
ÚJPESTI PÁRBESZÉD IDÉN IS
Véleménye van? Mondja el! Szóljon 
bele, tegyen hozzá, legyen részese 
a közéletnek! Az Újpesti Párbeszéd 
során ismét lehetőség nyílik a vé-
leménynyilvánításra és a várossal 
kapcsolatos, személyes javaslatok 
közzétételére! 
 2. oldal

PINDUR PANDÚROK
Mini KRESZ-pálya, rendőrmotor 
és igazi egyenruhás segítség. A 
Pindur Pandúr programsorozat 
keretein belül, balesetmentes köz-
lekedés-felkészítéssel indult a hét-
fő reggel a Bőrfestő óvodában.  
 4. oldal

INGATLANUNK VÉDELME 
Otthonunk, irodánk, üzlethelyi-
ségünk, értékeink tolvajok elleni 
megvédésének három fontos pillére 
van: mechanikai védelem, az em-
beri odafi gyelés és az elektronikus 
védelem, távfelügyelet. A témáról 
Cserna Sándor közbiztonsági refe-
renssel beszélgettünk.  5. oldal

MIKLÓS LEDÖNTÖTT EGY NAGY 
FALAT, ÉS VILÁGBAJNOK LETT
Munkája mellett hosszú éveken át 
dolgozott azért, hogy a világ leg-
jobbja legyen. A kitartó, sokszor 
fájdalmas edzéseknek köszönhető-
en ma már világbajnok, Világkupa-
győztes az újpesti kick-box verseny-
ző, Tippanucz Miklós.  13. oldal
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Népszerű
a Semsey park
A kora nyári időben egyre többen mennek a Semsey Aladár 
parkba. A növekvő népszerűség nem véletlen. Az elmúlt pár 
hónapban jelentős átalakuláson ment át az újpestiek által csak 
Semseyként emlegetett tér. A megújulás folytatódik.  3. oldal
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Két kerék
Gurulok a bringával. Sík terület. Fák, 
bokrok, főút, most vigyázni kell. Fi-
gyelek a forgalomra. Jön egy autó, 
meg még egy, több száz, el ne üsse-
nek. Nem ütnek el, de jobb, ha vigyá-
zok, útjelző táblák, kiskutyák, zebra, 
öreg néni, napsütés, mindent látok, 
érzek. Szabadság.

A sebesség változó, lejtőről lefelé 
gyorsulok, lobog a hajam, száguldok. 
Gyönyörű utcák, kertek jobbra és 
balra, különféle életek. Egyszer min-
denkinek meg kell csinálni, olyan, 
mint a maraton. Vagy a félmaraton. 
Nem a teljesítmény a lényeg, 
az csak egy plusz. Nézni, 
nézni, észre-
venni min-

dent, az apró részleteket, folyamato-
kat. Egy ember a kúthoz megy vízért, 
üres a vegyesbolt, előtte nagy a tö-
meg, a parkban valami rendezvény 
van, ezer léggömb száll fel egyszer-
re, a sétány hangos. Jobb lábammal 
hajtok egyet, jön a bal, elbambulok, 
imádom. Nézelődni jó. 

Van, aki időre megy, tempó-tem-
pó, fél óra múlva a munkahelyen 
kell lenni. A pólót lecseréli, átvesz 
egy inget. Van, aki csak hétvégén 
megy bringázni, Római-part, Szent-
endre, vagy a Semsey. Legyen in-
kább a Farkaserdő, és legyen most 
hétvégén. Oda mindenki kimegy, 
még az is, akinek az erkélyen áll a 
biciklije. 

Hétvégén Farkaserdő, Káposztás-
megyeri Nap, igazi újpesti program. 
Futócipőt felpróbálni, bicikliláncot 
beolajozni! Így szól a felhívás. A nap 
hagyományosan a Futó- és Kerékpá-
ros Fesztivál tavaszi fordulójával indul. 
Az újpestiek mini és maxi kategóriá-
ban is róhatják a köröket, de a kutyás 
futás sem marad el. Lesz még közleke-

désbiztonsági játék, felfújha-
tó mászófal, trambu-
lin, szörfszimulátor, 
ÖKO Játszóház, kéz-
műveskedés, arcfes-

tés és a már jól ismert 
lufi hajtogató bohóc, 

mini vidámpark és 
zenei programok. 

Sportolni nem 
kötelező. Tán-
colni is lehet.

 V. G.
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Derű és bizakodás 
„Egy legyen bennünk az akarat, fel-
keresni a szenvedést és enyhíteni 
azt.” Így vélekedett Kossuth Zsu-
zsanna, országunk első főápolónője. 
Május 12-én, az ápolók nemzetközi 
napján megjutalmazták Újpest leg-
jobb ápolóit. 

ÚJPEST
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

2020
2015

Az ünnepségen Hollai 
Zsigmondé Éva, az Integ-
rált Gondozási Központ 
Intézményegység Vezetője 
köszöntötte a vendége-
ket. Beszédében kiemelte, 
az ápoló szakma legfon-
tosabb pillére a derű és a 
bizakodás, ami minden 
újpesti ápoló legnagyobb 
erénye. Az elmúlt évben 
végzett munkájáért hat 

ápolót jutalmazott Új-
pest Önkormányzata, így 
köszönve meg alázatos 
munkájukat. A jutalmak 
kiosztása után a dolgo-
zók közösen koszorúzták 
meg Kossuth Zsuzsanna 
emlékszobrát, és verse-
inek felolvasásával tisz-
telegtek munkássága és 
elhivatottsága előtt.  
 Kép és szöveg: D.V. 

Újpesti Párbeszéd idén is
Véleménye van? Mondja el! Szóljon bele, tegyen 
hozzá, legyen részese a közéletnek! Az Újpesti Pár-
beszéd során ismét lehetőség nyílik a vélemény-
nyilvánításra, és a várossal kapcsolatos, személyes 
javaslatok közzétételére!

Az Újpesti Párbeszéd idén egy nagyobb, a kormányzattal közös ter-
vezési folyamatba is illeszkedik. A Belügyminisztérium szervezésében 
megkezdődött az Újpesti Integrált Településfejlesztési Stratégia kidol-
gozása, mely nagyon fontos lépés az újpesti közösségi élet és a fejleszté-
sek szempontjából. Újpest helyi adottságait, lehetőségeit, problémáit, 
valamint az itt élő emberek, itt működő vállalkozások, intézmények és 
társadalmi szervezetek igényeit felmérve készít az önkormányzat egy 
tervet arról, hogy a következő 5-6 évben mely területeken és milyen 
jellegű fejlesztésekre lesz szükség.

Az elmúlt évek közös eredményei megmutatták, hogy a városveze-
tők legfontosabb feladata a közösségépítés. Céljuk, hogy az embere-
ket bevonják a döntésekbe, ezzel segítve, fenntartva az összetartó, erős 
közösségi működést. Az Újpesti Párbeszéd kapcsán megvalósult közös 
sikerek egyike Újpest saját uszodája, az SZTK átvétele és felújítása, a 
Találkozzunk többször! rendezvényei, továbbá az Újpesti Cseriti mozga-
lom és az ÚjpestKártya. 

Az idei párbeszéd a jövőbeni tervekről minden eddiginél szélesebb 
körű, nagyobb szabású lesz. Vegyen részt Ön is a közös a munkában, 
mellyel minden újpesti polgár együttesen alakíthatja a város jövőjét!

Töltse ki elektronikus úton a kérdőívet a www.ujpestiparbeszed.hu-n 
vagy nyomtatott formában az Újpesti Napló következő számában 
található szelvényen, és juttassa el az önkormányzathoz, a polgár-
mester részére!

