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ÖNKORMÁNYZATI DÍJAK
A gyermeknap és a pedagógusnap 
találkozásakor adták át az önkor-
mányzat saját alapítású díjait, ame-
lyekkel a legeredményesebb peda-
gógusokat, tanulókat, diákspor-
tolókat, a diákközösségekért tevé-
kenykedőket ismerik el.  8-9. oldal 
 

KÖZÖSSÉGI TÉR
Rövid időn belül elkészül a Szilas 
Családi Park, Újpest legnagyobb 
közösségi zöld területe, ahol min-
den korosztály megtalálja a maga 
kikapcsolódását a vizes játszótéren, 
a KRESZ-parkban vagy a tengó- és a 
kosárlabdapályán.  5. oldal

ÚJPEST SZIGETEL
Négy hétvégén vár a Generali Gyerek 
Sziget, ahol Újpest most sportprog-
ramokkal, majd a Tarzan-sátorral 
lesz megtalálható. Az önkormány-
zat és a szervezők együttműködésé-
nek köszönhetően idén is ingyenes 
buszjáratok indulnak.  4. oldal

VB ÉS BAJNOK TERASZ
A 2014-es labdarúgó-világbajnoksá-
got Brazíliában rendezik június 12. és 
július 13. között. Önt és családját a 
Károlyi parkba, a Bajnok Teraszra vár-
ják, ahol az óriáskivetítőn követheti az 
eseményeket, és részt vehet a minden-
napos sportprogramokban.  13. oldal

W W W. U J P E S T .H U

A nemzeti összetartozás napján  

Június 4-én, a nemzeti emléknapon az önkormányzat a Gróf Esterházy 
János téren, nyomdai leadásunk idején pedig a Szent István téren, az 
Anyai fájdalom szobránál helyezte el koszorúit az 1920-as trianoni 
békeszerződés aláírására emlékezve, és hitet téve a magyarság 
államhatárok feletti összetartozása mellett. Az ünnep előestéjén az 
Ismerős Arcok zenekar irodalmi-zenés megemlékezését láthatták az 
újpestiek az Ady Endre Művelődési Házban. 
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Újpesté a kupa!  
Május 30-án, pénteken délelőtt adták 
át a Legsportosabb Város(ok)nak járó 
elismerést a Művészetek Palotájának 
épületében, a Bohém étteremben. 

Mint ismert, az elmúlt héten a Kihívás Napján ismét 
Újpest lett a győztes, megőrizve tavaly megszerzett 
első helyét és a Legsportosabb Város címet a hetven-
ezer fölötti lélekszámú települések kategóriájában. 

A díjakat Czene Attila, a Magyar Szabadidősport 
Szövetség elnöke, Vass Henrietta, a Magyar Olimpiai 
Bizottság szabadidősport-tagozati koordinátora és 
Szekeres Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak sportért felelős helyettes államtitkára adta át az 
elismerésben részesülő városok képviselőinek. D.V.

SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!

Az Újpestnek odaítélt díszes kupát és az oklevelet Wintermantel Zsolt polgármester vette át a polgármesteri hivatal munkatársai, 
Kovácsné Vincze Rita és Tóth Attila társaságában Czene Attila elnőktől (képünkön balra) 

Nyári 
színek
Újpesten sok az ápolt zöld 
terület, parkok, sétányok 
csábítanak nyáron is a vá-
rosi levegőre. A fák lomb-
koronái és az örökzöldek 
mellett a színpompás egy-
nyári virágok színesítik a 
városképet, amelyek szín-
világukkal lelkünkre is jó-
tékonyan hatnak. A sokfé-
le színes növény kiülteté-
se és gondozása az Újpes-
ti Városgondnokság fel-
adata.

A kora nyár beköszöntével az el-
múlt hét óta Újpest-szerte egynyá-
ri virágokat ültet az árvácskák he-
lyére az Újpesti Városgondnokság. 
Több tízezer tő begónia, bársony-
virág, látnokzsálya, lobélia, petúnia 
és egyéb virág kerül az ágyásokba, 
előre megtervezett forma- és szín-
világot alkotva.

– A virágok kiültetése folyama-
tosan történik – mondja Rádi At-
tila városüzemeltetésért felelős al-
polgármester. – Kiemelt hang-
súlyt fektetünk a növények és ta-
valy ősszel ültetett facsemeték lo-
csolására. Számos helyen automa-
ta rendszert építettünk ki, de ahol 
erre nincs, mód ott kézzel locso-
lunk. Folyamatosan öntözzük a vil-
lanypóznákra kihelyezett közel öt-
ezer futómuskátlit is. Hogy a virá-
gok hosszan tartóan virágozzanak, 
gyomlálunk, és folyamatosan szed-
jük le az elvirágzott szirmokat – 
fűzi hozzá Rádi Attila.

 U. N.

Intő példa
A  Hajló utcában található játszótéren kedden ültetett  
egynyári virágokat  az Újpesti Városgondnokság. Sajnos 
egy napot sem csodálhatták a környékbeliek, mert szerda 
reggelre valaki letaposta az ágyást. Újpest Önkormányza-
ta jelentős összeget fordít a parkok, terek, játszóterek szé-
pítésére. Mindazok, akik a pénzt és fáradságos munkát 
nem kímélve vandál módon rombolnak, a közösségnek 
okoznak jelentős kárt és persze bosszúságot.

Virágültetés a Szent István téren, a főplébánia-
templom szomszédságában

Szomorú kép Fotó: Újpesti Városgondokság
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Háziorvosi rendelők

Felújítás és
egységes arculat 
A Görgey úti Szakorvosi Rendelőin-
tézet átvétele és felújítása után Új-
pest Önkormányzata ebben az évben 
felújítja valamennyi gyermek- és fel-
nőtt-háziorvosi rendelőjét. A nagy-
szabású programról Wintermantel 
Zsolt polgármestert kérdeztük.

– Néhány már elkészült, de a java még hátravan a 
rendelők felújításából. Miért döntöttek a program 
megindításáról?

– Szokták mondani, ha egészség van, minden 
van. A városvezetés célja az, hogy Újpesten minél 
egészségesebb életet élhessen mindenki. Ezért szer-
vezünk annyi sportprogramot, ezért építettünk sa-
ját uszodát, hoztunk létre sportpályákat, Tarzan-
parkot, családi parkot. Ez a megelőzésre törekvés 
része az egészségügynek. De ugyanilyen fontos a 
gyógyítás. Ennek szellemében már eddig is jelentős 
fejlesztéseket végeztünk Újpesten. Átvettük és kí-
vül-belül teljesen felújítottuk a szakorvosi rendelőt. 
De nemcsak az épületet, hanem az orvosi eszközö-
ket is. Digitális röntgeneket, ultrahang-berendezé-
seket és sok más, korszerű felszerelést vásároltunk. 

Mivel felelősen gazdálkodik a város, így most lehe-
tőségünk nyílik arra, hogy valamennyi gyermek- és 
felnőtt-háziorvosi rendelőt felújítsuk.

– Milyen munkák zajlanak?
– A kollégáim részletesen megvizsgálták, hol 

mire van szükség. Minden rendelőben, az ott dolgo-
zó orvosokkal folyamatosan konzultálva, az igények-
nek megfelelő fejlesztéseket végezzük el. Ez festést, 

nyílászárócserét, adott esetben burkolatmegújítást je-
lent. Ahol szükséges, új padokat is beszerzünk. Az is 
jó hír, hogy klimatizálják a várókat, nem kell nyáron 
hőségben várakozni. Egységes, barátságos „újpesti” 
hangulatot kapnak a rendelők. Orvosi rendelőbe sose 
megy az ember örömmel, ezért arra gondoltunk, ha 
valamivel kellemesebbé tehető a várakozás, akkor mi 
is hozzájárulhatunk egy kicsit a gyógyuláshoz. U. N.

Az Újpesti Párbeszédben többször felmerült, hogy 
az autók számára kijelölt területek többségének 
rossz állapota és a helyhiány sok bosszúságot oko-
zott az újpestieknek. A helyzet megoldására ta-
vasszal nagyszabású parkoló felújításokba és férő-
helybővítésbe kezdett Újpest Önkormányzata. A 
Nyár utca és a Tél utca lakói néhány napja már 
teljesen megújult és kibővült parkolóban hagyhat-
ják autóikat.

