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NE A KUKÁBA, 
A KÓRHÁZBA!
A Károlyi Sándor Kórház valameny-
nyi telephelyén gyűjti a lejárt sza-
vatosságú autós elsősegély dobo-
zokat. Az újrahasznosítást segít-
hetjük, ha leadjuk.   – 5. oldal 

REGGELI A KÖZÖSSÉG 
JAVÁRA
Második alkalommal hívta találko-
zóra a polgármester az újpesti kö-
zösség életét alakító cégek vezetőit 
az őszi kezdeményezés folytatása-
ként.   – 3. oldal

HORGÁSZVERSENYTŐL 
MAJÁLISIG
A hosszú hétvégére az önkormány-
zat horgászversenyt hirdetett, ma-
jálist szervezett. Rekord melegben, 
rekord eredmények születtek.
  – 7., 16. oldal

SPORTFESZTIVÁL 
SZTÁRPARÁDÉVAL    
Még lehet nevezni a futó- és kerékpá-
ros fesztiválra. A Káposztásmegyeri 
Nap délutánja sztárparádét ígér 
minden korosztálynak. 
 – 12. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. május 4., VI. évf., 17. szám

Csonka Dóri újpesti anyuka és kislánya, 
Kiss Lilett az óvodai ünnepségen

ÚJPESTI NAPLÓ

Szeretlek, 
édesanyám! 
Május első vasárnapján az édesanyákat 
köszöntjük. A Bőrfestő oviban ünnepi 
műsoron jártunk, továbbá otthonában 
kerestük fel Szűcs Margit hatgyermekes 
anyukát.  – 6. oldal
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Egyhangú támogatással
A képviselő-testület legutóbbi ülésén módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési dí-
jakról szóló korábbi önkormányzati rendeletét. 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határoztak az intézményi és személyi térítési díjak 
mértékéről a képviselők. Ennek alapján május elsejétől a legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyított legalacsonyabb – úgynevezett 0%-os – kategóriában 
továbbra is 0 forintos a személyi térítési díj az étkezésben (helyben vagy elvitelre), továbbá abban az esetben is, ha az ételt házhoz szállítják. Megmaradt a 
személyi térítési díj mentessége a legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyított 0%-os kategóriában a házi segítségnyújtás esetén is. Szociális rászorultság sze-
rint továbbra is ingyenes a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, míg az időskorúak gondozóházában a személyi térítés díj maximum a nyugdíj 60%-a lehet. 

Csökkenő intézményi térítési díjak
A képviselő-testület módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térí-
tési díjról korábban alkotott rendeletét. A módosítás értelmében május elsejétől az intézményi térítési díjban jelentős csökkentés történt, a személyi té-
rítési díjak mértéke a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátott újpesti gyermekek esetében havi 0-28 500 Ft jövedelemhatárig ingyenes. 28 500 Ft felett, 
egy gyermek esetében a személyi térítési díj a jövedelem 8%-a egy hónapra, míg 2, illetve több gyermek esetén a személyi térítési díj egy havi összege a jö-
vedelem 10%-át teszi ki.

Új beléptető rendszer 
az SZTK-ban

Tavaly ősszel kezdődött meg a 
Szakorvosi Rendelő felújítása, 
miután Újpest Önkormány-
zata átvette az intézményt. A 
közösségi terek rendbetéte-
le után – a biztonság javítása 
érdekében-térfi gyelő kame-
rarendszert és betegbelépte-
tő rendszert építettek ki.

Már február óta próbaüzem alatt áll a Szakorvosi Ren-
delő közösségi tereiben kiépített kamerarendszer, május 
3-án pedig a betegbeléptető rendszer műszaki átadásá-
ra is sor került. A jövőben minden beteg egy chipkártya 
segítségével haladhat majd át a kapun, és juthat el a kí-
vánt rendelésre. Az új berendezés célja, hogy lerövidül-
jön a várakozási idő, és minél kevesebb céltalan látogató 
legyen az épületben – tudtuk meg Razsovich Józseftől, a 
kivitelező ÉPÍT Zrt. vezérigazgatójától.

Ezzel párhuzamosan a rendelőintézet energetikai kor-
szerűsítése is megkezdődik, a KEOP pályázaton nyert tá-
mogatásból. Ennek első lépéseként az épület szomszéd-
ságában megszűnt a pavilonrendszer, hogy ne akadályoz-
za a heteken belül induló felújítást. (antosa)

A képviselő-tetsület legutóbbi ülésének tíz napi-
rendi pontja között szerepelt az önkormányzat in-
tézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költ-
ségvetésének teljesítése, a zárszámadás is. Az elő-

terjesztő, dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, a na-
pirend kapcsán pozitív pénzmaradványról számolt 
be, mely a takarékos és fegyelmezett gazdálkodás-
nak tudható be. A fennmaradt, több mint 467 mil-
lió forintos szabadon felhasználható többletet a vá-
rosvezetés beruházási-fejlesztési célokra kívánja for-
dítani, hangsúlyozta az alpolgármester.

A képviselő-testület döntött többek között az 
Újpest Gyermekeiért-díj, valamint az Újpest Kiváló 
Tanulója, Újpest Kiváló Diáksportolója, illetve a Ki-
váló Diákközösségi Munkáért díjak odaítéléséről is, 
a személyiségi jogokra való tekintettel zárt ülésen. 

 (antosa)

Április 26-án ülésezett Újpest Ön-
kormányzatának képviselő-testülete. 
A napirendi pontok között az elmúlt 
költségvetési évről készült beszámo-
ló is szerepelt, pozitív pénzmarad-
vánnyal.

Wintermantel Zsolt és 
a zárszámadást előterjesztő 

dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
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Újpest!
 Hajrá 

Van ok az örömre

Zárszámadás: 
467 milliós 
pénzmaradvány 
fejlesztési 
célokra
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Második alkalommal hívta találkozó-
ra Wintermantel Zsolt az újpesti kö-
zösség életét alakító, formáló cégek és 
vállalkozások vezetőit, a tavaly őszi si-
keres kezdeményezés folytatásaként. 

II. Újpesti Gazdasági Találkozó április utol-
só péntekén az Újpesti Polgár Centrum-
ban került megrendezésre dr. Kazi Károly, 

a BHE Bonn Hungary Kft. ügyvezetőjének levezető 
elnökletével. A Pauker Nyomdaipari Kft. valamint 
a MesserHungarogáz Kft. képviselői kaptak lehető-

séget a bemutatkozásra. A polgármester köszöntő-
je után Bohner Zsolt, a MesserHungarogáz Kft. ügy-
vezető igazgatója következett. Felszólalásában el-
mondta, hogy egy ilyen találkozóban kiváló lehető-
séget lát az újpesti cégeknek az együttműködésre 
és az önkormányzat céljainak megismerésére. 

A találkozón informatív előadást tartott Rogán An-
tal, az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizott-
ságának elnöke, Belváros-Lipótváros polgármestere 
is. Beszédében a magyar gazdaság helyzetéről, kilátá-
sairól szólt, kiemelve a résztvevők számára a kommu-
nikáció jelentőségét. – A kormánypárti politikusok-
nak kötelességük elmagyarázni az intézkedéseiket a 
gazdasági élet szereplőinek – mondta Rogán. Az elő-
adást követően a vállalkozók kérdéseket tehettek fel 
Rogán Antalnak és Wintermantel Zsoltnak. Az ese-
mény zárásaként a cégek képviselői egymás névjegye-
it, prospektusokat vihették magukkal, ezzel is segítve 
az újpesti vállalkozások kapcsolatépítését.  – J. M.

– Nagyon fontosnak értékelem a találkozót. 
A tavalyi kezdet után ismételten bebizonyo-
sodott, ez a fórum lehetőséget ad arra, hogy 
az újpesti vállalkozók egymásra találjanak, ta-
pasztalatokat cseréljenek, megismerjék egy-
mást – összegzett Újpest polgármestere. 

II. Újpesti Gazdasági Találkozó

Reggeli 
a közösség 
javára 

Több mint 9000 kitöltött kérdőív
Másfél hónap leforgása alatt az Újpesti Párbeszéd idei kérdőívéből több mint 
9000 érkezett vissza kitöltve a Polgármesteri Hivatalba, illetve a megadott inter-
netes címre. Az április 30-i határidő lejártával folyamatosan zajlik a kiértékelés. 

Minden háztartásba két nyomtatványt küldött a Polgármesteri Hivatal, hogy a család minél több tagja véleményt formálhasson az Újpest jövőjét érin-
tő helyi közügyekben. Az eddig feldolgozásra került részeredmények alapján a válaszadók a legmagasabb arányban a közbiztonságra kívánnának pénzt 
fordítani (13%). E mellett igény mutatkozik az orvosi ellátás javítására (12%), közút, járda felújításra (10%), zöldterület létesítésére (9%), továbbá uszoda 
építésére, bölcsödék, óvodák, iskolák támogatására, illetve idősek gondozására.

