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Megnyertük!
Az összefogás eredményeként Újpest nyerte
meg a Kihívás Napját a 70 ezres lélekszám
fölötti települések kategóriájában. Köszönjük,
újpestiek, köszönjük, Újpest!

Fotó: Várai Mihály

SPORTOS
ÚJPEST!

HATÁROZOTT ELKÉPZELÉS
Az újpestiek úgy vélik, hogy a piacnak
továbbra is a Szent István téren kell
működnie, derül ki az Újpesti Párbeszéd kérdőíveire adott válaszokból is.
3. oldal

JÖVŐ HÉTTŐL SZIGETELÜNK
Bővülő megállapodás: ingyenes
buszjáratok indulnak Újpestről a
Generali Gyerek Szigetre, ahol bemutatkozik a Tábor utcában kaput
nyitó Tarzan Park.
4. oldal

ALBUMBA ZÁRTÁK
Újpest Arcai nyereményük részeként portfólió-fotózáson vettek részt,
amelyhez a három ﬁatalt proﬁ stáb,
sminkes, fodrász és fotós vette kezelésbe.
6. oldal

MEGVAN A VEZETŐEDZŐ!
A következő szezontól Kozma István lesz az Újpest labdarúgócsapatának vezetőedzője, aki július elsején
áll munkába, jelentette be hivatalos
honlapján a klub.
13. oldal

Köztér

Életre szóló élmények

A felvételt Domokos Ádám küldte szerkesztőségünknek
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Rangot jelentett az
Izzóban dolgozni

Vissza
a Tungit! A
Korábbi lapszámunkban viszszaemlékezésre kértük olvasóinkat, kérve, írják meg nekünk élményeiket a Tungsram stranddal
kapcsolatban. Személyes történetek százai és ezrei bizonyítják,
hogy működése alatt majd minden újpesti megfordult ott. A
Tungi strand kedves, olykor életre szóló élmények, soha el nem
múló barátságok, örök szerelmek születésének színhelye volt.

„Vissza a Tungit” témájában szeretném
megosztani néhány gondolatomat azokkal,
akik e sorozatot ﬁgyelemmel kísérik. Elöljáróban elmondhatom, hogy a leghumánusabb kapitalista, akit valaha volt szerencsém személyesen ismerni, Aschner Lipót volt.
1936-ban költöztem szüleimmel Újpestre. Ebben az
időben rangot jelentett az Izzóban dolgozni, ahová valakinek az ajánlása kellett. Az Izzónak nemcsak strandja és uszodája volt, de csónakháza, teniszpályája, jégpályája és üdülője is. Testvéremmel 1939 óta bérletünk volt az uszodába, télen pedig a jégpályára. Ezeken a helyeken töltöttük legszebb gyermekéveinket.
Itt töltöttük az egész nyarat barátokkal, barátnőkkel, két szelet zsíros kenyér és némi gyümölcs kíséretében, nagy élvezettel. Az uszoda, a strand szépen karbantartott, kulturált intézmény volt. Később itt dolgozott édesanyánk kabinosként.
Néhány éve jártam az egykori Lidó és az uszoda
környékén, és a látványtól elszorult a szívem. Mint

ősújpesti még ma is büszke vagyok városomra. Bár
hiányzik a pamutgyár, a cérnagyár, a Wolfner és a
Pannónia bőrgyár, a 10-es villamos, na meg a 8-as is
és a Templom utca és a Deák utca sarkáig sorakozó
lovas kocsis kofák, akik piaci napokon jelen voltak.
Én is sportoló lettem, közép- és hosszútávfutó atléta, és számos érmet szereztem a szakosztályomnak.
Örömmel tölt el, hogy a városvezetés kezdeményezi a régi hagyományok újjáélesztését. Biztos vagyok
benne, hogy a lokálpatrióták anyagilag is támogatnák
az uszoda és a strand újbóli működtetését. Ezt jómagam is – nyolcvanévesen – szívesen megtenném.
Írta többek között levelében Akó Károlyné.
Szerkesztőségünk továbbra is várja az Önök
visszaemlékezéseit, képeit!

Parlamenti vizit
Különleges parlamenti sétára került sor vasárnap délelőtt,
ugyanis ezúttal dr. Hollósi Antal
országgyűlési képviselő invitálta országházi körútra a Károlyi
Sándor Kórház dolgozóit.

Rendkívüli érdeklődésre tartott számot a
parlamenti kirándulás a kórházi dolgozók és
hozzátartozóik körében: két ötventagú csoport gyűlt össze, hogy megtekintsék az épület szépségeit. A látogatás élményét a fotók
mellett azok a névre szóló emléklapok is őrzik, amelyeket dr. Hollósi Antal adott át a
vendégeinek. A program sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy hamarosan további ötven érdeklődő kórházi dolgozó látogat el
az Országházba.
(antosa)

Újpest Önkormányzata faültetéssel
egybekötött megemlékezést rendez a
nemzeti összetartozás napján, amelyre
tisztelettel meghívom családjával, barátaival együtt. A megemlékezés helyszíne: Gróf Esterházy János tér (1046 Bp.,
Nádor utca–Vécsey Károly utca sarok).
Időpont: 2013. június 4., 14 óra.
WINTERMANTEL
ZSOLT
Újpest
polgármestere
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Mint ismert, a piac és környezetének rendbetétele a Hajrá, Újpest! városfejlesztési program része, ahogyan a Városkapu környékének megújítása is. A városfejlesztési program folyamatosan beépíti a 2011 óta minden évben kiküldött Újpesti Párbeszéd kérdőíveire adott válaszokban megfogalmazott javaslatokat is. Erre
jó példa a mindössze két hónapja indult Piac-Placc, amely szintén a párbeszédben
megfogalmazott lakossági igények nyomán indult kezdeményezés.
M. O. A.

2013

Hajrá
Újpest!
Városfejlesztési program

Tovább szépülhet
a Szent István tér

Az idei Újpesti Párbeszédben alaposan körüljárta az önkormányzat a piac témát.
A feldolgozottság még nem száz százalékos, de már jól kirajzolódnak az újpestiek alapvető elvárásai, igényei a piaccal kapcsolatban. Ezeket az önkormányzat maximálisan ﬁgyelembe veszi a Szent István tér felújításának folytatásában. 75%-os feldolgozottságnál
(kb. 6000 kérdőív alapján) az alábbi válaszok érkeztek.

Folytatódik Újpest főterének megújítása. Az eddig változatlan formában működő területek közül minden bizonnyal az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok korszerűsítése a legégetőbb feladat. A kérdés: hogyan lehet a Főtér program munkálatai
alatt az újpestiek számára méltán fontos piac zavartalan működését biztosítani?
A képviselő-testület az Újpesti Vagyonkezelőt kérte fel, hogy az önkormányzat birtokába ingatlancsere eredményeképpen jutott, a Szent István tér keleti
oldalán található telekegyüttes hasznosítási koncepcióját kidolgozza. Ennek az
elképzelésnek része a piac megújítása. Így a főtér megújítási munkálatai alatt
zavartalan lesz a piac működése, bővítése és korszerűsítése.
Az árusok és a vásárlók egyaránt várják ezt; előbbieknek jobb munkakörülményeket, utóbbiaknak pedig kényelmesebb vásárlási lehetőségeket teremthet.
A vásárlók közül így van ezzel Etelka néni is, aki reméli, hogy tovább színesedhet az áruválaszték, nem utolsósorban pedig télen komfortosabb lenne számára, ha nem is meleg, de kellemesen fűtött csarnokban intézhetné el bevásárlását.

Zajlanak a Szilágyi úti sportcsarnok felújítási munkái is

E G Y K É P – E G Y M O N D AT

Másfél éves tárgyalást követően ingyenes vagyonjuttatásként az újpesti önkormányzat
tulajdonába került a Szilágyi úti atlétikai stadion. Az ingatlan igen nagy értékű, több
mint öthektárnyi terület,
különböző felépítményekkel, sportpályákkal. Az előző évek során a tulajdonosok nem rendelkeztek megfelelő forrással, hogy az ingatlan állagmegóvását, fejlesztését biztosítani tudják.
Újpest Önkormányzata az Újpesti Torna Egylettel együttműködve, a
társaságiadó-pályázati pénzt felhasználva azonnal elkezdte a felújítást.
Az első két ütemben 70 millió forint elnyert pályázati pénzhez több
mint 50 millió forint önrésszel járul hozzá Újpest Önkormányzata, ami
által a sportolók sportolási körülményei lényegesen javulni fognak. G.

Hajrá
Újpest!

Városfejlesztési program

A FELÚJÍTÁS AZ ALÁBBI MUNKÁLATOKAT TARTALMAZZA:
I. ütem – energetika, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés;
II. ütem – öltözők és vizesblokk teljes körű felújítása, futófolyosó
külső szigetelésének elvégzése;
III. ütem – pályafelújítás, -korszerűsítés (új füves futballpálya kialakítása).