– Az a tapasztalatom, hogy az újpestiek nem csu-
pán a nagyszabású fejlesztésekre fi gyelnek, hanem 

örülnek a kisebb, városszépítő, közérzetjavító be-
avatkozásoknak is – mondja Rádi Attila alpolgármes-
ter, aki egyben a körzet önkormányzati képviselője 
is. – A városvezetésnek fontos a lakótelepi terek, par-
kok megújítása, a közlekedési és parkolási feltételek 
javítása, ezért igyekszünk mindenhová eljutni. Fon-
tos, hogy ne feledkezzünk meg mozgáskorlátozott 
társainkról, ezért a parkolókban igény szerint moz-
gáskorlátozott parkolóhelyek is kialakíthatók, úgy 
ahogy ezt a Nyár utcai parkoló esetében már meg is 
tettük – teszi hozzá az alpolgármester. D. V.

A tavasz kezdetekor látott hozzá nagyszabású tervéhez, a felnőtt- és gyermek-háziorvosi rendelők 
megújításához az önkormányzat, amelynek során folyik a rendelők portálját és belső terét egyaránt 
érintő arculattervezés, az egységes falmatricák készítése, amely szintén a megújulás része. Eddig a 
Liszt Ferenc, a Vasvári, a Deák, a Sárpatak és a Berda utcai felnőtt orvosi rendelők újultak meg.

Téli-Nyári megújulás

A rendelők belső terét falmatricák is 
díszítik a megújulás részeként. A Deák 

utcai rendelőben dr. Diós Erzsébet 
háziorvossal és a betegekkel találkozott 

Wintermantel Zsolt

Rádi Attila alpolgármester (jobbról) és Szabó Zsolt városüzemeltetési 
főosztályvezető a megszépült helyszínen
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Ha június első hétvégéje, akkor – 
ahogy már megszokhattuk – ismét 
Generali Gyerek Sziget, a legnagyobb 
hazai családi esemény az Óbudai-szi-
geten, ahol ebben az évben Újpest 
mind a négy hétvégén vendégeske-
dik. Újpest Önkormányzata és a ren-
dezvény szervezői együttműködésé-
nek köszönhetően most is ingyenes 
buszjáratok szállítják az újpestieket 
Óbudára és vissza. 

Június 7-én újra elrajtol a gyereksziget ingyenes ren-
dezvénysorozata, hogy négy hétvégén át kikapcsolja, 
szórakoztassa, elbűvölje a legkisebbeket. Szombaton 
és vasárnap reggel 10-től este 6-ig töméntelen meny-
nyiségű programlehetőség várja a családokat. (Rész-
letes műsor a www.sziget.hu/gyereksziget oldalon)

A tavalyi siker után Újpest már az első hétvégén a 
Legsportosabb várostól elvárható, fergeteges, spor-
tokban gazdag programsorozattal várja a kilátoga-
tókat. A kicsiket hulahoppkarika, ugrókötél, karika-
dobás, ugróiskola, szivacslabdával célba dobás, mini 
kosárlabda, „horgászat”, míg a nagyobbakat kapura 
rúgás, pingpong, csocsó, tollaslabda, frizbi, labda-
ütögetős játék, labdakilövő, óriás sakk és malom, 
trambulin, valamint Sportos Újpest-totó is várja. A 
sportfeladatokat teljesítők pontokat gyűjthetnek, 
amelyeket a kitelepült pontboltban válthatnak be.

A második hétvégétől a Tarzan-sátor is a sziget 
vendége lesz, benne az óriás társasjátékkal, de velük 
tart a MagicBox, a gondolkodtató játékok boltja is, 
amely családi-, konstrukciós építőjátékokat és logi-
kai játékokat visz a gyerekszigetre.  G. R.

A gyerekszigetre az újpesti családok ezúttal is 
ingyenes buszjárat segítségével juthatnak ki.  

A busz indulási időpontja: 
–  az Óbudai-szigetre szombaton és vasárnap 

10 és 17 óra között óránként; 
– vissza Újpestre 10.30-tól 17.30-ig óránként.

Indulási hely Újpesten, az István út Jókai utca 
és Petőfi  utca közti szakaszán (az új városhá-
za közelében). 

Visszaindulás az Óbudai-szigetről a K-híd 
utáni parkolóból.

Újpest ismét szigetel!

Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Ok-
tató Általános Iskola diákjai egy év ki-
hagyással idén újra Tanévbúcsúztató 
Gálával zárták az elmúlt hónapok fá-
radalmait, és köszöntötték a hama-
rosan megkezdődő nyári szünetet. 
A gyerekek az Ady Endre Művelődé-
si Ház színháztermében kétszer egy 
órás műsorral kedveskedtek szüleik-
nek, nagyszüleiknek, bemutatva szín-
játszó, tánc- és énektudásuk. A gála-
műsor vendége volt dr. Molnár Sza-

bolcs alpolgármester, aki az önkor-
mányzat nevében városzászlót nyúj-
tott át Mező Jánosnak, az iskola igaz-
gatójának. 

– Közösségek nélkül nincs ered-
mény. Fontosnak tartjuk a tanintéz-
mények közösségét, akik munkájuk-
kal hozzájárulnak Újpest sikereihez. 
Az összetartozást megerősítve Újpest 
egyik jelképét ajándékozzuk az isko-
láknak – mondta az ünnepségen az 
alpolgármester.  D.V.

Családias hangulatban, volt és jelen-
legi diákok, szülők és „a faipar sze-
relmesei” jelenlétében nyitott meg 
június 2-án a Kozma Lajos Faipa-
ri Szakközépiskola végzős tanulói-
nak vizsgamunka-kiállítása, amelyet 
Wintermantel Zsolt is megtekintett. 
A tárlaton bemutatott vizsgaremekek 
azt érzékeltetik, hogy a faipari szakma 

ma is keresettnek számít, az iskola di-
ákjai pedig amellett, hogy előkelő he-
lyezést érnek el szakmai versenyeken, 
nagy számban helyezkednek el a szak-
mában, és tanulnak tovább ezen a te-
rületen. A nagyközönséget, köztük a 
pályaválasztás előtt állókat, június 23-
ig várják a kiállításra hétfőtől szom-
batig 10 és 18 óra között. MOA

Tanévbúcsúztató

Diákok alkották

A gálaműsoron dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester adta át a városzászlót 

Mező János igazgatónak

A faipari szakma ma
 is keresettnek számít
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Szerencsések vagyunk, mi, újpestiek, hiszen városunkban sok helyütt van egy kis virágos, árnyas 
zöld terület, ahol megpihenhetünk. Hamarosan újabb üde, szép parkkal gazdagodunk, hiszen el-
készül a Szilas Családi Park, Újpest legnagyobb közösségi zöld területe, ahol minden korosztály 
megtalálhatja a maga kikapcsolódását. A park részeként vizes játszótér, KRESZ-, tengó- és kosár-
pálya is épül, lesznek pingpong-asztalok, amelyek biztosítják a szórakozást az egész családnak. A 
kutyásokról sem feledkezett meg az önkormányzat. A 25 ezer négyzetméteres szabad kutyapark-
ban bátran elengedhetik póráz nélkül kedvenceiket a gazdik, persze csak a kutyaparkban érvé-
nyes szabályok betartásával.

A piknikezés örömei sokunknak csak nagyobb, távolabbi kirándulások alkalmával adatik meg. 
Idén nyártól ehhez nem kell feltétlenül messzire menni. A Szilas Parkban az új focipályán apa rúgja 
a bőrt, a csemete a vizes homokozóban lesz nyakig sáros, majd a család együtt kockás pléden meg-
pihenve fogyaszthatja el az anyukák által elkészített harapnivalókat. 

– Itt lakunk az Izzó-lakótelepen, így garantáltan ki fogjuk használni a megújult Szilas Park nyújtotta 
lehetőségeket. Nekünk is pihenést és kikapcsolódást nyújt, és persze együtt lehetünk, ez is nagy elő-
nye – meséli egy anyuka, aki családjával az elsők között próbálta ki a Szilas parki pikniket.  D. V.

Elkezdődött a munka
Korábban már beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat forga-
lomcsillapított övezetet alakít ki a Váci út–Fóti út–Megyeri út és 
a Szilas-patak által határolt területen. A városvezetés ezzel az in-
tézkedéssel kívánja megóvni a kertvárosiak nyugalmát az átmenő 
forgalomtól és a száguldozó autósoktól.

– Számos megkeresést kaptunk közvetlenül vagy az Újpesti Párbe-
széden keresztül, hogy a forgalmas útvonalakat kis utcákban elkerü-
lő autósok sok kellemetlenséget okoznak a Megyeren élőknek. Éppen 
ezért úgy gondoltuk, hogy Istvántelek után most itt is szükséges a for-
galomkorlátozás – magyarázza dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő. Az elképzelés már 
több mint terv, a forgalomcsillapított zóna kialakítása ugyanis a napokban megkezdődött.