A

A MesserHungarogáz Kft. 
bemutatkozása

Wintermantel Zsolt 
és Rogán Antal

Szívélyes fogadtatás

Megtelt a tükörterem
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Illusztris helyen, az Uránia Nem-
zeti Filmszínházban tartották 
április 25-én este, Bertalan Ti-
vadar újpesti képzőművész, lát-
ványtervező, író életmű albumá-
nak bemutatóját, és május 5-ig 
nyitva tartó kiállításának meg-
nyitóját. Mint kiderült, az est 
szolgált még meglepetéssel…

Az estébe nyúló rendezvény kezdetére megtelt a terem érdeklődőkkel, ismerősökkel, barátokkal. 
Ismert politikusok, művészek köszöntötték a főszereplőt, és természetesen sok újpesti polgár is 
tiszteletét tette a neves eseményen. Az album bemutatója, a kiállítás megnyitója után dr. Hollósi 
Antal országgyűlési képviselő bejelentette, hogy a Fővárosi Közgyűlés Wintermantel Zsolt és Nagy 
István javaslatára Bertalan Tivadart Budapest Díszpolgárává választotta. A hivatalos átadásra júni-
us 19-én kerül sor, amelyen Bertalan Tivadar, Újpest Díszpolgára mellett még egy újpesti díszpol-
gár: Göröcs János válogatott labdarúgó, edző is részesül a Budapest Díszpolgára kitüntető elisme-
résben. (Bővebben: ujpest.hu) Kép és szöveg: ÁDÁM TAMÁS

Bertalan Tivadar újabb 
kiállítása és elismerése

A legszebb 
ruhák 
Újpesten is  
Fűző, harisnyatartó, ékszerek és 
gyönyörű fehér ruha. Ezek a leg-
fontosabb darabjai egy menyasz-
szony viseletének. Néhány hónapja 
már itt, Újpest szívében is kedvük-
re válogathatnak az arák, megnyílt 
ugyanis egy új esküvői szalon. 

családi vállalkozás feje Heberling Éva, aki 
Újpesten nőtt fel, s bár miután férjhez 
ment, elköltözött, a szíve visszahúzta. Ez 

vezérelte akkor is, amikor megálmodta az újpes-
ti szalont. Azt mondja, mindig is olyan volt ez a 
városrész számára, mintha egy „nagy családban” 
nőtt volna fel. A másik szerelme a divattervezés 
volt – így most egyszerre két vágyálmát valósít-
hatta meg. Hisz – mint fogalmazott – a szép ruha 
kategória csúcsa az esküvői ruha. 

A férjével és az édesanyjával nyitotta meg az üz-
letet, legnagyobb segítségük pedig Gál Rita – aki 

minden csínját-bínját ismeri a menyasszonyi ru-
háknak – számos arát készített fel a nagy napra az 
elmúlt évtizedben. 

Persze a trendek változnak, minden évben új di-
vat jelenik meg, de a menyasszonyi ruhák önma-
gukban is gyönyörűek. Ráadásul most újításon is 
gondolkodik a család. Kalocsai mintás esküvői ru-
hákat terveznek, később pedig estélyi, alkalmi, il-
letve szalagavató ruhákkal szeretnének majd fog-
lalkozni itt, Újpest belvárosában.  

(A ruhaszalon címe: IV., Árpád út 97.)
 – D. Zs.

Made in 
Újpest

A

Bertalan Tivadar újabb 
elismeréséhez dr. Hollósi 

Antal országgyűlési 
képviselő gratulált

A gólya útját járva számos újpesti kisbabás családhoz lá-
togatott már el az Újpesti Babaköszöntő Megérkeztem! 
macija. Az önkormányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistakaró, hűtőmágnes ol-
tási naptárral, mappa illetve pelenka-csomag találha-
tó. A védőnők által átadott csomagot örömmel fogad-
ják a kisgyermekes családok. Arra kérjük a büszke szü-
lőket, nagyszülőket, fényképezzék le csemetéjüket vala-
mely újpesti body-ban, és a képet küldjék be szerkesztő-
ségünkbe! Örömmel tesszük közzé a kisbabákról készült 
fotókat – névvel ellátva – az Újpesti Naplóban, illetve a 
Újpest-Káposztásmegyer Facebook oldalunkon. 

E-mail címünk: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 



A lejárt autós egészségügyi dobozo-
kat ne a szemetesbe dobják az au-
tósok, kéri a Károlyi Sándor Kórház, 
amely minden telephelyén gyűjtőzsá-
kot tesz ki erre a célra.

Károlyi kórház központi, Nyár utcai épü-
letén kívül az Árpád és a Városi kórház-
ban is gyűjtőt helyeztünk ki – tájékoztat 

dr. Hollósi Antal orvos-igazgató, amelybe Újpest 
autósai elhelyezhetik a lejárt szavatosságú egész-

ségügyi csomagok tartalmát. – 
A dobozokból elsősorban a kü-
lönböző méretű és kiszerelésű, 
egykor steril kötszereket gon-
dos átválogatás után nem ste-
ril kötözőszerként hasznosíta-

ni tudjuk, illetve a kórház sterilizáló berendezésé-
vel újra sterillé tehetjük, így hasznosítani tudjuk 
a betegellátás során. A lejárt szavatosságú autós 
egészségügyi dobozokkal az autósok nagymérték-
ben segíthetik a nehéz gazdasági helyzetben lévő 
egészségügyi intézményt. Ezért a főigazgató úrral 
speciális jótékonysági tevékenységként értékeljük, 
ha segítenek nekünk – emeli ki dr. Hollósi Antal.
 – B. K.

– A sajtóban elterjedt 
ugyan a híre, hogy a rendőr-
ség országos szinten ellen-
őrzi a gépjárművek egész-
ségügyi dobozát, ezt a hírt 
a BRFK cáfolta. Budapest 

területén az egészségügyi dobozokat nem ellen-
őrizte a rendőrség, nem vonta kiemelt fi gyelem 
alá a dobozok érvényességi idejének ellenőrzé-
sét. Természetesen ettől függetlenül, mivel a kü-
lönböző jogszabályok előírják, hogy érvényes-
nek kell lennie a doboznak és tartalmának, ezt 
minden állampolgárnak kötelessége betartani, 
hiszen mindettől függetlenül ellenőrizhető. 

Amennyiben lejárt a doboz, vagy bármely 
eszköz érvényességi ideje, akkor 5 és 50 ezer 
forint közötti helyszíni bírság szabható ki.

Újpesten ilyen intézkedés, és ilyen típusú sza-
bálysértés és ellenőrzés nem történt, helyszíni 
bírságot ilyen ügyben nem szabtunk ki – tájé-
koztatta az Újpesti Naplót Farkas Dóra, a IV. ke-
rületi Rendőrkapitányság rendőrhadnagya.  

 – A. A.

A Görgey úti Szakorvosi rendelőintézet fenntartása Új-
pest Önkormányzatának kiemelt feladata és célja. Az 
Újpesti Egészségterv keretein belül megvalósuló beru-
házás szakmai részleteiről és a tervekről dr. Ihász Judit, 
az orvosokból álló felügyelőbizottság tagja beszélt az 
Újpesti Naplónak. 

– Egyre többen értesülhettek arról, hogy folyamatosan zajlik a Szakrendelő fel-
újítása. A gyermek szakrendelésen már látható szemléletet, betegbarát kör-
nyezetet szeretnénk az épület teljes egészében kialakítani. Az energia megóvá-
sa és korszerűbb hasznosítása lesz az az eszköz, amellyel az üzemeltetési költ-
ségek csökkenését tervezzük elérni. Ezzel válik teljessé az a megújulás, amely-
nek eredményeként egy lényegesen magasabb színvonalú egészségügyi intéz-
ményben fogadhatjuk a betegeket – mondta dr. Ihász Judit bőrgyógyász, klini-

Lejárt autós egészségügyi dobozok

Ne a kukába, 
a kórházba!

kai onkológus az SZTK-t működtető Újpesti Egészségügyi 
Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja. – Magam is itt, a 
kerületben kezdtem a pályafutásomat és több évtizede te-
vékenykedem a betegellátás területén, újpesti lakos is va-
gyok. Többek mellett a Görgey úti rendelőben is dolgoz-
tam, majd az Észak-pesti egészségügyért felelős ellátó intéz-
mény berkein belül láttam el a hozzánk forduló betegeket. 

Betegeimen keresztül hallom és tapasztalom, hogy mennyien szorgalmazzák a meg-
újulást. A Szakrendelőben semmilyen bezárás nem lesz. Sőt, a jövőben a szakmai és 
a betegellátó profil bővítését tervezzük – hangsúlyozta a doktornő.

