
Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A

Ú  PESTI NAPLÓ

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2014. június 19., VIII. évf., 24. szám

MENJÜNK A SZABADBA!
A pihenni és piknikezni vágyók mel-
lett már a sport szerelmesei is kikap-
csolódhatnak a Szilas Családi Park-
ban. Rövidesen birtokba vehetjük 
Újpest legnagyobb közösségi zöld 
területét Újpest és Káposztásmegyer 
találkozásánál.  3. oldal

TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR!
Lélegzetelállító, látványos műsor-
számokkal, koncertekkel várhatjuk 
Szent Iván éjjelét. A Szent István té-
ren tüzes mutatványok, gólyalába-
sok és koncertek szórakoztatják a 
Szent Iván-éji vigadalomba érkező-
ket.  11. oldal 
 

TEMATIKUS SZOMBATOK 
A Bajnok Teraszra látogatóknak Új-
pest Önkormányzata tematikus na-
pokat rendez négy, egymást követő 
szombaton. Június 21-én Közbizton-
sági Nappal várnak minden korosz-
tályt a Károlyi parkba, 14 és 18 óra 
között.  11. oldal

LILA-FEHÉR SZÜLINAP 
Az Újpesti Torna Egylet megalapításá-
nak százhuszonkilencedik évfordulójá-
ra emlékezett az önkormányzat és az 
egyesület vezetése a Szent István té-
ren lévő emléktábla megkoszorúzásá-
val, majd a szurkolókkal a Bajnok Te-
raszon.  13. oldal

Vizes örömök 
Splashparkkal gazdagodott a vakáció kezdetére a Tarzan Park, 
amely az időtöltésen és a játék örömén kívül a mozgásfejlesz-
tést is garantálja.  3. oldal

J
Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A W W W. U J P E S T .H U

Fo
tó

: S
va

je
r 

Ba
rb

ar
a



K ö z t é r2

z önkormányzat saját erő-
ből 1,2 milliárd forintot for-
dít a vakáció idején elvégzen-

dő munkálatokra. Hétről hétre jelent-
kező sorozatunkban a szeptemberi jó 
hangulatú tanévkezdést megalapozó 
fejlesztéseket mutatjuk be.

– A Budapest IV. Kerületi Babits 
Mihály Magyar–Angol két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola és Gimná-
ziumban többféle rekonstrukció is 
zajlik. Ezek egyike a sportpályák épí-
tése-felújítása, amely hamarosan be-
fejeződik, és a növényzet telepítésé-
vel is elkészülnek a szeptemberi tan-
évkezdésre – mondta lapunknak 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester. – 
A gimnázium épületén belül egy, a min-
dennapos testnevelésórákon is használ-
ható mozgásművészeti termet alakíta-
nak ki, amelynek egyik oldalán tükrös 
fal kerül kialakításra – tette hozzá.

Utóbbinak a kialakításával kapcso-
latban dr. Kövesdi István, az intéz-
mény igazgatója azt mondta, a két 
korábbi öltöző összenyitásával létre-

hozandó teremben elsősorban gim-
nasztikai és talajgyakorlatok végezhe-
tők, illetve tánc tanulására is alkalmas 
lesz. A terem mérete kisebb létszámú 

csoportok számára tartott foglalko-
zásokhoz ideális, az átépítéssel várha-
tóan augusztus elejére készülnek el. 
 MOA

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Már az átadás-átvétel zajlik  
Bejáráson tekintette meg a Bőrfestő Óvoda bővítési munkálatait Wintermantel 
Zsolt és dr. Molnár Szabolcs alpolgármester. Az átadás-átvétel hivatalos 
folyamata megkezdődött, augusztus közepére pedig a tereprendezés befejeződik, 
az udvarra játékokat is telepítenek. 

A bejáráson a teljesen elkészült épület belse-
jét tekintette meg Wintermantel Zsolt és dr. 
Molnár Szabolcs alpolgármester június 18-án. 
Ahogyan korábban többször írtuk róla, az aka-
dálymentesített intézmény tíz csoportszobá-
val bővül, a foglalkoztatók különböző méretű-
ek, a nagyobbak szükség szerint egybe is nyit-
hatók. Ottjártunkkor a kicsiknek szánt öltöző-
szekrények már a helyükön voltak.

Dr. Molnár Szabolcs lapunknak kiemelte: az 
átadás-átvétel már folyamatban van. Ezenkí-
vül a tereprendezés van hátra, a teraszt szint-
be rendezik, és árnyékolókat szerelnek fel, va-
lamint – amire az alpolgármester külön rámu-
tatott – az udvarra játékokat is telepítenek. 

– Szeptember 1-jétől már a bővített óvodát 
használhatják – tette hozzá az alpolgármester.
A projektre kétszázmillió forint uniós forrást 
nyert el az önkormányzat. MOA

Nyári felújítások a vakáció idején  
Nyolc intézményben zajlik vagy kezdődik valamilyen felújítás az iskolaszünet idején. Az elmúlt évek sikeres gazda-
ságpolitikájának köszönhetően nagyobb forrásból gazdálkodhat a város, ezért több pénz jut fejlesztésekre. 

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

A

Felújítások a vakáció idején Mozgásművészeti termet kap a Babits-gimnázium
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Több, mint 
vizes játék
Új játéktérrel bővült a Tarzan Park. 
A vizes játékok területén találha-
tó splashparkot Wintermantel Zsolt 
adta át június 15-én Magyaror-
szág legnagyobb szabadtéri játszó-
parkjában. A megnyitón kiderült: a 
splashpark több, mint vizes játszótér.

– A tavaly átadott Tarzan Park Magyarország leg-
nagyobb szabadtéri játszóparkjaként is egyedülál-
ló volt, a most felavatandó splashpark úgyszintén 
minden tekintetben újszerű – fogalmazott az át-
adáson a polgármester.

Salga Péter, a Magyar Szabadidősport Szövetség 
főtitkára azt mondta, a Tarzan Park nemcsak játék 
és időtöltés, hanem egyben mozgásfejlesztés is. En-
nek  szakmai hátteréről Tóth Anett fejlesztőpeda-
gógus, köznevelési szakértő beszélt a hallgatóság-
nak. Kiemelte: a játéktér a víz szeretetét, a vízhez 
való szoktatást és az úszás megszerettetését szol-
gálja. A vízágyúk használata a szem-kéz koordináci-
ójának fejlődésére van jó hatással, ez a képesség az 
írásórán bír nagy jelentőséggel.

Óvoda után az iskolakezdés, s ezzel együtt a ta-
nulás elkezdése megkívánja többek között az érett 
idegrendszert, a fi gyelmet és a mozgás összeren-
dezettségét. A Tarzan Park eszközeinek használata 
elősegíti ezeket: a kötélhágcsókon, rugós eszközö-
kön, csúszdákon, hintákon és a billegő eszközökön 
végzett mozgások, csúszások, pörgések és forgások 
egyaránt a gyerekek idegrendszerét, kitartását, gon-
dolkodását, kreativitását fejlesztik.

A parkban egyébként összesen tizenhárom tema-
tikus játékzóna, nyolcvan játszóeszköz (ezek közül 
tizenöt vizes) található, a teljes terület pedig közel 
két hektár.

Az újpesti látogatóknak a Tarzan Park továbbra is 
kedvezményes belépőt biztosít. M. ORBÁN A.

Úti cél: a Tarzan Park
A Karmel Kiskertje Ka-
tolikus Óvoda nagy-
csoportosai negyedik 
éve Gyömörén kós-
tolhatnak bele a falusi 
élet szépségeibe, cse-
rébe pedig gyömörei 
lurkók pár napot töl-

tenek Újpesten. Szerdán a város büszkesége, a 
Tarzan Park is úti cél volt. 

– A mi óvodásaink már jártak itt, és min-
denképpen szerettük volna elhozni a gyömörei 
barátainkat is. A park ugyanis tele van készség-
fejlesztő játékokkal, amelyek ebben a korban 
nagyon fontos szerepet játszanak a gyermekek 
fejlődésében – magyarázza Erzsébet nővér, az 
óvoda vezetője. 

A program már az első pillanatban sikeres-
nek bizonyult, hiszen az ovisok pillanatok alatt 
olvadtak bele a Tarzan Park vidáman pancsoló 
és homokozó közösségébe. 

EGY KÉP – EGY MONDAT

Felújítás előtt 
a Reviczky utca
Járdafelújítások nyáron is 
folytatódnak – Megyeren 
a Reviczky utca (Megye-
ri út és a Fiumei utca kö-
zött) kap a közeljövőben 
új burkolatot.
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A változások érintik a védőnői szolgála-
tok munkáját is. Számukra a Görgey út 
43.-ban, a korábbi ügyelet épületében 
alakítanak ki helyet az alábbi beosztás 

szerint: az Erdősor utcai védőnők júni-
us 30-tól augusztus 1-jéig; a Király ut-
cai védőnők augusztus 4-től szeptem-
ber 5-ig; a Galopp utca védőnők szep-

tember 8-tól október 10-ig lesznek itt 
megtalálhatók. A Hargita utcai védő-
nők július 7-től augusztus 1-jéig a Ga-
lopp utcai védőnőkhöz költöznek be.

A házi gyermekorvosok a Király ut-
cai felnőttrendelők épületébe költöz-
nek a következő ütemezés szerint: az Er-
dősor utcai gyerekrendelő június 30-tól 
augusztus 15-ig; a Király utcai gyerek-
rendelő július 21-től augusztus 22-ig; a 
Galopp utcai gyerekrendelő valószínű-
leg augusztus 18. és szeptember 19. kö-
zött, de ez az időpont a későbbiekben 
módosulhat, ezért kérjük, kísérjék fi gye-
lemmel a heti tájékoztatásokat. 

