
VÉDETT ÉPÜLETEK
Tizenkilenc újpesti épületre került fel a helyi vé-

dettséget jelző tábla. Két szimbolikus épület 

tábláit avatták április 25-én.  3. oldal
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ÚJPESTI NAPLÓ

Indul a fesztiválszezon
 7. oldal 

KOSZTA JÁNOS: KIHÍVÁSNAK TEKINTEM A MUNKÁMAT
Koszta Jánost, a Videoton, a Vác, és a BVSC egykori kapusát az MLSZ a Bozsik-program legjobb szakember-

ként díjazta. János tizenhárom éve dolgozik Újpesten, a mai napig nyolc kapusa mutatkozott be az NB1-ben 

és a felnőtt labdarúgó-bajnokság másodosztályában. 13.oldal  

HÉTVÉGI FESZTIVÁLOK
Izgalmas hétvége vár az újpestiekre. Szomba-

ton Káposztásmegyeri Nap – Újpesti Futó- és 

Kerékpáros Fesztivál, vasárnap pedig Majális! 

 8-9. oldal 

JAPÁN VENDÉGEK ÚJPESTEN
Újpest a napokban a japán Maebashi város elöl-

járóit fogadta. A település a japán sportélet egyik 

meghatározó egyetemi és sportvárosa.  13.oldal
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Anyák 
napjára
Hívott tegnap. Finoman leráztam. Éhes voltam, készült a 

vacsora, enni akartam. Nem túl hálás dolog ez, tekintve, 

hogy ő csillapította legtöbbször az éhségemet. Nem sértő-

dött meg. Soha nem sértődik meg. Sok mindent elviselnek 

tőlünk az anyák, bele sem gondolunk ebbe, pedig olykor 

nem ártana. 

Anyánkat Banyának kezdtük el hívni a bátyámmal kisko-

runkban, tényleg szeretetből, aztán talán érezhettük, hogy 

elég kínos lehet neki, ha így szólítjuk mások előtt, úgyhogy 

fi nomítottunk egy kicsit. Azóta Banyesz. A barátaim is így 

hívták, sőt még ma is, csak a „csókolom Banyesz”, mára 

„szia Banyesz” köszönéssé bizalmasodott. Ezt az örök 

becenevet is jól viseli. Tulajdonképpen már a hasában le-

begve rendesen kiszúrtam vele, fontos szerveit tapostam 

el ugyanis, sokáig feküdt a kórházban miattam. Nem lett 

baj végül, se vele, se velem, megszülettem szépen. Kicsi-

ként sem adtam alább aztán, sírtam éjjel-nappal, csúnya 

tüdőgyulladás miatt, vagy csak úgy, passzióból, nagyobb-

ként meg leginkább szerelemi bánat okán, azt is mindig az 

ő vállán. Olykor pityergett ő is csalódottan, ha osztálytár-

saim uzsonnáját raboltam érthetetlenül, ha randalíroztam 

kegyetlenül, ha megbuktam kémiából, ha fi zikából is, vagy 

sírdogált szomorúan, ha egy időre elköltöztem a messze-

ségbe, esetleg boldogan, amikor büszke lehetett rám, vagy 

amikor kimondtam a boldogító igent. Inkább nevet amúgy, 

mint sír. Holott három eléggé elvarázsolt férfi val áldotta meg 

a sors, nem lehetett egyszerű velünk, két fi úval és az ap-

jukkal, könnyű természetűnek nem mondható egyik sem, 

de ő mindig reálisan gondolkodva irányította és irányítja az 

eseményeket, nyugtatja a kedélyeket, tartja egyben a fele-

ségekkel és gyerekekkel bővülő famíliát. Nyilván nem kirívó 

eset ez, sok anya tesz így. Csak nekem a Banyesz az anyám. 

„Mesés nyár vár ránk”
Újpest Önkormányzata idén is pályázott azért, hogy csaknem száz nehéz sorsú 

gyerek térítésmentesen táborozhasson. Erzsébet-táborokra lehet jelentkezni, 

tavasszal és ősszel is, rendkívül változatos programmal várják a diákokat. 

Hladony Sándor önkormányzati képviselő elmondta, az Erzsébet-táborok kiválóan alkalma-

sak a szabadidő hasznos eltöltésére és az egészséges életmód elsajátítására, érdemes tehát 

jelentkezni. Felhívta a fi gyelmet, hogy a tavaszi és a nyári táborok között is maradt még olyan, 

amelyre lehet pályázni az erzsebetprogram.hu honlapon.

A tavaszi kalandtáborok jelentkezési határideje lapunk megjelenésének másnapja, április 

29-e – emelte ki Hladony Sándor. Hozzátette, a nyáriak között számos tematikus tábort hirdet-

tek meg, amelyek között sok olyan van, amire egyénileg is lehet jelentkezni, pályázni. Május 

2-ig lehet jelentkezni például népzenei, önismereti, illetve egészséges életmód táborokba, de 

meghirdettek például csillagászattal foglalkozó tábort is. Legtovább, július 1-ig az őszi tábo-

rokra várják a pályázatokat. (Információ: ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu)  MOA

Újpest ahol tud, segít
Újpest Önkormányzata idén is pályázott a Magyar Nemzeti Üdülé-

si Alapítvány Erzsébet-tábor pályázatán a „Mesés nyár vár ránk” 

kategóriában – mondta Hladony Sándor. A lehetőségnek 

köszönhetően tavalyelőtt például száz nehéz sorsú újpesti gyerek 

táborozhatott térítésmentesen. Ha idén is kedvező döntés születik, 

újabb, csaknem száz gyermek számára teheti emlékezetessé a va-

kációt Újpest.

Május első 
vasárnapján 
szeretettel 
köszöntjük az 
Édesanyákat!
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A közösség védett épületei
Tizenkilenc újpesti épületre került fel a helyi védettséget jelző 

mészkőtábla, rajta a város címerével, az építés évével és a tervezők 

neveivel. Két szimbolikus helyszínen a körzetek képviselői, Renge 

Zsolt képviselő, valamint dr. Molnár Szabolcs alpolgármester avat-

ták fel a táblákat április 25-én.

ét szimbolikus épület tábláit avat-

ták fel ünnepélyesen. A Nap utcai 

Szent József plébániatemplomnál 

Renge Zsolt önkormányzati képviselő, vala-

mint Molnár István plébános tartott rövid kö-

szöntőt. Renge Zsolt úgy fogalmazott, ezek 

a táblák jelzik, hogy az épületek és az őket 

használó közösség is fontosak Újpestnek és 

az újpestieknek. Az önkormányzat célja, hogy 

valamennyi helyi védettségű épületet jelölje 

mészkőtábla, idén további tizenkettőre ke-

rülhet fel a védelem látható jele. Szavai után 

Molnár István plébános mondott köszönetet, 

szerinte a templom tárgyi védettsége egyben 

az egyház jelenlétének, értékközvetítő szere-

pének elismerése is.

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester az Újpesti 

Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium Er-

zsébet utcai, 1901-ben emelt védett épületénél 

azt mondta, Újpest tárgyi és szellemi értékeire 

is vigyáz, az utókornak megőrzendő épületeket 

táblával is jelölik. Ezt az iskolaépületet két éve a 

nagy iskolafelújítások között újították fel. 

Hirmann László, az iskola igazgatója kiemel-

te, a jelenleg alsósok használta iskolaszárny él-

hető, jól felújítható, esztétikus építmény. Külön 

érdekességként említette, hogy ezt az iskolát 

több másikkal együtt szintén Wlassics Gyula 

minisztersége idején emelték. 

