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MEGÚJUL A PARKOLÓ 
Amikor a Virág utcában több év-
tizeddel ezelőtt felépültek a lakó-
házak, korántsem volt ennyi autó, 
nem volt gond a parkolással sem. 
Mára viszont elkerülhetetlen lett a 
felújítás és az önkormányzat gon-
doskodik a bővítésről is.  3. oldal 
 

CÍMVÉDÉS A CÉL
A hetvenezer lélekszám feletti tele-
pülések mezőnyében Újpest nyer-
te tavaly a Kihívás Napját és a Leg-
sportosabb Város elismerő címet. 
Május 21-én, 0 órától 21 óráig lehe-
tőségünk lesz arra, hogy megvéd-
jük a címet.    4. oldal

MUSKÁTLIS VÁROS
Újpest szépítésében, otthonossá 
tételében fontos szerep jut a köz-
tereken elültetett színpompás virá-
goknak. Idén is lesz lehetőség arra, 
hogy az önkormányzattól ajándék-
ba kapott muskátlikkal beszálljunk 
a városszépítésbe.  5. oldal

TERMÉSZETES FRISSÍTŐ
Az önkormányzat Válj ki a tömeg-
ből! címmel kampányt indít a Víz-
művek Zrt.-vel közösen, a vezeté-
kes víz fogyasztására ösztönözve az 
iskolásokat. Tizenhét intézmény-
ben adtak át a diákoknak korszerű 
ivóvízkutakat.  7. oldal
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Májusi nyitány
Régi majálisok hangulatát idézte meg Újpest Önkormány-
zata a családoknak a Semsey parkban, vidám műsorokkal, 
fi nom ételekkel. Ez egyben szabadtéri nyitánya volt a Találkoz-
zunk többször! programsorozat ez évi eseményeinek. Folytatás 
a Káposztásmegyeri Napon.  Képriportunk a 16. oldalon



TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Az európai választásokat ötévente 
tartják meg. Minden tagállam adott 
számú európai parlamenti képviselőt 
választhat. A képviselői helyek elosz-
tását az európai szerződések határoz-
zák meg: a nagyobb népességgel ren-
delkező országoknak arányosan több 
képviselőjük van, mint a kisebbeknek.

2014. május 22–25-e között a lissza-
boni szerződés alapján az európaiak 
megválasztják a 751 új EP-képviselőt, 
és döntenek arról, hogy milyen irány-
ba haladjon tovább az EU.

Az európai parlamenti választá-
sok időpontja Magyarországon 2014. 
május 25., vasárnap, szavazni 06.00 
órától 19.00 óráig lehet.

A választói jogra vonatkozó álta-
lános rendelkezéseket Magyarország 
Alaptörvénye tartalmazza.

A 2013. évi XXXVI. törvény rendel-
kezik a választási eljárásról, továbbá az 
európai parlamenti választásokra vo-
natkozó rendelkezéseket az Európai 
Parlament tagjainak választásáról szó-
ló 2003. évi CXIII. törvény tartalmazza.

A 2004. évi LVII. törvény rendelke-
zik az Európai Parlament magyaror-
szági képviselőinek jogállásáról.

A választás arányos választási rend-
szerben, listás szavazással történik. 
A választópolgárok pártlistára adják le 
szavazataikat, egy választópolgár egy 
listára szavazhat. A listáról a jelöltek 
a párt által eredetileg bejelentett sor-
rendben jutnak mandátumhoz.

A választáson Magyarország terüle-
te egy választókerületet alkot. A Ma-
gyarországon megválasztható európai 
parlamenti képviselőhelyek száma: 21 
fő (a 2014–2019 közötti időszakra).

A VÁLASZTÓJOG
Minden nagykorú magyar állam-
polgárnak joga van ahhoz, hogy az 
európai parlamenti képviselők válasz-
tásán választó és választható legyen, 
amennyiben választójoggal rendel-
kezik. Nem rendelkezik választójog-
gal az, akit bűncselekmény elköveté-
se vagy belátási képességének korlá-
tozottsága miatt a bíróság a választó-
jogból kizárt.

A magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező magyar állampolgárok 
az európai parlamenti választásokon 
nem szavazhatnak.

A szavazás napján a lakóhelyétől 
távol tartózkodó választópolgár

• belföldön átjelentkezéssel;
•  külföldön a külképviseleten ad-

hatja le szavazatát.
Az Európai Unió más tagállamá-

nak Magyarországon lakcímmel 
rendelkező választópolgára regiszt-
ráció után szavazhat a magyarországi 
listára. Legkésőbb 2014. május 9-ig kér-
hető az Európai Parlament képviselői-
nek választására történő névjegyzékbe 
vétel a magyarországi lakóhely szerint 
illetékes helyi választási irodától.

Magyar állampolgárként az Eu-
rópai Unió más tagállamában élve 
a külföldi lakóhely szerinti állam jog-
szabályai szerint kérhető a felvétel az 
adott uniós tagállam névjegyzékébe. 
Ebben az esetben – a tagállamtól ka-
pott értesítés alapján – a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda törli a kérelmezőt ma-
gyarországi névjegyzékből, amivel ki-
zárja a kettős szavazás lehetőségét.

Milyen tennivalójuk van azoknak 
a választópolgároknak, akik ren-
delkeznek magyarországi lakcím-
mel, de Magyarországon kívül sze-
retnének szavazni?

•  A magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgárok auto-
matikusan felkerülnek a központi 
névjegyzékbe, erről az értesítést a 
Nemzeti Választási Iroda küldte ki 
a választópolgároknak.

•  Aki a szavazás napján külföldön 
szeretne élni a választójogával, an-
nak legkésőbb a szavazást meg-
előző nyolcadik napon (2014. 
május 17.) 16 óráig kell kérnie 
felvételét a külképviseleti névjegy-

zékbe a magyarországi lakóhelye 
szerinti jegyzőtől.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 
benyújthatók online a www.valasztas.hu 
honlapon vagy a www.magyarorszag.hu 
és a www.ujpest.hu honlapon keresz-
tül, személyesen, illetve levélben.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérdé-
sekről a Választási Iroda (1041 Buda-
pest, István út 15., III. emeleti tárgya-
ló) a 231-3101/409-es vagy 410-es te-
lefonszámon ad információt.

A szavazás napján szavazni a követ-
kező érvényes igazolvány(ok) bemu-
tatásával lehet:

•  lakcímet tartalmazó érvényes sze-
mélyazonosító igazolvány (azaz a 
régi típusú személyi igazolvány);

•  személyazonosító igazolvány (kár-
tya formátumú) és mellette a lak-
címigazolvány (lakcímkártya); vagy

•  útlevél és mellette a lakcímigazol-
vány (lakcímkártya); vagy

•  2001. január 1-jét követően kiállí-
tott vezetői engedély (kártya for-
mátumú) és mellette a lakcímiga-
zolvány (lakcímkártya).

Lejárt érvényességű okmánnyal a 
személyazonosságot igazolni nem le-
het. A választójog gyakorlása érdeké-
ben fontos, hogy a szavazás előtt vizs-
gálják meg okmányaik érvényességét, 
és időben gondoskodjanak az érvényes 
dokumentumok beszerzéséről. Továb-
bi információk a www.valasztas.hu és a 
www.elections2014.eu/hu oldalon találhatók.

Budapest, 2014. május 5.
DR. TAHON RÓBERT 

a Választási Iroda vezetője
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Mindent a szemnek!
A szikrázó napsütésben hűsítő látvány 
a városháza melletti szökőkút, amely 
több szempontból is a közelgő nyarat 
idézi. A szeszélyes tavaszban még csu-
pán látványosság, ám a meleg idő tar-
tóssá válásával mi tagadás, a hűsölés 
mellett pancsolásra is csábít a vízsugár. 
Nem lehet azonban eléggé hangsú-
lyozni, megpihenni a szökőkút közelé-
ben lévő padokon ajánlott, a fürdőzés 
továbbra is szigorúan tilos lesz. A csú-
szós kő ugyanis balesetveszélyes, a szö-
kőkút vize pedig nem alkalmas erre.

A szökőkútbeli megmártózás számos közegészség-
ügyi veszélyt rejt, mivel a köztéri kutakat nem fürdő-
zésre tervezték. A Szent István téri szökőkút egy tíz 
köbméteres tartályból nyeri a vizét, amely egy kering-
tető rendszer segítségével cirkulál. A környezetba-
rát kialakítás révén így csak két-három havonta van 
szükség vízcserére. A nagyobb szennyeződésektől fo-
lyamatosan tisztítják a vizet, ez azonban a fertőzések-
kel szemben nem ad védelmet. A szökőkutak bármi-
lyen hulladékkal, továbbá kutya- és madárürülékkel 
is szennyeződhetnek, így a víz különböző fertőzések 
forrása lehet. Az orvosok hangsúlyozzák: gombás be-
tegségeket, vírusos bőrbetegségeket, a víz lenyelése 
esetén hasmenést is kaphat a szökőkút vizében für-
dőző, s minél több időt tölt valaki a vízben, annál 
nagyobb veszélynek van kitéve. A csobogókat in-
kább távolról tanácsos megcsodálni. U.N.

Fotó: Szécsi A
nna
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A felújítandó épületek között vannak már eredeti-
leg is orvosi rendelőnek tervezettek, és olyanok is, 
amelyek egészségügyi intézményként, például böl-
csődeként szolgálták a rendelővé alakítást megelő-

zően a városban élőket. Utóbbira példa a Vasvári 
Pál utca 20–22. szám alatti felnőtt-háziorvosi ren-
delő, amely a bölcsődei foglalkoztató egy részéből 
alakult át még a nyolcvanas években. 

Dr. Szabó Béla, a körzet önkormányzati képvise-
lője a helyiekkel közös sikernek tekinti a megyeri 
városrészben történő számos felújítást, így a meg-
újuló orvosi rendelők munkálatait is.

– Május 7. és 16. között újítják fel a rendelőt, 
amelynek során külső-belső átalakításnak lehetünk 
tanúi – mondja dr. Szabó Béla. – A belső terek festé-
se, az ajtók mázolása, a nyílászárók cseréje egyaránt 
szükséges, miként a málladozó vakolat javítása is. A 
bejárat előtetőt kap, a napsugárzást redőny árnyé-
kolja, a váró hűtött légterű lesz. A megsüllyedt, bal-
esetveszélyes bejárat burkolatcseréje is megtörténik 
és a fűtés korszerűsítés, valamint az akadálymente-
sítés is elengedhetetlen – emeli ki dr. Szabó Béla aki 
hozzáteszi: az idősek és a fi atal családok is egyaránt 
várják a megújult rendelőt. 

A felújítás ideje alatt a négy háziorvos betege-
it sürgős esetekben az Újpesti Szakorvosi Rende-
lőintézetben működő 24 órás felnőttügyelet lát-
ja el.  B. K.

A nagy forgalmú Megyeri utat a Baross ut-
cával összekötő Vasvári Pál utca őrzi Újpest 
kisvárosi hangulatát. 1900-ban még szőlő 
termett itt, majd az 1912-es helyrajzi térké-
pen látszik: beépített területtel van dolgunk. 
1914-körül megtörtént a telekosztás és való-
színűleg a házépítése, majd 1937-ben Rück 
Lajos volt tulajdonosa annak a háznak, ame-
lyet ma megosztva használ a Labdarúgó utcai 
bölcsőde és a Vasvári utcai háziorvosi rende-
lő. (Forrás: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény)

Gondos tervezés után megújul 
a Vasvári utcai rendelő
A tavasz kezdetekor látott hozzá nagyszabású tervéhez, a felnőtt- és gyer-
mek-háziorvosi rendelők megújításához az önkormányzat. A hónapokon 
át zajló munkákat építészeti, elektromos és gépészeti felmérés előzte meg, 
a felsorolás már a javítandókat is jelenti egyben. Folyik a rendelők portál-
ját és belső terét egyaránt érintő arculattervezés is, az egységes falmatricák 
készítése, amely szintén a megújulás része. 