A Hargita utcai gyerekrendelő jú-
lius 7-től augusztus 1-jéig a Sárpatak 
utcában lesz megtalálható.

Ameddig a Király utcai felnőtt-
rendelőben a gyermekorvosok vált-
ják egymást, illetve amíg a felújí-
tás tart, június 30-tól a Király utcai 
felnőttpraxisok elköltöznek a Szakor-
vosi Rendelőintézet (SZTK, Görgey u. 
30.) I. emeletére, előreláthatólag októ-
ber végéig. Költözésük és átállásuk mi-
att június 27. és július 2. közötti három 
munkanapon a 24 órás ügyeletet tud-
ják felkeresni hirtelen fellépő problé-
máik miatt.  Újpest Önkormányzata

Költözés előtt a védőnők és orvosi praxisok
Mint ismert, Újpest Önkormányzata ebben az évben megkezdte valamennyi gyermek- 
és felnőtt-háziorvosi rendelő felújítását. A munkálatok nyáron is folytatódnak, első-
sorban a gyermekrendelőknél. A nagyobb munkálatok miatt június végétől elkerülhe-
tetlen, hogy a rendelést másutt végezzék a háziorvosok és a védőnők. Az átmeneti ki-
költözés miatt az önkormányzat a betegek türelmét és megértését kéri.

Új hívószám az előjegyzéshez
Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy 2014. július 1-jétől kezdődően 
az alábbi felnőtt szakrendelések esetében az előjegyzésre történő be-
jelentkezés új telefonszámon keresztül érhető el.

Az új telefonszám:  06-1-696-0009
Az előjegyzések kizárólag az alábbi szakrendelések idő-
pontjaira vonatkoznak: • Belgyógyászat • Ideggyógyászat 
• Mozgásszervi rehabilitáció • Nőgyógyászat • Onkológia 
• Ortopédia • Reumatológia • Ultrahang

A Tüdőgyógyászatra továbbra is a 369-1205-ös telefonszámon tud-
nak időpontot egyeztetni. A Szemészetre pedig a 369-4777-es szám, 
1658-as melléken keresztül. Jelen módosítással, a telefonon történő 
bejelentkezés módját kívánjuk megkönnyíteni betegeink számára.

 Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

A felújítást követően egységes falmatricák kerülnek a rendelőkbe

A Király utcai rendelőben a gyermek-
orvosok váltják egymást, a felnőtt praxisok 

az SZTK-ba költöznek

A Semmelweis-nap a háziorvosoknak 
is munkaszüneti nap! 

Július 1-jén, kedden a 
szakrendelő zárva tart!
Ezúton tájékoztatjuk a kerületi lakosokat, hogy a 2003. évi LXXXIV. tör-
vény 15/B § értelmében július 1-je Semmelweis-nap, amely az egészség-
ügyben dolgozóknak munkaszüneti nap. A törvény értelmében 2014. 
július 1-jén, kedden az Újpesti Szakrendelő zárva tart. Nem fogadnak 
betegeket a kerületi felnőtt- és gyermekháziorvosok, azonban az ügye-
leti ellátás biztosított. 

24 órás felnőttügyelet a szakrendelőben:
1046 Budapest IV., Görgey A. u. 30. Telefon: 369-2600

24 órás gyermekügyelet: 1138 Budapest XIII., Révész u. 10–12., 
Telefon: 349-8601, 349-8603
 Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

Lakossági felhívás!
Felhívjuk a tisztelt lakosság fi gyelmét, hogy 2014. június 26-án délelőtt a 
IV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és az Észak-pesti Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség külső védelmi terv gyakorlatot hajt végre a Chinoin 
Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. 800 méteres körzetében. A 
gyakorlattal járó kellemetlenségekért (szirénázó gépjárművek) szíves meg-
értésüket köszönjük. IV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság



– A kiültetett virágokat folyamatosan ápoljuk. Számos 
helyen automata rendszer végzi az öntözést ahol erre 
nincs mód ott tartályból locsolunk – mondja Rádi Atti-
la alpolgármester. – A Városgondnokság gondozza a vil-
lanyoszlopokra kihelyezett több mint négyezer muskátlit 
is, külön fi gyelemmel arra, hogy 25 Celsius-fok felett na-
ponta, más esetben kétnaponta öntöznek. Azért, hogy a 
virágok hosszan tartóan virágozzanak, a Városgondnok-
ság folyamatosan gyomlál és szedi le az elvirágzott szir-
mokat. Parki fasorok, fák locsolását folyamatosan végzik, miként a Tarzan Park és 
a Szilas Családi Park gondozását is – fűzi hozzá az alpolgármester. – A nyári káni-
kulában önként vállalt feladatunk a járdák, sétányok hűsítése vízpermettel, ezzel 
is igyekszünk segíteni, hogy a lakótelepi betonrengetegben egy kicsit jobban elvi-
selhető legyen a hőség – emlékeztet Rádi Attila. – A Bajnok Terasz és a Városháza 
melletti Sportterasz hat héten át megkülönböztetett fi gyelmet kap, a tér rendben 
tartása mellett például az óriáshomokozó napi frissítését, gereblyézését is a Város-
gondnokság munkatársai végzik, a kisgyermekes családok megelégedésére. B. K.

A növényeket is a víz élteti
Néhány héttel ezelőtt egynyári virágokra cserélte le város-
szerte az árvácskákat az Újpesti Városgondnokság. A több 
tízezer tő begónia, tagétesz, szalvia, lobélia, petúnia előre 
megtervezett forma és színvilág szerint került az ágyásokba.

A kiültetett virágok folyamatos 
gondozást igényelnek

Készül az óriáshomokozó 
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Játssz Ma Újpestről
A diákoknak meghirdetett inter-
netes verseny első három helyezett 
csapata dr. Molnár Szabolcs alpol-
gármestertől vehette át a jutalmát. 

Az Újpesti Diákszövetség, immáron hagyomá-
nyosan, a most véget érő tanévben is meghir-
dette általános és középiskolás csapatoknak 
elindított, a város hírességeihez és nevezetességei-
hez kapcsolódó internetes vetélkedőjét. A há-
rom hónapon át zajló Játssz Ma vetélkedő so-
rán számos csapat mérettetett meg, és küld-
te vissza a feladatsort a bírálóknak. Dr. Mol-
nár Szabolcs alpolgármester a városházi díjáta-

dón elmondta, hogy a mezőny végig igen szo-
ros volt, és gratulált a résztvevőknek. A küzde-
lemben az UMSZKI két csapata is dobogós lett. 

A HELYEZÉSEK
1. az UMSZKI Mindig Újpest csapata. Tagjai 
Breier Erik, Drótos Zoltán, Kész Roland, Ókom 
Ádám. Felkészítő tanár Pallós Stefánia. 
2. a Megyeri Oroszlánok csapata, Megye-
ri Úti Általános Iskola. Tagjai Czafi t Bri-
gitta, Fogarasi Dorina, Szoboszlai Gabriel-
la, Turi Petra, Jeneses Imre. Felkészítő tanár 
Gerbnerné Váradi Anna.
3. az UMSZKI 12. F csapata. Tagjai 
Martienssen Dominique, Mészáros Ádám, 
Pifku Arnold, Tóth Attila. Felkészítő tanár 
Soósné Varga Lia. 

Együttműködésben
A helyi drogstratégiával kapcsolatos észrevételeket 
tárgyalták és összesítették az Újpesti Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum június 11-i ülésén a városházán. 

Az észrevételek között rendőrségi oldalról elhangzott: 
nem szükséges sűríteni a szórakozó- és vendéglátóhelyek 
környékének rendőrségi ellenőrzését, egyúttal Újpesten 
rendszeresek a kábítószer-fogyasztásra is kiterjedő bűn-
megelőzési akciók.

Megelőző javaslatként érkezett, hogy a helyi rendőrség 
felkérésre szívesen tart drogprevenciós előadásokat taná-
roknak és diákoknak egyaránt. Az ülés végén dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester megköszönte a Kihívás Napján 
való részvételt. MOA
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Menjünk moziba – hangzik a javas-
lat –, mégpedig kertmoziba! Mert az 
is volt Újpesten. E két fotót szemlél-
ve talán nem is gondolnánk, hogy 
ugyanazt a területet ábrázolja, né-
hány évtizednyi különbséggel. Az 
1960–70-es évek fordulóján készült 
képen a Szabadság mozi kerthelyisé-
ge látható. A vászon a Mártírok ut-
cának fordít hátat, mellette a kijárat 
felső széle („szemöldökfája”) látszik.

A mozit 1908-ban alapította Urá-
nia fi lmszínház néven Kohn Mór és 
neje. Működtetője 1917-ben Kohn 
Mórné mellett Moskovich Mórné 
volt. 1920-ban Komlós Sándor vette át 
vezetését. Ekkor ez volt Újpest legna-
gyobb fi lmszínháza – 1100 személyes. 
A negyvenes évek elején Macskássy 
László és Boócz Endréné vette át a ve-
zetését, ekkor Corvin néven műkö-
dött. 1945-ben Szabadság elnevezés-
sel ismét Komlós Sándor igazgatása 
alatt nyílt meg, és bemutató mozi-
ként működött tovább, Újpest egyet-
len szabadtéri vetítésre is alkalmas 
fi lmszínházaként. Az épület bejárata a 
Tavasz utcára nyílt, s mellette, a Már-

tírok utcai sarokhoz közel lehetett a 
szabadtéri részre jutni. Az épület Ist-
ván út és Munkásotthon utca felőli ol-
dalán egy-egy lakóházsor állt, amelyet 
az utca szélesítésével egy időben sza-
náltak. A mozit is ekkor, 1984–86-ban, 
az Ady Endre Művelődési Központ 

építése során bontották le részlege-
sen, falai a művelődési ház központi 
épületében élnek tovább. 