Szesztai György, Újpest főépítésze mindkét 

helyszínen elmondta, 2010-ben a Városvédők 

előkészítésében ötven újpesti épületet vontak helyi 

védettség alá, főként azokat, amelyek építészetileg 

helyi szinten a legértékesebbek. A védelem azt je-

lenti, hogy lebontani nem, felújítani pedig csak az 

eredeti jelleg megtartása mellett lehet őket. A fő-

építész az avatón a korabeli tervezőkre is emlékez-

tetett: Aggházy Tiborra, Baumgarten Sándorra és 

Herczegh Zsigmondra. Most tizenkilenc épület vé-

dettségét jelzi tábla, de a cél, hogy mind a félszázra 

felkerüljön a helyi védelmet jelző mészkőlap.

 Képek és szöveg: M. Orbán András

K

A több mit százéves 
iskolaépület egy 

néhány évtizeddel 
ezelőtti fényképen

Molnár István plé-
bános a táblaavató 

után a templom 
történetéről mesélt a 

látogatóknak
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A futás önmagában is 

hasznos és örömteli tevé-

kenység. Mitől lehet még 

jobb? Adjunk hozzá egy 

kutyát például. A kutyatar-

tás eleve megmozgatja és 

felpezsdíti az embert. Nap-

jában kétszer-háromszor 

sétálni kell, nincs apellá-

ta, kutyával futni pedig, 

együtt, közös ritmusban, 

egy célért, ugyanazon a 

távon, felemelő érzés.  

futás nagymértékben hozzájárul a 

testi-lelki egészség fenntartásához, 

növeli az erőnlétet, jobb közérzetet 

biztosít és boldogsághormonokat termel. A 

közös futás még több boldogsághormont ter-

mel, egy fesztivál pedig, ahol mindenki fut és 

bringázik, csodákra képes. A Káposztásmegye-

ri Nap – Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál 

április 30-án már reggel 8.45 kor Mini futással 

indul. 10.15-től Maxi futás következik, 11.15-

kor kerékpározás majd 13 órakor kutyás futás. 

Megmozgatja az egész várost.

A kutyás terepfutás egyébként nem új kele-

tű, régóta létező dolog, canicross-nak hívják. 

Azoknak a kutyatartóknak a sportága, akik 

imádnak mozogni, jönni-menni a kedvenccel, 

sőt, még a sportban is jeleskednek. Ez egy 

adok-kapok játék. A kutya kimozdítja a gazdá-

ját, a sportoló pedig megfuttatja kutyáját. Több 

szaklapból kiderül, rengeteg élsportoló vá-

lasztja a kedvencét társnak a sporthoz, mikor 

már nem űzi versenyszerűen sportágát. Ezzel 

együtt vannak olyanok is, akik pont a kutya mi-

att kezdenek el sportolni. Először leviszik nap-

jában kétszer-háromszor, majd nyárestéken 

rákapnak a hosszabb sétákra, beszélgetésekre 

más kutyásokkal, hétvégenként fél napokat sé-

tálnak, végül kipróbálják, milyen kocogni vele, 

majd futni. Itt Újpesten, 2013 óta rendeznek 

kutyást futást, a Rex Kutyaotthon Alapítvánnyal 

együttműködésben. Aki indulni akar, a Rex-nél 

nevezhet, ott folyik a regisztráció és elmondják, 

milyen kritériumoknak kell megfelelni.  VG 

Fuss a kedvenceddel!

Meglepetésvendég a Majálison!
Facebook-oldalunkon, az Újpest-Káposztásmegyeren már napokkal korábban megosztottunk egy jóképű vizslapofi t, 

Deményét, aki egy igazi sztár. Akkor feltettük a kérdést, ki ismeri itt Újpesten, ugyanis Deménynek rengeteg rajongója 

van. Saját Facebook-oldalán kis híján 50 ezren kedvelik a vizslabloggert, aki így mutatkozik be: Demény vagyok. Diktátor. 

Véleményvezér. Gazditréner, Kutya-életvezetési Tanácsadó. Celeb. Mém. Ikon. 

A Káposztásmegyeri Nap után a Majálist sem lehet kihagyni, főleg hogy megismerkedhetünk Deménnyel és gazdájával. 

Jó szórakozást mindenkinek! Újpest a legsportosabb város.

A

ÁLLATBARÁT VÁROS

Újpest büszke arra, hogy igazi állat- és 

kutyabarát város. Ezt rengeteg szervezet, 

program, helyszín bizonyítja. A „Nem Nagy 

Dolog” kampány például rengeteget segít 

abban, hogyan legyen jól nevelt a kedven-

cünk és miként legyen tisztább a kerület. A 

Városgondnokság folyamatosan gondozza 

a kutyafuttatókat, az önkormányzat tízezer 

négyzetméternyi kutyafuttatót építtetett 

Újpesten. Az állatvédelem tekintetében is 

élen járunk, 2013-ban az országban itt 

alakult meg elsőként az Állatvédelmi Jár-

őrszolgálat, melynek példája nyomán ma 

már több kerületben is működik hasonló 

szervezet. A legtöbb városi rendezvény 

kutyabarát, továbbá Újpest Önkormányza-

ta a 2016-os év elején eleget tett az állat-

védelmi törvényben előírt ebnyilvántartási 

feladatának.

Aki eddig nem ismerte volna a kerületi 

állatvédelmi és állattartási tevékenysé-

gekkel kapcsolatos szervezeteket, vagy 

nagyon is ismeri és szeretne egy jót 

beszélgetni, most egész hétvégén lehe-

tősége lesz rá. Idén is, mindkét rendez-

vényen, a Káposztásmegyeri Napon és a 

Majálison is kint lesz a Rex Kutyaotthon 

Alapítvány, az Észak-Pesti Kutyás Szolgá-

lat – Kutya Guru és az Állatmentő Liga is. 
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Egészségesebb 
fák a Semseyben 
A Semsey park átalakulásának következő állomása előtt a Városgondnok-

ság famunkálatokat végez majd a parkban. Szakemberek előzetesen, 

több körös egyeztetés során felmérték a park valamennyi fáját. A 250 

fából kb. 30 rossz állapotú egyed kivágásáról döntöttek. A munkála-

tok egy részét a elkövetkező napokban fogják elvégezni. A kivágott fák 

helyett az év során közel 40 fi atal, őshonos, a városi körülményeket 

jobban tűrő facsemetét ültetnek majd, néhányukkal kiegészítve a meg-

lévő hiányos parki fasorokat. A munkálatok megnövekedett zajjal járnak 

majd, ezért az önkormányzat a környéken lakók türelmét kéri. A kivá-

gott fákat a Városgondnokság aprítékként feldolgozza, és a Szűcs illet-

ve Bajza iskola modern fűtési rendszeréhez fűtőanyagként felhasználja. 

Útjavítások 
Székesdűlőn is
Újpest Önkormányzata a székesdűlői aszfaltos út-

szakaszokon is javításokat végezett az alábbi ut-

cákban: Kálmos utca, Hortenzia utca, Tűztövis utca, 

Vasrózsa utca, Pihenő köz, Alsó utca, Felső utca. 

„Virágoskert az én szívem…” 
Az elmúlt hónapokban az Ugró Gyula park teljesen megújult. A felújítás részeként új, kiemelt ágyások is kerültek az 

Ugró Gyula sor 17. és 19. szám közé, melyekbe a parkot övező házak lakói kedvükre ültethetnek növényeket és a 

továbbiakban saját „kiskertjükként” gondozhatják. Az önkormányzat gondoskodott a megfelelő minőségű termőföldről 

és az öntözéshez szükséges kerti csapról, ezután a közösségé a lehetőség, hogy saját ízlésére formálja az ágyásokat. 

