
NáluNk a harmadik kupa
másfélmillió lakos, kétszázharminc-
négy település és több mint het-
venmillió perc sportolás. a kihívás 
Napja számokban. az idei rekord-
eredményekből Újpest is jelentősen 
kivette a részét, 2013 és 2014 után 
idén is elnyerte a legsportosabb vá-
rosnak járó elismerést.  3. oldal

SzázharmiNc éveS az uTe
az idén 130 éves Újpesti Torna 
egylet (uTe) relikviáiból nyílt kiál-
lítás az ifjúsági házban június leg-
első napján, amely a nagy múltú 
klub sportolóinak és százharminc 
évének állít emléket. a kiállítás az 
uTe alapításának napjáig, június 
21-ig tekinthető meg. 3. oldal

ÚjpeSTi gyermekNap
május utolsó vasárnapján a gye-
rekeké volt a főszerep. gyereknap 
alkalmából különleges és felejthe-
tetlen programokkal várta őket a 
Tarzan park, a vadgesztenye utca és 
a tűzoltóság is. Boldog gyerekekkel 
volt tele Újpest, hangos volt május 
utolsó napja.   4. oldal

ÚjpeSTeN legyeN az Új kórház!
az újpesti képviselő-testület meg-
szavazta: az önkormányzat minden 
támogatást megad, hogy a fővá-
rosba tervezett új kórház Újpesten 
épüljön fel. a döntéssel párhuza-
mosan a város aláírásgyűjtésbe kezd, 
bevonva az újpestiek közösségét is a 
döntés előkészítésébe.  6-9 oldal

Ú  pesti Napló
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Családi hétvége
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míg a családi Nap helyszíne elkészült, addig az utolsó tő  
muskátlik is gazdára találtak, tíz órától pedig gyermekprogra-
mok és koncertek szórakoztatták a közönséget.  2. oldal



Együtt
kezdődik. megint ugyanaz a műsor. 
anya mindig aggódik, a fater pedig 
el van varázsolva. a húgomról ne is 
beszéljünk. az öcsémről pláne. So-
kaknál ugyanaz a műsor. milyen jó, 
hogy van műsor! Foglalkoznak ve-
lünk. és mi egy idő után elkezdjük 
értékelni.

Barátság, párkapcsolat, család, 
veszekedés, konfliktus, megoldás, 
kibékülés, összetartozás. minden 
ellentét lehetőség, minden feszült-
ség erőforrás. egymásra fordított 
energia, mely létezik, pulzál. Ne-
gatív vagy pozitív irányban lüktet. 
működik, él. van.

Újpesten mi összetartozunk. 
családi Nap volt múlt szombaton 
és gyermeknap vasárnap. Többta-
gú családok, rokonok, barátok, sze-
relmespárok, osztálytársak együtt a 
szabadban. Sírás, nevetés, ujjongás, 
ordibálás, rohangálás, szórakozás, 
tánc, minden. jó volt látni. jó volt 
ott lenni.

Úgy, mint az uTe relikviáiból 
nyílt kiállításon, június elsején, az 
ifjúsági házban. Százharminc év, 
nagy múltú sportolók, fiatal re-
ménységek. 

a közös remények egyre mesz-
szebbre viszik a várost. az újpesti 
képviselő-testület május 28-i ülésén 
megszavazta, mindent el kell követ-
ni azért, hogy a fővárosba tervezett 
új kórház Újpesten épüljön fel. 

elkészült az integrált Település-
fejlesztési Stratégia (iTS) vélemé-
nyezésre szánt munkaanyaga is. Új-
pest a társadalmi egyeztetésben is 
élen jár. Újabb területen mutatko-
zott meg az itt élők legendás lokál-
patriotizmusa, az újpesti közösség 
ereje.  vg
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Jövőre csak ÚjpestKártyával jár az ajándék 
Bár idén is minden muskátli gazdára talált, az osztás során mégis adódtak kellemetlenségek. 
Sajnos előfordult, hogy a szervezők igyekezete ellenére valaki többször próbált sorba állni vi-

rágért, így elvéve mások elől a lehetőséget. mivel az Újpestkártya-
rendszer idén már bebizonyította, hogy zökkenőmentesen mű-

ködik, így több szempontból is indokolt, hogy a jövő évtől már 
csak és kizárólag Újpestkártyával vehető majd át az ajándék 

virág, elkerülve az esetleges kellemetlenségeket. 

Családi hétvége
már fél 8-kor nagy volt a nyüzsgés a víztorony lábánál, május utolsó szombatján. 
míg a családi Nap helyszíne elkészült, addig az utolsó tő muskátlik is gazdá-
ra találtak, tíz órától pedig családi- és gyermekprogramok, valamint koncertek 
szórakoztatták a közönséget.



Wintermantel Zsolt polgármester méltatta az ala-
pítókat (köztük Újpest akkori polgármesterét), tá-
mogatókat, lokálpatriótákat. azt is mondta, Újpest 
idén 175 éves, ezért kettős az ünnep. aláhúzta, a 

legtöbb jelenlegi olimpikont az uTe „jegyezheti”. 
Több mint egy évszázada bizonyított tény, hogy ha 
egy sikeres sportegyesület és egy sikeres város össze-
fog, annak kézzelfogható eredménye van. – Így lett 

Újpest három egymást követő évben a legsportosabb 
város, és ebben az uTe-nak is szerepe van – mondta.

a legtöbb kiállított tárgy a futballrelikviákból ke-
rült ki, a vitrineket az uTe gyűjteményéből töltöt-
ték meg a leglátványosabb díjakkal. ezek között lát-
ható például Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgó 
cipője. a relikviák, zászlók mellett sportszereket, 
ma is aktív sportolók öltözékét (köztük péni istván 
sportlövő ruházatát) is kiállították. az eltelt száz-
harminc esztendőt a falra kifüggesztett izgalmas 
olvasmányok foglalják össze. a tárlat június 21-ig 
látogatható, minden nap 10-től 18 óráig.

 kép és szöveg: M. Orbán András

Százharminc éves az UTE
az idén 130 éves Újpesti Torna egylet (uTe) relikviáiból nyílt kiállítás az if-
júsági házban június legelső napján, ami a nagy múltú klub sportolóinak és 
az elmúlt több mint száz évnek állít emléket.

Nálunk 
a harmadik 
kupa
másfélmillió lakos, két-
százharmincnégy település 
és több mint hetvenmillió 
perc sportolás. a kihívás 
Napja számokban. az idei 
rekorderedményekből Új-
pest is jelentősen kivette a 
részét, így esett, hogy 2013 
és 2014 után idén is elnyer-
te a legsportosabb város-
nak járó elismerést. 

– az újpesti közösség érdeme, hogy 
idén is megnyerhettük a címet – 
mondja dr. Tahon róbert jegyző. – 
évről-évre egyre több újpesti lakos és 
szervezet csatlakozik a programhoz, 

így nyugodtan ál-
líthatjuk, hogy egy 
kimondottan felfelé 
ívelő fázisban vagyunk. 

