
KORSZERŰ TÁLALÁS
Próbaüzem után átadták a Lázár 
Ervin Általános Iskola felújított tá-
lalókonyháját május 4-én. Az iskolai 
étkeztetést biztosító Menzaminta 
Kft. a tálalókonyhák felújítását is 
vállalta, most az első egységet ve-
hették birtokba hivatalosan. 
 2. oldal

CÉLEGYENESBEN A RÓZSAVIRÁG TÉR
Színes járda, ivókút, hangulatos kö-
zösségi tér. Az elmúlt hónapokban 
jelentős változásokon ment át a 
Rózsavirág térré keresztelt, Rózsa és 
Nyár utca menti, déli lakótelepi te-
rület központja. A következő hóna-
pokban folytatódnak a munkálatok, 
új járdafelületek épülnek.  3. oldal

FÁKLYÁS BALLAGÁS 
A már hagyománnyá vált fáklyás 
ballagással búcsúztak a középisko-
lások újpesti diákéveiktől. Az utolsó 
tanítási napot megelőző ünnepséget 
minden évben más középiskola szer-
vezi, idén a 110 esztendős Könyves 
Kálmán Gimnázium tanulóié volt a 
megtisztelő feladat.   4. oldal

ÚJPESTI MAJÁLIS
Igazi május elsejei hangulat tom-
bolt a Semsey parkban az Újpesti 
Majálison, fellépőkkel, családok-
kal, barátokkal és persze kakasos 
nyalókával. Sokan jöttek párban, 
gyerekekkel vagy négylábú ked-
vencekkel.  
 6. oldal
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 Isten éltesse Törőcsik Andrást!
Az Újpest legendás játékosa április 30-án ünnepelte 60. születésnapját, így meghívást kapott az Újpest FC öregfi úk-
együttesétől. Az UTE Baráti Kör közreműködésével érkezett a Tábor utcai, egykori Duna Cipő pályára, az Újpest FC 
– Kelen SC bajnoki mérkőzésre.  5. oldal



Helló nyár!
Az Ady udvarán már hetekkel ezelőtt 
kikiáltották a nyarat. Kockás ingek, 
lezser ruhák, zene szól a magnókból, 
egyszerre többől is. A padoknál hip-
hop, a fa alatt underground, a műve-
lődési ház falánál mulatós, modern 
alappal. Rikító pólók, UV-szemüve-
gek, jövés-menés, fura jelmezek, óri-
ásjókedv és fi atalok mindenhol. Helló 
bolondballagások, helló május, helló 
idei nyár!

Süti, ropi, kóla, lufi , zizi, vattacu-
kor és tánc. Minden volt az Újpesti 
Majálison, pénteken délelőtt tíztől 
este kilencig. Újpesten így indult a 
nyár, igazi május elsejei hangulattal 
a Semsey parkban. A májusfaállítás 
után volt lufi hajtogatás, arcfestés, lo-
vaglás, körhinta, horgászat és színvo-
nalas zenei produkciók. 

És ez még mind semmi. Jön a foly-
tatás! Minden hétvégén lesz szabad-
téri program valahol Újpesten, biz-

tos nem ülünk tovább a szobában! 
Mindenki új erőre kap, kivirul, még 
a gondolatok is kicserélődnek. 

A nyár jó alap, adott a jó hangu-
lat, már csak a programot kell kivá-
lasztani, mihez legyen kedvünk. Nem 
mindenki szeret pörögni, van, aki 
legszívesebben üldögél a teraszon és 
élvezi a napfényt, vagy kertészkedik. 
A muskátliültetés például nagyon jó 
hatással van a lélekre, csak ajánlani 
tudom. Mások meg a horgászatra 
mondják ugyanezt. A nyugodt hullá-
mok kedvelői május 9-én újra a Csö-
möri tó partján találkozhatnak, hogy 
egy egész napos versenyen mérettes-
sék meg magukat. A horgászverseny-
re már betelt az összes hely.

Ugyanígy a május 16-ai Káposz-
tásmegyeri Napon sem kell aggód-
nia annak, aki nem szívesen hajtaná 
magát futással vagy biciklizéssel, dél-
után már jön Hevesi Imre, Feke Pál, 
Tóth Vera és az Irie Maffi a, táncolni 
is lehet!

A hónap utolsó szabadtéri prog-
ramján, a Családi napon szintén lesz 
buli Patai Annával, a Spoonnal, Tóth 
Andival, a Fiestával, Kovács Áronnal 
és a Starmachine-nel, de előtte azért 
megmutathatjuk, hogy Újpest a leg-

sportosabb város! Május 20-án talál-

kozó a Szent István téren, a Kihívás 

napján! Helló nyár!  V. G.
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Korszerű tálalás
Próbaüzem után átadták a Lázár Ervin Általános Is-
kola felújított tálalókonyháját május 4-én. Az isko-
lai étkeztetést biztosító Menzaminta Kft. a tálaló-
konyhák felújítását is vállalta, most az első egységet 
vehették birtokba hivatalosan. A munkálatokról 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármestert kérdeztük.

– Milyen változtatások zajlottak-zajlanak az idei tanévtől?
– A 2014/15-ös tanévtől új beszállító, a Menzaminta Kft. szállítja az 

iskolákba az ételt. A céget érvényes pályázat útján választottuk ki. A 
Menzaminta Kft. vállalta az intézmények tálalóinak felújítását is.

– Miért volt erre szükség?
– Noha a konyhák mindegyike megfelelt a jogszabályoknak, sok he-

lyen nem korszerűek. Ezért tizennégy újpesti iskola tizennyolc tálalójá-
nak felújítására kerül sor.

– Milyen munkákat takar mindez?
– Gépészeti felújítást, a burkolatok javítását és a melegen tartók cse-

réjét jelenti. A Lázár Ervin Általános Iskola, ahol most vagyunk, az első 
intézmény, amelyiknek elsőként újult meg a konyhája.

– Mi a cél?
– Noha a közétkeztetésben nem létezik tökéletes elégedettség, az a 

célunk, hogy az újpesti diákoknak a lehető legjobb ellátást tudjuk biz-
tosítani. MOA

Dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester és Süllő 

Gyuláné, a Menzaminta 
Kft. ügyvezetője közösen 

vágják át a szalagot

Ételeink labirintusában 
A táplálkozással kapcsolatban rendeznek lakossági fel-
világosító előadást május 7-én, csütörtökön. Mit, mi-
ért és mennyit fogyasszunk?

Lakossági felvilágosító előadást tartanak május 7-én, csütörtökön, 17 órai 
kezdettel az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet VI. emeleti előadótermében 
(611-es helyiség).

Az előadást Oravecz Dorottya, védőnő, okl. táplálkozástudományi szakem-
ber tartja „Amit az ételeinkről tudni érdemes: Mit tartalmaznak?” címmel.

Minden érdeklődőt várnak a szervezők!
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Célegyenesben 
a Rózsavirág tér
Színes járda, ivókút, hangulatos közös-
ségi tér. Az elmúlt hónapokban jelentős 
változásokon ment át a Rózsavirág tér-
ré keresztelt, Rózsa és Nyár utca menti, 
déli lakótelepi terület központja. 

Még három hónap és az építés 
második szakaszának munkálatai 
is lezárulnak – mondja Rádi Attila 
alpolgármester. – Pillanatnyilag 
a földmunkák folynak, a felújítás 
utolsó részeként pedig a környeze-
tet rendezik majd a szakemberek. 