Legyen még virágosabb Újpest! 

További információk és jelentkezés: Földházi Júlia, 231-3101/144 mellék. 

Még több 
fa Újpesten
Azzal mindannyian egyetértünk, hogy minél 

több zöldterület van városunkban, annál jobb, 

ehhez azonban szakértő gondoskodásra van 

szükség. 

 Ezt így gondolja a FŐTÁV is, hiszen április 

22-én, a Föld napja alkalmából, tizenkilenc 

facsemetét ajándékozott Újpestnek. Az aján-

dékot dr. Dabous Fayez önkormányzati kép-

viselő vette át Szabó Róberttől, az Észak-bu-

dapesti Üzemeltetési Igazgatóság vezetőjétől. 

A Városgondnokság munkatársai az első fát 

már el is ültették a Szilas Parkban és hamaro-

san a többi is a helyére kerül. 

Hamarosan 
elkészül 
a gyalogátkelő
A Baross utca és a Perényi Zsigmond utca cso-

mópontjában gyalogátkelő épül, a munkálatok már 

javában zajlanak. Jelenleg a szegélyépítés folyik és 

várhatóan jövő hét végére befejeződik a gyalogát-

kelő építése, amely a közvilágítás fejlesztésnek kö-

szönhetően sötétedés után is biztonságossá teszi 

a gyalogosok átkelését. Várhatóan jövő hét vé-

gére teljesen befejeződik a gyalogátkelő építése. 



6  |   Ú J P E S T I  N A P L Ó   –  X. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM, 2016. április 28.

M O Z A I K

2016. május 1-én vasárnap
MINDEN ÉDESANYA 

és NAGYMAMA számára
legalább egy megváltott 

gyerekjegy esetén INGYENES
a belépés a TarzanTM Parkba!

25% KEDVEZMÉNY

1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

www.tarzanpark.hu

Anyák Napján is 
várjuk szeretettel

az ország legnagyobb szabadtéri
családi játszóparkjában!

ÓRIÁS KALANDOS BIZTONSÁGOS

  R E N DŐR S É G I  H Í R E K

Jó minőségű hamis euróbankjegyeket akart be-

válttatni több ismerősével két férfi , akiket egy nap 

különbséggel kaptak el a rendőrök.

Az eddigi adatok szerint a 39 

és 36 éves férfi  áprilisban 

több ismerősét is megkérte, 

hogy hamis bankjegyeket 

bizonyos jutalékért cserébe 

egy XI. kerületi valutaváltó-

ban váltsák be. Az újpesti 

rendőrök viszont azonosítot-

ták a két férfi t, egyiküket április 11-én a Pozsonyi utcában, kapták 

el, másikuk pedig rá egy nappal, elfogatóparancs alapján került 

rendőrkézre. Előállításuk után gyanúsítottként hallgatták ki, majd 

őrizetbe vették őket. A rendőrök által lefoglalt bankjegyek a Ma-

gyar Nemzeti Bank szakvéleménye alapján jó minőségű hamisít-

ványok. Az egyik gyanúsított jelenleg házi őrizetben van, társára 

pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. Pénzhamisítás miatt 

kell felelniük. MOA

Lebuktak 
a hamis pénzzel

Újabb újpesti büszkeség 
Az Országos Bölcsődék Napja Ünnepségen átadták az 

Akócsi Ágnes Díjakat, mely bölcsődei szakmai életműdíj 

a kitüntetettek számára. A díjakat Acsainé Végvári Kata-

lin, a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnökasszonya 

és Akócsi Sándor, Akócsi Ágnes fi a adták át. Az elisme-

rést Kocsis Ildikó Edit, az Újpesti Önkormányzati Böl-

csődék Intézménye intézményvezetője is megkapta. 

„Harmincnyolc éve dolgozom bölcsődei dolgozóként, ez az életem. 

Egyáltalán nem számítottam kitüntetésre. Nagyon meglepett és mérhe-

tetlenül boldog vagyok, ugyanis ez azt jelenti, az eredményeink láthatóak. 

Nyolcvanhárom éve van bölcsődei működés városunkban, harmincnyolc 

éve dolgozom benne, ebből öt éve intézményvezetőként. Büszke vagyok 

a csapatomra, a kollégáimra és a partnerekre. Ez a díj azért fontos, mert 

ennek a jól működő, profi  kollektívának az elismeréséről szól. Ezáltal az 

újpesti szülők megtudhatják, milyen elkötelezett kisgyermeknevelők dol-

goznak Újpesten” – mondta el lapunknak Kocsis Ildikó Edit. VG
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Kézműves foglalkozás, Tarzan Sá-

tor, Állatmentő Liga, Rex Állatszi-

get, Észak- pesti Kutyás Szolgá-

lat- Kutya Guru, MagicBox. Ahogy 

azt már megszokhattuk városunk 

rendezvényein nem csupán a szín-

padon folyamatosak a programok. 

A Káposztásmegyeri Napon és a 

Majálison is folyamatosan lesz mi-

vel elfoglalni magukat a felnőttek-

nek és a gyerekeknek is.  

Felfújható szabadtéri játékok, vidámpark, 

dodzsem, amit minden gyerek nagyon imád. 

Biztonságos és rendkívül szórakoztató, így ter-

mészetesen a Káposztásmegyeri Napról és a 

Majálisról sem hiányozhatnak. 

Toma és Csapata játszótér és 

ÖKO játszóház: „Ha örömmel teszed: 

szórakozol. Ha mást is rábírsz: vetélkedsz. Ha 

nem győzni akarsz: játszol.” – szól a csapat 

mottója, akik 1993 óta elevenítik fel a régi 

korok játékait. Már több újpesti rendezvényen 

találkozhattunk velük. A gyerekeket történeti 

játékokkal, játékos haditettekkel a lovagi kor-

ba repítik vissza. (szombat, 10-18) 

Kézműves foglalkozás: Ragasztás, 

hajtogatás, színezés, minden, amiben a gye-

rekek kiélhetik kreativitásukat. Az Újpesti Kul-

turális Központ munkatársai szombaton várják 

a kézműveskedni vágyó gyerekeket. (szombat 

10-18) 

Állatmentő Liga: A méltán híres újpesti 

állatmentőkkel is mindkét rendezvényen talál-

kozhatunk. Bemutatják, hogy néz ki a belülről az 

az autó, amellyel már annyi állat életét mentet-

ték meg és mesélnek munkájuk szépségeiről és 

arról is, hogy hogyan váltak az ország legismer-

tebb állatmentőivé. (szombat-vasárnap 10-18) 

Rex Állatsziget: Újpest az egyik 

legállatbarátabb város, így nem csoda, hogy itt 

van az ország egyik legismertebb állatmenhe-

lye is, amit már nem is menhelyként, hanem 

állatszigetként ismer mindenki. A Rex Állatszi-

get munkatársai megmutatják, hogy egy nem 

fajtiszta, örökbefogadott kutya is képes bár-

mit megtanulni és együttműködni gazdájával. 

(szombat-vasárnap 10-18) 

Észak- pesti Kutyás Szolgálat – 

Kutya Guru: A Liga és az Állatsziget mel-

lett a már jól ismert Kutya Guru sem hiányoz-

hat egyetlen programról sem. A két vállalkozó 

szellemű, jól nevelt kutya, Fanta és Mike gaz-

dáikkal rendszeres látogatói a rendezvények-

nek. (szombat-vasárnap 10-18)

Tarzan sátor: Magyarország legnagyobb 

szabadtéri, családi játszóparkja sem maradhat 

ki a legnagyobb szabadtári bulikból. Hatalmas 

sátorral várják a gyerekeket, ahol kis ízelítőt 

kapnak a park önfeledt, játékos hangulatából. 