 A betegek igényeihez mérten, a szakmai szempontok fi gyelembevétele mellett, 
központosítva szeretnénk az orvosi feladatokat a jövőben ellátni – emeli ki dr. 
Ihász Judit. Erre lehet példa a Tüdőgondozó és az Ernyőképszűrő állomás egy 
helyre költöztetése. Tehát, a korszerűsítés mellett az összevonásokon keresztül 
a jelenleginél még hatékonyabban fognak egymással konzultálni az orvosok. Ez 
a korábbi észlelést, az időbeni megelőzést és a színvonalasabb betegkiszolgálás 
rendszerét egyaránt hivatott működtetni. – BÁBOSIK ERVIN

Betegbarát megújulás

A
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Mustkátli – ajándékba

Csak újpestieknek!
Május 18-án, pénteken két helyszínen, a tavalyinál 
több, összesen 12 000 tő muskátlival ajándékozza 
meg Újpest Önkormányzata a városrész lakóit. 

10 órakor, a városközponti metró végállomás 
mellett, a Petőfi utcai bekerített parkolóban, 6000 
tő muskátli várja azokat, akik fel akarják díszíteni 
az erkélyüket, ablakukat, kertjüket. 

Ugyanezen a napon, délután 14.30-tól Ká-
posztásmegyeren, a Bőröndös utcai szabad terü-
leten szintén 6000 tő muskátli vár gazdára. Az 
igénylők 3-3 tő virágot vehetnek át, így járulhat-
nak hozzá Újpest virágos képéhez. A nyári virágok 
boldog tulajdonosa az lehet, aki újpesti. Az átvé-
telkor a lakcímkártyára szükség lesz. 



legifjabb fiúcska, Domonkos alig három 
hónapos, betegen született. Már nagyon 
korán, a terhesség 12. hetében kiderült, 

hogy down-kóros, de a házaspár nem mondott le 
róla. Hitük ad erőt nekik mindennap, meggyőződé-
sük, hogy mindennek oka és célja van. 

A vallással a legidősebb gyermek, Anna révén ke-
rültek közvetlen kapcsolatba, amikor az akkor 11 
éves lány úgy döntött, hogy egyházi gimnázium-
ban akar tanulni. Azóta a legidősebb fiú, Zsombor 
is egyházi iskolát választott, ő Miskolcon jár gimibe. 
Nemsoká Eszter is tovább tanul majd. 

Abigél óvodás, Illés pedig még csak két és fél éves, 
otthon van édesanyjával és a pici öccsével. 

A biológia-testnevelés szakos tanárnő és villa-
mosmérnök férje nem terveztek előre semmit, a 
gyerekeket ajándéknak tekintik. Már az első gye-
rek után két generációs házat kerestek és összeköl-
töztek Zsolt szüleivel. Az anyukának nagy segítség, 
hogy a nagyszülők is ott vannak, hisz gyakran egy-

szerre több lurkót kell szemmel tartani. De Margit 
ezt nem bánja. 

Nemcsak egymásnak segít sokat a házaspár, a gye-
rekek is figyelnek egymásra. Margit úgy véli, minden 
apróság jól jön a kisgyerekes családoknak. Ezért is 
örült annyira az Újpesti Babaköszöntő programnak. 
Az önkormányzattól ugyanis őket látogatták meg el-
sőként az ajándékcsomaggal.   – D. Zs.

Díjeső a 
Benkő-napon
Nyolcadik alkalommal ren-
dezték meg a Benkő-napot, 
április 21-én, a Benkő Ist-
ván Református Általános 
Iskola és Gimnáziumban. 
Mivel az intézmény siker-
rel pályázott az Új Széche-
nyi Terv TÁMOP prog-
ramjára, az ünnepséget 
ezúttal kibővítették ehhez 
kapcsolódó programok-
kal is. 

Pavletitsné Egressy Mária igazgató 
győzteseket, alapítványi jutalmazot-
takat, közöségi munkáért, tanulmá-
nyi eredményért járó elismeréseket 
adott át.  

Az ünnepség zsoltárral zárult, ezzel 
azonban még nem értek véget az ese-
mények, hiszen a TÁMOP-hoz köt-
hető programok következtek, mely-
nek szakmai támogatója az Országos 
Egészségfejlesztési Intézet, amelyet a 
helyszínen dr. Simich Rita képviselt. 
(Bővebben: ujpest.hu)  – Á. T.

Integrációs konferencia

Újpesti tapasztalatokkal
230 érdeklődő részvételével rendezték meg az Integráci-
ós Konferenciát az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő-
központban. A konferencia szervezői az Újpesti Általá-
nos Iskola és EGYMI, Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési 
Tanácsadó voltak.

A konferenciát Schrimpf Ágnes, a Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység 
vezetőjének rövid intézményi bemutatása után dr. Molnár Szabolcs Újpest al-
polgármestere nyitotta meg. Az előadások színvonalát fémjelezték neves, köz-
ismert előadók is: többek között Kőpatakiné Mészáros Mária, az Oktatáskuta-
tó és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa, Metzger Balázs a 3. sz. Szak-
értői és Rehabilitációs Bizottság igazgatója, akik beszámoltak a témát érintő 
legújabb kutatási eredményekről, illetve beszéltek arról, hogy a valódi integrá-
ció milyen körülmények között valósulhat meg. A Deák Ovi intézményvezető-
je, Nagy Imréné, valamint Török Ibolya, a Szigeti József Utcai Általános Iskola, 
és Pál Lászlóné, az Erzsébet Utcai Általános Iskola igazgatónői osztották meg 
a közönséggel az intézményeikben több éve folyó integrációs tapasztalataikat, 
kiemelve a pozitívumokat, de nem hallgatva el a nehézségeket okozó körülmé-
nyeket. (Bővebben: ujpest.hu)
 – SCHRIMPF ÁGNES Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység vezető 

Boldog anyák 
napját!
Virággal köszöntöttük anyák napja 
alkalmából Újpesten Szűcs Margitot, 
aki férjével, Bóka Zsolttal, hat gyer-
meket nevel. 
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A Több generáció segíti egymást. 
Margit karján a legkisebb családtag
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Horgászverseny

Megdőlt 
a rekord 
Megduplázódott a horgá-
szok száma, és a győztes 
fogás is méretesebb lett az 
idei, második Újpesti hor-
gászversenyen. Április 28-án 
a Dunakeszi Kavicsbánya ta-
von az időjárás is a horgá-
szoknak kedvezett, annak el-
lenére, hogy a melegrekord 
is megdőlt ezen a napon.

Hajnali hat órakor startolt 135 hor-
gász az önkormányzat versenyén. A 
délelőtt a fogások mellett főzésről is 
szólt, a legjobb újpesti slambucot a 
Csak Csajok csapata készítette el. A 
verseny helyezettjeinek Wintermantel 
Zsolt adta át a nyereményeket Gabaj 
Zsófi, Újpest arca segítségével. 

Miért érezte jól magát?
Kissné Baltavá-
ri Teréz: – Nagyon 
köszönjük a pol-
gármester úrnak, 
hogy így összehoz-

ta az embereket. Jönnek az ismerősök, 
mosolyognak, köszönnek, váltunk né-
hány mondatot, barátkozunk. Családias 
a hangulat. Közben készülnek a finom 
ételek. Hol itt kínálnak meg valamivel, 
hol a másik bográcsnál. Nagyon jól érez-
zük magunkat, és örülnénk, ha máskor 
is lenne ilyen közösségi program.

Kozma Mihály: – 
Én már évek óta ide 
járok horgászni. Ta-
valy is indultam a 
versenyen, de saj-

nos túl sok halat nem sikerült kifog-
nom. Most csapatban indultunk a kol-
légámmal, bevetve az évszaknak meg-
felelő csalétket.  – A. A.

MI AKADT HOROGRA?
A díjazottak összesen 43,5 kilónyi halat fogtak, amiből a harmadik legered-
ményesebb csapat – Tihany János és Bodó Miklós – közel 9 kg, a második 
Csali Team 10,4 kg, és a legjobbak, a Csipet Család II. 10,8 kilót fogott. A 
család még a legnagyobb súlyú halat kifogók kategóriájában is nyert, egy 
csaknem 6 kilós amurral.

Az egyéni kategóriában Nagy Gézáné lett a bronzérmes több mint 2 
kilós pontyával, Hummel Tamás közel 3 kilós fogásával a második, míg 
Szentgyörgyi Attila (3,18 kg) az első helyezést vívta ki. A nyertesek értékes 
horgászbotokat, orsókat vihettek haza.  (Bővebben: ujpest.hu) antosa

A Salsa Mojito tánciskola 
a színpadon

Curtis 
klipje vezeti 
a slágerlistát
Az újpesti születésű rapper 
Majkával közösen forgatott 
klipjével vezeti a Viva Tv TOP 
10 listáját. Kérdésünkre, a fut-
ballistából lett könnyűze-
nész arról számolt be öröm-
mel, hogy a Belehalok című 
közös számuk videóklipjének 
nézettsége meghaladta az 
5 000 000. lejátszást.