A következő hónapokban új járdafelületek épülnek, 
amelyek a bennük lévő enyhe dombokkal játékos gya-
korlópályaként is szolgálnak majd a gyerekeknek. A 
kutyabarátok nagy örömére elkészül a kutyafuttató 
is, amelyben kutyapiszokgyűjtőt és padokat is elhe-
lyeznek. A legkisebbeknek kedvez, hogy burkolt ját-
szófelületet alakítanak ki, és két új pingpongasztal is 
épül Újpest új közösségi terére. 

– A régi lakótelepi környezet az építéskori állapotá-
hoz képest alig változott az évek során, ezért fontos-
nak tartjuk, hogy a házak közötti környezet minősége 
javuljon, ez által kellemes környezetet biztosítva az itt 
élőknek, és az idelátogatóknak – mondja az alpolgár-
mester. – Ennek érdekében a zöldfelületek is teljesen 
megújulnak. A fősétány mellett meglévő két fasor 
bővítését a sűrű közművezeték-hálózat akadályozza, 
de a park többi részén számos új cserjét ültetnek és 
virágágyásokat alakítanak ki.  D. V.

Adjunk vért!
A  Magyar Vöröskereszt nyilvános véradást szervez Új-
pesten a következő időpontokban és helyszíneken:
�  május 11. hétfő, 14–18 óráig – Újpesti Ifjúsági Ház, István 
út 17-19.

�  május 15. péntek, 14–19 óráig – Oxigén Wellness,  Árpád 
út 47-49.

�  május 16. szombat, 10–15 óráig – Káposztásmegyeri Nap, 
Hajló u. 2-8.

Ha ön egészséges, elmúlt 18 éves, és még nem töltötte be 60. 
életévét, jöjjön el a véradásra. Étkezzen előtte és fogyasszon 
sok folyadékot! A gyógyszerszedés önmagában nem kizáró 
ok, a helyszínen lévő orvos felelősséggel dönt erről (gyógy-
szertől, betegségtől függően.) Nagyon fontos: hozza magával 
személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját. Segít-
ségét előre is köszönjük beteg embertársaink nevében.



Fáklyás 
ballagás 
A már hagyománnyá vált fáklyás 
ballagással búcsúztak a középisko-
lások újpesti diákéveiktől. Az utolsó 
tanítási napot megelőző ünnepsé-
get minden évben más középiskola 
szervezi, idén a 110 esztendős Köny-
ves Kálmán Gimnázium tanulóié 
volt a megtisztelő feladat. 

Április 29-én több mint 
nyolcszáz fáklya égett a 
Szent István téren

A ballagók fáklyás élőképpel köszöntötték a 175 éves várost 
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2015. április 29-én a Lázár Ervin Általános Iskola 
adott otthont a Kerületi Színjátszó Fesztiválnak. 
Az eseményt nagyon sok munka előzte meg. 
Több kerületi iskola is lázasan készült erre a fesz-
tiválra. Iskolánkban is folytak az előkészületek. 
Tanárok, diákok egy csoportja különböző jelene-
tekkel készült, míg a többiek a szervezésben, illet-
ve a fesztivál lebonyolításában tevékenykedtek. 

A délelőtt folyamán került sor a Móra Kiadó 
Lázár Ervin vándorkiállításának megnyitó ün-
nepségére. Az eseményt megtisztelte jelenlétével 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester úr, Dávid 
Ádám, a Móra Kiadó szerkesztője, Emőd Teréz, 
a Petőfi  Irodalmi Múzeum munkatársa, valamint 
Vathy Zsuzsanna író, Lázár Ervin özvegye. Mesét 
mondott Lázár Zsófi a. Ezután a nap az óvodások, 
illetve a Lázár Ervin Általános Iskola alsó és felső 
tagozatos diákjainak előadásával folytatódott. 

Kora délután végre elérkezett a várva várt ese-
mény, a Kerületi Színjátszó Fesztivál megnyitója. 
Beszédet mondott Pál Lászlóné, Csilla néni, is-

kolánk igazgatója, aki bemutatta a zsűri tagja-
it is, név szerint Grósz Ágnest, a Halassy Olivér 
Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános 
Iskola igazgatóját, Emőd Terézt, a Petőfi  Iro-
dalmi Múzeum munkatársát, valamint Krizsik 
Alfonz színművészt. A megnyitót követően a 
kerületi iskolák diákjai mutatták be színdarabja-
ikat. Minden előadásnak megvolt a maga vará-
zsa. Sok, már ismert történetet láthattunk más 
szemszögből, közöttük Lázár Ervin több meséjét 
is. A feldolgozások egyik formája sem volt unal-
mas. Voltak vidám, illetve komolyabb jelenetek 
is. Számos színdarabnál a címből más témára le-
hetett következtetni, és így meglepetésként ért 
a mese vagy a történet mondanivalója. Látszott, 
hogy minden diák örömmel vállalta a szerepét, 
ez tette még szórakoztatóbbá a Színjátszó Fesz-
tivált. A szakemberekből álló zsűrinek nehéz 
dolga volt, hiszen a sok jó előadás közül még-
is ki kellett választaniuk a legjobbakat. A zsűri 
döntése alapján nem az első három helyezettet 

díjazták, hanem különböző kategóriákban osz-
tottak okleveleket. 
Végignézve az előadásokat, megértettem, miért 
is választották a meghívóra a következő idéze-
tet: „A színházhoz nem kell más, mint három 
deszka, két színész és egy közös szenvedély” 
(Lope de Vega), hiszen kevés díszlettel, egy tor-
nateremben is értékes, izgalmas előadásoknak 
lehettünk tanúi. Örülök, hogy egy ilyen jeles 
esemény részese lehettem!  TÓTH RÉKA (5. A)

D I Á K O K  Í R T Á KKerületi Színjátszó Fesztivál 
a Lázár Ervin Általános Iskolában



Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I X .  É V F O L Y A M ,  1 .  S Z Á M ,  2 0 1 5 .  j a n u á r  1 . 5 K ö z t é rÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  I X .  É V F O L Y A M ,  1 6 .  S Z Á M ,  2 0 1 5 .  m á j u s  7 .

Barna Péterné nagy örömmel köszöntötte a részt-
vevőket délelőtt tíz órakor a Fóti utcai óvodá-
ban. Újpest polgármestere, Wintermantel Zsolt 
köszöntő beszédében a gyerekekhez szólt, hiszen 
ez a nap róluk szól. Hozzátette, az önkormány-
zaton kívül a társaságiadó-felajánlásoknak, a he-
lyi vállalkozóknak és az UTE-nek köszönhetően 
újabb pályát adhatnak ma át, s különös büszkeség 
mindannyiunknak, hogy az ovifocipályák 10 száza-
léka Újpesten található.

„Nagy lépés kis cipőben” – mondta dr. Molnár 
Andrea, az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány elnöke. 
Így szól a szlogenjük, amelyhez felkérték Földvári 
Gergelyt, írjon egy dalt. A Bodzavirág Kórus közre-
működésével felcsendültek a dallamok, és együtt 
énekelték a gyerekek Szolnoki Péterrel:

„Nagy lépés kis cipőben,
Egy játék két félidőben,
Labda, nadrág, póló, zokni,
Hajrá ovi, hajrá foci!”