(szombat- vasárnap 10-18)

MagicBox játéktár: Hely, ahol gondolkod-

tató, logikai, fejlesztő és ügyességi játékok való-

ságos tárháza várja a gyerekeket. A készségfej-

lesztő játék, akár kicsik, akár nagyok számára, 

szórakoztat, értéket ad, pallérozza az elmét, ta-

nít, csiszolja a lelket, közelebb hoz egymáshoz, 

élménnyel gazdagít. (szombat- vasárnap 10-18)

Újpest Márkabolt: Mi is tölthetne el 

bennünket nagyobb büszkeséggel, mint 

hogy újpestiek vagyunk? Rajongásig sze-

retjük városunkat és ezt nem is rejtjük véka 

alá. Az Újpest Márkabolt faházában megta-

lálható lesz minden, ami Újpest. Póló, bögre, 

kabát, könyv, kulcstartó. (szombat- vasárnap 

10-18) 

Bűvész és színház a Majálison: 

A számtalan gyermekprogram mellett dél-

előtt 11-kor Szép Bence bűvész érkezik, hogy 

trükkjeivel kápráztassa el a közönséget. Rög-

tön utána, 12 órától A császár új ruhája című 

előadást láthatják a legkisebbek a Szép Ernő 

színház előadásában. 

Merende- gyermekfoglalkoztató: 

A Merende műhely és manufaktúra gyermek-

foglalkoztató dramatikus és ügyességi játék-

sorra várja a gyerekeket a Majálison. Lesz 

boszorkányfolyosó, hordó lovaglás és óriás 

fakockák. (vasárnap 10-18) 

A Káposztásmegyeri Nap és 
a Majális kiegészítő programjai
                Április 30. – május 1. Káposztásmegyer, Kósa Pál sétány 

Peppino bohóc a 
színpad előtt mind-
két nap meglepetés 
műsorokkal várja a 

gyerekeket, így min-
denképp érdemes 

lesz kilátogatni.

Egész  hétvégén 

találkozhatunk 

Újpest Arcaival 

is,akik meglepe-

téssel várják a 

gyerekeket. 

    RCA 
   Újpest 
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ELÉRHETŐSÉGEINK:

TarzanTM Park
1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

+36 70 383 3400

www.tarzanpark.hu

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Aquaworld Resort Budapest Hotel 
és Élményfürdő

1044 Budapest, Íves út 16.
+36 1 231 3760

www.aquaworldresort.hu

CSÚSZDÁZZ VELÜNK
VÍZEN ÉS SZÁRAZON
KÉT HÉTVÉGÉN ÁT!

Április 16–17-én 

és május 7–8-án 

a TarzanTM Park 

és az Aquaworld Resort 

Budapest Élményfürdő 

egy óriási csúszdázásra hív 

Téged és családodat!

Sőt, amennyiben 

a két hétvége során 

mindkét helyre ellátogatsz, 

GARANTÁLT AJÁNDÉKOT 

kapsz.

Részletes információ a weboldalakon olvasható!

ÚJPESTI SÉTA-STAFÉTA

Újpesti séta-staféta című ro-

vatunkban „városnézős-vá-

rosmutogatós” játékra invitál-

juk Önöket! Arra vállalkozunk, 

hogy hétköznapi sétáinkat 

különlegessé tesszük. A 

megszokott útvonalakról le-

térve, jobban megismerjük, 

és jobban bemutatjuk Újpes-

tet az érdeklődőknek. Erre 

a sétára invitáljuk Önöket is. 

Tartsanak velünk! Következő 

lapszámainkban Újpest Arca-

ival sétálunk és bemutatjuk, 

hogy ők hogyan látják város-

unkat. Mit mutatnának meg 

az Újpestre látogató turisták-

nak? Negyedik megszólalónk 

Bajkó Anita, a nagylány-kate-

gória győztese. Ezen a héten 

hozzá került a séta-staféta. 

Hello, tourist! 
Ez itt az Újpesti Piac és Vásárcsarnok
Miért pont a piacra hoztál bennünket, kérdezem Anitától. „Rengeteg 

pozitív élményem köt ide, imádom ezt a helyet!” – mondja, és gyor-

san még azt is hozzáteszi, hogy a sok rendezvény, a koncertek, a 

fellépések, a zene, a tánc, minden ide köti, a Szent István térre, és 

alig várja az új piac megépülését. 

„Alig várom, hogy megépüljön!” – mondja Bajkó Anita, 2016 Újpest 

Arca. „Tágasabb, modernebb, tisztább lesz az új piac, nagyobb lesz 

az áruválaszték, kényelmesebb a vásárlás, és ami nálam mindent 

visz, kulturális központ is lesz a tetején.”

Itt sétálunk a piac előtt, szikrázó napsütésben, ő meg hatalmas 

mosollyal és lelkesedéssel mesél magáról, a táncról, a kultúráról, 

vendéglátásról, s közben perdül-fordul. Egy nagyon modern táncos 

mozdulattal magára hívja a fi gyelmet, nem csoda, tényleg fergete-

ges a mozdulat. 12 éve táncol, mindenféle formációban fellépett 

már, gyakorolt már, tagja volt több csapatnak, táncos teamnek. 

Klasszikussal kezdted? – kérdezem tőle, ő azonnal rávágja, nem nem, 

a hip-hop volt az első és még mindig azt tökéletesíti, ez a szenvedélye. Két 

dolog motiválja, az emberekkel kialakított kapcsolatok, a jó kommuniká-

ció a szolgáltatásban, és a profi  színpadi mozgás, a tánc. Vendéglátóipari 

szakközépiskolában tanul, s most gyakorlaton egy belvárosi szállodában 

dolgozik, ahol elsajátíthatja a felszolgá-

lást és megtanulhatja a profi , minőségi 

szolgáltatás alapjait. A tánc egész életén 

át végigkísérte és jövőjében is szerepel. 

Az álma, hogy egyszer összehozzon egy 

fl ashmobot Újpesten, vagy egy street-

dance mutatványt, melyhez járókelők is 

kapcsolódnak. Még nagyobb álma a ta-

nítás. Szeretne egy tánciskolát nyitni, ter-

mészetesen Újpesten. Drukkolunk neki! 

Újpest a legsportosabb város.  VG
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Legutóbb Madarász Isti próbál-

ta megtörni a magyar fi lmeket 

sújtó átkot, vagyis azt az íratlan 

szabályt, hogy a hazai közönség 

csak a romantikus komédiák-

ra és a vígjátékokra kíváncsi. A 

Huroknak sajnos nem sikerült a 

lehetetlen küldetés, de máris itt 

az újabb próbálkozó. A korábban 

elsősorban műsorvezetőként 

ismert Till Attila sem a köny-

nyebb utat választotta: a Tisz-

ta Szívvelben nem a szokásos 

sztárarcok szerepelnek, hanem 

többnyire fogyatékkal élő amatőr 

színészek. A történet szerint két 

mozgássérült fi atal közeli barát-

ságot köt egy vagány kerekes 

székes bérgyilkossal, és együtt a 

maffi a szolgálatába állnak. 

A műfaj akcióvígjáték, vagy-

is papíron közelebb állhat a 

közönség ízléséhez, mint a 

Hurok. A Tiszta Szívvel különle-

gessége, hogy a főszereplők a 

valóságban is mozgássérültek. 