– A balesetek megelőzésének és a forgalom csökkentésének érdekében közel harminc fek-
vőrendőrt építünk, és sebességkorlátozást vezetünk be a városrészben. A várhatóan július 
végére befejeződő munka során hosszabb forgalomkorlátozásra nem kell számítani, de min-
denkit arra kérünk, hogy fokozott fi gyelemmel közlekedjen – emeli ki Rádi Attila (képünkön) 
városüzemeltetésért felelős alpolgármester. D. V.

Újpest vonzó a 
vállalkozásoknak
A csomagolástechnika szinte teljes palettáját felvo-
nultató, száz százalékban magyar tulajdonú cég vá-
lasztotta bővülésének színhelyéül Újpestet, és nyitot-
ta meg üzletét a város gazdasági szereplőinek jelen-
létében a Külső Váci úton június 2-án. Wintermantel 
Zsolt a város múltját is felidézve üdvözölte, hogy 
újabb egység adhat újpestieknek munkát.

A több mint húsz éve működő, csomagolástechni-
kai termékeket gyártó és forgalmazó cég a vonzó pi-
aci környezet és a kedvező elhelyezkedés miatt dön-
tött úgy, hogy Újpesten nyitja meg új egységét, amely 
reményei szerint hamarosan a kiskereskedelmi tevé-
kenységük zászlóshajójává válik. Ünnepélyes üzletnyi-
tó rendezvényükre a város polgármesterét és Újpest 
gazdasági életének szereplőit egyaránt meghívták.

Wintermantel Zsolt rövid nyitóbeszédében üd-
vözölte az új kereskedelmi egységet. Kiemelte, 
örömteli számára, hogy a nagyvállalatok mellett 
egyre több kis- és középvállalkozás találja meg ma-
gának a működéséhez szükséges környezetet Újpes-
ten, a Wanapack pedig cégeket és magánszemélye-
ket egyaránt kiszolgál.

A város múltját felidézve azt mondta, Újpest va-
laha az ország negyedik legnagyobb iparvárosa és 
mindig is befogadó közösség volt, a gazdasági kap-
csolatok ápolására ma is odafi gyel: ennek jegyében 
zajlanak például a gazdasági találkozók, és ugyanezt 
szolgálja az Újpest Kártya-program is.

Bővebben: www.ujpest.hu M. O. A.

Kikapcsolódás mindenkinek

Újpest Önkormányzata közel harminc fekvőrendőrt helyez el 
és sebességkorlátozást vezet be a megyeri városrészben

Piknikezők a Szilas 
Családi Parkban

A Wanapack tudatosan választotta a vállalkozás bővítéséhez Újpestet

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

GAZDASÁGILAG IS JÓ DÖNTÉS
Nagy az átmenő forgalom, megtalálják az agg-
lomerációból Pestre járók, de a helyi lakosok is 
könnyen eljutnak ide. Emellett a nagykereskedel-
mi tevékenység fellendülése is várható amiatt, 

hogy a környéken nagy számban található olyan 
cég, amely a hazai gazdasági élet jelentős szerep-
lője – tudhattuk meg a fejlesztés mögött álló üz-
leti gondolatmenetet Hopkáné Ráduly Tündétől, 
a Wanapack ügyvezetőjétől.  
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A körülbelül 1953-ban készült felvé-
tel a Szent László téri házakat ábrá-
zolja a tűzoltóság épületének tor-
nyából fotózva. A fi atal lakótelep 
házai között alig látunk fákat, még 
a Leiningen utca egyenes vonalát is 
követheti szemünk. Pedig 1950 előtt 
árnyas fák között sétálhattak itt és 
a közvetlenül hozzá kapcsolódó Hő-
sök ligetében az újpestiek. A tér dél-
keleti részén egy határkereszt zárta 
le a területet. A liget megközelítő-
leg 6300 négyzetméteres területét a 
város kedvezményes áron vásárolta 
gróf Károlyi Lászlótól 1932-ben. Cél-
ja az első világháború következmé-
nyeinek emlékére állítandó ország-
zászló elhelyezése volt. Az újpes-
ti országzászlót 1935. május 26-án 
avatták fel a Hősök ligetében (a mai 
SZTK-épületéhez közel eső oldalon – 
a szerk.). 

Az 1948 után bekövetkezett po-
litikai változások a liget felszámo-
lását eredményezték, helyére eme-
letes házak sora került. Pintér Béla 
tervezte a szocialista realista épí-

tészet korszakában egyedinek szá-
mító, 1951–1956 között felhúzott 
épületegyüttest. A fotón előtérben 
a 10-es számú épület homlokzatán 
– az időszak hangulatát hűen kifeje-
ző – „Éljen Rákosi!” felirat díszeleg. A 

lakóházak mögött a kertvárosi plé-
bániatemplom tornya magaslik. A 
fotó hátterében a kertes házak sora 
a mai Fóti út vonalában szűnik meg, 
még a korábbi Károlyi-majorság le-
gelője, szántóföldjei látszanak.

Mai fotónkon már mozgalmasabb 
a háttér. A szántóföldek helyén a zöld 
terület családi házakat rejt. Mögöt-
tük a nyolcvanas években épült Iz-
zó-lakótelep tízemeletesei, a kép bal 
szélén a Fóti úton lévő Híradástech-
nikai Intézet (Hiki) épülete, valamint 
a közelmúlt büszkesége, a Megyeri 
híd egyik pillére látszik. B. K.

A Szent László téri házak

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

Tízesvillamos 
– különjárat (16.)

Menjünk 
a klubba!
A mi időnkben nem létezett olyan, 
hogy „bulizás”! Buli igen – jó buli 
volt, vagy jobban is sikerülhetett vol-
na –, de olyan értelemben, hogy egy 
lényegében parttalan tevékenységről 
van szó, amiben minden van, lehet, 
meg semmi sem, nem létezett. Akko-
riban „klubélet” folyt. Összeszokott 
vagy összetartozó társaságok össze-
jövetelei erre a célra kiadott vagy át-
alakított helyiségekben.

Újpesten talán minden munka-
helyen volt ifjúsági klub. A két legis-
mertebb ezek közül a VTG (Vákuum-
technikai Gépgyár) klubja, a „Gépgyá-
ri Klub” a Szilágyi utcában, majd lett 
a törzsgyári klub, a Tungsram Ifjúsá-
gi Klub a Váci úton, az Izzó-kultúrház 
épületében. 

A Szilágyi utca kis, földszintes há-
zikójában, ami raktárból vagy felvo-
nulási épületből vált a gépgyári fi -
atalok kedvenc helyévé, nagy élet 
folyt. A parányi pultocskánál nyito-
gatták a parányi raktárból elővará-
zsolt söröket, a presszóasztalok mel-
lett jó társaságok jöttek össze. Vagy 
úgy, hogy „ottfelejtődtek” egy-egy 
gyűlés után, vagy úgy, hogy valami-
lyen okból valamilyen alkalomra ösz-
szejöttek. És szólt a zene! Nagyszerű 
bulik voltak.

A Váci úton, a törzsgyárban elő-
ször nem volt ilyen külön helyiség, 
de jó „dumálásokra”, jó együttlétek-
re, zenére, táncra is volt igény, vá-
gyott az ifjúság, ezért az irodaházi 
átjáró kis tárgyalójában meg néha a 
könyvtárban is engedtek klubrendez-
vényeket csinálni.

Ott fogadtuk az amerikai tanul-
mányútról éppen hazatért Vitray Ta-
mást, aki az egyik könyvtári íróasztal 
tetején ülve mesélt nekünk az USA-
ban akkor már oly divatos talk-show 
műfajáról és arról, miért választotta 
ő a műsorában, az Ötszemköztben 

az intim kamarahangulatot a harsá-
nyabb, zenés show helyett, amelyet 
később Friderikusz honosított meg 
nálunk.

Ott beszélgettünk, átadás után 
nem sokkal, a Hotel Intercontinen-
tal fi atal reklámfőnökével, aki be-
pillantást engedett a magyarorszá-
gi vendéglátás kulisszái mögé. Meg-
tudtuk tőle például, hogy közel hét-
száz feltételnek kellett megfelelni ah-
hoz, hogy az épületre ki lehessen ten-
ni az Intercontinental-reklámot és 
-logót. Meg hogy az avatás hetének 
dúsgazdag VIP-vendégei mindent el-

loptak, amit tudtak. A folyosóról a dí-
szes pisztolyokat, a mozdítható trófe-
ákat, további apróságokról már ne is 
essék szó. Hány magyar lakott a nyi-
tás óta eltelt három hónapban a ho-
telben? – kérdeztük kíváncsian tőle, 
mire ő diplomatikusan, mosolyogva 
csak azt árulta el, hogy mennyi forint 
– ma úgy írnánk: HUF – bevétele volt 
a szállodának azon idő alatt. 

