztosítani kellett, hogy a Magyar Ener-
gia Hivatal árelõkészítõ szerepének megtartá-
sával a nemzeti fejlesztési miniszter jogalkotói
hatáskörébe kerüljön az egyetemes szolgálta-
tás keretében értékesített villamosenergia, il-
letve földgáz legmagasabb hatósági árának
megállapítása.

A törvényjavaslat, melyet az Országgyûlés
nagy többséggel fogadott el, összhangban van
az Európai Unió elõírásaival.

Az Országgyûlés, követve az Alkotmány mó-
dosítását, amely legfeljebb 200 fõben, illetve a
nemzeti és etnikai kisebbségeket képviselõ leg-
feljebb 13 fõben határozza meg az országgyûlési
képviselõk létszámát, az ehhez szükséges válasz-
tójogi reform elõkészítésére albizottság felállítá-

sát tartotta szükségesnek. Az albizottság létre-
hozására felkérte a választójogi kérdésekben ha-
táskörrel rendelkezõ Alkotmányügyi, igazság-
ügyi és ügyrendi bizottságot, amely tagjaiból –
minden képviselõcsoport részvételével – paritá-
sos alapon mûködõ bizottságot hoz létre. Az al-
bizottság összetételébõl következik, hogy az Or-
szággyûlés többsége nem akarja rákényszeríteni
akaratát az Országgyûlésben kisebbségben lévõ
pártokra, mint ahogyan a kérdés alapvetõ alkot-
mányos jelentõsége miatt szükségesnek tartja az
országgyûlési választásokon jelöltet állítani kívá-
nó parlamenti és parlamenten kívüli pártok,
vagy más lehetséges jelölõ szervezetek bevoná-
sát is a törvényelõkészítés folyamatába.

Wintermantel Zsolt, Dr. Hollósi Antal
országgyûlési képviselõk
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Ingatlan eladó

� Újpest kertvárosában 580 m2-es saroktelken,
br. 250 m2-es 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten
összkomfort légkondicionáló riasztó) jó állapotú
családiház, szépen parkosított kerttel, két beállá-
sos  garázzsal, 48,9MFt-ért eladó.Tel.: 233-1645,
06-20-525-0216

� Befektetésnek kiváló! Nógrád megyében, fes-
tõi környezetben, kétszintes, panorámás, kom-
fortos hegyi nyaraló, erdõ mellett eladó. Irányár:
4,8 MFt. Tel.: 06-20-417-1375

� Tulajdonostól IV. kerület, Szigeti utcában
négyemeletes ház 2. emeletén 67 m2-es,  2 + 1
félszobás, jó állapotú, erkélyes, redõnyös, teher-
mentes panellakás eladó. Irányár: 13,3 MFt. Ga-
rázsbérleti jog átruházható! Tel.: 06-20-374-67-59

� Eladó Újpesten, jó közlekedéssel, csendes
környezetben egy kétszobás, összkomfortos csa-
ládi ház (telek, udvar, beépített elõtér, gazdasági
épület). Ugyanez kiadó is. Tel.: 06-30-392-4030

� Budapest XV. kerület Csomád utcában csalá-
di okok miatt sürgõsen eladó egy 189 m2-es, 6
szobás családi ház nagy garázzsal, 720 m2-es tel-
ken. Ár: 22,5 MFt. Tel.: 06-20-469-5269 

� Sürgõsen eladó Szigetmonostor Vadgalamb
utcában egy 113 m2-es családi ház 529 m2-es tel-
ken. Frissen felújítva azonnal költözhetõ. Ár:
12,85 MFt. Tel.: 06-20-469-5269

� Újpesten az Izzó lakótelepen tulajdonostól
eladó egy 56 m2-es felújított téglalakás. Déli fek-
vésû, rendezett ház, szép kilátás, jó közlekedés.
Iá: 13,7 MFt. Tel.: 06-30-682-6729

� Megyeren, Juliánusbarát utcában 65 m2-es
családi ház eladó. 40 m2-ig lakást beszámítok, pa-
nel kizárva.  Irányár: 22,5 MFt Tel.: 06-30-368-2281

� Újpesten a Tinódi utcában 35 m2-es gázfûté-
ses vízórás házrész tulajdonostól eladó. Saját
kertrész, 8 m2-es tároló, tetõtér beépítési lehetõ-
ség. Tel.: 06-20-970-7228