– Elektronikus úton a www.ujpestiparbeszed.hu-n!
–  Postai úton az alábbi címre: „Újpesti Párbeszéd” 1439 Buda-

pest, Pf.: 699/1.
–  Személyesen, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalá-

nak ügyfélszolgálatára (István út 15.)
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– A tavaly októberben 
indult felújítás során 
új, korszerű sportpálya 
épült, amit a környéken 
lakók nagy örömmel fo-
gadtak. A kialakításnál 
tekintettel voltunk az 
otthonaikban pihen-
ni vágyókra is, ezért az 

egyszerű aszfalt helyett speciális sportburkolattal 
láttuk el a pályát – mondja Rádi Attila alpolgár-
mester. – Tősgyökeres újpesti srácként pontosan 
tudom, milyen a szabad délutánokon, hétvégéken 
a téren focizni, pingpongozni vagy kosarazni a 

haverokkal. A megújult Semsey most erre ad egy 
újabb lehetőséget. 

Az átalakulás a jövőben is folytatódik. Készül-
nek a tervek a kibővített, modern játszótér és új 
parki sétányok megvalósításához. Szabadtéri fi t-
neszpark, olimpiai emlékhely, pihenőligetek, gu-
miburkolatos futópálya is helyet kaphat majd a 
többhektáros park területén.

– Az alapos előkészítés, a tervek precíz kidolgozá-
sa sok időt vesz igénybe, de kollégáimmal azon dol-
gozunk, hogy minél hamarabb megvalósítsuk azo-
kat. Ezzel párhuzamosan dolgozunk az Ugró Gyula 
park megújításán is, az első ütem tervei hamarosan 
elkészülnek – mondja az alpolgármester.  D. V.

Népszerű a Semsey park
A kellemes, kora nyári időben egyre többen mennek a Semsey Aladár park-
ba is. A növekvő népszerűség nem véletlen. Az elmúlt pár hónapban jelen-
tős átalakuláson ment át az újpestiek által csak Semseyként emlegetett park. 
A megújulás pedig tovább folytatódik.

– Nagyon szép lett és várjuk a folytatást. 
Magam miatt a futópályának, a kislányom 
miatt pedig a megújult játszótérnek fogok 
a legjobban örülni – mondja Kanyó Katalin. 

– Ezen a lakótelepen nőttem fel, aztán egy 
rövid ideig nem itt éltünk, a kislányunk szü-
letésekor költöztünk vissza a Semsey park 
mellé – meséli Feró Ildikó. – Örömmel ta-
pasztaljuk, hogy Újpest és a Semsey park is 
folyamatosan fejlődik. Anyaként a legjobb 
ötletnek a gumiszőnyeges sportpályát, illet-
ve a játszótéri ivókutakat tartom. 

 A Városgondnokság munkatársai  
virágba borítják városunkat.

EGY KÉP – EGY MONDAT

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program
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Pindur 
pandúrok 

Mini KRESZ-pálya, rendőrmotor és 
igazi egyenruhás segítség. Így in-
dult a hétfő reggel a Bőrfestő ovi-
ban. No nem azért, mert a gyerkő-
cök bármi ramazúriba keveredtek 
volna, csupán a Pindur Pandúrok 
programsorozat folytatódott. 

– Ez a program a Két kéz, két láb két keréken 
nevet viseli és a Nemzedékek Biztonságáért Köz-
hasznú Alapítvány, valamint az újpesti rendőrka-
pitányság hívta életre – magyarázza Párvy Patrí-
cia rekreátor, gyermekjóga-oktató. – A program 
több részből áll. Az első részben a biztonságos, 

balesetmentes közlekedésre készítjük fel a kicsi-
ket, majd egy torna keretein belül a helyes, kerék-
páros közlekedés szabályait sajátíthatják el. 

A legnagyobb sikert a rendőrmotor aratta. A 
gyerekek kígyózó sorokban álltak, hogy nyereg-
be pattanhassanak és, ha csak álló helyzetben is, 

de kipróbálhassák a zsaru járgányt. A szórako-
zást bicikliverseny követte, amelyhez a gyerekek 
szakmai segítséget is kaptak. A nyolc legjobban 
teljesítő pindur pandúr a május 29-i országos 
vetélkedőn folytathatja a tekerést.  

 Kép és szöveg: D. V.
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– Mit értünk mechanikai védelem alatt? 
– A mechanikai védelem célja a behatolás fi zikai 

megakadályozása. Ilyen eszközök lehetnek a speci-
ális kulccsal nyitható biztonsági zárak az ajtón, a 
többpontos zárszerkezetű bejárati ajtó, a heveder-
zár, rács az ablakokon, redőny, valamint az ütés- és 
törésállóvá alakított üvegfóliák is. A mechanikai vé-
delmi eszközök a kisstílű bűnözőket elriaszthatják, 
de a többségüknek csak rövid ideig tartó akadályt 
jelentenek. Azért is fontos, mert a rossz szándékú 
emberek is mindig a legkönnyebb utat választják. 
Oda fognak bemenni, ahol nincs mechanikai véde-
lem, vagy ahol nyitott ajtót, ablakot találnak.

– Mit tehetünk még otthonunk védelméért?
– A védekezés következő eleme az emberi körülte-

kintés. A betörésvédelem csak fegyelmezett felhasz-
nálás mellett lehet eredményes. Ha elmegyünk ott-
honról, minden nyílászárót zárjunk be. Akkor sem 
célszerű ajtót, ablakot nyitva hagyni, ha csak rövid 
ideig nem tartózkodunk otthon. Gyakori tévedés, 
hogy a szomszéd úgyis vigyáz a házunkra. Ne vár-
juk el szomszédjainktól, hogy minden pillanatban az 
otthonunkra fi gyeljenek, vagy egy esetleges betörés 
során közbeavatkozzanak. Ha elmegyünk otthonról 
és a szomszédok megbízhatóak, akkor viszont beszél-
jünk velük, hogy fi gyeljenek otthonunkra, irodánkra, 
ingatlanunkra, de természetesen ez sem elegendő a 
biztonsághoz, azonban növeli azt.

– Mit értünk távfelügyelet alatt és miért hasznos?
– A megfelelő riasztórendszer kiválasztása és ki-

építése lehet az első lépés értékeinek igazi védelmé-
ben, a nagyobb fokú védelem következő lépcsőfoka 

pedig a távfelügyeleti szolgáltatás együttes igény-
bevétele. Egy szakszerűen kialakított elektronikus 
távfelügyeleti rendszer szinte kijátszhatatlan, mert 
minden esetben jelezni fog, ha illetéktelenek próbál-
nak bejutni a védendő ingatlanokba. A riasztók nem 
akadályozzák meg a betörési kísérletet, viszont a táv-
felügyelet segítségével azonnal jelzik azt. Ha felirattal 
jelzi, hogy ingatlanára távfelügyelettel vigyáz, akkor 
ez már önmagában is elrettentő lehet a bűnözőknél. 

A távfelügyelettel kiegészített riasztó jelentősen 
csökkenti az esetleges károkat. A védelem kialakí-
tásának utolsó lépcsője annak az eldöntése, hogy 
kire bízza a távfelügyeletet. A saját telefonra érkező 
jelzés mellett vagy helyett érdemes igényelni egy 
biztonságtechnikai cég távfelügyeleti szolgáltatá-
sát. Ekkor egy szerződés garantálja, hogy megadott 
időn belül szakemberek érkeznek a lakásba, ameny-
nyiben illetéktelenek próbálnak meg behatolni. 

Az elmúlt évek statisztikája alapján egyértelmű-
en kijelenhető, hogy azokon a területeken, ahol sok 
ingatlanban alkalmazzák a távfelügyeleti rendszert, 
jelentősen csökkent a betörések száma. További 
pozitívumként szolgál, hogy a lakásra kötött biz-
tosítások összege általában jutányosabb, ha távfel-
ügyelet alatt álló ingatlanról van szó. 

