
ÚJ RENDELŐ A KUNHALOM UTCÁBAN
Nem a régit újítja fel az önkormányzat, hanem 

egy új, akadálymentes létesítményt épít helyet-

te.   3. oldal 

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
A SZENT ISTVÁN TÉREN
A keramitos parkoló egy részét lezárták, a kör-

nyező utcákban új parkolási lehetőségeket alakí-

tottak ki.  3. oldal
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JÓKOR JÖTT AZ ARANYÉREM
Nagyszerűen sikerült az olimpiai kvalifi kációs versenyre készülő újpesti birkózó főpróbája. Németh Zsanett, aki a birkózóleányaink 

közül először lett világbajnok, most Európa-bajnok lett az U23-as ruszei kontinensbajnokságon.13. oldal
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ÚJ HELYSZÍNEN A MAJÁLIS 
A hangulat a régi, a helyszín új. A programok ez-

úttal Káposztásmegyeren, a Kósa Pál sétányon 

lesznek.  8. oldal

ÚJPESTI NAPLÓ
ám

AZ ARANYÉREM
t, aki a birkózóleányaink 

ensbajnokságon..13. oldal

Integrált 
játszótér
Újpesten

 2. oldal 
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Anyai intelem
Leszegett fejjel ment ki a táblához. Re-

megett a keze. Még ma is remeg, ha erre 

gondol. „Van itt egy feladat, amit talán 

még te is meg tudsz oldani!” – mondta 

leplezetlen megvetéssel a tanár, gúnyo-

san a vezetéknevén szólítva őt. Kullogott ki a padsorok közt, 

és nem sok jóra számított. Joggal, mert nagy küzdelem árán 

sem tudta megoldani a könnyűnek titulált feladatot. Kiskép-

zőbe akart járni, szerette az irodalmat és a művészeteket, de 

a „légy rendes ember, kislányom” anyai intelem közgazda-

sági középiskolába vezényelte. Jeles tanuló volt az általános 

iskolában, csak hát egyáltalán nem érdekelte a matematika, 

pláne nem a makrogazdaság. Még szavalóversenyeket is 

nyert, de ez meg a középiskoláját nem érdekelte. Szép volt és 

okos, mégis teljesen kívülálló a matekzsenik között. Más volt, 

mint a többiek. Olyannyira, hogy kis idő után eltanácsolták az 

iskolából. Egy humán gimnáziumba került, ahol hamar meg-

találta a számításait, ha nem is a matematika, de az irodalom 

és a beilleszkedés terén mindenképpen. Az iskola egyébként 

befogadó intézményként működött, ahol megpróbálták integ-

rálni a fogyatékkal élő gyerekeket az egészségesekkel. Évfo-

lyamonként volt egy osztály, ahova mozgássérült, gyengén 

látó, cukorbeteg, vagy más megváltozott képességű és igé-

nyű tanulók jártak. Egy iskolai közösségben éltek, együtt ját-

szottak, együtt ettek, együtt buliztak a suli többi diákjával. Ő 

meg csodálkozva fi gyelte, hogy miként lesznek semmissé az 

általa eddig tapasztaltnál jóval jelentősebb különbözőségek. 

Ott nem beszéltek vele, mert nem tudott deriválni, itt pedig 

még a legdurvább osztálytársa is két kiosztott pofon közt si-

mán segít a mozgássérült srácoknak. És bár, a régi emlékek 

miatt, éles helyzetekben még azóta is képtelen összeadni a 

legegyszerűbb számokat, de kirekesztettből örökre befogadó 

lett. Rendes ember. Célt ért az anyai intelem.   

 JUHÁSZ MÁTYÁS

A

„Hiszek 
a pillangóhatásban”
– integrált játszótér Újpesten
Egy különleges, új játékkal bővült a Semsey park játszótere április 6-án. 

A magyar anyukák ötlete alapján fejlesztett speciális libikókán együtt játsz-

hatnak a fogyatékkal élő és az egészséges gyerekek. A MagikMe, a GE 

Fényforrás és Újpest Önkormányzata együttműködésének köszönhető, 

hogy az országban elsők között Újpesten jöhetett létre integrált játszótér. 

Pillangó fantázianevet viselő játék egy speciális, négylábú libikóka, amin két fogya-

tékkal élő gyermek hason fekve, két egészséges gyermek pedig ülve játszhat együtt. 

Az integrált játszótér fontos szerepet játszik abban is, hogy a gyerekek megtanuljanak 

együttműködni és együtt játszani. 

– Saját gyermekeink életének megkönnyítésére kezdtünk ötletelni egy integrált játékon – 

mondta a Pillangó libikóka feltalálója, Élő Fruzsina. – Sok család küzd azzal a problémával, hogy 

az egészséges és a mozgáskorlátozott gyermekeik nem tudnak együtt játszani, erre igyekeztünk 

megoldást találni. Ősz óta Újpest már a hatodik város, ahova beköltözött egy Pillangó.