� Sürgõsen eladó Újpest központhoz közel
csöndes helyen Nyár utcában 54 m2, kétszoba
halos, világos nagykonyhás vízórás lakás. Jó köz-
lekedés orvos, iskola, óvoda. Irányár: 8,6 MFt.
Tel.: 06-30-442-4730

� IV. ker., Megyer lakóparkban, 2004-ben
épült, földszinti parkos kertkapcsolatos, 44 m2-
es, amerikai konyhásnappali, egy hálós, 18 m2-es
saját teraszos, öröklakás, ajándék konyhabútor-
ral, mosogatógéppel, tárolóval 16,6 MFt irány-
áron eladó. Tel.: 06-30-950-4551

� Újpest városközpontban, Szent Imre utcá-
ban utcai,  és belsõkertre nézõ, II emeleti, két er-
kélyes 52 m2-es, kétszobás, étkezõkonyhás, kam-
rás, pincés, tégla öröklakás 11,5 MFt-os irány-
áron eladó. Tel.: 06-30-950-4551

� Eladó Erdõsor úton Izzó lakóteleppel szem-
ben szigetelt házban 67 m2 különbejáratú, 2,5
szobás panorámás, erkélyes, nyitott konyhás fel-
újított lakás 11,9 MFt. Tel.: 06-30-269-9687

� Újpesten eladó egy 44 m2-es házrész. Össz-
komfortos, cirkós, jó állapotú és egy különálló,
32 m2-es raktárhelyiség. Tel.: 06-70-365-8128

� XVI. ker. Mátyásföldön, szép, tágas, 1+1/2
szobás, nagykonyhás, erkélyes, belsõ tégla vá-
laszfalas, napos lakás gázkazán fûtésû, házban
mérõórákkal eladó. Ár: 11,6 MFt. Tel.: 06-30-609-
9681, 369-3336

� Ha megnézi, megigézi! Börzsönyben, Nagy-
orosziban, csodás fekvésû, 800 nöl gyümölcs-
fákkal teli telek kis téglaházzal, vízzel, villannyal,
fûtéssel 2,8 MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-609-9681,
369-3336

� Eladó Újpest Városközpontban az Oxigen
Wellnes mellett az átjáróban egy újszerû, azon-
nal költõzhetõ, amerikai konyhás, déli fekvésû,
erkélyes, 29 m2-es stúdiólakás. Tel.: 06-20-493-
0297

� Újpest kertvárosában, a Madách utcában
96,5 m2-es felújított családi ház 618 m2-es telken
tulajdonostól eladó (pince, 3 kamra). Irányár:
44,9 MFt. Tel.: 06-20-272-7766

� Újpesten a Lõrincz utcában, újszerû, tégla-
építésû társasház II. emeletén, 61 m2-es, 1+2 fél-
szobás, cirkófûtéses öröklakás, 12 m2-es terasz-
szal, udvari gk. beállóval eladó. Ár: 19,8 MFt Tel.:
06-70-637-2718

Ingatlant kiad

� Könyvelõirodának, ügyvédi irodának, magán-
szakorvosi rendelõnek ÁNTSz engedéllyel vagy
egyéb irodának elegáns házrész kiadó forgalmas
helyen, az Újpesti Fóti úton. Tel.: 06-30-368-98-57
vagy e-mail: benedictus@citromail.hu

� Pólus Centernél másfélszobás parkra nézõ
erkélyes vízórás bútorozott lakás hosszabb távra
kiadó. Tel.: 06-20-231-3513

� Istvántelki úton, külön bejáratú lakás búto-
rozva kiadó. Ár: 45 000 Ft + rezsi + 1 havi kaució.
Tel.: 06-30-586-7137

� Káposztásmegyer I-en, egyszobás, 36 m2-es,
III. emeleti, jó állapotú, bútorozatlan panellakás
hosszabb távra kiadó. Ár: 38 000 Ft/hó + rezsi.
Tel.: 06-30-990-4492, 16 óra után.

