
KÉSZÜLÜNK A NYÁRRA
Újpest nyári öltözékén dolgoznak 
a Városgondnokság munkatársai, 
akikkel Újpest-szerte találkozha-
tunk. Tisztán tartják városunk kö-
zösségi tereit, a pünkösdi hosszú-
hétvége után pedig megkezdik az 
egynyári növények kiültetését is.  
 3. oldal

A LÉLEK ÁRADÁSA
Pünkösd a húsvétot követő öt-
venedik nap, vasárnap és hétfőn 
tartott mozgóünnep, amikor a ke-
reszténység a Szentlélek kiáradá-
sát ünnepeli. Az újpesti történel-
mi egyházak képviselői pünkösd 
eredetét, jelentését idézik.  
 6. oldal

TANULNI A KERÉKPÁROZÁST
A Kerékpáros Iskola Kupa buda-
pesti döntőjének adott otthont a 
Magyar Autóklub május 12-én. Az 
újpesti rendőrök hetedikeseket ké-
szítettek fel a megmérettetésre. A 
diákcsapatok közúti forgalomban 
nem közlekedtek, de így is volt mire 
fi gyelniük.  12. oldal

A CÉL AZ OLIMPIAI ARANYÉREM 
Május első hétvégéjén rendezték 
meg a kerekesszékes vívó világkupa 
montreali versenyét. Az UTE spor-
tolója, Krajnyák Zsuzsa három ér-
met, egy aranyat és két bronzérmet 
szerzett. Az újpesti paralimpikon az 
idei versenyekről egyszer sem tért 
haza fényes érmek nélkül.   13. oldal

Ú  PESTI NAPLÓ
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Fesztiválhangulat 
Káposztásmegyeren
Közös sportolás, játékok, 
kézműveskedés és igazi 
fesztiválhangulat.  4. oldal
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Pünkösdi 
rózsa
Nincsen rózsa tövis nélkül. De van. A 
pünkösdi rózsa. Nem is igazán rózsa, 
csak a neve az. A babarózsák család-
jába tartozik, nem szúrhat. A virága 
mégis rózsaillatú, nem könnyű rajta 
kiigazodni. A májusi kertek királynője. 

Lányok, nők, királynők, sokszor 
kiszámíthatatlanok. Az érzelmek is. 
Lehet valaki kőszikla, hihet szikla-
szilárdan magában, a szeszély mégis 
elbizonytalanítja, vonzza. A rózsa 
is valami ilyesmit jelent, szépséget, 
vonzerőt, s a változékonyság is ben-
ne van. Sűrűn azonosítják a nővel, 
népmesék, dalok szereplői is gyakran 
kapták a Rózsa nevet. Magyarorszá-
gon Szent Erzsébet révén, akinek a 
rózsa az ismertetőjegye, a pünkösdi 
szokásokra is hatással volt a virág. Er-
zsébetet többnyire rózsákkal ábrázol-
ják. A legenda szerint férje halála után 
továbbra is szívén viselte a szegények 
sorsát, gondoskodott róluk. Az egyik 
alkalommal, mikor épp a rászorulók-
nak vitt kenyeret, megállították, s a 
kérdésre, hogy mit visz a kosarában, 
az volt a válasz, hogy rózsákat. Félt 
attól, ha megmondja az igazat, nem 
jótékonykodhat többé, így a szim-

bólum ráragadt, mindig rózsákkal a 
kötényében vagy kosarában ábrázol-
ják. A legenda úgy is tartja, hogy nem 
volt elég Erzsébet szava, meg kellett 
mutatnia mi van a kosárban, s mire 
megnézték, már illatos rózsák voltak 
benne kenyér helyett. Védelmet ka-
pott a hazugság alól, csoda történt. 
Vagy beavatkozás. Így szól a történet. 

Újpesten meg úgy tartja a szokás, 
hogy minden évben, Pünkösd után, 
a Városgondnokság munkatársai 
egynyári növényeket ültetnek. Ezek 
a virágok kiszámíthatóak. Lágy szárú-
ak, csíráznak, virágot hoznak, mindig 
szépek, majd ha véget ér a küldetés, 
elhervadnak. A pünkösdi rózsa kü-
lönleges. Szintén gyönyörű, de nem 
átlagos. Virágzása nem túl hosszú éle-
tű, de annál emlékezetesebb, szebb. 
Ezért is jó sétálni ilyenkor esténként, 
s bepillantani az újpesti kertekbe. A 
sok pünkösdi rózsa igazi nyári han-
gulatot varázsol, hatalmas rózsaszín, 
mályva vagy piros virágaival, májustól 
július elejéig folyamatosan nyílnak a 
kertekben. Egy bokron akár húsz-har-
minc virággal, de nem örökre. Most 
kell megnézni. 

A pünkösdi szokásokra is nagy 
hatással volt ez a virág, ismert rózsa-
ünnep a pünkösdi királynő megvá-
lasztása. A pünkösdi királynéjáráskor 
eredetileg négy nagyobb lány kör-
bevitt a településen egy ötödiket, a 
legkisebbet, legszebbet. Énekeltek, 
jókívánságokat mondogattak, végig-
járták a kerteket, megálltak az udva-
rokon, termékenységvarázsló szöve-
geket ismételgettek. 

Pünkösd a húsvétot követő ötve-
nedik nap, vasárnap és hétfőn tartott 
mozgóünnep, amikor a kereszténység 
a Szentlélek kiáradását ünnepeli. Az 
újpesti történelmi egyházak képviselői, 
a Lélek áradása című írásunkban pün-
kösd eredetét, jelentését idézik.  VG
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Újpesti Párbeszéd idén is
Véleménye van? Mondja el! Szóljon bele, tegyen 
hozzá, legyen részese a közéletnek! Az Újpesti Pár-
beszéd során ismét lehetőség nyílik a vélemény-
nyilvánításra és a várossal kapcsolatos, személyes 
javaslatok közzétételére! Értékes nyeremények is 
járnak a szerencsés ötletgazdáknak!

Az elmúlt évek közös eredményei megmutatták, hogy a városvezetők 
legfontosabb feladata a közösségépítés. Céljuk, hogy az embereket be-
vonják a döntésekbe, ezzel segítve, fenntartva az összetartó, erős kö-
zösségi működést. Az Újpesti Párbeszéd kapcsán megvalósult közös 
sikerek egyike Újpest saját uszodája, az SZTK átvétele és felújítása, a 
Találkozzunk többször! rendezvényei, továbbá az Újpesti Cseriti mozga-
lom és az ÚjpestKártya. 

Az idei párbeszéd a jövőbeni tervekről minden eddiginél szélesebb 
körű, nagyobb szabású lesz. Vegyen részt Ön is a közös a munkában, 
mellyel minden újpesti polgár együttesen alakíthatja a város jövőjét!

Töltse ki elektronikus úton a kérdőívet a www.ujpestiparbeszed.hu-n 
vagy nyomtatott formában az Újpesti Napló mellékletében található 
szelvényen, és juttassa el az önkormányzathoz, a polgármester ré-
szére!

– Elektronikus úton a www.ujpestiparbeszed.hu-n!
–  Postai úton az alábbi címre: „Újpesti Párbeszéd” 1439 Buda-

pest, Pf.: 699/1.
–  Személyesen, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

ügyfélszolgálatára (István út 15.)