– Buzánszky Jenő ma lenne 90 éves. Úgy gon-
doltuk, annak örülne a legjobban, ha így ünne-
pelnénk meg a születésnapját, ezért szerveztük 
mára az átadási ceremóniát – mesélte dr. Molnár 
Andrea, aki az ünnepség végén – Wintermantel 
Zsolttal együtt avatta fel a pályát és adta át a gye-
rekseregnek. Az eseményen részt vett még Tahon 
Róbert jegyző, Ifj. Buzánszky Jenő, az Aranycsapat 
legendájának fia, és Őze Tibor is, az MLSZ képvise-
letében.  V. G.

Isten éltesse 
Törőcsik Andrást!
Az Újpest legendás játékosa április 
30-án ünnepelte 60. születésnapját.

Törőcsik András a BVSC-ben nevelkedett, a zuglói 
klubtól került fiatalon Újpestre. A Megyeri útról 
Montpellier-be szerződött, majd a Volán és az MTK 
játékosa lett. Élvonalbeli mérkőzéseinek száma 236, 
ezeken 69-szer talált a hálóba. A válogatott mezét 
45-ször viselte, és 12 gólt szerzett. Háromszoros 
magyar bajnok (1975, 1978, 1979), háromszoros ku-
pagyőztes (1975, 1982, 1983), továbbá két világbaj-
nokságon vett részt (1978, 1982).

Törő egyéni megoldásait, kiismerhetetlen trükk-
jeit pályafutása befejezése után még az ellenfelek 

szurkolói is emlegetik. Törőcsik András többször 
felkerült a France Football Aranylabda-szavazásá-
nak listájára (legjobb eredménye 9. hely), éveken 
keresztül volt Magyarország és az újpesti lilák leg-
népszerűbb labdarúgója. Kese tehetsége csak olyan 
futballóriásokéval vethető össze, mint Pelé vagy 
éppen Diego Maradona! A csúcson, amikor meg-
hívást kapott a világválogatottba, egy autóbaleset 
okozott törést karrierjében, ezért nem teljesedhe-
tett ki pályafutása.

Törőcsik Andrást születésnapja alkalmából meg-
hívta az Újpest FC öregfiúk-együttese is. András az 
UTE Baráti Kör közreműködésével érkezett a Tábor 
utcai, egykori Duna Cipő pályára, az Újpest FC – Ke-
len SC bajnoki mérkőzésre. Szerepet is vállalt, hiszen 
a két csapat, valamint a nézők szűnni nem akaró 
tapsa kíséretében elvégezte a kezdőrúgást.

Törő ezúttal nem táncolt, de mi nem felejtjük, 
miként ropta a táncot a futballpályákon!

Boldog születésnapot! (g)

Újpest a legsportosabb város
Szép idő van, süt a nap, és Újpest a legsportosabb város! Az Aranyalma 
Óvoda -Kertvárosi Tagóvodában nagy az öröm még mindig, egészen május 
4-e óta. Aznap adták át a legújabb újpesti ovifocipályát a gyerekeknek, akik 
a szalag átvágása után kiabálva, ujjongva lepték el a terepet. 

SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!

D I Á K O K  Í R T Á K
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Újpesti 
Majális
Süti, ropi, kóla, lufi , zizi, 
vattacukor és tánc. Volt 
minden az Újpesti Majá-
lison, pénteken délelőtt 
tíztől este kilencig. Iga-
zi május elsejei hangulat 
tombolt a Semsey park-
ban, fellépőkkel, családok-
kal, barátokkal és persze 
kakasos nyalókával.

A zenei programokban minden korosz-
tály talált kedvére valót, színpadra lé-
pett Kovácsovics Fruzsina, a Csinibabák, 
a Groovehouse, Balázs Fecó és a már ta-
valy is rendkívül sikeres koncertet adó 
Madarak zenekar is. A jó hangulatú 
beszélgetések, a vidámság, és a szín-
vonalas gyermekprogramok mellett a 
kutyások is segítséget kaptak a Kutya 
Guru, a Rex Tanoda és az Állatmentő 
Liga munkatársaitól. A kajla kölyökku-

tyák és a büszke gazdik együtt jöttek 
a Semseybe a vigyorgó gyerekekkel, 
és mindenkivel, aki egy kötetlen, tar-
talmas napra vágyott.  És még nincs 
vége! Most kezdődnek csak igazán a 
különféle szabadtéri programok!

Ha május, akkor horgászverseny! 
Május 9-én újra a Csömöri tó partján 
találkozhatnak az újpestiek, hogy egy 
egész napos versenyen mérettessék 
meg magukat. 

Május 16-án, a Káposztásmegyeri 
Napon szintén a sporté a főszerep, de 

a futó- és kerékpáros fesztivál mellett 
a jó zene kedvelői sem fognak unat-
kozni. Jön Hevesi Imre, Feke Pál, Tóth 
Vera és az Irie Maffi a! 

Május 20-án, a Kihívás napján is-
mét megmutathatjuk, hogy Újpest 
a legsportosabb város! Találkozó a 
Szent István téren, reggel 8 órakor! 

A hónap utolsó szabadtéri prog-
ramja a közkedvelt Családi nap lesz, 
mely május utolsó előtti napján, 30-
án kezdődik 10.30-tól reggeli tornával 
a Víztoronynál! A folytatás is mozgal-

mas lesz, Patai Annával, a Spoonnal, 
Tóth Andival, a 2014-es X-faktor 
győztesével, az új Fiestával, és a kép-
ernyőkről jól ismert Kovács Áronnal 
és zenekarával a Starmachine-nel!  

 V. G.

Idén is ajándék muskátli 
Az előző évekhez hasonlóan, idén ismét három tő muskátlit ajándékoz 
az önkormányzat az újpestieknek. 

Május 29-én két helyszínen, 9 órától a Semsey parkban, 15 órától pedig Káposztásmegyeren, a Bőrön-
dös utcai református templomnál várják az újpestieket. Május 30-án, a Családi Nap reggelén pedig 8 
órától lehet majd átvenni a muskátlikat a víztoronynál, a parkoló melletti területen. 

Fontos! A muskátlit igénylők regisztrációs lapjuk és az újpesti lakcímkártyájuk vagy ÚjpestKártyájuk 
felmutatását követően kupont kapnak, amivel átvehetik a virágokat. A regisztrációs lap kivágható és 
előre kitölthető a jövő heti és az azt követő (05.14.–05.21.) Újpesti Naplóból.

A szervezőknek nem áll módjukban meghatalmazást elfogadni. Mindenki csak saját lakcím-
kártyájával vagy ÚjpestKártyájával veheti át a muskátlit! 
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Tízesvillamos – különjárat 

A lányok 
angyalok  
Mi udvaroltunk, talán már az óvo-
dában is, de az igazi fellángolás az 
általánosban kezdődött. Ötödikben 
szünetelt, mert akik illettek volna 
hozzánk, azok még mögöttünk 
toporogtak alsósként, a fölöttünk 
járóknak kis taknyosok voltunk, 
így maradtak a velünk azonos ko-
rúak.

Aztán jött a nekibuzdulás: már 
szünetben megszólítottuk a lányo-
kat, suli után pedig kisebb-nagyobb 
távolságból kísérgettük őket. Ki-
ki a választottját. De nem párban, 
hanem a lányok kisebb csoportjait 
kísérték a mi kisebb csoportjaink. 
Az összetétel alkalmi és vonzalom-
függő volt.  