De nagy sikere volt a „Költő és 
krimi” című összejövetelnek, ahol 
az egyik vendég Soós Zoltán, az ak-
kor divatos lírikus, a másik Ge-
rendai László rendőr alezredes, a 
BRFK akkoriban híres bűnüldöző-
je volt a gyilkossági osztályról. A 
„haknibrigádjuk”úgy lett, hogy a köl-
tő egy évre bekéredzkedett a főkapi-
tányságra, hogy részt vehessen nyo-
mozásokban, mintha odatartozna. A 
lehetőség nagy élményanyaghoz jut-
tatta. A minisztérium beleegyezett, 
és lett is kötet a poéta bűnüldöző 
kalandjaiból. 

A tánchoz meg a Faragó Judy ve-
zette Flottilla zenekar játszott – a fo-
lyosón. Jó „buli”volt. RÉTI JÁNOS

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Újpest akkor és most XLX. rész
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Jön a nyár, ilyenkor a gyü-
mölcsös ételek nagyobb sze-
repet kapnak a táplálkozás-
ban. Megjelennek a friss, vál-
tozatos ízű gyümölcsök. Elő-
ször az eper érik, ez az illatos, 
jellegzetes aromájú gyümölcs 
főleg sütemények készítésére 
alkalmas. Nyersen gyümölcs-
salátának fogyasztjuk. Ked-
velt összetevője a krémeknek, 
pudingoknak, kevert desszer-
teknek, turmixoknak.

Gyerekeknek kedveskedjünk 
gyümölcsös édességgel. Ké-
szíthetünk poharas desszer-
tet változatosan. Talpas po-
hárba tegyünk keksz-, babapis-
kóta- vagy zabkekszmorzsát, 

majd tejszínes krémet terít-
sünk rá. Ezt készíthetjük sajt-
krém, mascarpone, vajkrém 
hozzáadásával, vaníliaízesítés-
sel. A tetejére tesszük a darabos 
gyümölcsöt: epret, málnát, ki-
vit, cseresznyét, meggyet, ribiz-
lit, szedret. Végül díszít-
hetjük kókuszresze-
lékkel, mandu-
lával, dióval, 
mogyoró-
val.

Piskótatorták krémjébe, il-
letve a tetejére tehetünk mál-
nát, epret, ribizlit, cseresznyét, 
meggyet.

Készítsünk gyümölcsös tejbe-
rizst vagy rizsfelfújtat. Beletehet-
jük a gyümölcskeveréket, vagy 
a kihűlt készétel tetejére zsela-
tinos gyümölcszselét teszünk, 
majd hűtőben jól lehűtjük.

Itt a gyümölcsös 
gombócok 

ideje, a 
barackos, 

cseresznyés, epres, meggyes 
túrógombócé. A gombócok-
ba egy-egy szem gyümölcsöt 
teszünk. A túrós masszába te-
gyünk vaníliás cukrot és reszelt 
citromhéjat. Tejföllel, vanília-
sodóval vagy porcukorral tá-
laljuk. A burgonyatésztás gom-
bócot is tölthetjük epres, mál-
nás, barackos vagy szilvalek-
város változatban. A morzsá-
ban megforgatott gombóco-
kat nemcsak fahéjas cukorral, 
hanem kókuszos, darált diós, 
vaníliás cukorral is megszór-
hatjuk.

Jellegzetes magyar gyü-
mölcsös édesség a gyümöl-

csös rétes és a különféle pi-
ték, linzerek. Bátran variál-

juk a gyümölcsöket!
LETTNER ANNAMÁRIA 

dietetikus

Gyümölcsös ételek

A

Játszótérré 
változott 
az utca
Az idő kissé borús volt, és 
felhős, de az eső megkí-
mélte azokat a családokat, 
akik immár harmadik alka-
lommal találkoztak a gyer-
meknap apropóján a Vad-
gesztenye utcában. Szom-
baton egész nap vidámság, 
játék és fi nom falatok vár-
ták a gyermeknapozókat. 

már hagyományos gyermek-
nap szervezője, motorja a 
Vadgesztenye cukrászda és a 

Maki Játszóház. A cukrászda szépen 
feldíszítve, sok fi nomsággal és aján-
dék sütivel várta a gyerekeket. A Maki 
Játszóház pedig rengeteg izgalmas já-

tékot vitt a Vadgesztenye utcába, 
köztük egy ugrálóvárat, amely szin-
te egész nap tele volt ugrándozó gye-
rekekkel. A Tarzan Park egy hatalmas 
társasjátékkal színesítette a játéko-
kat. De volt még mini focipálya, ko-
sárlabdapalánk, csocsóasztalok, ping-

pongasztal, úgyhogy nem unatkoz-
tak a gyerekek, sőt a szüleik sem, akik 
szintén lelkesen vetették bele magu-
kat a játékokba. A megfáradt játéko-
sokat pedig a fi nom sütemények vár-
ták a Vadgesztenye cukrászdában. 
 J. M.

Már 17 943-an kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                 oldalt!    
www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

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

Minden korosztály 
jól érezte magát
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A gyermeknap és a pedagógusnap ta-
lálkozásakor a városháza dísztermé-
ben adták át május 30-án kora este 
az önkormányzat saját alapítású díja-
it, amelyekkel a város a legjobb tanu-
lókat, a kiváló diáksportolókat, a di-
ákközösségekért legtöbbet tevékeny-
kedőket, a Sándor István Újpest Gyer-
mekeiért díjjal pedig a gyerekek szel-
lemi fejlődéséért, lelki harmóniájának 
megteremtéséért munkálkodó, ered-
ményes pedagógusokat ismeri el.

Szinte állóhely sem maradt a városháza dísztermé-
ben, ahol József Attila A hetedik című verse után 
Wintermantel Zsolt köszöntötte a díjazottakat, a 
hozzátartozókat, az iskolaigazgatókat, a díszpol-
gárokat, és egyben örömmel állapította meg, hogy 
szűkös a terem, annyian jelentek meg ezen a jeles 
alkalmon.

– Ez az épület és terem munkára jött létre, de fé-
nyesebbek azok a napok, amikor díjakat adhatunk 
át. Egy közösség akkor erős, ha odafi gyel azokra a 
tagjaira, akik sokat tesznek érte. Senki ne gondol-
ja azt, hogy akik itt vannak, ne érdemelnék meg az 

elismerést – méltatta a díjban részesülőket a pol-
gármester.

A város saját alapítású díjaiból kiemelte a Sán-
dor István Újpest Gyermekeiért díjat, amely ebben 
az évben odaítélve, elnevezésében változott. Az ön-
kormányzat korábbi döntésének eredményeként a 
gyermekek nevelését felvállaló szalézi szerzetes őszi 
boldoggá avatásának tiszteletére az önkormányzat 
a díj elnevezésében is megörökítette Sándor István 
emlékét.

A polgármester beszéde után a Budapest IV. Ke-
rületi Babits Mihály Magyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium diákja-
it konferálta fel Czető Roland műsorközlő. A 11. b 
osztályos versmondók után a gimnázium népdal-
énekesei adtak elő egy szilágysági népdalcsokrot, 

majd a Sándor István boldoggá 
avatásának újpesti részfolyama-
tában közbenjáró Ozsváth Kál-
mán önkormányzati képviselő 
kapott szót, hogy az ifjúságne-
velést hivatásának tekintő szer-
zetesről szóljon. 

A műsor Karinthy Frigyes Találkozás egy fi atal-
emberrel című novellájával ért véget, amelyet a Ba-
bits-gimnáziumban tanuló tizenegyedikes Nagy 
Márton Ádám adott elő.

Az ünnepség a díjak átadásával folytatódott, 
amelyeket Wintermantel Zsolttól vehettek át a ki-
tüntetettek. Az elismerések mellé Lőrincz Róbert–
Kadlecovits Géza legújabb könyvét, A szaléziak nyo-
mában Újpesten című kötetet is ajándékba kapták.

A közösség elismerése pedagógusoknak, diákoknak

Sándor István Újpest 
Gyermekeiért díjban 
részesültek:

GUBÁN RÓBERTNÉ, 
a Homoktövis Óvoda óvodapedagó-
gusa, vezetőhelyettese
1979-ben kezdte a pedagógusi pá-
lyát, munkáját 1990-től a Homoktö-
vis Óvodában óvónőként folytatta. 

Közreműködött az óvoda megnyi-
tásában, meghatározó személyiség a 
testületben, vezetőhelyettesként is. 
Rendkívüli hivatástudattal, lelkiisme-
retességgel vesz részt azóta is a cso-
port és az intézmény nevelő tevé-
kenységében. Vezetésével működtek 
a minőségbiztosítási körök, szakmai 
csoportok, koordinálta a Helyi Óvo-
dai Program megírását és annak fe-
lülvizsgálatát. 

A LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS 
ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE
A testület 2007-ben egy intézmény-
átszervezés folyamán alakult meg. 
A gyermekek között a sérült és hát-
rányos helyzetű tanulók nevelé-
se, oktatása nehezítette a pedagógi-
ai munkát. A testület bizonyított, s 
a másságot elfogadó attitűddel segí-
tette az intézménybe integrált moz-
gássérült, gyengén látó, beszédfogya-

tékos, autista, részképességzavarral 
és magatartási problémákkal küzdő 
tanulókat a fejlődésben. Pedagógiai 
eszköztáruk megújulásával válaszol-
tak a modern kor kihívásaira. Részt 
vettek a TÁMOP-pályázaton, s előny-
ben részesítették a kompetenciaala-
pú oktatási formákat és módszere-
ket. A szemléletváltás során a mód-
szer- és eszköztár fejlődött, s – az ok-
tatási-nevelési folyamat alapértéke-
it megőrizve – gondolkodásában is 
megújult a testület. A tanárok, a ta-
nulók, szülők és a külső segítők köz-
reműködésével kifestették az épüle-
tet, megújult a könyvtár, új szaktan-
termek jöttek létre. A pedagógusok 
színvonalas munkáját jelzi a tehetsé-
ges tanulók tanulmányi versenyeken 
elnyert számtalan díja, eredménye.

NITSCHNÉ SZELES ZSUZSANNA, 
a Benkő István Református Általános 
Iskola és Gimnázium pedagógusa
Szüntelenül fejleszti szaktudását, s tö-
rekszik a naprakész ismeretek elsajátí-

Újpest polgármestere, Wintermantel Zsolt társaságában a Sándor István Újpest Gyermekeiért díjasok: Nitschné Szeles Zsuzsanna, Péntekné 
Harrach Zsuzsa, Gubán Róbertné, Pál Lászlóné (a Lázár Ervin Általános Iskola képviseletében), valamint Sebestyénné Cseke Ilona

Díjazottak és vendégek a díszteremben
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ÚJPEST KIVÁLÓ TANULÓJA 
DÍJBAN RÉSZESÜLT:
�  Groszmann Kinga, a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. z 
osztályos tanulója

�  Horváth Ágnes, a Budapest IV. Kerületi Babits Mi-
hály Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Gimnázium 12. b osztályos tanulója

�  Karczub Tímea, az Újpesti Könyves Kálmán Gim-
názium 12. d osztályos tanulója

�  Orosz Bence, a Megyeri Úti Általános Iskola 8. b 
osztályos tanulója

�  Öcsi Rebeka, az Angol Nyelvet Emelt Szinten Okta-
tó Általános Iskola 8. b osztályos tanulója

�  Szabó Zsófi a Judit, a Budapest IV. Kerületi Babits 
Mihály Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola és Gimnázium 12. a osztályos tanu-
lója

�  Zsinka Bernadett, az Újpesti Károlyi István Általá-
nos Iskola és Gimnázium 11. b osztályos tanulója

KIVÁLÓ DIÁKKÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT 
DÍJBAN RÉSZESÜLT:
�  Balla Barbara, az Újpesti Károlyi István Általános 
Iskola és Gimnázium 11. évfolyamos tanulója

�  Fűrész Zsófi a Bernadett, a Budapest IV. Kerületi 
Babits Mihály Magyar–Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola és Gimnázium 12. évfolya-
mos tanulója

�  Oarga Dalma, a Lázár Ervin Általános Iskola 7. év-
folyamos tanulója

ÚJPEST KIVÁLÓ DIÁKSPORTOLÓJA 
DÍJBAN RÉSZESÜLT:
�  Fodor Flóra szinkronúszó, az Újpesti Homoktövis 
Általános Iskola 8. b osztályos tanulója, a BVSC-
Zugló sportolója

�  Kiss Petra úszó, az Angol Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskola 8. b osztályos tanulója, a 
Darnyi Tamás Sport Club sportolója

�  Martinek Richárd atléta, az Újpesti Szűcs Sándor 
Általános Iskola 8. b osztályos tanulója, az Újpesti 
Torna Egylet sportolója

�  Pintér Bálint kajakozó, az Újpesti Homoktövis Ál-
talános Iskola 8. b osztályos tanulója, az Újpesti 
Sport és Természetjáró Egyesület sportolója

�  Ötvös Patrik dzsúdózó, az Újpesti Bene Ferenc Ál-
talános Iskola 5. a osztályos tanulója, az Újpesti 
Torna Egylet sportolója

tására. Ennek köszönhetően már fi ata-
lon a napközis munkaközösség, majd 
az alsó tagozatos munkaközösség ve-
zetője lett. Munkáját mindig ponto-
san, szakmailag kifogástalanul végzi. 
Mosolygós, empatikus, szelíd, de hatá-
rozott személyisége, igényessége miatt 
az iskola első hat évfolyamának igazga-
tóhelyettese. Türelemmel és kitartóan 
keresi meg a problémák valódi okát, s 
nem nyugszik, amíg megfelelő megol-
dást nem talál. Sugárzik belőle a gyer-
mekszeretet, a gyermekekért való fe-
lelősség és a nyugalom. Szakmai igé-
nyességét tükrözi, hogy több mód-
szertani képzésen, tanügy-igazgatási 
és vezetői képzésen is részt vett.

PÉNTEKNÉ HARRACH ZSUZSA,
az Újpesti Homoktövis Általános 
Iskola fejlesztőpedagógusa 
Feladatait nagy hozzáértéssel és el-
hivatottsággal végzi. Kiemelkedő 
szakmai munkája iskolai szinten 
összefogja a fejlesztőmunkát. Tanu-
lói dobogós helyezést értek el a sa-
játos nevelési igényű gyermekek ke-
rületi szépíróversenyén. Az egyé-
ni igényeket fi gyelembe véve, ru-
galmasan alakítja, formálja a fej-
lesztési programot a tanulók szá-
mára, s ha szükséges, az előírt-
nál jóval több időt fordít megva-
lósításukra. A szülőkkel is rendkí-
vül jó kapcsolatot ápol, akik biza-

lommal fordulnak hozzá. A tantes-
tület szavazata alapján 2012-ben az 
„Év Tanára” volt. 

SEBESTYÉNNÉ CSEKE ILONA,
a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola pedagógusa
Iskoláit kitűnő eredményekkel vé-
gezte, pedagógusként először ne-
velőotthonban dolgozott. 1984 
óta mostani iskolájának szaktaná-
ra. Szívvel-lélekkel törekszik sokol-
dalúságát az újpesti diákok szolgá-
latába állítani: tanít, rajzol, napkö-
zis tanárként is tevékenykedik, ahol 
különböző kézműves technikákkal 

ismerteti meg a gyermekeket. Ha 
kell, kórust szervez és vezet; nyaran-
ta a napközis táborban varrást és 
kézműveskedést tanít. Igazi pedagó-
gus, igaz ember. Az Újpesti Szakren-
delő korábbi helyén harminc éven 
át az ő falfestményei fogadták a kis 
pácienseket. A jelenlegi helyszínen 
önzetlenül – természetes volt, hogy 
szabadidejében, hétvégeken, ünne-
pek alatt – újra meseországgá vará-
zsolta a rendelőt.

A méltatásokat a felterjesztések 
nyomán szerkesztettük. Következő 
lapszámainkban folytatjuk a kitünte-
tettek bemutatását. 