Parkolófelújítás, 
ezúttal a Virág 
utcában
Az Újpesti Párbeszédben jelzett 
problémákat orvosolva ezúttal a Vi-
rág utca 7–9-es számú társasházak 
előtti parkoló felújítására kerül sor. 

Az április végén indult munkálatok során kijavít-
ják a meglévő gyephézagos parkoló burkolatát, és 
újra rendezik a parkoló helyeket, ami lehetővé teszi, 
hogy az itt lakó autósok újra teljes mértékben hasz-
nálni tudják a parkolót.

– Nem szép dolog, de a helyhiány miatt sajnos 
kénytelenek voltunk már a füves területeket is par-
kolásra használni – magyarázza egy ott lakó. – Hét-
köznap még csak-csak sikerül, de vasárnap estén-
ként, amikor mindenki itthon van, komoly kihívás 
parkolóhelyet találni – teszi hozzá a fi atalember. 

Ahogy az Újpesti Naplóban már megírtuk, folya-
matosan zajlanak Újpesten a felújítások, például a 
közeli Nyár utcai parkolóban is. 

– A társasházak környezete is folyamatos karban-
tartást igényel. Amikor több évtizeddel ezelőtt itt 
lakóházak épültek, korántsem volt ennyi autó, nem 
volt gond a parkolással sem, mára viszont egyik leg-
nagyobb gondot a parkolóhelyek hiánya, illetve 
azok állapota okozza. Ezt a problémát igyekszünk 

most enyhíteni – magya-
rázza Jókay Attila önkor-
mányzati képviselő.

Rádi Attila alpolgármes-
ter örömmel számolt be 
az újpestiektől érkező elis-
merő visszajelzésekre.

– Szinte naponta ér-
kezik levél vagy telefon, 
melyben megköszönik a 
munkánkat. Megindító hallani egy idős hölgy sza-
vait, hogy végre elkészült a járda, amire 8 éve vár-
tak és az is jól eső érzés, amikor az utcán megállít 
egy család, hogy megköszönjék a lakótelepen meg-
épített új parkolót. 

Ezek a megerősítések lendületet adnak a további 
feladatokhoz, mint például a soron következő Tél 
utcai parkoló felújításához. 

A felújítás ideje alatt az építkezés egyes területeit 
lezárják, az elkerített és a parkolásra szabadon ha-
gyott területek folyamatosan változnak, így a bal-
esetek elkerülése miatt érdemes körültekintően 
közlekedni. A megújult Virág utcai parkolót várha-
tóan május végén vehetik újra használatba az újpes-
tiek. D. V.

Jókay Attila képviselő a lakótársaknak
mutatja a munkák menetét

A helyiekkel közös 
sikernek tartja dr. Szabó 
Béla képviselő a megyeri 

városrészben történő 
számos felújítást

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 
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A rendelőfelújítástól az esélyegyenlőségig

Uniós források
Szinte minden területen megvalósult vagy meg-
valósul valamilyen fejlesztés az uniós források-
ból táplálkozó Új Széchenyi terv segítségével, 
és ez nem csupán a látványos beruházásokat je-
lenti, hanem hozzájárul az újpestiek testi-lelki 
egészségéhez is.  

Alighogy az önkormányzat átvette a fővárostól, 
azonnal nekilátott az Újpesti Szakorvosi Rende-
lő felújításának, ugyanis az épületen ezt megelőző-
leg bő harminc évvel ezelőtt végeztek komolyabb 
munkálatokat. A kívülről is látványos, illetve a ren-
delő eredeti arculatát is visszaadó energetikai kor-
szerűsítés nagyrészt uniós forrásból zajlott, míg a 

betegirányító rendszer kiépítése, a gyógyászati esz-
közök beszerzése és számos fejlesztés önkormány-
zati forrásból történik. Az egészségmegőrzés érde-
kében az Új Széchenyi terv által támogatott do-
hányzásleszoktató tréning zajlik a rendelőben, ahol 
pszichológusok (is) segítenek a füstmentes életfor-
ma megvalósításában.

Jelentős uniós támogatással fejlesztik a 
káposztásmegyeri Bőrfestő Óvodát. Az intézmény 
10 csoportszobával, 215 férőhellyel bővül, energeti-
kailag megújul, és akadálymentes lesz. 

Az uniós támogatással megvalósuló projektek 
között a mentális egészség megőrzése, helyreállí-
tása is kiemelendő. Már átélt események feldol-
gozásában, és lehetőség szerint a megelőzésben 
is segít a tavaly márciusban indult Új Széchényi 
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program, 
„Áldozatsegítő hálózat fejlesztése Újpesten” el-
nevezésű projekt. A pályázattal az Önkormány-
zat a leginkább veszélyeztetett célcsoportok – a 
nyugdíjasok és az iskoláskorúak felkészítését – 
tűzte ki célul annak érdekében, hogy hatékonyan 

felismerjék és elkerüljék a lehetséges bűncselek-
ményeket.

Újpest Önkormányzata fontosnak tartja az esély-
egyenlőséget segítő kezdeményezések támogatását. 
Az Önkormányzat ezért állt a VGYKE szervezésé-
ben megvalósult „Közösség Lámpásai” nevet vise-
lő kezdeményezés mellé. Ebben a programban kép-
zett közösségi mentorok segítségével folyt a látássé-
rültek életét, mindennapjait felölelő bázisépítés, és 
már a folytatáson gondolkodnak a szervezők.

Végül, de nem utolsósorban az Önkormány-
zat a Polgármesteri Hivatalban folyó ügyintézés 
hatékonyságát is fejleszteni kívánja. Az „ÁROP-
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
önkormányzati feladatainak felülvizsgálata és opti-
malizálása” című projekt a már meglévő és műkö-
dő rendszert vizsgálja felül, és szükséges módosítá-
saira tesz javaslatot. A projekthez tartozik két la-
kossági elégedettség-felmérés is. Ezt a munkát egy 
kutatócég végzi el; a közelmúltban és az év végén is 
telefonon hívják fel az újpesti háztartásokat. 

 M. Orbán A.

Az összefogás, a számtalan sporto-
lási lehetőség ezúttal is az eredmé-
nyes szereplést könnyíti meg, ezért 
szeretettel hív és vár mindenkit Új-
pest Önkormányzata a Kihívás Nap-
ján! Sportoljon kicsi és nagy, fi atal, kö-
zépkorú és idős újpesti 15 regisztrált 
percet! Részvételével mindenki hoz-
zájárul Újpest címvédéséhez! A ren-
dezvényt Wintermantel Zsolt, Újpest 
polgármestere nyitja meg 8 órakor a 
Szent István téren.

A HELYSZÍNEK
Központi helyszín: Szent István tér,  
8 órától 22 óráig.

Programok 0 órától 6 óráig:
Halassy Olivér Városi Uszoda (1048 
Bp., Tóth Aladár u. 16–18.)

Újpesti lakcímkártyával ingyenesen 
látogatható.

Budapest IV. kerületi Babits Mi-
hály Magyar–Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Gimná-
zium (1048 Bp., Hajló u. 2–8.)
– asztalitenisz (aula)

– röplabda (tornaterem)
– kispályás labdarúgás (műfüves pálya)
Farkaserdő
Éjszakai gyalogtúra, gyülekező az 
uszoda előtti területen. Indulási idő-
pontok: 0 óra, 2 óra, 4 óra, 6 óra.

Programok 8 órától 21 óráig
UTE Szusza Ferenc Stadion (1044 
Bp., Megyeri út 13.) 9.00–16.00 Újpes-
ti Sportvarázs 3. osztályosoknak
UTE Atlétikai Stadion (1046 Bp., 
Szilágyi u. 30.) 8.00-tól 14.00 óráig
Buborékfoci, amerikai foci, Boot 
Camp, röplabda, foci.
Műfüves focipálya (1048 Bp., Szék-
patak u. 10.)
Foci (Káposztásmegyeri Sport- és Sza-
badidő Klub)

Szilas Park, sípálya, 4 Seasons Síis-
kola (1048 Bp., Óceánárok u.)
9.00-től 18.00 óráig térítésmentesen 
igénybe vehető a legalább alapfokú 
síelni tudók részére.
Halassy Olivér Sportcentrum (1045 
Bp., Pozsonyi u. 4/C) 8.00-tól 21.00 órá-
ig térítésmentesen igénybe vehető, elő-
zetes helyszíni egyeztetést követően.
Madárfészek Ökölvívó Akadémia 
(1045 Bp., Pozsonyi u. 4/C) 8.00-tól 18.00 
óráig térítésmentesen igénybe vehető.
BigWall falmászás (1047 Bp., Károlyi 
István u. 10.) 8.00-tól 21.00 óráig térí-
tésmentesen igénybe vehető.
Hodos Tamás Budapesti Tollaslab-
da Csarnok (1044 Bp., Váci út 102.) 
8.00-tól 21.00 tollaslabdázás, 5 pálya 
térítésmentes használatával.
Tarzan Park (1046 Bp., Tábor u. 28.)
10.00-től 19.00 óráig újpesti lakcím-
kártyával rendelkezők ingyenesen lá-
togathatják, 2 órás időtartamra.
Maki Játszóház (1047 Bp., Attila u. 
156–158.) 9.00-től 19.00 óráig térítés-
mentesen igénybe vehető.

TOVÁBBI HELYSZÍNEK
Újpesti bölcsődék, óvodák, általános 
és középiskolák; Újpesti munkahelyek 
(GE, Sanofi , BHE Kft., Carinex Kft.); Új-
pesti sportegyesületek, fi tnesztermek; 
Aquaworld Élményfürdő Budapest;  
Oxygen Wellness Újpest; Jégpalota

A szervezők a műsorváltozás jogát 
fenntartják. A rendezvényen való részvé-
tel saját felelősségre történik. Az önkor-
mányzat kiemelt együttműködő part-
nerei: Halassy Olivér Városi Uszoda, 
Tarzan Park, Újpesti Torna Egylet.

Bővebb információ: Újpesti Polgár-
mesteri Hivatal Ifjúsági, Sport-, Műve-
lődési és Oktatási Osztály, 1042 Bp., 
István út 14. I. 34., 37. Tel.: 231-3298, 
231-3101/116-os, 118-as, 216-os mellék. 
E-mail: ifjusag@ujpest.hu

ESTE: UTCABÁL
A Kihívás Napjának fáradalmait ut-
cabálban pihenhetjük ki, 20.30-kor 
élő koncerten Marót Viki és a Nova 
Kultúr Zenekar lép fel a Szent István 
téri nagyszínpadon, 22 óráig.

Legyen Újpest a legsportosabb város 2014-ben is!

A Kihívás Napja 
Kategóriájában, a hetvenezer lélekszám feletti települések 
mezőnyében Újpest nyerte tavaly a Kihívás Napját és a Leg-
sportosabb Város elismerő címet. Május 21-én, szerdán 0-21 
óráig ismét lehetőségünk lesz arra, hogy megvédjük a címet. Tavalyi emlék a Szent István térről

SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!
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Maturálók 
fáklyás búcsúja
Újpest valamennyi középiskolájának 
végzősei részt vettek a városban két 
évtizedes múltra visszatekintő fák-
lyás ballagáson, amikor is a Szent Ist-
ván térre vonulva jelképesen elkö-
szöntek az őket felnevelő Újpesttől.

z április 29-i fáklyás ballagást ezúttal a hu-
szonöt éves Csokonai Vitéz Mihály Általá-
nos Iskola és Gimnázium tanulói szervez-

ték. Az iskolát képviselő diákok köszönetet mond-
tak Wintermantel Zsoltnak  mindazokért a támoga-

tásokért, amelyet Újpesttől, mint intézményfenn-
tartótól, később pedig mint működtetőtől kaptak.