A mérföldkőnek számító játék a GE Fényforrás üzletág támogatásával kerülhetett a Semsey 

játszótérre. 

– Újpesten számtalan dolog valósul meg saját erő-

ből. Parkok, sportpályák épülnek, utak újulnak meg, 

de úgy gondolom, hogy annak van igazán nagy érté-

ke, ami az összefogás erejével jöhet létre. Benne van 

minden: ötlet, szívügy, támogatás – mondta az ün-

nepélyes átadón, köszöntőbeszédében Wintermantel 

Zsolt. – A Semsey park minden újpesti szívéhez közel 

áll. Tornaórák, tavaszi délutánok, baráti focimeccsek 

és rendezvények helyszíne. Igazi esszenciája az Új-

pestre jellemző közösségi hangulatnak. Ezért is nagy 

öröm számomra, hogy éppen itt épülhetett meg ez 

a speciális játék. Hiszek a pillangóhatásban. Hiszek 

abban, hogy egy hely, egy játék, egy közös kezde-

ményezés nem csak a közvetlen környezetet, de a 

világot is jobbá teheti. Minden lehetséges módon se-

gíteni fogom, hogy minél több játszótérre kerülhes-

sen Pillangó – nyilatkozta a polgármester. 

Az átadóünnepségre városunk egyik integrált óvo-

dájából, a Deák oviból érkeztek gyerekek, akik a le-

leplezés után egyből ki is próbálták a játékot.  D.V. 



 

Régi helyett teljesen új
Már év végére elkészülhet a Kunhalom utcai új orvosi rendelő. Ezúttal nem a 

régit újítja fel az önkormányzat, hanem egy teljesen új, akadálymentes léte-

sítményt épít helyette. 
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Aktuális információk: ujpest.hu/piac

FIGYELEM!
FORGALMIREND-VÁLTOZÁS A SZENT ISTVÁN TÉREN

A VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA 

FENNTARTOTT 

KERAMITOS PARKOLÓ 

EGY RÉSZE IDEIGLENESEN 

LEZÁRÁSRA KERÜLT. 

A KÖRNYEZŐ UTCÁKBAN 

ÚJ PARKOLÁSI HELYEKET 

ALAKÍTOTTUNK KI. 

HAMAROSAN ÚJ, 

100 FÉRŐHELYES 

FIZETŐPARKOLÓT 

BIZTOSÍTUNK. Aktuális információk: 
ujpest.hu/piac

Az építési munkálatok a napokban kezdődtek, a 

rendelőnek kicsivel több, mint egy év alatt kell el-

készülnie, akár még ebben az évben befejeződhet 

az építkezés. A betegek a Vadgesztenye utcára 

nyíló főbejárat felől közelíthetik meg a rendelőt, 

míg az orvosi bejárat az udvar felől, az orvosok 

és nővérek parkolójából nyílik majd. A betegek 

továbbra is a környező utcákban parkolhatnak. 

A betegforgalmi terület és az orvostechnológiai 

kiszolgáló rész elkülönül egymástól, a két szárny 

kis eltolással csatlakozik egymáshoz. A főbejárat 

előtti részen egy fedett várakozót alakítanak ki, 

amely előtérként is funkcionál majd, ez például a 

nyitvatartás előtti várakozás esetén lesz hasznos, 

különösen esős időben. 

A telek külső részén húzódó víznyomócsőre 

tekintettel, a Vízművek előírásainak megfelelő-

en, az épületet a terepből ki kell emelni, ezért 

a bejáratot rámpával, illetve lépcsővel lehet 

majd megközelíteni. Az új létesítmény teljesen 

akadálymentes lesz. A kiemelés miatt a hord-

ággyal történő megközelíthetőség érdekében a 

hátsó udvart is megemelik.

Az építkezés idejére a játszótér a gyerekek 

biztonsága érdekében bezár, de jövő tavasszal 

felújítva és átépítve nyílik meg újra. Az épület épí-

tése során kivágandó fák egy részét a telken belül 

ültetik át, másik részét pedig pótolják. MOA
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– A tapasztalat azt mutatja, hogy sokan jönnek szűrésre és gondozás-

ra is, de nagyon sokan nem tudják, nem ismerik fel a kisgyermekeknél 

vagy serdülőkorban, hogy milyen mozgásszervi panaszok vannak – 

mondja Dr. Kerekes Éva – Nem tudják, mi az a szint, ami még otthon 

kezelhető, és mivel kell szakorvoshoz fordulni. 

– Az előadás célja, hogy felhívja a fi gyelmet a le-

hetséges betegségekre?

– A gyermekkorban végzett szűrővizsgálatokkal megelőzhetjük a 

munkaképességet is befolyásoló mozgásszervi panaszok kialakulását. 

– Hányféle megoldás létezik?

– A megelőzéseknek különböző szintjei vannak. Elsősorban meg 

kell szerettetni a mozgást a gyerekekkel, hogy kialakulhasson a he-

lyes mozgáskultúra. Fontos prevenciós gyakorlat mindemellett a tartási 

rendellenességek, a gerincferdülés, a láb statikai eltérését megakadá-

lyozó tornák betanítása már az óvodában és az iskolában is.