A rendezőt, elmondása szerint, 

személyes találkozások inspi-

rálták a történet megírására, és 

az volt a célja, hogy fókuszba 

helyezzen egy olyan társadalmi 

réteget, amelyről eddig kevés 

szó esett. Éppen ezért eredeti 

helyszíneken forgattak (Moz-

gássérült Emberek Rehabilitáci-

ós Központja, Mexikói úti Moz-

gásjavító Iskola), ráadásul az ott 

élő embereket szereplőként is 

bevonták a fi lmbe, így az egész 

közösség aktívan részt vett a 

munkában. 

A jó szándék egyedül persze 

még nem elég, de a rendező 

előző fi lmje, a Pánik alapján a 

bizalmat nyugodtan megelő-

legezhetjük – az a vígjáték egy 

magabiztos, a történetmesélési 

eszközöket ügyesen használó 

alkotó bemutatkozása volt. A 

Tiszta Szívvelben profi  színészek 

is szerepelnek, és nem is akár-

kik: Thuróczy Szabolcs az Arany-

élettel, az újpesti Balsai Mónika 

pedig a Liza, a rókatündérrel 

iratkozott fel a legjobbak közé. 

Miattuk is reméljük, hogy fi lm-

jüknek sikerül megtalálnia az 

utat a közönség szívéhez.  BS

FILMAJÁNLÓ

Mazsola és Tádé
Fantasztikus előadást láthattak a gyerekek a Fabula Bábszínház elő-

adásában április 23-án, szombaton az Újpest Színház szervezésében a 

Polgár Centrum Kamaratermében. 

Tiszta Szívvel   

A hétvégi matiné nagyon szórakoztató volt, az előadásra már jóval koráb-

ban elkelt az összes jegy. A zenés bábjáték sikeréért Bálint Ágnes szerző, 

Bródy Vera bábtervező, Felszeghy Tibor rendező, és F. Nagy Eszter felelt.  

„Tádét, Manócska! Tartsuk meg!” – kérleli Mazsola Manócskát, amikor 

megtalálják a kis tengerimalacot. Mazsola később százszor is megbánja, 

hogy befogadták a malackát, hiszen az nála sokkal kisebb, gyámoltala-

nabb és nem lehet vele akkor és úgy játszani, ahogy Mazsola szeretne. 

Az olykor szigorú, ám mindig megértő Manócska segítségével Mazsola 

jószívűsége újra meg újra felülkerekedik dacosságán.” VG

Kép és lélek címmel nyílt meg dr. 

Vizúr János kiállítása az Újpesti Ká-

rolyi István Általános Iskola és Gim-

názium galériájában. Az alkotó két 

hivatást vall magáénak, pszichiáte-

ri tevékenységét és a fényképezést 

nagyjából egy időben kezdte, és 

mindkettő közel áll hozzá.

A megnyitó a Föld napján, április 22-én volt. 

Nem ez az első alkalom, hogy április 22-én 

nyílik kiállítás az iskolában, tavalyelőtt virágok 

voltak a fotótéma, most pedig a természet. 

Vizúr János képeinek java ugyanis a termé-

szetben, a természetről készült, azonban 

az alkotó sosem a dokumentációs hűségre 

törekedett, hanem – saját megfogalmazása 

szerint – a képekkel az Emberről, Istenről, az 

Életről szeretne valamit elmondani.

A képeket és dr. Vizúr János munkásságát 

Orgoványi Anikó képzőművész méltatta, ki-

emelve azt, ahogyan a gyógyítói hivatás áthat-

ja, formálja a művészi látásmódot.

A képek május 20-ig láthatók a Károlyi Ga-

lériában. MOA

Kettős identitás

Orgoványi Anikó: 
a gyógyítói hivatás 

áthatja a fotós 
látásmódot
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MAGÁNBÖLCS   DE  
           MAGÁNÓVODA

BÓBITA
Fehívjuk betegeink 
fi gyelmét, 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.

Szurkoljunk együtt a Groupama Arénában!

Irány a Kupadöntő!
A Labdarúgó Magyar Kupa a hazai bajnokság után a második leg-

rangosabb honi versenysorozat, melynek a győztese indulhat az 

Európa-liga első selejtezőkörében. A kupát 1910-ben írták ki elő-

ször, eddig összesen 75 alkalommal rendezték meg. Az újpestiek 

eddig kilenc alkalommal hódították el a díszes serleget, legutóbb 

2014-ben.

Május hetedikén igazi derbyre kerül sor a Magyar Kupa fi náléjá-

ban. A két csapat 1933-ban volt utoljára a kupadöntőben, vagyis 

83 év után került össze a két ősi rivális.

Minden újpesti focirajongó 

örömére, az Újpest FC gárdája 

ismét diadalt arathat, ha legyőzi 

a Groupama Arénában a Fe-

rencváros együttesét. Legyünk 

ott minél többen a május 7-i 

döntőn, szurkoljunk együtt a fi -

úknak!

Labdarúgó Magyar 

Kupa döntő

2016 május 7., 20.30

Groupama Aréna

ó 

a 

i 

k Egy város, egy csapat, 
egy szerelem, egy élet!
„Nem akarják, hogy sokan legyünk, 

éppen ezért egy hely sem maradhat 

üresen. Minél hamarabb vegye meg 

mindenki a jegyét a kupadöntőre!”

(Wintermantel Zsolt, 

Újpest polgármestere)

Érted élünk s halunk

Az Újpestért harcolunk

Bárhova elutazunk

Mi mindenhol ott vagyunk

Hűség a jelszavunk

Mi soha el nem hagyunk

Együtt énekelünk

Hajrá Újpest! Gyerünk!
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S P O R T

Kihívásnak tekintem a munkámat

– Azokkal tudok jól együtt dolgozni, akik komo-

lyan gondolják a kapusságot, mert ezt csak ko-

molyan lehet csinálni – vallja a kapusedző. – A jó 

kapust igazán ritka adottságok jellemzik a futball-

ban. A refl exei nagyon gyorsak, legalább 190 cm-

esnek kell lennie, remek labdafogással kell rendel-

keznie. Mindehhez nélkülözhetetlen az ütemérzék 

és a rúgótechnika. A felsoroltakból talán a fele 

genetikai, azaz valami tanítható, valami nem.  

Koszta János a 2000-es születésűektől, az 

U14-es korosztályon át egészen az U19-esekig 

felügyeli a kapusképzést. Az lila-fehér korosz-

tályos csapatok valamennyi kapusa az ő keze 

alól nőtte ki magát. 

– Miért a kapuban találta meg a helyét? 

Úgy mondják, a pályán sem volt ügyetlen.

– Ez tévedés, hiszen én mindig kapus 

akartam lenni. Négyéves koromban mell-

be rúgtak egy focilabdával. Attól a pilla-

nattól fogva kapus szerettem volna lenni, 

és valami megmagyarázhatatlan oknál 

fogva, azóta nem tudok elszakadni a 

labdarúgástól.  

– Munkának, küldetés-

nek, egyáltalán minek 

nevezi a munkáját?

– A kapusképzés egy 

kihívás, mert aki nem 

szenvedélyesen csi-

nálja, az nem tudja a 

Magyarország legsportosabb 

városa, Újpest, a napokban a 

japán Maebashi város elöljáróit 

fogadta. A Tokiótól mintegy 100 

kilométerre fekvő település a ja-

pán sportélet egyik meghatáro-

zó egyetemi és sportvárosa. 