Egynyári virágokra cseréli a közterületein az árvácskákat az Újpesti Városgondnokság, a Szent István téren is üde park fogad bennünket.
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Gazdasági
együttműködés
Újabb cégek mutatkoztak be és ajánlottak
együttműködést a negyedik Újpesti Gazdasági
Találkozón május 30-án az Újpesti Polgárcentrumban. A találkozó megnyitójában dr. Molnár
Szabolcs alpolgármester a korábbi eredményekről, zárszavában pedig az idei újpesti beruházásokról-fejlesztésekről szólt.
Az alpolgármester visszautalt rá, hogy a cégek
és az önkormányzat közötti rendezvénysorozatot
2011-ben hagyományteremtő céllal hívták életre, és
azóta több kézzelfogható eredményt értek el. Egyebek mellett újpesti cégtől vásárolt buszt az önkormányzat, a Sanoﬁval nemrégiben kötött kormánymegállapodás pedig hosszú távú együttműködésre utal.
Elsőként Krankovics Sándor, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal befektetésösztönzési főosztályának vezető tanácsadója kapott szót, aki a kis- és középvállalkozások külgazdasági tevékenységének támo-

Bővülő lehetőségek újpestieknek

Idén a Tarzan
Park is szigetel
A korábbi évek kedvező tapasztalatai
alapján kibővítette korábbi együttműködési megállapodását Újpest
Önkormányzata és a Sziget Kft.
Ennek köszönhetően idén is ingyenes buszjáratok közlekednek Újpestről a Generali Gyerek Szigetre. Az itteni programok érdekes színfoltja lesz a Tábor utcában
hamarosan kaput nyitó újpesti Tarzan Park bemutatkozása. A megállapodás része az is, hogy az augusztus
5-én rajtoló Sziget Fesztivál idején éjszakánként korlátozzák és folyamatosan ellenőrzik a zajterhelést.
– A korábbiakhoz hasonlóan vállaljuk azt is, hogy a
hanghatások csökkentése érdekében az éjszakai órákban nem működtetjük a Nagyszínpadot, de nagyobb,
hangosabb pódiumokat egyáltalán nem helyezünk az
Óbudai-sziget Újpest felőli oldalához, s ezzel várhatóan elkerülhető lesz a hangzavar – mondja Gerendai
Károly, a Sziget Kft. ügyvezetője a megállapodásról.
– A zajjal kapcsolatos esetleges lakossági bejelentéseket Újpest Önkormányzata ezúttal is folyamatosan ellenőrzi a fesztivál ideje alatt. A megállapodás részeként
a szervezők a Generali Gyerek Sziget idején mindennap
óránként ingyenes buszjáratot biztosítanak az újpesti családok számára – emelte ki Wintermantel Zsolt.

Dr. Molnár Szabolcs volt
a rendezvény házigazdája

gatásáról, valamint a hazai beruházások ösztönzéséről beszélt.
Gáspár Attila, a Virtuális Erőmű Program programvezetője a cégek energiahatékonnyá válásának
mikéntjét ismertette, kiemelve, hogy a programnak az oktatási intézmények közül, valamint az ipari szféra területeiről is számos támogatója akad. A
cél: 2020-ra 20 megawatt energiamegtakarítás. A
legenergiahatékonyabb cégeket díjazzák, a pályázat
során pedig segítik őket.
Az ismertetők után két újpesti cég mutatkozott
be, közülük a Technoorg Linda Kft. három éve mű-

INGYENES JÁRATOK
Az együttműködésnek köszönhetően június 8–30. között idén is menetrendszerű különjáratok szállítják majd hétvégeken az újpestieket a
Generali Gyerek Sziget
programsorozatára.
A busz indulási időpontja június 8–30. között hétvégenként az
Óbudai-szigetre: szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között óránként; vissza Újpestre:
10.30-tól 17.30-ig óránként.
Indulási hely: Újpesten az István út Jókai utca és
Petőﬁ utca közti szakaszán (az új városháza mellett); Óbudán a K-híd utáni parkolóban.
Bővebben: ujpest.hu/gyereksziget
G. R.
RÖVIDESEN NYIT A TARZAN PARK
Az új óriás, szabadtéri játszótér, a Tarzan Park néhány héten belül megnyitja kapuit a korábbi gyermektábor helyén, a Tábor utcában. Ezzel ismét egy
különleges helyszínnel gazdagodnak az újpestiek.
A ránk váró kalandokból a Generali Gyerek Sziget
négy hétvégéje alatt is ízelítőt kaphatunk.
A játék öröm. A játék szabadság. A játék fölpezsdít,
erősít, gyógyít. A játék varázsa mindenkit magával ragad, gyereket, felnőttet, ifjat, öreget. A játék közelebb
visz egymáshoz. A közös játékkal a család minden
tagjának örömet szerezhetünk. Kellenek olyan varázslatos helyek, ahol kijátszhatjuk magunkat, ahol gyermek, szülő és nagyszülő is kikapcsolódhat. Egy mesebeli hely hamarosan életre kel: a Tarzan Park.
További információ: www.tarzanpark.hu

ködik Újpesten, és főként nemzetközi kapcsolatokat ápol. Szigethy Dezső, az ionágyúkat gyártó cég
ügyvezetője a berendezésről és felhasználási területeiről szólt, valamint utalt arra, hogy jelenleg kétfajta fejlesztésen is dolgoznak.
Sulyok Éva, a Rollstar Árnyékolástechnikai Kft.
kereskedelmi vezetője nem csupán cégképviselőkhöz, hanem egyben magánemberekhez is intézte szavait, amikor a különféle árnyékolástechnikai
eszközöket ismertette. Kitért arra, hogy egyes fajta
napernyőkhöz már szélérzékelőt is építenek, a rolók
kapcsán többek közt azt hangsúlyozta, hogy ezeknek a kiegészítőknek hővisszaverő hatásuk is van.
Zárszóként ismét dr. Molnár Szabolcs vette át a
szót, aki kiemelte: számos önkormányzat „kiegyezne” Újpest anyagi helyzetével, majd szólt a közeljövő terveiről: idén adják át az uszodát, az SZTKban az orvosi gépparkot korszerűsítik. Bővül továbbá a Homoktövis Bölcsőde, két lépcsőben hoznak
létre több férőhelyet az óvodákban, folytatódik az
ökoparkok építése, és zajlik az aktív és passzív pihenést egyaránt lehetővé tevő Szilas park kialakítása. Az alpolgármester végül a Tábor utcában nyíló
Tarzan Park megnyitójára invitálta a megjelent cégek képviselőit.
M. ORBÁN ANDRÁS

ÚJPEST PROGRAMJAI
A GENERALI GYEREK SZIGETEN
JÚNIUS 8–9. KÖZÖTT
– Aquaworld (szörfszimulátor)
– Magicbox (logikai játék,
konstrukciós építők); vizezős
játék: Aquaplay (csatornarendszer)
– Tarzan Park: ﬁlmvetítés, játszóház

A Tarzan Park megnyitásáig
is csatlakozzatok a
www.facebook.com/TarzanParkUjpest

Facebook-oldalra, és kövessétek
a tartalmát, mert érdekes,
izgalmas játékokkal ingyenes

belépőket lehet nyerni!
w w w. t a r z a n p a r k . h u
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SPORTOS
ÚJPEST!
Városunk nyerte meg a Kihívás Napját a 70 ezres lélekszám fölötti települések kategóriájában

Újpest a legsportosabb város
Rekordszámú résztvevő indult el május 22-én reggel a Kihívás Napjának újpesti rendezvényein, hogy
a tavalyi második helyezés
után idén a győzelemre törjön. Ennek feltétele az volt,
hogy a 15 perces regisztrált
sportolások aránya a lakosság lélekszámához képest a
legmagasabb legyen.

Ú

jpest Önkormányzata idén
a Sportos Újpest! programsorozat jegyében új alapokra helyezte a szervezést, és a résztvevőknek sokszínű, egész napos programot kínált, amelynek lebonyolítá-

sában az idén 128 esztendős Újpesti
Torna Egylet és az Újpest FC is részt
vállalt.
Az események 8 órakor kezdődtek
a Szent István téren, ahol dr. Tahon
Róbert jegyző invitálta humoros reggeli tornára az újpesti önkormányzat dolgozóit, hivatalnokokat, Újpest
polgárait. Délután a Szent István téren kiskapus örömfoci kezdődött,
amelyen Wintermantel Zsolt polgármester, önkormányzati képviselők, az
UTE gyermek focistái, valamint az Újpest FC sztárjai: Simon Krisztián csatár és Vermes Krisztián csapatkapitány mérkőztek meg. Az eseményeken részt vett több más közismert újpesti sportoló is, így például Tibolya
Péter, az UTE válogatott, világbajnok
öttusázója, valamint Palancsa Dorotytya újsütetű curlingvilágbajnok is.

Az egész napos megmérettetés több
helyszínen zajlott: bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, sportegyesületekben, edzőtermekben, összesen több
mint tíz helyszínen. Az UTE Megyeri úti stadionjában reggel 9 órától 700
második osztályos kisdiák vett részt az
Újpesti Sportvarázs versenyein.
Május 22-én még soha nem tapasztalt együttműködés valósult meg
azért, hogy minél többen sportoljanak, így Újpest nyerte meg a Kihívás
Napját a 70 ezres lélekszám fölötti települések kategóriájában. Köszönjük,
újpestiek, köszönjük, Újpest!
U. N.
A díjátadó ünnepséget május
31-én a Magyar Sport Házában
tartja a Magyar Szabadidősport
Szövetség.
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Proﬁ stáb, lenyűgöző végeredmény

Újpest Arcai
fényképalbumban
Újpest Arcai nyereményük részeként nemrégiben portfólió-fotózáson vettek részt. A ﬁatalokat
proﬁ stáb, sminkes, fodrász és fotós vette kezelésbe. Görög Dorottya fodrász, Ress Mónika és Ördög
Zsanett sminkesek, az Ördögi Szépségszalon kozmetikusai, valamint Biros Zalán fotós munkájának eredményét jobbnál jobb fotók tükrözik.
Néhány hete jött el a nagy nap Újpest Arcai számára: Tátrai Adriennről, Kozma Vanesszáról és Takács
Márkról igazi proﬁ portfólió is készült. Adrienn felkészítésével kezdett neki a stáb a munkának.
– Megnéztük a ruháit, amelyeket erre az alkalomra választott, és azután ezekhez, valamint az arcához
leginkább illő fazont választottunk neki. Könnyű loknikat formáztunk, amelyek kitűnően illettek az általa
viselt nyári ruhákhoz – mondja Görög Dorottya fodrász a közös munkáról.
Adrienn után a két kisebb „Arcot”, Vanesszát és
Márkot vette kezelésbe a szakember.
– Márknak voltak a leghatározottabb elképzelései arról, hogy mit is szeretne. Az elkészült frizura teljesen az
ő ízlését tükrözte, nagyon tetszett neki az eredmény. Fiatal kora ellenére csak azt mondhatom, már most igazi, kiforrott kis egyéniség – teszi hozzá a fodrásznő.