De a 7. meg a 8. volt az „ugrássze-
rű” nekibátorodás! Megpróbált ki-ki 
a maga aktuális választottjával „jár-
ni”. Nem csoportosan, hanem páro-
sával. Mindkét fél tele gátlásokkal, 
szégyenlősséggel, tartózkodással.

 Az utolsó két évnek (1958-60) meg 
már igazi sztárjai, „csillagai” voltak a 
fantáziánkban. Mari, Ica, Marcsi, Éva.

Éva volt a legérdekesebb. Nem volt 
szép, de szexepiles, meg jó alakú az 
nagyon! A srácok sokszor azért nem 
mentek be csengetéskor rögtön az 
osztályterembe, hogy lássák Évát az 
udvaron pár percig fekete dresszben, 
a tornaórán. Csak gondoltunk rá. 
Sokszor. De ő megszólíthatatlanul, 
határozott léptekkel ment haza. A 

MAHART házban lakott. Alapító tagja 
lett a Tungsram női röplabdacsapatá-
nak, később dolgozott az Izzóban, de 
ott legfeljebb összefutottunk, amo-
lyan, „szevasz-szevasz” szinten.

 Más eset volt Ica! A vibrálóan ke-
délyes, szép, jó alakú, csevegős „csaj”. 

Ő  jelentette a központját annak a 
bokornyi lánynak, akikkel együtt járt 
haza. Vele szóba lehetett elegyedni a 
csoport jelenléte ellenére is, de a stí-
lusában volt egy „eddig és ne tovább”. 
A kommunikációt nagyon ügyesen 
beterelte a haverkodás „karámjába”, 
amiből viszont fi ú-lány vonzalom-
ra váltani lehetetlen volt. Mindnyá-
junknak örök kedves haver maradt. 
Röpizett a Tungsramban, a Ricsi bá 
által kiválasztott alapcsapatban, az-

tán az összeállításban egy-
szer csak már asszonynéven 
jelezték. Mi, a régi lovagje-
löltek, nem tudtuk, ki a férj, 
de irigyeltük.

 Különös vonzáskörzete 
volt Marinak, a sárga ház 
második emeletéről. Szép 
is volt meg nem is, de iz-
galmas, mai szóhasználattal 
élve szexi, a ködös tekinte-
tével és az iskola tornász-
csapatában formálódott 
alakjával. Csak úgy zümmö-

gött körülötte az érdeklődés. Fogadni 
mernék, hogy egyszer-egyszer a leg-
több fi únak megfordult a fejében.  

Nem volt beszédes, de elutasító 
sem, és nem fordította haverságra a 
közeledést. „Tétre, helyre, befutóra” 
játszott. Aki tetszett neki, annak ész-

revehetővé tette, aki nem, annak azt. 
És kész. De olyan srác nem volt, aki ne 
fi gyelt volna fel rá. 

A „szelíd, lágy kedvesség” Marcsi 
volt. Tiszta lélek, simogató mosoly, 
derűt csillogó tekintet. Ő még rövi-
debben hazaért mint  Éva, hiszen csak 
átment a parkon, a homokozónál, és 
már ott is volt a nagy sárga ház kö-
zépső lépcsőházában. Ezt a rövidke 
utat toldottuk meg később a zongo-
raóráira való kíséréssel, meg a vasár-
napi misével. Otthon az öccse védte 
az érdekeimet. 

Műszaki lett, dolgozott az Izzóban, 
jól mentek a dolgai, de vele is csak 
„szevasz-szia” kapcsolatunk maradt.

Illetve mégsem egészen. Az Izzó 
lakótelepen majdnem szomszédok 
lettünk! Feleségem, Juli és Marcsi ösz-
szebarátkoztak, nőttek a gyerekek. 
Olyan volt, mint az iskolában, kedves, 
könnyed, derűs. A zongoraórák és a 
misék nem kerültek szóba.

 Így ért véget a gyerekkor, 1960 nya-
rán, amikor néhány hét múlva Rómából 
az első olimpiát nézhettük képernyőről. 
A gyerekszerelmek elmaradtak, közele-
dett az ifjonti lét. Tudtommal az isko-
latársi kapcsolatokból egyedül Géza és 
Zsuzsa együtt járásból lett házasság. 
Közel laktak egymáshoz. Tudtommal 
azóta is együtt vannak.  RÉTI JÁNOS

Fekete dresszben Mari

Lomtalanítás
Újpesten május 27. és június 3. között lesz a 2015. évi lom-
talanítás. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a legfonto-
sabb információkról levélben, valamint lépcsőházakban 
elhelyezett plakátokon tájékoztatja a lakosságot!

Az FKF és Újpest Önkormányzata egyaránt arra kéri az újpestieket, hogy kizá-
rólag a körzetük számára kijelölt napon tegyék ki a lomokat, ügyelve városunk 
tisztaságára! Az FKF Zrt. a lomtalanítást követően elvégzi az érintett terület ta-
karítását, azonban az ingatlanok előtti járdaszakasz megtisztítása a tulajdonosok 
kötelezettsége. 

MIT NEM SZÁLLÍTANAK EL?
A háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot, ipari, mezőgazdasá-
gi tevékenység következtében keletkezett hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. 
elektronikai cikkek), építési törmeléket, autógumit, autóroncsot, zöldhulladékot 
(ág, nyesedék, lomb, fű) ne készítsenek ki.

FONTOS!
Csak a kijelölt napon és oly módon helyezzék el a kidobandókat, hogy a lom ne 
kerüljön az úttestre, és ne akadályozza a közlekedést. 

VESZÉLYES HULLADÉK BEGYŰJTÉSE:
A háztartásokban keletkező, szakszerű ártalmatlanítást igénylő hulladékok át-
vételére az FKF minden körzetben az elszállítás napján  ideiglenes gyűjtőpontot 
üzemeltet. Pontos helyszínéről tájékoztató levelükben adnak felvilágosítást. A 
veszélyes hulladék átvétele minden egyes körzetben a lomok kikészítését kö-
vető napon történik 12-18 óra között, hétvégére eső gyűjtési napokon 10-16 
óra között.

További részletek az FKF honlapján: www.fkf.hu
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Idén eloször lehetoség van 
az INGÁZÓS változatra 
a saját, különjáratú buszainkkal!

Programok:
- íjászat
- lovaglás
- kézmuves foglalkozás
- népi játékok
- kreAktív pályajáték

 A KreAktív pálya egy 3 km-es és két 1,5 km-es akadálypálya rendszer, 
mely leküzdéséhez nemcsak a gyerekek fizikumára, 

hanem kreativitására is szükség van.

Helyszín: Legendák Völgye, Katalinpuszta
Életkor: 5-14 éves korig

Idopont: 2015. június 15. — augusztus 14., heti turnusokban
Szállás: 2-4-8 fos faházakban

Ár: 35.000 Ft/fo/hét

Érdeklodni:
Gajda Ágoston

+36 30 244 10 32
halassyse@gmail.com



(Egy perccel tovább, RS9 Színház, író: Tal-
lér Edina, rendező: Gerner Csaba, szerep-
lők: Kondákor Zsófi , Jászberényi Gábor)

Hatvan másodperc. Ennyi kéne csak, 
nem több. Milyen jó lenne csak egy 
perccel tovább maradni, beszélni, 
kortyolni, csókolni, heverni, biztos jó 
lenne egy perccel tovább élni. Mindig 

egy perccel tovább. Ebben az ajándék 
minutumban persze mondhatnánk 
valami igazán okosat, szellemeset, és 
így könnyedén helyrehozhatnánk min-
dent. Lépcsőház-effektus ez, amikor a 
veszekedés után már eljöttünk a lakás-
ból, és csak túl későn, a lépcsőházban 
jut eszünkbe az a bizonyos mindent 
helyretevő mondat, ami persze már 
sosem hangzik el. 