– Mi a másodlagos megelőzés?

– A szűrés. Az első mozgásszervi szűrővizsgálat újszülöttkorban tör-

ténik. A csípők megtekintése mellett a lábak, a gerinc, a felső végtag 

rendellenességeit kell felismerni. A deformitások korai észrevétele és 

az azonnali kezelés jó eredményt hoz. 

– Itt, Újpesten sokaknak segítenek mozgásszervi 

panaszok megelőzésében, gyógyításában?

– 2001. óta dolgozom az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet ortopé-

diáján, ahol mozgásszervi szűréseket és gondozást is végzünk. Sokan 

jönnek panaszaikkal, s mi együtt segítjük őket ortopéd műszerészekkel, 

gyógytornászokkal és gyógyászati segédeszközökkel. Remélem, sokan 

eljönnek az előadásra. Én is a megelőzésben hiszek.  VG

Mennyire fontos a szülői minta és milyen esélyekkel 

előzhetőek meg a mozgásszervi panaszok már kisgyer-

mekkorban? Többek között erre is választ kaphatunk 

az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet új előadás-soro-

zatában. A témával kapcsolatban Dr. Kerekes Éva gyer-

mek járóbeteg-ellátást vezető főorvos tart előadást.

Dr. Kerekes Éva előadása után is komoly szakmai 

múlttal rendelkező kollégák folytatják a programot 

az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet szervezésében. 

Az előadás-sorozat következő témája a szülésre való 

felkészítés, hogy miért hasznos a várandós test szá-

mára a kismamatorna. A gyógytornászok fontos sze-

repet töltenek be a szülésre való felkészítésben. Egy 

jól megtervezett, a várandós testnek megfelelő moz-

gássorral, plusz hasznos információkkal testünkről 

és lelkünkről, könnyebb a terhesség kihordása. A 

témát májusban Forgács Katalin gyógytornász fejti 

ki, aki a Honvéd Kórház elismert szakembere. 

Az előadás-sorozat preventív jellege mellett a megoldásra is választ 

kapnak az érdeklődők. Az első előadó Dr. Kerekes Éva gyermek járó-

beteg-ellátást vezető főorvos, aki április 19-én, kedden tartja előadását 

18 órai kezdettel a Polgár Centrum színháztermében. A téma a moz-

gásszervi szűrővizsgálatok és betegségek megelőzése a gyerekkorban.

Mozogj, tanulj, játssz! lötte, a játék köti le a fi gyelmét leginkább. Ez 

a legjobb eszköz, hogy valódi élethelyzeteket 

tanuljanak, játszva fejlődjenek. Az érdeklődési 

körök kialakítását és fejlesztését, az olvasást, 

a sportot, a táncot, a mozgást is a játékon ke-

resztül lehet velük megszerettetni, hogy aztán 

készségszinten beépüljön a kultúrájukba. 

Újpesten a rengeteg játszótér és szabadtéri 

lehetőség mellett kiváló hely a Tarzan™ Park, 

ahol a gyerekek különböző tematikájú, érde-

kesebbnél érdekesebb játszószigetek között 

bolyonghatnak. A játékszigetek eszközeit úgy 

alakították ki, hogy azok mindamellett, hogy 

elősegítik az idegrendszer fejlődését, a gyer-

mekeknek barátságos környezetben biztosí-

tanak mozgáslehetőséget a korosztályuknak 

megfelelően. Az élmények mellett nem lehet 

fi gyelmen kívül hagyni a park fejlesztő, jótékony 

hatásait. A mászással, csúszással, kapaszko-

dással, lengéssel, hintázással, kapaszkodással, 

ugrással a hely kiváló lehetőséget teremt, hogy 

a játék mellett a sikeres mozgás kivitelezése is 

örömet okozzon a gyermeknek. 

Itt a jó idő, játékra fel! VG

Az egyik anyuka könyvet olvas a 

padon, a másik nyújtógyakorlato-

kat végez a mászókánál. Vannak, 

akik együtt játszanak a gyerekük-

kel, felrakják a csúszdára, elin-

dítják az úton. Együtt mozognak. 

Mindenki másféle módon vesz 

részt gyermeke életében, terelge-

tésében. Lesznek művészpalán-

ták, sportolók, kis tudósok, zsivá-

nyok. A szülő mindig tanít valamit, 

mintát ad. 

A gyermekek testi-lelki fejlődésének, a tanu-

lásnak legfontosabb eleme a játék. A gyermek 

fi gyelme a játékra fókuszál, bármi történik körü-

Gyermekkorban 
megelőzhetőek 
a mozgásszervi 
panaszok
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A felújítás során új szegélyt építettek és újraaszfaltozták a Fiumei út 

Fóti út és Julianus Barát utca közötti szakaszát. A munkálatok jelentős 

része már el is készült, az apróbb korrekciók után ezt a szakaszt is 

felvehetjük a felújított utak listájára. D.V.