A kérdőív visszaküldői között 3 db tablet, 1 db notebook, 1 db 
LCD TV, Tarzan Park és Halo Uszoda belépők, Újpest Márkabolt 
termékek, az Ifjúsági Párbeszéd kérdőívének kitöltői között pedig 
5x2 db. Sziget napijegy kerül majd kisorsolásra! 

Az Újpesti Párbeszéd idén egy nagyobb, a kormányzattal közös ter-
vezési folyamatba is illeszkedik. A Belügyminisztérium szervezésében 
megkezdődött az Újpesti Integrált Településfejlesztési Stratégia ki-
dolgozása, mely nagyon fontos lépés az újpesti közösségi élet és a 
fejlesztések szempontjából. Újpest helyi adottságait, lehetőségeit, 
problémáit, valamint az itt élő emberek, itt működő vállalkozások, 
intézmények és társadalmi szervezetek igényeit felmérve készít az ön-
kormányzat egy tervet arról, hogy a következő 5-6 évben mely terü-
leteken és milyen jellegű fejlesztésekre lesz szükség.
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Ahogy az elmúlt időszakban már tapasztalhattuk, 
visszakerültek az oszlopokra a városunkat díszítő 
muskátlik. Ha jön a kánikula, minden reggel a lo-
csolós autó és a frissen öntözött virág illata emlé-
keztet arra, milyen jó, hogy nyár van.

–   A virágok kihelyezése mellett a legfontosabb fel-
adat a levirágzott cserjék nyírása és a kaszálás, amivel 
megakadályozzuk a parlagfű elszaporodását – ma-
gyarázza Fejér János, a Városgondnokság főkertésze.

A gondnokság munkatársaival Újpest-szerte ta-
lálkozhatunk. Folyamatosan locsolják a virágágyá-

sokat, tisztán tartják városunk közösségi tereit, a 
pünkösdi hosszú hétvége után pedig megkezdik az 
egynyári növények kiültetését.  

– A hétköznapi munkák mellett a Városgond-
nokság munkatársai közreműködnek a muskátli-
osztásnál, illetve a városi rendezvényeknél is – 
mondja Rádi Attila alpolgármester. – A cég új te-
lephelyén lehetőség van a rendezvényeszközök 
professzionális raktározására, és elegendő hellyel 
rendelkezik a faházak, sátrak, padok szakszerű kar-
bantartáshoz is.  D. V.

Készülünk a nyárra
Metszés, kaszálás, virágültetés, muskátliosztás. Újpest nyári öltözékén dol-
goznak a Városgondnokság munkatársai. 

Már a bal oldali villamosvágányt és a felsővezeték-tartó oszlopo-
kat cserélik a Görgey úton, minden a tervek szerint halad, nyár 
közepén gond nélkül indulhat el a felújítás második fő üteme.  

EGY KÉP – EGY MONDAT

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program

 

Jókay Attila 
önkormányzati 
képviselő segít a 

muskátliosztásban



Fesztivál-
hangulat
Közös sportolás, játékok, kézműves-
kedés és igazi fesztiválhangulat. Egy 
év kihagyás után ismét méltókép-
pen köszöntöttük a tavaszt a Halassy 
Olivér Városi Uszoda szomszédságá-
ban, a Káposztásmegyeri Napon.

A futást a Farkaserdő 
körbe tekerése követte

Ahogy közeledett a kora esti koncertek 
ideje, egyre többen gyűltek a színpad 
köré, eleget téve a hatalmas molinón lévő 
felszólításnak: Találkozzunk többször!

A színpad sosem volt üres

A programokat minden korosztály élvezte

A legkisebbek rajtja indította a délelőttöt. Ki szá-
guldva, ki pedig kényelmesen kocogva, de mindenki 
teljesítette az 1,6 kilométert. A maxi futáson már 
majdnem dupla annyi volt a teljesítendő táv, de így 
igazságos, hosszabb lábakhoz hosszabb út dukál.

Az est sztárfellépője az Irie Maffia, 
Magyarország legjobb koncertze-
nekara volt, akik valódi fesztivál-
hangulatot teremtettek. 

A legsportosabb városban a mászófal sem 
maradhat el a szabadtéri rendezvényekről 
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„Lehet arcokat vágni, lehet jópofáskodó, cinikus 
megjegyzéseket tenni mindazoknak, akiknek telik 
magánkórházi ellátásra, vagy akiket jó kapcsola-
taik révén bárhol azonnal fogadnak és ellátnak. 
Írja blogján Wintermantel Zsolt polgármester, ref-
lektálva az új fővárosi kórház elhelyezése kapcsán 
kialakult vitára. „Lehet élcelődni belső ellentétekről, 
okoskodni arról, hogy mit akarunk mi, újpestiek, 
minek új, mikor ott a régi, és más hasonló blőd-
ségekkel szórakoztatni a nagyérdeműt. Engem ez 

mind nem érdekel. Engem egyedül Újpest érdekel. Én 
azért küzdök, mert az újpestieknek egész egyszerű-
en jár egy kórház, és jár a tisztességes egészségügyi 
ellátás. Igen, jár!”  Olvasható a wezse.blog.hu-n. 
Wintermantel Zsolt tényeket, érveket sorakoztat 
fel, így válaszolva az újpestiek álláspontját fricská-
zóknak. 

„A mi városunk Észak-Budapesten központi sze-
repet tölt be. A másik (tervezett) helyszínre egy 
kétszer egysávos út vezet, amelyen normális kö-
rülmények között is állandó dugó van. Akkor még 
nem beszéltünk esőről, hóról, balesetről. Hegyvi-
dékről van szó, azt se feledjük! Közlekedésszakmai 
nonszensz oda „súlyponti” kórházat tervezni. Ezzel 
szemben az újpesti helyszínre két különböző, két-
szer kétsávos, széles, nagy kapacitású út vezet. Öt 
percre van a dunakeszi és 20 percre a ferihegyi re-
pülőtér. Az M0-ásnak és a Megyeri-hídnak hála a 
budai oldalról is gyorsan és biztonságosan elérhető, 
ahogy Észak-Pest többi része is pár perc közelségbe 
került közúton.”

WINTERMANTEL ZSOLT KIEMELI: 
„Az M3 metró vonalának meghosszabbítása épp a 
kórház tervezett helyéhez vezetne, és már most is 
megközelíthető busszal, de még villamossal is.”

 „Újpest azért harcol, és polgármesterként a város 
nevében én is azért harcolok, hogy legyen ez végre 
másként! Újpest kapjon végre valamit, a sok elvo-
nás, a sok elfuserált átszervezésből, bezárásokból, 
balfék privatizációból fakadó kiszipolyozás után. 
Újpestnek egész egyszerűen jár az a kórház. Senki 
ne csodálkozzon azon, hogyha huzamosan hátat 
fordít egy közösségnek, akkor az is hátat fordít neki. 
Ez is egy út, a rossz út. Én Újpesttel vagyok és leszek 
mindig is!” 

„Kevesen tudják, hogy Újpestnek – amíg önál-
ló városként és nem a főváros részeként léte-
zett – négy kórháza is volt. Négy! Egyiket sem 
az államtól kaptuk. A Károlyi Kórházat pél-
dául a Károlyi család építette, az Árpád Kór-
ház és a Szülőotthon közadakozásból épült, 
a Városi Kórházat, ahogy a neve is mondja, 
Újpest építette az itt élők adójából! 1950, a 
fővároshoz csatolás óta mintha szisztemati-
kusan vennének el mindent az újpestiektől! 
Nemhogy nem gyarapítják a várost, de mint-
ha mindenünktől meg akarnának fosztani.”