A végzősök műsorukban többek között Márai 
Sándor és Ady Endre ballagáskor aktuális műveit 
idézték, majd a polgármester vette át a szót.

Wintermantel Zsolt azt mondta, örül, hogy is-
mét eljöttek a térre a végzősök, mert bár Újpest 
fenntartó helyett működtető lett, maga a város egy 
erős, összetartó közösség.

– Fontos döntést hoztatok, amikor úgy döntöt-
tetek, hogy középiskolás éveiteket Újpesten sze-
retnétek eltölteni. Függetlenül attól, itt éltek-e, le-
gyetek büszkék erre, ide mindig hazatértek – zár-
ta gondolatait, majd sok sikert kívánt a vizsgákhoz 
s egyben a jövőhöz.

Az ünnepségen a tíz újpesti középiskola maturá-
lói átadták intézményeik tarisznyáját Wintermantel 
Zsoltnak, valamint Házlinger Györgynek, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 
IV. Tankerülete igazgatójának. MOA

Díszítse 
erkélyét és 
a várost!
Az önkormányzat szeretné, 
ha az itt élők is hozzájárul-
nának a környezetszépítés-
hez, ezért a korábban meg-
szokott módon, májusban, 
három helyszínen több 
ezer tő muskátlival ajándé-
kozza meg az újpestieket.

Újpest szépítésében, otthonossá té-
teléhez fontosak a nyáron virító nö-
vények. Az önkormányzat kiemelt fi -
gyelmet fordít arra, hogy az Újpes-
ti Városgondnokság kora tavasztól 

késő őszig színpompás virágokkal ül-
tesse be a köztereket, tereket, sétá-
nyokat és a kialakított ágyásokat. A 
városszépítésbe minden évben igyek-
szik bevonni az itt élőket is, mégpe-
dig úgy, hogy ilyenkor, május második 
felében több ezer muskátlit oszt szét 
az itt élők között. Ösztönözve ezzel a 
városszépítés ránk, lakókra háruló fel-
adatára. Nincs annál üdítőbb látvány, 
amikor egy-egy többemeletes, téglá-
ból épült vagy panel lakóház erkélye-

in a nyári napsütésben virág díszlik. A 
kert nélküli lakóházak szinte egyetlen 
dísze a magasba ívelő, virágos erkély 
lehet, amelyet szerény költségvetéssel 
magunk is könnyedén megteremthe-
tünk. Az önkormányzat által ajándé-
kozandó muskátli alap lehet a virágos 
erkélyek megteremtéséhez, hiszen mi-
nél többféle virágot ültetünk ki, annál 
üdébb és élénkebb színfoltot jelent 
erkélyünk magunknak és a városkép-
nek is.  B. K.

A

Újpest Önkormányzata május 23-án két helyszínen, május 24-én egy 
helyszínen több ezer tő muskátlival ajándékozza meg a városszépítő 
újpestieket. Részletes tudnivalók az Újpesti Napló következő, május 
15-én megjelenő lapszámában.

Az Európai Virágos Városok és Falvak Versenye több mint három évtizedes 
múltra tekint vissza, Magyarország 1990-ben csatlakozott a mozgalomhoz. 
A Budapest legszebb főterének járó címét 2011-ben Újpest nyerte el a Virá-
gos Magyarországért elnevezésű város- és faluszépítő versenyen. A kulturált és 
vonzó településkép kialakításáért indított környezetszépítő megmérettetés-
hez folyamatosan csatlakozik Újpest Önkormányzata.



Sorozatukban a 30-as busz nyomvo-
nalára irányítja a fi gyelmet archív ké-
pünk. Budapest 1959-es térképe a Me-
gyeri út északi végét itt, a Szondi ut-
cánál ábrázolja. Később hosszabbítot-
ták meg vonalát, amelynek fő iránya 
a Dunakeszi határában működő ház-
gyár volt, majd a káposztásmegyeri la-
kótelep építésekor alakult ki a Külső 
Szilágyi útig továbbvezető szakasza. 

A Keleti pályaudvar és Újpest bel-
területe, valamint újabb építésű lakó-
negyede és kertvárosa között az öt-
venes években egyedül a 20-as autó-
busz teremtett összeköttetést. Hogy 
feladatát mind hatékonyabban tud-
ja ellátni, Újpest központjában vona-
lát 1957. november 18-án kettéválasz-
tották, így a 20-as a Leiningen Károly 

utcán át a Fóti útig hosszabbodott, 
és megszületett a másik ága, amely 
30-as számmal Megyer felé vette az 
irányt. Az új járat a 20-ashoz hason-
lóan a Szent László úton – 1961-től a 
Reitter Ferenc utcán – igyekezett Új-
pestre, a Szent László úti vasúti átjá-
ró után a mai Berlini, Rózsa és József 
Attila (vissza: Jókai) utcákon érték el 
lakóhelyünk belterületét. A 30-as ma 
ismert vonalán haladt tovább, majd 

a Baross utcából a Gárdi Jenő utcába 
kanyarodott, és kezdetben annak vé-
géig ment. Szondi utcai végállomásá-
ig – ahol felvételünk is készült – 1957 
decemberében hosszabbították meg. 

Hosszú vonalának beutazására 38 
percet kellett szánni, amely tovább 
nőhetett, ha a Szent László úti sorom-
pó zárva tartott. Ezt kikerülve, 1958 
novemberétől a Béke utcai aluljáró 
felé vettek lendületet az ezüst és kék 

színekben pompázó 30-as autóbusz-
ok. A hatvanas évek második felétől 
a Gárdi Jenő utca helyett a Fóti úton 
ment e járat Megyer felé.

A képen az 1950-es évekbeli buda-
pesti autóbusz-közlekedés egyik alap-
típusának számító Ikarus 60-as típusú 
autóbusza látható. Belőlük a Fővárosi 
Autóbuszüzem 1952 és 1959 között 
összesen 508 darabot vásárolt. Hat-
hengeres Csepel-dízelmotor hajtotta 
a 60 utast befogadni képes járműve-
ket, amelyeknek a nagy részét 1960-
tól házilagosan épített csuklós buszok 
építéséhez használtak fel. A lencse-
végre kapott példány 1955 elején állt 
forgalomba GF 787-es rendszámmal, 
majd 1958-ban „keresztelték” GA 04-
84-re, s így közlekedett 1963-ig, ami-
kor belőle is csuklós autóbusz készült. 

 K.S. – B.K.

A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténészek. Felvételek: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. 
Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

A 30-as busz végállomása a Szondi utcánál
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Tízesvillamos – különjárat (12.)

Babi a buliban
El sem tudom képzelni, hogy a diplomácia vilá-
gában a szereplők hogy emlékeznek egymásra. 
Mert hiszen olykor visszavonulnak, más funk-
ciót kapnak, azaz világviszonylatban folyton cse-
rélődnek, az újaknak pedig be kell járatniuk ma-
gukat az éppen aktuális társaságba.

Így előfordulhat, hogy egy nagy fogadáson meg-
kérdezek egy nagykövetet, hogy hány unokája van, 
és rá egy hétre már más válaszol, hogy neki még 
csak most született gyereke… 

Ennek okán egy régi, furcsa randevú jutott eszem-
be a gimnáziumi időkből: a Babi-eset, amely egy is-
kolai rendezvényt megelőzően történt. 

Mi, szívem Julijával – a szemközti lánygimnázium 
tanulója volt, később hitvesem meg fi am szülőany-
ja lett – épp „haragszomrádot” játszottunk. A buli 
ideje közeledett, és blama lett volna, ha én ott téb-
lábolok majd nagy hülyén valamelyik „majomszi-
get” közepén. (Így nevezték akkoriban az egyedül 
lévő, leginkább nem táncoló fi úk csoportjait, akik a 
táncterem vagy a folyosó szegleteiben álldogáltak.) 

– Majd én megmutatom neki, biztosan ott lesz 
– gondoltam, és a hét elején a fodrászüzletben „fel-
csíptem” az egyik tanulólányt.

Babinak hívták, magas, mutatós, szexis csaj volt. 
De nem akartam ajtóstól rontani a házba, hátha 
közben kitör a béke Julival, ezért csak a hét köze-
pe táján, egyik osztálytársammal, Ottóval mentem 
el Babiékhoz – a víztorony mögött laktak –, hogy 
meghívjam a bulira. Szívesen fogadta, megbeszél-
tük, hogy szombaton hányra megyek érte.

Pénteken aztán meglett a Nagy Kibékülés, szom-
baton megyünk a sulibuliba! Jó, de mi legyen Ba-
bival, töprengtem, mert lelkiismeret-furdalást érez-
tem: eljön a szombat, Babi készül, felveszi az előre 
kiválasztott ruháját, és vár. Ez így nem jó! Mentő öt-
let kell! Szóltam Ottónak, menjen el ő Babiért, ne 

hagyjuk otthon hervadozni. Így lett. Este aztán zár-
óráig roptuk a rock and rollt a Könyves-díszterem-
ben. Ottó Babival, én Julival. Igaz, Fecske tanár úr 
nem igazán kedvelte, ahogy mi Julival „műveltük”a 
rock and rollt, nagy kidobásokkal, a közönség tet-
szésével kísérten. Az úgy nyilvánult meg, hogy egy 
nagy csoport a társaságból körbeállt bennünket, 
és tapsoltak. Egyszer ránk is szólt, hogy talán le-
hetne szolidabban is táncolni. Nem lehetett! Mert 
a Bajtala Jancsi–Szörényi Levente–Szigeti Béla-trió 
nyomta piszkosul! De lehet, hogy akkor épp Kovács 
Jocó dobolt a Nivramból, vagy Horváth Rudi ült a 
szerelésnél éppen, de a zene nagyon jó volt! „Talp 
alá való”! 

Egy alkalmas pillanatban azért megkérdeztem 
Ottót, mit szólt Babi, hogy nem én, hanem ő ment 
érte. Mire Ottó:

– Semmit! Nem értem oda a megbeszélt időre, 
csak azt kérdezte, mi ez a késés. Azzal egymásba ka-
roltunk és jöttünk.

Babi mentségére szolgáljon, hogy Ottó meg én 
állítólag nagyon hasonlítottunk egymásra, több-
ször, illetve több előfordulásunk helyén is testvé-
reknek gondoltak vagy hittek bennünket. Számom-
ra a tanulság viszont az volt, ne higgyem nagy fel-
vágva azt, hogy én akár kétszeri, futólagos látásra is 
felejthetetlen vagyok.  RÉTI JÁNOS

A víztorony mögött laktak

Újpest akkor és most XLVIII. rész

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 
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Tudta, hogy a Földön minden 
élőlény a vízből fejlődött ki?

Emlékszik? Az iskolában ta-
nultuk, hogy volt a víz és az 
alga. Itt kezdődött az élet. Föl-
dünknek kb. hetvenöt százalé-
ka víz, és az emberi test is ennyi 
vizet tartalmaz. Gondoljunk 
csak bele: a tengerek, óceá-
nok, folyók, tavak, a jéghegyek, 
de a Föld belsejében is nagyon 
sok víz van. Régen, amikor 
még nem volt vezetékes víz, 
mindenki maga fúrta a kutat, 
amelyből vizet nyert. Az em-

beri szervezetben is az izmok, 
a belső szervek, de a csontok is 
vizet tartalmaznak. A vérerek-
ben folyékony a vér, ez is sok vi-
zet tartalmaz. Az állatok szer-
vezetében változó mennyiségű 
a víztartalom, hiszen a vízben 
élő állatok (az állatvilág dön-
tő többsége) még több szá-
zalékban tartalmaznak vizet, 
mert ebben a közegben élnek. 
A növények is sok vizet tartal-
maznak, többek között ezért 
is nagyon egészségesek a nyers 
zöldségek és gyümölcsök, mert 

ezeknek a fogyasztásával ter-
mészetes vízforráshoz jutunk.