Cím: 1042 Bp., Munkásotthon utca 66-68.
Tel.: 1/883-6858, e-mail: vagyonor@uvzrt.hu, 
honlap: ujpestivagyonor.hu
Kedvezmény: ÚjpestKártya megléte esetén 
bruttó 15.000 Ft kedvezmény új rádiós táv-
felügyeleti bekötésnél.

Az Újpesti Vagyonőr Kft. feladata vagyon-
védelmi, távfelügyeleti rendszerek kiépítése 
és működtetése, valamint élőerős vagyonvé-
delmi szolgáltatások biztosítása. 

Vállaljuk behatolás-, és tűzjelző rendsze-
rek; videó megfi gyelő-, és jelzőrendszerek; 
beléptető-, és áruvédelmi rendszerek kiépí-
tését, üzemeltetését, karbantartását. 

Lakások, üzlethelyiségek, irodák védelme 
érdekében 24 órás, kivonuló szolgálattal ki-
egészített távfelügyeleti biztonsági szolgálatot 
működtetünk. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleink 
riasztórendszereinek jelzéseit távfelügyeleti 
központunk segítségével a nap 24 órájában fel-
ügyeljük. Betörésjelzés vagy támadásjelzés be-
érkezése esetén diszpécserünk azonnal megte-
szi a szükséges intézkedéseket: értesíti az ügyfél 
által a távfelügyeleti szerződésben megadott 
személyeket, szervezeteket, valamint riasztja 
a járőrünket, hogy haladéktalanul induljon a 
riasztás helyszínére, és biztosítsa ügyfelünk sze-
mélyének és vagyontárgyainak védelmét.

Keressen minket, kérje ajánlatunkat, és 
érezze magát biztonságban!

Ingatlanunk megbízható védelme 
Otthonunk, irodánk, üzlethelyiségünk, értékeink tolvajok elleni megvédésének 
három fontos pillére van: mechanikai védelem, az emberi odafi gyelés és az elekt-
ronikus védelem, valamint a távfelügyelet. Ingatlanunk védelméről és a betörők 
elleni védekezésről Cserna Sándor közbiztonsági referenssel beszélgettünk.
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Ennek oka nem is feltétlenül a 
tudatlanság, sokkal inkább az a 
bábeli zűrzavar, ami egy idegen 
nyelv hallatán a fejünkben kelet-
kezik. A vöröstéglás épületben 
található Újpesti Nyelviskola ezt 
a zavart igyekszik rendbe tenni. 
– Idén húsz éve, hogy megnyi-
tottuk nyelviskolánkat – meséli 

Szloboda Anikó, az iskola veze-
tője. – Egészen pici kortól foglal-
kozunk nyelvoktatással, nagyon 
sokan keresnek fel bennünket. 
A legtöbben munkájuk miatt 
szeretnék magukat fejleszteni, 
de olyan is előfordul, hogy egy 
külföldi utazáshoz nyújtunk se-
gítséget. 

Kezdetben a két fő nyelvből, 
angolból és németből adtak órá-
kat, mára a dallamos spanyollal 
bővült a kínálat. 

– Tősgyökeres újpesti vállal-
kozóként az elsők közt csatla-
koztunk az ÚjpestKártya prog-
ramhoz. Örömmel tapasztaljuk, 
hogy egyre többen tudnak róla 
és veszik igénybe a kártya bizto-
sította kedvezményt.  D. V.

A kártyatulajdonosoknak 
már az első tanfolyam 

árából 5% kedvezmény jár.

ÚJPESTI NYELVISKOLA
1042 Budapest, Árpád út 56.

Tel.: (1) 369-8674

Do you speak english? 
No, ha még nagyobb a zavar, nein. Ugye hányszor 
kerültünk már ebbe a kellemetlen szituációba? 
A másik fél pedig áll értetlenül, hogy ha értjük a 
kérdést, és még válaszolni is tudunk, miért nem 
állunk vele szóba? 

Sorozatunkban olyan vállalko-
zásokat mutatunk be, amelyek 
csatlakoztak az ÚjpestKártya 
programhoz. Folyamatos kedvez-
ményekkel várják a kártyatulaj-
donosokat, tovább öregbítve az 
újpesti közösségépítés jó hírét.

Hyppolit, az örök
Kevés olyan meghatározó klasszikusa van a magyar fi lmtör-
ténetnek, mint Székely István 1931-ben bemutatott vígjá-
téka. A Hyppolit, a lakájt bizton nevezhetjük örökzöldnek, 
hiszen kiállta az idők próbáját: újra és újra visszakerült a 
mozikba (először 45-ben, majd a magyar hangosfi lm szü-
letésének huszonötödik évfordulóján, 56 októberében, vé-
gül 1972-ben), mindannyiszor zajos sikert aratva. 

Csak ezen a három utóvetítésen három és fél millióan látták, a televíziók műso-
rából pedig máig nem kopott ki. A felkapaszkodott kispolgár és a sznob inas tör-
ténetét mindenki ismeri, a fi lm poénjai beépültek a magyar folklórba, a Nemzeti 
Színház akkori vezető színésze, Csortos Gyula, az Operettszínház komikusa, Kabos 
Gyula, a kor legnagyobb amorózója, Jávor Pál, és partnere, a fi atal Fenyvessy Éva 
összenőttek a szerepeikkel.

A fi lmről már mindent elmondtak, amit lehetett, de megszületésének körül-
ményeit a nagyközönség talán kevésbé ismeri. A Hyppolitot Albert Samek prágai 
fi lmkereskedő cége, a Sonor-fi lm gyártotta, és szerették volna a német piacra is 
eladni, ezért rögtön két nyelven forgatták le. Ugyanazokba a díszletekbe előbb a 
magyar, majd a német színészek álltak be, így párhuzamosan két Hyppolit, a lakáj 
készült el. Zajos sikert azonban csak a hazai verzió aratott, a történet ugyanis – 
hiába alapul Molière drámáján, Az úrhatnám polgáron –, jellegzetesen magyar. 
Aktualitását máig nem vesztette el, ezért érdemes újra és újra elővenni. B.S.

F I L M
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Újpesti séta című rovatunkban arra vállalkozunk, hogy 
hétköznapi sétáinkat nem mindennapivá tesszük: a meg-
szokott útvonalakról letérve jobban megismerjük Újpestet. 
Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk. Sőt! Ha 
kedvük van, adjanak ötletet, merre tartson a következő, kö-
zös sétánk…

A Semsey
Elképzelem, ahogy jön a kissrác a Gör-
gey felől. Leszáll a villamosról, körbenéz, 
srégen jobbra fordul, megindul a park 
felé. Annyit tud csak, Semsey, ez maradt 
meg a fejében. A barátjától kérdezte, 
merre van ez a hely, hívta is magával, 
de aztán rájött, egyedül kell mennie. Az 
a terv, hogy mostantól minden nap le-
jön ide délután. Nem itt lakik, szeretné 
megismerni a környéket. És a lányt, akit 
a beiratkozásnál látott. Akkor hallotta 
ezt a nevet, Semsey. 

Rákeresett a neten, és megtalálta, 
hogy „Dr. Semsey Aladár Újpest pol-
gármestere volt 1922 és 1938 között. A 
hetvenes években épült panelházak által 
közrefogott park sok nyári családi prog-
ram helyszíne, például gyereknap, illetve 
az Újpesti Városnapok alkalmából.” Oké, 
tehát ez egy park, nem lesz nagy mutat-
vány megtalálni, beírja az útvonalterve-

zőbe. Nem várhat még hónapokat, mire 
elkezdődik a nyelvtanfolyam. Előtte lát-
nia kell a lányt a Semseyből. 