A polgármester teljes írása:
wezse.blog.hu/2015/05/15/korhaz_a_varos_
szelen_586

„Engem egyedül 
Újpest érdekel”
Ez év februárjában egy új, budapesti kórház épí-
téséről döntött a kormány. Az azóta eltelt idő-
szakban több javaslat is született, hogy hol épül-
hetne fel az új fővárosi kórház. Wintermantel 
Zsolt, Újpest polgármestereként úgy véli, min-
den szempontból Újpesten lenne a legjobb he-
lyen. Álláspontjáról, érveiről a blogján, a wezse.
blog.hu-n olvashatunk. 
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A Lélek 
áradása
Pünkösd a húsvétot követő 
ötvenedik nap, vasárnap és 
hétfőn tartott mozgóün-
nep, amikor a keresztény-
ség a Szentlélek kiáradását 
ünnepeli. Az újpesti törté-
nelmi egyházak képviselői 
pünkösd eredetét, jelenté-
sét idézik.

– Ezen a napon 
Isten Lelkét kapja 
ajándékba az em-
ber és a közösség. 
Ez az áldás a Bib-

liában sokszor úgy szerepel, mint a 
gyümölcsöt hozó termőfa képe. A 
Lélek gyümölcse a Szentírás szerint: 

szeretet, öröm, békesség, türelem, 
kedvesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás. A Lélek gyümöl-
cse, hogy közönségből közösséggé 
válhatunk, hogy a kapzsiság csapdá-
jából a szolidaritás útjára léphetünk! 
Ezért legyen ünnepünk pünkösd 
ajándéka – mondja Solymár Péter 
evangélikus lelkész.

– Pünkösd az Egy-
ház születése napja. 
A Szentlélek kiára-
dása, akit ünnep-
lünk, hitünk elindí-

tója és ereje. Amikor az első pünkösdre 
gondolunk, hasonló lelkesedést kérünk, 
mint ami az apostolokban is megvolt. 
Mi se fáradjuk a jót tenni, ne legyünk 

közömbösek az isteni világ, és az Ő te-
remtett világa iránt sem. Én csak annyit 
kérnék ebben a pesszimista világban, a 
Szentlélek erősítsen bennünket, hogy 
Krisztus szeretete, a megélt hit öröme 
sugározzék arcunkról – mondja Horváth 
Zoltán plébános, Újpest Díszpolgára.

– Isten különös 
ereje jelenik meg 
előttünk, amikor el-
küldi a Szentlelket. 
Az első pünkösd 

olyan volt, mint amikor átszakad a fo-
lyó gátja, és árad a víz, és magával so-
dor tíz-, és száz-, és ezer-, és háromezer 
embert. Mintha a Lélekfolyam gátja 
szakadna át Jeruzsálem mellett, höm-
pölyög az Úr lelke. 2015 pünkösdjén is 
nagy szükségünk van a Szentlélek ere-
jének megtapasztalására. Pünkösd cso-
dája lehet az is, ha „szívünkbe árad az 
Isten szeretete a nekünk adott Szentlé-
lek által” (Rm 5,5).  Így igazán tudom 
szeretni minden embertársamat, ba-
rátot és ellenséget egyaránt! Szent-
lélek Isten, jöjj szívünkbe! – mondja 
Mészáros Kornél baptista lelkipásztor.

 Összeállította: MOA

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

Május 29-én két helyszínen, 9-től 11 óráig a Semsey 
parkban, 15 órától 17 óráig pedig Káposztásmegyeren, 
a Bőröndös utcai református templomnál várják az új-
pestieket. Május 30-án, a Családi Nap reggelén pedig 
8-tól 10 óráig lehet majd átvenni a muskátlikat a vízto-
ronynál, a parkoló melletti területen. 

Fontos! A muskátlit igénylők regisztrációs lapjuk és az 
újpesti lakcímkártyájuk vagy ÚjpestKártyájuk felmuta-
tását követően kupont kapnak, amivel átvehetik a virá-
gokat. A regisztrációs lap kivágható és előre kitölthető 
az eheti vagy a múlt heti Újpesti Naplóból.

A szervezőknek nem áll módjukban meghatalma-
zást elfogadni. Mindenki csak saját lakcímkártyájá-
val vagy ÚjpestKártyájával veheti át a muskátlit! 
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2015.05.30. 
szombaton,
10–17 óráig
a Víztoronynál

Találkozzunk minden nap!

2016 Érvényes: 2016. december 31.
Virág Aletta

*2015.05.15-ig leadott igénylések esetében tudja átvenni kártyáját.
A rendezvény ingyenesen látogatható!

AZ ÚJPESTI MAJÁLISON

Az átvételhez szükséges dokumentumok: 
fényképes személyazonosító 
okmány és lakcímkártya

ÁTVÉTEL ÉS IGÉNYLÉS

Újpesti 
minta több 
kerületben
Újpesti mintára működtetne Állat-
védelmi Járőrszolgálatot több kerü-
let. A szomszédos XV. kerületben alá-
írásgyűjtés folyik az önkormányzati, 
rendőrségi együttműködést is magá-
ban foglaló szolgálat elindításáért. A 
XVII. kerületben május végén mutat-
kozik be az újpesti szervezet.

Az országosan egyedülálló és napról napra folya-
matosan fejlődő Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálat 
mintáját követné több másik kerület is. 

– Ehhez szakmai segítséget nyújtunk azoknak a ke-
rületeknek, ahol a miénkhez hasonló szervezet elindí-
tásán fáradoznak – mondta lapunknak Pataki Gábor, 
az Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálat vezetője.

Hozzátette, ez a támogatás a tagok toborzását, a 
működésük, felépítésük bemutatását, valamint az 
érintett önkormányzatok informálását foglalja magá-
ban. Valamennyi érintett (a XIV., XVII., XVIII. és XIX. 
kerület) ugyanis az újpesti mintát veszi alapul, az or-
szágosan egyedülálló, már működő modellt szeretnék 
megvalósítani. A XV. kerületben az ott élők szeretné-
nek hasonlót, tizenöt gyűjtőponton folyik aláírás a he-
lyi állatvédelmi járőrszolgálat megalapításáért.

Az Állatvédelmi Járőrszolgálat vezetője ugyan-
akkor arra is felhívta a fi gyelmet, az országosan is 
ismertté vált szolgálat megvalósítása együttműkö-
désen alapul. Csupán közterületi járőrözéssel nem 
szűrhetők ki az állatokkal kapcsolatos visszaélések, 
rossz tartási körülmények. Ezekre sokkal inkább la-
kossági bejelentésekből és rendőrségi jegyzőköny-
vekből derül fény. Szükség van az egyenruhásokkal 

való együttműködésre, nálunk az önálló közterület-
felügyelet is részese ennek. A XIX. kerület például 
nagy számban vonna be polgárőröket a szolgálatba. 

A XVII. kerület már nem először venne példát Új-
pestről. Korábban írtuk, a szakrendelőjüket például 
ugyanúgy saját kézbe vennék és felújítanák, ahogyan az 
nálunk történt. Pataki Gábor elmondta, Rákosmente 
május utolsó napjára bemutatkozóra hívta őket. A 
XVIII. kerület szintén elszánt, tőlük is megkeresték az 
Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálatot.  M. Orbán A.