Petrányi Imre, az UTE Judo Szakosztályá-

nak vezetője, a Budapesti Judo Szövetség 

elnöke már a konkrét együttműködésre is ja-

vaslatot tett, hogy az UTE judósai a lehető leg-

eredményesebben szerepelhessenek a nem-

zetközi versenyeken, és a lehető legtöbben 

eljuthassanak a 2020-as olimpiára Tokióba.         

– Tavaly, amikor volt szerencsénk elláto-

gatni Japánba, akkor vetődött fel a testvér-

város gondolata – említette Petrányi Imre az 

ÚKTV műsorában. – Mondhatom, nyitott aj-

tókon kopogtattunk, hiszen japán barátaink 

szinte azonnal rábólintottak a kezdeménye-

zésre. Persze az egyeztetésekhez idő kellett, 

de ma már büszkén kijelenthetem, rövide-

sen megszületik a megállapodás.

A megbeszélésen konkrét lehetőségek 

fogalmazódtak meg a kereskedelem, a kul-

túra, az oktatás és a sport terén, amelynek 

eredményeként mindkét település gazda-

godhat a közeli jövőben. 

– Nagyon fontos, hogy a globalizálódó vi-

lágban megtaláljuk azokat a kapcsolatokat, 

amelyek Újpest fejlődését szolgálhatják, és 

ez kontinensektől független – mondta dr. 

Tahon Róbert, Újpest jegyzője.

A látogatás végén a japán küldöttség 

hivatalosan is meghívta Újpest vezetését 

Maebashi városába, hogy együtt tekintsék 

át az együttműködés további lehetőségeit.

 (gergely)

Koszta Jánost, a Videoton, a Vác, és 

a BVSC egykori kapusát az MLSZ a 

Bozsik-program legjobb szakem-

berként díjazta. János tizenhárom 

éve dolgozik Újpesten, a mai napig 

nyolc kapusa mutatkozott be az 

NB1-ben és a felnőtt labdarúgó-

bajnokság másodosztályában.

Japán vendégek Újpesten

Riói kvótát szerzett 
Németh Zsanett 
Ulánbátorban
A világ birkózóinak olim-

piai kvalifi kációs ver-

senyét Mongólia fővá-

rosában, Ulánbátorban 

rendezték, ahol az UTE 

U23-as Európa-bajnok 

birkózója, Németh Zsa-

nett is szőnyegre lépett 

a 75 kg-osok között.

A verseny előtt, éppen az Eu-

rópa-bajnoki cím elnyerése után 

nyilatkozott az ÚKTV-ben a baj-

noknő. Arról is szót ejtett, hogy 

nincs pihenője, hiszen a mon-

gol fővárosban kell szőnyegre 

lépnie, ahol nem kisebb kihívás 

várja, mint az olimpiai kvóta 

megszerzése. Úgy mondta, el-

sőre szeretné megugorni az aka-

dályt, és akkor már nyugodtan 

készülődhet az ötkarikás 

játékokra. Nos, Zsanett 

nem a levegőbe beszélt, 

ezüstöt nyert Mongóli-

ában, ami számára riói 

repülőjegyet ér.

Az újpesti olimpikon – már 

fogalmazhatunk így – tajpeji és 

német versenyzők ellen diadal-

maskodva jutott be a fi náléba, 

ahol francia ellenfele pontozás-

sal legyőzte őt. Persze az ünnep-

lés nem maradhatott el, ugyanis 

a döntő mérkőzése az olimpiai 

kvalifi kációba már nem számított 

bele. Németh Zsanett, a magyar 

női birkózás történetének máso-

dik olimpikonja lett.

Gratulálunk 

Zsanett!

 (gergely)

gyerekeknek átadni sem a tudást. Egyéni képzés 

folyik. Minden egyes edzés felér egy mérkőzés-

sel, és itt mindenre ugyanaz vonatkozik, mint a 

csapatedzésen. 

– Mikor lehet kapusnak nevezni egy gyereket?

– Kapussá akkor válnak, ha elérik azt, hogy 

bemutatkoznak egy NB1-es vagy egy NB2-es fel-

nőtt csapatban. Gyerekkorban nincs korhoz kötve, 

hogy mikor válik valaki kapussá. Bevallom, nem 

szoktam megjósolni, kiből válhat jó kapus. 

– Az elmúlt évek során számtalan kapust 

adott a magyar labdarúgásnak. Talán nem vélet-

len a kitüntetése…

– Segítettem őket a munkájukban, hogy ki-

tűzött céljaikat elérjék, de egyedül kevés lettem 

volna a sikerhez.  A labdarúgó pályafutásom ta-

pasztalatát, azt például, amit az NB1-ben megél-

tem, szerettem volna és ma is szeretném átadni 

a kapusaimnak. Kívánom nekik, és nagyon bízom 

abban, hogy ők a nemzetközi porondra is eljus-

sanak majd.  UTE Labdarúgó Akadémia/GG
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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, csütörtö-

kön: 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

Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők május 2-án, 

hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők 

május 2-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Buda-

pest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati képviselő május 9-én, hétfőn 17-től 18 

óráig, tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Má-

ria, Bartók Béla önkormányzati képviselők május 10-én, kedden 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát.

Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő má-

jus 23-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifi desz.hu

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

fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk: 1046 Budapest, 

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.

ELŐADÁS

Az országzászlók története és a helyreállítandó budapesti emlékművek – az újpesti országzászló címmel 

tart előadást Nagy Zsolt országzászló-kutató. Időpont: 2016. május 23. (hétfő), 18 óra. Helyszín: Andretti 

Fagyizó és Pizzéria (1047 Bp., Váci út 13.). Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezvény házigazdája, Pajor 

Tibor önkormányzati képviselő.

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 csütörtökén 

17 órától, Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 óráig. 

Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyisége. A fenti fogadóórákra előze-

tes bejelentkezés szükséges a 06 1 369 4205 vagy a 06 20 419 7864 telefonszámon.

Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-18 óráig. Helyszín: 

Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. és Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.) Előzetes bejelentkezés és 

időpont-egyeztetés a 06 30 400 9297 telefonszámon lehetséges.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökjén (legközelebb má-

jus 5-én) 13 órától a Képviselői Irodában (IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház) a 4.emelet 418-as szobában. 

Bejelentkezés, vagy más időpont megbeszélése a 06-30-458-9929-es telefonszámon.

KÉPVISELŐI KLUB

Képviselői Klub, „nyitott iroda” lesz április 29-én, pénteken 14 és 18 óra között (érkezhet ezen idő alatt 

bármikor). Várom azokat az érdeklődőket, akik szeretnének beszélgetni, véleményt mondani, javaslatot tenni, 

politizálni, a kerület, a világ dolgairól társalogni. Helyszín a Képviselői Iroda, IV. Kiss Ernő u. 3. (a P+P Irodaház-

ban) 4.emelet 418-as szoba. Barátsággal, Horváth Imre országgyűlési képviselő.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

2016. április 28-án és május 12-én 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat, tanácsadás igénybevéte-

lére van lehetőség előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 06 30 458 9929-es telefonszámon lehet. 

Helyszín: Képviselői Iroda; IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház). Horváth Imre országgyűlési képviselő

KÉZIMUNKA SZAKKÖR

A Kézimunka Szakkör következő találkozója május 5-én, csütörtökön 10 órától lesz (a részvétel ingyenes!) A 

helyszínt Horváth Imre képviselő úr biztosítja, IV. ker., Kiss Ernő u. 3. 4/419. (P+P Irodaházban). Biztosan hallot-

tak róla, hogy mostanában divatba jöttek a kifejezetten felnőtteknek készült színezőkönyvek. Haladunk a korral, 

mi is kipróbáljuk! Kifestőről, ceruzáról mi gondoskodunk! Ha egy jó társaságot keres, kedvtelése a kézimunká-

zás, vagy csak érdeklődik, és szeretne ezzel a hobbival megismerkedni? Várjuk egy jó hangulatú, családias dél-

előttre! Amennyiben kérdése van, hívja a 06 30 458 9929-es telefonszámon a szakkör szervezőjét, Kalina Évát.