Újpest legnagyobb s akkor leg-
korszerűbb művelődési központ-
ját 1986. május 1-jén nyitották meg 
egész napos majálissal a Tavasz utca 

4. alatt. Az épületet Ferencz István, 
a miskolci Északterv építész tervező-
je álmodta meg. A folyami kompra 
emlékeztető építmény nívódíjat ka-
pott, sajnos végül pénzhiány miatt 
nem valósulhatott meg teljes egészé-
ben, így a ma köztérként szolgáló te-
rület befedésére, az udvar kapukkal 
való ellátására már nem kerülhetett 
sor.  B. K.

A Szabadság kertmozi

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

Tízesvillamos 
– különjárat (18.)

Kudarc 
nélkül
Május első hetétől, úgy június köze-
péig ballagások, vizsgák hangulata 
uralja az országot. Ünneplőbe öltö-
zés, sok-sok virág, búcsúzások és fo-
gadkozások. Ilyenkor felsejlik ben-
nünk saját indulásunk emléke. Főleg 
ha az fél évszázada volt, 1964 nyarán.

Osztályfőnökünk a Könyvesben Új-
pest később szakmai legendává lett 
pedagógusa, Porkolábné Balogh Ka-
talin volt. Nekünk egymás közt „Kati-
ka”, majd „Kati néni”. 

– Én igyekeztem vigyázni rátok, ti 
pedig, éreztem, hogy vigyáztatok rám 
– mondta abban a beszélgetésben, 
amelyet a könyvébe szánt portré ké-
szítésekor folytattam vele.

Jövőre tíz éve lesz, hogy már nem 

vigyáz ránk… Jó tanárokat akart ké-
pezni, már 1963-tól az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán, a mi osztá-
lyunkba óraadóként járt ki. Hivatá-
sa, küldetése a fejlődéslélektan lett, 
az óvodáskor, illetve a kisiskoláskor 
kutatása. Kísérletek, előadások, tan-
könyvek, publikációk, országos szak-
mai hírnév. (Évekkel a halála után is 
rá hivatkoztak egy rádióbeli kerekasz-
tal-beszélgetésen a pedagógusok.) 

Amikor 6–7. osztályos gyerekek fej-
lesztésével foglalkozott, felismerte, 
hogy az már késő. Hogy a gyerekkor 
korábbi szakaszára, az óvodáskorra 
kell a fi gyelmet összpontosítani. Ak-
kor idegrendszerük plasztikus, és jól 
átgondolt, megtervezett környezet 
adhat olyan ingereket, impulzusokat, 
amelyek a fejlődésükhöz, képességeik 
kiteljesítéséhez kellenek. 

Arra tette fel az életét, hogy a gye-
rekek kudarc megélése nélkül kerülje-
nek az iskolába. 

Mert igazán iskoláskor előtt kell 
azokat az alapkészségeket, alapfunk-
ciókat kialakítani bennük, amelyek-

re az iskolai tanulás épül. Az első hat 
év döntő egy emberpalánta jövőjének 
szempontjából.

Porkolábné dr. Balogh Katalin lett 
– ahogy fogalmazta – az ország „Kati 
nénije”, hálával említve azokat az 
óvodapedagógus-közösségeket, köz-
tük az újpesti Aradi utcai óvodát, ve-
zető óvónőket, akik nyitottak voltak 
programjaira. Vezetésével megszü-
letett a komplex prevenciós óvodai 
program: Kudarc nélkül az iskolában.

Hittel vallotta, hogy a nevelés a 
születés pillanatában kezdődik, és le-

hetőleg egyetlen gyerek se lépjen úgy 
az iskolába, hogy nincs felkészítve a rá 
váró feladatokra. Ott már nehéz kor-
rigálni önmagukat, mert tanulniuk is 
kell, meg fejlődniük is. 

Elszemélytelenedett világban már 
nem szeretne élni. Amikor az embe-
ri arcunkat veszítjük el. Se nevelni, se 
befolyásolni nem lehet személytele-
nül. Nem igaz, hogy nem lehet a gye-
rekekkel szót érteni, de ha minden a 
vizualitás, a technika, az elektronika, 
a motorizáció és a tömegesítés, az Eu-
rópa vesztét okozhatja.

 – Az emberiség kipusztul, ha nem 
lesznek emberek, akik továbbviszik az 
emberséget. Döntő, hogy rátalálunk-e 
a belső útra, és merjük-e követni a 
saját genetikai kódunk programját. 
A személyiség nem más, mint végig-
menni az úton – mondta. 

Utolsó mondata ma is elevenen él 
bennem:  – Jegyezd meg: az emberek 
elfelejtik, amit mondtál, amit csinál-
tál, de arra mindig emlékezni fognak, 
hogy milyen érzéseket ébresztettél 
bennük. RÉTI JÁNOS

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Újpest akkor és most XLXI. rész

Kati néni és az öregdiákok
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A zöldborsó a legkedveltebb zöldség, le-
ves vagy főzelék formájában, rizibizi-
ben, de még nyersen is sokszor a gyere-
kek kedvence. Nem hiányozhat a ragule-
vesből, a franciasalátából, a rizottóból, 
a zöldségköretekből és a Budapest-mód-
ra készült ételekből. A majonézes 
burgonya-, kukorica-, pad-
lizsánsaláta kísérője.

Kimagasló beltartalmi értéke 
a kalcium és magnézium mennyi-
ségének 1:1 aránya, mivel a magnézium 
megakadályozza a kalcium kioldódását a 
csontokból. Sok B- és C-vitamint, káliumot, 
foszfort, mangánt és rostot tartalmaz. Jó 
karbantartója a szív- és érrendszer-
nek, izmoknak, a vérnyomást 
normalizálja, valamint a gyulla-
dást is csökkenti a szervezetben. 

Fehérjeértéke háromszor annyi, mint a bur-
gonyának. Rostjai az emésztést segítik.

A megszokott elkészítési mód mellett a 
cukorborsót héjával együtt kicentrifugál-

juk, és kellemes ízű italt nyerünk. 

Készíthetünk zöldborsókrokettet: 10 dkg 
sárgaborsóliszthez kevés vizet, sütőport, 
őrölt köményt, sót, mentát keverünk. 25 
dkg zöldborsót teszünk bele. Forró olaj-
ban kanállal kroketteket szaggatunk, piros-
ra sütjük.

A zöldbab alacsony energiatartalmával, 
magas rosttartalmával, valamint gazdag vi-
tamin- és ásványianyag-tartalmával (B-, C-, 
D-, K-vitamin, béta karotin, kalcium, magné-
zium, vas, foszfor, cink, mangán) tartozik a 
kedvenc főzelékfélék közé. Rákmegelőző ha-

tása jelentős, serkenti a májműködést, stabi-
lizálja a vércukrot. A szárazbab fehérjetartal-

ma tízszer nagyobb, mint a burgonyáé.
Több fajtából választhatunk: vékony, 

zöld ceruzabab, sárga vajbab, lila bab, 
lapos, vastag zöld romano bab. Fűszere 

főleg a kapor és a tárkony. Készíthetünk 
palóclevest, főzeléket, rakott, csőben sült 

vagy paradicsomos zöldbabot. A saláták-
ból, köretekből se hagyjuk ki! 

 LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

A nyár zöldségsztárjai

Kupakgyűjtő pontok

Frizura és 
jótékonyság 
Sorozatunkban olyan vál-
lalkozásokat, szervezeteket 
mutatunk be, amelyek segí-
tik az Újpesti Cseriti kupak-
gyűjtési akcióját.

A Virág utca 7. szám alatt található Amani 
Fodrászat már a kezdetektől részt vesz az 
önkormányzat jótékonysági szervezeté-
nek kupakgyűjtő akciójában. Az fodrá-
szatban hétről hétre zsákszámra gyűlnek 
a színes tetők, s ez az üzlet dolgozóinak 
és vendégeinek közös eredménye. 

– Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen 
jellegű segítséget. Valamennyiünknél 
van kisgyermek a családban, és tud-
juk, hogy minden apróság, akár egy 
műanyag kupak is nagyon sokat szá-
mít adott esetben egy beteg gyermek 
gyógykezelésében – mondja Vankó 
Gáborné, az üzlet vezetője. 

Az Amani Fodrászatban szépülők 
már annyira megszokták a kupakgyűj-
tést, hogy a két látogatás között össze-
gyűjtött műanyag tetőkkel érkeznek a 
fodrászatba. 

– Mindig hozom a kupakokat, hi-
szen semmiből sem tart a szemetes he-
lyett egy szatyorba dobni – erősíti meg 
egy hajfestésre várakozó hölgy. 

Ahogyan korábban megírtuk, az ösz-
szegyűjtött kupakokkal ebben az év-
ben a mozgáskorlátozott Nóri gyógy-
kezelését segíti az önkormányzat jóté-
konysági szervezete, a kupakokkal őt 
támogathatják az újpestiek. D.V.