Leszáll a villamosról, körbenéz, srégen 
jobbra fordul, megindul a park felé. Nem 
jó, nem jó, szól közbe a rendező. Arrébb 
küldi az operatőrt, a kissrác meg menjen 
vissza a villamoshoz és jöjjön újra. Ne néz-
zen körbe, ne legyen bizonytalan. Kezében 
a mobil az útvonaltervvel, tehát tudja, 
merre kell menni, legyen határozott. Úgy 
lesz tökéletes a karakter. 

Visszamegy, újra jön. Határozottan. 
Csak a park közepén áll meg, tetszik neki 
a látvány. Körben panelek, belül vadiúj 
sportpálya. Itt kicsit lassítják a fi lmet, 
ahogy körbenéz a srác, aztán egy modern 
technikával felpörgetik az egészet, mintha 
apró mozaikokból lenne összerakva a kép. 
Menő kosárlabdapalánkok, modern játszó-
tér, pingpongasztalok, gumiburkolatos fu-
tópálya, és tele az egész emberekkel. 

A lány még nincs sehol, de ez nem is egy 
igazi történet. Csak elképzeltem.  

 V. G.

Ú J P E S T I  S É T A
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Bodnár Krisztina vagyok, a Benkő István Re-
formátus Általános Iskola és Gimnázium 4. m 
osztályos tanulója. Abban a megtiszteltetésben 
volt részem, hogy az alsó tagozatban én lettem 
az „Év tanulója”. Amikor először meghallottam, 
nem akartam hinni a fülemnek. Ahogy igazga-
tó néni mondta, hogy milyen versenyeket ért 
el, éreztem, hogy ez én vagyok. A legnagyobb 
megtiszteltetés az volt a számomra, amikor az 
igazgató nénivel kezet fogtam és gratulált ne-
kem. Ekkor értettem meg, hogy az iskolát sze-
retni kell, ahol megbecsülnek engem és még 
szorgalmasabban kell tanulni. Jó érzés volt, so-
sem felejtem el! Minden osztálytársam és bará-
tom gratulált. Telefonáltam minden rokonom-
nak is, és elmeséltem nekik nagy örömömet. 
Ezután még többet fogok tenni, hogy jövőre is 

elnyerhessem ezt a címet. Ebben az évben több 
versenyen is megmérettettem magam. Például 
az Országos Szépíró Versenyen, ahol második 
lettem. A Zsoltáréneklő Versenyen arany minő-
sítést szereztem. A Farsangi Vigasságok Körzeti 
Rajzversenyén különdíjat kaptam. Most az Or-
szágos Széchényi Könyvtár – Kódex versenyének 
eredményét várom társaimmal. A Gumicseresz-
nye rajztábor állandó táborozója vagyok, ahol 
sokat fejlődtem az évek során. Kedvenc tantár-
gyam a matematika, testnevelés és a hittan, de 
szeretem a nyelvtan, technika, és rajzórákat is. 
Szabadidőmben sokat olvasok, főleg Berg Judit 
könyveket. Rendszeresen járok lovagolni a Szilaj 
Lovas Parkba, ahol a kedvenc lovamat úgy hív-
ják, hogy Carlos. Kosárlabdázom csapatban, de 
jelenleg kedvenc időtöltésem a többféle Rubik-
kocka kirakása. Rekordidőm 20 másodperc. Jö-
vőre is szeretnék jó eredménnyel végezni ebben 
az iskolában.

D I Á K O K  Í R T Á KAz Év tanulója

Csatlakozz Te is az 

Újpestet 
lájkolók 
dinamikusan 
gyarapodó

 közösségéhez! 

www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer



A csendes, meditatív, vagy harsány és társasági 
horgásztípusok mellett a technikák is változatosak 
voltak. Többféle csalival próbálkoztak idén is, volt 
csonti, giliszta, csemegekukorica és különféle specia-
litások. Az, hogy ki mire esküszik, legyen a saját titka, 
egyvalami biztos, a már címvédőnek számító Sram 
Ferenc idén is megnyerte a versenyt egyéni kategó-
riában, 8,96 kg-mal. Ugyanebben a kategóriában 
második helyen végzett Molnár Ferenc 5 kg-mal, aki 
egyben a legnagyobb súllyal rendelkező halat fogta 
ki, mely 3,5 kg volt. A harmadik helyezett Péter László 
lett az egyéni kategóriában, egy 1,2 kg-os hallal. Csa-
patban a Csali Team lett az első 6,8 kg-mal, második 

az Újpesti Piac 1-es csapata 5,9 kg-mal, 
és harmadik a Q-kac 2,92 kg-mal. Az 

értékes nyeremények, kupák és 
horgászfelszerelések mellett min-
den résztvevő emléklapot kapott 
Újpest Önkormányzatától. A ver-
seny jó hangulatát fokozta a főző-

verseny is, a bográcsban főtt 
paprikás krumplit együtt 
fogyasztották a csapatok, 
akik mindenkit megkí-
náltak egy-egy tányér 
étellel. Senki nem ment 

haza éhesen.
 V. G.

Napsütésben horgásztak az újpestiek
Gyönyörű, napsütéses időben koncentráltak a zsákmányra május 9-én, múlt 
szombaton a hajnali óráktól egészen délután fél kettőig a Csömöri tó partján 
az újpesti horgászok. Többen órákon keresztül fi gyelték feszülten a botot, s 
voltak, akik lazán, nagy társaságban töltötték el az időt a felszerelés mellett.
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EBÉDMENÜ 990 Ft
HÉTKÖZNAP 12.00–14.00
VÁLASZTHATÓ SZENDVICS
  (0,25 l) 
  + KIS BURGONYA

Várunk az újpesti éttermeinkben: 1044 Budapest Külső Váci út 94-98, és 1045 Budapest Árpád út 183-185. 

A málna enyhén lilás-piros, édes, ala-
csony energiaértékű, 84 %-os víztartal-
mú, lédús gyümölcs. Sok értékes táp-
anyagot tartalmaz, 100 grammonként 
170 mg káliumot, 40 mg kálciumot, 30 
mg magnéziumot, 25 mg C-vitamint, és 
csak 34 kalóriát.

A gyümölcs fogyasztása segít karban-
tartani a vércukorszintet, csökkenti a 
magas vérnyomást, segít a menstruációs 
zavarokon. A málnában lévő apró magok 

jó hatással vannak a bélmozgásra.  Levét 
lázcsillapítónak, izzasztó hatású italnak is 
lehet használni. A nyári meghűlés legkelle-
mesebb gyógyszere a szobahőmérsékletű 
málnaszörp.

Legértékesebb frissen fogyasztani, gyü-
mölcssalátákkal, süteményekkel, gyü-
mölcstortákkal, desszertekkel. Üdítő, 
frissítő íze nagyon kedvelt a pudingok, 
jégkrémek, fagylaltok, gyümölcslevesek, 
szörpök palettáján. A gyümölcsleveket, 
gyümölcsteákat is díszíthetjük málnasze-
mekkel.

A málnát lefagyaszthatjuk, 
és egész évben felhasz-
nálhatjuk. Készíthetünk 
lekvárt vagy málnazse-
lét, amit édességek-
hez adhatunk.

Mutatós vendég-
váró a málnaturmix 
tejes vagy vizes vál-

tozata, vagy a málnahabos desszert. Tal-
pas poharakba babapiskótát darabolunk. 
A málnát tejszínhabbal elturmixoljuk és 
ráöntjük.