és ha már felfelé 
tartó ívek… Nem csak 
sportosak, nagylelkűek is 
vagyunk. egy komplett 
csapatot adtunk kölcsön 
legnagyobb ri-
válisunknak, a 
fo lyamatosan 

sarkunkban lévő Székesfehér-
várnak. a kihívás Napján város-

unk kosarasai, a 
megyeri Tigrisek 
Fehérváron ját-
szottak, így az ő 
pontjaikat gyara-
pították. utólag 
már nyugodtan 

m o n d h a t j u k , 
nekünk még ez 
is belefért.

a díjátadó ünnepséget május 28-án 
a művészetek palotájában, a Bohém 
étteremben tartották. a legjobbak-
nak járó kupát és oklevelet városunk 
képviseletében dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester és Kóródi Mariann, az 
ifjúsági, Sport, művelődési és oktatá-
si osztály vezetője vette át Kiss Nor-
bert helyettes államtitkártól és Czene 
Attilától, a magyar Szabadidősport 
Szövetség elnökétől.

 d.v.
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A tárlat díjakat, zászlókat, sport-
felszereléseket is bemutat

a TéreN üNNepelheTjük a kerek évFordulóT
Őze istván, az uTe klubigazgatója a 
kiállításmegnyitón hívta fel a figyelmet a kerek 
évfordulóval kapcsolatos ünnepségre. június 19-

én koszorúzzák meg azt az emléktáblát is, ame-
lyet annak az épületnek a falán helyeztek el, ahol 
a lila-fehér klubot megalapították. a Szent istván 
térre olimpiai bajnokaink, Berki Krisztián, Dombi 

Rudolf, Gyurta Dániel és Kozák Danuta, valamint 
több más sportoló is kilátogat. az ünnepséget 
a színpadi fellépők, Dévényi Tibor, Vatag Csaba, 
Janicsák Veca, BLR és Bárány Attila teszik teljessé.

SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!



Újpesti 
gyermeknap
május utolsó vasárnapján a gyereke-
ké volt a főszerep. gyereknap alkal-
mából különleges programmal várta 
őket a Tarzan park, a vadgesztenye 
utca és a tűzoltóság is.  

a vadgesztenye utcában már hagyományosan kézműveskedéssel, 
ugrálóvárral és természetesen fagyival várták a gyerekeket 

a Tarzan park játékait élő 
kívánságműsor színesítette 

a gyerekek belülről is meg-
nézhették a tűzoltóautót 

Belekóstoltak a tűzoltók munkájába

a tűzoltóság nyílt nappal kedveskedett az ünnepelteknek

a Tarzan parkban 
is nagy volt a for-
galom egész nap

a vadgesztenye cukrászdában 
minden nap gyereknap 
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Útbontással járó javítási-felújítási munkálatokat végez 
a Főgáz a Berda józsef utca – pozsonyi utca és a Tél 
utca találkozásánál június 4. és július 3. között.

egy kép – egy moNdaT

játszótéri hűsölés
az önkormányzat a tavalyi évben több 
újpesti játszótérre ivókutat telepített, 
enyhítve ezzel a meleg játszótéri dél-
utánok hőségét. a napokban sor ke-
rült a rózsa utca 19–21. szám mögötti 
játszótérre is.

május 12-én Újpest egyik legnagyobb forgalmú ját-
szótéren is új ivókutat helyeztek üzembe.  

– kiemelten fontosnak tartjuk a játszóterek állapo-
tát és minél komfortosabbá tételét, ennek egyik része 
az ivókutak kihelyezése – mondja Hladony Sándor a 
terület önkormányzati képviselője. – már az én kör-
zetemben is egyre több helyen van kút, aminek a szü-
lők és a gyermekek is egyaránt örülnek. 

„ragadok. Tiszta kosz lett. Szomjas vagyok.” a ját-
szótéren leggyakrabban elhangzó mondatok, minden 
szülő rémálma.

– Sokat számít, hogy nem kell még a vizet is cipel-
ni, amikor lejövünk a játszóra – mondja Aradi-Török 
Enikő. – a kisfiam, zsombi csak vizet kap inni, így ne-
künk duplán segítség. köszönjük! 

 kép és szöveg: d.v.

A századik Ovi-Foci 
pálya Újpesten
a kertvárosi Tagóvodában adták át 
a századik ovi-Foci pályát, amelyből 
Újpesten ezzel együtt tizenkét da-
rab található. 

a pályák története több évvel ezelőttre nyúlik visz-
sza. 2011-ben egy személyes élmény kapcsán hozta 
létre dr. Molnár Andrea az ovi-Foci közhasznú ala-
pítványt. célja az volt, hogy a szűkös felszereltséggel 
és anyagi forrással rendelkező óvodáknak nyújtsanak 
pályázat útján lehetőséget sportpályák építésére.

Nagy István alpolgármester a kertvárosi Tagóvo-
dában a századik ovi-Foci pálya átadása kapcsán 
azt mondta, az elmúlt öt évben az önkormányzat 
munkájában jelentős szerepet kapott a sport. erre 
legjobb példa az uszoda felépítése, az atlétikai sta-
dion átvétele és felújítása, öt iskola műfüves pályá-
ja és természetesen az ovi-Foci pályák.

– ezekben azért vállaltunk részt, hogy a gyere-
keink egészséges felnőttekké válhassanak. kötelez 
minket egy százharminc éves hagyomány is. ez pe-
dig az uTe, amely idén ünnepli alapításának ezt a 
kerek évfordulóját – emelte ki Nagy istván. hozzá-
tette, a nagy múltú egylet színeiben harmincnyolc 
olimpikon öregbíti nem csak Újpest, hanem ma-
gyarország hírnevét.

elmondta azt is, hogy az ovi-Foci alapítvány ki-
emelt partnere Újpestnek. a legsportosabb város-
ban a tizenkettedik, országosan pedig a századik 
pályát adták át most, május 27-én.

Jánosi Balázs, az emberi erőforrások minisztériuma 
sportért felelős államtitkárságának látványsportok fő-
osztályvezetője úgy fogalmazott, kettős céllal kezdték 
támogatni a látványsportokat. egyik cél az utánpót-
lás-nevelés, másik pedig az infrastruktúra fejleszté-
se, amelyek közül itt most mindkettő megvalósult.

Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgó a ma-
gyar labdarúgó Szövetség képviseletében azt 

mondta: több pályát adott már át, nem csak Új-
pesten. Felidézte azt is, amikor a mainál jóval szeré-
nyebb körülmények között, szántóföldön, legelőn 
rúgták a labdát a gyerekek.

Dr. Molnár Andrea, az ovi-Foci alapítvány el-
nöke visszautalt rá: 2011-ben alakultak, és amióta 
működnek, igyekeznek öregbíteni Újpest hírnevét. 
rámutatott: országszerte Újpesten található a leg-
több ovi-Foci pálya.

az átadást jelképező szalagot a nagycsoporto-
sok műsorát követően Nagy istván alpolgármester, 
dr. molnár andrea és dunai antal vágták át, a ki-
csik pedig birtokba vették a századik pályát.

 m. orBáN aNdráS

a pályák megépítéséhez szükséges forrást 
elsősorban a kormány által létrehozott Tao 
(társasági adó) rendszer biztosítja. az óvodá-
kat működtető önkormányzatoknak, egyhá-
zaknak, magánintézményeknek, óvodáknak 
mindössze 30% önrészt kell biztosítani. az 
ovi-Foci közhasznú alapítvány nem csak 
a pályák építtetésével foglalkozik. Szakmai 
programot dolgoztak ki egy olyan óvodape-
dagógus-képzésre is, melynek keretében a pá-
lya- és eszközhasználat mellett a pedagógusok 
elsajátítják az alapítvány nevével fémjelzett 
sportág-specifikus testnevelés alapjait is. 

az ovi-Foci programot 2013. szeptemberé-
ben magyar Termék Nagydíjjal tüntették ki.