„Így nem jó. Kezdjük el még egyszer” 
– mondja a Nő a Férfi nak a Stúdió 13 
Egy perccel tovább című előadásában. A 
Férfi  balra el, majd vissza a színre, elkez-
dik újra, elkezdhetik, hiszen ez színház, 
de érdemben itt sem változik semmi, 
miként valószínűleg az sem változtat-
na semmin, ha visszafordulnánk a lép-
csőházból. A Tallér Edina drámájából 
készült előadásra erősen passzol a „mit 
röhögtök, magatokon röhögtök” gogo-
li klasszikus, hiszen az igazán jó színház 
hasonlatos az élethez, mit sem ér, ha 
a magunkra ismerés nem mar belénk 
kissé. A Nő és a Férfi  élethosszig tartó, 
örök dialógusával szembesülünk itt, és 
pirulunk kissé, mert vagy a saját ismét-
lődő mondatainkat halljuk vissza, vagy 
olyanokat, melyeket mi ki sem merünk 
mondani. Elképedünk, hogy mi min-
dent hordozhat végtelenül bonyolult 
lelkében egy nő, azon nemkülönben, 
hogy mennyire nem tud ezzel mit kez-
deni egy férfi . Sikeres szembesítésünk-
höz az erős szöveg mellé két remek 
színész, Kondákor Zsófi  és Jászberényi 
Gábor, na és egy, a darabot értő, a szí-
nészeket segítő rendező, Gerner Csaba 
szükségeltetik. A fenti dilemmát, vagyis 
a hatvan másodperc állandó hiányát 
azonban ők sem tudják megoldani. 
Néznénk ugyanis még az előadást. Leg-
alább egy perccel tovább…

 JUHÁSZ MÁTYÁS

Lépcsőház- 
effektus

S Z Í N H Á Z

BÓBITA

                         

CEÉG NSZ TS RÉ UG ME
                         

ARLANBÓ GS
ÚJPESTEN!

Tartalmas időtöltés szakképzett 
pedagógusokkal a Bóbitában!

Tel.: +36 30 721 3969

www.bobitaovibolcsi.hu/egeszsegcentrum

1047 Bp. Attila utca 156-158.
Bejárat: Fóti út 81/b felől

Légúti megbetegedések, allergiák, 
bőrbetegségek tüneteinek enyhítésére.

Terápiás fejlesztő foglalkozások 
gyermekeknek, felnőtteknek, 

babáknak-mamáknak!

TSMT, INPP, hallási figyelem tréning, 
kineziológia, logopédia, 

jobb agyféltekés rajzolás, sakk oktatás, 
zenebölcsi, zeneovi, kismama torna, 
jóga, gerinc torna, Pilates, aerobic, 
gyógymasszázs, reflexológia, szauna, 
zumba, hastánc, születésnapi zsúrok 

és még sok más...
Nyitva:
H-V-ig 

10-20 óráig

NYÁRI SÓTERÁPIÁS
GYERMEKTÁBOROK

Turnusok:
H-P-ig

7-18 óráig

Argo 2
Rendezte: Árpa Attila. Írta: Huszár 
Péter, Trunkó Bence, Árpa Attila. 
Kép: Christoph Vitt. Zene: Czomba 
Imre. Szereplők: Kovács Lajos, 
Scherer Péter, Bicskey Lukács, Kiss 
József, Kulka János. 95 perc. 

A kultuszfi lmet onnan lehet 
megismerni, hogy látványos ra-
jongás övezi. Dialógusai vissza-
köszönnek a hétköznapi beszél-
getésekből és az utcafalakról, a 
szereplők képmásai pólókon 
tűnnek fel, és az igazi hívek 
évente legalább egyszer rituáli-
san újranézik. És van, amikor a 
kultikus státusz egyetlen „bizo-
nyítéka”, hogy maguk az alkotók 
kiáltják ki kultfi lmnek a produk-
ciót, csak úgy, bemondásra.

Árpa Attila 2004-es akcióvíg-
játéka valószínűleg az utóbbi 
tábort erősíti. Annyira nem 
épült be a magyar folklórba, 
mint az Üvegtigris, de szépen 
szerepelt a mozipénztáraknál, 
ezért is meglepő, hogy több 
mint tíz évet kellett várni a foly-
tatásra. Árpa minden interjújá-
ban elmondta: egyetlen célja a 
rajongók kiszolgálása volt. Ezt a 
vállalását olyannyira komolyan 
vette, hogy az Argo 2-vel valójá-

ban nem is igazi folytatást készí-
tett, hanem újraforgatta az első 
részt. Balog Tibi és balekbandája 
ókori kincs helyett ezúttal a vi-
lág első fl oppylemezére vadá-
szik, és a külföldi megbízó – egy 
japán szindikátus – a Fekete Ló-
tusz nevű szamuráj személyében 
most is egy emigráns magyart 
delegál Budapestre, hogy fel-
ügyelje az akciót.

Nem csak a valóságban, a 
fi lm világában is eltelt tíz év, a 
börtönből frissen szabaduló 
Tibi, és bűntársai, a született 
lúzer Bodri, a kőbunkó Tyson, 
és a rettegett Psycho azonban 
pont ott folytatják, ahol abba-
hagyták. Ugyanúgy repkednek 
az övön aluli, suttyó poénok, a 
gátlástalan fi lmes utalások és a 
golyók, illetve a vállról indítha-
tó rakéták, csak ezúttal gördü-
lékenyebb a sztori, jóval pro-
fi bb a látványvilág, és még egy 
Kossuth-díjas Kulka János is 
emeli a produkció fényét. 

Árpa betartja az ígéretét: az 
első képkockától az utolsóig 
a rajongók elvárásait próbálja 
kitalálni és teljesíteni. A nézett-
ségi adatokból ítélve sikerrel, az 
utókor mégis nagyobb eséllyel 
fogja az Argo 2-t a marketing-
tankönyvek példatáraiban meg-
találni, mint az igazi kultfi lmek 
listáján. B. S.

F I L M
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F E L H Í V Á S

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KER. ÚJPEST 
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI 

HIVATALA A „KÖZSZOLGÁLATI 
TISZTVISELŐKRŐL SZÓLÓ” 2011. ÉVI CXCIX. 