Sör, virsli, 
majális 
Majálissal kezdődött a má-
jus Újpesten, a Semsey 
parkban. Az önkormány-
zat színes programokkal 
várta a korai jó időben ün-
nepelni vágyókat.

Minden korosztály számára érdekes 
programok várták a Semsey park-
ba látogatókat május elsején egész 
nap folyamán. A legkisebbek számá-
ra a Doka Dance Stúdió táncosai és a 
Helen Doron Nyelviskola tanulói ad-
tak műsort a színpadon. A majális 
hangulatról a nosztalgia vidámpark, 
az elektromos kisautó, a kézműves sá-
tor és gyerekek kedvencei, a Rex Állat-
sziget kis lakói gondoskodtak. A klasz-
szikus elemek, mint a májusfa állítása 
mellett kívánságokat is szép számban 
szalagoztak fel a majálisozók. 

A sör, virsli, lufi , vattacukor fi -
nomságai mellett olyan kényelmes 
szolgáltatásokról is gondoskodtak a 
szervezők, mint a pelenkázó sátor. „– 
Meglepődtem, hogy itt ilyent is talál-
tam, de nagyon örülök neki. Így több 
időt tudunk a majálison tölteni. A 
sátorban nyugodtan tudom etetni, 
vagy pelenkázni a picit, és innen még 
a színpad is látszik.” – mondta el la-
punknak egy anyuka, aki elsőként 

tért be a sátorba pár hónapos cse-
metéjével. 

A délutáni programok az idősebb 
korosztály számára is kedveztek, az új-
pesti gyerek táncosok után Aradszky 

László a hely szellemének megfelelően 
lila fehérben koncertezett. Két idős néni 
kérdésünkre elmondta, hogy ők ugyan 
az énekes miatt jöttek ki a majálisra, de 
nagyon tetszik nekik a többi program is. 

(Képriportunk a 16. oldalon.) – J. M.



    

Az elmúlt héten két alkalommal is 
gyerekzsivajtól volt hangos a Város-
háza, ugyanis az Újpesti Cseriti, az ön-
kormányzat jótékonysági kezdemé-
nyezése, április 26-án is folytatta él-
ményajándék akcióját. 

z április 26-i látogatás is hasonló módon 
zajlott, mint a két nappal korábbi. A cso-
portot a Városháza előtt köszöntötte 

Wintermantel Adrienn, az Újpesti Cseriti háziasszo-
nya, majd Szöllősy Marianne, az Újpesti Helytörté-
neti Gyűjtemény vezetője bemutatta az épületet. 
Wintermantel Zsolt segítségével a csütörtöki cso-
port is megválasztotta a tisztségviselőket. A gyere-
kek képviselő-testületi ülése zökkenőmentesen zaj-

lott, Fanni lett a polgármester, Mimi a jegyző. Az 
igazi polgármester ezek után a tárgyalóba invitálta 
a csoportot, ahol egy-egy pohár kakaó, kalács vár-
ta a gyerekeket. 

Mint Budai Balogh Lili és Németh Kíra elmond-
ta: soha nem jártak még a Városházán, ezért nagy 
élmény volt a nap a számukra. Különösen a szob-
rok tettek rájuk mély benyomást. Egyébként pedig 
imádják a kakaót. (Bővebben: ujpest.hu)  – Á.T.

Kedden és szerdán délután, amíg a végére nem érnek az ezer gombóc 
felajánlott fagyinak, ötven iskolás látogat az Andretti cukrászdába. Az 
Újpesti Cseriti segítségével összesen ötszáz, hátrányos helyzetű gyer-
mek kap két-két gombóc fagylaltot. Nemrégiben éppen a Bródy Imre 
Oktatási Központ diákjai fagyiztak a Váci úti cukrászdában. 

Balog Aranka, az iskola pedagógusa elmondta, hogy a gyerekek már nagyon 
várták a jeles napot, mert sajnos sokuknak meleg étele sincs minden nap.

– Szerintem természetes, hogy akinek van valamije, azt megosztja mások-
kal. Nagyon örülök, hogy gyerekeknek okoztunk boldog pillanatokat, akik 
közül sajnos sokan élnek nehéz körülmények között – mondta Csiszár Bene-
dek, az Andretti tulajdonosa. (Bővebben: ujpest.hu)  – J. M.

Látogatás a Városházán

Kakaó, 
kaláccsal

Hetente kétszer: 
száz gombóc fagyi

Újpest szelet a város 
több pontján
Jóval az ötezredik Újpest szelet után „jár” 
már a Vadgesztenye cukrászda. A jubi-
leumi süteményt, mint beszámoltunk 
róla, Berki Krisztián világbajnok tornász 
fogyasztotta el. A Vadgesztenye cuki-
ban továbbra is kapható az Újpest szelet. 
Ugyanakkor a nevezetes sütemény a vá-
ros több pontján is megtalálható, elkészítésére az Orosz cukrászda (1041 Bp., 
Templom u. 3.), az Édes Gyömbér cukrászda (1048 Bp., Galopp u. 2.), továbbá a 
Bambusz terasz – Újpesti Piac (Szent István tér 12.) is vállalkozott. A sütemény 
árusításával valamennyien az Újpesti Cseriti támogató programját segítik.

A
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– Lassan a félidejéhez érkezik az akciónk, és a gye-
rekek nagyon lelkesek – nyilatkozta lapunknak 
Wintermantel Adrienn. – A szülők elsősorban a 
tanárokkal osztják meg a tapasztalatokat, s eddig, 
tudtommal csak jót mondtak a kezdeményezés-
ről. Ezzel párhuzamosan zajlik a fagylaltos akció, 

az Andretti Cukrászda részvételével. A városhá-
zi látogatások május közepe körül fejeződnek be, 
addigra mind az ötszáz gyerek megihatja a kakaó-
ját, megnézheti az épületet. Elképzelhető, hogy a 
nyári szünet előtt pár kirándulás még belefér, ezt 
folyamatosan szervezzük. Szeretnénk megismé-
telni a tavalyi, nagy sikerű siófoki kirándulást is.   

Félidőben

Segítünk, ha sütizünk
A 2012-es Újpest szelet legnagyobb különlegessége 
a negyven éves recept mellett, hogy jótékony célo-
kat szolgál. A Vadgesztenye cukrászda, és a vásárlók 
is az Újpesti Cseriti rászoruló újpesti gyermekeket 

támogató programját segítik. Minden egyes szelet árának 10 százaléka 
a Cseritihez kerül. Így úgy sütizhetünk, hogy közben másokon segítünk. 



Újpesti műsortükör
2012. május 4–9-ig  

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Klima Ernő grafikus és Sztrákos 
László szobrászművész kiállítása. Május 
6-ig. Újpest Galéria
� Újpesti szobrászok – Bányai Alfonz, 
Csermák Ferenc, Hoppán György, Kocsis 
András Sándor, Malovecz Ildikó, Szabó 
Sándor, Szász György, Sztrákos László, 
Schrammel Imre, Tóth Béla, Tóth Dávid – 
kiállítása. Május 6-ig. Újpest Galéria
� „Az élő bolygó”. Kiállítás a Homoktövis 
Környezetvédelmi Oktatóközpont és a 
KFÁMK közművelődési csoportja rajz- és 
fotópályázatának alkotásaiból. Látogatható: 
május 6-ig. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
� Az Agyag- és Varázsdoboz Kör közös 
bemutatkozó kiállítása május 6-ig. 
Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
� „Egy világ az optikámon át” – Kerekes 
György természetfotós kiállítása. 
Megtekinthető: május 14-ig, az iskola 
nyitva tartási idejében. Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium, Károlyi Galéria
� Természetbarát fotópályázat kiállí-
tás. Május 13-ig. Újpesti Gyermek Galéria
� „Karinthya Múzeum” –„Karinthya polgá-
rainak” műveiből összeállított kiállítás. 
Május 10-szeptember 15, hétköznaponként 
10.00-18.00-ig. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület
� Guido Vedovato festménykiállítása. 
Május 10-27-ig. 11.00-18.00-ig. Újpest Galéria
 
SZÍNHÁZ 
Újpest Színház:
� Május 19., 19.00: Rideg Sándor: Indul 
a bakterház. Az Újpest Színház és a 
Kalocsai Színház közös produkciója

Ady Endre Művelődési Központ:
� Május 13., 10.00: Csukás–Darvas: 
Ágacska, gyermekszínházi előadás. A 
Szép Ernő Színház vendégjátéka, ame-
lyet gyermek táncház követ a Bem 
néptáncegyüttessel.
� Május 31., 15.00: „A szívemnek min-
dig ünnep…” Nyárhívogató nótaműsor.

A Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ:
� Május 10., 19.00: „Magyarok menni 
Bamakó” – Badár Sándor stand up 
comedy előadása.