Egy régi kép…

A 10-es villamos az Újpesti
Naplóban – emlékek, történetek

A ﬂottilla ﬁgyel
Érettségi után Tasnádi Lacival jó barátságban maradtunk, sok szabadidőt töltöttünk együtt, és nagyokat szövegeltünk. Én első munkahelyemen, az
Izzó 75-ös épületében dolgoztam, a Rádiócső Kémiai Laborban. Ott volt tízóraizásra szünet, kiültünk a kis étkezdébe, és elfogyasztottuk az otthonról hozott elemózsiát, közben beszélgettünk a világról. Józseﬁ bácsi, a művezető és én, a betanított
laboráns képviseltük a férﬁnépet, mindenki más a

– Vanessza is határozott elképzelésekkel érkezett,
annyiban, hogy őt annyira lenyűgözték Adrienn romantikus fürtjei, hogy valami hasonlót szeretett volna magának is. Kiengedett, loknis frizuráját apró trükkökkel, kis strasszkövekkel tettük még ﬁatalosabbá
– mondja Görög Dorottya fodrász.
A fodrász után a sminkesek következtek. A két
lányt Ress Mónika és Ördög Zsanett sminkesek, az
Ördögi Szépségszalon kozmetikusai dekorálták ki
az alkalomra.
– Adriennel is átbeszéltük, hogy mire gondolt. Korának köszönhetően ő már maga is tudta, hogy mi állhat neki a legjobban. Ugyanakkor szívesen kipróbálta volna a szempilla-hosszabbítást és a kissé erősebb
sminket, de erről a „kevesebb több” alapon lebeszéltük. Mivel szerencsés arcberendezése van, könnyű dolgom volt vele – így Ress Mónika sminkes.
– Vanessza sminkjének elkészítése
nem volt nehéz
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szebbik nemhez tartozott. Köztük az egyik legaranyosabb volt Bozsik Vera, a dundi, kerek arcú, mosolygós, fekete lány, tele naivitással és rácsodálkozással az élet dolgaira. Mindenki szerette, mert ártani nem tudott volna senkinek. Gondoltam én!
Laci készült a katonaságra. Testvére utolsó hónapjait töltötte a ﬂottillánál, ahova családi protekcióval sorozták be. Laci is biztos volt benne, hogy
Újpesten marad, és beöltözik a szép, mutatós tengerész-egyenruhába. Bátyja elmondása szerint –
épp akkor volt itthon – a néphadsereg aligha képviselne jelentős erőt, ha jönnének az imperialisták. A
legutóbbi riadónál éjszaka ők sem tudták kiállítani
az egységüket, mert öt szállító járműből kettő működésképtelen volt, a harmadik is majdnem.
Ezt jó sztorinak tartottam, és a tízóraizásnál elmeséltem a kolléganőknek. Volt derülés, aztán
mentünk vissza dolgozni. Rákövetkező héten Laci
értetlenül újságolta, hogy a bátyja egy hónap laktanyafogságot kapott, mert a parancsnokság megtudta, hogy a civil életben katonai titkokat fecsegett ki az alakulat harci készültségéről.
– Csak arra nem tudunk rájönni – tűnődött
Laci –, honnan a fenéből tudták meg, hogy a
bátyám ezt itthon elmesélte. De a parancsnok,
Bozsik őrnagy nagyon berágott rá, hadbírósággal

feladat. Alig kellett dekorálni, hiszen igen ﬁatal, és
nagyon szép az arca. Vanessza maga kérte a leheletvékony, természetes sminket, azzal indokolva, hogy
ő még gyerek – mesélte Ördög Zsanett.
Az előkészítés után megkezdődhetett a fotózás.
– A felvételek elkészítése előtt mindegyikőjükkel
egyenként megbeszéltük, hogy milyen képeket szeretnének, a végeredmény, úgy gondolom, így teljes egészében az ő személyiségüket tükrözi. Ügyesek, vagányak és
talpraesettek voltak mindhárman. Hamar feloldódtak, jó
hangulat és könnyedség jellemezte a munkát végig – hallhattuk Biros Zalán újpesti fotóművésztől. – Könnyű volt
velük dolgozni, látszott, hogy az mostanra sikerült rutint
szerezniük a szereplésben, a közös fotózásoknál pedig
az is észrevehető volt, hogy mennyire összeszoktak az
elmúlt hónapok alatt – tette hozzá a fotóművész.
A csapat két napig dolgozott együtt a ﬁatalokkal.
Azt mondják, fantasztikus volt a közös munka, amely
a csodaszép fotókról is visszaköszön. Emlék nekik, emlék Újpestnek.
G. R.

Adrienn, Vanessza és Márk küldetése hamarosan véget ér, Újpest Önkormányzata pedig ismét keresi Újpest Arcait! Július 15-ig várjuk az
újpesti gyermekek, ﬁatalok jelentkezését, akik
közül a nyár végi városnapokon választja ki a
zsűri azt a három ﬁatalt, akik értékes nyereményekkel gazdagodhatnak, és a következő
évben a várost képviselhetik rendezvényeken,
plakátokon. A kiírásról további információt a
www.ujpest.hu/ujpestarca oldalon találhatnak.
fenyegette, de végül beérte egy hónapos laktanyafogsággal.
Az én lábamból kiment minden erő: a Bozsik őrnagy, te jó szagú atyaúristen, és Bozsik Vera? Csak
nem? Ez nem lehet igaz! Emésztettem magam, de
Lacinak nem mondtam, mert a helyzeten ez már
nem változtatott volna.
Másnap reggel Józseﬁtől megkérdeztem, tudja-e,
ki a Bozsik Vera apja.
– Hát persze – mosolygott –, a ﬂottilla parancsnoka. Én akartam szólni neked a múltkor, hogy ne
nagyon ﬂottillázzál, mert nem tudni, mit beszél ki
otthon, merő naivitásból.
A család biztosan jót derült, de másnap az őrnagy kiosztott egy hónap „laktanyát” a katonájának. Hadbírósági kilátással, hogy ne fecsegjen a Varsói Szerződés ütőképességéről. Laci ettől még később ugyanoda került, és ott húzta le szolgálati idejét. Kérdeztem tőle, jó-e, hogy Újpesten katona.
– Nem egészen – válaszolta –, mert nem érzem
igazi katonának magam, hiszen itthon vagyok, az
meg kifejezetten rossz, hogy amikor a Váci úton mi
adjuk az őrséget, a kaputól két sarokra ott látom elmenni a 10-es villamost, amivel haza is mehetnék.
Ha mehetnék…
RÉTI JÁNOS, T-emlékkönyv, www.tizesvillamos.hu

Életmód
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nap mint nap éri a bőrünket. A sajnálatos tényt
konkrét számokban lehet mérni, ugyanis az elmúlt időszak megbetegedéseiről ijesztő statisztikai
adatok láttak napvilágot. A legaggasztóbb, hogy a
melanoma gyakorisága az elmúlt négy év során ötven százalékkal emelkedett! Az egészségügyi központunkban elvégzett szakorvosi vizsgálatok során
felmerülő legapróbb elváltozás esetén azonnali sebészeti beavatkozásra, kimetszésre irányítjuk a pácienst az intézetünkben működő sebészeten, helyben. Normál esetben évente érdemes egy teljes bőrgyógyászati vizsgálaton részt venni, amely nálunk
szintén elvégezhető – szól a megnyugtató lehetőségről a szakember.