Újpesten 
legyen az 
új kórház!
wintermantel zsolt polgármester kez-
deményezésére az újpesti képviselő-
testület május 28-i ülésén megszavazta: 
az önkormányzat minden támogatást 
megad, hogy a fővárosba tervezett új 
kórház Újpesten épüljön fel.  

pesten vagy Budán? jános kórház, opNi, Szent imre 
kórház vagy káposztásmegyer? régit felújítani vagy 
vadonatújat építeni? hónapok óta megy a vita, hol 
legyen az új, súlyosabb, összetettebb eseteket is el-
látni képes szuperkórház? az, hogy a már meglévő 
és bejáratott Szent imre vagy jános kórház, eset-
leg a régóta üresen álló pszichiátriai intézet (opNi) 
átalakítása lenne-e a megoldás vagy egy teljesen 
új épületegyüttest kellene-e felhúzni, egyelőre vita 
tárgyát képezi.

ami biztos, hogy az illetékesek, köztük az emberi 
erőforrások minisztériumának egészségügyi állam-
titkársága szerint muszáj létrehozni olyan nagy 
centrumot, ahol van ideg-, száj- és mellkassebészet, 
szemészet és fül-orr gégészet, azaz ahol el tudják 
látni az összetett, baleseti sérülésekkel érkező bete-
geket is, és nem kell a sérülteket a kórházak között 
szállítani. abban mindenki egyetért, hogy szüksége 
van egy új kórházépületre Budapestnek. ennek na-

gyon jó közlekedési kapcsolatokkal kell rendelkez-
nie (közút, közösségi közlekedés, stb.). a kórházban 
a sürgősségi ellátásban fontos összes szakma képvi-
selőjének helyet kell kapnia. 

wintermantel zsolt, Újpest polgármestere már 
korábban is kifejtette határozott álláspontját: „ha a 
kormány egy modern, a kor követelményeinek meg-
felelő, gazdaságosan üzemeltethető kórházat akar 
építeni, akkor annak zöldmezős beruházásban, kitű-
nő közlekedési kapcsolatokkal rendelkező helyszínen 
kell megvalósulnia.” 

az ÚjpeSTi helySzÍN elŐNyei:
   közlekedés szempontjából optimális: ide tervezik 

az új, intermodális csomópontot
   a terület tulajdonjogi viszonya rendezett
   az önkormányzat felkínálja a szükséges ingatlanokat
   északról és mindenhonnan jól, gyorsforgalmi uta-

kon is megközelíthető

mint arról május 20-i lapszámunkban beszá-
moltunk, a polgármester korábban a blogján is  
részletesen érvelt az újpesti kórház mellett  
(wezse.blog.hu).

A képviselők most határozatban is megerő-
sítették, Újpest kész minden együttműkö-
désre annak érdekében, hogy az új „szuper-
kórház” a kerületben épüljön fel, így kész 
a szükséges ingatlanokat is – egy megálla-
podás keretében – rendelkezésre bocsá-
tani. A most elfogadott határozat szerint: 
„A képviselő-testület felkéri Magyarország 
Kormányát, hogy a Budapesten felépíteni 
tervezett új kórház helyének kijelölése so-
rán mérlegelje annak lehetőségét, hogy az 
Újpesten valósuljon meg.”
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az eddig szóba került helyszínek közül az 
újpesti terület a legalkalmasabb az új komp-
lexum megvalósítására. káposztásmegyer 
térségében egy új kórház felépítéséhez meg-
felelő területek állnak rendelkezésre. ezek 
közül is kiemelendő a tervezett intermodális 
csomópont mellett lévő terület, amely az Új-
pesti és a Fővárosi Önkormányzat közös tu-
lajdona. ez a terület mind közlekedési, mind 
infrastrukturális szempontból megfelelő he-
lye lehetne az új intézménynek.
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mint a polgármester előterjesztésében olvasható:  

„Újpest mindig elkötelezett volt a magas színvonalú 

egészségügyi ellátás iránt. Önálló városként négy kórhá-

zat tudott fenntartani, amelyek létrehozásában, fejlesz-

tésében az újpesti polgárok adományainak is szerepe 

volt. Újpest mind közösségi közlekedésének fejlettsége, a 

továbbfejlesztés lehetőségei, mind közúti kapcsolatrend-

szere révén nem csak Budapest északi régiójából, hanem 

a város más részeiből és az agglomerációból is könnyen és 

gyorsan megközelíthető.”

dÖNTSüNk együTT a kórház ügyéBeN!

a testületi döntéssel párhuzamosan, az évek óta sikerrel 
zajló Újpesti párbeszéd idei fejezetének részeként, a vá-
ros aláírásgyűjtésbe kezd, bevonva az újpestiek közössé-
gét a döntés előkészítésébe. az aláírásgyűjtő ívet online 
is elérhetővé tették, így az szabadon nyomtatható és 
sokszorosítható: wintermantel.hu/pdf/up_parbeszed_
hospital.pdf

ÚjpeSTi kórházTÖrTéNeT
a károlyi kórházat a károlyi család építette, az árpád kórház 
és a Szülőotthon közadakozásból épült, a városi kórházat, 
ahogy a neve is mutatja, Újpest építette saját erőforrásból. az 
„Újpest települést” alapító gróf károlyi istván fia, gróf károlyi 
Sándor legjelentősebb újpesti alapítványa a károlyi kórház 
felépítése és működtetése volt. a saját költségen létesített 
magánkórház 1893 és 1895 között ybl miklós tervei alapján 
épült. az épületet 1936-ban bővítették, jelenleg is őrzi erede-
ti szerkezetét, homlokzatát. az „árpád közkórház” mint Új-
pesti gyerekkórház alapult 1905-ben. a ma használatos elne-
vezése 1939-től árpád kórház. itt működött 2007 áprilisáig 
a iii. számú Belgyógyászati osztály, illetve 2012-ig a Budapest 
és vonzáskörzetét is ellátó Baleseti Sebészeti osztály, mely-
nek feladatkörét 2012 júliusától a honvédkórház vette át. az 
osztálybezárások következményeként a telephely 2014 júniu-
sától nem üzemel. a harmadik kórház megépítéséről Újpest 
város képviselő-testülete 1926-ban döntött. a városi kórház 
1932-ben nyílt meg. az urológiai osztály 2007 áprilisi, illetve 
a neurológiai osztály 2012 júliusi megszűnésével a telephely 
fő profilja végleg a krónikus és rehabilitációs ellátás lett. a 
negyedik telephely 1916–17-ben létesült. az épületben 2007 
áprilisi bezárásáig szülészeti-nőgyógyászati osztály működött 
a nélkülözhetetlen szakambulanciáival együtt. 
forrás: www.karolyikorhaz.hu d.v. T.e.
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elkészült az integrált Településfejlesz-
tési Stratégia (iTS) véleményezésre 
szánt munkaanyaga. az online is el-
érhető dokumentum több hónapos 
egyeztetések, tárgyalások, értekezle-
tek, megfeszített szakmai és társadal-
mi munka eredménye. 

az Újpest2020 program keretében lezajlott terve-
zési, egyeztetési sorozat révén a civil szféra, a meg-
beszéléseken részt vevő egyesületek, szervezetek, 
cégek is pontos képet kaphattak Újpest jelenlegi 
helyzetéről, ami a gazdasági, humán és környezeti 
területeket illeti. ez a három fő témakör kapott kü-
lönösen nagy hangsúlyt az iTS kialakítása során, és a 
város következő 5 évre szóló fejlesztési elképzeléseit 
is ezek mentén alakították ki a résztvevők.