A málnalevél főzete ér- és pórusösszehú-
zó, valamint enyhén antibakteriális hatású. 
Teája cukorbajra, húgyúti betegségekre, 
meghűléses panaszokra, lázcsillapításra, iz-
zasztásra éppúgy alkalmas, mint a friss gyü-
mölcs. Naponta egy csésze málnalevéltea 
iszogatása bevált a várandós kismamáknál 
a reggeli rosszullétek enyhítésére. Cser-

anyagai hasmenéskor segíte-
nek, antibakteriális, összehú-
zó hatása a szájnyálkahártya 

gyulladásainál gargarizáló 
oldatként érvényesül 
előnyösen. Külsőleg, 
borogatásként is hasz-
nálható.
LETTNER ANNAMÁRIA 

dietetikus

A hónap 
gyümölcse 
a málna
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Futócipőt felpróbálni, bicikliláncokat beolajozni! A 
Káposztásmegyeri Nap már hagyományosan a Futó- 
és Kerékpáros Fesztivál tavaszi fordulójával indul. 
Az újpestiek mini és maxi kategóriában is róhatják 
a köröket, de a kutyás futás sem marad el. A prog-
ramoktól zsúfolt napon a bőség zavara lehet úrrá a 
legkisebbeken. Közlekedésbiztonsági játék, felfújható 

mászófal, trambulin, szörfszimulátor, ÖKO Játszó-
ház, kézműveskedés, arcfestés és a már jól ismert 
lufi hajtogató bohóc színesíti a programot. Ha ez 
még nem lenne elég, akkor eláruljuk, hogy egész nap 
mini vidámpark is lesz Káposztásmegyeren. A na-
gyobbak sem fognak unatkozni. A Rex Kutyaotthon 
Alapítvány és az Észak-Pesti Kutyás Szolgálat –  Ku-

tya Guru munkatársaitól kedvencük nevelésével és 
gondozásával kapcsolatos tanácsokat kaphatnak, és 
megismerkedhetnek a méltán híres Állatmentő Liga 
csapatával is. A nap folytatása még mindig a gye-
rekeknek kedvez. 15 órától egy Varázslatos utazást 
tehetnek Magyarországon,16 óra 15 perctől pedig 
Hevesi Imre zenés gyermekműsora következik. Ha a 
gyereksereg kimulatta magát, a felnőttek következ-
nek. 17.30-tól Feke Pál, Junior Prima- és Artisjus-dí-
jas színművész-énekes előadását láthatja a közönség, 
majd az ország legkeresettebb énekesnője, Tóth Vera 
énekel. Nemrégiben arról is lehullt a lepel, hogy az 
est meglepetésfellépője az egyik legjobb magyar 
koncertzenekar az Irie Maffi a lesz. 

Káposztásmegyeri Nap 2015
Kiélvezve az első nyári napokat és folytatva a szabadtéri programokat, má-
jus 16-án a Farkaserdő környékén lesz nagy zsongás. 
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A KAMERA FELVETTE ŐKET
A térfi gyelő központ ügyeletese értesítette a járőrö-
ket, hogy verekedő férfi akat lát az István úton még 
április végén. A rendőrök kiérkezésekor a dulako-
dók már nem voltak a helyszínen, azonban a felvé-
telek alapján azonosították őket és mindkettejüket 
elfogták a környéken. A 24 és 26 éves férfi aknak ga-
rázdaság miatt kell felelniük.

TETTLEGESSÉGIG FAJULT A VITA
Kocsmai verekedéshez riasztották a rendőröket az 
egyik Árpád úti sörözőbe május 1-jén késő este, 

ahol két társaság vitája fajult tettlegességig. A ki-
érkező rendőrök három férfi t a helyszínen elfogtak 
és a rendőrkapitányságra előállítottak. Csoportos 
garázdaság miatt indítottak ellenük eljárást.

PÁLYÁRA DOBTA
Hanggránátot dobott a pályára az egyik vendég-
drukker az Újpest-Győr meccsen a Megyeri úti 
stadionban május 3-án. A rendőrök a biztonsági 
kamerák segítségével a férfi t beazonosították és a 
mérkőzés befejezését követően igazoltatták. Sport-
rendezvényen elkövetett rendbontás miatt kell fe-

lelnie. Tettét beismerte, a rendőrség a nyomozást 
lezárta, hamarosan bíróság elé állítják.

MEGKEZDŐDÖTT A FELÚJÍTÁS
Elkezdődött az újpesti rendőrkapitányság 1962-
ben átadott épületének teljeskörű külső felújítása. 
Jelenleg az állványzatot szerelik. A külső felújítás 
során javítják a homlokzatot és kicserélik a nyílás-
zárókat is. Az épület belső tisztasági festése tavaly-
tavalyelőtt megtörtént, a mostani, külső munkála-
tokkal a tervek szerint augusztus 20-áig elkészülnek.
 MOA
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Bővülő közterületi 
szolgálat Káposztásmegyeren
Újfajta szolgálat bevezetésével erősítik a közterületi je-
lenlétet Káposztásmegyeren. Két rendőr és négy polgár-
őr lát el közterületi gyalogos szolgálatot.

Dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest rendőrkapitánya elmondta, a polgárőrök 
eddig is dolgoztak közösen a rendőrökkel, most azonban párban is járőröznek. 
Káposztásmegyeren két rendőr és négy polgárőr lát el gyalogos közterületi 
járőrszolgálatot május 7-étől. 

Káposztásmegyer mindkét lakótelepét lefedik. A szolgálat célja a „látható 
rendőrség” szemlélete jegyében, hogy még közvetlenebb kapcsolatba kerül-
jenek a lakossággal, és mindemellett természetesen a bűnmegelőzés is na-
gyon fontos. Az eligazításon elhangzottak szerint főként a betöréseket és a 
tárolófeltöréseket kívánják így megakadályozni, ezen kívül fi gyelnek a jármű-
feltörésekre, lopásokra is. (Az esetleges elkövetők azonosításában a folyama-
tosan bővülő térfi gyelő kamerarendszer is segít – a szerk.)

Dr. Terdik Tamás felhívta a fi gyelmet, hogy a polgárőrök önállóan nem in-
tézkedhetnek, a rendőröknek viszont jelezhetnek. Egyelőre a nappali órákban 
róják az utcákat. Az elkövetkező hetek eredményeit összesítik és értékelik, 
majd a jövőben eszerint határozhatják meg a napszakokat és a párosok össze-
állítását. A rendőrség mindkét újpesti polgárőrszervezetet felkérte a részvétel-
re, amihez az Észak-Pesti Kutyás Szolgálat is csatlakozott, egyelőre egy fővel. 
Ők szintén az első időszak összesítése után döntenek a folytatás mikéntjéről.

 Kép és szöveg: M. ORBÁN ANDRÁS

Újpest egyre biztonságosabb
Tovább javult Újpest közbiztonsági helyzete a budapesti 
kerületek rangsorában. Erre utal az Otthontérkép inter-
netes oldal városrészekre lebontott bűntérképe, amely 
a rendőrség hivatalos statisztikáit veszi alapul. Az oldal 
a kiemelt bűncselekmények összesítésével is foglalkozik.

Nemrégiben jelent meg az Otthontérkép.hu internetes oldal legújabb, ezer 
főre jutó bűnesetszám alapján készített statisztikája. Ez az összesítés a rend-
őrség honlapján közölt hivatalos információkra támaszkodik, és az ezer főre 
jutó éves bűnesetszámot veszi alapul. Ez alapján Újpest 2013 márciusa és 2014 
februárja között a negyedik legbiztonságosabb kerületnek bizonyult, de a tel-
jes tavalyi évet vizsgáló összesítés szerint előrébb léptünk a listán. A tavalyiak 
alapján a harmadik legbiztonságosabb városrész vagyunk, a rangsort pedig to-
vábbra is a belső kerületek zárják.

Az elemzés kitér a főbb bűncselekménytípusokra, például a lakásbetöré-
sekre. Ezekből Újpesten ezer főre vetítve csaknem harmadannyit regisztráltak, 
mint a legmagasabb arányszámú kerületben, és az autófeltörések száma is ala-
csonynak mondható. (Ez utóbbi és a járműlopások ellen tavaly nyár végén hat-
hatósan lépett fel az újpesti rendőrség.)