Újpest a saját tapasztalataival tudja segíte-
ni a többi kerületet, amit szívesen meg is te-
szünk. Büszkék vagyunk arra, hogy nálunk 
alakult elsőként Állatvédelmi Járőrszolgálat, 
és örülünk, hogy vannak követőink – mondta 
Wintermantel Zsolt polgármester.

Más kerületek is követnék Újpest mintáját
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A Határtalanul! országos program abból a 
célból jött létre, hogy valamennyi közoktatás-
ban tanuló magyar fi atal legalább egyszer, a 
magyar állam támogatásával eljusson a szom-
szédos országok magyarlakta területeire, és 
cserekapcsolatok révén minél több külhoni 
magyar diák juthasson el Magyarországra. 

„Elek apó nyomában”
Erre a kalandra vállalkozott iskolánk, az Angol 
Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 

7. évfolyama, amikor az EMMI által hirdetett 
„Határtalanul!” pályázatba fogott. Egyhetes er-
délyi utazásra kaptunk lehetőséget, amelynek 
célja Benedek Elek munkásságának megismerése 
a neves író szülőhelyén.

Természetesen indulás előtt alaposan fel kell 
készülnünk. Ötfős csapatokban dolgozzuk fel 
az utazáshoz kapcsolódó témákat, amelyeket 
ppt-vel kísért előadásban mutatunk majd be 
egymásnak.

Többek között az alábbi nevezetességeket 
fogjuk megtekinteni és a következő városokat 
fogjuk meglátogatni: Nagyvárad, Királyhágó, 
Tordai hasadék, Nagyenyed, Medve-tó, Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány Gyermekotthona (az itt 
élőknek élelmiszert és egyéb kis meglepetéseket 
viszünk), Gyergyószentmiklós, Nagy-Hagymás 
Nemzeti Park, Gyergyószárhegy, Gyilkos-tó, Ma-
rosvásárhely és még sok más. Három iskolába is 
el fogunk látogatni, ahol szülőhelyünkről, a 175 

éves Újpestről fogunk mesélni, nevezetességeit 
és történelmi emlékeit mutatjuk be.

Nagy izgalommal várjuk az indulás időpontját, 
amelyre június első hetében kerül sor.

 Filetóth Csilla 7. b

Határtalanul
A HATÁRTALANUL! program keretében május 
19-től 22-ig Szlovákiába,  a Felvidékre utazunk. 

Iskolánk pályázatát az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 857 000 Ft támogatásban rész-
esítette, így annak keretében az évfolyamról 33 
diák és 4 tanár vehet részt a kiránduláson. 

Ellátogatunk Selmecbányára, Besztercebányára, 
Lőcsére, Kassára. Utunk során Szlovákiában 
élő magyar diákokkal is találkozni fogunk. Az 
előkészítő órák során megismerkedünk az ottani 
magyar vonatkozású nevezetességekkel, a hely 
történetével és kultúrájával, és csapatokban fel-
dolgozzuk. Élményeinkről sok fotóval, videóval 
készítünk beszámolót az iskola diákjainak.

Tengyely Georgina és Zarka Boglárka 7. a
Újpesti Homoktövis Általános Iskola

D I Á K O K  Í R T Á K

1. Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj

2. Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj

3. Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj

4. Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj

A tavalyi év nyertesei közül valamennyi megfe-
lelt pályázóra jellemző, hogy kiváló tanulmányi 
eredményt, kiemelkedő sportteljesítményt, illet-
ve kimagasló művészeti teljesítményt értek el, 
munkájuk példaértékű. A tanulmányi, művészeti 
és sporteredmények mellett szinte valamennyien 
rendelkeznek már egy vagy több nyelvvizsgával. 
Többen Országos Tanulmányi Versenyek győzte-
sei, illetve egyetemi tudományos kutatómunka 
résztvevői.

A tavalyi, 2014-es diákösztöndíj-átadón 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, ünnepélyes 
keretek között, 26 díjazottnak nyújtotta át az em-
léklapot és az ösztöndíj első részletét tartalmazó 
borítékot december 3-án a Városházán. A pályá-
zati felhívásra 45-en jelentkeztek, az Ugró Gyula 
Tanulmányi Diákösztöndíjra 31, a Bene Ferenc 
Sport Diákösztöndíjra 7, a Szőnyi István Alkotó-
művészeti Diákösztöndíjra 1, a Házy Erzsébet Elő-
adó-művészeti Diákösztöndíjra 6 diák nyújtott be 
pályázatot.

Pályázni idén is érdemes, a támogatáson kívül 
rengeteg előnnyel jár! 

 V. G.

Idén is pályázhatnak a diákok
Újpest Önkormányzata az idei évben is pályázatot ír ki a 2015/2016-os tanév 
saját alapítású diákösztöndíjainak elnyerésére. Az Újpesti Diákösztöndíjak cél-
ja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a művészetek 
vagy a sport területén kiemelkedően tehetséges újpesti tanulókat és hallgató-
kat. A diákösztöndíjakat pályázat útján, az alábbi kategóriákban lehet elérni:

  Hajrá 
Újpest!
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www.tarzanpark.hu
1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

KALANDOS               ÓRIÁS               BIZTONSÁGOS

a TarzanTM Parkban 
2015. május 31-én vasárnap

GYEREKNAP

TARZANTM PARK 

AJÁNDÉKCSOMAGOK 

SORSOLÁSA

20% KEDVEZMÉNY 

A JEGYÁRAKBÓL

ÉLO JUVENTUS 

KÍVÁNSÁGMUSOR

Simogatni csak a gazdi 
engedélye után szabad

Kutyulás 
az oviban
Az Aradi Óvodába látogatott el 
május 19-én a Kutya Guru és az 
Állatmentő Liga csapata, a „Ku-
tyulás az oviban” program kere-
tében, az önkormányzat Nem 
Nagy Dolog! kampányának része-
ként. A foglalkozáson a gyerekek 
játékok segítségével sajátították 
el a gondos gazdiság alapjait, és 
azt is gyakorolták, hogyan kö-
zeledjenek egy idegen kutyához.  

Izgalmas játékos foglalkozásra várták 
a kicsiket május 19-én reggel, amikor is 
az Észak-Pesti Kutyás Szolgálat-Kutya 
Guru látogatta meg az ovisokat. Két 

barátságos, fegyelmezett négylábúval 
érkeztek, akinek közreműködésével 
megtanították a kicsiknek, mi a teendő, 
ha idegen kutyával találkoznak. 

Az ovisok egy-két trükköt is láthat-
tak, és azt is megtanulták, hogy a 
négylábúak után fel kell szedni az 
ürüléket. Természetesen a kutyák 
simogatását várták a legjobban. 
Türelmesen álltak sorba a nagy pilla-
natig, Fanta és Mike pedig élvezték az 
apró, puha kezek simogatását. 

A foglalkozás után az Állatvédelmi 
Járőrszolgálat egyik speciális járművét 
nézhették meg a gyerekek. Láthatták 
mindazokat a felszereléseket, amivel 
kutyákat, macskákat sőt még vad-
disznót is mentenek. A jó hangulatú 
program végén az ovisok oklevelet és 
kitűzőt kaptak emlékül.   MOA
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Nyiss az 
alacsony árakra!