a három szakmai munkacsoport ülésein áttekin-
tették az elmúlt időszak történéseit, a jelen helyze-
tet, és ennek alapján dolgozták ki például a vállalko-
zásfejlesztés, a sport, a kultúra, a környezetvédelem, 
a városfejlesztés vagy akár az ifjúságpolitika jövőjét 
illető tervet.

az elkészült iTS ugyan már elérhető online a 
www.ujpest.hu/strategia oldalon, de az egyezte-
tések még nem zárultak le, jelenleg a 21 napos ál-
lamigazgatási eljárás zajlik. ezzel párhuzamosan 
legkésőbb 2015. június 15-ig várják a tervezők és 
az Újpest2020 programban résztvevők a dokumen-
tummal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, 
amelyeket a strategia@ujpest.hu e-mail címre lehet 
elküldeni. 

mint wintermantel zsolt elmondta, mindaz, 
ami az iTS tervezése során Újpesten történt, példa 
nélkül álló. ilyen széles körű társadalmi egyeztetést 
ugyanis sehol nem folytattak a saját lakóhelyük jö-
vőjével kapcsolatos tervezés közben. Újpest ebben 
is élen jár, és újabb területen mutatkozott meg az itt 
élők legendás lokálpatriotizmusa, az újpesti közös-
ség ereje – mondta a polgármester. 

az Újpest2020 program jelentőségét bizo-
nyítja az is, hogy az idei Újpesti párbeszéd 
és az iTS előkészítése, tervezése úgyszólván 
összemosódik, hiszen számos olyan kérdés-
ben lehet véleményt nyilvánítani, amelyek 
egyébként részei az iTS-nek, illetve érintik a 
célrendszert és a jövőbeli akcióterületeket. 

ezúttal a fiatalok véleményére is jobban 
számítanak. mivel azonban ez a korosztály 
nem kifejezetten aktív közéleti téren, a szer-
vezők nyereményjátékkal ösztönzik őket a 
részvételre. megéri tehát kitölteni a kérdőíve-
ket, hiszen a válaszoló újpesti fiatalok között 
Sziget belépőket sorsolnak ki. 

Továbbra is várják a véleményeket

ÚJPEST
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

2020

Kapcsolódjon be a Párbeszédbe!
véleménye van? mondja el! Szóljon bele, tegyen hozzá, legyen ré-
szese a közéletnek! az Újpesti párbeszéd kapcsán az Önkormányzat 
továbbra is várja az újpestiek véleményét és a várossal kapcsolatos 
személyes javaslatait.

az idei párbeszéd a jövőbeni tervekről minden eddiginél szélesebb körű, nagyobb szabású. a leg-
gyorsabban úgy tud bekapcsolódni a közös beszélgetésbe, ha elektronikusan tölti ki a kérdőívet, 
de a szelvény nyomtatott formában az Újpesti Napló mellékletében is megtalálható.

– elektronikus úton:  www.ujpestiparbeszed.hu
– postai úton: „Újpesti párbeszéd” 1439 Budapest, pf.: 699/1.
–  Személyesen: Újpest Önkormányzat polgármesteri hivatalának ügyfélszolgálata (istván út 15.) 

vagy a városháza portája.

a kérdőív visszaküldői között 3 db tablet, 1 db notebook, 1 db lcd Tv, Tarzan park- és halo 
uszoda belépők, Újpest márkabolt termékek, az ifjúsági párbeszéd kérdőívének kitöltői kö-
zött pedig 5x2 db Sziget napijegy kerül majd kisorsolásra!
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a
 gyűjtőív letölthető: w

interm
antel.hu/pdf/up_parbeszed_hospital.pdf
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Fehívjuk betegeink 
figyelmét, hogy a

GörGey Artúr utcAi
SZAKreNDeLŐBeN 
működő fül-orr-gégészeti 

és audiológiai
 szakrendelésünkön

 mindenkinek

iNGyeNeS 
HALLÁSViZSGÁLAtOt

 biztosítunk!

Nagyothalló betegeink 70%-os 
támogatással kaphatnak 

személyre szabott 
hallásjavító készüléket.
Elemek kedvezményes 

áron vásárolhatók. 

Rendelési idő: 
a hét minden munkanapján

Érdeklődni és bejelentkezni az 
alábbi telefonszámokon lehet.

Tel.: 369-47-77, 
06-70-418-5170

Tamatika Kft.

Barangolás Erdélyországban

május 3-án este felültünk a buszra, és elindul-
tunk erdélybe. már az is nagy izgalom volt, hogy 
éjszaka utaztunk, remek hangulat volt, sokat 
énekeltünk. másnap reggel a rövid király-há-

gói pihenő után Nagyváradra értünk. láttuk 
a petőfi parkban, és meg is koszorúztuk petőfi 
Sándor és józsef attila szobrát, aztán a Bazilika 

megtekintése után Szent lászló emlékművét is. 
kolozsváron „találkoztunk” mátyás királlyal és 
Bocskai istvánnal. első szálláshelyünk Tordatúron 
volt. vacsora után sétáltunk, „kutyáztunk” a kör-
nyéken. másnap a Tordai-hasadékot és a toroc-
kói múzeumot néztük meg. idegenvezetőnktől 
megtudtuk, hogy itt, a Székelykőnél, kétszer kel 
fel a nap. a nagyenyedi erődtemplom megnézé-
se után érkeztünk Szovátára, ahol már nagyon 
várt minket az ottani iskola focicsapata. izgal-
mas, jó meccset játszottunk, és mi nyertünk. 
Sok ajándékot vittünk a helyi gyermekotthon-
ba. az ottani gyerekekkel való találkozás mély 
nyomot hagyott bennünk. a napot a medve-tó 
partján zártuk. Nagyon fáradtan érkeztünk meg 
a legjobb szállásunkra, gyergyószentmiklósra. 
másnap is nagyon jó napunk volt: megnéztük az 
esztenán, hova bújnak a pásztorok a medve elől, 
s a finom ételek elfogyasztása után még egy kis 

szabad játékra is jutott idő. utunk egyik legszebb 
helye, a Békás-szoros következett. gyalog jártunk 
a gyönyörű sziklafalak között. a gyilkos-tónál 
megtudtuk, honnan kapta a hely a nevét. hete-
dike a múzeumok napja volt. jártunk az erdélyi 
Székely múzeumban, a mikó-várban, ahol lovag-
kori ruhába bújtunk. mindannyiunk számára 
kedves emlék marad a Benedek elek-kúrián tett 
kisbaconi látogatás. maga Benedek elek déduno-
kája fogadott minket. az utolsó nap következett. 
utunk Szejkefürdőre, majd Farkaslakára vezetett. 
előbb csodálatos székely kapukat láttunk, utána 
meglátogattuk Tamási áron síremlékét. az egyik 
legizgalmasabb program következett: busszal 
vittek le minket a parajdi sóbányába, ahonnan 
még hozhattunk is magunkkal sókristályt. a visz-
szaúton még betértünk marosvásárhelyen a Bo-
lyai Farkas líceumba és a díszes kultúrpalotába. 

olyan szép volt ez az utazás, hogy utána nem 
győztünk mesélni a szüleinknek és a barátain-
knak. Fülöp Panna és Nyitrai Zoltán 

 Bene Ferenc Általános Iskola

D i á K o K  í R T á K

SegÍTSég a SzámÍTógép éS 
az iNTerNeT haSzNálaTához
a kötelező közösségi szolgálatukat a könyvtár-
ban teljesítő diákok internetes órákat adnak: 

megismertetik a számítógép, az internet alapvető 
használatát, illetve ha valaki már használja a 
számítógépet, segítenek a számítógép használa-
tával kapcsolatos problémáik megoldásában, 

alkalmanként 2 óra időtartamban. a részvétel 
ingyenes!

jelentkezni lehet: király utcai könyvtár, király u. 5.
Telefon: 369-4979; e-mail: fszek0401@fszek.hu
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www.tarzanpark.hu
1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

KALANDOS               ÓRIÁS               BIZTONSÁGOS

Hűsítő kaland 
a legforróbb napokon is!