Korábban megírtuk: Újpesten tavaly csaknem ötödével csökkent az elkö-
vetett bűnesetek száma, az idei évet pedig kifejezetten a bűnmegelőzésre for-
dítják. Szintén beszámoltunk róla: a legkisebbektől az idősekig korosztályokra 
szabott előadásokkal igyekeznek felhívni a fi gyelmet a megelőzésre. Fontos cél 
az is, hogy a jogkövetők bizalommal forduljanak a rendőrökhöz.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Gyakran találkozhatunk 
a járőrpárosokkal

Újpest lett a harmadik 
legbiztonságosabb kerület



– A tévénézők az eredményhirdetésig 
követhették a Krakkóban történteket. A 
folytatásnak is vannak publikus részei? 
– kérdeztem az újpesti hokist.

– Nagy volt az öröm, de azt gondo-
lom, ez érthető. Ünnepeltünk persze, 
ki többet, hosszabban, ki pedig keve-

sebbet. Bevallom, én az utóbbiakhoz 
tartozom, nagyon elfáradtam a torna 
végére.

– Nem látszott a játékodon a fáradt-
ság.

– Jól sikerült a felkészülés, a bajnok-
ságban is sokat játszottam, az edzőim-

nek és az edzéseknek köszönhetően, 
jól bírtam a megterhelést. Éles helyze-
tekben is sikerült a legjobb döntéseket 
meghoznom, úgy gondolom, hasznára 
voltam a válogatottnak.

– Mennyiben volt más a mostani di-
adal, mint a 2008-as szapporói bravúr?

– A rajt előtt a szakemberek több-
sége úgy vélte, ezúttal mindenekelőtt a 
kiesés elkerülése, sokkal kevésbé a felju-
tás kiharcolása lehet a cél. Szerencsére 
tévedtek, mert a kiesés réme egyáltalán 
nem fenyegetett bennünket. 

– Mikor éreztétek, hogy van esély a 
feljutásra?

– Az olaszok elleni győzelem után 
már ki mertük mondani azt, amiben 
addig csak reménykedtünk. Feltüzelte 
a társaságot a győzelem, hiszen fi gyelve 
az ellenfeleket, éreztük, hogy van esé-
lyünk mindenki ellen. 

– A világbajnokság előtt néhány nap-
pal kapta meg a magyar állampolgár-
ságot a két kanadai klasszis. Nagyot 
dobott ez a csapaton?

– Ahogy mondani szokták: a mű-
sor nélkülük nem készülhetett volna 
el. Két igazán fantasztikus játékost si-
került megszerezni, akik apait-anyait 

beleadtak a játékba. Ráadásul, amikor 
egy picit megbillent a csapat, azonnal 
helyreráztak bennünket. Igazi vezér-
egyéniségeket ismertünk meg, röviden, 
nagyon jó, hogy nálunk játszottak. Per-
sze a magyarokról sem szabad megfe-
ledkezni, hiszen mi is alaposan odatet-
tük magunkat a siker érdekében.

– A sportban egy év hamar elsza-
lad. Miben reménykedhetünk majd az 
oroszországi világbajnokságon?

– Ismerve a mezőnyt, a tisztes helyt-
állásban. Ugye, nem kell sorolnom, 
hogy milyen válogatott csapatok vár-
nak ránk majd Oroszországban? Any-
nyit megígérhetek a csapat nevében is, 
megpróbáljuk megnehezíteni a legjob-
bak dolgát is a világbajnokságon.

– Egyedül voltál újpesti a csapatban. 
Szerinted mikor üdvözölhetünk a válo-
gatottban több lila-fehér hokist?

– Ha a szövetségi kapitány meghív 
másokat is a keretbe – mondta ne-
vetve. – Komolyra fordítva a dolgot, 
szerintem jövőre legalább hárman küz-
dünk majd a csapatba kerülésért. Jó 
lenne, ha nem volnék – bár az én he-
lyem sem biztos – egyedüli, mostoha-
gyerek a magyar válogatottban. (GG)

Miklós ledöntött 
egy nagy falat, és 
világbajnok lett
Munkája mellett hosszú éveken át dolgozott 
azért, hogy a világ legjobbja legyen. A kitartó, 
sokszor fájdalmas edzéseknek köszönhetően 
ma már világbajnok, Világkupa-győztes az új-
pesti kick-box versenyző, Tippanucz Miklós.

Három évvel ezelőtt még száznyolc kilósan je-
lentkezett az edzőterembe, ma pedig alig nyolc-
vanöt kilós a világbajnok. Hosszú út vezetett idáig, 
s az útnak még nincs vége. Rengeteg feladat vár 
még rá, hiszen az elkövetkezendő versenyeken már 
mindenki a világbajnokot akarja legyőzni.

– Doppingol a kihívás? 
– Sok sportoló azt vallja, hogy az első arany meg-

szerzése a legnehezebb. Osztom a véleményüket, 
de én úgy érzem, sőt már meg is tapasztaltam a 
Világkupán, hogy nagyon nehéz lesz megvédenem 
a világbajnoki aranyérmemet. Rettentően erős a 
mezőny, ráadásul a súlycsoportomban rengeteg a 
kihívóm. Persze nem félek, vállalom a nehéz mecs-
cseket, mert tudom, hogy milyen munkát végez-
tem el, tiszta a lelkiismeretem. Ha vesztek, akkor 

gratulálok a legyőzőmnek, és megpróbálok tanul-
ni a vereségből. 

– Most ne a vereségről beszéljünk, inkább a 
győzelmeidről. Kezdjük a világbajnoksággal. Mi-
lyen reményekkel utaztál Ausztriába? 

– Egy versenyző, ha igazi harcos, akkor nem gon-
dolhat másra, csak a győzelemre.  Szerencsére na-
gyon jól sikerült az egész éves felkészülésem, még 
az a kis módosítás is belefért, amit a Világkupa 
miatt meg kellett tennem.  Szóval, egyben voltam, 
mind fi zikálisan, mind pedig fejben. A 
verseny előtt arról is beszélgettem az 
edzőmmel, hogy mikor fogom már 
áttörni azt a bizonyos falat, mikor 
nyerek már egy nagy versenyt. Nem 
titok, az érmeim közül eddig hiány-
zott a legszebb színű, az arany!

– Nehéz verseny volt? 
Fájtak a győzelmek?

– Nagyon. A világbaj-
nokságon nincs gyen-
ge ellenfél. Az első 
pillanattól az utolsó 
másodpercig fi gyelni 
kell, hiszen egy apró 
kihagyásnak kataszt-
rofális következmé-
nye lehet. Röviden, azon-
nal leütnek és akkor vége a 

dalnak. Ezúttal minden összejött, mondhatom, 
valamennyi mérkőzésen én irányítottam, az ellen-
felek csak kapaszkodtak utánam. 

– Itt ülsz velem szemben, és nem látok monok-
lit, zúzódást. Egyáltalán, kaptál ütést, rúgást?

– A trikóm és a nadrágom eltakarja a folto-
kat. Mondhatom, alaposan megszenvedtem, fáj a 
combom, a bordám, a vádlim. De azt jól látod, a 
fejemen nem látszik a küzdelem. Igaz, vigyázok rá 
nagyon, nem is kaptam rá ütést már elég régóta.

– Világbajnoki arany után jött egy Világkupa-
győzelem. Melyik volt a nehezebb?