Május 4., péntek
A TUDATOS SZÜLŐK HETE
� 9.30-11.30: Babajátszó. Díjtalan. Újpesti 
Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont

Május 5., szombat
A TUDATOS SZÜLŐK HETE
� 10.00-13.00: Családi játszó. Benne 
10.30: Tipegő torna Tombi Judittal. 11.30: 
„Egyszer egy királyfi…” bábjáték. Egész 
délelőtt kézműves foglalkozás, festés, raj-
zolás, beszélgetés gyermekeink egészségé-

ről, tanácsadás, termékbemutató. Újpesti 
Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont

A SZÜLETÉS HETE
� 10.00-16.00: Előadások, életmód tanácsok 
dr. Csomai Zitával, védőnőkkel és meghívott 
előadókkal. FitForma Stúdió, Király u. 13.

Május 6., vasárnap
A SZÜLETÉS HETE
� 10.00-14.00: Homeopátia, relaxáció, 
mozgás, baba-elsősegély dr. Csomai 
Zitával, védőnőkkel és meghívott elő-
adókkal. FitForma stúdió, Király u. 13.

ÉLETMÓD
� 17.00: Egészség – Természetesen vagy 
szintetikusan? Életmódklub. A 
Felfedezések Alapítvány programja. 
Adventista Közösségi Ház

Május 9., hétfő
A SZÜLETÉS HETE
� Hétfőtől péntekig ingyenes foglalkozá-
sok kismamáknak a FitForma stúdióban, 
Király u. 13.

Május 8., kedd
GYERMEKEKNEK 
� 9.30-11.00: Babajátszó. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont

BIBLIAI TÖRTÉNETEK
� 18.00: Izraeli tájak – bibliai történetek. 
E. a.: Simon László lelkész. Minden kedden, 
május 30-ig. A Felfedezések Alapítvány 
programja. Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont

Május 9., szerda
ISKOLÁSOKNAK
� 14.00-15.30: Történelmi játszóház. 
Ügyességi-műveltségi játszóház. Lovagkor. 
Újpesti Ifjúsági Sport-és Szabadidőközpont

HÍD VAKOK ÉS LÁTÓK KÖZÖTT
� 18.00: Honnan ered világunk? Véletlen 
vagy tudatos tervezés eredménye? A 
Felfedezések Alapítvány programja. 
Újpesti Ifjúsági Sport-és Szabadidőközpont

A Születés Hete
Május 5–11. között zajlik a FitForma 
Stúdió és a kerületi védőnők által közösen 
szervezett Születés Hete rendezvény 
Újpesten. A mozgásstúdióban (Király utca 
13.) május 5-én és 6-án 10.00 órától zajló 
előadásokon szó lesz többek között a 
várandósság alatti táplálkozásról, virágterá-
piáról, a stressz- oldásról, az őssejt-megőr-
zésről, homeopátiától. Sor kerül baba-első-
segély bemutatóra is. Május 7–11. között 
valamennyi kismama foglalkozás – baba-
mama torna, terhestorna, kismama relaxá-
ció, várandós tánc – ingyenes.

Újpesti esélyegyenlőségi program
Május 8-án, 14.00 órakor folytatódik az 
Együtt jó – újpesti esélyegyenlőségi prog-
ramsorozat. Az Ady Endre Művelődési 

Központ Nemzeti Kulturális Alap által 
támogatott programja ezzel a harmadik, 
befejező állomásához érkezik.  Elfogadást 
segítő programokról, a sport integrációs 
szerepéről, egyaránt szó lesz a rendezvé-
nyen. A szülőklubban a sajátos nevelési 
igényű gyerekek és szüleik részére szervez-
nek programokat. Bemutatkoznak a fogya-
tékossággal élőket segítő szervezetek és 
sok egyéb esemény várja a látogatókat. A 
belépés ingyenes. (Cím: Tavasz u. 4)

Indul a bakterház
Rideg Sándor: Indul a bakterház című pro-
dukcióját láthatja az Újpest Színház közön-
sége május 19-én, 19.00 órakor. A falusi 
komédia az Újpest Színház, valamint a 
Kalocsai Színház közös produkciójaként 
kerül színre a bérletsorozat 4. előadása-
ként, a jegyvásárlás lehetőségét is biztosít-
va. A regényből készült film 1979-es bemu-
tatása óta generációk kedvence a mű, 
kívülről tudják szövegét, élvezik nyelveze-
tét kicsik és nagyok. A főszereplő Bendegúz 
neve fogalommá vált, és a siker titka a 
különös, barbár, groteszk humor, Rideg 
Sándor művének sajátos nyelvezete. Jegyár: 
2500, 2200 Ft.

Kattints rá, Nagyi!
Az internet használatának elsajátítása 
szenioroknak. Május 9-24. között ad 
helyet a Budapesti Művelődési Központ 

képzésének (támogató: UPC) a Karinthy 
Frigyes Általános Művelődési Központ. A 
főépületben zajló tanfolyam szerdán és 
csütörtökön várja, 1000 forintos részvéte-
li díj ellenében, a tanfolyamra jelentkező-
ket.

Mesejáték, és táncház
Az Ágacska című, Csukás-Darvas szerző-
páros által alkotott zenés mesejátékra 
várja május 13-án 10.00 órai kezdettel az 
Ady Endre Művelődési Központ a város-
rész apróságait. A Szép Ernő Színház ven-
dégjátékát, immár hagyományosan, a Bem 
Néptáncegyüttes táncháza követi. A mese-
játék főszereplője többek között arra keres 
választ, ki és mi ő, hol a helyünk a világban, 
és a sok-sok izgalmas kaland után elérjük-e 
célunkat. A mesejátékot követő gyermek 
táncházban zöldág járás a program, koszo-
rúkészítéssel. A belépő a két programra: 
500 forint. 

Nyárhívogató 
„A szívemnek mindig ünnep…” címmel 
nyárhívogató nótaműsor várja a műfaj 
kedvelőit május 31-én 15.00 órai kezdet-
tel. Az Ady Endre Művelődési Központ 
hagyományosan népszerű nóta műsorá-
nak szervezője ezúttal is László Mária, társ-
szervezője az Újpesti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat. Fővédnöke: dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester. Belépő: 1000 Ft.

Ú j  t ü k ö r 9 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I .  É V F O L Y A M ,  1 7 .  S Z Á M ,  2 0 1 2 .  m á j u s  4 .

Már 8808-an kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                       oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan 

gyarapodó közösségéhez! 

Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, amely 

szintén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai!



FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony 

Sándor Gyula önkormányzati képviselők 
május 7-én, hétfőn 17-18 óráig tartanak 
fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth 
Kálmán képviselők május 7-én, hétfőn 
18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  
Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) 
Tel.: 369-09-05. Bartók Béla önkormány-
zati képviselő május 8-án, kedden 18-19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. 
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormány-
zati képviselők május 14-én, hétfőn 17-18 
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Május 16-án 18-19 óráig ingyenes jogi tanács-
adást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: 
Fidesz Iroda (Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P: 
11-18-ig a 369-09-05-ös telefonszámon.

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 működhes-
sünk együtt! Cím: 1046 Bp., Szent László tér 
7. Tel.: 06-70-372-3119, 06-70-381-8193.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját Bogár László közgazdász „Válság és 
Nemzetstratégia” című előadására. 
Időpont: 2012. május 23. (szerda) 18 óra. 
Helyszín: Újpesti Polgár Centrum, 1043 
Budapest, Árpád út 66.
 Jobbik Újpesti Szervezete

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 
18 órától, a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

Szalma Botond önkormányzati kép-
viselő, frakcióvezető (KDNP) fogadó-
órája, minden hónap első hétfőjén, 

18 órától 19 óráig kerül megtartásra a 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Házában 
(Budapest, Lóverseny tér 6. sz.)

FOGADÓÓRA
Perneczky Lász ló ön kor mány-

za ti kép vi se lő (LMP), Fenn tart ha tó Fej lő-

dés ta nács nok fo ga dó órá ja: elő ze tes 
egyez te tés alap ján. Tel.: +36-20-390-
0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

MSZP KÉP VI SE LŐI 
FO GA DÓ ÓRÁK
Farkas István önkormányzati 

képviselő előzetes telefonon történt 
egyeztetés alapján – a 06-20-518-7830-as 
telefonszámon – bármikor. Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első péntekén 17.00 órától, Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első hétfőjén 17.00-18.00 óráig  az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első szerdáján 17.00 
órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 évfolyamos Gimnáziumban 
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.).

„AZ ÉN VENDÉGEM AZ ÖN VENDÉGE!”
Szeretettel meghívom Önt és kedves csa-
ládját (nemcsak a hölgyeket!) „Az én ven-
dégem az Ön vendége” rendezvénysoro-
zat következő délutánjára, ahol Lévai 
Katalin korábbi miniszter, író és Kiss 
Péter képviselő úr lesz a vendégünk egy jó 
hangulatú, érdekes beszélgetésre május 
9-én szerdán 16.30 órától az Újpesti 
Polgár Centrumban (IV. Árpád út 66.). 