Nyári szünidei akció 
NAGYSZÜLŐKNEK!

Hűsítő kaland 
a legforróbb napokon is!

ÚJPEST 
KÁRTYÁVAL 

25% KEDVEZMÉNY

Tarzan_UjpestiNaplo_102x130mm_02v.indd   1 5/29/15   11:10 AM
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Budapest, IV.: 2015. június 9 (kedd) 17-19 óráig: FSZEK Király utcai Könyvtára
www.kreativnyelv.hu

interjú a nyelvtanulásról 
Szekeres Georginával
− kedves Gina, sokan nem hiszik el, 
hogy lehetséges ilyen gyorsan állami 
nyelvvizsgát tenni, méghozzá előtanul-
mányok nélkül. kérem mondja el, hogy 
sikerült elérnie ezt a nem mindennapi 
eredményt!

− Valójában én sem gondoltam, hogy ké-
pes leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s 
ahhoz bizony hosszú évekig gyűjtögettem a 
tudást s a bátorságot, mielőtt belevágtam.

− tavaly nyáron viszont az egyetemi 
vizsgaidőszak után, július elején egy 
egészen új nyelvet kezdett tanulni, s 
szeptemberben sikeres középfokú C 
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanu-
lással, tanári segítség nélkül. igaz?

− Valóban így történt. Egy ismerősöm 
javasolta, hogy próbáljak ki egy új nyelv-
tanulási módszert, amelynek segítségével 
ő néhány hónap alatt levizsgázott angol-
ból. Ez felkeltette az érdeklődésemet, és 
vásároltam egy tananyagot. A módszer a 
Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója 
Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelv-
vizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka 
Magyarországon.

− Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a 
módszer? tudtommal ugyanis megta-
lálható a Miniszterelnöki hivatalban, a 
külkereskedelmi Főiskolán, a világbaj-
noki és olimpiai ezüstérmes női kézilab-
da-válogatottnál, az úszóválogatottnál, 
a magyar bíróságokon, de olyan kiváló 
emberek könyvespolcain is, mint pl. Fre-
und tamás Bolyai-díjas 
akadémikus vagy Szakcsi 
lakatos Béla.

− Nekem az tetszett ben-
ne, hogy azonnal célnyel-
ven kellett megszólalnom, 
miközben a kétnyelvű tan-
anyag segítségével folyama-
tosan ellenőrizni tudtam 
magamat. A gyakorlatok, 
csak a tárgyalt szókincsre 
és nyelvtanra épülnek, így 
minden külső segítség nél-
kül megoldottam őket. Az 
anyanyelvi lektorok által 
készített hanganyag a kiejtés tökéletes elsa-
játításában segített. Nem volt stressz, de volt 
helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire vé-
gigértem az anyagon, mintegy kettőszáz órát 
beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul a 
beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól 
mentesen! Az oktatócsomag és a CD minő-

ségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga 
követelményeit veszik célba. Én szeretnék 
további nyelveket is ezzel a módszerrel elsa-
játítani - és belőlük nyelvvizsgázni.

− Milyen nyelvekből hozzáférhető a 
kreatív nyelvtanulási Módszer?

− Eddig angol, német, francia, olasz, 
spanyol, portugál, eszperantó, svéd, nor-

vég, dán, holland, horvát 
és orosz nyelvre készült 
tananyag. Sőt a szerző 
gondolt azokra is, akik 
már megtanulták a nyel-
vet ugyanis elkészült az 
úgynevezett Kikérdező 
CD-tár tíz nyelven. Ez 
az anyag a tizenkét lecke 
3000 legjobb mondatát 
tartalmazza írásban és 15 
CD lemezen, a könnyebb 
mondatoktól haladva a 
nehéz, összetett mondato-
kig. Nagyon jól használha-

tó a megszerzett tudás szintentartásában és 
a reakcióidő csökkentésében, de ez nem része 
a tananyagnak.

− Ön szerint mennyi idő szükséges a 
tananyag elvégzéséhez?

− Nekem a nyári szünetben sok időm volt, 
s gyorsan haladtam, de tudtommal a tanu-

lók többsége egy tanév alatt elvégzi. Én nem 
találtam drágának, az oktatócsomag ára 
hanganyaggal együtt 21.990 Ft, ez alig egy 
tucat magánóra költségeinek felel meg.

− kedves Gina, sok sikert a további ta-
nulásához, s kívánok még tíz nyelvvizsgát!

(A kívánság részben teljesült, Szekeres 
Georgina a cikk elkészülte után pár nap-
pal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát 
tett a Kreatív Nyelvtanulási Módszerre, 
ezúttal angolból.)

INFORMÁCIÓ:
www.kreativnyelv.hu

GaÁl OttÓ naGySikerŰ
tankÖnyvÉnek BeMutatÓJa!

ÚJ Út a nyelvtanulÁSBan!

ereDeti MÓDSZer, 
kÜlÖnleGeSSÉGe aZ ÖnÁllÓ

        BeSZÉDGyakOrlÁS, 
eGyÉni tanulÁSi teMPÓ!

anGOl, nÉMet, FranCia, OlaSZ, 
SPanyOl, POrtuGÁl,

eSZPerantÓ, SvÉD, nOrvÉG, 
DÁn, hOllanD, hOrvÁt, OrOSZ

TANANYAGOK MEGTEKINTHETŐK 
ÉS MEGVÁSÁROLHATÓK:
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 Beváltható: 2015. június 1-től augusztus 31-ig csak a Megyeri úti központban. 

15% kedvezménykupon
a női szűrőcsomagok igénybevétele esetén.Nyitási ajánlatunk:

 Aki időt nyer, életet nyer! 

A vizsgálatok igénybevétele előtt kérjük, 
konzultáljon háziorvosával, vagy központunk 
szakorvosával! A tájékoztatás nem teljes 
körű, további információért keresse fel 
weboldalunkat vagy hívja központunkat.

Az Ön és családja
egészségének védelmében

Budapest IV. kerület, Megyeri út 53. +36 1 / 870 04 00 www.diagnoscan.hu megyeri.diagnoscan.hu

Modern diagnosztika a Megyeri út 53. szám alatt.

Diagnoscan Magyarország

Már az Ön közelében is:

Teljes test
csontsűrűségmérés Mammográfia UltrahangRöntgen

Szűrőcsomagjaink: Miért minket válasszon?

Gyors, pontos diagnózis a mielőbbi gyógyulás érdekében
- mindez kényelmesen, elérhető áron, várakozás nélkül, magánrendelés keretében.

Képalkotó szűrőcsomag fiatal hölgyeknek - standard
Egészségmegőrzés 40 felett, hölgyeknek - standard
Képalkotó szűrőcsomag fiatal férfiaknak – standard, extra
Pajzsmirigy betegség képalkotó szűrőprogram
Csontritkulás komplex képalkotó szűrő program

Egészségmegőrzés 40 felett, férfiaknak szűrőcsomagjaink 
elérhetőségéről érdeklődjön központunkban.