Képkeret fehér, ezüst 
vagy arany színben

Bizsu készlet

Ft

Ft

360

590

ÚJPEST 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 22. (SPAR mellett)
KÖKI TERMINÁL Vak Bottyán u. 75/A-C

Tízesvillamos – különjárat 

Babits 
Rákos-
palotán 
A tanév végének közeledtével a 60-as 
években is, és a Könyvesben is sűrűsö-
dött a számonkérés az órákon, hogy a 
tanárok eldönthessék, milyen osztály-
zatot érdemel a tudásunk. Ez ugyebár 
felelet vagy dolgozat formájában tör-
tént, annál is inkább, mert kevés volt 
a jegy. Mi ugyanis nem írtunk órán-
ként röpdolgozatokat, jegynek pedig 
lenni kellett, elvégre jegyéből élt a 
tanuló.  

Voltak legendás feleletek, amik 
bevonultak a halhatatlanságba, és 
minden érettségi találkozón fel-
idéztettek az Öreg Halászban, nagy 
röhögések közepette. Egy ilyet már 
elmeséltem, de volt még egy – hát 
jó, volt több is, – de az érettségi ta-

lálkozón való újrajátszás sikerét csak 
néhány érte el.  

Ez a most felidézendő magyarórán 
játszódott le Tóth Ferenc tanár úr és 
a kis Juhász, a később eltékozolt tehet-
ségű ragyogó focista között. Közremű-
ködött még Kovács Sutyi, az el nem té-
kozolt tehetség, az ifi válogatottságig, 
később az NB I-ig jutó labdarúgó, és 
Mészi, a majdani profi  fotós. Juhásszal 
ők hárman alkották a Dunakeszi kü-
lönítményt, ami azt jelentette: jóban-
rosszban együtt. 

Tóth tanár úr számára a kis Juhász 
feleltetése nehéz eset volt. Ekkor is. 

Jupi sokadszorra nem tudott sem-
mit, valószínűleg focizni volt, tanulás 
helyett, vagy ott se. Csak kétségbe-

esett segélykérő szemöldökemelge-
téssel nézett ki az osztályra, hogy súg-
janak neki már valami mentő választ. 
Számára a tét ugyanis nem az irodal-
mi doktorátus megszerzése volt, ha-
nem egy szerény kettes, és már megy 
is a helyére. Ezt Tóth Feri is tudta, 
mert utoljára ezt kérdezte Juhásztól 
cikizésből:

– Jó, akkor legalább azt mondd 
meg Juhász, hogy hol írta Babits Mi-
hály a „Május 23-a Rákospalotán” 
című versét?

Válasz sehol, csak oldalnézés és 
szemmel való segélykérés. Ekkor Su-
tyiban elindult a mókainger, hátulról 
odaszólt Mészárosnak az első padba, 
hogy mit súgjon. Ő meg is tette.

– Hát Juhász Pista! Hol írta Babits 
Mihály azt, hogy „Május 23-a Rákos-
palotán”? 

Jupi látszattöprengésbe kezdett, 
majd a súgást feldolgozva válaszolt: 

– Nem tudom pontosan tanár 
úr…, de azt hiszem Vecsésen.

Lehet, hogy ő is csak „balhéból” 
dobta be, de ezt már sose tudjuk meg.

Mert azóta Tóth Ferenc tanár úr 
és Juhász János csak az égi katedra 
előtt találkozhat, és teljesen lényeg-
telen számukra, hogy hol írta Babits 
Mihály a  „Május 23-a Rákospalo-
tán” című versét. Elvégre ott már 
megkérdezhetnék őt magát is erről, 
mert az sem kizárt, hogy Vecsésen.                       
 RÉTI JÁNOS                   
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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.

Swing
Írta és rendezte: Fazekas Csaba. Kép: Garas 
Dániel. Szereplők: Ónodi Eszter, Csákányi 
Eszter, Törőcsik Franciska, Törőcsik Mari, 
Kulka János, Mészáros Béla, 117 perc. 
Vetítik: TV2 – május 24, 22:35.

Unásig ismerjük azt a holly-
woodi sztorit, amikor a je-
lentős helyzeti hátrányból 
induló fi atal, vagy talán már 
nem is annyira fi atal tehet-
ség megpróbál feltörni a 
csúcsra, és a buktatók soka-
sága ellenére végül sikerrel 
jár, mert rendületlenül hisz 
az álmaiban. Ugyanebből 
a kottából készült Fazekas 
Csaba vígjátéka, a Swing is, 
de az író-rendező szeren-
csére csavart is néhányat a 
formulán. 

A történetnek három, a sors által 
alaposan sújtott nő a főszereplője. A 
nyugdíj felé tartó Ritát (Csákányi Esz-
ter) férje épp lecserélte egy huszon-
éves szőkére, a kisfi át egyedül nevelő 
Kati (Ónodi Eszter) egy szakítást kö-
vetően Pesten próbálna szerencsét, 
de bárénekesnő helyett csak pincér-
nőnek veszik fel, a legfi atalabb, a még 
szüleivel élő Emmi (Törőcsik Francis-
ka) pedig megfutamodik egy zenés 
tehetségkutató castingjáról, így vár 
rá egy óvodai állás, mint végállomás. 

Hármukat egy étteremben tereli ösz-
sze a véletlen, ahol egy veterán dizőz 
(Törőcsik Mari) meglátja bennük a jó 
mélyen szunnyadó potenciált, és úgy 
dönt, swingzenekarrá gyúrja őket. A 
botcsinálta banda rögtön meg is csíp 
egy kéthónapos balatoni hakniturnét, 
de a happy endig természetesen vár 
még rájuk jó pár bonyodalom.

A Swing színészgárdája kétségkívül pa-
rádés, de a sikerhez, mint azt már annyi-
szor láttuk, a legnagyobb sztárok össze-
terelése még nem elég. A reklámiparban 

edződött Fazekas Csaba tudja, hogy 
nem csak a zenében, a fi lmben is nagyon 
fontos a ritmus és az időzítés. A történet 
tempója ennek megfelelően kifogásta-
lan, minden beállítás precízen ki van szá-
molva, a dialógusokban pedig egyetlen 
szótagnál sincs több a kelleténél. 