Az esztétikától a bőrrákig

Az a csodálatos bőr
– és a gyilkos kór!
Hajlamosak vagyunk tudomást sem venni a bőrünkről, pedig testünket tetőtől
talpig bőr és szőr borítja, amely csendesen végzi a feladatát, és igyekszik védelmet
nyújtani minden külső behatástól, legyen az ﬁzikai, vegyi vagy akár UV sugárzás.
Védelmet nyújt a különböző hőmérsékleti változásokkal szemben is. Az újpesti Baross utcában a
nemrégiben megnyílt MDC Clinic Egészségügyi és
Diagnosztikai Központ bőrgyógyász szakorvosával,
dr. Farkas Veronikával beszélgetünk egy mindenkit
érintő témáról, a bőrünkről.
A bőrünknek van még egy fantasztikus tulajdonsága, mégpedig az, hogy minden esetben és minden más jelzésnél konkrétabban tükrözi szervezetünk belső egészségi állapotát, a lelki harmóniánkat, a lelkiállapotunkat. Gondoljunk csak arra, ha
félünk vagy izgulunk, akkor verejtékezünk, szégyenünkben vagy zavarunkban elpirulunk, ha pedig boldogok vagyunk, akkor „majd kibújunk a bőrünkből”. Az MDC Clinic Egészségügyi és Diagnosztikai Központ most meghirdetett akciójával szeretné
felhívni a ﬁgyelmet testünk legnagyobb és legcsodálatosabb szervére, a bőrünkre.
– Egy szuperérzékeny és nagyon összetett szervről beszélünk, amelyet jobban kellene tisztelnünk
és ápolnunk. Bőrünk a kor előrehaladtával folyamatos változásban van, és ennek megfelelően az állapota is változik. A csecsemők és a kisgyermekek
bársonyos bőre az idő múlásával, a kamaszkorba
lépve egyre zsírosabbá válik, pattanások, mitesszerek jelennek meg felületén – mesél az egyszerűbb
bőrproblémákról dr. Farkas Veronika, az Egészségügyi és Diagnosztikai Központ bőrgyógyász szakorvosa. Hozzáteszi: – Ezek kezelhető, megadott életkorhoz kötődő korszakos problémák, amelyekre
természetesen oda kell ﬁgyelni, szakember segítségét kell bevonni, hogy felnőttkorra ne maradjanak visszafordíthatatlan esztétikai nyomok. A bőr-
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gyógyászati szakrendelésünkön elsősorban szakszerűen kezeljük a kialakult folyamatokat, és mellette megtanítjuk a ﬁatalokat a helyes bőrgondozásra.
APRÓ KINÖVÉS, NAGY PROBLÉMA
Természetesen akadnak ennél komolyabb esetek,
amelyek minden embert érinthetnek, ezek pedig az
anyajegyek, a szemölcsök és egyéb bőrkinövések esetleges kóros változásai. A szemölcsök tekintetében nagyon fontos megjegyeznünk, hogy sok esetben fertőzőek, és akár egy kézfogással is továbbadhatóak.
– Minden egyéb bőrkinövést is ellenőriztessünk,
és amennyiben szükséges, távolíttassuk el. Erre ma
már számos kezelési technika létezik, ezeknek a segítségével fájdalommentesen és különösebb utónyomok nélkül, ambulánsan eltávolíthatóak. Felhívnám
mindenkinek a ﬁgyelmét, hogy a napi tisztálkodás során mindig nézzék át a testüket, és ﬁgyeljenek a legkisebb elváltozásra is, mert az jelzésértékű! Ha bármi
elváltozást észlelnek a testükön, azt ne kapargassák,
ne nyomkodják, hanem a legrövidebb időn belül ellenőriztessék egy szakorvossal – ajánlja a doktornő.
MELANOMA, A CSENDES GYILKOS
Előfordulhat, hogy bőrünket életveszélyes gyilkos
kór is megtámadhatja, a melanoma, avagy a bőrrák. A leggyakrabban előforduló festékes anyajegyeinkből ugyanis könnyen rosszindulatú bőrdaganat
alakulhat ki.
– A melanoma nem válogat, kortól, nemtől függetlenül bárkire lesújt. Ezt főként az utóbbi évek
drasztikus légköri változásainak köszönhető erőteljesebb és károsabb UV sugárzás okozhatja, amely

ESZTÉTIKAI BEAVATKOZÁSOK
AZ EGÉSZSÉGES, SZÉP BŐRÉRT
Kellemesebb témával zárva, dr. Farkas Veronika az
intézmény esztétikai kezeléseit is az újpestiek ﬁgyelmébe ajánlja.
– Bőrgyógyászatunk több, egészen újszerű szépészeti beavatkozást is kínál. Ilyen például a
hyaluronsavas ráncfeltöltés, amelyet a már kialakult állandósult ráncok kezelésére, ajakfeltöltésre,
-kontúrozásra használnak, valamint hidegterápiánk, amelynek során hidegkabinunkban két percre mínusz 197 Celsius-fokra hűtjük a kezelt testrészt, kitűnő eredményt érve el ezáltal a különböző
bőrbetegségek terén, valamint a leginkább hölgyeket érintő narancsbőr kezelésében – ajánlja ﬁgyelmünkbe bőrﬁatalító és esztétikai gyógykezeléseiket
a bőrgyógyász szakorvos.
(x)


ÚJPESTI SAJTÓ AZ
ÚJPESTI SZOLGÁLTATÓKÉRT

Egészségügyi és
Diagnosztikai Központ,
ahol professzionális szakembereink
nyújtanak segítséget!
■ Fogászat ■ Szájsebészet ■ Panoráma röntgen ■ Bőrgyógyászat ■
■ Kozmetológia ■ Melanoma szűrés ■ Ultrahang diagnosztika ■
■ Aranyér-ambulancia ■ Sebészet ■
■ Hidegkamra/Cryoterápia -190˚C ■ Laborvizsgálatok ■

Nekünk fontos az Ön egészsége!
Legyen Ön is partner ebben!

1047 Budapest, Baross utca 99.
Tel.: (06-1) 231-01-38, (06-1) 231-01-39 Mobil: +36-30-519-8679
E-mail: info@mdcclinic.hu, www.mdcclinic.hu

A kupon felmutatása után szakorvosi
vizsgálataink és szűréseink díjából
10% kedvezményt biztosítunk az újpestieknek.

17.00–21.30: Hétvégi randevú.
Vasárnaponként.

18.00: Újpest Fc „B” - Balmazújvároslabdarúgómérkőzés
Szusza Ferenc Stadion
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10.00–17.00: Tanévzáró gyermeknap.
Rex Állatsziget

Ifjúsági Sporttelep, Tábor u. 24.

9.00–17.00: Nyári Sportparty.
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18.00: Nem hagyjuk ABBA! Musicalshow.
A Petőﬁ Musical Stúdió előadása.
Ady Endre Művelődési Ház
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10.00: Gyermeknap bohóccal,
meglepetésekkel.
Újpesti Piac- és Vásárcsarnok

18.00: Géczi Ildikó akvarellkiállítása.
Június 23-ig.
Újpest Galéria

15.00–19.00: Felnőttképzési
Tanácsadó Szolgálat.
Csütörtökönként.
Ady Endre Művelődési Ház

18.00: Vajda János fotókiállítása.
Június 23-ig.
Újpest Galéria
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9.00: Távol s oly közel. eM. Soós György és Wei
Xiang fotói. Június 2-ig.
Ady Endre Művelődési Ház.

9.00: Szellemország fővárosa Pripjaty.
Várai Mihály fotókiállítása. Június 15-ig.
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

9.00: Sáfár Pál festőművész kiállítása.
Június 2-ig.
Újpest Galéria

9.00: Dobos Éva graﬁkusművész
kiállítása. Június 2-ig.
Újpest Galéria
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2013. június

18.00: Pekker Zsuzsa tűzzománckiállítása. Július 14-ig.
Újpest Galéria

18.00: Könyvjelző.
Olvasókör nőknek.
Újpesti Polgár Centrum

Nyári tábor június 28-ig
a Rex Állatszigeten

18.00: Szent Iván-éj.
Bem Néptáncegyüttes előadása,
Szentivánéji Hujákolók előadása,
házibuli a Bananas zenekarral.
Bőröndös utcai szabad terület
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15.00: „Második tavasz” –
Az Újpesti Nyugdíjasklub
találkozója.
Újpesti Polgár Centrum

17.
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10.00: Szent Iván-nap.
Gyermektáncház a Bem
néptáncegyüttessel. Az NKA támogatásával.
Ady Endre Művelődési Ház

15.00: Függöny előtt – függöny
mögött. Az Őze Lajos Művészeti
Iskola színjátszó csoportjainak
előadásai.
Ady Endre Művelődési Ház

10.00–12.00: Szoptatási tanácsadás.
Lóverseny téri Közösségi Ház

9.30–11.00: Babajátszó. Keddenként.
Ifjúsági Ház
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ujpest.hu

Részletes információk:

facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Keress minket a Facebookon is!

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonproﬁt Kft. Ügyvezető igazgató: Tóth Sándor t Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Ház, 1043 Bp.,
Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 06-1 785-0366tE-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hutLapterv, nyomdai előkészítés: Zorder Media Kft.
Terjeszti: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. Megjelenik havonta 200 példányban.

15.00: Az Újpesti Magyardal és Zenebarát
Társaskör klubdélutánja.
Ady Endre Művelődési Ház

14.00: Megemlékezés és faültetés a gróf
Esterházy János téren.
Nádor –és Vécsey utca sarok

10.00: Erdély virágai (Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Szentendre). Kiállítás a nemzeti
összetartozás napja alkalmából. Június 14-ig.
Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola I. emeleti galériája

16.45: Újpest Önkormányzatának koszorúzási
ünnepséggel egybekötött megemlékezése a
trianoni békediktátum évfordulóján.
Szent István tér, Anyai fájdalom szobra

A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
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15.00: A Leonardo Da Vinci Képzőművészeti
Szabadiskola évzáró kiállítása. Június 23-ig.
Ifjúsági Ház

15.00: „Második tavasz” –
Az Újpesti Nyugdíjasklub találkozója.
Újpesti Polgár Centrum

Ady Endre Művelődési Ház

28.

1400 Ft

GYEREK PÓLÓ

1500 Ft

NŐI PÓLÓ

1600 Ft

FÉRFI PÓLÓ

IFJÚSÁGI HÁZ
1042 Budapest, István út 17–19.
Telefon: 06-1 231-7070

LÓVERSENY TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1048 Budapest, Lóverseny tér 6.
Telefon: 06-1 380-6163, 06-1 380-6188

KARINTHY FRIGYES MŰVELŐDÉSI HÁZ
1048 Budapest, Hajló u. 2–8.
Telefon: 06-1 380-6163, 06-1 380-6188

ÚJPESTI POLGÁR CENTRUM – ÚJPEST GALÉRIA
1043 Budapest, Árpád út 66.
Telefon: 06-1 231-6000

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ
1043 Budapest, Tavasz u. 4.
Telefon: 06-1 231-6000

ÚJPESTI KULTURÁLIS KÖZPONT

www.ujkk.hu

A programok változtatásának jogát
az intézmények fenntartják.
Naprakész információkért érdeklődjön
az alábbi elérhetőségeken!

ujpest.hu/markabolt

1042 Budapest, István út 17–19. Az Ifjúsági Ház főbejáratánál.
Telefon: 06-1 231-7071; nyitva tartás: H–P 10-től 18 óráig

Új néven, megújult árukészlettel várjuk régi
és új vásárlóinkat. Keresse az Újpest-emblémás
termékeket az Újpest Márkaboltban!