– Talán a vébé, mert ott sikerült áttörnöm azt a 
falat, amiről már az előbb beszéltem.  A Világkupa 
pedig azért volt nehéz, mert olyan közel volt a két 

verseny egymáshoz, hogy jóformán nem is 
pihentem ki magam. Edzettünk, edzet-

tünk, aztán már itt is volt a verseny. 
De a vébé győzelmem óriási lökést 
jelentett, olyan önbizalommal 
léptem a küzdőtérre, hogy még 
magam is csodálkoztam egy ki-
csit rajta. Jól ment a küzdelem 
is, nincs okom panaszra. Időm 
sincs siránkozni, ugyanis rövi-
desen újabb Világkupa-ver-

seny következik, ahol, mint emlí-
tetted, mindenki a világbajnokot akarja 
majd legyőzni. Állok elébe!  (gergely)

Dani Újpestnek is 
dicsőséget szerzett   
A magyar jégkorong-válogatott Krakkóban, bravúros telje-
sítménnyel feljutott a világelitet jelentő „A” csoportba. A 
csapatban egy újpesti játékos is terelte a pakkot, Kiss Dániel 
teljesítményével kivívta a szakemberek elismerését is.
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Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi 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

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők június 1-jén hét-
főn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 
56.) Tel.: 369-09-05

Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők június 1-jén, hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz Iroda
Jókay Attila június 8-án, hétfőn 17-18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária; Bartók Béla önkormány-
zati képviselők június 9-én, kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda 
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő június 22-én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz Iroda 

www.ujpestifi desz.hu

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

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

Perneczky László Önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo 
Újpesti LMP Iroda – István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne ön jöjjön, hívásra 

én megyek el Önhöz!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütör-
tökén 14 órától. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségé-
ben (1046 Budapest, Nádor u. 1.).

Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében (1046 Budapest, Nádor u. 1.). A fenti fo-
gadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369-4205 telefonszámon!
Dr. Barrel Zoltán minden hónap első szerdáján 17-18 óráig. Helyszín: Csokonai Vitéz Mihály Álta-
lános Iskola és Gimnázium(1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.) Előzetes bejelentkezés és időpont 
egyeztetés a 06 30 400-9297 telefonszámon lehetséges!
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart május 7-én, csütörtökön (Újpesten min-
den hónap első csütörtökjén) 13 órától az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének frak-
cióirodájában (IV. Nádor u. 1.). Bejelentkezés, vagy más időpont megbeszélése a 06-20-239-9136 
telefonszámon. MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

„KI MIT TUD?”RENDEZVÉNYSOROZAT
A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat évadzáró előadása május 19-én, kedden 10 órától lesz a Polgár 
Centrumban (IV. Árpád út 66.). A rendezvénysorozat védnökei: Dr. Trippon Norbert kerületi elnök 
és Horváth Imre országgyűlési képviselő. Jöjjenek el, nézzék meg a műsort, hozzák el ismerőseiket, 
barátaikat is! (Belépődíj nincs.) MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

Ingatlan eladó
� Elcserélném vagy eladnám budakeszi 
(nagyszénászugban) zártkerti ingatlanomat. 585 m2-
es telek, 30 m2-es téglaépület + melléképület, víz, 
villany van. A belterülethez legközelebb elhelyezkedő 
telek, lakókörnyezet ideális. IV-XIII. ker.-ben lakáscse-
re érdekel. Ár: 7.5 M Ft, tel.: 06-30 771-1186

� Eladó, Szadai 825 m2-es belterületi építési te-
lek bekerítve. Teljes közmű, gyümölcsfák, faház, 
kocsibeállóval áron alul. Érd: 06-30 440-8944

� Újpesthez közel, Sződligeten eladó, belterület ha-
tárán 1100 m2-es területű zárkert. Víz, villany van. I.á.: 
1,2 M Ft. Tel.: 06-20 530-1493 (áron alul).

� Újpesten, Rózsa utcában parkra néző, rendezett, 
másfél szobás (34 m2) tehermentes, V. emeleti, beköl-
tözhető, bútorozott panellakás (liftes) eladó. Kiváló 
ellátottság és közlekedés. I.á.: 8,8 M Ft, magánszemé-
lyek hívását várom 06-30 468-9860 telefonszámon.

Ingatlant kiad
� Siófok- Sóstón nyaraló eladó, kiadó. Tel.: 233-0907, 
06-30 242-8355

� Albérletbe kiadó május végétől 1 dolgozó hölgy 
részére 30 m2-es, külön bejáratú házrész, szoba, 
konyha, WC és zuhanyzóval. Bérleti díj 50 000 Ft/hó 
+ rezsi 25 000 Ft/hó 2 havi kaucióval, Újpest családi 
házas, csendes övezetében Megyeren. Érdeklődni: 06-
20 629-7468

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

Oktatás 
� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

� Angol nyelvoktatást vállalok napközben, Újpesten, 
a Baross utcában, gyerekek és felnőttek részére is, 
teljesen a kezdőtől középfokig. Tel.: 06-30-294-2520

Régiség
� Zsazsa Galéria! Azonnal, készpénzért vásárol! 
Tört fazonarany 6500-12000-ig, tört fazonezüst 
150-800-ig. Továbbá: antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, porcelánokat, pénzt, érméket és 
mindent, ami régi! Valamint teljes hagyatékot! 
FIGYELEM! A mézsárga borostyánt 500-1000Ft/
gramm áron vásároljuk. Várjuk szeretettel, XIII. 
ker., Hollán Ernő utca 4., Tel.: 350-43-08; 06-70-
884-4084, e-mail: antikicko87@gmail.com

� BOROSTYÁNÉKSZER-FELVÁSÁRLÁS 1000Ft-
tól/g áron. Arany: 6500 Ft-tól, ezüst: 350 Ft-tól. Régi 
bútorokat, festményeket, órákat, Herendi-Zsolnay-
Gorka dísztárgyakat, régi pengőt, érmét, kitüntetése-
ket, katonai eszközöket, teljes hagyatékot felvásáro-
lok készpénzért. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Cím: 
V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-20 914-0150

� Pappné Szilvia gyűjtő díjtalan kiszállással lakbe-
rendezési tárgyakat vásárol. Antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi 
pénzeket, kitüntetéseket, csillárt, szőnyeget, bizsukat, 
ékszereket és mindenféle régiséget, illetve hagyatékot. 
Tel.: 06-1 293-1759, 06-70 942-0806, 06-20 465-1961

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

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, iratot, 
képeslapot, katonai tárgyakat. Antik, régi bútor, pénz, 
jelvény, kitüntetés, ezüst, porcelán, akár teljes hagyaték 
is érdekel. Régi dolgait tegye pénzzé. Azonnal fizetek! 
Bármilyen lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 924-4123 

Állást kínál
� Állatkerti büfébe fagylaltos eladót keresek. 
Tel.: 06-20-994-5830

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

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javí-
tását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés 
díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 550-0269

� Ázik a tetője? Hívjon bizalommal! Tetőfedés, bá-
dogozás, lapostető-szigetelés. Ács. Kisebb javítást 
is elvállalunk. Tel.: 06-70-578-1468

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

� Festés, mázolás, tapétázás, 36 évi szakmai tapasz-
talattal. Korrekt árakkal, fóliatakarással, bútormozga-
tással. Forduljon hozzánk bizalommal. Tel.: 06-20 442-
9570, 06-1 369-6674

� KLÍMAtelepítés, karbantartás, javítás garanciával. 
Szezon előtti kedvezmény! „A” kategóriás hűtő-fűtő 
klímaberendezés beszerelve 130e Ft. Tel.:  06-30-864-
5544, www.annauklima.hu

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

Közös képviselő
� Aktuálissá vált a közösképviselő-váltás? Válasszon 
minket közös képviselőnek. Mi Újpesten az újpestiekért 
dolgozunk már több mint 20 éve. Amennyiben Önök 
is úgy akarják, mi máris megoldjuk a problémákat, és a 
teljes ügyintézést vállaljuk. Tel.: 06-30-965-4844

Festmény
� 19-20. századi magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. Telefon: 06-30-949-29-00 E-mail: 
nemes.gyula@nemesgaleria.hu. Nemes Galéria: 
1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

M E G N Y I T O T T U N K !