Korszerű, európai színvonalú eszközpark
Modern, elegáns belső megjelenés
Tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, 
az autópálya közvetlen közelében
Ingyenes parkolási lehetőség



Tenyereltek a bajnokok
Az idei tanévben már harmadik alkalommal rendezték meg a Bene Ferenc Ál-
talános Iskolában az úgynevezett Bene Napot. A szervezők nem titkolt szándé-
ka volt, hogy a diákok és a vendégek számára felejthetetlenné tegyék a napot.

az ünnepélyes megnyitón miskolczi erzsébet igazgató után dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, majd kezdetét vette a Bene kupa és 
ezzel párhuzamosan egy játékos akadályverseny. megtudtuk, hogy ebben az év-
ben a Bene Nap szorosan kapcsolódott a kihívás Napjához, tehát az iskola is 
hozzájárult, hogy idén is Újpest lett a legsportosabb város magyarországon.

a rendezvényen immár hagyománnyá vált, hogy évről-évre híres sportolók 
„hagyják ott” kézlenyomatukat, amelyek az iskola falát díszítik ezután.

ezúttal két olimpiai bajnok, Berki Krisztián tornász és Kiss Gergely vízipólós, 
valamint Mocsai Lajos, a Testnevelési egyetem rektora, a kézilabda-válogatott  
korábbi szövetségi kapitánya tenyerelt a masszába. (g) Történelmi 

sikert ért el 
kotsis edina
egyértelmű történelmi siker született 
az idei taekwondo világbajnokságon. 
még soha nem szerzett magyar női 
sportoló érmet a versenyen, illetve a 
magyar válogatottnak sem sikerült 
egy érmet és egy pontszerző helyet 

begyűjteni egy világbajnokságon.  
a történelmi siker Újpest számára 
azért is különösen kedves, mert a 
harmadik helyezést és ezzel a bronz-
érmet uTe-s sportoló, Kotsis Edina, 
és az ötödik helyezést is lila-fehér 
sportoló, Ducz Barbara érte el.

az eredmények ismét bizonyítot-
ták, hogy az uTe teakwondo szak-
osztályában igen magas szintű szak-
mai munka folyik, amelyet Breznai 
Ágnes szakosztályvezető, illetve Tóth 
Balázs, Juhász Attila, Kiss Adrienn 
edzők fémjeleznek. (gergely)
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csatlakozz az Újpesti Önkormányzati Böl-
csődék intézmény dinamikusan bővülő 
szakembergárdájához és jelentkezz a „köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXiii. törvény alapján KISgyErMEKNE-
vElő munkakör betöltésére

a közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan és határozottidejű közalkalma-
zotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: az Újpesti Önkor-
mányzati Bölcsődék intézmény részlegei
A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok: az érvényben lévő módszertani levelek 
figyelembe vételével, valamint a bölcsődei 
nevelés, gondozási alapelveknek megfelelő-
en neveli, gondozza a rábízott gyermekeket.
elősegíti a testi, pszichés fejlődését alkalmas 
pedagógia, pszichológia, egészségügyi és 
gondozástechnikai ismeretek alkalmazásá-
val. Segíti a gyermekek harmonikus fejlődé-
sét, az aktivitás, kreativitás stb. területén.
együttműködik az igénybevevőkkel, részt 
vesz az intézményhálózat alapellátás mellett 
biztosított bölcsődei szolgáltatások beveze-
tésében és megvalósításában.
Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXiii. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Téged keresünk, ha:
•  főiskolai, egyetemi vagy emelt szintű cse-

csemő- és kisgyermekgondozó-nevelő kép-
zettséggel rendelkezel,

•  büntetlen előéletű, és cselekvőképes vagy. 

Beleillesz a csapatba, és előny jelent, ha:
•  csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőfokú/

főiskolai, egyetemi/ szakképesítéssel,
•  csecsemő- és kisgyermeknevelés, gondo-

zásban legalább 1-3 év szakmai tapaszta-
lattal és ajánlólevéllel rendelkezel,

•  kisgyermeknevelés területéről ajánló levél-
lel rendelkezel.

Elvárt kompetenciák:
•  bölcsődei módszerek magas szintű alkal-

mazása,
•  jó kommunikációs, kapcsolatépítő és fenn-

tartó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: iskolai végzettséget igazoló ok-
levél vagy bizonyítvány másolata, szakmai 
önéletrajz, motivációs levél, valamint nyilat-
kozat arról, hogy a pályázati anyagban fog-
lalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. június 30.

Pályázatok benyújtásának módja:
•  elektronikus úton a Bőszné v. orsolya 

részére a munkaugy@ujpestibolcsik.hu 
e-mail címen keresztül vagy 

• személyesen a 360-05-08 telefonszámon 
való egyeztetés után Bőszné v. orsolyánál 
1041 Budapest, lőrinc utca 35-37. szám 
alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázatok elbírálása a beérkezés sorrend-
jében folyamatosan történik. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
július 10.

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék intéz-
ménye a „közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXiii. törvény 20/a 
§alapján pályázatot hirdet gAzdASÁgI 
ügyINTéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Újpesti Önkormány-
zati Bölcsődék intézménye (1041 Budapest, 
lőrinc u. 35-37.)
A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék 
intézményének gazdálkodásának ügyviteli 
tevékenysége, igényfelmérés, irányítás, el-
lenőrzés. adatszolgáltatási kötelezettségek, 
beszámolókhoz adatszolgáltatás határidőre. 
készlet-, eszköz-, és szolgáltatás-beszerzés, 
figyelemmel a közbeszerzési szabályokra. in-
tézmény eszközállomány-üzemeltetésének, 
állag megóvásának koordinálása, költség-
vetésének elkészítése jogszabályi előírások 
mellett.
Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXiii. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
•  főiskolai vagy egyetemi gazdasági, pénz-

ügyi, számviteliképesítés,
• büntetlen előélet,
•  költségvetési területen gazdasági, pénz-

ügyi-számviteli, ügyviteli legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat,

•  gyakorlott szintű mS office (irodai alkal-
mazások),

•  számviteli és pénzügyiszoftver-ismeretek,
• vagyonnyilatkozat tételének vállalása
A pályázat elbírálásánál előny jelent:
• államháztartási mérlegképes könyvelői ké-
pesítés
•  költségvetési területen szerzett – legalább 

1-3 év szakmai tapasztalat
•  gyakorlott szintű mS office (irodai alkal-

mazások)
• számviteli és pénzügyiszoftver-ismeretek
Elvárt kompetenciák:
•  önálló, precíz, felelősségteljes munkavég-

zésre való alkalmasság,
•  jó kommunikációs és kapcsolatépítő, fenn-

tartó képesség
a pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: iskolai végzettséget igazoló bizo-
nyítvány vagy oklevél másolata, szakmai ön-
életrajz, motivációs levél. Nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. június 15.
Pályázatok benyújtásának módja:
•  elektronikus úton a Bőszné v. orsolya 

részére a munkaugy@ujpestibolcsik.hu 
e-mail címen keresztül vagy 

•  személyesen a 360-05-08 telefonszámon 
való egyeztetés után Bőszné v. orsolyánál 
1041 Bp., lőrinc utca 35-37. szám alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázatok elbírálása a beérkezés sorrend-
jében folyamatosan történik. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
június 30.
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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-től 17 óráig.   lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

díja: 945 Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó.   vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 
árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu. részletes információ: www.ujpest.hu