A főszerkesztő 
az ünnepi könyvhéten  

Az ÚKTV főszerkesztője, Tal-
lér Edina szombaton délután 
a Vörösmarty téren a Pozsonyi 
Pagony standjánál dedikálta a 
85. Ünnepi Könyvhétre meg-
jelent ifjúsági regényét, amely-
nek címe: Most akkor járunk? 
A könyv bemutatója pénte-
ken este volt a Pagony Kertben. 
Az írónő az első ifjúsági regé-
nyét a 12 éven felülieknek szán-
ja, a fülszöveg üzenete szerint: 
ha már voltak halálosan szerel-
mesek, azért, ha még nem, ak-
kor azért! 

Friss hírek, tudnivalók: 

ujpest.hu!
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A városháza dísztermében adta át 
a város vezetője nemrégiben Újpest 
saját alapítású díjait, amelyekkel az 
eredményesen dolgozó pedagóguso-
kat, illetve a legjobb tanulókat, a ki-
váló diáksportolókat, a diákközös-
ségekért legtöbbet tevékenykedőket 
ismerik el. Sorozatunkat a Kiváló Di-
ákközösségi Munkáért elismerést 
átvevők bemutatásával folytatjuk. 

A Kiváló Diákközösségi Munkáért 
elismerésben három diák részesült: 

BALLA BARBARA, az Újpesti Károlyi 
István Általános Iskola és Gimnázium 
11. évfolyamos tanulója

Balla Barbara felső tagozatos kora 
óta kiemelkedő diák-önkormányzati 
munkát végez, második éve az iskola 
diákpolgármestere. Kiemelkedő szor-
galma, kitartása, áldozat- és segítő-
készsége, szervezőkészsége elismeré-
seként tavaly az iskola nevelőtestüle-
te neki ítélte oda a legjobb közösségi 

munkáért járó vándorserleget. Az is-
kolai diákélet mozgatóereje, az isko-
lai diák-önkormányzati programok és 
a Károlyi-kupa eseménysorozat szer-
vezője. Nemcsak az iskola jótékonysá-
gi akcióinak motorja, hanem szervezi 
az iskolai gyűjtéseket a rászoruló gyer-
mekeknek. Az Újpesti Diákszövetség-
ben is aktív szerepet vállalt, alelnöke 
volt. Az Újpesti Diáknapok óta Újpest 
diákpolgármestere. A kiemelkedő kö-
zösségi munka mellett magatartása, 
szorgalma és tanulmányi munkája is 
példaértékű. 

FŰRÉSZ ZSÓFIA BERNADETT, a 
Budapest IV. Kerületi Babits Mihály 
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Ál-

talános Iskola és Gimnázium 12. évfo-
lyamos tanulója

Zsófi a négy éve aktív tagja a gimná-
zium diákéletének, közösségi munká-
ja kiemelkedő. Négy éve az Iskolai Di-
ákbizottság tagja, három éve ügyvivője, 
a szervezési feladatok felelőse. Az isko-
lai események szervezője és résztvevője. 
Az iskolai énekkar tagja, alapító tagja az 
osztályzenekarnak, az iskolai diákszín-
játszás rendszeres résztvevője. Az isko-
lai táborok, gólyatáborok, szalagavatók, 
farsangok, öregdiák-találkozók szerve-
zője, segítője. Több éven keresztül az 
Idősek Otthonában adott műsorok ak-
tív szereplője. Zsófi a megbízható, köte-
lességtudó, segítőkész diák, az iskola- és 

az osztályközösség meghatározó alakja. 
Tanulmányi eredménye kitűnő, maga-
tartása és szorgalma példaértékű. 

OARGA DALMA, a Lázár Ervin Ál-
talános Iskola 7. évfolyamos tanulója

Dalma több éve aktív tagja az isko-
lai diákönkormányzatnak, fél éve az el-
nöke is. Pozitív, lendületes hozzáállása, 
személyisége jó irányba tereli az iskolai 
közösség diákéletét. Számos iskolai ren-
dezvény főszervezője, kivitelezője, a ke-
rületi diákprogramok résztvevője. Az is-
kolai közösségi munkája mellett egyre 
aktívabb tagja az Újpesti Diákszövet-
ségnek. Kiemelkedő közösségi munkája 
mellett jeles tanulmányi eredményt ért 
el. Igazi közösségi ember, bátran mond 
kritikát, véleménye megfontolt, irány-
mutató. Diáktársai elfogadják, elisme-
rik, mindig számíthatnak rá. Nyitott, se-
gítőkész személyiségével, motiváltságá-
val, tettrekészségével méltán vívta ki is-
kolatársai elismerését. 

A méltatásokat a felterjesztések 
nyomán szerkesztettük. Követ-
kező lapszámunkban Újpest ki-
váló diáksportolóinak bemutatá-
sával zárjuk sorozatunkat.

A közösség 
elismerése

Oarga Dalma, Balla Barbara és Fűrész Zsófia Bernadett az 
elismerést átadó Wintermantel Zsolt társaságában

A Tarzan-sátor és a MagicBox még két előttünk 
álló hétvégén „szigetel”. Tarzan tavalyi barát-
ja, a MagicBox – a gondolkodtató játékok bolt-
ja – örömmel tartott idén is a szigetelő várossal, 

újabb csodajátékokat varázsoltak a sátorba. Ezen-
kívül számos izgalom, nyereményjáték és felejthe-
tetlen élmény várja a családokat a gyereksziget két 
hétvégéjén 10 órától 18 óráig.

Vasárnap 12 óra 30 perckor a Kolompos Együttes 
ad műsort a Generali Nagyszínpadon, őket 13 órá-
tól a jól ismert  újpesti Starlight Dance Company 
fellépése követi.

Az elmúlt szombaton a Tarzan-sátor és a játékok 
fogadtatására voltunk kíváncsiak a gyerekszigeten.

A Takács család Miskolcról érkezett: – A gyerekek 
már messziről észrevették a Tarzan-sátrat, hiszen a pes-
ti rokonaik tavaly már kétszer elvitték őket a Tarzan 
Parkba. Most a hétvégét itt, Pesten töltjük – mond-
ja Annamária, az anyuka –, és megígértük a gyerekek-
nek, hogy az unokatesókkal megismételjük, ezúttal a 
mi meghívásunkra, az elmúlt évi örömteli napot. Hiá-
ba, a mi időnkben is a játék volt a legnagyobb ajándék, 
amit kaphattunk a szüleinktől – fűzi hozzá.  B. K.

AUTÓBUSSZAL ÉRDEMES
A gyerekszigetre az újpes-
ti családok ezúttal is in-
gyenes buszjárat segítsé-
gével juthatnak ki. A busz 

indulási időpontja: az Óbudai-szigetre szom-
baton és vasárnap 10 és 17 óra között órán-
ként; vissza Újpestre 10.30-tól 17.30-ig órán-
ként. Indulási hely Újpesten: az István út Jókai 
utca és Petőfi  utca közti szakaszán (az új város-
háza közelében); visszaindulás az Óbudai-szi-
getről: a K-híd utáni parkolóból. 

Tarzan-sátor és játékdömping
Harmadik hétvégéjére készül a Generali Gyerek Sziget az Óbudai-szigeten, 
ahol Újpest a Tarzan-sátorral és a MagicBox logikai játékaival növeli rajon-
gótáborát. Vasárnap két ajándékprogramot nyújt át Újpest a látogatóknak 
a Generali Nagyszínpadon
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Színpad 
az iskolapad
Megérdemli a nyári vakációt Dénes 
Roland, hiszen két iskolába is járt pár-
huzamosan. A Homoktövis Általános 
Iskola mellett egy egészen más faj-
ta suli padját is koptatta. Vagyis ott 
nem a padban ült, inkább a színpa-
don állt. Ez a suli Az ének iskolája, a 
TV2 tehetséggondozó show-műsora.

– Tavaly már láttam ezt a műsort, és nagyon meg-
tetszett. Elhatároztam, hogy idén jelentkezni fogok, 
és ugyan nem sok reménnyel indultam a versenyen, 
de végül nagyon sikeresen alakult. Arról nem is be-
szélve, hogy hihetetlen élmény volt az egész – me-
séli meglepő érettséggel a tizennégy éves Dénes Ro-
land.

Az ifjonti elhatározáshoz szülői engedély, mi 
több, támogatás is szükségeltetett, és Roland ese-
tében ebben nem is volt hiány. Persze nehéz kér-
dés, hogy egy szülő miként tudja reálisan értékel-

ni gyermekének a talentumát, hi-
szen mindenkinek a saját cseme-
téje a legtehetségesebb, legügye-
sebb. És az is probléma lehet, 
hogy mennyire változtatja meg 
egy kiskamasz személyiségét az 
ismertség, a siker.

 – Természetes, hogy mi is elfo-
gultak vagyunk Rolanddal. És egy 
tizennégy éves gyerek valóban 
elég érzékeny a változásokra. 
Éppen ezért a szülői kontroll 
elengedhetetlen. Elég maxi-
malista vagyok, és próbá-
lom ezt rá is átragaszta-
ni. Azt gondolom, hogy 
Rolandnak helyén van 
az értékrendje, és reáli-
san látja a dolgokat. Fon-
tos volt az is, hogy Az ének is-
kolája egy tehetséggondo-
zó, és nem egy tehetségku-
tató műsor – magyaráz-
za Dénes Rajmund, Ro-
land apukája.

Rolandnak ifjú kora 
ellenére már elég jelen-
tős színpadi rutinja van, 
évek óta táncol a Starlight 

Dance Company nevű tánccsoportban, sőt szere-
pelt a Szép Ernő Színház több előadásában is.