A természetben van egy kör-
forgás, amelynek a legfonto-
sabb eleme a víz. Többféle for-
mában kerül elénk, mint a köd, 
a pára, a harmat, az eső, a hó, 
a jég. A felhők nagy része szin-
tén víz. 

A víz felhasználása ma már 
egy teljesen természetes velejá-
rója az életnek.

A víznek minden organikus 
szervezetben megvan a megfe-
lelő funkciója. Az emberi szer-
vezet, amennyiben nincs meg 
benne a számára megfelelő víz-
mennyiség, akkor jelez, csak mi 
nem fi gyelünk rá. A vese nem 

tudja úgy kiszűrni azokat az 
anyagokat, amelyeket kéne, a 
belekben nincs elég bélnedv, a 
nyálkahártyák kiszáradnak, az 
agyi funkciók lelassulnak, a vér-
erekben és nyirokerekben be-
sűrűsödnek az alkotóelemek.

Amikor már szomjasak va-
gyunk, akkor a sejtjeink jajkiál-
tását nem hallottuk meg, és az 
idegrendszer által küldött jel-
zést észleltük. Ekkor veszünk 
magunkhoz folyadékot. Milyen 
folyadékot iszunk? A tudatos 
táplálkozáshoz el kell sajátíta-
nunk a folyadékfogyasztás op-
timális ismérveit.

LETTNER ANNAMÁRIA 
természetgyógyász, dietetikus

Víz, víz, élteto víz!
I. rész

Újpest Önkormányza-
ta a Fővárosi Vízművek 
Zrt. együttműködésével 
17 iskolában helyezett el 
ivókutat azzal a céllal, hogy 
a gyermekek egészséges fo-
lyadékhoz, vízhez jussanak. 

Újpest Polgármestere, 
Wintermantel Zsolt és a Fő-
városi Vízművek Zrt. vezér-
igazgatója, Haranghy Csaba 
május 7-én szimbolikusan a 
Babits Mihály Magyar – An-
gol Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és Gimnázi-
umban avatta fel az újpesti 
iskolák ivókútjait. 

– Egy folyamatot indítot-
tunk el mind ötletben, mind 

megvalósításban közösen, 
amelynek részeként most ti-
zenhét iskolában helyeztünk 
el ivókutakat, az intézmé-
nyek legforgalmasabb pont-
jain, büfék mellett, ebédlők 
közelében, közösségi helye-
ken. Nem hatalmas beru-
házásról van szó, ám az üze-
net értéke sokkal lényege-
sebb, ezzel is szeretnénk fel-
hívni a fi gyelmet az egészsé-
ges életmódra, a vízfogyasz-
tás fontosságára – fogalma-
zott Wintermantel Zsolt.

Az ivóvíz az egyik legszi-
gorúbban ellenőrzött élel-
miszer.  A „Válj ki a tömeg-
ből!” címmel rajtoló kam-

pány nyomán  a gyerekek 
az iskolában is kulturált kö-
rülmények között juthatnak 
egészséges ivóvízhez, és az 
eldobható palackok száma 
is csökken. Ráadásul zseb-
pénzbarát megoldást kínál.

A kezdeményezés jól il-
leszkedik a szeptembertől 
hatályba lépő közétkezteté-
si rendelethez is, melynek 
célja, hogy a közétkeztetés-
ben részesülők – kiemelten 
az iskoláskorúak – egészsé-
gesebb ellátását biztosítsa, 
többek közt a szénsavas és 
cukros italok tiltásával.  U.N.

Az önkormányzat idén 
célul tűzte ki, hogy a vá-
ros több pontján állandó 
vízlelőhelyet biztosít az új-
pestieknek. Az elmúlt he-
tekben számos játszótéren 
helyeztek ki ivókutakat, 
amelyek a szomjoltást és 
a kisgyermekek kézmo-
sási lehetőségét egyaránt 
biztosítják.  

Természetes frissítő
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Nyitva tartás – változás! 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy 2014. május 10-én, szombaton az éves informa-
tikai karbantartási munkálatok részeként a Szakorvosi Rendelőintézet ZÁRVA tart!  Ügyeleti 
ellátás a betegek számára mindkét napon biztosított.

Felnőtt 24 órás ügyelet: 1046 Budapest IV., Görgey A. u. 30. Telefon: 369-2600
Gyermek 24 órás ügyelet: 1138 Budapest XIII., Révész u. 10–12. Telefon: 349-8601, 349-8603
Szíves megértésüket köszönjük! Újpesti Szakrendelő

partnerségi nyilatkozatban 
megfogalmazott elgondo-
lás egyik vezérelve, hogy a 

hungarikumokat, kiváló magyar áru-
kat és a szellemi, kulturális értékeket 
együtt, egy helyen kaphassák meg az új-
pestiek. Cikksorozatunkban az együtt-
működésről és a tervekről elsőként dr. 
Dutka Antalt (képünkön), a Police Bor-
rend elnök-nagymesterét kérdeztük.

A HUSZ Hungarikum Pont elneve-
zésű kezdeményezés új lehetőségeket 
kínál az újpestieknek a szabadidő tar-
talmas eltöltésére, a hungarikumok 
és a jó magyar borok megismerésé-

re, fogyasztására. A városháza oldalá-
ban lévő kávézójából nyíló új közös-
ségi tér átadásával egy időben, áp-
rilis 27-én került sor a Hungarikum 
Szövetség, Újpest Önkormányza-
ta és az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 
együttműködési szerződésének alá-
írására is. A szerződésben a Police 
Borrend vállalta, hogy támogatja a 
hungarikummozgalom célkitűzéseit, 
elsősorban a Hungarikum Pont szer-
vezésének keretében.

– Egyesületünk alapszabályában a 
kulturált alkoholfogyasztás terjeszté-
se, a bűn- és baleset- megelőzések tá-

mogatása mellett kiemelt helyen sze-
repel a hungarikum eszmeiségének tá-
mogatása – fogalmazott kérdésünk-
re válaszolva dr. Dutka Antal, a Police 
Borrend elnök-nagymestere. – A ma-
gyar bor és a hungarikumtermékek 
olyan mértékben összekapcsolód-
nak, hogy a közös helyen való be-

mutatkozásuk egyértelmű. Gondol-
junk csak arra, hogy egy táj bemu-
tatásához mennyire hozzátartozik a 
gasztronómia, a kulturális értékek és 
a borászat. A partnerségi nyilatko-
zatban megfogalmazott elgondolás-
nak is egyik legfőbb vezérelve, hogy 
a hungarikumokat, kiváló magyar 
árukat, a szellemi kulturális értéke-
ket együtt, egymást erősítve mutat-
hassuk be. Úgy gondolom, hogy Új-
pestnek is számtalan olyan világraszó-
ló vagy országos értéke van, amelye-
ket fontos egy helyen összegyűjteni és 
bemutatni, de legalább ilyen fontos, 
hogy más területi értékek és maguk 
a hungarikumok is közel kerülhesse-
nek az újpestiekhez – emeli ki az el-
nök-nagymester. 

A Szent István téri Hungarikum 
Pont a tervek szerint bemutatóknak, 
kiállításoknak, előadásoknak, koncer-
teknek ad majd otthont. A pontos 
program még most rajzolódik, a vég-
leges formát a szervezők és az újpesti-
ek együtt fogják kialakítani. 

 TALLÉR EDINA

Magyar áruk és szellemi értékek egy helyen

Hungarikum Pont 
A Hungarikum Szövetség, Újpest Önkormányzata és az 
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. együttműködési szerződést 
írt alá a HUSZ Hungarikum Pont elnevezésű új közösségi 
tér átadásával egy időben, április 27-én. 

Újpest, az állatbarát város
Felmatricázott vizestálakat helyez el Újpest ön-
kormányzati intézményei elé az országosan el-
sőként megalapított Állatvédelmi Járőrszolgá-
lat annak érdekében, hogy  a sétáltatók, vagy az 
ügyfelek, várakozók magukkal vitt házikedvencei 
friss ivóvízhez jussanak. Tavaly kísérleti jelleggel, 
kamerával megfi gyelt helyeken már helyeztek ki 
ivóedényeket, amelyek nem tűntek el. Az intéz-
mények bejáratánál elhelyezett elektronikus tér-
fi gyelők nem csupán arra ügyelnek, hogy az ita-
tók a helyükön maradjanak, hanem azt is szava-
tolják, hogy a tálkákba csak ivóvíz kerüljön.

Az Állatvédelmi Járőrszolgálat tevékenységi köre nem csupán az itatók biztosításával bővült. Pataki Gá-
bor elnök hozzátette, amennyiben egy újpesti lakos háziállata hirtelen megbetegszik vagy baleset éri, és a 
gazdája nem tudja azonnal orvoshoz juttatni, térítésmentesen a tulajdonos által választott orvoshoz vi-
szik, vagy sürgősségi ellátásra szállítják. (Telefonszám: 06-20- 314 7751) Az új szolgáltatásra azért van szük-
ség, mert lehetnek olyan helyzetek, amikor az állatorvos nem tud azonnal a helyszínre menni, vagy a gaz-
dinak nincsen saját autója, vagy például a taxi nem hajlandó olyan utast elvinni, aki állattal utazik.   MOA

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A Budapest- Káposztásmegyeri Református 
Egyházközség jótékonysági ruhaakciót ren-
dez a Bőröndös utca 17. szám alatti refor-
mátus templomban június 2-án, hétfőn és 
3-án, kedden 10-18 óráig. Mindenkit szere-
tettel várnak!

Friss hírek, tudnivalók:

 ujpest.hu!

A



Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  n o v e m b e r  2 1 . 9 Káposztásmegyeri NapÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I I .  É V F O L Y A M ,  1 8 .  S Z Á M ,  2 0 1 4 .  m á j u s  9 .

Sportverseny, hipp hopp 
és rockabilly a Káposztás-
megyeri Napon
A sportszerető újpestieknek nem kell bemutatni az Újpesti Futó- és Ke-
rékpáros Fesztivált, amely egyre bővülő résztvevőivel évek óta meg-
mozgatja a várost május közepén, miként a vele párhuzamosan folyó 
Káposztásmegyeri Napot sem, amely a sportversenyek előtt, alatt és 
utána kínál önfeledt szórakozást kicsinek és nagynak. A késő estig folyó 
vígassághoz ezúttal Fluor Tomi, a Children of Distance, a Dolly Roll és a 
Mistery Gang biztosítja a jó hangulatot a Kósa Pál sétányon.

Mulatság korhatár nélkül
Bár elsősorban a gyermekek örömére érkezik a Kolompos együttes, a szülők, 
nagyszülők is élvezik korhatár nélküli műsorukat. Az együttes 1988-ban ala-
kult, autentikus magyar népzenét játszanak. 1989-ben elnyerték a Népmű-
vészet Ifjú Mestere címet. 1990 óta tekintik küldetésüknek, hogy megismer-
tessék a népzene, a néptánc és a népszokások alapjait gyerekekkel, szórakoz-
tató formában. Azóta évente közel húszezer gyermek és szüleik láthatják elő-
adásaikat óvodákban, iskolákban, táncházakban és koncerteken. 2000 óta 
változatlan felállásban szórakoztatják közönségüket. A Káposztásmegyeri 
Napra a Kolompos mulatság című előadásukkal érkeznek. 