1400 Ft

GYEREK PÓLÓ

újpesti Piac-Placc a Duna sétányon
szombatonként 6-tól 14 óráig.

18.00: Maracskó Gabriella
graﬁkusművész kiállítása. Július 14-ig.
Újpest Galéria
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P Á R T H Í R E K
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő június 13-án, csütörtökön 16-tól 17
óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesziroda (1042 Budapest, Árpád út 56.)
Bejelentkezés: H–P 11–18 óráig a 3690905-ös telefonszámon.
Fidesz Újpesti Szervezete
Kiss Péter országgyűlési képviselő fogadóórát tart június 4-én, kedden 14 órától az Újpesti MSZP frakcióirodájában, a
Nádor utca 1.-ben. Előzetes bejelentkezés – a várakozások elkerülése miatt –
vagy más időpont megbeszélése a 4415555-ös telefonszámon.
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezete
TISZTELT ÚJPESTIEK!
A Fidesz megkezdte aláírásgyűjtő
akcióját a rezsicsökkentés megvédése érdekében. Az újpesti Fidesz-irodában
az alábbi időpontokban tölthetik ki az íveket: Hétfőtől péntekig 11.00–18.00.
Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905
FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula
önkormányzati képviselők június 3-án,
hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán
képviselők június 3-án, hétfőn 18-tól 19
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:
Fidesz-iroda (1042 Budapest, Árpád út
56.). Tel.: 369-0905. Jókay Attila, Koronka

Lajos önkormányzati képviselők június
10-én, hétfőn 17-től 18 óráig, Bartók Béla
önkormányzati képviselő június 11-én,
kedden 18-tól 19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.:
369-0905. Dr. Szabó Béla önkormányzati
képviselő június 24-én, hétfőn 18-tól 19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042
Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905
www.ujpestifidesz.hu
A TRIANONI TRAGÉDIÁRA
EMLÉKEZÜNK
A Jobbik Újpesti Szervezete meghívja Önt és kedves családját Balogh Gábor
történész Magyarellenes propaganda
Trianon előtt és után című előadására. A
rendezvény helyszíne: Ady Endre
Művelődési Ház, 1043 Budapest, Tavasz
utca 4. Időpont: Június 5., szerda, 18 óra.
Az est 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.:
06-70 372-3119, 06-70 381-8193
FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén
18 órától a fenti címen.
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Újpesti Szervezete
www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
A KDNP tisztelettel értesíti az újpesti választópolgárokat, hogy Szalma
Botond képviselői fogadóóráját június,
július és augusztus hónapban szünetelteti.
A következő fogadóóra 2013. szeptember
2-a, a szokásos időpontban és helyen: 18
órától az Újpesti Kulturális Központ
Közösségi Házban (IV., Lóverseny tér 6.).
Az esetleges kérdéseiket a kdnpujpest@
gmail.com címen természetesen bármikor
feltehetik. Sürgős esetekben a 210-98005-ös
telefonszámon is kereshetnek bennünket.
FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati
képviselő (LMP), fenntartható fejlődési
tanácsnok fogadóórája minden szerdán
18–19 óra között, vagy előzetes egyeztetés
alapján bármikor.
Újpesti LMP-iroda: 1041 Budapest, István
út 22. Tel.: 06-20 390-0566. E-mail: ujpest@
lehetmas.hu. Honlap: ujpest.lehetmas.hu.
Facebook.com/LMPujpest
MEGHÍVÓ
FELTÉTEL NÉLKÜLI ALAPJÖVEDELEM –
Film és Fórum
El tudja képzelni, hogy minden állampolgár
élethosszig kapjon családi pótlék jellegű havi
juttatást, nemre, életvitelre, iskolákra és munkaviszonyra tekintet nélkül? Garantált alapjövedelemmel senki sem dolgozna? Pénzért
robotolás vagy alkotómunka? Az Ökofilmklub
nyitott, ingyenes, civil és közéleti jellegű, pártpolitikától mentes rendezvény.
Újpesti Polgár Centrum, 1042 Bp.,
Árpád út 66. 2013. június 7., péntek 17.30
Részletek a Jó szomszédság blogon:
joszomszedsag.blog.hu.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati
képviselő előzetes, telefonon
történt egyeztetés alapján – a 06-20 5187830-as telefonszámon – bármikor;
Belán Beatrix önkormányzati képviselő
előzetes, telefonon történt egyeztetés
alapján – a 369-4205-ös telefonszámon,
hétköznap 14-től 17 óráig hívható – bármikor; Szabó Gábor önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén 17-től
18
óráig
az
MSZP
ÚjpestiKáposztásmegyeri Szervezeténél (1046
Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati képviselő minden hónap első szerdáján 17
órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz
Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban
(1046 Budapest, Bőrfestő u. 5–9.).
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezete
www.mszpujpest.hu
FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselőinek fogadóórái: dr.
Dabous Fayez (5. evk) önkormányzati képviselő, a Káposztásmegyeri
Településrészi Önkormányzat elöljárója
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló
u. 42–44., a TRÖK helyisége. Páli József
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis
Általános Iskola.
Újpestért
Egyesület

Játékos aktivitás
Már a második osztályban tesztelnek aktivitásmérő karórákat a Bene Ferenc Általános Iskolában. A 3. a-ban
az előírt minimumnál két és félszer többet mozogtak
a gyerekek, most a 4. a-n a sor, akik a jövő héten sporttáborban „aktivizálódhatnak”, tevékenységükkel pedig a
Cseritinek gyűjthetnek pontokat.

A

z órák napi bontásban mérik a diákok aktivitását, többek között az elégetett kalóriát, de van bennük lépésszámláló is.
Elsőként a 3. a osztály tesztelte a szerkezeteket. Testnevelés tagozatos osztályként nem volt nehéz eleget tenniük annak a feltételnek, amely napi
egy óra aktív mozgást írt elő, a gyerekek ugyanis átlagosan több mint ennek két és félszeresét töltötték aktívan naponta.
A kiértékelő szülői értekezleten elhangzott: a poláróra viselése pozití-

van motiválta a gyerekeket a mozgásban. A felmérésvezető pedig kiemelkedőnek nevezte az osztály teljesítményét, hangsúlyozva, hogy Huberné
Kalmár Beáta harmadikosai minden
korábban mért csoportnál jobb eredményeket értek el.
A gyerekeket azonban nemcsak a
különleges szerkezet, hanem egy ehhez kapcsolódó internetes játék is motiválta. A naponta gyűjtött pontokból
ugyanis saját virtuális halukat tudták
felöltöztetni, választott „kedvenceik”
sorsát naponta nyomon követhették.

Az óra és a játék olyannyira népszerűnek bizonyult, hogy a harmadikosok után egy héttel a 4. a osztály
is magára csatolta a polárórákat. A
jövő héten sporttáborba utazó negyedikesek viszont nem csupán a
játék és a mozgás öröméért, ha-

nem hátrányos helyzetű társaikért
is gyűjtik a pontokat. Aktivitásukkal
ugyanis az Újpesti Cseritit támogatják, amely a Sanoﬁ-Aventis Zrt. közreműködésével segíti meg az arra rászorulókat.
M. ORBÁN ANDRÁS

Mozaik
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Tortadíszítő móka
az Aquarworldben

Az iskolások
megették
a sárkányt
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is megrendezték az Aquaworldben a gyermeknapi tortadíszítést. A május 24-i
eseményen 150 újpesti iskolás szépítette a 35 méter hosszú sárkánynak megformázott édességet.
Az esemény házigazdájaként Móricz Szilvia, az intézmény értékesítési és marketingigazgatója elmondta: „Nagyon örülök, hogy az elmúlt évhez hasonlóan idén újra kedveskedhetünk a kisdiákoknak.
Fontos számunkra a gyermekeket támogató ren-

A jövő héttől:
lomtalanítás
Újpesten június 6. és 13. között szállítja el, körzetenként megjelölt időpontokban a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. a lomokat. Minderről és további hasznos tudnivalók-

A lomok kikészítésének
időpontja

dezvények támogatása.” A tizenöt csapat versengését az Aquaworld munkatársain kívül Wintermantel
Zsolt is ﬁgyelemmel kísérte, majd átadta a díjakat.
A polgármester kérdésünkre elmondta, hogy fontosnak tartja a jótékonysági rendezvényeket, amelyek mögé a kerület vállalkozói is szép számmal felsorakoznak.
Polgár Reginától, az önkormányzat függetlenített gyermekvédelmi felelősétől megtudtuk: a
gyermekvédelmis kollégák rászorultság alapján választották ki Újpest összes iskolájából a résztvevőket.

ról a társaság levélben értesíti, illetve
kifüggesztett plakátokon tájékoztatja az újpestieket. Összeállításunkban
a körzetekre, a lomok kikészítésének
idejére, a veszélyeshulladék-gyűjtő
pontok helyére és néhány hasznos
információra hívjuk fel a ﬁgyelmet.
A Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. kéri, hogy a közterületi rend és
tisztaság megőrzése érdekében ki-

Az első helyezést elért Homoktövis Általános Iskola csapatának tagjai elárulták taktikájukat, nevezetesen: felírják a sárkány hátára iskolájuknak a nevét annak érdekében, hogy a díszítéskor minél több
gumicukorkát használhassanak fel. A gyerekek boldogan, sokan teli szájjal dicsérték a marcipános torta ízét.
A helyszínhez illően fürdőzéssel zárult esemény
végén az Újpesti Cseriti és az Újpest-Árpád Lions
Club felajánlásának jóvoltából csokitojást kapott
minden gyerkőc.
NBC

zárólag a levelükben megküldött
időpontban (lásd: térkép) helyezzék
ki a lomokat, amelyeket a következő napon szállítanak el. Az újrahasznosítható csomagolási hulladékokhoz pedig használják a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket, illetve a
lakossági hulladékudvarokat.
Bővebb információ a 06-40 353353-as kékszámon vagy www.fkf.hu.