FideSz-mpSz képviSelŐi Fogadóórák
Jókay Attila június 8-án, hétfőn 17-18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária; Bartók Béla 
önkormányzati képviselők június 9-én, kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát.
helyszín: (1042 Budapest, árpád út 56.) Tel: 369-09-05

Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő június 22-én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. hely-
szín: (1042 Budapest, árpád út 56.) Tel: 369-09-05

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy irodánk nyáron a megszokott nyitvatartási renddel folya-
matosan működik. a Fidesz – mpSz Újpesti Szervezetének ingyenes jogsegély szolgálata, illetve 
a képviselői fogadóórák július és augusztus hónapban szünetelnek. irodánk nyitva tartása: h-p: 
11-18-ig. cím: 1042 Budapest, árpád út 56.  tel: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

TriaNoNi megemlékezéS ÚjpeSTeN!
a hódítástól Trianonig 1918-1920 címmel Balogh gábor történész, az alfahír publicis-
tája tart előadást az Újpesti jobbik szervezésében. időpont: június 4., 18 óra. helyszín: 

ady endre művelődési központ, 1043 Budapest Tavasz utca 4. a rendezvény után koszorúzást 
tartunk a Fájdalmas anya szobornál. minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezvény házigazdája, 
Pajor Tibor önkormányzati képviselő.

Tisztelt Barátaink! irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart nyitva. kérjük Önöket, 
vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! címünk: 1046 
Bp., Szent lászló tér 7. Tel.: 06-70-372-3709 www.ujpestijobbik.hu, e-mail cím: ujpest@jobbik.hu
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 18 órától, a fenti 
címen.  Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

Perneczky László Önkormányzati képviselő, Újpest – lehet más a politika (lmp)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/perneczky.laszlo 
Újpesti lmp iroda – istván út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne ön jöjjön, hívásra 

én megyek el Önhöz!

képviSelŐi Fogadóórák
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második 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-től 18 óráig. helyszín: 
mSzp Újpesti-káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében (1046 Budapest, Nádor u. 1.). a 
fenti fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369-4205 telefonszámon!
Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-től 18 óráig. 
helyszín: csokonai vitéz mihály általános iskola és gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő utca 
5-9.) előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés a 06 30 400-9297 telefonszámon lehetséges!
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart június 4-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.

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 
 kulcs lejtő utca 4. sz. alatti háromszintes, 63 m2-
es, fűthető nyaraló, dunától 150 m-re, berendezéssel 
együtt eladó. Budapesti lakáscsere is érdekel. Telek 
150 négyszögöl, termő fákkal, szőlőlugassal. érdeklő-
dés: 06-20 544-4664

 Újpesthez közel Sződligeten, belterület határán 
1100 m2-es területű zárkert eladó. víz, villany van. i.á.: 
1,2 m Ft. Tel.: 06-20 280-7664 (áron alul).

 csodás Börzsönyben, Nagyorosziban, eladó gyö-
nyörű fekvésű, 800 négyszögöl telek, kis, kétszobás, 
teraszos téglaházzal: villany, fűtés, udvaron vezetékes 
víz, rengeteg gyümölcsfa, lakhatóvá tehető. Faluköz-
pont: 10 perc séta. Bútor maradhat. i.á.: 2,5 m Ft. Tel.: 
06-30 609-9681, 06-1 369-3336

 gödöllőn eladó a belterület határán egy 1001 m2-
es területű zártkert. i.á.: 2,9 m Ft. a telek elérhetősége 
Újpestről az autópályán: 30-40 perc. Tel.: 06-30 537-
6985, 06-30 428-0520

 Bp.-től 8 km-re, Fóton, gondozott, 400 négyszög-
öles zárt kert családi okok miatt nagyon kedvező 
áron eladó. Szerény kis faház, nyáron akár lakható, 
víz-villany van. komoly érdeklődök hívását várom. 
Tel.: 06-20 423-9254

 Újpest-városkapunál eladó 68 m2-es, 2,5 szobás, 
összkomfortos téglalakás egy négyemeletes ház föld-
szintjén. óvoda, iskola, orvos, boltok, metró közel-
ben. csak magánszemélyek hívjanak! i.á.: 16,8 m Ft. 
Tel.: 06-30 319-7760

ingatlant vesz
 14 m Ft-ig keresek szép, világos panellakást Újpes-
ten, káposztásmegyeren. Tel.: 06-70 949-4013

ingatlant kiad
 albérlet kiadó május végétől egy dolgozó hölgy 
részére. 30 m2-es, külön bejáratú házrész, szobával, 
konyhával, wc-vel és zuhanyzóval. Bérleti díj 50.000 
Ft/hó + 25.000 Ft/hó rezsi 2 havi kaucióval, Újpest 
családi házas, csendes övezetében megyeren. érdek-
lődni: 06-20 629-7468

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

oktatás 
 matematika-, fizika-, kémia-korrepetálás, nyári 
felzárkóztatás, pótvizsgára felkészítés tapasztalt pe-
dagógusnál. érdeklődni: 06-30 729-0564

 matematikából pótvizsgára felkészítést vállal ma-
tematikatanár-szakos egyetemi hallgató. házhoz me-
gyek! Te.: 06-30 572-7416

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

régiség
 BoroSTyáN-korall ékSzerek FelváSárlá-
Sa 20.000-től 200.000 Ft-ig! arany: 8500 Ft-tól, ezüst: 
350Ft-tól. régi bútorokat, festményeket, porcelánokat, 
kerámiát, fali-, asztali-, álló- és karórákat, régi érméket, 
pengőt, kitüntetéseket, katonai eszközöket, képes-
lapokat, teljes hagyatékot felvásárolok készpénzért! 
díjtalan kiszállás, értékbecslés. v. ker. Szent istván krt. 
25. szentistvankrt25@gmail.com, Tel.: 06-20-914-0150

 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 vásá-
rol, használt bútorokat, festményeket, órákat, dísztár-
gyakat, porcelánokat, kerámiákat, kristályt, szobrokat, 
csillárt, hangszert, könyveket, írógépet, varrógépet, 
szőrmét, bizsukat, hagyatékot. hívjon! elsőként, több 
százezret fizetek, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20 597-8280

 
 
 
 
 
 
 

 

Bútor 
 153x53x80-as kételemes, mosogatómedencés kony-
habútor eladó. ár: 10 000 Ft, tel.: 06-20 317-1550

Társkeresés
 55 éves független férfi, rendezett körülményekkel, 
168 magas, barna hajú, -szemű, dolgozó, káros szen-
vedélyektől mentes. Szeretnék megismerkedni korban 
hozzám illő hölggyel egy életig. Tel.: 06-30 693-4485

állást kínál
 Takarító hölgyet keresek minden héten egyszeri alka-
lomra. Fizetés megegyezés szerint. Tel.: 06-30 202-7840

 Otthoni pénzkereset! Borítékolás és egyéb 
csomagolási munkák. 06-90-603-607 (http://
audiopress-hungary.webnode.hu, 635Ft/min. Tel.: 
06-20-9104517, 222-8397)

 Asztalosokat keresünk egyedi bútorok, stan-
dok gyártásához, összeszereléséhez Xv. kerületi 
műhelybe. Szakmai tapasztalat, jogosítvány előny. 
Tel.: 06-30-9813875