Megújul 
a Fiumei út   
Újpesten folyamatosak az útfelújítások. A közelmúlt-

ban megújult Berda József utca, Tél utca és Görgey út 

után, most a Fiumei utat javítják. 

szólaltak a harangok. A torony 12 oszlopon 

áll, este díszkivilágítást kap. Az építés költsé-

geit az egyházon kívül a hívek adományaiból 

és az Újpesti Önkormányzat támogatásából 

fedezték. Az önkormányzat képviseletében 

az eseményen részt vett dr. Molnár Sza-

bolcs alpolgármester és Pataki Gábor, a 

terület önkormányzati képviselője is. 

 PRÓFUSZ JÓZSEF          

A harangokat Gombos Miklós őrbottyáni 

harangöntő mester készítette. A három 

közül a legnagyobb a Szentháromság ne-

vet viseli, magassága 87 cm, súlya 325 

kg. A második Szűz Mária nevét kapta, 

magassága 63 cm, súlya 140 kg. A legki-

sebb az újpesti mártír, Boldog Sándor Ist-

ván nevét viseli, magassága 52 cm, súlya 

83 kg. A harangok minden délben, illetve 

a szentmisék előtt fél órával – hétköz-

napokon reggel ¾ 7-kor, szombaton fél 

8-kor, vasárnap pedig fél 9-kor és este fél 

hatkor szólalnak majd meg. A lélekharang 

jelzi majd azt is, ha haláleset történik a 

közösségben.

Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-

Budapesti érsek Isten irgalmas-

ságának ünnepnapján (a húsvét 

utáni első vasárnap) szentelte fel 

a Káposztásmegyeri Szenthárom-

ság Templom új harangtornyát és 

harangjait. A templom alapkövét 

25 éve tették le, a tervekben már 

akkor is szerepelt a harangtorony. 

– Örvendetesen fénylik ez a nap nekünk, 

mert a templom melletti toronyba új harangok 

kerülnek, és mert alkalmunk van Isten magasz-

talására ezzel az ünnepléssel – mondta Erdő 

Péter bíboros az ünnepségen. – Amikor halljuk 

a harangokat, emlékezzünk arra, hogy egy csa-

lád vagyunk, szavukat hallva gyűljünk egybe és 

mutassuk ki Krisztusban való közösségünket!

Kosinsky Béla, a Szentháromság Templom 

plébánosa ezekkel a szavakkal köszöntötte 

az ünneplőket: – Torony, kereszt és harangok 

összetartoznak és közösen hirdetik Isten di-

csőségét és az örök életet, melyet Isten irgal-

mából már itt a földön elkezdhetünk élni. 

A harangszentelő után szentmisén vettek 

részt a hívek, majd pontban 12 órakor meg-

Káposztásmegyeren megszólaltak a harangok

Meghívó
Újpest Önkormányzata nevében tisztelettel hívom meg 

a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján, 

a Kossuth- és Liszt-díjas kiváló művész, operaénekes

Házy Erzsébet

emléktáblájának avatóünnepségére.

Időpont: 2016. április 12. kedd, 11 óra.

Helyszín: Újpest, a Baross

és a Perényi Zsigmond utca kereszteződése.

Wintermantel Zsolt
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ELÉRHETŐSÉGEINK:

TarzanTM Park
1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

+36 70 383 3400

www.tarzanpark.hu

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Aquaworld Resort Budapest Hotel 
és Élményfürdő

1044 Budapest, Íves út 16.
+36 1 231 3760

www.aquaworldresort.hu

CSÚSZDÁZZ VELÜNK

VÍZEN ÉS SZÁRAZON

KÉT HÉTVÉGÉN ÁT!

Április 16–17-én 

és május 7–8-án 

a TarzanTM Park 

és az Aquaworld Resort 

Budapest Élményfürdő 

egy óriási csúszdázásra hív 

Téged és családodat!

Sőt, amennyiben 

a két hétvége során 

mindkét helyre ellátogatsz, 

GARANTÁLT AJÁNDÉKOT 

kapsz.

Részletes információ a weboldalakon olvasható!

amikor a tanár úr ült be a padba, és a két fi ú 

ment a táblához... Az órát tartó diákok a tanár 

gesztusait, hanglejtését, jellegzetes szófordu-

latait utánozva igyekeztek tanítani. Személyre 

szabott, kicsit szokatlan logikai feladatokat 

kaptunk. Az osztály és a tanár úr is jól érezte 

magát.

Évről évre azon vagyunk, hogy túlszárnyal-

juk az előző évi vicceinket, de ezzel nem csak 

mi vagyunk így. Tanáraink is kitettek magukért. 

A hagyományos poénok mellett (nehéz kérdé-

sekből álló dolgozatot írunk, majd összetépjük 

és kidobjuk) ebben az évben ők is újítottak: 

osztályt cseréltek. Angoltanár tartotta a fölraj-

zot, magyartanár a biológiát. Képzelhetitek…

Mindannyian nagyon élveztük a bolondok 

napját. Kár, hogy egy évben csak egyszer van 

ilyenre lehetőség. 