Garázst, kocsibeállót keres

� Kiadó garázst, kocsibeállási lehetõséget kere-
sek az Izzó lakótelepen a Káposztásmegyeri út
közelében. Tel.: 06-20-389-4368

Ingatlant cserél

� 55 m2-es Pozsonyi úti 1+2 félszobás öröklaká-
somat kisebbre cserélném értékegyeztetéssel
vagy hasonló alapterületû más elosztású (na-
gyobb konyha kisebb nappali) lakásra cserél-
ném. Pénzmozgás nélkül a kerületben. Tel.: 06-
70-514-5138 

� Újpesten lévõ jó állapotú lakásomat, ami 37
m2, elcserélném szintén egy jó állapotura I. em
erkélyes 55 m2-es lakásra értékegyeztetéssel (pa-
nel kizárva). Tel.: 06-1-3-699-781

� Az Izzó lakótelepen, jó állapotú, 48 m2-es,
egyedi fûtésû, II. emeleti lakásom elcserélném
nagyobbra, szintén egyedi fûtésûre, 55-56 m2
körülire értékegyeztetéssel. Tel.: 06-30-854-2751

Szolgáltatás

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,
szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított
készülékek árusítása. Kisebb vízszerelési mun-
kákat is vállalunk. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp.,
1046 Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30-960-
1138, szerviz: 230-7669, 06-30-221-5214

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZÕNYEGPADLÓ
RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚ-
TORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT
ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍT-
VA: 1971. Tel.: 221-8281, 06-70-774-3621

� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyár-
tása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk ké-
szítése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

� Festés, mázolás, tapétázás, minõségi munka
korrekt áron. Glettelés, gipszkartonozás fóliázással,
bútormozgatással. Tóth Zoltán, 06-20-534-7493

� Lakatosmunkák: rácsajtó, ablakrács, erkélybe-
építés, kerítés, elõtetõ, hevederzár. Tel.: 410-
5428, 06-30-941-5280 www.sulyok-t.hu

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

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

� Szobafestés mázolás tapétázás. Minõségi
munka bútormozgatással  korrekt  árak. Akár
azonnali kezdéssel. Bodnár László. Tel.: 06-20-
442-9570, 06-1-3696674

� Társasházak közös képviseletét professzio-
nális szakmai háttérrel vállaljuk. Kérje ingye-
nes ajánlatunkat! Tel.: 451-0100, e-mail:
info@inhouse.hu 

Oktatás

� Matematikából, magyarból korrepetálást,
érettségire, pótvizsgára felkészítést vállal tanár
házaspár. Tel.: 06-30-856-0975

� Német nyelvoktatás kezdõknek, haladók-
nak, nyelvvizsgára készülõknek felnõtteknek,
gyerekeknek. Vizsgáztató tanárként segítek ki-
választani a legmegfelelõbb vizsgát. Üzleti
nyelvoktatás kidolgozott tananyaggal. Vidám
órák lehetõség szerint sok beszélgetéssel! Tel.:
06-20-344-0643

� Matematika, sakk, eszperantó nyelv okta-
tását vállalja matematikatanár szakos egyetemi
hallgató. Honlap: www.zrob.hu. Tel.: 06-30-572-
7416

Üzletek

� GLÓRIA Kegytárgy és ajándék. Kegytár-
gyak, rózsafûzérek, szenteltvíz tartók, ke-
resztek, medálok, 2011-es katolikus naptá-
rak, szentképek, biblia, vallásos hûtõ mág-
nesek nagy választékban. Cím: Budapest, IV.
ker., Árpád út 96. (Erzsébet utcánál) Nyitva:
H-P: 10-18-ig.

Állást kínál

� Káposztásmegyerre fodrász, kozmetikus,
mûkörmös, masszõr munkatársakat kere-
sünk elegáns szépségszalonba, vendégkörrel.
Tel.: 06-20-920-4050

Gépjármû

� 2011. okt. 26-ig érvényes forgalmi engedéllyel,
eladó egy 2107-es Lada, 1500-as. Tel.: 379-1601

Utazás

� Július 3. Bécs-Schönbrunn: 6400 Ft + belé-
põ; július 4. Krasznahorka-Betlér-Rozsnyó:
6400 Ft + belépõ; július 28. Kalandozás Erdély-
ben: 64 900 + belépõ; augusztus 28. Ópusz-
taszer-Szeged: 5900 Ft + belépõ; augusztus15.
Irország: 263 900 Ft + ill.; szeptember14. Por-
tugália: 225 500 Ft + ill., Nyugdijas kedvez-
mény 5%. Tel.: 413-1874. Pataki Edit

Üdülés

� Mezõkövesd Zsóryfürdõn, megújult környe-
zetben várjuk! Kétágyas szobában 4695 Ft/fõ,
félpanzió 2070 Ft. Csekket, jegyet elfogadunk.
Egyeztetés után ingyenes utazást biztosítunk.
Tel.: 49/413-227, www.zsoryfurdo.hu