VIDÁM CSALÁD ÁRUHÁZ
Újpest, Király u. 23.

Május 1-től Törzsvásárlói

kártyára tehetnek szert, 

ami akár 20% 

kedvezményre jogosít!

Női, férfi , gyermekruházat,
cipő illetve táska kapható.

Extra méreteink:

3 XL – 10 XL-ig, illetve
cipő 49-es méretig

Nyitvatartás:
H-P: 9-18-ig, Sz: 9-13-ig

Borászati hagyományok és interaktív 
installációk találkozása a Mádi Aszúházban

Utazás egy szőlőszem belsejébe
A Tokaji borvidék és az aszú elválaszthatatlan fogalmak – e köteléket 
Mád legújabb beruházása, az Aszúház erősíti tovább. A júniusban nyi-
tó borarchívum és interaktív kiállítótér az egész régiót tekintve egyedi 
szolgáltatóközpont lesz, amelynek fő célja, hogy az aszúkészítés komplex 
folyamatát ismertesse meg a látogatókkal. Mindezt szórakoztató, interaktív, 
edukáló alkalmazásokkal; játékos, minden korosztály számára élvezhető 
technológiai bemutatókkal. Ha teheti, látogasson el a kiállításra. Érdemes!

www.aszuhaz.hu
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Tisztelt Pácienseink!
Megkérjük Önöket, hogy 

szíveskedjenek megjelenni a 
rendelőben szűrővizsgálatra azok 

a pácienseink, akik az elmúlt 
2 évben nem jártak nálunk.

Előzetes bejelentkezés alapján 
várjuk Önöket rendelésünkön.

Tel.: 06-1-370-09-45

Dr. Bágyon Szilvia és
Dr. Bokor Tamás
1041 Budapest,

 Liszt Ferenc u. 23/A

Lassú a gép? Lefagy?  
Netán nagyon melegszik, vagy 

programok / internet? Keressen 
bizalommal, tisztességesen 

munkáimra! 
Újpesten ingyenesen házhoz megyek 

Paulik Tamás

PC ÉS 
NOTEBOOK 

SZERVIZ

Az Újpesti Piac akciós ajánlatai:

ZÖLDSÉGEK: A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye Kkt.-nél nagy újbur-
gonya  298 Ft/kg, kicsi újburgonya  248 Ft/kg, narancs 298 Ft/kg, szamóca 
660 Ft/kg, zöldborsó 600 Ft/kg, paradicsom 600 Ft/kg, jonagold alma 380 
Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél zsákos burgonya 1000 Ft/10 kg, 
újburgonya 300 Ft/kg, eper 650 Ft/kg, kiwi 350 Ft/kg, fürtös paradicsom 550 
Ft/kg, karalábé 100 Ft/db.

HÚS AKCIÓK: CSAK KEDDEN a Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentesnél 
sertéslapocka, oldalas és dagadó 1160 Ft/kg, sertéscomb és tarja 1200 Ft/kg, 
sertéskaraj 1290 Ft/kg, lángolt kolbász 999 Ft/kg, csemegeszalonna 999 Ft/
kg, csirkecomb farrésszel 499 Ft/kg, csirke mellfi lé 1290 Ft/kg.

CSAK SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN a Virágcsarnok oldalában a Mátyás 
Húsnál sertéskaraj, comb, lapocka és tarja 1199 Ft/kg, sertés házizsír 499 
Ft/kg, sertés házi tepertő 1599 Ft/kg, kenyérszalonna 799 Ft/kg, csirkecomb 
699 Ft/kg, csontos csirkemell 999 Ft/kg, csirke mellfi lé 1299 Ft/kg.

VASÁRNAPI HÚSAKCIÓ május 17-én
A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt-nél május 17-én

Füstölt fej    899  Ft/kg helyett     499  Ft/kg
Füstölt húsoscsont   499  Ft/kg helyett     399  Ft/kg
Csirkeszárny    699  Ft/kg helyett     599  Ft/kg
Pulykaszárny    799  Ft/kg helyett     699  Ft/kg
Sertéscomb  1399  Ft/kg helyett   1299  Ft/kg
Sertésoldalas  1350  Ft/kg helyett   1150  Ft/kg
Marha leveshús  1399  Ft/kg helyett   1199  Ft/kg
Pacal   1299  Ft/kg helyett   1099  Ft/kg
Füstölt sertéscomb 2199  Ft/kg helyett   1799  Ft/kg
Füstölt oldalas  1799  Ft/kg helyett   1599  Ft/kg
Csirkefarhát    279  Ft/kg helyett     149  Ft/kg
Tyúk     799  Ft/kg helyett     699  Ft/kg

A Nagycsarnokban a Vértes-Ázsió Bt.-nél a tatárbifsztek 1499 Ft/fél kg, 
pácolt grill tarja, karaj és csirkemell 2500 Ft/kg helyett 1499  Ft/kg.

A Piac vasárnap továbbra 

is nyitva 7–14 óráig.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Kedves Hentes

Duna-Muhari Bt.

Optimus

Az Újpesti Keresztény Megújulási 
Alapítvány (ÚKMA) az újpesti 

fiatalok keresztény szemléletű neve-
lését, kulturális, önképzőköri tevé-

kenységét, tömegsport és táborozási, 
karitatív tevékenységet segíti, támo-

gatja, az Alapítvány szellemi és anyagi 
erőforrásainak hasznosítása révén. 

Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával 
támogassa tevékenységünket!
Adószámunk: 18021743-1-41

 Az ÚKMA számlaszáma: OTP Bank 
11704007-20124623
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Idén is ajándék 
muskátli 
Az előző évekhez hasonlóan, idén ismét három tő mus-
kátlit ajándékoz az önkormányzat az újpestieknek. 

Május 29-én két helyszínen, 9-11 óráig a Semsey 
parkban, 15 órától 17 óráig pedig Káposztásmegyeren, 
a Bőröndös utcai református templomnál várják az új-
pestieket. Május 30-án, a Családi Nap reggelén pedig 
8-10 óráig lehet majd átvenni a muskátlikat a víztorony-
nál, a parkoló melletti területen. 

Fontos! A muskátlit igénylők regisztrációs lapjuk és az 
újpesti lakcímkártyájuk vagy ÚjpestKártyájuk felmuta-
tását követően kupont kapnak, amivel átvehetik a virá-
gokat. A regisztrációs lap kivágható és előre kitölthető 
az eheti és a jövőheti Újpesti Naplóból.

A szervezőknek nem áll módjukban meghatalma-
zást elfogadni. Mindenki csak saját lakcímkártyájá-
val vagy ÚjpestKártyájával veheti át a muskátlit! 



TeSzedd! Újpesten is
A Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat idén is részt 
vesz a TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
elnevezésű programban, amely idén immár ötödik alka-
lommal valósul meg. 

A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” 
a TeSzedd! önkéntesei. A mozgalom célja, hogy közösen tisztítsuk meg szűkebb-
tágabb környezetünket.

Aki nem a Futó- és Kerékpáros Fesztiválon méretteti meg magát, az több új-
pesti helyszínen is segíthet a takarításban. 2015. május 16-án, szombaton, 9.00 
órai kezdettel például a Palotai-sziget természetvédelmi területén tartanak sze-
métszedési akciót.

Találkozási pont: 9.00: Zsilip utca, a betontömbnél; 9.30: Újpesti öböl.
A további helyszínekről, illetve egyéb tudnivalókról tájékozódni és az esemény-

re jelentkezni a http://szelektalok.hu/teszedd honlapon lehet. A programról a 
termeszetvedelem@fori.hu email címen érdeklődhetnek. 

Minden kedves érdeklődőt és lelkes önkéntest örömmel várnak!  D. V.