   H. Zs. A. 

Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 8. a

Iskolánk jó humorú diákjai idén sem feled-

keztek meg az április 1-jéről. Sok-sok ötletes 

tréfával próbáltuk bolonddá tenni tanárainkat 

és egymást. Meglátogattunk alsós osztályo-

kat, órát cseréltünk évfolyamtársainkkal. A 

történelmet fi zikára cseréltük. Erre persze ta-

náraink is érdekesen reagáltak: volt, aki „piros 

pontot” adott, de volt, akinek fel sem tűnt a 

csere. Persze, később kiderült, hogy ez a „nem 

vettem észre” is csak az áprilisi tréfa része volt.

Több olyan csínnyel is készültünk, amihez 

előzetes felkészülésre, hosszabb szervezés-

re volt szükség. Megbeszéltük, hogy ezen a 

napon két kiválasztott tanuló tartja a matek-

órát. Már előző nap is nagy volt az izgalom, de 

Áprilisi 
bolondságok 
a Szűcsben

Április 1.DIÁKOK ÍRTÁK
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ÚJPESTI SÉTA-STAFÉTA

Újpesti séta-staféta című rovatunkban „városnézős-városmutogatós” játék-

ra invitáljuk Önöket! Arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sétáinkat különle-

gessé tesszük. A megszokott útvonalakról letérve, jobban megismerjük, 

és jobban bemutatjuk Újpestet az érdeklődőknek. Erre a sétára invitáljuk 

Önöket is. Tartsanak velünk! Következő lapszámainkban Újpest Arcaival 

sétálunk és bemutatjuk, hogy ők hogyan látják városunkat. Mit mutatnának 

meg az Újpestre látogató turistáknak? Elsőként Babcsányi Pannához, a 

kislánykategória győzteséhez került a séta-staféta. 

– Nagyon szeretek itt sétálni, már kisebb koromban is mindig jöttem anyá-

val, amikor a piacra készült – kezd bele a történetbe Panna. – Amióta itt van 

ez a nagy Újpest-felirat még jobban szeretem. A röplabdameccsek miatt sok 

városban jártam már, de sehol nem ilyen szép a városháza épülete.

1895-ben határozatot fogadtak el egy kétszintes községháza felépítéséről 

a Szent István téri telken, az akkori mázsaházzal szemben. A pályázatot 1898-

ban írták ki, melynek nyertesei a kor jelentős építészei lettek: Böhm Henrik és 

Hegedűs Ármin. A kivitelezést egy helyi építési vállalkozóra, Schreiber Gyulá-

ra bízták, így 1899 májusában elindulhatott az építkezés. Az új községháza 

szédületes tempóban épült, egy év múlva már teljes pompájában át is adták.

Újpest főtere azonban nem csak a gyönyörű épület miatt különleges. A 

városháza, templom, piac hármasa különleges hangulatot kölcsönöz a Szent 

István térnek. 

– Jó érzés, hogy amikor a piac felé, vagy a piacon sétálunk, akkor mindig 

találkozunk ismerőssel és mindig ránk köszön valaki. Olyan, mintha Újpesten 

mindenki ismerne mindenkit. Szerintem erre is büszkék lehetünk – mondta 

Panna mosolyogva, és rábeszélt, hogy sétánkat a lángososnál fejezzük be.  D.V.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S O K

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 

alapján ebben az évben is sor kerül Újpest Egész-

ségéért Díj adományázására.

A díj annak a személynek adományozható, aki az 

egészségügyi vagy szociális területen az újpesti lako-

sok egészségéért, jólétéért végzett magas színvonalú, 

kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével je-

lentős mértékben hozzájárult Újpest egészségügyének, 

szociális ellátásának fejlesztéséhez.

A részletekről az alábbi linken olvashatnak: 

www.ujpest.hu/hivatal_palyazatok/473

Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet az újpesti civil 

szervezetek közösségi célú tevékenységének támo-

gatására, az újpesti gyermekek és fi atalok 

nyári táboroztatásának (üdültetésének) támo-

gatására, továbbá az újpesti sportszervezetek tevé-

kenységének támogatására. 