 MOA

A fogadás egyik pillanata: a  Kiváló Diákközösségi 
Munkáért díjban részesülő Balla Barbara, Újpest 

diákpolgármestere a gratulálók gyűrűjében

A LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE, BALRÓL JOBBRA A LEGFELSŐ SORRAL KEZDVE: Tóthné Szederkényi Henriett, Wölfl i Erika, Muzsai Ildikó, Böröcz Piros-
ka, Keszeli Zoltánné, Lapú Attila,  Iványi Miklósné, Hajdrik Istvánné, Mátyók Ágnes, Jobbágy Levente, Gubiczáné Gombár Csilla, Zengőné Ónadi Ildikó, Varga János, Háda Judit, Kállai Éva, 
Grófné Salamon Éva, Horváth Gézáné, Piedl Péter, Mohácsi Attila, Bánkuti Krisztina, Fazekas Mónika, KÖZÉPSŐ SOR: Bakalár Tiborné, Czaga Judit, Somogyi Zsuzsanna, Matestyákné 
Leskó Judit, Szászné Meyer Katalin, Samu Erika Rózsa, Bódy Zsuzsanna, Szabó Viktória, Augusztin Márta, Szűcs Veronika Ágnes, Hutóczkiné Kovács Krisztina, Tompa Bernadett, Csillag 
Tiborné, Tóth Krisztina, Szentkereszti Ágnes, Sándor Edina, Zomborné Jánoki Judit, Lánczos Krisztina, Bódis Margit, Csippán Gabriella. ELSŐ SOR: Arnóth Tímea, Kara Mária, Móricz 
Lászlóné, Horváth Ágnes, Barcziné Széles Zsuzsanna, Kollossáné Takács Erika, Pál Lászlóné, Sebestyénné Rőth Zsuzsanna, Kisfaludyné Tóth Erzsébet, Andrasovszky Klára, Sefcsikné Szász 
Éva, Rudolfné Budavári Katalin, Seresné Mekis Erika, Boros Anikó



FOGADÓÓRA
Bartók Béla önkormányzati képviselő 
június 10-én, kedden 18-tól 19 óráig tart 

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

www.ujpestifidesz.hu

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

fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban 
működhessünk együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent 
László tér 7. Tel.: 06-70 372-3119, 06-70 381-8193

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

www.ujpestijobbik.hu

Kedves Újpesti Választók!
A KDNP tisztelettel értesíti az újpesti válasz-
tópolgárokat, hogy Szalma Botond képvise-

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

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati képvi-

selő – Újpest Lehet Más a Politika (LMP)
Tel.: 06-20 390-0566, facebook.com/LMPujpest
LMP-iroda: István út 22., a Főposta mellett. 
Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, hívásra én megyek el Önhöz! 

ujpest.lehetmas.hu

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA
Kiss Péter országgyűlési képviselő foga-

dóórát tart június 10-én, kedden 13.00 órától az 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének 
frakcióirodájában (IV., Nádor u. 1.). 

Bejelentkezni vagy más időpontot megbeszélni 
a 06-20 395-3442-es telefonszámon lehet.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 06-20 
518-7830-as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes telefo-
non történt egyeztetés alapján – a 06-1 369-4205-
ös telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig hív-
ható – bármikor; Szabó Gábor önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon történt egyeztetés 
alapján – a 06-1 369-4205-ös telefonszámon, hét-
köznap 14-től 17 óráig hívható – a megbeszéltek 
szerint, az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezeténél (1046 Budapest, Nádor u. 1.) tarta-
nak fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati 
képviselő minden hónap első és második szerdá-
ján 17 órától – előzetes bejelentkezés alapján a 
06-20 466-8576-os telefonszámon – tart fogadó-
órát az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola és Gimnáziumban (1046 Budapest, Bőrfestő 
u. 5–9.).

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati kép-
viselőinek fogadóórái: dr. Dabous Fayez (5. 
evk) önkormányzati képviselő, a 

Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 
elöljárója minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 
óráig tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló u. 
42–44., a TRÖK helyisége. Páli József Pál (1. evk.) 
önkormányzati képviselő minden hónap 2. hétfő-
jén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. Helyszín: 
Homoktövis Általános Iskola. 

 P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület
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Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KIRÁLY 
UTCAI KÖNYVTÁRÁNAK NYÁRI NYITVA TARTÁSA

2014. június 16. és 2014. augusztus 30. között: 
H.: 13-tól 19 óráig, K.: 13-tól 19 óráig, Sz.: ZÁRVA

Cs.: 13-tól 19 óráig, P.: 9-től 13 óráig
Szo.–V.: ZÁRVA

Legközelebb a Városnapokon
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy az Utcakönyvtár 
legközelebb az augusztusi Városnapokon várja az érdek-
lődőket. Egész napos nyitva tartással, megújult készlettel 
és ajándékkal fogadjuk a hozzánk látogatókat.

Németh Edit Éva, a Könyvjelző
 Olvasókör és az Utcakönyvtár vezetője

M É H É S Z É R T E S Í T Ő
Értesítjük, hogy a Corax- Bioner Zrt. az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével légi kémiai csípőszú-
nyog irtást végez a főváros kijelölt területein. 

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

LÉGI KÉMIAI IRTÁS TERÜLETEI
Budapest északi részén: A Duna jobb partján: a köz-
igazgatási határtól az Újpesti vasúti hídig terjedő terület, 
az Óbudai sziget és a Margitsziget, valamint Ezüsthegy, 
Ófalu, Békásmegyer, Kaszásdűlő és Mocsáros területe. A 
Duna bal partján: a Szilas-pataktól délre az Újpesti vas-
úti hídig kiterjedő terület, beleértve a Palotai-szigetet és 
a Népszigetet is, valamint Székesdűlő, Káposztásmegyer 
I-II; Megyeri temető és környéke.

REPÜLÉSI IDŐPONTOK
Tervezett időpont: 2014. június 5-7-én (18 órától, nap-
nyugtáig)  
Tartalék időpont: 2014. június 10-11-én (18 órától, nap-
nyugtáig) Corax-Bioner Zrt.

Friss hírek, tudnivalók:

 ujpest.hu
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Kezdet után folytatás
Határon túli kortárs képzőművészek kiállítása nyílt meg 
május utolsó péntekjén az Újpest Galériában. 

A Nagybánya – Művészet határok nélkül című kiállításon Wintermantel Zsolt, 
Újpest polgármestere  az esemény fővédnökeként köszöntötte a képzőművé-
szeket és a szépszámú érdeklődőt. Beszédében elmondta, a kiállítás nemcsak 
példátlan és egyedülálló, de remények szerint egy sikeres és hosszú távú, ha-
táron túli kétoldali együttműködés része lesz.

 A megnyitón Tersánszky Józsi Jenő író nagybányai emlékeit Agárdi Lász-
ló színművész tolmácsolta, majd a megnyitóbeszédet dr. Feledy Balázs művé-
szeti író mondta el.

A kiállításon a személyesen is jelen lévő kiállító művészek, Boar Szilvia, Győ-
ri Kinga és Kása Dávid a virágcsokrok mellett átvehették Újpest borát is. A 
tárlaton további alkotók, Bitay András, Dudás Gyula, Kovács Bertalan és Les 
Pál festményeiből és szobraiból tekinthetnek meg válogatást az érdeklődők. 
A kiállítás június 14-ig látogatható.  R. Zs.

Az Újpesti Kulturális Központ és a Nagybányai Teleki Magyar Ház között 
az elmúlt évben alakult ki szakmai együttműködés, és ennek nyomán fo-
galmazódott meg az elhatározás egy közös kiállítás és művésztalálkozó 
létrehozására. Az intézmények közötti kapcsolat eredményeként először 
a nagybányai képzőművészek műveivel találkozhatunk az Újpest Galériá-
ban, majd ezt követően az újpesti művészek alkotásainak megismerésére 
nyílik lehetőség Nagybányán.

Zenés juniális, jóízű beszélgetések
A Káposztásmegyeri Szentháromság-
plébánia idén ünnepli születésének 
huszonötödik évfordulóját.Az ünnep 
úgy igazi, ha mások is osztoznak az 
örömben, ezért sok szeretettel hívnak 
minden újpestit, káposztásmegyerit, 
hogy ünnepelje együtt a születésna-
pot. Időpont: június 15. Helyszín: a 

Káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia kertje és a Tulipánkert.
Program: 18.30-tól 22 óráig zenés juniális fi atalok zenekaraival, művészi be-

tétekkel, személyes történetekkel a Tulipánkertben. Közben: utcai kiállítás a 
Szeretet Oázisa-fotó- és rajzpályázat műveiből. Gyerekeknek kézművessátor, 
lufi eregetés, ugrálóvár, aszfaltkrétázás.

Beszélgetési lehetőség megterített asztaloknál a templom előtti sétányon – 
adja hírül a Káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia közössége

Angol egyházzenei koncert 
Június 14-én, szombaton este angol egyházzenei koncerttel várja az érdeklődőket a Szent István tér 13-as 
szám alatt található újpesti Egek Királynéja-főplébániatemplom. A 19 órakor kezdődő programon Robert 
Brooks és Sólyom Richárd vezénylésével közös koncertet ad az Ad Solem Kamarakórus Manchesterből, vala-
mint a budapesti Gabrieli Choir.

A műsor részeként angol egyházzenét hallhatunk, felcsendülnek Whyt, Händel, Stanford & Howells szerze-
ményei, valamint J. S. Bach, Poulenc és Victoria művei. Közreműködik orgonán Almásy László Attila, a város-
majori Jézus Szíve-templom Bárdos Lajos Kórusának orgonistája. A koncerten való részvétel ingyenes.  D.V.
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Újpest 
Moszkvában
Legutóbb Moszkvában nyílt meg 
Bernolák Béla Budapest blendén át 
című, Újpestet is megmutató fotó-
kiállítása, amely remek kedvcsiná-
ló lehet mindazok számára, akik úgy 
döntenek, hogy az orosz fővárosból 
Magyarországra látogatnak.