Veszélyeshulladékgyűjtő pontok

Együtt a tisztább
Újpestért!

1. JÚNIUS 5., SZERDA
Anonymus u. 33–49. előtt lévő
közterületen
2. JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK
Szent László tér–Klauzál utca sarkán lévő közterületen
3. JÚNIUS 9., VASÁRNAP
Rákospalota-Újpest vasútállomás
parkolójában lévő közterületen
4. JÚNIUS 10., HÉTFŐ
Erdősor u.–Ugró Gyula sor sarkán
lévő parkolóban
5. JÚNIUS 11., KEDD
Fiumei út–Flottilla u. sarkán lévő
közterületen
6. JÚNIUS 12., SZERDA
Külső Szilágyi út 44.-gyel szemben,
a szelektív hulladékgyűjtő sziget
mellett lévő közterületen

Június 1-jén, szombaton reggel 9.30-tól újabb kutyapiszokmentesítési akcióra vár mindenkit Újpest Önkormányzata, ezúttal
Káposztásmegyerre. Ez lesz a harmadik alkalom, amikor önkéntesek segítségével szabadítanak meg egy parkot a kutyaürüléktől. Az Állatmentő
Liga és a Rex Alapítvány mellett most
a Káposztási Családok Egyesülete is
csatlakozik a kezdeményezéshez. Várnak mindenkit, akinek fontos Újpest
tisztasága, és jó hangulatban tenni is
szeretne érte. A meglepetés most sem
marad el. Találkozzunk szombaton a
Megyeri út–Homoktövis utcai körforgalomnál a parkban! (A park körforgalomnál lévő sarkánál.)
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ÚJPESTI SZIRÉNA
FÉMET LOPOTT, TETTEN ÉRTÉK
Rendőrjárőr érte tetten azt a többszörösen büntetett férﬁt, aki az egyik Berda József utcai ház lépcsőház melletti szeméttárolójában a tároló ajtajának felső, zárt üvegezett részéről az alsó alumíniumkeretet kézi erővel lefeszítette május 28-án a déli
órákban. A rendőr éppen az alumíniumléc feszegetése közben érte tetten a 49 éves hajléktalan férﬁt, az általa rongálással okozott kár összege egyelőre nem ismert.

ÉGVE HAGYTA A GYERTYÁT
Égve maradt gyertya okozott tüzet egy Csokonai
utcai földszinti lakásban május 27-én késő este. A
lakásban tartózkodó nőt a tűzoltók menekítették
ki, a mentők pedig füstmérgezés gyanújával szállították kórházba. K. Ervinné ellen közveszélyokozás
miatt folyik eljárás.
ÚTBAIGAZÍTÁST KÉRT, NYAKLÁNCOT LOPOTT
Többszöri útbaigazítással terelte el idős áldozatának
ﬁgyelmét, majd szemből tépte ki nyakából az aranyláncot egy 30 év körüli férﬁ a Báthory és az Attila utca
kereszteződésében. A 82 éves sértett éppen hazafe-

lé tartott május 23-án este, amikor hátulról egy férﬁ szólította meg, aki az Attila utcát kereste. Miután
azt a választ kapta, hogy épp abban az utcában tartózkodnak, a Báthory utca egy-egy házszáma felől érdeklődött, és miközben útmutatást kapott, közelebb
lépett a hölgyhöz, és kitépte nyakából az aranyláncot, amellyel a Károlyi István utca irányába futott el.
Az áldozat nem sérült meg, a kiérkező rendőröknek azt mondta, hogy támadóját azelőtt sosem látta a környéken, azonban felismerné. A rendőrség a
lopás miatt egy 30 év körüli, kb. 175 cm magas, barna bőrű férﬁt keres, aki az elkövetéskor sötét ruházatot viselt.
M. O. A.

Közlekedik a család
Az elmúlt év kedvező tapasztalatai alapján az ORFK – Országos Baleset-megelőzési Bizottság
a 2013. évre meghirdette a Közlekedik a család országos közlekedésbiztonsági vetélkedősorozatát. A közlekedési verseny célja, hogy a közlekedők széles rétegeinek – gyalogos, kerékpáros,
gépjárművezető, utas – ﬁgyelmét ráirányítsa a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, és
felhívja a ﬁgyelmet a szülői példamutató magatartás fontosságára. A versenyre minden olyan
család nevezhet, ahol az egyik szülőnek érvényes B kategóriás jogosítványa van, és legalább két
6–18 év közötti gyereket nevelnek. Jelentkezni lehet e-mailben: farkasdo@budapest.police.hu;
vagy postai úton: IV. Kerületi Rendőrkapitányság, 1042 Bp., Árpád út 87. Bővebben: ujpest.hu

F OTÓPÁL YÁZAT

Újpesti Élet-képek
Újpest Önkormányzata és az
Újpesti Sajtó Kft. 2013-ban is meghirdeti fotópályázatát Újpesti Életképek címmel. A pályázatra hivatásos és amatőr fotósok jelentkezését egyaránt várják a kiírók, a
pályamunkák a fotográfiai műfajok széles skáláján mozoghatnak.
Díjak: I. díj: 50 000 Ft értékű utalvány, II. díj: 30 000 Ft értékű utalvány,
III. díj: 20 000 Ft értékű utalvány

Több mint
2000 kg kupak!
Mára szinte minden újpesti szívügyének érzi
az Újpesti Cseriti kupakgyűjtési akcióját,
amellyel Marci egyesztendei kezelését segítik. A legutóbbi szállítmány1300 kilogram-

Három kategóriában lehet pályázni:
䊉 Hírek. A pályázók újpesti híreket,
hírértékű eseményeket örökítsenek
meg a fotográfia eszközeivel.
䊉 Események. A pályázók újpesti
eseményekről, rendezvényekről,
műsorokról, illetve a résztvevőkről
készített pillanatokat örökítsék
meg a fotográfia eszközeivel, amelyek a nagyközönség számára is
érdekesek lehetnek.
䊉 Közterek.
A résztvevőktől az
újpesti közterekről, épületekről,
tájakról várnak felvételeket.

A pályázati anyagok beadása digitális formában, regisztrációt követően lehetséges. A pályaműveket 2013.
július 1-től 5-ig várják a pályázat
kiírói. A pályaműveket szakemberekből álló zsűri értékeli, több fordulóban. A legjobb pályaművekből
kiállítás nyílik 2013. augusztus 29-én,
az Újpesti Városnapok programsorozatának eseményeként, s ekkor
kerül sor a díjátadóra is.
A részletes pályázati kiírás a
www.ujpest.hu/fotopalyazat oldalon.

mot tett ki, ami 100 425 forint értékben közelebb hozta az 500 ezer forintos célt. Eddig
több mint 2000 kg műanyag kupak és az Állatmentő Liga hozzájárulásával 174 215 forint gyűlt össze. A cél eléréséig még 4600 kilogramm kupakra van szükség!
Az összegyűjtött kupakokat a Nyári
Sportpartyn is leadhatják az Újpest Márkabolt
sátránál. Gyűjtsük össze Újpest összes kupakját!

Már 13 358-an kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer

oldalt!

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez!
Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, amely szintén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta.
Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.

Sport
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Kozma: Csapatban dolgozunk
az Újpest FC sikeréért
A következő szezontól
Kozma István lesz az Újpest labdarúgócsapatának
vezetőedzője – jelentette be hivatalos honlapján
a klub. Kozma István július
elsején áll munkába.
Marc Lelièvre, a megbízott vezetőedző
nem távozik a csapattól, az ő szakmai
stábjához csatlakozik a korábbi újpesti kedvenc.
– Újpest keretbe foglalta és kitöltötte a pályafutásomat, hiszen itt
kezdtem, itt fejeztem be, és külföldről is mindig ide tértem vissza – nyilatkozta a pro licence-es szakember. – Nagyon sokat jelent számom-

ra a klub, örülök, hogy újra itt lehetek, mondhatom, hazajöttem Újpestre. Köszönöm a sorsnak és persze
Roderick Duchatelet tulajdonos úrnak
a lehetőséget. Marc Lelièvre-rel szorosan együttműködve dolgozunk majd.
Mindent átbeszélünk, és a legtöbb

kérdésben közösen döntünk majd –
mondta a szerződés aláírása után Kozma István.
Kozma Pásztón született. Már játékos
korában is tudatosan készült a karrierje
utáni életre. Ennek köszönhetően már
több mint tíz éve dolgozik edzőként.
– Játékosként azért már kialakul az
emberben, hogy szeretné-e edzőként
folytatni – folytatta. – Nem tagadom,
én nagyon szeretem azt a közeget,
amely a labdarúgást körbeveszi, így egyértelmű volt a válasz.
Először 2003-ban a Vasas ﬁókcsapatánál voltam vezetőedző, majd az angyalföldiek tartalékjait irányítottam, ezt követően az első csapatnál
sokáig Mészöly Géza
munkáját segítettem.
Később megalapítottam Magyarországon
az első rugótechnikai iskolát, az ott folytatott
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technikai fejlesztést pedig az elmúlt
években a Vasas Kubala Akadémián és
a Mészöly Focisulinál folytattam. Persze,
aki olyan sokat volt Újpesten, mint én,
az előbb-utóbb edzőként is szeretné kipróbálni magát szeretett klubjánál. Boldog vagyok, hogy nekem ez megadatott.
(g)
Kozma István a válogatottban
negyvenszer öltötte magára a címeres mezt. A középpályás futballista 1982 és 2001 között több
mint 250 alkalommal lépett pályára lila-fehérben, de megfordult a Liverpool, a Bordeaux és a Dunfermline
csapatában is. Kozma
1998-ban bajnoki címet, 1987-ben kupagyőzelmet ünnepelhetett
Újpest-mezben.
1988-ban Magyarországon az év labdarúgójának választották.