A pályázatokról részletesen az alábbi linkeken olvas-

hatnak:

www.ujpest.hu/hivatal_palyazatok/470

www.ujpest.hu/hivatal_palyazatok/471

www.ujpest.hu/hivatal_palyazatok/472

Hello, tourist! 
Ez itt a Szent István tér
Találkozzunk a Városháza előtt – mondta Panna a telefon-

ban, olyan határozottan, hogy nem is volt kérdés, a Szent 

István térre büszke a legjobban. Röplabda, lila mez, lila sál, 

címeres bögre. Volt nála minden. Minden, ami Újpest.  
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hagyomány szerint a programok 10 

órakor májusfaállítással és a Bem 

táncegyüttes műsorával kezdőd-

nek és estig nincs megállás. 10.30-tól az Újpesti 

Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény diákjainak műso-

rát láthatjuk, majd a gyerekek nagy kedven-

ce, Szép Bence bűvész következik. Déltől  

Andersen – A császár új ruhája című meséjét 

a Szép Ernő Színház társulata viszi szín-

padra. Egy kutyabarát rendezvényen termé-

szetesen a négylábúak sem maradhatnak ki a 

programból. 13 órától a műsorvezető Demény, 

a kötsög néven ismert celEb és vizslablogger 

gazdájával beszélget. 14.30-tól Gubás 

Gabi teljes kiőrlésű biomesekoncerttel érke-

zik. A gyerekek játékos dalok segítségével is-

merkedhetnek meg Dinnye úrral, felszállhatnak 

a Spenót-kerékpárra, elkészíthetik a Tréfa-Répa 

levest, és táncolhatnak a Fogmosi-Rocky-ra. 16 

órától már a felnőttek se menjenek messze a 

színpadtól. Érkezik Radics Gigi, majd 17 

órától a V-TECH, 19 órától pedig Szikora 

Róbert és az R-Go lép színpadra. 

A folyamatos színpadi programok mel-

lett egész nap kézműves-foglalkozással, 

vurstlival, MagicBox játéktárral, Tarzan sá-

torral, Merende-gyermekfoglalkoztatóval 

és lufi hajtogatással is várják a gyerekeket. 

További programok és információk:

ujpest.hu/programok

A rendezvény ingyenes látogatható!

 A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Új helyszínen 
a majális  
A hangulat garantáltan a régi, a hely-

szín új. Az előző évekhez hasonlóan 

Újpest Önkormányzata május else-

jén ismét közös majálisozásra hívja 

az újpestieket. A programok ezúttal 

Káposztásmegyeren, a Kósa Pál 

sétányon lesznek. 

Városunk többi rendezvényéhez hasonlóan a majálison is találkozhatunk majd az Állatmen-

tő Ligával, a Rex Állatszigettel, az Észak-Pesti Kutyás Szolgálattal és az Újpest Márkabolttal. 

A
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HALLÁSA AKTÍV
ÉLETÉNEK KULCSA

„ A hallókészülék szakmai munkámban fantasztikus 
segítség, észrevétlenül megbújik a fülben, szinte 
láthatatlan. Segítségével a kollégákat tökéletesen 
hallom. Ez a legfontosabb számomra.”

VEGYEN RÉSZT DÍJMENTES
HALLÁSVIZSGÁLATON!

Most egy 
.

 

 
 

1068 Budapest, 
Szondi u. 98/A 
(a 20E, 30-as busz – 

 
 
 

Ezúttal május 7-én, szombaton lesz 

a verseny, amire már lehet is jelent-

kezni a Városháza főpénztárában 

(István út 14., I. emelet 50.). Termé-

szetesen a főzőverseny sem ma-

radhat el. A csapatok kísérői ezúttal 

gulyásleves-készítésben csillogtat-

hatják meg főzőtudományukat. Je-

lentkezési határidő: április 29. 

FONTOS: nevezni és a verse-

nyen részt venni csak és kizáró-

lag érvényes horgászengedély, 

vagy turista állami horgászjegy 

birtokában lehetséges. Csapatok 

esetén legalább az egyik főnek 

kell engedéllyel rendelkeznie. A 

3000 Ft/fős nevezési díjat (ami 

egyben a napijegy ára) még a 

verseny előtt kell befi zetni. Ki-

zárólag újpesti lakosok neve-

zését fogadják el, amelyhez az 

adószámra is szükség van. Egy 

csapat 2 fő horgászból és horgá-

szonként 1-1 fő segítőből állhat. 

A horgászokat barátok, családta-

gok is elkísérhetik.

Befi zetési időpontok: hétfőn 

14–17, szerdán 10–13 és 14–

16, pénteken 9–12 óra között.

Találkozzunk a Csömöri tó partján is! 

Az elszántabbakat hóban, fagyban sem lehet elcsábí-

tani a partról, azonban az igazán élvezetes horgászat 

ideje kétségtelenül a tavasz. Újpest Önkormányzata 

hagyományosan minden évben horgászversenyt ren-

dez a csömöri horgásztó partján. 

Hello tavasz, 
hello halak  
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Ha nem is sűrűn, de elő szokott 

fordulni, hogy élő és aktív köz-

életi személyiségről játékfi lm 

készüljön, arra viszont még nem 

volt példa, hogy a katolikus egy-

ház fejét tegye meg valaki fősze-

replőnek. Egészen mostanáig. 

Az argentin Beda Docampo 

Feijóo kockázatos vállalkozásba 

fogott, hiszen úgy kellett megfe-

lelnie a hívek elvárásainak, hogy 

mégse egy imázsfi lm kerüljön 

ki a kezei közül. Úgy döntött, 

inkább hátralép kettőt, és egy 

újságírónő szemén keresztül 

mutatja be főhősét. A spanyol 

Ana még 2005-ben ismerke-

dik meg Jorge atyával a pápai 

konklávéra menet, és később 

Buenos Aires-ben is felkeresi. 