Egészség

� LESZOKTATJUK A DOHÁNYZÁSRÓL 1X-i
BIOREZONANCIÁS KEZELÉSSEL 7000 Ft, ÚJ-
PESTEN A GÖRGEY U-i  NAGY SZTK-ban. BE-
JELENTKEZÉS: 06-70-271-9867

Bútor

� KIKA emeletes gyermekágy matrac nélkül el-
adó. Tel.: 369-0485

Vegyes

� Fésülködõ asztal, fekete pácolással, modern,
kisméretû, hozzá tartozó ülõkével 5000 Ft-ért el-
adó. Tel.: 369-8320, este

� Franciaágy (IKEA) natúr fenyõ, minõségi
matracokkal, kifogástalan állapotban eladó. Ár:
40 000 Ft. Tel.: 369-8320, este

� Erika írógép kifogástalan állapotban eladó. Ár:
5000 Ft. Tel.: 369-8320, este

Társkeresés

� 80 éves, energikus, újpesti nyugdíjas férfi,
olyan fiatalos testi-lelki társat keres 66-71 éves
korig, akivel kölcsönösen megértik egymást. Tel.:
06-30-570-6994

� 178/65/35 éves leszázalékolt fiatalember kere-
si egy független, szerény, szintén magányos leány
ismeretségét tartós kapcsolatra.Választ az „Új-
pesti fiú” jeligére: 1325 Budapest, Postafiók 196
kérek, vagy tel.: 06-30-260-1518, 18 óra után.

� 50-60 év közötti független, kultúrált férfi je-
lentkezését várom komoly kapcsolat reményé-
ben. E-mail: ka_kati@freemail.hu

Gyászjelentés

� Megrendültem és mély fájdalommal
tudatjuk mindazokkal akik ismerték és
szerették, hogy Siklósi Béla nyugalmazott
tanár, életének 97. évében 2010. június 13-án
örökre itthagyott bennünket. Hamvait
2010. június 30-án, 11 órakor az Újpest-
Kertvárosi Szent István katolikus templom-
ban tartandó szentmisét követõen az altem-
plomban helyezzük örök nyugalomra.
Dr. Siklósi Gábor és családja (1121 Bp.,
Árnyas út 38-40. L.ép. III/2.)

A vállalkozói és méretes hirdeté-
sek felvétele hétfõn 10-15, szer-
dán 9-14 óráig. Hirdetésüket a
szerencsicsilla@gmail.com címen
is feladhatják. 

A lakossági hirdetéseket hét-
fõn 10-17, szerdán 9-15,
csütörtökön 9-14 óráig vesszük
fel. Díja bruttó 1000 Ft/25 szó. 
A lakossági hirdetéseket az unhird-
etes@gmail.com címen is fogad-
juk. 

Személyesen az Ady Endre Mû-
velõdési Központban (Tavasz u. 4.,
I. emelet). várjuk kedves hirdetõin-
ket. 

Lapzárta: csütörtök 14 óra!

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

Szerencsi Csilla 
Tel.: 06-70-503-5847

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 
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UV Újpesti Vagyonkezelõ ZRt.
Pályázati Felhívása az Újpest Építési 

és Épületgondnoksági Kft. 
ügyvezetõi állás betöltésére

Az UV Újpesti Vagyonkezelõ Zrt. Igazgatósága pályázatot
hirdet a 100%-os tulajdonában levõ Újpest Építési és Épület-
gondnoksági Kft. (Újpest Kft.) ügyvezetõi állás betöltésére.

A Társaság tevékenységi köreihez kapcsolódóan a munkakörben az alábbi
feladatok elvégzése, koordinálása szükséges:
– Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény elõírásainak mara-

déktalan betartása, a kft. menedzselése, eredménytermelõ képességének
növelése.

– A Kft. tevékenységébe sorolt szakmai feladatok szervezése és irányítása:
� épületek üzemeltetésének szervezése, irányítása
� társasházak felkutatása, Kft. kezelésébe vonása
� mûszaki terület fejlesztése, új piacok felkutatása, mûszaki projektek

tervezése, lebonyolítása
� a Társaság munkatársainak irányítása és továbbképzése, munkáltatói

jogok gyakorlása 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– mûszaki vagy gazdasági felsõfokú képesítés,
– társasházkezelés, épületüzemeltetés terén szerzett min. 3 éves tapaszta-

lat, ebbõl vezetõi pozícióban betöltött min 1év,
– projekt vezetésben, lebonyolításban szerzett min. 3 év tapasztalat,

– gazdasági társaságnál szerzett 3 éves vezetõi tapasztalat,
– jó kommunikációs képesség, megbízhatóság.