TÖRVÉNY 45. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 
PÁLYÁZATOT HIRDET BUDAPEST 

FŐVÁROS IV. KER. ÚJPEST 
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI 

HIVATALA ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI OSZTÁLY 
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1042 Budapest, István út 15. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A számára kijelölt közigazgatási területi egységen előfor-
duló összes, hatáskörébe utalt, jogszabályban meghatá-
rozott építéshatósági engedélyezési ügy intézése, mun-
kaköri leírásban szereplő feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Sza-
bályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
–  Főiskola, egyetem (elsősorban magasépítő, építő, szer-

kezetépítő mérnök, statikus) illetve a 29/2012. (III. 7.) 
Kormányrendelet 1. sz. melléklet 4. pontja szerinti vég-
zettség, 

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
– az állás betöltéséhez szükséges vizsgák igazolt teljesítése 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
–  Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelv-

vizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás, 
– B kategóriás jogosítvány, 
–  számítástechnikai gyakorlati, felhasználói ismeretek, 

kiemelten ETDR ügyintézésben való gyakorlat 
– közigazgatási alapvizsga 
– közigazgatási szakvizsga 
– építésügyi szakvizsga 
– helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz; 
– a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata; 
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
–  valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

–  Kérjük a tárgyban feltüntetni az 3/2015/P. nyilvántar-
tási számot a munkakör megnevezésével. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A mun-
kakör legkorábban 2015. július 2. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 26. 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektroni-
kus úton Márkus Erzsébet főosztályvezető részére az 
Epitesigazgatas@ujpest.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30. 
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Fehívjuk betegeink 
fi gyelmét, hogy a

GÖRGEY ARTÚR UTCAI

SZAKRENDELŐBEN 
működő fül-orr-gégészeti 

és audiológiai
 szakrendelésünkön

 mindenkinek

INGYENES 

HALLÁSVIZSGÁLATOT
 biztosítunk!

Nagyothalló betegeink 70%-os 
támogatással kaphatnak 

személyre szabott 
hallásjavító készüléket.
Elemek kedvezményes 

áron vásárolhatók. 

Rendelési idő: 
a hét minden munkanapján

Érdeklődni és bejelentkezni az 
alábbi telefonszámokon lehet.

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

Tamatika Kft.

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

VIDÁM CSALÁD ÁRUHÁZ
Újpest, Király u. 23.

Május 1-től Törzsvásárlói

kártyára tehetnek szert, 

ami akár 20% 

kedvezményre jogosít!

Női, férfi , gyermekruházat,
cipő illetve táska kapható.

Extra méreteink:

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

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

Chinoin Szociális és Jóléti Alapítvány, 
mint az intézmény fenntartója 

pályázatot hirdet a Vadgesztenye 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 

munkakörének betöltésére.

A munkakör betöltőjének feladata:
A többcélú köznevelési intézmény irányítása és 
képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső sza-
bályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint.

Pályázati feltételek:
–  Nkt. 67. § (1) a) pontjában meghatározott fel-

sőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakképzettség, 

– büntetlen előélet és cselekvőképesség, 
–  legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben 

szerzett szakmai gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– intézményvezetői tapasztalat
–  alapítványi vagy nem önkormányzati intéz-

ményben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
– szakmai önéletrajz, 

–  intézményvezetésére vonatkozó program a 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel, 

– oklevélmásolatok, szakmai gyakorlat igazolása, 
–  nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges kezelé-
séhez, továbbításához hozzájárul,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Munkavégzés: legkorábban 2015. augusztus 
1-től, teljes munkaidős határozatlan idejű mun-
kaszerződéssel, amelyben a vezetői megbízás 3 
év határozott időre, várhatóan 2018. július 31-ig 
szól. Illetmény: megállapodás szerint, melynek 
alapja a pedagógus munkakörben foglalkozta-
tottakra vonatkozó hatályos jogszabályok alapján 
megállapított bértábla. 

A pályázatot 2015. május 31-ig kell benyújtani, 
elbírálása 2015. június 30-ig megtörténik. 
A pályázat benyújtható postai úton: Chinoin 
Vadgesztenye Óvoda Bölcsőde 1045 Budapest, 
Ősz u. 155. vagy személyesen Schätz Andreánál 
ugyanott. További információ kérhető a 06-1-
231-0988 - as telefonszámon.

Az intézményről további tudnivaló a  
www.chinoinovibolcsi.hu címen érhető el.
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Németh Zsanett, Szabó László és 
Vilhelm Viktória megállíthatatlan volt 
az országos bajnokságon. Az UTE 
aranyérmes birkózói tizenegy alkalom-
mal léptek szőnyegre, s edzőjük, Kapu-
vári Gábor szerint egyetlen pillanatig 
sem volt kétséges, hogy győztesen 
hagyják el a küzdőteret. 

– Fantasztikusan dolgoztak a gye-
rekek – mondta örömmel a tréner. 
– Egy-egy verseny alatt több évet 
szoktam öregedni, de ezúttal nem 
igazán volt okom az izgalomra. Már 
a bajnokság előtti utolsó edzéseken is 
látszott, hogy jó formában vannak, de 

ilyen magabiztos győzelmekre még-
sem számítottam. Nagy büszkeséggel 
tölt el, hogy végre a felnőttek között 
is van már több országos bajnokunk.  

– Tehát elégedett vagy a látottakkal?
– Egy edző soha sem lehet teljesen 

elégedett. Zsanett, Laci aranyérmére 
számítottak, sőt Viki győzelme sem 
számít meglepetésnek. Külön meg- 
szeretném dicsérni Bíró Pétert, aki 
juniorként tisztességgel helyt állt a 
felnőttek között, ötödik helye megsü-
vegelendő teljesítmény.

– Varga Ádám harmadik helye csa-
lódás?

– Egy világbajnoktól vereséget szen-
vedni nem szégyen. Ádám jól küzdött 
Kiss Balázs ellen, de sajnos meggyőző 
fölénybe nem tudott kerülni. A világ-
bajnok, legalább is a mi sportágunk-
ban, egy kis előnyt élvez a feltörekvő if-
joncokkal szemben, ami annyit jelent, 
hogy több ponttal meg kell verni ah-
hoz, hogy a bírók is hasonlóan lássák. 
Ezúttal mindössze egy intéssel veszí-
tett Ádám, remélhetőleg legközelebb, 
egy kicsivel módosított taktikával, már 
legyőzi legnagyobb hazai riválisát. 

– A szövetségi kapitány úgy nyilat-
kozott, hogy a versenyen nem történ-
tek meglepetések. 

– A mezőnyben sok kipróbált, ru-
tinos harcos lépett szőnyegre, és vala-
mennyien hozták magukat. A mieink 
is, tehát osztom a kapitány véleményét. 

– A jó szereplésnek köszönhetően 
három újpesti birkózó is bekerült abba 
a keretbe, amelyik az első Európa-já-
tékokon képviselheti Magyarországot 
Bakuban.  Milyen eredményeket vársz 
az újpestiektől?

– Szerintem, ha nem jön közbe semmi, 
nincs sérülés a felkészülési időszakban, 
akkor a mi kis küldöttségünk érmeket 
hozhat haza Bakuból. Nem szabad elfe-
lejteni, hogy a világbajnokság előtt ez lesz 
a legnívósabb verseny, aki él és mozog va-
lószínűleg ott lesz Bakuban. Persze csak a 
mérlegelésnél dől el igazából, milyen a 
mezőny, de szerintem bombaerős csa-
patokkal érkeznek majd a válogatottak. 
Most nincs más dolgunk, mint a három 
versenyzőnket, Németh Zsanettet, Szabó 
Lászlót és Varga Ádámot a lehető legjob-
ban felkészíteni a viadalra. (gergely)

Halmozzák az
aranyérmeket 
az újpesti birkózók 
A kötöttfogású és női birkózó országos bajnokságon pa-
zar teljesítményt nyújtottak az UTE versenyzői. Három 
arany, egy bronz és egy ötödik helyezés bizonyítja, hogy 
jó munka folyik a Megyeri úton. 

Nyáron dől el, hogy 
Dorkáék indulhatnak-e 
a téli olimpián
Már a Palancsa Dorottya (UTE) – Kiss Zsolt 
curlingduó első vegyes páros világbajnoki 
címe lökést adott a sportágnak, és még in-
kább igaz ez a második sikerre. A legnagyobb 
változást mégis az hozná, ha a szám bekerülne 
a téli olimpia programjába. 