 – Kiskorom óta nagyon szeretek énekelni, de 
csak az utóbbi fél évben derült ki, hogy talán han-
gom is van hozzá. Az ének iskolájában az egész na-
pos forgatások elég kemények voltak, mindig tör-
tént valami, de jó volt a hangulat, és elképesztően 
sokat tanultam közben – teszi hozzá Roland.

Az ének iskolájában osztályfőnökök – Szan-
di, Szulák Andrea, Király Viktor és Hajós 

András – segítették az ifjú énekesek mun-
káját. Roland osztályfőnöke Szandi volt, 
aki szintén tinédzserként kezdte el az 
énekesi pályát.

– Szandi teljesen át tudta érezni a hely-
zetemet, nagyon sokat segít. De a töb-

bi osztályfőnök is mindenben támogatott 
minket. Őszintén elmondták a véleményüket 

a produkcióinkról, de mindig szeretettel – 
mondja Roland, aki ugyan nem jutott be 
a műsor döntőjébe, mégis szép bizonyít-
vánnyal zárta Az ének iskoláját, és talán 
megalapozott egy sikeres énekesi pályát. 

A tanári gondoskodás, és a szülői hát-
tér meg segít abban, hogy a hirtelen jött 

népszerűség, a sok új barát és a lányok ra-
jongása ellenére is két lábbal a földön marad-
jon. De Roland legfeljebb a dallal száll el. Ma-

gától biztosan nem.  JUHÁSZ MÁTYÁS

– A The Shadows sok mindenben 
úttörő volt a hatvanas évek elején, 
csakúgy, mint a Beatles. Jókor voltak 
jó helyen, és nagyon tudtak zenélni. 
Mi már nagypapa korú kamaszok va-
gyunk, a tényleges kamaszkorunkban 
revelációként hatott ránk ez a zene – 
meséli Rudas István, a Shadows Magic 
T. Band egyik gitárosa, aki eredeti, 
1964-es Shadows-kották birtokosa.

– Annak idején próbáltuk hallgatni 
a Luxemburg Rádiót, meg a Csekét az 
Amerika Hangjában. Emlékszem, ’64 
körül, a konyhában rádiót tekerget-
ve hallottam először a Shadows-t. Re-
csegett, ropogott, de óriási élmény volt 

– teszi hozzá Horváth György, a zene-
kar alapítója, aki több mint harminc 
esztendeje él Újpesten. Ez az élmény a 
kamaszos nagypapáknál máig kitart, a 
rajongás soha nem múlik. A Shadows 
Magic T. Band tagjai különböző for-
mációkban régóta zenélnek, de pár 
esztendeje összeálltak, hogy kedvenc 
zenekaruk dalait játsszák. 

– Harmadik éve működik a zenekar. 
Az az érdekes az egészben, hogy nem 
könnyű olyan zenészeket találni, akik 
jól tudnak, és szeretnek is Shadows 
számokat játszani. Mi is sokáig keres-
tük az ideális felállást, ami most már 
megvan, így talán kijelenthető, hogy 

hitelesen játsszuk a Shadows muzsi-
káját. Persze sokat is dolgozunk azon, 
hogy ez így legyen – mondja Hor-
váth György. Az újpesti beat-rajongók 
meggyőződhetnek erről minden hó-
nap utolsó szombatján, a Városháza 
pincéjében, a Hungaricum Pontban. 

– A Shadows klubban narrációval ki-
egészített koncerteket láthatnak az ér-
deklődők. Azt gondoljuk, hogy olyan 
hektikus világban élünk, akkora a zaj 

körülöttünk, hogy az embereknek szük-
ségük van intimitásra, harmóniára, dal-
lamra, amit ebben a klubban megkap-
hatnak. Nemcsak azokat várjuk, akik 
szeretik a Shadows-t, hanem azokat is, 
akik meg akarják ismerni, és meg akar-
ják szeretni – invitálja az újpestieket 
Rudas István. Először június 28-án, 
este csap a húrok közé a Shadows 
Magic T. Band, és hozza a hatvanas 
évek muzsikáját Újpestre.   J. M.

A hatvanas évek zenéje a Hungaricum Pontban

A The Shadows árnyékai
1962-ben, az Apache című számmal robbantak be a köz-
tudatba, és alapoztak meg egy fél évszázados zenei kar-
riert. A The Shadows zenéjét itthon is rajongva hallgatta 
a 60-as évek ifjúsága, már ha hozzájutott. A legendás ze-
nekar muzsikáját idézi meg Újpesten a Shadows Magic 
T. Band a Hungaricum Pontban.

Horváth György és Rudas István, a nagypapakorú kamaszok



FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati 

képviselő június 23-án, hétfőn 18-tól 19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., 
Árpád út 56. Tel.: 369-0905

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy iro-
dánk nyáron a megszokott nyitvatartási 
renddel folyamatosan működik. A Fidesz 
– MPSZ Újpesti Szervezetének ingyenes 
jogsegélyszolgálata, illetve a képviselői 
fogadóórák július és augusztus hónapban 
szünetelnek. Irodánk nyitva tartása: H–P. 
11-től 18 óráig. 
Cím: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

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

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhes-

sünk 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

Kedves Újpesti Választók!
A KDNP tisztelettel értesíti az újpes-
ti választópolgárokat, hogy Szalma 

Botond képviselői fogadóóráját július és 
augusztus hónapban szünetelteti. A 
következő fogadóóra időpontja 2014. 
szeptember elseje, a szokásos időpontban 
és helyen (18 órától – Közösségi Ház: 
Lóverseny tér 6.). 

Az esetleges kérdéseiket a kdnpujpest@
gmail.com címen természetesen bármikor 
feltehetik. Sürgős esetekben a 210-9805-ös 
telefonszámon is kereshetnek bennünket.

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

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

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon 

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

– a megbeszéltek szerint, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első és második szer-
dáján 17 órától – előzetes bejelentkezés 
alapján a 06-20 466-8576-os telefonszá-
mon – tart fogadóórát az Újpesti 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Gimnáziumban (1046 Budapest, Bőrfestő 
u. 5–9.).

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkor-
mányzati képviselőinek fogadó-
órái: dr. Dabous Fayez (5. evk) 

önkormányzati képviselő, a 
Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzat elöljárója minden hónap 
2. hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadó-
óráját. 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 fogadó-
óráját. Helyszín: Homoktövis Általános 
Iskola. 
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Búcsúzunk
Meghalt dr. Czétényi Piroska építészmérnök, mű-
szaki doktor, műemlékvédelmi szakmérnök. 1972-
től tíz éven át a Budapesti Műemléki Felügyelőség 

vezetője volt. Nevéhez fűződik Újpest épületeinek 
helyi védettségi jegyzéke, a Tungsram Rt. Váci úti 
telepe építészeti értékeinek feldolgozása. Az Újpesti 
Városvédő Egyesület tiszteletbeli tagja a Budapesti 
Városvédő Egyesület elnökhelyettese volt. Néhány 

nappal nyolcvanadik születésnapja előtt, váratlanul 
halt meg. Temetésére szűk családi körben kerül sor. 
Újpest lokálpatriótái emlékét szeretettel őrzik.
Nyugodjon békében!

KADLECOVITS GÉZA Újpest díszpolgára

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Sikeres foglalkozási 
rehablitáció és képzés
Tisztelt Újpesti Lakosok! Ha Ön megváltozott munkaképességű, és B1 vagy C1 tí-
pusú határozattal, illetve pénzbeli ellátással rendelkezik (rehabilitációs ellátott), 
akkor kérem, jelentkezzen a TÁMOP 1.1.1.-12/1-2012-0001 programba. 

KINEK JÓ A PROGRAM? 
– Aki munkát szeretne vállalni. 
Segítjük a munkavállalásban és az elhelyez-
kedésben. Újpest Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala vagy az önkormányzat in-
tézményei határozott idejű munkalehetőséget 
tudnak felajánlani a program résztvevőinek.

– Aki tanulni szeretne.
Ingyenes szakirányú képesítést, továbbkép-
zést, valamint nyelvtanfolyamot tudunk bizto-
sítani a résztvevők számára. 

A projekt célja, hogy elősegítse a megváltozott 
munkaképességű személyek sikeres foglalko-
zási rehabilitációját és képzését. 
Jelentkezési határidő: 2014. június 27.

Várunk minden érdeklődőt a következő elér-
hetőségeken: személyes ügyintézés a területi 
szolgáltató helyen – 1132 Bp., Visegrádi u. 49.

H–CS.: 08.00–16.30, P.: 08.00–14.00
Telefonos elérhetőség: 06-1 776- 6275 
vagy 06-20 821-6690
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Tematikus napok a Bajnok Teraszon

Fókuszban 
a biztonság
Népszerű és közkedvelt a Szent István téren a 
Bajnok Terasz, amelynek óriáskivetítőjén július 
13-ig a Brazíliában zajló labdarúgó-világbajnok-
ság, július 14–27. között a budapesti vízilabda-
Európa-bajnokság eseményeit követhetik nyo-
mon az újpestiek. A Károlyi parkban fi nom éte-
lek és italok is várják a szurkolókat, a közösségi 
játékok pedig mindennap mozgásra csábítanak. 

EGÉSZ NAPON ÁT
A Szent István téren az óriáskivetítő mellett ez-
úttal is különböző közösségi és sportprogramok 
várják a kilátogatókat. A Bajnok Terasz délelőtt 
10 órától 20 óráig, szombaton pedig 14 órától 20 
óráig ingyenes sport- és közösségi programokat 
kínál. 