NYÁRI

SPORTPARTY
Újpest
jp Önkormányz
Önkormányzata
SPORTNAPRA ÉS FŐZŐVERSENYRE
hív minde
minden kedves érdeklődőt!
Helys
Helyszín:
Időpont:

Az UTE hajdani
népszigeti sporttelepe

A Monarchia
legszebbje
Száztíz éve, 1903. május 24-én nyitotta
meg kapuit a Népsziget árnyas fái alatt
az Újpesti Torna Egylet egykori sporttelepe. A 450 folyóméteres kerítéssel
övezett területen egy labdarúgó-, egy
futó- és két teniszpályát, valamint tornateret alakítottak ki. A közönség számára kényelmes nézőhelyek, büfé és árnyékos pihenőrészek álltak rendelkezésre. Az Újpesti Közlöny – némi elfogultsággal – nemcsak a Monarchia, de
az egész kontinens legszebb sporttelep-

ének nevezte a komplexumot. Hosszú
éveken keresztül sok nagy bajnoki csata
és nemzetközi siker színhelye volt a csodálatos fekvésű pálya, amely híres (sőt
néha hírhedt) volt a fanatikus újpesti
drukkerek miatt is. Azonban a sporttelep az idő múlásával egyre szűkebbnek
bizonyult, korszerűtlenné vált. Az UTE
1922-ben köszönt el a Népszigettől, és
költözött át az új, impozáns, Megyeri
úti stadionba, amely azóta is otthona.
A szigeti pályát ezután a hajózási társaság egyesülete használta, egészen az
1940-es évek végén történt beépítéséig.
Lőrincz Róbert helytörténész
A témáról bővebben az Újpesti
Helytörténeti Értesítő következő
lapszámában olvashatnak. Illusztráció: a szerző tulajdona

Újpest, Tábor u. 24.
2013. június 8. (szombat) 9 órától 17 óráig

• Kispályás labdarúgás (felnőtt férﬁ)
• IV. Bene Ferenc Kispályás Labdarúgó Emléktorna
(II. korcsoportos gyermek csapatok)
• Újpest FC – Újpest Önkormányzat
kispályás labdarúgó mérkőzés
• Pontgyűjtő verseny
• Boot Camp
• Kerékpáros ügyességi verseny
• Egész napos kreatív gyerek játszó
• BigWall mászófal
• Állatmentő Liga
• Szilaj Lovas Park
• Starlight Dance Company
Főzőverseny:
Készítsd el a legjobb halászlevet!
Jelentkezés:
Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályán
(István út 14. I. em. 34, 37.) vagy a 231-3101 (116, 118 mellék)
telefonszámon.
A program fővédnöke:
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere

ÚJPEST A LEGSPORTOSABB VÁROS

ujpest.hu/sportosujpest
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Hirdetés

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpest Márkaboltban vesszük fel.
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen
veszünk fel! Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu
Ingatlant elad
䊉 Újpesten, metró végállomásánál 33 m2-es, utcai
első emeleti, gázkonvektoros garzonlakás téglaházban eladó. I.á.: 7,5 MFt, tel.: 06-30-518-926
䊉 Újpesten, jó helyen lévő teljesen felújított, átépítés nélkül két lakássá alakítható, egyszintes 105
m2-es családi ház, 390 m2-es parkosított kerttel eladó. Alkuképes, I.á.: 39,5 M Ft, tel.: 06-30 845-9029
䊉 Eladó lakás az Izzó-lakótelepen, magánszemélytől, II. emeleti, 57 m2-es, 2 szobás, egyéni gázfűtéses, alacsony rezsivel, lodzsás, világos lakás. Új konvektorok a szobákban, tárolóval, rendkívül jó lakóközösség. I.á.: 9,9 M Ft, ingatlanosok ne keressenek!
Tel.: 06-70 259-4488
䊉 Újpest központban, Kassai utcában (okmányiroda mögött), metrótól 3 percre tulajdonostól eladó
téglaházban I. emeleti, 87 m2-es, 2+2 szobás, cirkós,
jó állapotú, erkélyes, napfényes, dupla komfortos lakás. Liftes házban, tárolóval. I.á.: 25,8 M Ft, tel.: 0620 943-4093
䊉 1+2 fél szobás, erkélyes, tehermentes, panellakás eladó, jó közlekedéssel Újpesten, tel.: 06-20-3179397
䊉 Budapesthez közel, Fót-fürdőnél, jó közlekedési
lehetőséggel (vasúti megálló 100 m-re) 720 m2 kert
és 25 m2 téglaépítésű lakóházzal (felújítandó, bővíthető a telek 10 %-ig eladó). Érdeklődni lehet: 06-30265-6522 (17-20 óra között)
䊉 Eladom Erdőkertesen 640 m2-es saroktelek, 32
m2-es téliesített faházzal. Két szoba, előszoba, konyha, WC, zuhanyzó, víz-villany bevezetve. Fúrt kút az
udvarban, csatorna az utcában, tel.: 06-30 841-3605
䊉 Gyönyörű panorámás hegyvidéki gyümölcsös,
kétszobás kis házzal (fűtés, víz, villany, kamra),
nagyoroszi falu szélén remek közlekedéssel eladó. Állandó lakhatásra alakítható. Rengeteg gyümölcsöt, szép hegyvidéki tájat, teljes berendezést
adunk. Ár: 2,8 MFt, tel.: 06-30-609-9681, 06-1-3693336
䊉 Balatonkenese központjában közel a Balatonhoz,
központi fűtéses, 4 szobás kőház, gyümölcsös kertel, saját kúttal, melléképületekkel eladó. Hasonló
csere is érdekel, tel.: 06-20-550-0475
䊉 Eladó a Városkapunál, Berzeviczy utcában 30 m2es, irodának és üzletnek is alkalmas két bejáratos ingatlan. I.á.: 4,8 MFt, tel.: 06-30-949-1835
䊉 Budapesten IV. kerületben, eladó 36 m2-es egyszobás téglalakás, háromemeletes társasház földszintjén. Egyedi gázkonvektorfűtés, jó közlekedés,
plusz félszoba kialakítható. Lodzsa, pince, garázs
tartozik hozzá. Alkuképes, I.á.: 7,2 MFt, tel.: 06-30215-8442

䊉 72 m2, 2,5 szoba, étkező, gardrób, hosszútávra kiadó vagy eladó, tel.: 06-28-386-155

Oktatás

䊉 Újpesten, metróközponthoz közel, bútorozott kis
szoba, nemdohányzó fiatal lány részére kiadó. Fizetés
megbeszélés szerint, tel.: 06-20-776-0530

䊉 Basszusgitár oktatása Újpesten! Kezdőknek és
haladóknak, nyugati iskolák és módszerek alapján.
Gyors fejlődés szorgalommal, gyakorlással biztosított. Tel.: 06-20 616-2422

Ingatlant cserél

䊉 Matematikatanítást vállal matematikatanár-szakos
egyetemi hallgató. Házhoz megyek, tel.: 06-30 572-7416

䊉 Figyelem! Elcserélném újpesti, 37 m2-es, jó állapotú lakásomat, vízóra, rács, kaputelefon, tároló van.
Csere egy családi ház, amely 60 m2-ig jöhet szóba. Viszonylag jó állapotú, csendes környezetben van, Újpest környéke, ár megegyezés szerint. 14 MFt-ig, tel.:
06-1-369-9781
䊉 Elcserélem 2 szobás 52 m2-es házam 6 db garázszsal, 2 szobás lakásra különbözettel. Panel is érdekel. A
kertes ingatlan, 2 házas társasház, tel.: 06-30-667-8406

Szolgáltatás
䊉 Vállaljuk családi házak, lakások, társasházak,
irodák, irodaházak, szállodák, intézmények, kereskedelmi ingatlanok eseti vagy folyamatos takarítását. Cégünk számos referenciával, kiváló személyzettel és gépparkkal, valamint felelősségbiztosítással rendelkezik. További információ:
SmartClean, clean@smartclean.hu; tel.: 06-20
298-9614
䊉 KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garanciával. Nyári kedvezmény! „A” kategóriás hűtő-fűtő
klímaberendezés beszerelve 140 ezer Ft. Tel.: 06-30
864-5544; www.annauklima.hu
䊉 AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászárók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő,
tel.: 06-30 447-4853
䊉 Több évtizedes társasház-kezelői gyakorlattal
teljes körű társasházkezelést vállalunk. 24 órás
víz- és villanyszerelési ügyelettel, tel.: 06-30 9496376; e-mail: hafilak@hafilak.hu
䊉 Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30
932-8305
䊉 Nyugdíjas asztalos ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL.
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 3062023, 06-70 234-7759

Vegyes
䊉 Állványos lemezvágó olló, 3 méteres vaslépcső, kézi
csatornahajlító, állványos eladó, tel.: 06-20-550-0475