Szinte elfogyhatnak a jelzők a kettős teljesítmé-
nyére, amely néhány nappal ezelőtt az oroszországi 
Szocsiban rendezett vb-n ismét diadalmaskodott 
a számban. A még juniorkorú Palancsa husza-
dik születésnapja előtt már kétszeres vb-elsőnek 
mondhatja magát abban a téli sportágban, amely-
ben idehaza a részsikerek sem mindennaposak.

– Svájcban vagy Kanadában a curling népsze-
rűsége vetekszik a jégkorongéval, és bár nálunk 
kevésbé ismert a játék, a világ nagy részén rend-
kívül népszerű – mondta az újpesti világbajnok. 

 – Ugyan a vegyes páros fi atalabb szakág, sem-
miképpen sem lehet kézlegyintéssel elintézni a győ-
zelmet: a magyar páros nagyszerű eredményt ért el.

Már a két évvel ezelőtti bravúr is áttörésszerű 
változásokat hozott, és óriási lendületet adott a 
curlingnek. Minden sportágnak kellenek a hősök, 
a példaképek, márpedig idehaza nem kell messze 
menni értük. 

– Melyik győzelem volt a nehezebb?
– A második aranyéremért nagyon meg kel-

lett küzdenünk – válaszolta Dorka. – Vereség-
gel kezdtük a világbajnokságot, de aztán egyre 
jobban belemelegedtünk. Nagy lökést jelentett, 
hogy a selejtezőkörből sikerült továbblépnünk, 
mondhatom, akkor nyugodtunk meg igazából. 
Pedig akkor még nagyon sok volt hátra, nehe-
zebbnél nehezebb ellenfelek vártak ránk. 

– Kinek volt nagyobb az önbizalma? 

– Zsolt azt mondta, ha már érmesek leszünk, 
akkor teljesen elégedett lesz. Bevallom, én nem 
elégedtem meg a dobogóval, és amikor eljutot-
tunk a legjobb négy közé, akkor már csalódott 
lettem volna, ha nem nyerünk aranyérmet. Sze-
rencsére nagyon jól játszottunk, belül éreztem, 
nagy baj nem történhet a döntőben sem. A fi -
náléban pedig úgy alakult a helyzet, hogy a své-
deknek kellett kapaszkodniuk, nekünk „csak” az 
állásunkat kellett megőriznünk. 

– Amikor az utolsót csúsztatta az ellenfél, 
tudtad, láttad, hogy megvan az aranyérem? 

– Kicsit elméretezte a követ a svédek játéko-
sa, láttam, hogy nem az ideális úton csúszik a 
kő, de azért izgultam egy kicsit, nehogy kiüsse a 
mienket a házból. Néhány másodperc volt csak, 
ameddig csúszott a kő, nekem óráknak tűnt, de 
a végén nem változott az állás és világbajnokok 
lettünk.

– Napirenden van, hogy a vegyes páros felke-
rüljön a téli olimpia programjára…

– Nyáron döntenek a sorsunkról a NOB ille-
tékesei. Persze, ha itthon olimpiáról beszélünk, 
a nyári világeseményre gondol mindenki. Éppen 
ezért is lenne hatalmas jelentősége, ha a téli ese-
ményeken is esélyesként állnának rajthoz a ma-
gyarok. Például mi, a vegyespáros-számban. (gg)
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Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön: 10-17 óráig. �  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 
Díja: 945 Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 

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

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila május 11-én hétfőn 17-18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária; Bartók Béla 
önkormányzati képviselők május 12-én kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Hely-
szín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Május 20-án szerdán 18-19 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: 
Fidesz Iroda (1042 Bp.,, Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 11-18-ig a 369-09-05-ös telefonszámon.

www.ujpestifi desz.hu

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

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

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

én megyek el Önhöz!

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

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

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

JÁTÉKGYŰJTÉS
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének Nőtagozata hagyományaihoz hűen, játékgyűj-
tést szervez rászoruló gyermekek javára. Arra kérjük Önt, hogy segítse munkánkat egy-egy fölös-
legessé vált játék, mesekönyv vagy társasjáték felajánlásával. Kérjük, hogy adományait 2015. május 
13–15. között, 15-17 óráig hozza el a 1046 Bp., Nádor utca 1. szám alá. Minden segítséget köszönünk!

BALOLDALI BARÁTI KÖR
A Baloldali Baráti Kör következő találkozója, május 13-án, 15 órakor lesz Újpesten, a Nádor u. 
1-ben, ahová is várjuk a Baráti Kör minden tagját, továbbá azokat is, akik még nem voltak ilyen 
klubdélutánon, de szeretnek beszélgetni. Ide várjuk azokat a jelentkezőket is, akik jönnek a júniusi 
balatoni nyaralásra – szobabeosztással kapcsolatos megbeszélést tartunk; aki nem tud jönni, vagy 
ezzel kapcsolatosan kérdése van, telefonáljon május 11-én, hétfőn a  06-20-239-9136-os számon.
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

Ingatlan eladó
� Erdőkertesen 150 négyszögöles telken, 33 m2-es 
komfortos faház, víz, villany csatorna van, gáz az 
utcában vegyes övezetben fő úthoz közel teljes be-
rendezéssel eladó. Telefon: 06-30 523-8174, 06-1 783-
9874

� Újpesten, Lázár V. u.-ban, 179 m2-es összközműves 
telken, kiváló állapotú, újszerű, folyamatosan karban-
tartott, kétszintes, duplakomfortos, 128 m2-es, 2+2 x 
félszobás családi ház, 11 m2-es pincével eladó. Eladási 
ár: 34,9 M Ft. Magánszemélyek hívását várom. Tel.: 
06-70 637-2718

� Bp. IV., Bajza u.-ban, 680 m2-es, részben parkosított 
telken, 90 m2-es, közepes állapotú, 3 szobás családi 
ház, 12 m2-es fedett terasszal, különálló, újszerű, 100 
m2-es garázs-műhely épülettel eladó. Eladási ár: 28,9 
M Ft, ingatlanirodák ne hívjanak. Tel.: 06-70 637-2718

� Elcserélném vagy eladnám budakeszi 
(Nagyszénászugban) zártkerti ingatlanomat. 585 m2 

telek, 30 m2-es téglaépület + melléképület, víz, villany 
van. A belterülethez legközelebb elhelyezkedő telek, 
lakókörnyezet ideális. IV-XIII. ker.-ben lakáscsere ér-
dekel. Ár: 7.5 M Ft, tel.: 06-30 771-1186 

� Újpesten, Rózsa utcában, parkra néző, felújítandó 
másfél szobás (35 m2), tehermentes VI. emeleti beköl-
tözhető panellakás eladó. Kiváló közlekedés, jó ellá-
tottság. I.á.: 8,5 M Ft. Magánszemélyek hívását várom: 
06-30 522-7739 telefonszámon.