Bedő Kata, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezet 

Nőtagozatának elnöke

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, 
– kezdőket, haladókat, érdeklődőket – 
akik szívesen vennének részt egy zenei 
közösség munkájában. Figyelem: nem 
oktatás, csak konzultáció, a klubtagság 
ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as 
telefonszámon lehet H-SZ-P: 10.00–15.00 
óráig. (1046 Bp., Nádor u. 1.)
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete
 

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Új pes tért Egye sü let ön kor-
mány za ti kép vi se lő i nek fo ga dó-
órái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) 

ön kor mány za ti kép vi se lő, a Káposztás-
megyeri Te le pü lés ré szi Ön kor mány zat 
elöl já ró ja, min den hó nap 2. hét fő jén, 
17-18-ig tart ja fo ga dó órá ját. Hely szín: Bp., 
IV. Haj ló u. 42-44., a TRÖK he lyi sé ge. Pá li 
Jó zsef Pál (1. evk.) ön kor mány za ti kép vi-
se lő, min den hó nap 2. hét fő jén 17-18-ig 
tart ja fo ga dó órá ját. Helyszín: Bp., IV. Haj ló 
u. 42-44., a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület
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MEGVÁLTOZOTT IDŐPONT
Tisztelt Klubtagok! Tájékoztatom Önöket, hogy a székesfehérvári kirándulás napja 2012. 
május 16-ra (szerdára) módosult. Indulás 08.30-kor az Ady Endre Művelődési Ház udva-
ráról. Érkezés Székesfehérvárra kb. 10.00 órakor. Üdvözlettel: Zana Anita klubvezető

GYERMEKNAP 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt május 19-én 14.00 órától az Újpesti Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett, tűzzománc kiállítással egybekötött gyerekna-
pi rendezvényre. Helyszín: 1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 104.  Puhnyák Illésné, elnök

Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatot hir-
det „Újpesti Élet-képek” címmel, hivatásos és amatőr fotósok szá-
mára. Három kategóriában lehet pályázni:

–  a pályázók újpesti híreket, hírértékű eseményeket örökítsenek 
meg a fotográfi a eszközeivel, 

–  a pályázók az újpesti eseményekről, rendezvényekről, műsorokról 
illetve a résztvevőkről készített pillanatokat örökítsék meg, 

–  a pályázók az újpesti közterekről, épületekről készítsenek felvé-
teleket. 

A pályázati anyagok beadása digitális formában, regisztrációt kö-
vetően lehetséges. A pályaműveket július 1-6-ig várják majd a kiírók. 
Eredményhirdetés: augusztus 23-án, amelyet augusztus 30-án díját-
adás követ. A zsűri tagjai: Kerekes György, Vajda János és Várai Mihály 
fotóművészek. 

(A pályázati felhívás részletes kiírása az ujpest.hu weboldalon olvas-
ható.)

Újpesti Élet-képek

Fotózza Újpest jelenét!

Május 19-én egész napos önkormányzati rendezvény helyszíne 
lesz Káposztásmegyer, a Kósa Pál sétány és a Karinthy Frigyes Ál-
talános Művelődési Központ. 

A nap a sportprogramokkal indul az Újpesti Futó-és Kerékpáros Fesz-
tiválra benevezetteket szólítják 9 órától folyamatosan a rajthoz. Észak-
Pest legnagyobb szabadtéri sportfesztiváljára előzetesen május 11-ig le-
het nevezni az Újpesti Ifjúsági Sport-és Szabadidőközpontban (IV., Ist-
ván út 17-19.). Nevezéseket természetesen a verseny napján, az adott 
versenyszám indításáig is fogadnak. (Erről részletesen előző lapszámunk-
ban, illetve a www.ujpest.hu weboldalon olvashat).

A futással és kerékpározással egy időben számtalan sportvetélkedő, 
mozgási lehetőség várja a sportolni vágyókat. 

A Káposztásmegyeri Nap délutánja hagyományosan szabadtéri kul-
turális programokkal folytatódik.

SZTÁROK A SZÍNPADON
13.00: A Karinthy Frigyes ÁMK köreinek bemutatkozása
14.30: BAB Társulat: Fenevadak című „állati” produkció
15.30: Buborék show
16.00: Alma koncert
17.00: Non Stop
18.00: Muri Enikő
18.30: Takács Nikolas
20.00: Fenyő Miklós koncertje

A rendezvény fővédnöke: Wintermantel Zsolt, Újpest polgár-
mestere. Mindenkit szeretettel vár dr. Dabous Fayez elöljáró és a 
Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat.

Az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivált a 
Káposztásmegyeri Nap programjai követik



Hozd mozgásba 
a családod!
Nem csupán a családot, de mindjárt egy egész iskolát csalt ki a felhí-
vás a margitszigeti stadionba. Április 21-én a Szigeti suli minden osztá-
lya itt sportolhatott.

Volt, aki két keréken; volt, aki sok keréken (csuklós autóbuszon) jutott a helyszínre. A közös, ze-
nés bemelegítés után mindenki egyénileg teljesíthette az egyes próbákat. Volt 30 méteres sík-
futás, gerelyhajítás, akadálypálya, távolugrás, medicinlabda-dobás, súlypontemelkedés, fekvőtá-
masz, hasizomgyakorlat, 400 méteres síkfutás. Az eredményeinket egyéni menetleveleken rög-
zítették a program lebonyolítói. 7 próba teljesítése után ajándékcsomag, gyümölcslé és csoko-
ládé volt a jutalmunk. A kisebbek az ugrálóvárban „pihenhették ki” magukat. Még az idő is ne-
künk kedvezett: a Nap ugyan nem sütött, de az eső sem esett. Igazán vidám délelőttöt töltöttünk 
együtt. Köszönjük szépen. A Szigetisek
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Amikor a teknős legyőzi a nyulat
Gálaműsor keretében adták át az idei Pécsi Sebestyén-díjakat, április 20-án este, az Ady End-
re Művelődési Központban. Színvonalas műsort adtak az iskola diákjai, a produkciókat vas-
tapssal jutalmazták a nézők. 

Egy palotással vette kezdetét a gála, majd következett az eredményhirdetés, melyen jelen volt 
Pécsi Zsuzsa is. A díjakat Horváth Erika igazgató adta át Nagy Dorottya 7. z-s tanulónak. A tanárok 
közül Csorba Zsófia zongoratanárnőnek ítélték a díjat. Ezek után több tucatnyi diák részesült elis-
merésben, könyvjutalomban. Az eseményen részt vett Wintermantel Zsolt is. 

A műsor egy mesejátékkal folytatódott, melyben az egérkisasszony keresett magának egy erős 
vőlegényt, így talált rá a szélre, majd a kerítésre, végül azonban belátta, hogy egy egér az ideális 
megoldás. Aztán, fakanállal a kézben zenés étlapot kínáltak a kisiskolások, és jött az erdei olimpia, 
amelyen a nyúl futóversenyre hívta a teknőst, de hiába volt gyors az elején, a teknős kitartása ered-
ményesebbnek bizonyult.

És így ment ez tovább mondókákkal, játékokkal, végül a szünet előtt ismertették az iskolai „Ki 
mit tud?” eredményét. A második blokk zenével kezdődött, versösszeállítással, a Dzsungel könyvé-
vel, modern tánccal, folytatódott, és zumbával zárult. Szép este volt. (Bővebben: ujpest.hu) – Á. T.

Aki ad, érzelmi 
közösséget 
vállal
A Wintermantel Zsolt kezdeményezésé-
re létrejött Gazdasági Találkozó után az 
önkormányzat képviselői folyamatosan 
egyeztettek és egyeztetnek a helyi vál-
lalkozásokkal arról, miként tudnának 
kapcsolódni Újpest életéhez, és hogy 
a város vezetői miben segíthetik a he-
lyi cégeket. Ennek eredménye, hogy az 
újpesti székhelyű General Electric kor-
szerű, energiatakarékos fényforrások-
kal látott el öt óvodát, köztük a Király-
kerti Tagóvodát.

– Amikor megkaptuk a fénycsöveket, rögtön felsze-
reltük, és kipróbáltuk – nyilatkozta lapunknak Mayer 
Sándorné, az óvoda vezetője. – Csak pozitív tapaszta-
latokról tudok beszámolni, a kellemes fény jó hatással 
van mindenkire, javult a közérzetünk. A régieknél sok-
kal egészségesebbek, környezetbarátabbak ezek a fény-
források. Arról nem is beszélve, hogy nagyon alacsony 
a fogyasztásuk, így kímélik a költségvetést. 

A választókerület önkormányzati képviselője is örül 
a gesztusnak, a fejlesztésnek. Koronka Lajos a választó-
kerület önkormányzati képviselője a hasznosság mel-
lett fontosnak tartja a kezdeményezés közösségépítő 
jellegét is. Mert, ha valaki ad, az érzelmi közösséget vál-
lal az adott intézménnyel. – Az elmúlt húsz évben nem 
nagyon volt jellemző a nagyobb cégekre az ilyen jelle-
gű segítség, jó, hogy Újpesten ezen a területen is meg-
mozdult valami. Kétségtelen, jól jött a segítség, köszö-
net érte, ám az anyagiaknál sokkal fontosabbnak tar-
tom magát a gesztust.  – Á. T.