ORSZÁGHÁZ-LÁTOGATÁS

Szeretettel meghívom Önöket 2016. május 13-án, pénteken 13 órától Országház-látogatásra, programun-

kon bemegyünk az Országgyűlési Könyvtárba is! Az épületbe való beléptetés miatt jelentkezni kell a 06 30 458 

9929-es telefonszámon május 11. szerdáig! Várom Önöket, barátsággal, Horváth Imre országgyűlési képviselő

A Demokratikus Koalíció Újpesti Szervezete tájékoztatja a lakosságot, hogy irodánk minden ked-

den 15 és 18 óra között és minden szerdán délelőtt 10 és 12, délután 14 és 18 óra között nyitva 

tart. Várunk minden érdeklődőt. Telefon: 06 70 347 1040 Cím: 1042 Bp., Árpád út 19.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második hétfőjén 16 és 

19 óra között fogadóórát tart a DK Újpesti szervezete frakcióhelyiségében. Cím: 1042 Budapest, Árpád út 19. 

Bejelentkezés: 06 70 347 1040, e-mail: Budapest11@dkp.hu, dkujpest_hu.novodev.hu

FOGADÓÓRA

dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció) Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén, 

17 és 18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat (1046 Bp., Hajló u. 42-44.)

Ingatlan eladó
� Újpest kertvárosi részén, csendes mellékutcában, fel-
újítandó családi ház 508 m²-es telken eladó. Ár: 39 M Ft, 
érdeklődni: 06-20 988-5335 telefonszámon lehet. Csak 
magánszemélyek hívását várjuk.

Ingatlant vesz
� Újpesten keresek jó állapotú téglalakást (56 m²-ig II. 
em.). Viszonylag elfogadható környéken. (Sürgős lenne!) 
Ingatlanosok ne hívjanak. Tel.: 06-1 369-9781

Oktatás
� Dolgozók iskolája felvételt hirdet Újpest Köz-

pontban: gimnáziumi osztályok, kereskedelmi 

eladó, vendéglátó eladó, boltvezető, vendéglátó 

üzletvezető, Tel.: 06-20-9-51-33-57

� BASS GITÁR oktatását vállalom, kezdőknek és hala-
dóknak, többéves gyakorlattal. Mobil: 20-616-24-22.

Régiség
� BOROSTYÁN-KORALL ÉKSZEREK felvásárlása 30.000 
Ft-tól 300.000 Ft-ig/db! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 
Ft-tól. Régi bútorokat, festményeket, Herendi, Zsolnay, 
Gorka, Hummel, Meissen, Kovács Margit dísztárgyakat, 
asztali-, fali-, álló- és karórákat (nem működőt is), bronz, 
fa és ezüst tárgyakat, képeslapokat, kitüntetéseket, 
érmét, pengőt, katonai eszközöket. Teljes hagyatékot 
készpénzért! Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. ker. Szent 
István Krt. 25. szentistvankrt25@gmail.com, tel.: 06-20-
914-0150

� Papírpénz-felvásárlás! Forgalomból kivontak! Német 
márka, osztrák schilling, holland gulden, spanyol peso, 
belga frank, svéd korona, portugál escudo {PTE}, pengő, 
érmék, 40-es évektől forint stb. Készpénzért. V. ker. Szent 
István krt. 25. H-P 10-16-ig, Tel.: 06-70-608-6082

� Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. 
Készpénzért bútort, festményt, csillárt, porcelánt, órá-
kat, kerámiát, szőnyeget, könyvet, kitüntetést, jelvényt, 
katonai és háborús tárgyakat, bizsut, borostyánt, hír-
adástechnikát, CD-DVD-t, hanglemezt, ezüst tárgyakat, 
ékszert, alpakkát. Pintér Nikoletta, tel.: 06-1 466-8321, 
06-30 973-4949

� Bélyeget, papírt és fémpénzt, papírrégiséget, 

könyveket, porcelánt, kitüntetést, egyéb régisé-

get vásárolunk és aukcióra átveszünk. Cím: VI. 

Andrássy út 16. Nyitvatartás: H-SZ: 10-17-ig, P: 

10-19-ig. Tel.: 317-4757

Szolgáltatás
� KLÍMAtelepítés, karbantartás, javítás garanciával. 
Ingyenes helyszíni felmérés! 06-30-931-7486, 
www.annauklima.hu

� REDŐNYÖS MŰHELYBŐL rendelhet minden-

fajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. 

Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonika-

ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnis-

szerelés. tel.: 370-4932

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-

munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvé-
delmét, fényezését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 

22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 

javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hő-

szigetelő üvegezését és szigetelését 1 év garan-

ciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 

550-0269

� Új fa és műanyag ablakok, ajtók beépítése! Régi típu-
sú nyílászárók javítása, szigetelése. Hétvégi vállalással is! 
Kiszállás, felmérés díjtalan! Nyugdíjaskedvezmény 20%. 
Tel.: 06-30 298-9942 

Jármű
� 57.000 km-rel, 2007-es 1 000 m³-es piros Toyota 
Yaris kitűnő műszaki állapotban eladó. Téli gumi, klíma, 
elektromos ablak. 2017-es műszakival, karosszéria kissé 
szépséghibás. Ár: 1.45 M Ft, tel.: 06-20 326-2381

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület
Újpestért 
Egyesület

Társasházkezelés
� TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISELET, IN-

GATLAN-ÜZEMELTETÉS, TÁRSASHÁZAK KÖNYVE-

LÉSE – megbízható referenciákkal. Ingyenes tanács-

adás: 06-30-921-9599, www.bpingatlankezelo.hu

Urnahely
� Az Újpest – Kertvárosi Szent István plébánia 

altemplomában urnahely megváltására van lehe-

tőség. Érdeklődni lehet a plébánián személyesen 

vagy telefonon. 1046 Rákóczi tér 4-8. tel.: 369-0393

Festmény
� 19-20. századi magyar és régi külföldi festmé-

nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 

értékbecslés. Tel.: 06-30-949-29-00 Email: nemes.

gyula@nemesgaleria.hu. Nemes Galéria: 1024 Bp., 

Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. kertészeti feladatok ellátására munkatársakat keres. 

Szakirányú végzettségű, tapasztalattal rendelkező pályázók jelentkezését várják. További elvárások: „B” kategóriás 

jogosítvány, önálló, precíz, felelős munkavégzés, jó problémamegoldó képesség. Jelentkezni önéletrajzzal lehet: 

· személyesen: 1044 Budapest, Óradna u. 2/a, · e-mailen: info@varosgondnoksag.ujpest.hu

Újpest Központban, 
frekventált helyen, 
különböző méretű 

üzlethelyiségek kiadók. 
Tel.: 06-20-480-57-92

 FIGYELEM!

Gyomirtást 
végez a MÁV
Május 2-ától kezdi meg a vegy-

szeres gyomirtást a MÁV a 

vasúti síneken és azok közvet-

len közelében. Rákospalota-

Újpest május 5-én kerül sorra.

A méhekre egyik felhasznált irtószer 

sem veszélyes, azonban a kezelendő 

területeken legeltetni vagy onnan takar-

mányt felhasználni a gyomirtástól számí-

tott két héten belül nem szabad.