 Újpesti sörözőbe pultost felveszek. Tel.: 06-30-
304-2947

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

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

 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 gép-
kocsik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30 
932-8305

pedikűr-masszázs
 Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak megszünte-
tése. Sarokrepedések, tyúkszemek, gombás, benőtt 
körmök, bőrkeményedések kezelése, körömpótlás, 
benőtt körmöknél körömszabályozás. Uv lámpás 
cipőfertőtlenítés. Újpesti SzTK II. em. 211. Nyitva 
tartás: H–Sz. 9-től 15 óráig, tel.: 06-30 526-2923

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

Fesztivál
 vI. réTES és lAKOdAlMAS Fesztivál Balatonrende-
sen 2015. június 19 és 20 között. A rendezvény INgyE-
NES!  Ötfogásos lakodalmas vacsorára jegyek 5000 Ft/
fő áron elővételben vásárolhatók. www.retesfesztival.
hu, info@retesfesztival.hu, Tel.: 06-30-997-5347

Nyaralás, kalandtábor
 Balatonon, révfülöpön, főszezonban 4 éjsza-
ka, fürdőszobás szobákban 18.000 Ft/fő, 6 éjszaka 
25.200 Ft/fő. Bentlakásos kalandtábor: 1 hétre 
50.000 Ft/fő. érdeklődni: info@balatonivakacio.hu, 
Tel.: 06-30-997-5347, www.balatonivakacio.hu 

Újpestért 
Egyesület

P Á r T H Í r E K

GYÁSZJELENTÉS
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett 

Édesanyánk, I l l és  Kálmánné , 
szül.: Fekete  Magdolna ,  Magdi  néni , 

az újpesti Fóti úti általános iskola 
rubinokleveles nyugalmazott tanítója, 

életének 92. évében, 2015. május 9-én elhunyt. 
Szeretett halottunkat az Újpest-kertvárosi 

Szent istván plébánia altemplomában 
helyeztük örök nyugalomra. 

a gyászoló család köszöni mindazoknak, akik 
megjelentek a búcsúztatásán vagy egyéb 

módon kifejezték együttérzésüket!

mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
férj, drága édesapa, nagyapa, rokon, ismerős, 

Kibédi  Varga Sándor 
újságíró, tanár, író, 2015. május 17-én, 

hosszas betegség után megpihent. 
drága emléke örökké szívünkben él! 

Gyászoló szerettei

KÁrPÁTI 
SzErvIz 27 évE 

ÚJPESTEN

mosógép, villanytűzhely,
bojler javítása garanciával!

Nincs kiszállási díj!

Tel.: 222-7038; 
06-20-944-0455

www.karpatiszerviz.hu

v é r A d Á S 
2015. június 8., 14-18 óráig

Újpesti ifjúsági központ (istván út 17-19.)
amit nagyon fontos tudni:

• minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév szükséges
• regisztrációhoz személyi igazolvány (lakcímkártya) 

és a Taj kártya kötelező!
• előtte étkezni, és sok folyadékot kell fogyasztani!

az Újpesti keresztény megújulási alapítvány (Úkma) az újpesti fiatalok 
keresztény szemléletű nevelését, kulturális, önképzőköri tevékenységét, 

tömegsport és táborozási, karitatív tevékenységet segíti, támogatja, 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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Az újpesti Piac ajánlatai:
Zöldség-gyümölcs akciók
A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye KKT.-nél újburgonya 198 és 268 Ft/kg kö-
zött, paradicsom 398 Ft/kg, meggy 498 Ft/kg, dinnye 298 Ft/kg, karalábé 120 Ft/db.

A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél paradicsom 399 Ft/kg, újburgonya 
250 Ft/kg-tól, kígyóuborka 250 Ft/kg, cseresznye 400 Ft/kg, meggy 400 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Péter Ymwa Kft.-nél fejes saláta 150 Ft/db, sárgarépa 200 
Ft/kg, fehérrépa 200 Ft/kg zeller 200 Ft/kg.

Hús akciók:
CSAK KEDDEN
A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentesnél grillkolbász vegyesen 1590 Ft/kg, 
grill tarja csont nélkül 1399 Ft/kg, 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, csirkemellfilé 
1290 Ft/kg, csontos csirkemell 999 Ft/kg.

CSAK SZERDáN
A Virágcsarnok oldalában a Mátyás Hús Kft.-nél erdélyi füstölt háziszalonna 1389 
Ft/kg, sertéskaraj, -comb, -lapocka és -tarja 1199 Ft/kg, házi sertészsír 499 Ft/kg, 
sertés kenyérszalonna 799 Ft/kg, házi sertéstepertő 1599 Ft/kg, csirkecomb 699 Ft/
kg, csontos csirkemell 999 Ft/kg, csirkemellfilé 1299 Ft/kg, marhaleveshús 1099 Ft/
kg, marhafelsál 1899 Ft/kg, marharostélyos 1399 Ft/kg, marhalábszár 1599 Ft/kg.

VASáRNAPi AKCiÓ:
A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél június 6-án
füstölt fej        899 Ft/kg  helyett    499 Ft/kg
pulykaszárny    799 Ft/kg  helyett    699 Ft/kg
darált sertéshús  1149 Ft/kg  helyett    999 Ft/kg
sertéscomb  1399 Ft/kg  helyett  1299 Ft/kg
sertésoldalas  1350 Ft/kg  helyett  1150 Ft/kg
marhapacal  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
füstölt porc  1599 Ft/kg  helyett  1449 Ft/kg
csirkefarhát    279 Ft/kg  helyett    149 Ft/kg
tyúk     799 Ft/kg  helyett          699 Ft/kg
öcsi kenőmájas 500 g   330 Ft/db  helyett           270 Ft/db
sertészsír 500g                 399 Ft/db  helyett           319 Ft/db
sertészsír 1 kg vödrös        799 Ft/db  helyett           599 Ft/db
BBQ-szósz 500g               450 Ft/db  helyett           379 Ft/db
steak-szósz 500g               450 Ft/db  helyett         379 Ft/db

Köszörűs a Virágcsarnok bejáratánál szerdán és csütörtökön 8-tól 13.30-ig, pén-
teken 8-tól 14.30-ig, szombaton 8-tól 12.30-ig, vasárnap változó nyitva tartással.

A Piac vasárnap továbbra  
is nyitva 7-től 14 óráig.

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

Duna-Muhari Bt.

PeterYmwa Kft.

végzŐS diákok muNkáiBól kéSzülT kiállÍTáS 
a kozma lajos Faipari Szakközépiskolában a végzős tanu-
lók vizsgamunkáiból nyílt kiállítás. a tárlattal egyidejűleg 
megtekinthető markó gábor faipari vállalkozó és Bálint 
andrás formatervezés szakos hallgató (mome) szakmai 
bemutatkozása is. a download design kezdeményezés 

pedig érdekes megoldásokat mutat a faipari kisvállalko-
zások fellendítésére. 

Nyitva tartás: június 3. és 22. között hétköznap és szomba-
ton is 10-től 18 óráig. cím: kozma lajos Faipari Szakközép-
iskola (1041 Bp., iv. deák Ferenc utca 40.) www.kozmafa.hu

kedves olvasóink! az Újpesti Napló következő száma 2015. június 18-án jelenik meg.

az Újpest-kertvárosi 
plébánia altemplomában 

50 évre urnahely 
megváltására van lehetőség.

1046 Bp., rákóczi tér 4-8.

iroda nyitva tartása: 
hétfő, csütörtök: 

16:00-18:00, 
kedd: 09:00-11:00

www.ujpestkertvaros.hu

Ropogós Cseresznye KKT.
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