A hat újpesti képpel kiegészített tárlat május köze-
pén nyílt meg a moszkvai Balassi Intézetben, és egé-
szen június végéig lesz látható.

Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes meg-
nyitó-méltató beszédében emlékeztetett: ez a kiállí-
tás tavaly januárban Újpesten nyílt meg először, az-
óta pedig több helyen, köztük az országgyűlési kép-
viselői irodaházban is bemutatták.

– Béla a Budapesti Rendőr-főkapitányság dolgo-
zója, hobbiból fényképez. Munkája kapcsán olyan 
helyekre is lehetősége van eljutni, ahová másoknak 
nincs – mondta a kiállítót méltatva. – Sokan úgy 

gondolják, Budapest Európa, sőt a világ egyik leg-
szebb városa. Azért hoztuk ide ezt a kiállítást, hogy 
a moszkvaiak örömmel tekinthessék meg, már csak 
azért is, mert a moszkvaiakat és a budapestieket 
ezer múltbéli szál köti össze – összegzett. 

A főpolgármester-helyettest követően Meichl 
Géza dandártábornok oroszul köszöntötte a rend-
kívül népes közönséget. Többek között azt mondta, 
örömére szolgál, hogy kollégái között fotós is talál-
ható. A tárlat kettős benyomást kelt benne: egyfelől 
jól ismert helyeket, épületeket ábrázol, amelyek ké-
peslapon is megvehetők, másfelől teljesen más üze-
netet, ritmust, harmóniát képvisel: a képek készí-
tője olyan helyeken fotózik munkája révén, ahová 
más nem jut el. 

A dandártábornok után Bernolák Béla szólt az 
érdeklődőkhöz. Felidézte, hogyan és mikor kezd-
te a fényképezést, majd hozzátette: az előbb emlí-
tett helyekről készített fotók mellett vannak séta, 
kirándulás alkalmával megörökített felvételek, va-
lamint hozott néhányat szűkebb hazájáról, Újpest-
ről is. A fotók technikája is fi gyelemre méltó: a ke-
retezetlen képeket művészi vászonra (lényegében 
műanyagra) nyomtatták, a keretezett, Újpestet áb-
rázoló képeket pedig merített papírra – ismertet-
te az eljárást Bernolák Béla, majd köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik nélkül a kiállítás nem jöhe-
tett volna létre.

Kép és szöveg: M. Orbán András

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

TÁROLÓKBÓL LOPOTT, A RENDŐRSÉG 
VÁDEMELÉST JAVASOL
Tárolók, garázsok ajtaját feszítette fel, és szerszám-
gépeket, kerékpárt és élelmiszert lopott el, több 
százezer forint kárt okozva egy harmincéves férfi . 
A rendőrök összesen kilenc betörést derítettek fel, 
amelyeket még múlt év végén mintegy három hó-
nap leforgása alatt követett el a tettes. A gyanú-

sított beismerte a bűncselekmények elkövetését, a 
nyomozás lezárult, az iratokat a rendőrség vádeme-
lési javaslattal küldte meg az ügyészségnek.

BETÖRT, ELALUDT, MEGLÉPETT, DE ELKAPTÁK
Szomszédjának felfeszített rácsára, betörés nyomá-
ra lett fi gyelmes egy férfi  a Csokonai utcában május 
7-én. A szomszéd a nyitott ajtón belépett a lakás-

ba, ahol egy általa F. Tamásként ismert férfi  aludt. A 
férfi t felébresztette, és távozásra szólította fel. Idő-
közben a lakás tulajdonosa is megérkezett, állítá-
sa szerint a lakásból összesen kétszázezer forint ér-
tékben porcelánkészlet, ruházat, élelmiszer tűnt el.
A tolvaj ellen elfogatóparancsot adtak ki az újpes-
ti rendőrök, május 12-én Újpesten el is fogták, a lo-
pás miatt gyanúsítottként hallgatták ki

Újpesti 
műsortükör

KIÁLLÍTÁS 
� Leonardo Képzőművészeti Kör 
évzáró kiállítása. Június 16-ig látha-
tó. Ifjúsági Ház
� Bognárné Máriáss Veronika faze-
kas és kerámia szakkörének bemu-
tatkozó kiállítása. Megtekinthető 
június 20-ig. Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház
� „Művészek határok nélkül” – 
nagybányai képzőművészek kiállítá-
sa. Megtekinthető június 14-ig. 
Újpest Galéria

SZÍNHÁZ
� Június 7., szombat, 19.00: Noel 
Coward: Mézeshetek vígjáték két 
részben – Turay Ida Színház vendég-
játéka. Ady Endre Művelődési Ház

ZENÉS EST
� Június 8., vasárnap, 17.00 – 21.30: 
Hétvégi randevú. Ady Endre 
Művelődési Ház

KLUBOK
� Június 10. kedd 
10.00: Szoptatási tanácsadás. 
Lóverseny téri Közösségi Ház
16.00: Káposztásmegyeri Nyugdíjas 
Klub. Lóverseny téri Közösségi Ház 
� Június 11., szerda 
10.00: Babahordozó Klub. Lóverseny 
téri Közösségi Ház

15.00: „Második tavasz”. Újpesti 
Nyugdíjasklub. Polgár Centrum

ELŐZETES
� Június 14., szombat, 10.00-18.00: 
Mese, színház…Csuda Jó! Ady 
Endre Művelődési Ház
� Június 13., péntek 20.00: Felnőtt-
táncház a Bem Néptáncegyüttessel. 
Muzsikál a Rojtos Együttes. Ady 
Endre Művelődési Ház
� Június 15., vasárnap 10.00-12.00: 
Gyermektáncház – Élőzenés tánc-
ház a Bem Néptáncegyüttessel. Ady 
Endre Művelődési Ház

Tegyen Ön is Újpest 
Közbiztonságáért!

Az Újpesti Bűnmegelőzési 
Polgárőr egyesület várja 

tagjai sorába
azokat akik tenni szeretnének 

lakókörnyezetük, Újpest 
biztonságának javításáért.

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

Bernolák Béla fotós, dr. Bagdy Gábor 
főpolgármester-helyettes és Meichl 

Géza dandártábornok a megnyitón

A hat újpesti képpel
 kiegészített tárlat 

június végéig látható 
Moszkvában
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Rajtol a 20. labdarúgó-
világbajnokság
A 2014-es labdarúgó-világbajnokságot Brazíliában rendezik június 12. és július 13. között. A se-
lejtezők után 32 válogatott vesz részt a tornán. A címvédő a spanyol válogatott. A torna nyi-
tómérkőzését június 12-én São Paulóban, a döntőt július 13-án Rio de Janeiróban, a Maracana 
Stadionban játsszák. A csoportmérkőzéseket 12 városban rendezik: Rio de Janeiro, São Paulo, 
Brazíliaváros, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador da Bahia, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, 
Manaus, Natal és Recife. A világbajnokság labdája a Brazuca nevet kapta. A csapatokat nyolc 
csoportba sorsolták, a körmérkőzések után az első két helyezett gárda lép tovább a legjobb ti-
zenhat közé, ahol már egyenes kieséses rendszerben folytatódik a világbajnokság. (g)
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Ingatlancsere
� Újpesti önkormányzati panel, IX. emeleti, 1,5 szo-
bás, 35 m2-es lakásomat elcserélném ugyanilyen lakás-
ra, alacsonyabb emeletre. Metró, orvos, iskola, óvoda 
közel van. Tel.: 06-20 263-0086

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

Garázsvásár
� Kirakodóvásár – garázsvásár! Várunk minden kedves 
érdeklődőt, akár eladná feleslegessé vált holmiját, akár ol-
csón szeretne értékes dolgokhoz hozzájutni. Június–Júli-
usban szombat–vasárnaponként 9-től 14 óráig. IV. ker., 
Fóti út 58/a udvarán (Diegóval szemben), 06-30 408-8077

Állat
� Kedves, szobatiszta házi cicákat adnék ajándékba 
szerető gazdiknak. Tel.: 06-1 233-0636

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

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

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

In gat lan el adó
� Eladó tulajdonostól Megyeren 2 szobás, jó beosz-
tású, 75 m2-es, összkomfortos, felújított családi ház 
garázzsal, 420 m2-es telken, csendes utcában. I.á.: 
31,49 M Ft, tel.: 06-30 604-6876

� Erdőkertesen 150 négyszögöles telken 33 m2-es, 
komfortos faház, víz, villany, csatorna van, gáz az ut-
cában, vegyes övezetben, főúthoz közel teljes beren-
dezéssel eladó. Tel.: 06-1 783-9874, 06-30 523-8174

� Bp.-től 29 km-re 64 m2-es családi ház 830 m2-
es kerttel, fiatal fákkal, gazdasági épületekkel el-
adó. Fűtés: gázkonvektor vagy cserépkályha. Ásott 
kút, vezetékes víz, csatorna. I.á.: 14 M Ft, vagy 
Káposztásmegyeri panelra cserélhető (magántulaj-
donú erkélyesre)! Tel.: 06-20 566-8989

� Budapesthez közel, Fót-fürdőnél, jó közlekedési 
lehetőséggel (vasúti megálló 100 m-re) Árvácska ut-
cában 720 m2 kert és 25 m2-es téglaépítésű, gará-
zsos lakóház eladó. (Felújítandó, bővíthető, a telek 
10%-ig). Érdeklődni lehet: 06-30 265-6522 (17–20 
óra között).