Régiség
䊉 Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képeslapot, katonai tárgyakat, ezüstöt, porcelánt, bútort, régi pénzt, diavetítőt, jelvényt, játékot is vásárolok. Teljes hagyatékát megveszem, minden régi dolog érdekelhet. Hívjon! Lakás, pince, padlás, lomtalanítás! Tel.: 06-20 924-4123
䊉 Katalin vásárol készpénzért, bútorokat, festményeket, faliórát, karórát, zsebórát, csillárt, porcelánokat, kerámiákat, szobrokat, hangszert, könyveket,
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, levelezőlapot, bizsukat, ékszert, tört aranyat, ezüstöt, borostyánt, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással, hétvégén is!, tel.:
06-30-308-9148

Mágus
䊉 Misztikus jellel született mágus és mesterjós jövendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés,
munka-, üzlet- és sikermágia, tel.: 06-70 214-9230

KERESKEDELMI
KÉPZÉSEK ÚJPESTEN
Folyamatosan indítjuk élelmiszer
eladó, boltvezető, kereskedelmi
ügyintéző, pénztáros.
Részletﬁzetés megoldható!
Oktatás a délutáni órákban.
Sikeres vizsga után mindenki
O.K.7. bizonyítványt kap.
Jelentkezni: 06-20-951-3357

䊉 REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta redőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést.
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

Ingatlant kiad

䊉 Kisebb-nagyobb benti, kinti BURKOLÁSI MUNKÁK, javítások, bontások, megbízható szakembertől.
Korrekt áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is. Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30
219-1624

䊉 Káposztásmegyeren erdőre néző, 3 lakószoba, étkezős, nagy erkélyes, ízlésesen felújított, részben bútorozott, szép állapotú lakás 65 000 Ft + rezsiért kiadó. Kaució 2 havi bérleti díj. Kisállat nem akadály,
tel.: 06-70 326-5331

䊉 Sörbárba pultos-felszolgáló hölgyet, kedveset, fiatalt, gyakorlottat felveszünk. Tel.: 06-30 942-8833

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
A KIRÁLY UTCAI
KÖNYVTÁRBAN
Vendégek: Czigány György és
Simon Erika. A rendezvényen
Czigány György legendás rádiós műsorvezető (író, költő,
újságíró, zenei szerkesztő) és
Simon Erika író mutatják be
könyveiket. Czigány Györgynek egy verses- és egy prózakötete, Simon Erikának pedig
két riportkötete jelent meg a
könyvhétre.
Időpont és cím: 2013. május 31., péntek, 17 óra, FSZEK
Király utcai könyvtár, 1042
Bp., Király u. 5.

Állást kínál

Életmentő
pontok
Újpesten
Automata deﬁbrillátor készülékek Újpesten: Ady Endre Művelődési Ház (1043 Bp.,
Tavasz utca 4.); Polgármesteri Hivatal (1041 Bp., István út
14.); Kihelyezett Okmányiroda (1048 Bp., Hajló utca 4244.); Újpesti Szent István téri
piac, Piacfelügyelőség; Újpesti Vagyonkezelő Zrt. (1042
Bp., Munkásotton u. 66-68.)

Póló az egész családnak!
FÉRFI PÓLÓ

GYEREK PÓLÓ

BODY

GYEREK PÓLÓ

NŐI PÓLÓ

1600 Ft

1400 Ft

1350 Ft

1400 Ft

1500 Ft

1042 Budapest, István út 17-19. Az Ifjúsági Ház főbejáratánál. Telefon: 231-7071 Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig

ujpest.hu/markabolt

Mozaik
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI
Az Újpesti Piac
aktuális ajánlatai:
baromﬁvirsli 499 Ft/kg-tól
baromﬁpárizsi 499 Ft/kg-tól
csirkecomb 599 Ft/kg-tól
csirkeszárny 499 Ft/kg-tól
bontott grillcsirke 599 Ft/kg-tól
kacsaaprólék 599 Ft/kg-tól
tojás 28 Ft/db-tól

Értesítés védőoltásról
Tisztelt Szülők! Felhívom szíves ﬁgyelmüket, hogy
a 2000. január 1. és 2000. december 31. között született leánygyermekek részére a méhnyakrákot
és nemi szervi szemölcsöt okozó humán
papillomavírus (HPV) megelőzésére szolgáló védő-

magyar eper 550 Ft/kg-tól
kovászolni való uborka
180 Ft/kg-tól
magyar paradicsom
499 Ft/kg-tól
újburgonya 249 Ft/kg-tól
magyar tévépaprika
499 Ft/kg-tól
új sárgarépa 100 Ft/cs.-tól
zöldborsó 498 Ft/kg-tól

oltás III. részoltásának időpontja 2013. június 3. és
2013. június 7. között lesz.
Kérem, szíveskedjenek felkeresni házi gyermekorvosukat vagy a területileg illetékes gyermekrendelőt a III. részoltás beadási időpontjának egyeztetése céljából.
Nagy István alpolgármester

Tagfelvétel a Bem Gyermek-néptáncegyüttesbe
Az Ady Endre Művelődési Házban működő Bem Táncegyüttes új tagokat toboroz a gyermek-néptáncegyüttesbe, illetve ősztől újabb csoportok beindítását tervezi, neves szakemberek vezetésével.
Az együttesbe 7–12 éves gyerekek jelentkezését várjuk. Jelentkezni és érdeklődni lehet: Kis-Demeter Erika: kdemeter.erika@gmail.com; tel.: 06-70 321-0625. Jelentkezés, felvételi meghallgatás: június
13., csütörtök, 17 óra és 19 óra között; június 24., hétfő, 15 óra és 17 óra között.
Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház balett-terme, 1043 Bp., Tavasz u. 4. (Bővebben: www.ujpest.hu)
Bem Néptáncegyüttes

cseresznye 298 Ft/kg-tól
új fehérrépa 120 Ft/cs.-tól
fejes saláta 100 Ft/fejtől
új főzőhagyma 199 Ft/kg-tól

Szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat!
(x)

www.ujpest.hu/piac

Tájékoztató
Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatalának Okmányirodájában 2013. június 1-jétől
keddi és csütörtöki napokra is lehet majd időpontot
foglalni. A változás bevezetése azt a célt szolgálja,
hogy városunk polgárai sorban állás nélkül, gyorsabban intézhessék ügyeiket. Az okmányiroda természetesen időpont egyeztetése nélkül, napi sorszámmal is fogadja ügyfeleit, ebben az esetben azonban
hosszabb-rövidebb várakozási idővel számolhatunk.
Időpontot foglalni az alábbi módokon lehet:
– telefonon a 231-3167, a 231-3101/180 és /275
számokon;
– személyesen (az okmányiroda információján,
ügyfélszolgálati irodán);
– a www.magyarorszag.hu-n keresztül.
Budapest Főváros Kormányhivatalának
IV. Kerületi Hivatala

Hahóóó! Fotó!

S

zámos újpesti kisbabás családhoz látogatott már el
az Újpesti Babaköszöntő
Megérkeztem!-macija. Az önkormányzat ajándékcsomagjában csupa hasznos ajándék, body, kistakaró,
hűtőmágnes oltási naptárral, mappa illetve pelenka-csomag található. A védőnők által átadott csomagot örömmel fogadják a kisgyermekes családok. Arra kérjük a büszke
szülőket, nagyszülőket, fényképezzék le csemetéjüket újpesti bodyban, és a képet küldjék be szerkesztőségünkbe! Örömmel tesszük köz-

zé a kisbabákról készült fotókat
– névvel ellátva – az Újpesti Naplóban, továbbá az ujpest.hu weboldalon és az Újpest-Káposztásmegyer
Facebook oldalon. E-mail címünk:
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Kisﬁunkat a Jézuska hozta 2012. december 27-én
reggel. Ő volt a legszebb
ajándék az egész családnak. Bocsi Dominik édes,
mosolygós kisgyerek, szépen fejlődik. Köszönjük
az önkormányzatnak a
csomagot, amellyel köszöntötték a város új kis
lakóját, a mi babánkat.
Bocsi Zoltánné

Kisﬁunk, Szabó Bence
2013. január 3-án megszületett, 3860 grammal és
57 centiméterrel. Köszönjük a macis csomagot!
Szabóné Földesi Ágnes
és Szabó Tamás

Windisch Ármin vagyok,
2013. január 31-én születtem, 3200 grammal és
54 centiméterrel. Köszönöm szépen a csomagot,
nagyon örültem neki. Bevallom, a takaró nagy
kedvencem lett, de az is
nagyon ötletes, hogy az
újpesti bodyk velem nőnek.
Ármin
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Újpesti Családi Nap

Kasza Tibi remek hangulatot teremtett
Bohócparádé a gyermekek örömére

Kavalkád
reggeltől estig
Május utolsó hétvégéje hagyományosan a gyermekeké,
így nem volt kétséges, hogy az Újpesti Családi Nap viszi el a Találkozzunk többször! programsorozat legújabb
eseményeként a pálmát. Újpest emblematikus épülete,
a víztorony mellett szombaton délelőtt 10 órától este
10 óráig számtalan családi program, kézműves-foglalkozás, légvár, arcfestés, bohócparádé, pónilovaglás várta a kikapcsolódni vágyókat. A telt házas program senkinek nem okozott csalódást. A színpadon a közönség
kedvencei adtak – korhatár nélkül élvezhető – koncertet kicsiknek és felnőtteknek. Az estét a férﬁnép örömére a BL-döntő közvetítése zárta.
Igazi bulizenekar a

A BL-döntő nézői szinte
kifolytak a sátorból
Az arcfestés nem megy ki a divatból

Vegas Show

Illés Klaudia, Takács Márk és Kozma Vanessza
Újpest leendő arcait biztatta az idei versenyre
nnnnn

Csobot Adél és Újpest Arca: Tátrai Adrienn, valamint Hladony Sándor a műsor

szünetében