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

� Eladó Újpesten, 5 lakásos társasházban egy másfél 
szobás, 50 m2-es, tehermentes, téglaépítésű földszin-
tes lakás. Rendezett, közös nagy kerttel. 11 M Ft, tel.: 
06-20 348-6625

Eladó bolt
� Munkát keres? Vegyen magának saját munka-
helyet. Káposztásmegyeren, forgalmas helyen, a 
Székes utcában eladó egy játékbolt. 18 m2-es, ala-
csony rezsiköltségek. Teljes árukészlettel, bérleti 
joggal, kompletten. Ára 790 000 Ft. Indulásnál 
szívesen segítek! Tel.: 06-30-242-6826

Ingatlant kiad
� Újpesti új családi házban, jó közlekedésnél, gépe-
sített, bútorozott, kis rezsijű, külön bejáratú, egyszo-
bás lakás kiadó. Tel.: 06-30 304-2947

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

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

� Matematika-korrepetálást vállal középiskolások-
nak nagy gyakorlattal rendelkező tanárnő. Tel.: 06-30 
618-0241

� Matematika- és angolkorrepetálást vállalok általá-
nos iskolások részére. Kérésre házhoz megyek. Tele-
fon: 06-30 215-8516 (este 6 után).

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

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

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

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

� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, faliórát, kar- és zsebórát, csillárt, 
porcelánokat, szobrokat, kerámiát, dísztárgyakat, 
hangszert, könyveket, szőrmét, csipkét, ezüstöt, bizsu-
kat, borostyánt, régi pénzt, érmét, kitüntetést, kris-
tályt, írógépet, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással. 
Hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

Antik, régi, retro tárgyakat, könyvet, képeslapot, kato-
nai tárgyakat vásárolok. Régi játék, kitüntetés, jelvény, 
pénz, porcelán, ezüst, bútor, diafilm, óra, teljes hagya-
ték is érdekel. Lomtalanítást vállalok. Minden régiség 
érdekel, azonnal fizetek! Tel: 06-20 924-4123

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

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

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

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

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

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

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

Pedikűr-masszázs
� Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak megszün-
tetése. Sarokrepedések, tyúkszemek, gombás, 
benőtt körmök, bőrkeményedések kezelése, kö-
römpótlás, benőtt körmöknél körömszabályozás. 
UV lámpás cipőfertőtlenítés. Újpesti SZTK II. em. 
211. Nyitva tartás: H–Sz. 9-től 15 óráig, tel.: 06-30 
526-2923

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

Újpestért 
Egyesület

Kárpáti SZERVIZ
27 ÉVE ÚJPESTEN

Mosógép, villanytűzhely,
bojler javítása garanciával!

Nincs kiszállási díj!
Tel.: 222-7038; 06-20-944-0455

www.karpatiszerviz.hu

P Á R T H Í R E K

Tisztelt Pácienseink!
Megkérjük Önöket, hogy 

szíveskedjenek megjelenni a 
rendelőben szűrővizsgálatra azok 

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

Előzetes bejelentkezés alapján 
várjuk Önöket rendelésünkön.

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

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

 Liszt Ferenc u. 23/A

Új angol-magyar kétnyelvű 
kiscsoportba várjuk 

a jelentkezéseket!

Az  English is Fun gyermeknyelviskola 
-angolul anyanyelvi szinten beszélő 
óvodapedagógusok biztosításával- biztos 
angol tudást ad  a gyermekeknek a  Bőrfestő 
Óvodában (1048 Bp., Bőrfestő u. 1-3.)
Díja: 33 000.- Ft (harmincháromezer) havonta, 
az óvodai alapköltségeken túl. 
Jelentkezés: Az óvodai felvételi előjegyzéskor 
a Bőrfestő Óvodában. 

Érdeklődni: 
English is Fun Ltd./Angolul Vidáman Kft.
Miszlai Zoltán üv. Tel.: +36 20 22-33-077
Email: offi  ce@angolulvidaman.eu
Web: www.angolulvidaman.eu
Bőrfestő Óvoda (1048 Bp., Bőrfestő u. 1-3.) 
Tel.: 06-1-380-7199
Email: borfestoovi@borfestoovi.hu
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Hagyományos 
Kínai Orvosi Rendelő

„Betegségmegelőzés, gyógyítás
természetes módszerekkel”
Prof. Dr. Zhang Yao PhD.
akupunktúrás kínai orvos

Dr. Zhang Wenru
akupunktúrás szakorvos, fogorvos

Ingyenes állapotfelmérés és tanácsadás 
minden hónap 2. vasárnapján 8-12 óráig.

Rendelési idő:
Hétfő, szerda: 17:00-19:00

Kedd, csütörtök, péntek: 7:00-10:00
Szombat: 8:00-11:00

Bejelentkezés a rendelés idejében:
06-30-571-9974; 06-30-384-5191

Cím: Bp., IV., Bercsényi u. 1. II. em. 5.
15-ös kapucsengő

A Szent István téri Piac heti akciói

ZÖLDSÉGEK: A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél paradicsom 399 Ft/kg, 
édes paprika 499 Ft/kg, kígyóuborka 349 Ft/kg, karalábé 99 Ft/db.

A Nagycsarnokban Péter Elemérnél kígyóuborka 299 Ft/kg, fejes saláta 149 Ft/db.
A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye Kkt.-nél gomba 498 Ft/kg, ková-

szolni való uborka 398 Ft/kg, kígyóuborka 298 Ft/kg, spárga 300 Ft/csomag, 
karalábé 150 Ft/db.

HÚSÁRU: CSAK KEDDEN a Virágcsarnok oldalában, a Mátyás-Húsnál ser-
téskaraj, comb, lapocka és tarja 1199 Ft/kg, sertés házizsír 499 Ft/kg, kenyér-
szalonna 799 Ft/kg, sertés házi tepertő 1599 Ft/kg, csirkecomb 699 Ft/kg, 
csontos csirkemell 999 Ft/kg, csirkemellfi lé 1299 Ft/kg.

CSAK SZERDÁN a Virágcsarnok oldalában az Optimus Volucris Kft.-nél
sertéscsülök 899 Ft/kg, sertésoldalas 1180 Ft/kg, sertésköröm 299 Ft/kg, ser-
tésdagadó 1100 Ft/kg, egész csirkecomb 880 Ft/kg, füstölt csemegeszalon-
na 999 Ft/kg.

CSAK CSÜTÖRTÖKÖN a Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentesnél a
sertéslapocka, oldalas és dagadó 1160 Ft/kg, sertéscomb és tarja 1200 Ft/kg, 
sertéskaraj 1290 Ft/kg, lángolt kolbász 999 Ft/kg, csemegeszalonna 999 Ft/kg.

VASÁRNAPI AKCIÓINK május 10-én
A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél
kacsacomb     1999 Ft/kg   helyett   1799 Ft/kg
hízott kacsamáj     6499 Ft/kg   helyett  5499 Ft/kg
csirkeszárny       699 Ft/kg   helyett    599 Ft/kg
pulykaszárny       799 Ft/kg   helyett    699 Ft/kg
sertéscomb      1399 Ft/kg   helyett  1299 Ft/kg
sertésoldalas      1350 Ft/kg   helyett  1150 Ft/kg
marhaleveshús      1399 Ft/kg   helyett  1199 Ft/kg
pacal       1299 Ft/kg   helyett  1099 Ft/kg
füstölt sertéscomb     2199 Ft/kg   helyett  1799 Ft/kg

füstölt oldalas      1799 Ft/kg   helyett  1599 Ft/kg

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

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Piac Placc jelentkezést 2015. évre 
a héten lezártuk.

A Piac vasárnap továbbra 

is nyitva 7–14 óráig.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Ropogós Cseresznye Kkt.

Mátyás és Hajdú Hús Kft.

Vértes-Ázsió Bt.
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