TEMATIKUS NAPOK
A Bajnok Teraszra látogatóknak Újpest Önkor-
mányzata tematikus napokat rendez négy, egy-
mást követő szombaton. Június 21-én Közbiz-
tonsági Nappal várnak minden korosztályt a Kár-
olyi parkba 14 és 18 óra között. Érdekes és hasz-
nos programokkal, bemutatókkal készülnek a ka-
tasztrófavédelem, a rendőrség, a mentők, a tűz-
oltóság, a vagyon- és polgárőrség munkatársai, 
az önkormányzattal karöltve. Megismerkedhe-
tünk a panelházak menekülési útvonalaival, taná-
csokat kapunk háztartási tűzesetek megelőzésé-

re. Lesz drogprevenciós program, elsősegélynyúj-
tás-bemutató, és megtudhatjuk, hogyan óvjuk 
szervezetünket a kánikulában. A gyerekek örömé-
re lesz célba lövési játék, közlekedési oktatás, va-
lamint a rendezvény ideje alatt beülhetnek men-
tő-, rendőr-, tűzoltó- és polgárőrautóba. 15 órá-
tól önvédelmi és tűzszerész-bemutatóval, kábító-
szer- és bombakereső kutyák attrakcióival, 16 órá-
tól bombamentesítő robottal várja az érdeklődő-
ket a Bajnok Terasz. Megfelelő számú jelentkezés 
esetén egyenruhás szépségverseny zárja a Közbiz-
tonsági Napot.

Kellemes nyáresti programnak ígérkezik a Találkoz-
zunk többször! programsorozat részeként életre hí-
vott Szent Iván-éji vigadalom, amelynek ezúttal a 
Szent István tér ad otthont. Június 21-e a nyári nap-
forduló napja, ilyenkor a legrövidebb az éjszaka. A 
világ minden táján megemlékeznek erről, a pogány 
és a keresztény kultúrkörben jelentős ünnep. Az 
ünnepi szokások között mindenütt főszerephez jut 
a tűz és az ehhez kapcsolódó játékok, varázslások. 

Szombaton a Szent István téren 17 órától kéz-
műves-foglalkozással indul a nap, amelyet 19 órá-

tól a Retro School Band koncertje követ, az újpes-
ti Zolával az élen. A csapat jó hangulatú bulijai-
ról ismert.

A koncert után a Vaga Banda Gólyalábas Kompá-
nia vásári hangulatú műsora következik 20 órától. 

– A nézők ezúttal sem fognak csalódni, igazán jó 
móka vár rájuk. Óriáscirkuszunk látványosságok-
ban gazdag műsorában szerepel tűzzsonglőr, tűz-
nyelő és tűzfújó produkció – mesél a részletekről 
Kapusi Szabolcs, a Vaga Banda alapítója, vezetője.

A tüzes műsort egy forró hangulatú koncert kö-
veti, Ríz Levente és barátai, vagyis az RLB zenekar 
játszik 21 órától, élükön Abaházi Csabával, akit 
énekesként és műsorvezetőként is hosszú évek óta 
ismerhet a közönség. 

– Akik már ismernek minket, tudják, hogy többsé-
gében feldolgozásokat és kizárólag olyan zenéket ját-
szunk, amelyek a csapat összes tagjának a kedvencei, 
így aztán igazi örömzenére számíthatnak ezen az es-
tén az újpestiek – mondta Abaházi Csaba.  G.R.

Tüzes programok, koncertek 
Lélegzetelállító, látványos műsorszámokkal ünnepelhetik szombaton Szent 
Iván éjjelét az újpestiek. Az év legrövidebb éjszakáján a Szent István téren tü-
zes mutatványok, gólyalábasok és koncertek szórakoztatják a Szent Iván-éji 
vigadalomra látogató nagyérdeműt.
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EGY TÁLCA SÜTI
Aki teheti, hálálja meg egy-egy tálca házi süte-
ménnyel, hogy a résztvevők önzetlen, kitartó 
munkája révén Budapest egyik legbiztonságosabb 
kerületében élhetünk – kérik a szervezők azoktól, 
akik kilátogatnak ezen a szombaton a Bajnok Te-
rasz tematikus napjára. 

A TOVÁBBIAK
A Közbiztonsági Napot követően még három te-
matikus nap színesíti a vb eseményeit. Június 28-
án Ifjúsági Nap, július 5-én Egészségnap, július 12-
én pedig Újpest Kártya-nap vár mindenkit a Szent 
István téri Bajnok Teraszra. 

SZÜKSÉG ESETÉN
Toalett nyílt Újpesten, a Szent István téren, az 
István úti bisztrótól pár háznyira. A ruhabolt 
épületében, de külön bejárattal megközelíthe-
tő nyilvános illemhely kialakítását Újpest Ön-
kormányzata vállalta, működtetője a Fővárosi 
Csatornázási Művek. A toalett az önkormány-
zati rendezvények, így a jelenleg zajló Bajnok 
Terasz idején ingyenesen vehető igénybe. Egyéb 
alkalmakkor a használati díj 180 forint lesz. 
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Az újpestiek 
biztonságát 
vigyázzák
Csapatmunka és szakmai tudás, 
elhivatottság hozhat csak ered-
ményt – vallja az Újpesti Vagyon-
őr Kft. irányítását végző ügyveze-
tő, Cserna Sándor, akit a rendkívül 
összetett munkát végző szervezet-
ről, az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 
leányvállalatáról kérdeztünk. Be-
szélgetésünk során a legtöbbször 
elhangzott szó a biztonság s ezen 
belül is az emberi élet, továbbá a 
vagyon védelme volt, s megtud-
tuk: osztja a mondást, miszerint 
egy fecske nem csinál nyarat.

– Feladatunk a lakosság és az ön-
kormányzat intézményeinek védel-
me, biztonságának garantálása – 
mondja Cserna Sándor. – Az önkor-
mányzati intézmények esetében a je-
lenleg fejlesztés alatt álló épületek 
munkaterületeinek biztosítását is vé-
gezzük. – Az Újpesti Vagyonőr Kft. 
ügyvezető igazgatója hozzáteszi: Új-
pesten elismerten jól működik az Új-
pest Kártyával kedvezményesen be-
szerelhető betörőcsapda, azaz a jár-
őrszolgálattal kiegészített távfelügye-
leti rendszer, amely magánszemélyek-
nek és cégeknek egyaránt hasznos a 
hívatlan látogatók ellen. – Önálló rá-
dióhálóval rendelkezdő központunk-
ból a Budapest-szerte ilyen szolgálta-
tást végzők között elismerten a leg-
rövidebb idő alatt ér ki a járőrszolgá-
latunk a riasztás helyszínére. Épp pár 
nappal ezelőtt tartóztattuk fel a be-
törőt, ameddig a rendőrök a hely-
színre értek – összegez az ügyvezető. 

Az önkormányzat intézményeinek 
esetében az Újpesti Vagyonőr 
Kft. látja el a vagyonvédelmi 

teendőket, így a portaszolgálatot is a 
város valamennyi iskolájában, ahol a 
takarítás szintén a feladatuk.

Az újpesti térfi gyelő rendszer az új-
pestiek biztonságát növeli, ennek fej-
lesztése, karbantartása és üzemelteté-
se is a vagyonőrökhöz tartozik.

– Az utóbbi közel négy évben új fel-
adatként jelentkezett a rendezvény-
biztosítás – tudjuk meg Cserna Sán-
dortól. – Az önkormányzat szabad-
téri rendezvényeire érkező sztárfellé-
pőkre olykor 4-5 ezer néző is kíváncsi, 
biztonságukról gondoskodni kell. A 
„nagyrendezvények”, mint például a 
városnapok, a családi nap, a futófesz-
tivál vagy éppen a muskátliosztás is 
kirívó esemény nélkül, rendben zajlik. 
Vannak az élet rendezte feladataink, 
az elmúlt évben például az évszázad 
árvizénél vettünk részt a mentésben 
és a károk helyreállításában – mondja 
Cserna Sándor. – Osztjuk a mondást, 
egy fecske nem csinál nyarat, azaz 
biztonságot. Bármilyen eseménynél 
partnereink az újpesti polgárőrszer-
vezetek, a rendőrség, a katasztrófavé-
delem, a tűzoltóság, a közterület-fel-
ügyelet és az Újpesti Városgondnok-
ság  munkatársai. Újpesten egy na-
gyon jó csapat segíti egymást – szö-
gezi le az ügyvezető. B. K.

Az olcsóbb távhőért
Újpestet is érintő nagyberuházásról tartott lakossági fó-
rumot a Főtáv Zrt. Káposztásmegyeren a Lóverseny téri 
Közösségi Házban.

A Főtáv Zrt. 5,3 milliárd forintos beruházással köti össze az Új Szechenyi terv 
segítségével is Újpest és Újpalota távhőrendszereit. A projekt célja az ellátás 
hatékonysága, a földgázfüggőség csökkentése és nem utolsósorban a díjak 
mérséklése. Vojtku Ágnes PR-vezető a tájékoztatón kiemelte, hogy a rákospa-
lotai hulladékhasznosító műből nyert kapacitást növelik, és ez a bővítés – új 
távvezeték fektetése, illetve a meglévők bővítése és föld alá vezetése – átme-
neti forgalomkorlátozásokkal jár majd. 

Káposztásmegyeren a Külső Szilágyi út és a Galopp utca sarkán egy új, föld-
felszín alatti szivattyúállomás épül  – erre Nagy Norbert, a beruházási osztály ve-
zetője hívta fel a fi gyelmet. A föld alatti szivattyúállomás a hulladékhasznosító 
művel áll majd összeköttetésben, megépítését követően a felszínen parkosítanak.