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:
– szakmai önéletrajzot
– képesítést bizonyító okleveleket 
– bérigényt is tartalmazó motivációs levelet
– a Kft. fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket

A pályázat zárt borítékban „Újpest Kft. ügyvezetõi pályázat” meg-
jelöléssel 2010. július 5-én 12 óráig nyújtható be az UV Zrt. vezérigaz-
gatói titkárságán.

A megbízás 2010. augusztus 1-tõl kezdõdõ határozatlan idõre szól.

Az Újpest Kft. felett a tulajdonosi jogokat, valamint az ügyvezetõ felet-
ti munkáltatói jogokat az UV. Újpesti Vagyonkezelõ ZRt. Igazgatóságának
döntései alapján az UV Zrt. vezérigazgatója gyakorolja.

A Kft. tevékenységi körét is tartalmazó alapító okirat az UV Újpesti
Vagyonkezelõ ZRt. vezérigazgatói titkárságán tekinthetõ meg 2010.
június 14. és július 2. között munkaidõben. Az állás betöltésérõl a
Társaság Igazgatósága július 16-ig dönt. 

A Kft. ügyvezetõje a 2009. évi CXXII törvény hatálya alá tartozik, így
bérezés és egyéb juttatások a törvény alapján a Társaságnál alkotott
javadalmazási szabályzat keretei között, megegyezés szerint.

Budapest, 2010. május 31. Jobbágy Tamás vezérigazgató, 
UV Újpesti Vagyonkezelõ ZRt.

HIRDETÉS

Szeretné egyetlen vizsgálattal (tûszúrás és
hosszadalmas, megterhelõ diagnosztikus eljá-
rások nélkül) megtudni laboratóriumi para-
métereit, hormonális státuszát, idegrendszeri
terhelhetõségét, érrendszerének állapotát,
mozgásszervei elhasználtságát, belsõ szervei-

nek mûködõképességét, vagy betegségre (daganat, cukorbetegség, érszûkület,
gyulladás, depresszió) való hajlamait?

Erre egyedülálló lehetõséget ad az Európában és hazánkban is elfogadott új
orvosi diagnosztikus eljárás: az Electro Interstitiális Scan (E. I. S.)

Az EIS diagnosztikai rendszer egy korszerû, hatékony, megbízható orvosi
vizsgálóeszköz, mely fájdalommentes, gyors állapotfelmérést tesz lehetõvé.
Néhány perc alatt hatalmas mennyiségû információt gyûjt a szervezetrõl, me-
lyet azonnal szövegesen, illetve grafikusan három dimenzióban jelenít meg.

Az állapotfelmérés díja 12 000 Ft. Június és július hónapban a vizsgálat
mellé egy 5000 Ft értékû Biolabor kezelést adunk ajándékba. *

KERESSEN FEL MINKET, HA TUDNI SZERETNÉ:
– milyen betegségekre hajlamos
– milyen lehetõségei vannak a betegségek megelõzésére
– milyen az aktuális egészségi állapota
– milyen vitaminokra, ásványi anyagokra van szüksége a szervezetének
– milyen lehetõségei vannak a meglévõ betegségek kezelésére
– mi okozza az állandóan visszatérõ fájdalmakat
– mi okozza a panaszait (gyomorégés, puffadás, hasmenés, székrekedés)
– a stressz milyen elváltozásokat okozott a szervezetében
– milyen étrendbeli változtatásokra lenne szüksége

AZ ÁR A KÖVETKEZÕKET TARTALMAZZA:
– orvos által felvett anamnézis (meglévõ betegségek, hajlamok, panaszok)
– fájdalommentes, computer által vezérelt korszerû diagnosztikai vizsgálat
– precíz orvosi kiértékelés és konzultáció
– felmerülõ kérdések megbeszélése
– természetes módszerek ajánlása
– életvezetési tanácsadás
– nyomtatott lelet a vizsgálatról, amit a páciens magával vihet