Koronka Lajos és az ovisok 
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Lomtalanítás Újpesten 
május 16–23. között
A lomtalanítás keretében az FKF Zrt. kizárólag a kikészítésre biztosított idő-
pontot követő napon szállítja el a háztartásokban keletkező nagy darabos hul-
ladékot (bútor, háztartási gép, láda, doboz, stb.). A lomtalanítási közszolgál-
tatás nem terjed ki a mindennapos háztartási hulladékra, építési törmelékre, 
szénporra, földre, autóroncsra, gumiabroncsra, veszélyes hulladékra és a zöld-
hulladékra! (A körzetek beosztásai – a lomok kikészítésének időpontjai – a tér-
képen láthatók.)

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok átvételére az FKF Zrt. min-
den lomtalanítási körzetben egy-egy gyűjtőpontot létesít, amelynek helyszíné-
ről a lomok kihelyezésének időpontját tartalmazó hírlevelelükben tájékoztat-
ják a lakosságot.

A gyűjtőpontokon az alábbi veszélyes hulladékok adhatók le: sütőolaj és 
göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei, olajos műanyag fl akon, oldósze-
rek, hígítók, növényvédőszerek, akkumulátor, szárazelem, elektromos és elekt-
ronikus hulladék, gumiabroncs, szórópalack, fénycső.
Kérjük, hogy a közterületi rend és tisztaság megóvása érdekében kizárólag a 
megadott időpontban helyezzék ki a lomokat!
 Polgármesteri Hivatal

A lomkikészítés időpontjai, illetve a veszélyes 
hulladékok gyűjtésének helyszínei

Körzet              A lomkikészítés  A veszélyes hulladék, lomkikészítés utáni 
              időpontja  napon  történő gyűjtésének címe

1.               május 15. kedd  Anonymus u. 33-49. előtt

2.               május 16. szerda Szt. László tér – Klauzál u. sarok

3.               május 17. csütörtök Rákospalota – Újpest vasútállomás, parkoló

4.               május 20. vasárnap Baross u. végén, Ugró Gy. sornál, parkolóban

5.               május 21. hétfő Fiumei út – Flottila u. sarok

6.               május 22. kedd Külső Szilágyi út 44-el szemben a szelektív 
     hulladékgyűjtő sziget mellett     

                  

Lakossági elektromos és 
elektronikai hulladék gyűjtés!
Az  Elektro-Waste Nonprofi t Közhasznú Kft., Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzatával kötött megállapodása alapján 2012. május 5-én szombaton 9-12 óra kö-
zött az alábbi helyszíneken elektronikai hulladék gyűjtést szervez:

1. Laborfalvy Róza utca - Hídláb utca sarkán, parkolóban
2. Baross u. végén, Ugró Gyula sornál, parkolóban
3.  Káposztásmegyer I. - Külső-Szilágyi út 46., SPAR (régi Plus) élelmiszer diszkont előtt, 

parkolóban 
4.  Berda József u. 30-as és 36-os tömb között, parkolóban

A fenti helyszíneken az Elektro-Waste munkatársai térítésmentesen átveszik Önöktől 
a háztartásukban keletkező elektronikai hulladékot.  Eletro-Waste Kft.

Superbrands 
az Aquaworld
A Superbrands a világ legjelentősebb márka-
értékelési rendszere, mely 87 országban azo-
nos ismérvek alapján díjazza a vezető márká-
kat. A márkaerő, ismertség, megbecsültség 
és tradíció tekintetében élen járó márkák-
nak osztja ki a neves hazai marketing és mé-
dia szakemberekből álló Superbrands Szakér-
tő Bizottság a díjat.

2012-ben, a fürdők közül elsőként, az 
Aquaworld Élményfürdő nyerte el a Superbrands 

minősítést. „A Superbrands díj elhódítása újabb 
bizonyítéka annak, hogy az Aquaworld Élmény-
fürdő Magyarországon nem csupán ismert, ha-
nem elismert márka, melyhez pozitív élmények 
kötődnek, amelyet elsősorban a fürdővendégek 
megelégedettsége és a minőség alapoz meg.” – 
jelentette ki Juhász Szabolcs élményfürdő-igaz-
gató.

A címmel minden esetben a hosszú távú és 
tudatos márkaépítési tevékenységet jutalmaz-
zák. Az Aquaworld Élményfürdő nemrég nyerte 
el „Az Év Élményfürdője 2011” díjat is, bizonyít-
va, hogy az innovatív, következetes és folyama-
tos termékfejlesztés napjainkban elengedhetet-
len feltétele a sikeres üzemeltetésnek. 



Vízre
szálltak 
Elkezdődött az újpesti evezős- 
idény. A már hagyománnyá vált 
Duna-koszorúzáson idén több 
mint százan vettek részt. Ezzel 
az újpesti Hajósklub programjai 
is elkezdődtek. 

ég az erős szél sem tántorította el 
a víz szerelmeseit, a koszorúzást 
pedig a legkisebbek is nagyon él-

vezték. A csónakháztól indultak el, és észak-
ra eveztek, majd a Megyeri hídnál a legifjabb 
túrázó rátette a koszorút a vízre. 

Varga János, a Hajósklub elnöke – mint 
mindig – most is tréfásan köszöntötte a csó-

nakban ülőket. 
Amíg a túrázók 
kellően elfárad-
tak és megéhez-
tek lángos ké-
szült a csónak-
háznál, ez volt a 
jutalom. 

Azért idén is sokkal hosszabb és sokkal 
nagyobb túrákra készülnek a hajósok. Olyan 
Duna-kör evezést is terveznek, amely négy 
hétig tart majd. A Hajósklub vezetője sze-
rint néhány hét alatt formába jöhet bárki, 
így még nem késő elkezdeni az edzést annak 
sem, aki csak később dönt úgy, hogy csatla-
kozna a vízi-túrákhoz. 

Az elnök úgy véli: a hajózás most éli re-
neszánszát és évről évre többen szállnak 
csónakba. Persze ma már inkább hobbi – 
és nem kevésbé sport – az evezés hisz mi 
mozgathatná meg jobban az embert, mint 
amikor egész testével próbál iránytani egy 
vízijárművet.  – D. Zs.

A londoni nyári olimpiai játékok évében a lila-fe-
hér egyesület aranyérmeseit mutatjuk be olva-
sóinknak. Sorozatunkban Gedővári Imre, Marosi 
Paula és Mészáros Erika pályafutását idézzük fel.

Gedővári Imre kardvívó 1951. 
július 1-jén született Budapes-
ten. 1964-től az Újpesti Dózsa, 
majd 1986-tól a Budapesti Va-
sas kardvívója volt. 1974 és 1988 
között szerepelt a magyar válo-
gatottban. Három olimpián vett 
részt, amelyeken egy első, két 
harmadik, és egy negyedik he-

lyezést ért el. Az 1988-as szöuli olimpián tagja volt a Bujdo-
só, Csongrádi, Gedővári, Nébald, Szabó összeállítású aranyérmes 
magyar kardcsapatnak. Visszavonulása után 1989-ig a Magyar 
Vívó Szövetség titkára, 1989-től 1991-ig főtitkára volt. 1991 és 
1996 között az UTE elnökeként dolgozott.

Marosi Paula 1936. novem-
ber 3-án született Budapesten. 
Testvérét, az olimpiai ezüstér-
mes, Marosi Józsefet követve lett 
vívó. 1954-től a Budapesti Dózsa, 
illetve az Újpesti Dózsa tőrvívó-
jaként versenyzett. Kilenc éven 
át erősítette a magyar válogatot-
tat. Tagja volt 1964-ben, a tokiói 
olimpián aranyérmes, 1968-ban Mexikóban az ezüstérmes ma-
gyar csapatnak. A technikás versenyző igazi csapatember volt, 
nyolc magyar bajnoki, valamint egy BEK-gőzelemhez segítette 
klubját, az Újpesti Dózsát. Aktív sportpályafutását 1972-ben fe-
jezte be. Visszavonulása után a Belügyminisztérium munkatársa, 
illetve 1980-ig az Újpesti Dózsa elnökségi tagja volt.