– A másik nyomvonal szintén érinti Újpestet, az erőmű és Újpalota között 
húzódik. A munkálatok végeztével az érintett útszakaszok is megújulnak. A 
szivattyúállomás építése november közepén fejeződik be, az összekötő szakasz 
megépítése augusztus elején kezdődik, és szeptemberben végződik, az erőmű 
és Újpalota közötti rész építése-bővítése szintén augusztusban indul, az Új-
pestet érintő része még idén elkészül. 

Információ, Contact Center: 06-40 200-108.  M. ORBÁN ANDRÁS

Alkalmi tolvajokra 
fi gyelmeztetnek
A strandokon elkövetett alkalmi lopásokra, azok megelőzésére, valamint kö-
rültekintő közlekedésre fi gyelmeztet a nyári veszélyeket összefoglaló közle-
ményében a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A tájékoztató kiemeli: a nyár egyik legtipikusabb, szezonális jellegű bűncse-
lekménye a strandokon elkövetett alkalmi lopás. A hatalmas tömegben senki-
nek sem tűnik fel, ha valaki felemel egy táskát a földről, és elsétál vele. A tolva-
jok sokszor nem válogatnak, nem nézik, hogy mit visznek el. Lehet az strand-
papucs, úszószemüveg vagy napolaj, de esetenként értékesebb tárgyak, már-
kás napszemüveg, mobil- vagy okostelefon, digitális fényképezőgép, videoka-
mera, laptop vagy éppen pénztárca. Gyakran előfordul, hogy az indítókulcsot 
is megszerzi az elkövető, és a parkolóból könnyedén ellopja az autót – áll a 
közleményben.

A BRFK éppen ezért mindenkit arra fi gyelmeztet, hogy ne vigyen magá-
val semmilyen értéket a fürdőhelyekre, strandokra, vagy ha mégis, ne hagy-
ja azokat őrizetlenül. Használja a csomagmegőrzőket és baj esetén pedig 
azonnal kérjen segítséget a biztonsági szolgálattól.

 

Újpesten egy nagyon jó csapat segíti 
egymást – mondja Cserna Sándor

A lakossági fórum 
résztvevői
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Négy évvel ezelőtt – akkor Tóth József irányításá-
val – a ’96-os korosztály nyert aranyérmet az U14-
es bajnokságban, a Felcsútot maguk mögé utasítva 
állhattak a dobogó legmagasabb fokára.

A Lőrinc United elleni szezonzáróra nemcsak a 
játékosok, hanem a szurkolók is felkészültek, olyan 
atmoszférát teremtettek, mintha hazai pályán lép-
tek volna pályára a fi ataljaink. A drukkolást gyorsan 
meg is hálálták az újpestiek, hiszen alig fertályóra 
alatt már kétgólos előnyre tettek szert.

A második félidőre is akadt izgalom, hiszen az el-
lenfél szépített. Sokaknak ekkor juthatott eszébe, 
hogy a döntetlen csak az ezüstéremhez elegendő. 
A 64. percben aztán eldőlt minden, az Újpest SC já-
tékosa, Karacs ismét betalált. És az eredmény már 
nem is változott: Újpest SC–Lőrinc United 3-1.

A csapat 18 mérkőzést vívott a bajnokságban, 11 
győzelem, 6 döntetlen és egyetlen vereség került a 
jegyzőkönyvekbe. 38 gólt rúgtak, és 16 gólt kaptak. 
39 ponttal végeztek a tabella élén.

Szép volt, fi úk! GG

Lila-fehér 
szülinap 
Az Újpesti Torna Egylet megalapítá-
sának százhuszonkilencedik évfor-
dulójára emlékezett az önkormány-
zat és az egyesület vezetése a Szent 
István téren állított emléktábla meg-
koszorúzásával, majd a Bajnok Tera-
szon százhuszonkilenc szelet süte-
ménnyel a jelen lévő sportrajongók 
is ünnepelték a nagy múltú klubot.

A koszorút Wintermantel Zsolt, dr. Tahon Róbert 
jegyző és Őze István, az UTE klubigazgatója kö-
zösen helyezték el az emléktáblánál, majd a Baj-
nok Teraszon a polgármester és Gergely Gábor kol-
légánk idézte fel a klub érdemeit. Wintermantel 
Zsolt emlékeztetett arra is: a lila-fehérek komoly 
szerepet vállaltak abban, hogy Újpest a hetvenezer 
fő feletti lélekszámú települések között elnyerje a 
Legsportosabb Város címet.

Wintermantel Zsolt egy kupát formázó vázá-
val köszönte meg a lila-fehérek teljesítményét Őze 
Istvánnak, és több jelen lévő bajnokot is üdvö-
zölt. Egy-egy palack Újpest Borával köszöntötte 
az Újpest FC öregfi úk labdarúgóit, akik idén ismét 
aranyérmet szereztek a bajnokságukban. Végül, 
de nem utolsósorban a város és az UTE meglepe-
téssel is kedveskedett a Bajnok Terasz közönségé-
nek. Százhuszonkilenc lila-fehér színű UTE-szelettel 
vendégelték meg a nagyérdeműt. A klubhoz hű kö-
zönség kisebb ovációval fogadta a méltatást és a 
gesztust. GG–MOA

Budapest-bajnok az Újpest SC csapata
A 2013–14-es szezonban az Újpest SC U14-es labdarúgói régen várt sikert 
értek el. Bajnokok lettek a srácok, köszönhető a sok edzésnek, a számtalan 
győzelemnek és nem utolsósorban az edzők, Eszes László és Sallai Csaba el-
ismerésre méltó munkájának.

1885. június 16-án, az akkoriban még Budapesten kívüli Újpest – 700 lakost 
számláló – nagyközségben helyi polgárok alakították meg az egyesületet a 
piactéri iskola (amelynek falán ma az emléktábla van) egyik tantermében. A 
tagok, akkor még csak hetvennyolcan, elfogadták a klub jelszavát – egység, 
épség, egyetértés – és egyúttal az UTE lila-fehér színét. Az 1920-as években a 
sportolók már sorra nyerték az országos bajnoki címeket, a harmincas évek-

ben pedig nemzetközi versenyeken is feltűntek az UTE sportolói. 1950. már-
cius 31-én az akkori belügyminiszter bejelentette, hogy a tárca sportegye-
sülete és az UTE egyesül, és így Dózsa SE, majd Újpesti Dózsa néven műkö-
dött tovább. A sportvezetők, edzők eredményességének köszönhetően egy-
re több szakosztály alakult meg. Az Újpest lassan főszereplője lett a magyar 
sportnak. 1991-től újra UTE-ként működik. (gergely)

Az Újpest FC öregfiúk labdarúgóinak köszöntése 
a Bajnok Teraszon. A képen balról jobbra: Őze István, 

Szelzák Zoltán, Ambrus Imre, Zombori Zoltán, 
Wintermantel Zsolt, Egressy Gábor és dr. Tahon Róbert

Bajnokok lettek a srácok



zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el 
az Újpesti Babaköszöntő 

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistakaró, 
hűtőmágnes oltási naptárral, map-
pa, illetve pelenkacsomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképezzék 
le csemetéjüket újpesti bodyban, és 
a képet jpg formátumban küldjék be 
szerkesztőségünkbe. Örömmel tesz-

szük közzé a kisbabákról készült fotó-
kat – névvel ellátva – az Újpesti Nap-
lóban, továbbá az ujpest.hu webol-
dalon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook-oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó! Fotó! 

S
Kisfi unk, Ivanov Péter 
2014. február 7-én 3300 
grammal és 52 centivel 
szülei, testvére, nagyszü-
lei és unokatestvérei nagy 
örömre megszületett. Ez-
úton köszönjük az önkor-
mányzatnak a babakö-
szöntő csomagot.

Ivanov Melinda 
és Ivanov Gábor

Örömmel tudatjuk, hogy 
2014. február 18-án meg-
született tündérkénk, Rajki 
Regina. Nagyon köszönjük 
a hasznos újpesti babakö-
szöntő ajándékokat.

Rajki Roland és 
László Ágnes 

Rajnai Hunor 2013. szep-
tember 8-án, 2970 grammal 
és 50 centiméterrel megér-
kezett! Köszönjük szépen 
a sok mesés kincset rejtő 
ajándékcsomagot, rengeteg 
szép holmit tartalmaz, na-
gyon szeretjük. A büszke 
és boldog szülők: Rajnainé 
Szundi Lilla és Rajnai Iván

14 H i r d e t é s

Albérlet 
� Albérletet keresek, 45–50 m2-es, távfűtéses vagy 
egyedi fűtéses, másfél vagy 2 szobást Újpesten. Tel.: 
06-1 370-0546, délután 5 órától.

Garázsvásár
� Kirakodóvásár – garázsvásár! Várunk minden ked-
ves érdeklődőt, akár eladná feleslegessé vált holmiját, 
akár olcsón szeretne értékes dolgokhoz hozzájutni. Jú-
nius–júliusban szombat–vasárnaponként 9-től 14 órá-
ig. IV. ker., Fóti út 58/a udvarán (Diegóval szemben), 
06-30 408-8077

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

� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal ma-
tematikatanár szakos egyetemi hallgató. Házhoz me-
gyek, e-mail: matek@zrob.hu, tel.: 06-30 572-741

� Nyári angol pótvizsgára felkészítést és korrepetálást 
vállalok. Felsőfokú nyelvtudással és nagy türelemmel! 
Újpesten házhoz megyek, hívjon bizalommal! Szilvi. 
Tel.: 06-70 235-4813

� Matematika-, fizika-, kémiapótvizsgára felkészítést 
vállalok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-
1395

� Matematikából pótvizsgára felkészítés nagy haté-
konysággal! Igény szerint házhoz megyek! Tel.: 06-30 
297-4207 vagy 06-1 370-0674

Régiség
� Almási Katalin vásárol magas áron (első vevőként) 
készpénzért bútorokat, festményeket, karórát, zseb-
órát, faliórát, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, 
csillárt, könyveket, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bi-
zsukat, borostyánt, ezüstöt, ékszert, mindenféle régi 
tárgyat. Teljes hagyatékot díjtalan kiszállással, hétvé-
gén is! Tel.: 06-20 597-8280

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, a IV., Szent István 
tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtökön: 10-17 óráig. 