Fórumozókból váltak csapattá
A Távolság Gyermekei – mondhatnánk 
magyarul a Childrfen of Distance ma-
gyar hiphop- és popcsapatot megnevez-
ve, akik példaképük, Sub Bass Monster in-
ternetes fórumának tagjaiból verbuválód-
tak együttessé. Az első lemez Egyedül a vi-
lág közepén címmel jelent meg 2006-ban, 
amelyet egy 2008-as, egy 2010-es kiadású, va-

lamint egy 2011-es kislemez követett. Az együttes tagjai: a közgazdásznak tanu-
ló Carp-E, akinek nagyon sok zenét és egyéb ötletet köszönhet a csapat; Shady, 
aki a zenélés mellett a rajongókkal tartja a kapcsolatot; valamint Horus, akinek 
a zene az élete, és aki egyben a csapat mozgatórugója. Ahová mára eljutottak: 
Viva Comet-díj 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban a legjobb együttes kategóriában; 
Bravo Otto-díj 2012–2013-ban az év csapata kategóriában; több mint 250 ezres 
Facebook-rajongótábor és több mint 60 millió megtekintés a Youtube-on.

Több mint zene 
Két tinédzser találkozik a kilenc-
venes évek közepén. Mindket-
ten Újpestre járnak középisko-
lába, és csodálkozva ismerik fel, 
hogy mindkettőjüket kizárólag 
ugyanaz az egy dolog érdekli: a 
rockabilly. Így született a Mystery 
Gang zenekar.

A rockabilly nemcsak egy zene, 
hanem egy életérzés, egy kultúrkör. 
A két fi atalnak teljesen egyértelmű 
volt, hogy ezt a zenét kell játszani-
uk, ezt az életérzést kell megélniük. 

– Akkoriban még nem tudtuk, 
de visszatekintve már látom, hogy 
afféle „fényes elvonultságban” él-
tünk. Nem számított, hogy milyen 
évet írunk, meg hol is élünk valójá-
ban, semmi sem zavarhatta meg a 
mi kis rockabillyvilágunkat. Az öt-
venes évek zenéje olyan szabadságot 
adott, mint semmi más. Vad volt, lá-
zító, és nekünk pont ez kellett – me-
séli Egri Péter, a Mystery Gang éneke-
se, gitárosa.

– Minden más zene műanyagnak 
tűnt, így nem is érdekelt minket. Az 
iskolában sokan irigykedtek ránk, 
hogy merünk ilyen hülyék lenni, és 
hát elég menők voltunk akkoriban a 
suliban. A rockabillyt abszolút jelen-
nek és modernnek éreztük és érez-
zük mind a mai napig – teszi hozzá 

Passzinger Zoltán „Singer”, a zenekar 
nagybőgőse.

A trió 1998-ban alakult, és kül-
földön sokkal hamarabb lett ismert, 
mint idehaza.

– Nagyon sokat zenéltünk külföld-
ön, sokszor hónapokig nem is jöt-
tünk haza, legfeljebb a ruháinkat ki-
cserélni. A kilencvenes és a kétezres 
évek fordulóján itthon nem rúgha-
tott labdába egy rockabilly-zenekar 
– emlékszik vissza Singer.

A sok koncert meghozta a gyü-
mölcsét: Európa-szerte, sőt Ame-
rikában is népszerű lett a Mystery 
Gang. 

– Azért azt nem gondoltuk vol-
na, hogy a 2013-ban tagjai leszünk 
a Rockabilly Hall of Fame-nek. Még 
mindig hihetetlen, hogy Elvis Presley, 
Buddy Holly, Jerry Lee Lewis mellé 
minket is beválasztottak a Halhatat-
lanok Csarnokába – mondja Egri Pé-
ter.

Május 17-én, a Káposztásmegyeri 
Napon játszik a Mystery Gang, vagyis 
Egri Péter, Passzinger Zoltán és Tamá-
si László dobos. Ígéretük szerint egy 
másfél órás koncerten dübörög majd 
a rockabilly. Úgyhogy az újpestiek is 
érezhetik, hogy ez nemcsak egy zene, 
hanem egy életérzés.  J.M.

Mystery Gang 20.30 

Childrfen of Distance 17.30 

Kolompos 15.40 



Már 17 313-an kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                 oldalt!    
www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez! Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, 
amely szintén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.
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EURÓPAI PARLAMENTI 
VÁLASZTÁS – 2014. MÁJUS 25.
ÜZENJÜNK BRÜSSZELNEK:

TISZTELET MAGYARORSZÁGNAK
FIDESZ–KDNP-KAMPÁNYGYŰLÉS
Meghívott előadó: Kövér László házelnök
Időpont: 2014. május 13. (kedd), 17.00 óra
Helyszín: Újpesti Polgár Centrum (1042 
Budapest, Árpád út 66.) Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt! 
 Újpesti Fidesz

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormány-
zati képviselők május 12-én, hétfőn 17-től 
18 óráig, Bartók Béla önkormányzati kép-
viselő május 13-án, kedden 18-tól 19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 
Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905. Dr. 
Szabó Béla önkormányzati képviselő 
május 26-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tart 

fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, 
Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18 
óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7. 
Tel.: 06-70 372-3119, 06-70 381-8193

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

Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati képvi-
selő, frakcióvezető (KDNP) minden 

hónap első hétfőjén, 18-19 óráig tart fogadó-
órát az Újpesti Kulturális Központ Lóverseny 
téri Közösségi Házában (IV., Lóverseny tér 6.)

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő – Újpest Lehet Más a Politika (LMP)
Tel.: 06-20 390-0566
www.facebook.com/LMPujpest
Újpesti LMP-iroda, 1041 István út 22., a 
Főposta mellett. Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, 
hívásra én megyek el Önhöz! 

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati kép-
viselő előzetes telefonon történt 

egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-as 
telefonszámon – bármikor; Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő előzetes telefonon 
történt egyeztetés alapján – a 06-1 369-
4205-ös telefonszámon, hétköznap 14-től 
17 óráig hívható – bármikor; Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő előzetes telefonon 

történt egyeztetés alapján – a 06-1 369-
4205-ös telefonszámon, hétköznap 14-től 
17 óráig hívható – a megbeszéltek szerint, 
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) tarta-
nak fogadóórát. Horváth Imre önkormány-
zati képviselő minden hónap első és máso-
dik szerdáján 17 órától – előzetes bejelent-
kezés alapján a 06-20 466-8576-os telefon-
számon – tart fogadóórát az Újpesti 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormány-
zati képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormányza-

ti képviselő, a Káposztásmegyeri Település-
részi Önkormányzat elöljárója minden 
hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig tartja foga-
dóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló u. 42–44., a 
TRÖK helyisége. Páli József Pál (1. evk.) 
önkormányzati képviselő minden hónap 2. 
hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Homoktövis Általános Iskola. 

 P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

A tarisznya mellé
Újpest középiskolásai április utolsó napján tartották ballagási ünnepségeiket. A tarisznya mellé Új-
pest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. ebben az évben különleges ajándékkal, az újpesti közép-
iskolák ballagó diákjainak fényképalbumából készült összeállítással tette emlékezetessé a nagy napot. 
Az Újpesti Napló ingyenes különszámából több példányt kaptak az ünnepeltek és a tanárok. 

További példányok – korlátozott számban, térítésmentesen – átvehetők az Újpesti Napló szer-
kesztőségében és az Ady Endre Művelődési Házban (IV., Tavasz u. 4.), továbbá az Újpest Márka-
boltban (IV., Szent István tér 6.). Az összeállítás elektronikusan az Ujpest.hu oldalon PDF-ben, il-
letve az Újpest-Káposztásmegyer Facebook-oldalon is elérhető.

Újpesti műsortükör
KIÁLLÍTÁS 
� Május 9., péntek, 18.00: Kiss János kép-
zőművész kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető május 24-ig. Polgár 
Centrum 
� Az Újpesti Művészek Társaságának 
csoportos kiállítása. Május 26-ig látogat-
ható. Ifjúsági Ház
� Bognárné Máriáss Veronika fazekas- és 
kerámiaszakkörének bemutatkozó kiál-
lítása. Karinthy Frigyes Művelődési Ház

KONCERT
� Május 9., péntek, 18.30: Orgonakoncert. 
Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola tanári 
hangversenye. Újpest-Kertvárosi Szent 
István-plébániatemplom

� Május 10., szombat, 19.30: Gluck: A 
rászedett kádi. Vígopera. Az Erkel 
Operastúdió előadása. Ifjúsági Ház

SZÍNHÁZ
� Május 10., szombat, 19.00: Hunyadi 
Sándor: Lovagias ügy. Zenés vígjáték 
három felvonásban. A Karinthy színház elő-
adása. Ady Endre Művelődési Ház
� Május 12., hétfő, 19.00: Hobo – verses 
előadói estek. Jim Morrison: Amerikai 
ima. Polgár Centrum

CSALÁDI PROGRAM
Május 10., szombat
� 6.00: Újpesti horgász- és csilisbab-főző 
verseny. (Előzetes jelentkezéssel.) Csömöri-tó

� 6.30: Bagoly Klub – Bakony túra. 
Indulás előzetes bejelentkezéssel a Megyeri 
Klubtól.
� 10.00–11.00: ÁllatgondoZoo szakkör. 
Malactanoda. Rex Állatsziget
� 20.00–22.00: Látványos csillagászati 
bemutató a Szent István téren

Május 13., kedd
� 9.30–11: Babajátszó. Kicsik és anyukájuk 
játszóháza. Ifjúsági Ház
� 10.00–12.00: Szoptatási tanácsadás. 
Lóverseny téri Közösségi Ház
� 10.00–13.00: Így kerek a világ. 
Rendezvény az Esélyegyenlőség Napja 
alkalmából általános iskolás ép és sérült 
gyerekeknek. Ady Endre Művelődési Ház
� Május 14–15., szerda, csütörtök: Játssz-
óra. Sokféle játék, biliárd, társasjáték és 
kézműveskedés iskolai csoportoknak. 
Ifjúsági Ház

ZENÉS EST
� Május 11., vasárnap 17.00–21.30: Hétvégi 
randevú. Ady Endre Művelődési Ház

ELŐZETES
Május 16., péntek
� 15.00: Nyíló rózsa lett a szívem. 
Nyárhívogató nótaműsor. Ady Endre 
Művelődési Ház
� 18.00: Májusi Örömzene. JSystem és 
Sam „Redbreast” Wilson. Akusztikus 
folkblues. Ifjúsági Ház
� 19.00: Művészeti Kavalkád. 3. alkalom. 
Inspirációk. Fellépnek: Kocsis Ildikó hárfa-
művész, Perfalvi-Zobor Tünde kortárs tán-
cos és Székely Edit fuvolaművész. Polgár 
Centrum
� Május 17., szombat, Káposztásmegyeri 
Nap, Újpesti Futó- és Kerékpáros 
Fesztivál. Kósa Pál sétány



„A legélesebb 
humor 
a fájdalmak 
mélyén van”
Május 10-én a Karinthy Színház 
Hunyady Sándor Lovagias ügy című 
komédiájával vendégeskedik az Új-
pest Színházban. A budai teátrum 
társalgójában beszélgettünk a darab-
ról és újpesti kötődéséről a rendező-
vel, Verebes Istvánnal.

– Ön szerint milyen egy jó vígjáték?
– Darabja válogatja. Vannak érdesebb és vannak 

lengébb vígjátékok. Én azt szeretem, ha nem különül 
el a mulatság a darab velejétől. Azt írja Karinthy, ha 
már a Karinthy Színházban beszélgetünk, hogy a leg-
élesebb humor a fájdalmaink mélyén van. A Lovagi-
as ügy is egy nagyon fájdalmas történet, amellett, 
hogy az előadáson lehet jókat mulatni. Arról szól, 
hogy valaki harminc évig egy munkahelyen húzza az 
igát, aztán történik valami, amitől elveszti az egzisz-
tenciáját, és ez a harminc év semmivé foszlik.