A vegyszeres permetezés Rákospalota-

Újpesten négyhektárnyi rakterületet érint. 

Egyvágányú vonalon 6,4 méter, kétvá-

gányú vonal(szakasz)on 5,4,+5,4 méter, 

állomási mellékvágányoknál 5,4, védett 

területek esetén pedig úgyszintén 5,4 

méter szélességben 

permeteznek. A 

gyomirtás az 

időjárástól 

f üggően 

e g y - k é t 

n a p o t 

csúszhat.

 MOA
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Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC 
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai

2016. április 28. – május 04.

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél csak kedden: sertésláb 199 Ft/kg | minden setéshús 899 Ft/kg | csirkeszárny 449 Ft/kg | csirkemellfi lé 1199 
Ft/kg | csirkemáj 499 Ft/kg | sertészsír 499 Ft/kg | házi parasztkolbász saját recept szerint 1199 Ft/kg.
A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentes Kft.-nél csak szerdán: húsos császárvég 690 Ft/kg | sertéshúsok 999 Ft/kg | sertéskaraj 1150 Ft/kg | hajdúsági 
lángolt kolbász 999 Ft/kg | tokaszalonna 999 Ft/kg.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK

TEJTERMÉKAKCIÓK

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK

ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDEN NAP ÜZEMEL. 

A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.

PIAC-PLACC ÁPRILIS 30-ÁN SZOMBATON A DUNA-SÉTÁNYON!
A jelentkezők nagy száma miatt a Piac-Placcra  április 14-től (csütörtöktől) 

a jelentkezés szünetel.

A TAVASZ HÍRNÖKEI: KOVÁSZOLNI VALÓ UBORKA, ÚJ TÖK, ÚJ KEL, ÚJ KARFIOL, KAPOR 
JELENT MEG A PIACON EGYRE CSÖKKENŐ ÁRAKKAL.
A Nagycsarnokban a Jópáros Kft.-nél magyar tv paprika 900 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Tomahatsch Bélánál magyar paradicsom 690 Ft/kg.
A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye Kkt.-nál almák 298 Ft-tól.

A Fornettivel szembeni zöldséges mögött a Cserpes Sajtműhelynél: Kapuvári sajt 1290 Ft/kg | 2,8%-os tej 280 Ft/l | Cserpes túrórudi 100 Ft/db | 
gyümölcsjoghurtok 200 Ft/db (áfonyás 220 Ft/db) | Újdonság! Laktózmentes termékek is kaphatók.

EGÉSZ CSIRKECOMB
Mátyás-Hús Kft.-nél csak kedden

649Ft
/kg

CSEMEGESZALONNA
Kedves Hentes Kft.-nél csak szerdán

999Ft
/kg KÍGYÓUBORKA 

Ropogós Cseresznye Kkt.-nál

200Ft
/db

PARADICSOM
Sárgarépa Kft.-nél

390Ft
/kg
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A NAGYCSARNOK ÉS A VIRÁGCSARNOK KÖZÖTTI SÉTÁNYON AZ ŐSTERMELŐK ZÖLDSÉG- ÉS VIRÁGPALÁNTÁKAT 
KÍNÁLNAK GAZDAG VÁLASZTÉKBAN.

Anyák napja alkalmából 
május 1-én 
a Virágcsarnok nyitva tart,
a piac zárva lesz.  

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. � Ügy ve ze tő igazgató: Klacsán Csaba � Főszerkesztő: Tallér Edina � Munkatársak: Baski Sándor, Domján Vivien, Gergely Gábor, Juhász Mátyás, 

M. Orbán András, Prófusz József, Viland Gabriella � Fotó: Berki Bea, Domján Vivien, M. Orbán András, Várai Mihály � Irodave ze tő: Csekőné Czeglédi Csilla � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre 

Művelődési Ház 1043 Bp., Ta vasz ut ca 4., I. em. Titkárság: 785-0366. Újpesti Napló: 785-0566. ÚKTV: 784-3955, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8 � Nyom dai elő ál lí tás: 

e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt. � Ter jesz ti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Meg je le nik min den héten 43 500 példányban.   

� Vállalkozói és méretes hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu � Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. Köz lés ese tén fenn tart juk a szer kesz tés jo gát!  � A meg je lent meg hí vók 

és hir de té sek tar tal má ért fe le lős sé get nem vál la lunk. � Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu � Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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Újpest, ahogy az 
újpestiek látják!
Szeretsz fotózni? Örökítsd meg a város életét, 

hogy a te képed legyen „A hét fotója!” 

Várjuk az újpesti témájú fényképeket az ujpestifoto@gmail.com 

címre. Technikai megkötések nincsenek, mobiltelefonos fotóval 

ugyanúgy lehet pályázni, mint profi  géppel készített kompozíci-

óval. (A nyertes műveket később akár ki is állíthatjuk, vagy fel-

használhatjuk az Újpesti Sajtó Kft. kiadványaiban, ezért érdemes 

legalább 2 megabyte-os képfájlt küldeni.)

A hét képét vasárnap hirdetjük ki és tesszük közzé az Újpest-

Káposztásmegyer Facebook-oldalon, de akár ide, az Újpesti 

Napló soron következő számába is bekerülhet.

Újpest a legjobb téma
Ezt mondják azok a fotósok, akik sorra küldik a jobbnál-jobb képeket 

Facebook-oldalunkra és az Újpesti Sajtó Kft. által kiírt fotópályázatra 

is. A képeket itt is bemutatjuk, így egyre többen látják Újpestet a fo-

tósok lencséjén keresztül. 

Frekot Erika szívesen fotózza a várost, egy bizonyos szempontból. Őt Újpest természeti 

értékei vonzzák. Biológia-földrajz szakos tanárként munkája közben is sokszor előbukkan termé-

szetfotós vénája, s tavaly, az Újpesti Sajtó Kft. által kiírt Élet-képek fotópályázaton az „Állatbarát 

Újpest” kategóriában lett második helyezett. „Sokszor nézegetem az Újpesti Naplóban a szép fo-

tókat, inspirálnak” – mondja Erika, majd hozzáteszi: „A városfotózáson belül én azokat a helyeket 

részesítem előnyben, ahol a természeti értékeket örökíthetem meg. A Népsziget és a Homoktövis 

Természetvédelmi Terület a két kedvencem. Utóbbi több szempontból is fontos nekem. Szeretem 

a képeket, amiket ott készítek, és önkéntesként évek óta részt veszek az élőhelykezelési prog-

ramban ezen a területen.” 

Erikának van egy küldetése. Sajátos formáját választotta az ismeretterjesztésnek, hogy a gye-

rekek és a szüleik számára is egyaránt érdekes információkkal szolgáljon. A barangolj-velem.

hu-n rengeteg cikket, képet, érdekességet, ajánlót és túrát találnak az érdeklődők. „Szeretném, 

ha olyanok is kedvet kapnának egy kirándulásra, akik eddig nem mentek és talán új célpontokra is 

felhívom a fi gyelmet. A tanösvények, nemzeti parkok bejárásán kívül érdekelnek az állatkertek is. 

Örömmel fi gyelem az egyre állat- és emberbarátibb bemutatást, a fajmentő tenyészprogramokat 

és a magas szintű környezeti nevelést a hazai állatkertekben.” 

Amire pedig mi újpestiek is büszkék vagyunk, Frekot Erikának megjelent az első könyve. Me-

sés barangolások címmel sorozatot indított, természettudományos mesékkel, melyeket ő ír. VG

KIHAGYHATATLAN PILLANATOK

A HÉT FOTÓJA
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