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

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

Régiség
� Almási Katalin vásárol magas áron (első vevő-
ként) készpénzért bútorokat, festményeket, kar-
órát, zsebórát, faliórát, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, csillárt, könyveket, kitüntetést, régi 
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, ezüstöt, ék-
szert, mindenféle régi tárgyat. Teljes hagyatékot díj-
talan kiszállással, hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénzt, játékot, 
diafilmet, jelvényt, festményt, ezüstöt, porcelánt, 
bútort, akár teljes hagyatékot is. Lomtalanítást vál-
lalok. Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek! 
Tel.: 06-20 924-4123

Szolgáltatás
� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszere-
lés. Ázások, csőtörések megszüntetése. Mos-
dók, vécék cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-
5089 

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

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

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. 
Fóti út 45., tel.: 370-4932

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, bon-
tások megbízható szakembertől. Korrekt áron, minden 
kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, előre egyez-
tetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

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

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

Társasházkezelés
� Társasházkezelést vállalunk, teljes körű ügyinté-
zéssel. Folyamatos 24 órás ügyeleti rendszer meg-
oldott. Cégünk újpesti székhelyű irodával ren-
delkezik. Újmegyer Kft., tel.: 06-30 965-4845, 06 
30-965-4844

Masszázs-pedikűr
� Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak megszün-
tetése. Pedikűr: korszerű, fájdalommentes tech-
nológia bevezetése. Sarokrepedések, tyúkszemek, 
gombás, benőtt körmök, bőrkeményedések keze-
lése, körömpótlás. Újpesti SZTK II. em. 211. Nyit-
va tartás: H–Sz. 9-től 15 óráig, tel.: 06-30 526-2923

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Galbavi Monika � Szerkesztő: Bangha Katalin � Munkatársak: Gazsó Rita, Gergely Gábor, Juhász Mátyás, M. Orbán András, 
Prófusz József � Fotó: Magyar Attila, Svajer Barbara, Várai Mihály � Irodave ze tő: Csekőné Czeglédi Csilla � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 1043 Bp., Ta vasz ut ca 4., I. em. 

Titkárság: 785-0366. Újpesti Napló: 785-0566. ÚKTV: 784-3955, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8 � Nyom dai elő ál lí tás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt. 
� Ter jesz ti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Meg je le nik min den héten 43 500 példányban.  � Vállalkozói és méretes hirdetések 

feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu � Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. Köz lés ese tén fenn tart juk a szer kesz tés jo gát!  � A meg je lent meg hí vók és hir de té sek tar tal má ért 
fe le lős sé get nem vál la lunk. � Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu � Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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Újpesti Piacnap 
– megéri!   
Az újpesti önkormányzat és az Újpes-
ti Piac és Vásárcsarnok együttműködé-
sében a tavaszi időszakban megvalósult 
kedvezményes vásárlás lehetősége ha-
mar népszerűvé vált a vásárlók körében. 
A heti változatos akciók most nyári szü-
netre mennek, ősztől azonban újra foly-
tatódnak hétköznapokon a kedvezmé-
nyek. 

Az esetleges nyári rendkívüli akciókat 
továbbra is a zászlók jelzik majd. 

Egy piaci árusnál viszont egészen augusztus 

végéig folytatódik az akció! A Vértes-Ázsió 

Bt. a Nagycsarnokban pácolt grillhúsokat áru-
sít kedvező áron: a sertéstarja, -karaj, -oldalas, 
-nyelv, a csirkemell, -comb és -szárny sütésre 
készen, pácolva egységesen 1499 Ft/kg. Ugyan-
itt minden nyári hétvégén „borfesztivál” lesz, 
amelynek keretében a minőségi fehér-, vörös- 
és rozé borok 799 Ft/üveg áron kaphatók. (x)

Figyelje, keresse nyáron 
is az „Akciós” zászló(ka)t!

Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

Szombaton Piac-Placc
Piac-Placc a Duna sétányon június 7-én, 
szombaton délelőtt! Várjuk a vásárolni, 
nézelődni vágyókat, az érdekességeket, 
különlegességeket gyűjtőket!

A keresztrejtvény be-
küldendő soraiban ez-
úttal is egy bölcseletet 
rejtettünk el. A meg-
fejtéseket, kérjük, jut-
tassák el szerkesztő-
ségünkbe 2014. júni-
us 11-ig. Levélcímünk: 
Újpesti Napló szerkesz-
tősége, 1043 Budapest, 
Tavasz u. 4., Újpesti 
Kulturális Központ – 
Ady Endre Művelődé-
si Ház. A megfejtése-
ket a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu e-ma-
il címen is fogadjuk. 
Kérjük, postacímüket 
internetes levelükben 
is jelezni szíveskedje-
nek. Az Újpesti Napló 
2014. május 22-i lap-
számában megjelent 
rejtvényünk helyes 
megfejtői közül Háry 
Sándorné, Morauszki 
Pálné, Surnyákné 
Kiss Tímea és Veres 
Jánosné olvasóinknak 
kedvezett a szerencse. 
A nyertesek az Újpest 
Márkabolt utalványa-
it vehetik át. Nyeremé-
nyükről levélben kap-
nak értesítést.
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Járdafelújítások nyomában 
Az önkormányzat folyamatosan felújítja az elhasználódott vagy 
a fák gyökerei által megrongálódott, balesetveszélyessé váló jár-
dákat. A javítások és az újraaszfaltozások már számos utcában 
befejeződtek, így a nyáresti sétákat már semmi sem árnyékol-
hatja be. Az Ungvári, az Eötvös József, a Janda Vilmos, továb-
bá a Tábor és az Ugró Gyula utca felújított járdáin sétáltunk. 

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

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

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

 
Hahóóó! Fotó! 

S

Haufe Hanna vagyok, 
2013. december 18-án, 
3450 grammal és 54 cen-
timéterrel jöttem a világra. 
Nagyon köszönöm nektek 
a sok szép ajándékot!

Kerényi Martin 2014. ja-
nuár 21-én, 57 centiméter-
rel és 3750 grammal meg-
érkezett, már nagyon vár-
ta mindenki a kis futbal-
listapalántát! Köszönjük 
szépen az ajándékcsoma-
got! Hajrá, lilák! A büszke 
szülők: Kerényi Norbert és 
Kerényi-Takács Edit 

Kisfi unk, Kovács Levente 
Péter 2013. december 27-én 
született, nagyon örültünk 
a csomagnak, nagyon hasz-
nos. Sajnos lányunk Adél le-
maradt erről, mivel 2010. 
november 30-án született. 
Köszönjük a fi gyelmességet, 
és cserébe küldöm a gyer-
mekeinkről készült fotót.
 Bakai Annamária anyuka

Ungvári utca

Eötvös József utca

Tábor utca

Ugró Gyula és a Sporttelep utca között

Janda Vilmos utca

Dallamról dallamra
Szabadtéri könnyű- és komolyzenei kikapcsolódással, ezúttal a Vörösváry testvérek koncertjével 
várta a közönséget az önkormányzat által útjára bocsátott Újpesti Dallam Fesztivál május utolsó 
szombatján kora este a Károlyi parkban. Vörösváry Ibolya és Márton nem ismeretlen az újpesti kö-
zönség előtt. Számos koncert és fellépés, nemzetközi bemutatkozás után ezúttal szabad téren ad-
tak koncertet a város Házy Erzsébet előadó-művészeti diákösztöndíjasai, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem tehetséges növendékei, akik bravúros műsorukban egyebek mellett Bach, Händel, 
Mozart dallamait szólaltatták meg. A Dallam Fesztivál legközelebb június 27-én, pénteken 17 
órakor várja a zeneszerető újpestieket a Koncertmuzsika zenekar fellépésével a Károlyi parkban.

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 
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