�  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 
Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 

árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

In gat lan el adó
� Eladó gyönyörű panorámás, hegyvidéki, 800 négy-
szögöl telek teljes berendezéssel, Nagyoroszi falu szé-
lén. Remek ellátással, megközelítéssel, rengeteg gyü-
mölcsfával, szőlővel, kis teraszos, kétszobás téglaház-
zal (vezetékes víz, villany, fűthető), ott lakás esetén 
bővíthető, (új is építhető). I.á.: 2,8 M Ft, tel.: 06-30 
609-9681; e-mail: erimari49@gmail.com

� Eladó Németi Ernő utcában, 339 m2-es telken, 52 
m2-es, felújítandó családi ház melléképülettel. I.á.: 
15,9 M Ft, tel.: 380-4222

� Eladó tulajdonostól Újpest-központban 2+1 fél-
szobás, 71 m2-es, összkomfortos, felújított, tágas, vi-
lágos panellakás. Tel.: +36-70 358-1603

� Újpest-Városkapu közelében 16 lakásos társasház-
ban eladó egy 114 m2-es, ötszobás, amerikai kony-
hás lakás 12 m2-es erkéllyel, két fürdőszobával a má-
sodik emeleten + egy dupla garázzsal. I.á.: 35 M Ft, 
tel.: 06-30 282-5592

Telek eladó
� Fóton, Gyermekváros mellett 1500 m2-es KIRÁN-
DULÓTELEK saját patakparttal eladó. Mindenféle üz-
let a közelben. Ár: 1000 Ft/m2, tel.: 06-20 421-0447

Ingatlant vesz
� Magánemberként magánembertől lakást vásárol-
nék a IV. kerületben. 50 m2 körüli erkélyest, két külön 
nyíló szobást, ablakos étkezőkonyhást keresek a 2–6. 
emelet között. 7 M Ft-ig, negyedikkerület@freemail.
hu, tel.: 06-20 527-9569

� Magánszemély venne 1 1/2 vagy 2 szobás, világos 
konyhás, erkélyes lakást, 1–6. emeletig, panelt. Csendes 
helyen. Ár: 7,5+ 7,7 M Ft között, tel.: 06-70 205-1720

Ingatlancsere
� Újpesti önkormányzati panel, IX. emeleti, másfél 
szobás, 35 m2-es lakásomat elcserélném ugyanilyen 
lakásra, lentebbi emeletre. Metró, orvos, iskola, óvo-
da közel van. Tel.: 06-20 263-0086

Tegyen Ön is 
Újpest közbiztonságáért!

Az Újpesti Bűnmegelőzési 
Polgárőr egyesület várja tagjai 

sorába azokat akik tenni 
szeretnének lakókörnyezetük, 

Újpest biztonságának javításáért.
Elérhetőségünk: 

Tel.: 06-30-621-5878
www.ubpe.hu

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Galbavi Monika � Szerkesztő: Bangha Katalin � Munkatársak: Gazsó Rita, Gergely Gábor, Juhász Mátyás, M. Orbán András, 
Prófusz József � Fotó: Magyar Attila, Svajer Barbara, 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

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénzt, játékot, dia-
filmet, jelvényt, festményt, ezüstöt, porcelánt, bú-
tort, akár teljes hagyatékot is. Lomtalanítást válla-
lok. Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 
06-20 924-4123

Szolgáltatás
� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. Ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vécék 
cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089 

� FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS, LAMI-
NÁLT PARKETTÁZÁS. TISZTÁN-GYORSAN-
MINŐSÉGBEN-KEDVEZŐ ÁRON, GARANCIÁVAL. 
TÁRSASHÁZAKNAK ALANYI MENTESEN, tel.: 06-
30 391-0805

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

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

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet min-
denfajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, 
-szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, ro-
letta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, 
ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 
370-4932

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

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

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

Vegyes
� Igazi házi tepertő, füstölt kolbász, szalámi, 
sonka, szalonna, hurka, disznósajt kapható. Tel.: 
06-20-440-9742
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS:

cseresznye  250 Ft/kg-tól

sárgadinnye 299 Ft/kg-tól

paradicsom 300 Ft/kg-tól

meggy 250 Ft/kg-tól 

édes lecsópaprika 

149 Ft/kg-tól

zöldborsó 298 Ft/kg-tól

kukorica 160 Ft/db-tól

A Kiscsarnokban, a Te-Só 

Bt.-nél házi csirke-far-

hát 229 Ft/kg, csirkemell 

(csontos) 1090 Ft/kg, csir-

keaprólék 550 Ft/kg

A Kiscsarnokban, Barwig 

Györgyné kereskedésében

Vénusz literes napraforgó-

olaj 420 Ft

A Virágcsarnok oldalában, 

az Optimus Bt.-nél a ser-

téscsülök 900 Ft/kg

A Kedves Hentesnél

sertéskaraj 1199 Ft/kg

sertéscomb 1150 Ft/kg

sertéslapocka 1090 Ft/kg

sertéstarja 1190 Ft/kg

sertésdagadó 1090 Ft/kg

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! www.ujpest.hu/piac

A keresztrejtvény be-
küldendő soraiban ez-
úttal is egy bölcseletet 
rejtettünk el. A meg-
fejtéseket, kérjük, jut-
tassák el szerkesztősé-
günkbe 2014. június 
30-ig. Levélcímünk: Új-
pesti Napló szerkesz-
tősége, 1043 Budapest, 
Tavasz u. 4., Újpesti 
Kulturális Központ – 
Ady Endre Művelődé-
si Ház. A megfejtése-
ket a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu e-ma-
il címen is fogadjuk. 
Kérjük, postacímüket 
internetes levelükben 
is jelezni szíveskedje-
nek. Az Újpesti Napló 
2014. június 5-i lapszá-
mában megjelent rejt-
vényünk helyes meg-
fejtői közül Berényi 
Györgyné, Csillag 
Ferencné,  Szabó Já-
nos és Tuhárszky Ist-
ván olvasóinknak ked-
vezett a szerencse. A 
nyertesek az Újpest 
Márkabolt utalványa-
it vehetik át. Nyeremé-
nyükről levélben kap-
nak értesítést.

 (x)

  M É H É S Z É R T E S Í T Ő
Értesítjük, hogy a Corax-Bioner Zrt. az Orszá-
gos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével légi kémi-
ai csípőszúnyog irtást végez a főváros kijelölt te-
rületein. 

ALKALMAZOTT IRTÓSZER 
Deltametrin hatóanyagú szintetikus piretroid, 
mely a méhekre veszélyes, így azok védelméről 
gondoskodni kell.

LÉGI KÉMIAI IRTÁS TERÜLETEI
Budapest északi részén: A Duna jobb partján: 
a közigazgatási határtól az Újpesti vasúti hídig 
terjedő terület, az Óbudai sziget és a Margitszi-
get, valamint Ezüsthegy, Ófalu, Békásmegyer, 
Kaszásdűlő és Mocsáros területe. A Duna bal 
partján: a Szilas-pataktól délre az Újpesti vasúti 
hídig kiterjedő terület, beleértve a Palotai-szi-
getet és a Népszigetet is, valamint Székesdűlő, 
Káposztásmegyer I-II; Megyeri temető és kör-
nyéke.

REPÜLÉSI IDŐPONTOK
Tervezett időpont: 2014. június 20–22.   
Tartalék időpont: 2014. június 24–26.
 Corax-Bioner Zrt.
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Ezer diák, megannyi élmény
Másfél év leforgása alatt 
mintegy ezer iskolás láto-
gatta meg az újpesti város-
háza épületét, hogy megcso-
dálja építészeti alkotásként 
a polgármesteri hivatal-
nak otthont adó, 1900-ban 
emelt középületet.

A kisiskolásoktól a nagy 
gimnazistákig megforduló 
diákcsoportok a polgármes-
ter, Wintermantel Zsolt meg-
hívására érkeztek kedden-
ként az elődeink mestermű-
veként számon tartott hiva-
tali épületbe, ahol megterve-
zett útvonalon haladva elő-

ször az emlékekről, a város életét meghatározó személyiségekről indul a be-
szélgetés Szöllősy Marianne gyűjteményvezetővel. Az érdekes történeteket to-
vábbi szemlélődés követi, majd a házasságkötő teremben felelevenítik, miként 
zajlik egy esküvő. Megcsodálhatják az újpesti iparosok remekekét, a díszter-
met is, ahol a mára terelődik a fi gyelem, hiszen Wintermantel Zsolttal együtt 
nagy érdeklődéssel kísért tisztségviselő-választást rögtönöznek. Majd kivételes 
percek következnek: betekintést nyernek a polgármester dolgozószobájába is.

A házigazda minden esetben kakaóval és kaláccsal vendégeli meg a diákokat, 
akik végül emléklappal távoznak a városházi látogatásról. A városházi láto-
gatások a nyári szünet idején szünetelnek, de ősztől folytatódnak.
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