– Négy évtized színházcsinálás után nézőként 
tud önfeledten szórakozni a színházban?

– Nyilván szakmailag nézem az előadásokat, és 
ettől nem tudok elvonatkoztatni. Nem túl gyak-
ran, de azért van olyan, hogy egy előadás teljesen 
lenyűgöz. Viszont ha nem unalmas az egész, akkor 
én már hálás vagyok. Inkább legyenek benne hibák, 
csak ne unatkozzak!

– Egy színész még le tudja nyűgözni?
– A vallomásos alapállású színészeket szeretem, 

akik mellé nem kell nagy színházi trükköket kitalálni 
ahhoz, hogy hassanak. Szeretem, ha egy színész köny-
nyeden játszik, és mégis van benne valami, ami egy 
picikét mozgósítja a szívemet vagy az agyamat. Ren-
dezőként azok a színészek érdekelnek, akikben még 

van olyan tartalék, amit talán én tudok kihozni belő-
lük. Ezért dolgozom ritkán igazán nagy színészekkel.

– Azért én tudnám sorolni őket…
– Törőcsik Marira például nagyon sokáig fájt a 

fogam. Nagy áldás, hogy kétszer is dolgozhattam 
vele. Fantasztikus volt a közös munka. Törőcsik a 
világ egyik legjobb színésznője, ez nem kétséges. So-
kat tanultam tőle. Meg hát a régi nagyoktól, akik-
kel összehozott a sors: Kálmán György, Dajka Mar-
git, Mensáros, Szabó Gyula. Szóval, igaza van, való-
ban dolgoztam gigászokkal.

– Össze tudná foglalni, hogy milyen Verebes 
István színháza?

– Nézze, azt mondom mindig, hogy a nézők 
zöme pénzt ad a jegyért, ezt pedig én megpróbá-
lom megszolgálni. Nem untatom őket, szórakozta-
tok, megkísérelek létrehozni egy teátrumi attrak-
ciót. És számításaim szerint minden nézőtéren van 
hat, de legfeljebb hét néző, akiknek az előadás bizo-
nyos pontjain tudok valamit üzenni, ami talán több 
a szórakoztatásnál, kikapcsolódásnál.

– Van valamilyen újpesti kötődése?
– Igen, nagyon sokat hallottam róla kisgyerek-

ként. Az édesapám Újpesten töltötte a gyermekko-
rát. De messzebbről kezdem: a nagyanyám üzbég, 
a nagyapám pedig ott volt hadifogságban, ők ott 
találkoztak, az apám is ott született. Aztán a csa-
lád hazaköltözött, Újpesten telepedett le, és ott élt 
a háború kitöréséig. Az apám Újpesten volt szövő-
gyári munkás, mielőtt színész lett. Úgyhogy meg-
tiszteltetés, hogy az ő ifjúkorának színhelyén játsz-
szák a rendezésemet. JUHÁSZ MÁTYÁS

Az előadásra az Ady Endre Művelődési Házban 
válthatók jegyek.
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Negyven művész, 
negyven portré 
Május 5-én nyílt meg az Újpesti Mű-
vészek Társaságának portrékiállítá-
sa az Ifjúsági Ház Új Galériájában. A 
tárlatot Pilaszanovich Irén művészet-
történész ajánlotta a képzőművészet 
iránt fogékony látogatók fi gyelmébe, 
s a megnyitót, a hagyományokhoz hí-
ven, Szűts István zenész is emlékeze-
tessé tette saját szerzeményével. 

négy részből álló kiállítássorozat jelenle-
gi, második egységében május 26-ig három 
héten keresztül a társaság hivatásos és ama-

tőr művészei által alkotott képeket – portrékat – te-
kinthetnek meg az érdeklődők. 

– Negyven művész negyven alkotását válogattuk 
össze erre a kiállításra – mondja Nagy Imre Gyula 
festőművész, az Újpesti Művészek Társaságának el-
nöke. – Ennek során az újpesti művészek a legkü-
lönbözőbb technikával alkotva mutatják be a kép-
zőművészet egyik legizgalmasabb tematikáját, a 
portrét. 

A kiállítás különlegessége abban rejlik, hogy min-
denki, aki a művészet iránt érdeklődik, megtalálja a 
hozzá legközelebb álló művet. Találkozhatunk fest-
ménnyel, rajzzal és fotóval egyaránt.

A kiállítássorozat következő részeiben a fi gura és 
a táj különböző ábrázolásait mutatják be az újpesti 
képzőművészek. D. V.

A

Újpestről nagyon sokat hallottam kisgyermek 
koromban – mondja Verebes István

A kiállítás sorozatnak 
sikere van. A kép előterében

Bertalan Tivadar 
képzőművész
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Budapest Főváros IV. Kerü-
let Újpest Önkormányzata 
24/2011. (V. 9.) számú rende-
lete alapján pályázatot hirdet 
ÚJPESTI DIÁKÖSZTÖNDÍJAK 
ELNYERÉSÉRE a 2014–2015-
ös tanévre.

Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogas-
sa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a 
művészetek vagy a sport területén kiemelkedő-
en tehetséges újpesti tanulókat és hallgatókat.

A diákösztöndíjat pályázat útján, az alábbi 
kategóriákban lehet elnyerni:
1. Ugró Gyula tanulmányi diákösztöndíj
2. Bene Ferenc sport-diákösztöndíj
3.  Szőnyi István alkotóművészeti diákösz-

töndíj
4.  Házy Erzsébet előadó-művészeti diák-

ösztöndíj

A pályázaton – az egyéb feltételek fennállása 
esetén – azok a diákok vehetnek részt, akik 
a pályázat benyújtása évének első napján és 
a pályázat benyújtásának időpontjában is Új-
pesten bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

A diákösztöndíjak elnyerésének kategóri-
ánkénti feltételei:

UGRÓ GYULA TANULMÁNYI 
DIÁKÖSZTÖNDÍJ
1.  Az Ugró Gyula tanulmányi diákösztöndíjat 

az a pályázó nyerheti el, akinek a tanul-
mányi eredménye a pályázat benyújtását 
megelőző 4 tanulmányi félévben féléven-
ként elérte a 4,5-ös tanulmányi átlagot.

2.  Az Ugró Gyula tanulmányi diákösztöndíj 
elnyerésére irányuló pályázaton az a diák 
vehet részt, 

a)  aki a tanulmányait középiskola 11. vagy 
ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 
hallgatójaként államilag elismert alapkép-
zésben, mesterképzésben, illetve egységes 
osztatlan képzésben vesz részt, és 

b)  a tanulmányai során – az adott tanulmá-
nyi szinten – az első képesítését szerzi meg.

3. Az Ugró Gyula tanulmányi diákösztöndíj 
odaítélése során előnyt élvez az a pályázó, 
a)  aki a pályázat benyújtását megelőző 3 éven 

belül tanulmányi versenyeken, fővárosi, 
megyei, országos vagy nemzetközi szinten 
helyezést ért el;

b)  aki közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával 
rendelkezik;

c) aki tudományos munkát végez;
d)  aki halmozottan hátrányos helyzetű, illet-

ve fogyatékkal élő személy;
e)  akinek a családjában az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének a kétszeresét.

BENE FERENC 
SPORT-DIÁKÖSZTÖNDÍJ
1. A Bene Ferenc sport-diákösztöndíjat az a 
pályázó nyerheti el, aki 
a)  a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél maga-

sabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intéz-
mény nappali tagozatos hallgatójaként állami-
lag elismert alapképzésben, mesterképzésben, il-
letve egységes osztatlan képzésben vesz részt; és 

b)  a tanulmányai során – az adott tanulmányi 
szinten – az első képesítését szerzi meg; és

c)  a pályázat benyújtását megelőző versenyévadban 
ca)  egyéni sportágban a korosztályos orszá-

gos bajnokságokon I–III. helyezést ért el, 
vagy a korosztályos világversenyeken (Eb, 
vb) I–XII. helyezést szerzett, vagy

cb)  csapatsportágban a korosztályos, illet-
ve magasabb korcsoportos országos baj-
nokságokon I. helyezést elért csapat tag-
ja, vagy a korosztályos, illetve magasabb 
korcsoportos világversenyeken (Eb, vb) 
I–VI. helyezést elért csapat tagja.

2. A Bene Ferenc sport-diákösztöndíj odaíté-
lésénél előnyt élvez: 
a)  aki halmozottan hátrányos helyzetű, illet-

ve fogyatékkal élő személy;
b)  akinek a családjában az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a kétszeresét.

SZŐNYI ISTVÁN ALKOTÓMŰVÉSZETI 
DIÁKÖSZTÖNDÍJ
1.  A Szőnyi István alkotóművészeti diákösztön-

díjat az a valamely alkotóművészeti ágban 
kiemelkedő tehetségű pályázó nyerheti el, 

a)  aki a tanulmányait középiskola 9. vagy en-
nél magasabb évfolyamán végzi; vagy fel-
sőoktatási intézmény nappali tagozatos 
hallgatójaként államilag elismert alapkép-
zésben, mesterképzésben, illetve egységes 
osztatlan képzésben vesz részt; és

b)  a tanulmányai során – az adott tanulmányi 
szinten – az első képesítését szerzi meg, és

c)  a pályázat benyújtását megelőző 3 éven 
belül alkotóművészeti versenyeken, fesz-
tiválokon, fővárosi, megyei, országos vagy 
nemzetközi szinten helyezést ért el; és

d)  aki – amennyiben ilyen irányú tanulmányo-
kat folytat – a pályázat benyújtását megelő-
ző 4 tanulmányi félévben az alkotóművésze-
ti tantárgyakból jeles eredményt ért el.

2.  A Szőnyi István alkotóművészeti diákösztön-
díj odaítélése során előnyt élvez az a pályázó, 

a)  aki Újpesten aktív művészeti tevékenysé-
get végez;

b)  aki halmozottan hátrányos helyzetű, illet-
ve fogyatékkal élő személy;

c)  akinek a családjában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek a kétszeresét.

HÁZY ERZSÉBET ELŐADÓ-MŰVÉSZETI 
DIÁKÖSZTÖNDÍJ
1.  A Házy Erzsébet előadó-művészeti diákösz-

töndíjat az a valamely előadó-művésze-

ti ágban kiemelkedő tehetségű pályázó 
nyerheti el, 

a)  aki a tanulmányait középiskola 9. vagy en-
nél magasabb évfolyamán végzi; vagy fel-
sőoktatási intézmény nappali tagozatos 
hallgatójaként államilag elismert alapkép-
zésben, mesterképzésben, illetve egységes 
osztatlan képzésben vesz részt; és

b)  a tanulmányai során – az adott tanul-
mányi szinten – az első képesítését szer-
zi meg; és

c)  a pályázat benyújtását megelőző 3 éven 
belül előadó-művészeti versenyeken, fesz-
tiválokon, fővárosi, megyei, országos vagy 
nemzetközi szinten helyezést ért el; és

d)  aki – amennyiben ilyen irányú tanulmá-
nyokat folytat – a pályázat benyújtását 
megelőző 4 tanulmányi félévben az elő-
adó-művészeti tantárgyakból jeles ered-
ményt ért el.

2.  A Házy Erzsébet előadó-művészeti diákösz-
töndíj odaítélése során előnyt élvez az a 
pályázó, 

a)  aki az egyéni tehetség, teljesítmény meg-
mutatkozását célzó versenyeken ért el he-
lyezést;

b)  aki Újpesten aktív művészeti tevékenysé-
get végez;

c)  aki halmozottan hátrányos helyzetű, illet-
ve fogyatékkal élő személy;

d)  akinek a családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a kétszeresét.