A Swing, bárhonnan is nézzük, 
ugyanolyan vérprofi  vígjáték, mint a 
hasonszőrű álomgyári produkciók, ez 
pedig – amíg sok magyar rendező az 
alapokat sem tudja elsajátítani –, ko-
moly elismerésnek számít. B. S.
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tanulni 
a kerékpározást
a Kerékpáros iskola Kupa budapesti 
döntőjének adott otthont a Magyar 
autóklub május 12-én. az újpesti 
rendőrök hetedikeseket készítettek 
fel a megmérettetésre.

a résztvevő diákcsapatok közúti forgalomban nem 
közlekedtek, azonban így is volt bőven mire figyel-
niük. szécsi tibor alezredes, a BrFK Közlekedésren-
dészeti Főosztály Baleset-megelőzési és Közlekedési 
Osztályának vezetője a megmérettetés kezdete 
előtt azt mondta, a balesetmegelőzés már kisgyer-
mekkorban elkezdődik. Hozzátette azt is, hogy bár 
a Kresz alapjai nem változnak, egyes rendelkezések 
átlagosan kétévente módosulnak, amelyeket nem 
árt figyelemmel kísérni. 

egy-egy kerület átlagosan két tanulóval, illetve 
lány és fiúcsapatokkal indult, az újpesti rendőrök 
két hetedikes diákot készítettek fel. a diákoknak 
először egy elméleti Kresz-teszten kellett szá-
mot adniuk a tudásukról, közúti forgalomban 
nem kellett részt venniük. noha az ügyességi 
akadálypálya és a tanpálya látszólag egyszerűnek 
bizonyult, ezek bőven tartogattak rejtett csap-
dákat.

az újpesti versenyző, Nádas Olívia, a szent jános 
apostol Katolikus Általános iskola hetedikes tanu-
lója második helyen végzett. a lánycsapatok közül 
a XVi. kerület, a fiúk közül pedig a XiX. kerület ta-
nulói jutottak tovább. a csapatok közül a XVi. ke-
rület bizonyult a legjobbnak a budapestiek közül. 
a többi díjazott sem járt rosszul, ugyanis az elnyert 
ajándékutalványok mellett jó helyezéseik pluszpon-
tot érnek majd a gimnáziumi felvételin. MOa
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RendőRkézen a bántalmazó
a rendőrség elfogta azt a férfit, 
akinek bántalmazásába a gyanú 
szerint márciusban belehalt egy 
középkorú férfi a József attila ut-
cában. 

ahogyan korábban írtuk, a rend-
őrségre március 31-én reggel ér-
kezett bejelentés a mentősöktől. 
az őket értesítő járókelők a józsef 
attila utcában egy vérző középko-
rú férfit találtak, akinek a sérülései 

feltehetően bűncselekményből szár-
maztak. a férfi a kórházba szállítá-
sát követően elhunyt.

a BrFK Bűnügyi Főosztály élet-
védelmi Osztálya halált okozó tes-
ti sértés miatt indított eljárást és 

nyomravezetői díjat is felajánlott.  
a nyomozás során a hatóság látó-
körébe került egy 38 éves budapesti 
férfi, aki kihallgatása során a bűn-
cselekményt elismerte. 

 police.hu/moa

Új szöveg a bëlga slágeréhez, 
flashmob és egyenjogúság. az elte 
Gyógypedagógia karának hallgatói 
egy folyamatosan porondon lévő, 
ám megoldatlan társadalmi prob-
lémára rendhagyó módon hívták 
fel a figyelmet. az együttes „az a 
baj” című számára több fogyatékos 
csoport segítségével új szöveget ír-
tak, így született meg az „átértéke-
led?” című dal, és egy klip, amelyet 
bő egy hét leforgása alatt közel 57 
ezren néztek meg. a filmben egy 
újpesti srác, Hetrovicz Máté is sze-
repel. 

Miért jövünk zavarba, ha egy vak,  
siket vagy hátrányos helyzetű em-
berrel találkozunk? igen vak, igen 
siket, igen sánta. nem kell szépíteni, 
ők sem teszik. nem sajnálni kell őket, 
hanem egyenjogú félként kezelni. ez 
az, ami szépen hangzik, mégis nagyon 
keveseknek megy. zavarba ejtően 
topogunk, mosolygunk, mintha az 

álkedvesség bármit is változtatna a 
helyzeten. „nem hallok, de ez csak egy 
probléma, ami áthidalható” – mond-
ja egy újpesti srác, Hetrovicz Máté. 
Máté tavaly az Újpest arca versenyen 

is indult és különdíjas lett. ezzel is fel-
hívta a figyelmet az egyenjogúságért 
folytatott küzdelemre. Ugyanezért 
vállalta szívesen az „Átértékeled?” 
című klipben való szereplést is. 

– sokan azt hiszik, azért, mert nem 
hallok, már nem is tudok kommunikál-
ni – hangsúlyozza a legnagyobb problé-
mát Máté. – szeretném, ha minél többen 
megtanulnának együtt élni ezekkel az 
egyébként megoldható problémákkal. 

„Ha nem hallok a bal fülemre, az a 
baj. Ha nem hallok a jobb fülemre, az 
a baj. Ha nem hallok egyáltalán, az is 
baj. Miért nincs nekem még egy fülem, 
az a baj.”  D. V.

átértékeled? 
Újpesti arc a népszerű klipben



A bajnoki bronzéremért folyó csatáro-
zás első két összecsapását megnyerték 
a lányok, egy apró vereség ugyan be-
csúszott a sorba, de ettől függetlenül, 
a Megyeri úti csata előtt továbbra is 
egy győzelemre álltak a harmadik hely 
megszerzésétől.

– Tudtam, hogy óriási esélyünk van a 
találkozón – mondta a mérkőzést köve-
tően a vezetőedző. – Éreztem, nem tör-
ténhet baj, pedig a gödöllőiek egy lapra 
tettek fel mindent, és jól is játszottak. 
Végig a kezünkben tartottuk a meccs 
irányítását, nem volt okunk az izgulásra. 

Talán csak egy alkalommal kellett bele-
nyúlnom a játékba, amikor a negyedik 
szettben, amikor már a zsebünkben 
érezhettük a bronzérmet, egy picit meg-
torpantunk. Az időkérés alatt megnyu-
godtak a lányok, és ennek köszönhető-
en, mondhatom, sima lett a vége.

A lila-fehér játékosok egymást múl-
ták felül a találkozón. Ha kellett, kisegí-
tették egymást, máskor úgy szolgálták 
ki a társakat, ahogy az a nagykönyvben 
van megírva. Repültek, vetődtek, pon-
tosan ütöttek, foghatatlannak tűnő 
labdákat hárítottak. A szakemberek 
szerint is megérdemelten győzték le a 
nagy riválist.

– Nem könnyű bármit is mondani 
egy ilyen mérkőzés és egy ilyen év után 
– nyilatkozta boldogan Milodanovics 
Andrea. – Egy gyönyörű évet zártunk 
egy gyönyörű csapattal. Nagyon büszke 
vagyok a lányokra, az elvégzett munká-
ra, a hozzáállásra, mindenre, amit az 
egész szezon alatt csináltak. Köszönöm 
minden játékosnak a munkáját, és azt, 
hogy odafi gyeltek rám az egész évben. 
Tiszteletben tartották, amit kértem tő-
lük, azt csinálták, amit megbeszéltünk. 
Bízom benne, hogy mindenki magá-
énak érzi ezt a harmadik helyet. Első 
nekifutásra ez egy tökéletes év volt szá-
momra, remélem a lányoknak is.

– A csapat egy új „játékossal” is gaz-
dagodott…

– Igen. Újra szeretném kiemelni a 
szurkolókat, hiszen elképesztő atmo-
szférát varázsoltak a csarnokba. A sze-
zon első hazai mérkőzésén még alig 
tizenöten szorítottak nekünk a hely-
színen, az év végén pedig állandó volt 
a telt ház. Egy ilyen fantasztikus publi-
kum előtt szinte képtelenség veszteni.

 (gergely) 

Május első hétvégéjén rendezték meg a 
kerekesszékes vívó világkupa montreali verse-
nyét. Az UTE sportolója, Krajnyák Zsuzsa há-
rom érmet, egy aranyat és két bronzérmet szer-
zett. Az újpesti paralimpikon számára nagyon 
jól indult a szezon, hiszen az idei versenyekről 
egyszer sem tért haza fényes érmek nélkül. 