Mészáros Erika pályafutásá-
nak legfényesebb sikere az 1992-
es barcelonai olimpiához fűző-
dik, ekkor a kajak négyes tagja-
ként Czigány Kingával, Dónusz 
Évával és Kőbán Ritával állha-
tott fel a dobogó legmagasabb 
fokára az ötszáz méteres ver-
senyt követően. Huszonkét or-

szágos bajnoki címét párosban és négyesben szerezte. Húszéve-
sen, 1986-ban, a montreali vébén két arannyal – kettesben és 
négyesben – adta le névjegyét a nemzetközi mezőnyben. Ez-
után 1989 és 1993 között összesen nyolc ezüstérmet szerzett a 
világbajnokságokon. 1988-ban, a szöuli olimpián, K-2 500 mé-
teren – Rakusz Évával – a negyedik helyen végzett, a K-4 500 
méteres versenyszámban az ezüstérmet harcolta ki. A bajnok-
nő 1996-ban végleg szegre akasztotta a lapátot. – Z. A.
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Lila-fehér 
aranyérmesek 
VIII. rész

Sérülések tizedelik a csapatot
Három játékost is kényszerűségből kellett lecse-
rélnie Marc Leliévrenek, az Újpest FC megbízott 
edzőjének a Vasas ellen 2:0-ra megnyert mérkő-
zés első félidejében. 

Kabát Péter egész héten sérüléssel bajlódott, de mégis vállalta a játékot.
– Az elmúlt héten próbáltuk kezelni, és a mérkőzés előtt úgy éreztem, hogy menni fog a 

játék, de egy rossz lépésnél újra előjött a sérülés. Sőt rá is sérültem. Ha nem jön ez a rossz 
mozdulat, akkor végig tudtam volna játszani a mérkőzést – mondta a csatár. – A keddi or-
vosi vizsgálaton kiderült, hogy a szárkapocscsontom eltört, így hosszabb időre kidőltem a 
sorból. Ebben az idényben már biztosan nem léphetek pályára.

 A súlyos sérüléséből csak nemrég felépülő Simon Krisztián is fájdalmas arccal bicegett le 
a pályáról.

– A vasárnapot a kórházban kezdtem, a kivizsgáláson pedig kiderült, hogy újra eltört a 
talpcsontom – számolt be Simon a szomorú eredményről. – Pár napra fekvőgipsz került 
rám, amit nemsokára járógipszre fognak lecserélni. Az biztos, hogy legalább öt hetet ki kell 
hagynom, ebben a szezonban már nem játszhatok.

Kiss Zoltánt szintén lecserélte az edző.  
– Egy kapu előtti kavarodás során ismét ráestek a már sérült, bevérzett vádlijára – mond-

ta Marc Leliévre. – Zoli, hogy a nagyobb bajt megelőzze, jobbnak látta, ha cserét kér. Szeren-
csére, a héten a Zalaegerszeg elleni mérkőzésre készülve, már teljes értékű edzésmunkát vé-
gezhetett.  UFC/g.
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Új arculat, 
új műsorok

Az ÚKTV péntekenként 19 órától, megújult külsővel, arculattal és műsorokkal 
várja nézőit! A május 4-i Újpesti Híradóban beszámolunk többek közt arról, 
hol tart az Újpesti Szakorvosi Rendelő felújítása, utánajártunk az egészségügyi 
dobozok ellenőrzése kapcsán felmerült problémának, emellett az elmúlt hét 
végén megrendezett Újpesti Gazdasági Találkozóról is tudósítunk.

Az Újpesti Körképből kiderül, hogyan szórakoztak az újpestiek az idei hor-
gászversenyen és a Majálison, sőt anyák napjához közeledve megismerhetnek 
egy igazán elismerésre méltó újpesti édesanyát is.

Az Újpesti Kávéházban ezúttal Csongrádi László olimpiai bajnok vívóval 
beszélget Gergely Gábor.

Virágos Újpest
Folytatjuk sorozatunkat, amelyben szebbnél-szebb virágos városrészek-
re hívjuk fel olvasóink figyelmét. Újpest nevezetessége az István út– 
Görgey út találkozásánál lévő címerágy. Újpest címerét  árvácskából 
rakták ki az Újpesti Városgondnokság munkatársai.

Fagyicsata újratöltve
Második alkalommal hirdeti meg a Polgármesteri Hivatal és az Új-
pesti Sajtó Kft. az újpesti cukrászdák közötti versenyt, ahol kide-
rül, hol kapható Újpest legjobb fagylaltja. Az előző évhez hasonló-
an most is az újpestiek döntik el szavazataikkal, hogy melyik cuk-
rászda érdemli ki ezt a megtisztelő címet. 

A versenyre nyolc zsűritagot online játékkal választanak ki a szervezők. 
Ahhoz, hogy valaki az ítészek csapatába kerüljön, nem kell mást tennie, 
mint helyesen válaszolni a napi fagyikérdésre Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalán. A II. Újpesti fagylaltverseny döntője május 10-én, 
csütörtökön 16 órakor kerül megrendezésre az Andretti üzletházban.  
A fagyiverseny nyilvános, nézőként mindenkit szeretettel várnak a szer-
vezők! Részletek az ujpest.hu weboldalon, illetve a Facebookon.

A tarisznya mellé
Megjelent az Újpesti Napló 44 oldalas különszá-
ma, a Ballagók 2012 összeállítás, amely az újpesti 
önkormányzati és egyéb fenntartású középiskolák 
ballagó diákjainak fényképalbumát tartalmazza.

Az összeállítás elektronikusan az ujpest.hu ol-
dalon PDF formátumban is elérhető.

Nyomtatott példányok az Újpesti Ajándék-
boltban vehetők át, korlátozott számban, térí-
tésmentesen. (IV., István út 17-19.)

Makacs klímaberendezések

Használt-új buszok 
A BKV újszerű Mercedes típusú buszo-
kat vásárolt Németországból, amelyek-
ből huszonötöt üzembe is állítottak. Már 
az újpestiek is kipróbálhatták a járműve-
ket, a 147-es járat érintett a változásban. 

A harminc autóbusz átlagfutása 550 ezer 
kilométer, koruk pedig 9-11 év közötti, ám 

így is fiatalabbak, megkíméltebbek, mint az általuk kiváltandó hazai Ikarusok, kör-
nyezetvédelmi normáikkal is modernebbek azoknál. Az alacsonypadlós járművek az 
esélyegyenlőség követelményeinek is megfelelnek.

A 20 millió forintos darabáron vásárolt klimatizált Mercedesekből május 2-án, hu-
szonötöt üzembe állítottak, és jutott az Újpestet érintő 147-es útvonalára is. A próba 
nem sikerült túl jól, hiszen a klímaberendezések megmakacsolták magukat.  – Á. T. 
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Alma   298 Ft         250 Ft 
Burgonya    80 Ft         100 Ft 
Cukkini   398 Ft  
Erőspaprika (db)   80 Ft         120 Ft 
Fejeskáposzta   98 Ft         120 Ft 
Fejessaláta   150 Ft         200 Ft 
Gyökér   398 Ft         400 Ft 
Karalábé (db) 120 Ft         180 Ft 
Karfiol   348 Ft  
Zöldborsó import  480 Ft         
Zsenge tök 398 Ft
Kelkáposzta 300 Ft         280 Ft 
Koktélparadicsom    1000 Ft  
Körte   198 Ft         
Padlizsán   398 Ft         
Paprika  698 Ft          
Paradicsom 648 Ft         
Retek     30 Ft         150 Ft 

Termék              Kereskedői ár  Őstermelői ár

Sárgarépa   198 Ft         200 Ft
Spenót, sóska 298 Ft         600 Ft 
Spárga   350 Ft         
Szőlő import 599 Ft  
Tojás     32 Ft           48 Ft 
Uborka  398 Ft          
Újhagyma    80 Ft          100 Ft 
Medvehagyma 150 Ft         200 Ft         
Vöröskáposzta 150 Ft         
Vöröshagyma   98 Ft         130 Ft 
Zeller    198 Ft         200 Ft  
Banán  398 Ft  
Grapefruit   398 Ft  
Narancs   160 Ft  
Ananász   350 Ft  
Citrom   348 Ft  
Kiwi   298 Ft  
Eper  700 Ft  

Fo
rr

ás
: P

ia
cf

el
üg

ye
lő

sé
g

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. május 14-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4. Ady Endre 
Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló ez évi 15. lapszámában megjelent rejtvényünk 
helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Körössy Tibor, dr. Major Lászlóné, Reigel Antalné és Trubó Dénes. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést. 
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Családbarát rendezvény: 
pelenkázó sátor 
a legkisebbeknek

Kívánsággal teli szalagok 
kerültek a májusfára

A majálison az MSZP is képviseltette magát

Wintermantel Zsolt Újpest borával 
köszöntötte Aradszky Lászlót

Kicsinyek műsora a színpadon

A kézműves foglalkozás 

minden rendezvényen 

közönségsikert hoz

Salsa bemutató a nézőkkel

Kívánsággal teli szalagok

Hűsítő, vizes permet Csecsebecsék, vásárfiák

Sör, virsli, 
majális
Minden korosztály számára érdekes prog-
ramok várták a Semsey parkba látogató-
kat május elsején egész nap Májusfa állí-
tás, sör, virsli és vattacukor, vidám lett a 
park az újpesti majálison.
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