A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített, 
a diákösztöndíj kategóriának megfelelő pá-
lyázati adatlapon lehet benyújtani.
Figyelem! A pályázó ugyanabban a pályázati 
fordulóban csak egy kategóriában pályázhat.

A pályázathoz csatolni kell:
a)  középiskolás pályázó esetében az oktatási 

intézmény ajánlását;
b)  felsőoktatási intézmény hallgatója eseté-

ben a hallgatói jogviszony fennállását iga-
zoló okmány eredeti vagy hitelesített má-
solati példányát;

c)  a pályázó és a vele egy háztartásban élő 
hozzátartozói (családja) Állami Adóható-
ság (NAV) által kiadott 2013. évi jövede-
lemigazolását;

d)  a tanulmányi, művészeti versenyeken 
(fesztiválokon), sportversenyeken elért 
helyezések és a végzett tudományos mun-
ka igazolását, a nyelvvizsga-bizonyítvá-
nyok másolatát;

e)  az Ugró Gyula tanulmányi diákösztöndíj 
esetében a pályázat beadását megelőző 4 
tanulmányi félév tanulmányi eredményét 
igazoló okmányok hitelesített másolatát, 
illetve a Szőnyi István alkotóművészeti di-
ákösztöndíj és a Házy Erzsébet előadó-mű-
vészeti diákösztöndíj esetében erre az idő-
szakra vonatkozóan az adott művészeti 
tantárgyak eredményét igazoló okmányok 
hitelesített másolatát;

f)  a halmozottan hátrányos helyzet fi gyelem-
bevételéhez, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott eljárásban tett önkéntes szü-
lői nyilatkozat másolatát.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HA-
TÁRIDEJE: 2014. SZEPTEMBER 30.
A benyújtás helye: Budapest Főváros IV. Kerület 
Újpest Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, 
Ifjúsági, Sport-, Művelődési és Oktatási Osztály 
(1042 Bp., IV., István út 14. I. 37.)

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A diákösztöndíjak odaítéléséről – a Közmű-
velődési, Oktatási Bizottság javaslata alapján 
– a képviselő-testület dönt. A diákösztöndíj-
ban részesített diákok nevét a helyi sajtóban 
és az internet útján közzé kell tenni.

A DIÁKÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE ÉS IDŐTARTAMA
A diákösztöndíj havi összege:
a)  középiskolai tanuló esetében a kifi zetés 

időpontjában érvényes minimálbér 20%-a, 
(jelenleg 101 500 Ft 20%-a; azaz 20 300 Ft);

b)  felsőfokú oktatási intézmény hallgató-
ja esetében a kifi zetés időpontjában érvé-
nyes minimálbér 40%-a (jelenleg 101 500 
Ft 40%-a; azaz 40 600 Ft).

A diákösztöndíj megállapított mértéke nettó 
összegként kerül kifi zetésre, amelynek esetle-
ges adó- és járulékterheit az önkormányzat vi-
seli. A diákösztöndíjat a képviselő-testület két 
tanulmányi félévre, 10 hónapra ítéli oda. A ki-
fi zetés havonta, banki átutalással történik. 

A diákösztöndíj folyósítását meg kell szün-
tetni, ha a diák a tanulmányait – bármilyen 
okból – megszakítja vagy befejezi. 

A folyósítási időszak második félévében a 
diákösztöndíjat csak akkor lehet kifi zetni, ha 
a diák tanulói, illetve hallgatói jogviszonya eb-
ben az időszakban is fennáll. A második félév-
re vonatkozó tanulói, illetve hallgatói jogvi-
szony (aktív félév) fennállásának igazolását 
legkésőbb február 28. napjáig kell benyújta-
ni a Polgármesteri Hivatalhoz. Ennek elmara-
dása esetében a diákösztöndíj a második félév-
re nem folyósítható. Ha a diák jogosulatlanul 
veszi fel a diákösztöndíjat, úgy őt a jogosulatla-
nul felvett összeg visszafi zetésére kell kötelezni.

A fentiek alkalmazásában az első tanulmá-
nyi félév szeptember 1-jétől február végéig, míg 
a második félév március 1-jétől június végéig 
tart. A pályázati adatlap átvehető a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában – Buda-
pest IV., István út 15. –, illetve letölthető az ön-
kormányzat honlapjáról. (www.ujpest.hu).

Az a pályázó, aki nem a formanyomtat-
ványon vagy hiányosan kitöltött adatlappal 
pályázik, illetve nem csatolja a pályázathoz 
szükséges mellékleteket, vagy pályázata ha-
táridő után érkezik meg, automatikusan ki-
zárja magát a pályázati eljárásból.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvi-
lágosítást adnak az Ifjúsági, Sport-, Művelő-
dési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-
3101/106-os telefonszámon.
Újpest, 2014. április

DR. MOLNÁR SZABOLCS alpolgármester
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Isten éltesse, Titi bácsi!
Hetvenötödik születésnapját ünnepelte május 8-án 
az Újpest legendássá vált támadóötösének – Fazekas, 
Göröcs, Bene, Dunai II., Zámbó – karmestere, az agy-
tröszt, Göröcs Titi, azaz Göröcs János, aki tizenöt év alatt 
öt bajnoki címet ünnepelhetett a lila-fehérek színeiben.

A

Az év elején igazolt az UTE birkózószakosztályá-
ba a húszesztendős kadettvilágbajnok. Németh 
Zsanett az eltelt alig öt hónap alatt sikert siker-
re halmozott, és nem csak a korosztályos verse-
nyeken. Talán nem is véletlen, hogy a magyar 
felnőttválogatottban is helyet követelt magá-
nak. Ráadásul már felnőtt magyar bajnoki cím-
mel is büszkélkedhet. 

Zsanett egészséges önbizalommal készült az áp-
rilis végi magyar bajnokságra. Edzője szerint esé-
lyesként lépett a szőnyegre. A szakvezetőnek nem 
kellett csalódnia, tanítványának a nyakába került a 
bajnoki aranyérem.

– Jól sikerült a felkészülésem – mond-
ta a bajnok. – Köszönhető ez a rengeteg 
edzésnek, a fantasztikus japán edzőtá-
borozásnak és az UTE-ban folyó trénin-
geknek is. A versenyen erősnek éreztem 
magam, elég könnyen vettem az akadá-
lyokat. Tussal és technikai tussal is nyer-
tem, nagyon örülök a sikernek.

– Zsanett fantasztikusan versenyzett, és 
így, tizennégy év után ismét van magyar bajno-
ka az UTE-nak – vette át a szót Kapuvári Gábor 
edző. – Látszott rajta, hogy nem ismer akadályt, 
nem fél senkitől, hiszen bízhatott az elvégzett 

rengeteg munkában. A magyar bajnokság 
előtt több nemzetközi versenyen is jól 
szerepelt, érmekkel tért haza, pedig a 
felnőttek között birkózott. 

Zsanett és edzője tisztában van 
azzal, hogy nyáron nem unatkoz-
hatnak. Júniusban ugyanis Zsani a 
junior-Európa-bajnokságon, majd 

néhány héttel később a világbaj-
nokságon lép a szőnyegre.

– Biztos vagyok abban 
– jelentette ki Kapuvári 

Gábor –, hogy Zsanett 
legalább dobogós 
lesz mindkét ver-
senyen. Szerintem, 
de ezt csak csend-
ben mondom, akár 

aranyérmekkel is 
gazdagodhat. (gergely)

Zsanett aranyérmet 
nyert Újpestnek Fo

tó
: M
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magyar labdarúgás és a li-
la-fehér klub gazdag törté-
nelmének egyik legjobb fut-

ballistája briliáns technikai képessé-
geivel, játékintelligenciájával a hatva-
nas évek kiemelkedő klasszisjátékosa 
volt. 1957 és 1972 között másfél év-
tizeden keresztül futballozott a Me-
gyeri úton, ahol 339 bajnoki mérkő-
zésen 109 gólt szerzett. Ötszörös baj-
nok, kétszeres MNK-győztes.

A nemzeti válogatottban 62 talál-
kozón 19-szer talált be az ellenfelek 
hálójába. 

Göröcs János a római olimpián 
(1960) bronzérmet nyert, 1962-ben 
nyolc találatával a Közép-európai 
Kupa (KK) gólkirályi címét is elhódí-
totta. A VVK-döntőben és a KEK-elő-
döntőben is pályára lépett a lila-fehé-
rek csapatában. 1972-ben Tatabányá-
ra igazolt, ahol KK-győzelmet szer-
zett. 1985-től a klub örökös bajno-
ka, majd Újpest és Budapest díszpol-
gára lett.

Edzői pályáját az Újpest serdülői-
vel kezdte 1974-ben, majd 1976-tól 

Kuvaitban tanította a futballt. Az Új-
pest felnőttcsapatának 1985 és 1988 
között volt az edzője, irányításá-
val 1987-ben bajnoki ezüstérmes és 
MNK-győztes lett az Újpesti Dózsa.

Boldog születésnapot, Göröcs Já-
nos!  gg

Budapest-kupa 
a Jégcsarnokban
A 27. Budapest-kupa Nemzetközi Judoversenyt a Me-
gyeri úti Jégcsarnokban rendezte meg a fővárosi szövet-
ség. Szombaton és vasárnap az utánpótláskorú cselgán-
csosok mérték össze tudásukat a szépszámú közönség 
előtt. A verseny külön érdekessége volt, hogy az U18-as 
és az U15-ös korosztály az ifjúsági Európa-bajnokságra, 
illetve a serdülők az Európa-kupára válogatóztak.

A rendezők Európa számos országába küldtek meghívót, amelyet elfogadott – 
a teljesség igénye nélkül – Litvánia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, 
Németország, Ausztria vagy éppen Csehország is. A szövetség elnöke, Petrányi 
Imre megelégedetten konstatálta, igen jó mezőny gyűlt össze a Megyeri útra.

Az UTE judoszakosztályának Újpesten lakó eredményes versenyzőit mindkét 
versenynapon önkormányzati képviselők köszöntötték. Királyházi Dénesnek, 
Balog Máténak és Ötvös Patriknak Balázs Erzsébet, Waczulik Richárdnak Né-
meth Edit Éva, Harmat Eszternek és Trencsényi Ádámnak dr. Szabó Béla, Szat-
mári Györgynek pedig Hladony Sándor adta át az elismerést. Sajnálatos sérülé-
se miatt Mauks Ákos később vette át a jutalmat.  (G)
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Gondozás
� Keresem – elsősorban a XIII. vagy a IV. ker.-ből – azt 
a megbízható, rendezett háttérrel rendelkező, káros 
szenvedélyektől mentes és leinformálható középkorú 
hölgyet, aki megegyezés szerinti honorárium ellené-
ben idős párom gondozásában, ápolásában – megbe-
szélés szerinti időpontokban – segítségemre lehet. Ki-
zárólag fényképes levelekre válaszolok! Érdeklődni az 
edebedebede@gmail.com e-mail címen lehet.