Alig ért földet a ferihegyi repülőtéren a gép, 
Zsuzsi máris a vívóterem felé vette az irányt. 
Amint azt elmondta, nincs idő arra, hogy hosz-
szabb időt pihenjen, ugyanis rengeteg kihívás 
előtt áll, az idei év a legfontosabb számára, hiszen 
a riói olimpiára kell kvalifi kálnia magát a nemzet-
közi versenyeken. 

– Nagyon sűrű a mezőny, és Rióban versenyszá-
monként csak egy sportoló képviselheti hazáját a 
játékokon. Ha lehet, valamennyi kvótaszerző ver-
senyen el szeretnék indulni, mert a világranglista-
helyezések alapján osztják ki a repülőjegyeket. 

– Úgy tudom, két szakágban is előkelő helyen 
állsz a ranglistán.  Eldöntötted már, hogy a tőr 
vagy a párbajtőr mellett teszed le a voksodat?

– Edzőimmel sokat agyaltunk már a kérdésen, 
és még nem tudtunk megállapodni. Az igazat 
megvallva, ha Feczner Viktorral beszélgetek, csak-
is a tőr kerül a látótérbe. Viszont, ha a párbajtőr- 
válogatott kapitánya, Kovács Iván állna most itt 
a hátam mögött, akkor lehet, nem merném még 
kijelenteni, hogy a tőr a szívem csücske. Minden-
esetre rövidesen elő kell állnom a farbával. 

– Tedd meg most. Szóval: tőr vagy párbajtőr?
– Jó, legyen. Tőr!
– Olimpián már indultál, érmeket is nyertél, de 

azt tudom, a legfényesebb medál még hiányzik a 
gyűjteményedből.

– Remélem, illetve nagyon akarom, hogy Ri-
óban enyém vagy a miénk legyen az aranyérem. 
Ezért dolgozunk, hiszen egy sportoló miért is 
utazna el az olimpiára, ha nem a győzelemért. Én 
is, és a lányok is azért hajtunk, hogy az aranyat a 
nyakunkba akaszthassák Rio de Janeiróban. 

– Csapatban vagy egyéniben jobbak az esélyek?
– Mint említettem, nagyon erős a mezőny, a 

kínaiak, a koreaiak igen veszélyesek mindenkire. 
Persze, ha arra gondolok, hogy most, Montre-
alban sikerült legyőznöm a legjobbakat, akkor 
nincs mitől tartanom az egyéniben sem.  A csa-
patunk sem esélytelen, sőt úgy fogalmaznék, az 
egyik esélyes a végső győzelemre. Jól együtt va-
gyunk a lányokkal. Kanadában, a párbajtőrözők 
csapatversenyében például Dani Gyöngyi, Veres 
Amarilla és jómagam a negyeddöntőben 45-35-
re vertük a fehéroroszokat, a döntőbe jutásért 
42-30-ra legyőztük Oroszországot, és az aranyére-
mért is magabiztos 39-27-es győzelmet arattunk a 
mindig veszélyes franciák ellen. Tehát jók az elője-
lek, csak sérülés ne jöjjön közbe.

– Kislányod számolja az érmeidet?
– Nem csak számolja, hanem kéri, hogy a ver-

senyekről hozzak neki egy újabbat. Remélem, Rió-
ból arannyal lepem meg Zselykét. G. G. 

Bronzérem a bajnokságban
Az UTE röplabdás lányai idén már bezsebeltek egy bronzérmet a Magyar Kupában. A 
szólás szerint evés közben jön meg az étvágy, a lila-fehérek már akkor kijelentették, haj-
tanak a bajnoki éremre is. Az eldöntőt ugyan elvesztették, de a Gödöllő elleni bronzcsa-
tára alaposan felkészültek Milodanovics Andrea tanítványai. Hazai környezetben, négy 
játszmában le is győzték a nagy riválist, a fantasztikus szurkolók legnagyobb örömére. 
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Krajnyák Zsuzsinak csak az 
olimpiai aranyérem hiányzik 
a gyűjteményéből
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Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön: 10-től 17 óráig. �  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

Díja: 945 Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 
árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu. Részletes információ: www.ujpest.hu

NYITVA TARTÁS: 
10-18  óráig ebédidő: 13-14 óráig   
Nyitva tartástól eltérő időpontban 
is állok rendelkezésükre.
HÍVJANAK BÁTRAN!
Megyeri út 210.
Tel.: 06-20-444-0972 
e-mail: ilkaoptika@gmail.com
www.ilkaoptika.hu

FIGYELEMFELHÍVÁS!  
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

SZEMÜVEGDOKTOR!

Szemüvegkészítés helyben, jól felszerelt  
műhelyben, rövid határidővel, garanciával!        

Komplett szemüveg: 7990 Ft 
(választható keretbe, vizsgálattal, elkészítéssel együtt!)
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FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők június 1-jén, 
hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők június 1-jén, hétfőn 18-tól 19 óráig tartanak fogadó-
órát. Helyszín: Fidesz Iroda
Jókay Attila június 8-án, hétfőn 17-től 18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária; Bartók Béla önkor-
mányzati képviselők június 9-én, kedden 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz 
Iroda 
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő június 22-én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz Iroda 

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-től 18 óráig. Helyszín: 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében (1046 Budapest, Nádor u. 1.). A 
fenti fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369-4205 telefonszámon!
Dr. Barrel Zoltán minden hónap első szerdáján 17-től 18 óráig. Helyszín: Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.) Előzetes bejelentkezés és idő-
pont egyeztetés a 06 30 400-9297 telefonszámon lehetséges!

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-től 17 óráig lehetséges.

NÉPSZIGETI KIRÁNDULÁS
Következő kirándulásunk május 29-én, pénteken lesz, a Népszigetre megyünk. Találkozó 10 óra-
kor a Gyöngyösi úti metró megállóban. Természetjáró körünk védnökei: Dr. Trippon Norbert ke-
rületi elnök és Horváth Imre országgyűlési képviselő. Azokat is várjuk baráti közösségünkbe, akik 
eddig még nem jöttek velünk!  MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

Ingatlan eladó
� Elcserélném vagy eladnám Budakeszi (Nagyszénás-
zugban) zártkerti ingatlanomat. 585 m2-es telek, 30 
m2-es téglaépület + melléképület, víz, villany van. A 
belterülethez legközelebb elhelyezkedő telek, lakó-
környezet ideális. IV-XIII. ker.-ben lakáscsere érdekel. 
Ár: 7.5 M Ft, tel.: 06-30 771-1186

� Fót-Öreghegyen 1098 m2-es zártkerti, budai he-
gyekre panorámás telek eladó. Víz, villany, gáz az 
utcában. Tel.: 06-20 343-3569

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

Ingatlant vesz
� Káposztásmegyeren magánszemély eladó lakást 
keres. 80-90 m2, 2+2 szoba. Tel.: 06-70 637-8550

Ingatlant kiad
� Siófok-Sóstón nyaraló eladó-kiadó. Tel.: 233-0907, 
06-30 242-8355

� Albérlet kiadó május végétől 1 dolgozó hölgy ré-
szére. 30 m2-es, külön bejáratú házrész, szoba, kony-
ha, WC, és zuhanyzóval. Bérleti díj 50 000 Ft/hó + 
25 000-Ft/hó rezsi 2 havi kaucióval, Újpest családi 
házas, csendes övezetében Megyeren. Érdeklődni: 
06-20 629-7468