(Egy argentin újságírónő valóban 

összebarátkozott a leendő pápá-

val és könyvet is írt róla, abból 

merít a fi lm is.) Egy-egy jelenet 

erejéig megelevenedik Jorge 

atya ifjúkora, láthatjuk, amint a 

reménybeli orvostanhallgató az 

egyházi pálya mellett dönt, majd 

később azt is, ahogy a katonai 

diktatúra idején is rendületlenül 

szolgálja gyülekezetét.

A végén persze eljutunk 

2013-ba, amikor is óriási meg-

lepetésre pápává választják. 

Feijóo fi lmje teljesíti, amit ígér, 

és bár érthető elfogultsággal 

rajzolja meg ezt a szubjektív 

portrét, segít megérteni, hogy 

miként válhatott Jorge atyjából a 

szegények és elesettek pápája, 

aki valóban képes megtestesíte-

ni a kereszténység eredeti szel-

lemiségét. BS

K A L L I G R A M

B E R TA  Á D Á M

BALESET
az építkezēsen

FILMAJÁNLÓ

Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alap-

fokú Művészeti Iskola 125 éves 

évfordulója alkalmából ünnepi 

megemlékezés-sorozattal készül. 

A nyitó napi Tizedik Zenedenap 

lesz április 15–16-án.

Az évfordulóhoz kapcsolódik a II. Fúvós-

zenekari Találkozó is, mely május 21-én, 15 

órakor várja a zenebarátokat a Szent István 

téren. Az iskola évnyitó ünnepségére is sok 

érdeklődőt várnak, és szeptember végén 

a „V Négyek Művészeti Együttműködés” 

magyarországi találkozója szintén egy re-

mek alkalom lesz a kikapcsolódásra és az 

élménygyűjtésre. A zenés programsorozat 

október elsején a Zene Világnapján zárul az 

ünnepi koncerttel.

A zenés programok első állomása, a Tizedik 

Zenedenap április 15–16-án izgalmas kíná-

lattal várja a zene szerelmeseit. Április 15-én 

pénteken este 18 órakor J. Strauss: Egy éj 

Velencében című nagyoperettje lesz hallható 

az Opera Stúdió előadásában az Ifjúsági Ház 

színháztermében. Április 16-án, szombaton 

12.30-as kezdéssel újdonságként egy zenés-

mesejáték lesz gitárosokkal az Ifjúsági Házban. 

13.30-kor Térzene lesz szintén az Ifjúsági Ház-

ban, 14 órakor Egek Királynéja vonószenekari 

koncert a Főplébánia Templomban, 15 órakor 

hangszerbemutató- és simogató, 15 órától 16.30-

ig új, különleges hangszerek, hangtálak, keleti 

hangszerek bemutatója várja a látogatókat a föld-

szinten a 6-os teremben. Mindeközben fúvós 

hangszerészek és vonós hangszerkészítő mű-

hely várja azokat, akik a hangszerek működésé-

re is kíváncsiak, továbbá lesz kézműveskedés, 

22. Nemzetközi Könyvfesztivál
Április 23. és 26. között 22. alkalommal rendezik meg a Millenárison a 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. Idén is a kortárs irodalom egyik 

legjelentősebb alkotója, az amerikai Jonathan Franzen látogat Buda-

pestre, akinek világsikert arató regényei, az Erős rengés, a Szabadság, 

és a Javítások hazánkban is hatalmas sikert arattak.  

Ferenc pápa 
– Buenos Airestől a Vatikánig  

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a könyvfesztivál mindig vendégül lát 

egy európai országot, a tengerentúlról pedig már Kanada, Kína és Izra-

el is képviseltette magát. Idén Szlovákia a díszvendég. A több mint 30 

ország standjainál a legújabb magyar nyelvű kötetekkel találkozhatunk. 

Mi a magyar kortárs szerzők új köteteit várjuk legjobban. Megmutat-

juk melyikeket. 

Hidas Judit: Seb 

„A Seb, noha kíméletlen látlelet a mai magyar társadalom egy részéről, 

mégsem szomorú könyv. A sorsok vigasztalanságát ellensúlyozza a cse-

lekményszövés ritmusa és lendülete, a szereplők élettelisége és a szitu-

ációkban megmutatkozó visszafogott, fi nom irónia. Hidas Judit munkája 

nyeresége a kortárs magyar prózának – és az olvasónak is.” (Márton László)

Berta Ádám: Baleset az építkezésen

„Az építési terület hevenyészett drótkapuját minden reggel pontban hat-

kor nyitották. Több különféle rendeltetésű gép is állt bent, de ma meg-

érkezett a nagy daru. Saját lábán jött. Begurult a kapun, centizni kellett, 

olyan széles volt, aztán, miután leállította a teherkocsi-motort és behúzta 

a kéziféket, a talajra tolta négy óriás hidraulikus támaszkodótalpát, amely 

tehermentesítette a darut hordozó teherautó futóművét.” (Berta Ádám)