Szolgáltatás
� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás ga-
ranciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-
30 931-7486; www.annauklima.hu

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászá-
rók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakí-
tását vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss 
Ernő, tel.: 06-30 447-4853

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-
fajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szere-
lést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, har-
monikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, 
karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, 
előre egyeztetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Ja-
vítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-
2023, 06-70 234-7759

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

� Redőny alumíniumból, fából, reluxa, szalag-
függöny, szúnyogháló, sávredőny, kirakatre-
dőny, napellenző készítését, javítását vállalja 
rövid határidővel újpesti vállalkozó. Tel.: 233-
1876; 06-30 280-4053; 06-30 961-1920

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vé-
cék cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

Társasházkezelés
� Társasházkezelést vállalunk, teljes körű ügy-
intézéssel. Folyamatos 24 órás ügyeleti rendszer 
megoldott. Cégünk újpesti székhelyű irodá-
val rendelkezik. Újmegyer Kft., tel.: 06-30 965-
4845, 06 30-965-4844

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, IV., Szent István 

tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtökön: 10-17 óráig. 
�  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 
árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

Kereskedelmi egyesület
 OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős 

� raktáros � logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

In gat lan el adó
� Eladó Tulajdonostól Megyeren 2 szobás, jó be-
osztású, 75 m2-es, összkomfortos, felújított családi 
ház, garázzsal, 420 m2-es telken, csendes utcában. 
I.á.: 31,49 M Ft, tel.: 06-30 604-6876

� Eladó kettőszintes új ház, 4 szoba, 2 fürdő, ga-
rázs, pince, ásott kút, kívülről szigetelt 125 m2-es. 
Rendezett telek, piros zsindelytető a garázson és a 
házon is. I.á.: 32,5 M Ft, tel.: 233-0813, 06-20 426-
7842

� Újpesten a Hárfa utcában 872 m2-es telken 110 
m2-es átlagos állapotú családi ház tulajdonostól el-
adó. Eladási ár: 49 M Ft, érdeklődni: 06-30 383-3438

� Újpesttől 55 km-re, a 2-es úton, Nógrád község-
ben eladó 1/1 tulajdonú, 731 m2-es belterületű te-
lek. Közművek a telek előtt. 950 ezer Ft irányáron, 
tel.: 06-20 959-7217

� Újpesten könnyen két lakássá alakítható, 105 
m2-es, egyszintes, világos, 3 szoba+amerikai kony-
hás, nappalis, teljesen felújított, dupla komfortos, 
cirkós, szép ház sok extrával, csendes környéken, 
390 m2-es parkosított kerttel eladó. I.á.: 33,9 M Ft, 
tel.: 06-30 845-9029

� Erdőkertesen 150 négyszögöles telken 33 m2-es, 
komfortos faház, víz, villany, csatorna van, gáz az 
utcába, vegyes övezetben, főúthoz közel, teljes be-
rendezéssel eladó. Telefon: 06-1 783-9874, 06-30 
523-8174

� Eladó teljes berendezéssel, nagyoroszi falu szé-
lén, remek ellátással, közlekedéssel, 800 négyszög-
öl gyönyörű panorámás, hegyvidéki telek rengeteg 
gyümölcsfával, kis teraszos, kéthelyiséges téglaház-
zal (vezetékes víz, villany, fűthető), ott lakás esetére 
bővíthető. I.á.: 2,8 M Ft, tel.: 06-30 609-9681; e-mail: 
erimari49@gmail.com.

Ingatlancsere
� Elcserélem XIII. ker. 28 m2-es, felújított, utcai, gá-
zos, állógalériás önkormányzati összkomfortos la-
kásomat nagyobbra. 30–36 m2 vagy kisebb galéri-
ásra XVII. kerületig. Minden kerület érdekel, meg-
egyezünk. Tel.: 06-20 777-6824

Albérlet kiadó
� Albérlet kiadó Újpesten a Rózsa utcában. Ér-
deklődni lehet a megadott telefonszámon: 06-20 
960-7640

Oktatás
� Angolnyelv-tanárnő nyelvoktatást, nyelvvizsgá-
ra felkészítést, korrepetálást, érettségire felkészítést 
vállal nagy tapasztalattal, tel.: 06-20 410-1917 
 
� Matematikakorrepetálás minden szinten, 
példacentrikusan úgy, hogy a matekot is megked-
veli. Tel.: 06-1 360-1657, 06-20 927-0270

Régiség
� Készpénzért vásárolok régi könyvet, térképet, 
képeslapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, dia-
film, jelvény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, akár 
teljes hagyaték is. Lomtalanítást vállalok. Régi dol-
gait tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-20 924-
4123

� Almási Katalin vásárol magas áron (első vevő-
ként) készpénzért bútorokat, festményeket, kar-
órát, zsebórát, faliórát, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, csillárt, könyveket, kitüntetést, 
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, ezüs-
töt, ékszert, mindenféle régi tárgyat. Teljes hagya-
tékot díjtalan kiszállással hétvégén is! Tel.: 06-20 
597-8280

Mágus
� Misztikus csillagjeggyel született mágus és mes-
terjós jövendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, sze-
relmi kötés, munka-, üzlet- és sikermágia. Ren-
dezvényekre meghívásokat elfogadok, tel.: 06-70 
214-9230

MÁJUSI MUZSIKA

Tanári hangverseny
Szeretettel várják az érdeklődőket az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola tanári 
hangversenyére az Újpest-Kertvárosi Szent István-plébániatemplomban (IV., 
Rákóczi tér 4–6.) 2014. május 9- én 18.30 órától. Közreműködnek: Petrován 
Mária orgonán és a zeneiskola művésztanárai. Vendég: Ürmössy Imre, a debre-
ceni Csokonai Nemzeti Színház operaénekese. Műsoron: Pachelbel, Bach, Vival-
di, Schubert, Verdi és Honegger,művei.

A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A ZENEISKOLA FELLÉPŐI 

Vidám tavaszi est Donizetti zenéjével
Május 21-én, szerdán este 19 órakor az Újpesti Ifjúsági Ház nagytermében Do-
nizetti Don Pasquale című vígoperájának keresztmetszetét hallhatják az érdek-
lődők. Közreműködnek a Kroó György Operastúdió növendékei (művészeti ve-
zető: H. Németh Lujza) és a Koncertmuzsika Zenekar. Vezényel: Bíró Attila.

A belépés ingyenes, adományokat köszönettel fogadnak a koncert támoga-
tására. Koncertmuzsika Zenekar

Tánctanfolyam indul
Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat 20 órás sváb tánctanfolyamot 
szervez a tánchoz kedvet érző, tanulni vágyó felnőttek és fi atalok részére.

A tanfolyam helye: 1042 Budapest, Nyár utca 40–42.
Időtartama: 2014. május 20. – 2014. június 17. A táncpróbákat minden ked-

den 17-től 19 óráig tartjuk a Német Házban. A tanfolyam díja: 12 000 Ft, ame-
lyet 2014. május 20-án, a tanfolyam kezdete előtt lehet befi zetni a tanfolyam 
helyén.  A tanfolyam nem akkreditált! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Érdeklődés esetén visszajelzést kérek 2014. május 19-ig az unko@chello.hu és 
windtzsuzsa@t-online.hu e-mail címeken. Pappné Windt Zsuzsanna elnök
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A keresztrejtvény be-
küldendő soraiban ez-
úttal is egy bölcseletet 
rejtettünk el. A meg-
fejtéseket, kérjük, jut-
tassák el szerkesztő-
ségünkbe 2014. május 
19-ig. Levélcímünk: Új-
pesti Napló szerkesz-
tősége, 1043 Budapest, 
Tavasz u. 4., Újpesti 
Kulturális Központ – 
Ady Endre Művelődé-
si Ház. A megfejtése-
ket a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu e-ma-
il címen is fogadjuk. 
Kérjük, postacímüket 
internetes levelükben 
is jelezni szíveskedje-
nek. Az Újpesti Nap-
ló 2014. április 17-i 
lapszámában megje-
lent rejtvényünk he-
lyes megfejtői közül 
Boros János, Breiner 
Róbertné, Farkas Ti-
bor és Pail Istvánné 
olvasóinknak kedve-
zett a szerencse. A 
nyertesek az Újpest 
Márkabolt utalványa-
it vehetik át. Nyeremé-
nyükről levélben kap-
nak értesítést.

Újpesti Piacnap 
– megéri!
Az önkormányzat és az újpesti Szent István 
téri Piac- és Vásárcsarnok nagy sikerű kez-
deményezése, a Piacnap hétköznapi akci-
ókkal várja a vásárlókat! 

Az adott napokon reggel 7 órától a következő termé-
kek kaphatók rendkívül kedvező áron:

MÁJUS 13., KEDD – SERTÉSHÚSAKCIÓK
A Kolozsi és Kolozsi Húsker. a Kiscsarnokban a húsos 
csontot és a belsőségeket (máj, velő, pacal) 20% en-
gedménnyel kínálja.
A Duna-Muhari Bt. a Nagycsarnokban minden ser-
téstőkehúst 1099 Ft/kg-os áron, a csontos karajt 1350 
Ft/kg-ért árusítja.

MÁJUS 14., SZERDA – BAROMFIAKCIÓK ÉS FORNETTI
Az A & A Kft. akciói a Kiscsarnokban: csirkemellfi lé 1299 
Ft/kg, kacsanyak 499 Ft/kg, kacsa far-hát 199 Ft/kg.
Az O.K. Baromfi  Kft. a Kiscsarnokban a csirkecombot 
és a csirkemellet 10% engedménnyel kínálja.
A Fornetti pékség a Nagycsarnokban 12 órától zárásig 
50% engedményt ad a Fornetti-termékekre.

MÁJUS 15., CSÜTÖRTÖK 
– ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS AKCIÓK
•  A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye Kkt.;
•  a Nagycsarnok 1. szektorban a Dream Com True Kft.; 
•  a 2. szektorban a Tuti-Pari Bt., az Er-Si-Moon Kft. és 

Péter Elemér;
•  a 4. szektorban Csóka Gyula, a Marsi Kft., a Titkó Fruit Kft., 

a DCS Sales Kft., az Apró-Évi Bt. és az Ego-Habian Kft.; 
•    a Duna sétányon a Gyümiker Kft. a zöldségeket, 

gyümölcsöket kínálja 10-20-30%-os engedmény-
nyel.  (x)

Keresse az „Akciós” zászló(ka)t!
Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac – Friss, olcsó, közeli 

Szombaton ismét Piac-Placc
Piac-Placc a Duna sétányon május 10-én, szomba-
ton délelőtt! Várjuk a vásárolni, nézelődni vágyókat, 
az érdekességeket, különlegességeket gyűjtőket!
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A kutyás és nem kutyás újpestiek az önkormányzat 
kutyabarát rendezvényein találhatnak egymásra

A Rutkai Bori Banda mesekoncertjén

A színpadon a Pécsi-suli tehetséges gyermekei
Ifjú hölgyek hűséges kísérőkkel

A Tarzan Park sátra alatt remekül telt az idő

A kutyás és nem kutyás újpestiek az önkormányzat

A húszéves Madarak zenekar és

a rajongók, köztük Németh Edit Éva 

képviselő és Tátrai Adrienn műsorközlő

Oszvald Marika most is elbűvölte a közönséget. Hladony Sándor képviselő virággal köszöntötte (jobbról: Tátrai Adrienn)

Izgalmas pillanatok a nyeregben ülve

Retromajális 
negyedszer
Fergeteges hangulatban, vattacukorillatban és 
nagy érdeklődés közepette teltek az Újpesti Ma-
jális programjai a Semsey parkban. Az önkor-
mányzat szabadtéri eseményén mindenki meg-
találta a kedvére való szórakozást a szép időben. 
A közösségi ünnepen a májusfa felállítását a Pé-
csi-suli zenés-táncos produkciói követték, majd 
Szép Bence bűvészprodukciójára, később a Szép 
Ernő Színház Csizmás Kandúr előadására gyűlt 
össze az aprónép. A DoKa Dance Stúdió növen-
dékeinek balettelőadását követően az operet-
tek sztárja, Oszvald Marika lépett színpadra, a 
későbbiekben pedig – a Madarak zenekar fellé-
pése után – szabadtéri mozi, a Csinibaba című 
fi lm vetítése következett. A majálissal, amely az 
első kutyabarát rendezvény volt a sorban, az ön-
kormányzat megkezdte a Találkozzunk többször! 
programsorozat nagyszabású szabadtéri rendez-
vényeit is. A folytatásra nem kell sokat várni, ta-
lálkozzunk a Káposztásmegyeri Napon is!
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