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

� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal ma-
tematikatanár-szakos egyetemi hallgató. Házhoz me-
gyek! Tel.: 06-30 572-7416

Régiség
� BOROSTYÁNÉKSZER-FELVÁSÁRLÁS 1000 Ft-
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 legmagasabb áron készpénzért vásá-
rol, használt bútorokat, festményeket, órákat, dísztár-
gyakat, porcelánokat, kerámiákat, kristályt, szobrokat, 
csillárt, hangszert, könyveket, írógépet, varrógépet, 
szőrmét, bizsukat, hagyatékot. Hívjon! Elsőként, több 
százezret fizetek, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20 597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ira-
tot, képeslapot, katonai tárgyakat. Antik, régi bútor, 
pénz, jelvény, kitüntetés, ezüst, porcelán, akár teljes 
hagyaték is érdekel. Régi dolgait tegye pénzzé. Azon-
nal fizetek! Bármilyen lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-
20 924-4123 

Szolgáltatás
� 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

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

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

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

Közös képviselő
� Aktuálissá vált a közösképviselő-váltás? Válasszon 
minket közös képviselőnek. Mi Újpesten az 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

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

Sport
� Még nem késő elkezdeni! Sportolni, kirándulni, 
fogyni vágyó hölgyek és urak jelentkezését várjuk 
Nordic Walking egyesületünk edzéseire az újpesti 
Farkaserdőbe. Információ és jelentkezés: Török Lili. 
Tel.: 06-30-601-5466, utkeresonordicwalking.hu

Újpestért 
Egyesület

Az EUROFAMILY dinamikusan fejlődő 
és bővülő csapatába férfi/női

ELADÓ-PÉNZTÁROS
munkatársat keresünk budapesti munkavégzéssel.

Az EUROFAMILY célja, hogy 36 üzletből álló hálóza-
tán keresztül több mint 450 munkavállalójával minőségi 
háztartási, vegyi, papír és édesipari termékeket juttasson 
el kedvező áron vevőinek, üzlet- és életfilozófiájával példát 
mutatva és biztonságot adva a környezetünkben élőknek.

Feladatok és felelősség:

Elvárások:

Munkavégzés helye:

Jelentkezés:

karrier@eurofamily.hu
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Az Újpesti Piac akciói:

Zöldség-gyümölcs
A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél szabadföldi eper 579 Ft/kg, újburgo-
nya 199 Ft/kg, cukor-zöldborsó 299 Ft/kg, cukkini 349 Ft/kg, új sárgarépa 189 
Ft/kg, karalábé 79 Ft/db.

Rozvadszky Tibornál a Lipót Pékséggel szemben cseresznye 799 Ft/kg, pap-
rika 499 Ft/kg, fürtös paradicsom 499 Ft/kg, parázsburgonya 249 Ft/kg.

Hús akciók
CSAK KEDDEN a Kedves Hentesnél a Kiscsarnok oldalában sertés grillkol-
bász 1590 Ft/kg, házi sertés parasztmájas 1590 Ft/kg, házi sertészsír 680 Ft/
kg, csemegeszalonna 999 Ft/kg, tokaszalonna 999 Ft/kg, lángolt kolbász 999 
Ft/kg, házi füstölkolbász 999 Ft/kg, dévaványai parasztkolbász 2100 Ft/kg, 
dévaványai szalámi 2400 Ft/kg.

CSAK SZERDÁN az Optimus Kft.-nél a Kiscsarnok oldalában házi hízott ka-
csacomb 1499 Ft/kg, hízott kacsamájdarabok 1800 Ft/kg, sertésdagadó 1100 
Ft/kg, sertéskaraj 1199 Ft/kg, sertéslapocka 1150 Ft/kg, marhafelsál 2290 Ft/kg.

Május 24-én, pünkösd vasárnapon és május 25-én, pünkösd hétfőn a Piac zárva.

Május 31-én  lufi hajtogató bohóc várja a kicsiket, gyermeknap alkalmából 
kedveskedünk a piacra látogató családoknak.

A Piac vasárnap továbbra 

is nyitva 7-től 14 óráig.

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

Kedves Hentes

Sárgarépa Kft

Kárpáti SZERVIZ
27 ÉVE ÚJPESTEN

Mosógép, villanytűzhely,
bojler javítása garanciával!

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

www.karpatiszerviz.hu

45 év feletti férfi ak leggyakoribb betegsége! Fedezze fel időben a tüneteket! Lakossági felvilágosító előadás!

Előadó: DR. SZŰCS LÁSZLÓ urológus-főorvos

Téma: Jóindulatú prosztata  megnagyobbodás tünetei és kezelési lehetőségei
Az előadás időpontja: 2015. június 3. szerda, 17.00 óra

Helyszín: Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet, VI. emeleti előadóterem (611-es helyiség) (1046 Budapest, Görgey A. u. 30.)

Minden érdeklődőt várunk! www.ujpestiszakrendelo.hu 

Rozvadszky Tibor standja

Kedves Olvasóink! Az Újpesti Napló következő száma 2015. június 4-én jelenik meg.
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Délelőtt tíz órától már lufi hajtoga-
tással, ÖKO-játékkal, kézműves fog-
lalkozással és a Magic Box játékaival 
várják a gyerekeket. Ha már a szülők 
is megitták a reggeli kávét, jöhet egy 

közös torna. A délelőtt további része 
a tánc jegyében telik majd. Színpad-
ra lép az Egységes Gyógypedagógia 
Intézmény táncegyüttese, majd a 
Panic Crew Hip-Hop Tánciskola és a 

Jamland Hip-Hop Táncegyesület. Egy 
gyors ebéd után érdemes lesz újra 
visszatérni a színpadhoz. Két órától 
a 2010-es Megasztárból ismert Patai 
Anna énekel, majd a 2014-es év fel-

fedezettje, a Spoon zenekar lép szín-
padra. 15 óra 30 perctől a Különleges 
Eleven Zenészek Előadói Közössége 
játszik majd. Előadásukkal arra hívják 
fel a fi gyelmet, hogy a zene minden 
lelki és testi problémára egyaránt 
megoldást jelent. A kora esti fellépők 
sorát a 2014-es X-Faktor győztese, 
Tóth Andi nyitja meg, majd a Janet 
G. acoustic és egy latin táncbemutató 
következik. 18 órától Újpesten is de-
bütál az Új Fiesta együttes, a napot 
pedig Kovács Áron és a Starmachine 
zárja.  D.V.

A majális után a május 30-i 
Családi Napra is kitelepül a 
kártyairoda. Az újpestiek a 
rendezvény egész ideje alatt 
igényelhetik, illetve, akik erről 
értesítést kaptak, átvehetik a 
korábban (május 15-ig) igényelt 
ÚjpestKártyáikat. Április 15-
étől kizárólag ÚjpestKártyával 
vehetőek igénybe az önkor-
mányzat intézményeiben az új-
pestieknek biztosított kedvez-
mények, így a kártya megléte 
különösen fontos!

Újabb szabadtéri rendezvény
A Káposztásmegyeri Nap után a Víztorony lábánál folytatódnak a szabadtéri progra-
mok. Május 30-án a Családi Napon találkozhatunk ismét. 