DIAGNOSZTIKAI RENDSZERÜNK AZ ALÁBBIAKAT ÁLLAPÍTHATJA MEG:
– szív- és keringési rendszer, érhálózat állapota
– nyirokrendszer állapota
– az idegrendszer mûködése és terheltsége
– stressz szintje
– a belsõ szervek mûködõképessége (máj, tüdõ, vese)
– a szervezetben lévõ gócok, gyulladások feltérképezése
– emésztõrendszer és gyomor állapota
– sav-bázis egyensúly
– daganatos betegségre való hajlam az aktuális állapot alapján
– esetleges cukorbetegség kialakulásának kockázata
– a szervezet ásványianyag szintje
– az esetleges folyadékhiány, vagy -többlet
– a szabadgyökök aránya a szervezetben
– testösszetétel, zsírtömeg aránya
– hormonális egyensúly
– vércukorszint, koleszterin és a vérzsír értéke (vérvétel és tûszúrás nélkül)

* A Biolabor kezelés készpénzre nem váltható.
Bejelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet: 
Tel.: 30 663 9494, 30 663 9495; E-mail: pecent@pecent.hu; 
Keressen minket az interneten is: www.pecent.hu
Címünk: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 15. (x)

A PERÉNYI EGÉSZSÉG CENTRUM JÚNIUS ÉS JÚLIUS 
HÓNAPBAN IS VÁRJA A GYÓGYULNI VÁGYÓKAT!



Értesítjük, hogy az ÁNTSZ
Közép-magyarországi Re-
gionális Intézet javaslatára
a Corax-Bioner Zrt az Or-
szágos Tiszti fõorvosi Hiva-
tal 2540-2/2010. sz. enge-
délyével ez évben több al-
kalommal légi kémiai csí-
põ szúnyogirtást végez a
fõváros kijelölt területein.

Alkalmazott irtószer: K-OTHRIN
ULV (hatóanyaguk: deltametrin)
mely a méhekre kifejezetten veszé-
lyes, így azok védelmérõl gondos-
kodni kell.

Budapest északi részén: a Duna
jobb partján a közigazgatási határtól
az Újpesti vasúti hídig terjedõ terü-
let, az Óbudai sziget és a
Margitsziget, valamint
Ezüsthegy, Ófalu, Bé-
kásmegyer, Kaszásdülõ
és Mocsáros terü-
lete. A Duna bal
partján a Szilas-
pataktól délre az Új-
pesti vasúti hídig kiterjedõ
terület, beleértve a Palotai-szigetet
és a Népszigetet is, valamint
Székesdülõ, Káposztásmegyer I-II.,
Megyeri temetõ és környéke.

Budapest déli részén: a Duna jobb
partján Budafok-Háros, vasútállo-
mástól a Nagytétény vasútállomásig,
a Dunatelep, a Horgásztelep,
Budatétény, Nagytétény. Csepelen a

Királymajor, Kertváros, Királyerdõ és
a soroksári (ráckevei) Dunaág jobb

partján elterülõ terület,
valamint a Duna bal

partján lévõ Vízmû lakó-
telep. A soroksári

(ráckevei) Dunaág
mentén a Gubacsi hídtól

a közigazgatási határig ter-
jedõ terület és a Molnár-

sziget, Pesterzsébeten a
Grassalkovich út és a Török Flóris
utca által határolt terület a közigaz-
gatási határig.

I. repülési idõpont esõnappal
együtt: 2010. június 21. (esõnap
június 22., 23)
II. repülési idõpont esõnappal
együtt: 2010. június 24. (esõnap
június 25., 26.)

Méhészértesítõ

Ke r e s z t r e j t v é n y16

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. július 1-ig. 
Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest,Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Ez évi 22. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ olvasói között
a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Adamecz Piroska, Bottyán Beatrix Katalin, Dobos Mária, Erõs János, Gõz Katalin, Gyõryné Mikus Mónika, Mihájlóné
Veres Brigitta, Pozsári Judit, akiknek a nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Keresztrejtvény

KUTYAVILÁG
A Fõvárosi Közterület-felügye-
let Illatos úti Ebtelepe elindí-
totta új honlapját, a
w w w. e b t e l e p . h u c í m en ,
amely naprakész és pontos in-
formációkat, fotót közöl az el-
kóborolt, elveszett, befogott
és leadott kutyákról. Ez a hon-
lap segíti egyrészt az örökbe-
adást, és megkönnyíti a kutyá-
jukat keresõ gazdák helyzetét
is, hozzájárul ahhoz is, hogy az
utcákon ne kóboroljanak gaz-
dátlan ebek.

Újpestrõl is fognak be kutyá-
kat, melyeket gazdájuk keres-
het, illetve ott is laknak állat-
szeretõk, akik új négylábút sze-
retnének örökbefogadni. 
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