Németh Gábor: Egy mormota nyara

„Az izgat, hogyan lehet a főtémával kapcsolatos, úgynevezett valóságos 

élményeket fi kció alapjává tenni, eltávolodni a közvetlen életrajztól úgy, 

hogy a szöveg mégis megőrizze a személyes tapasztalat naplószerű 

közelségét. Úgy beszélni számomra fontos, amúgy az up to date poli-

tikai-társadalomelméleti diskurzusban is tárgyalt emberi konfl iktusokról, 

hogy a beszéd mégis mindenestül érzéki maradjon, egy ember érdekes 

történetévé váljon”. (Németh Gábor)

Zene, zene, zene

majd lufi hajtogatók és arcfestők szórakoztatják 

a gyerekeket. 16.40-től tombolasorsolás lesz a 

földszint 6-os teremben, 17 órakor pedig sztár-

vendégek lépnek fel: Micheller Myrtill és Pintér 

Tibor Voice & Guitar – „Stíluseszenciák” című 

előadása várja a közönséget a színházterem-

ben. 18 órától táncház, 19 órától jazzklub. Egyi-

ket sem érdemes kihagyni.  VG
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Velencei  gyermek
és sporttábor

További információ és foglalás:
Rabi Zoltán

06 (70) 330 9903

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETOSÉGEK 
A KÖRNYÉKEN!

AMIT KÍNÁLUNK

Kültéri kondi terem

Sikerek 
és tervek
Tovább, egyben jelentősen csökkent a 

bűncselekmények száma Újpesten. A 

2015-ös évet Horváth Szabolcs r. alezre-

des, Újpest rendőrkapitánya a képviselő-

testületi ülésen értékelte március 31-én, 

külön kiemelve az együttműködés sikerét.

Horváth Szabolcs a beszámoló elején aláhúzta, 2015-

ben jelentősen, majdnem a felére esett az egy év alatt 

elkövetett bűncselekmények száma Újpesten.

JELENTŐS MÉRSÉKLŐDÉS

Különösen a rendőrségen bejelentett betörések, lopások 

száma mérséklődött. A gépkocsifeltörések száma pedig 

annak ellenére csökkent, hogy Újpest-szerte több nagy 

parkoló is található. (Korábbi híreinkben megírtuk, a sok 

jármű között észrevétlenebbül ténykedhetnek azok, akik 

elkötnék vagy feltörnék valamelyik autót. Ellenük a lát-

ható mechanikus védelem a legjobb ellenszer, valamint 

az, hogy nem hagyunk elöl semmilyen értéket vagy arra 

utaló tárgyat az utastérben.) 

NÖVEKVŐ HATÉKONYSÁG

A bűnt esetek számának változásával egyidejűleg a 

felderítési mutatók is pozitív irányba mozdultak el. Ösz-

szességében a korábbi összeredményességi mutatóhoz 

képest csaknem tízszázalékos javulás mutatkozott. Kü-

lönösen igaz ez a betörésekre, ami azt jelenti, hogy a 

tavalyelőttihez képest többször annyi betörő került rend-

őrkézre. Ezzel együtt az elfogások száma is emelkedett, 

1016-ról 1189-re. Ez az eredményesség szempontjából 

azt is jelenti, hogy több bűnelkövető került rendőrkézre, 

egy nyáron elfogott férfi  ellen például ötszörös körözés 

volt érvényben, és az újpesti rendőrök kapták el.

PÉLDAÉRTÉKŰ ÖSSZEFOGÁS ÉS AZ IDEI TERVEK

Az újpesti rendőrség példaértékűen működik együtt az 

önkormányzattal, a közterület-felügyelettel és a két helyi 

polgárőrszervezettel. Horváth Szabolcs r. alezredes legát-

fogóbb példaként a Százan Újpestért akciókat említette, 

amelyet az önkormányzat ellátmánnyal támogat, valamint 

a fent említetteken kívül az Állatvédelmi Járőrszolgálat is 

időről időre részt vesz benne. A rendőrkapitány kiemelte 

azt is, hogy az önkormányzat által telepített térfi gyelő ka-

merák számos esetben segítették a munkájukat.

A tervekről szólva azt mondta, idén a baleset-meg-

előzés kap még nagyobb hangsúlyt. Céljaik között sze-

repel még, hogy továbbra is rendszeres kapcsolatot 

tartsanak fent a lakossággal, és a körzeti megbízottak 

munkája is jobban előtérbe kerüljön. 

 Kép és szöveg: M. Orbán András

SZOLGÁLTATÓ JELLEG

Az újpesti rendőrség célja és törekvése, hogy a 

társadalmi életben részt vevő, szolgáltató rendőr-

ségként működjön. A beszámolón is elhangzott, 

különböző előadások, tájékoztatók és kapitány-

ság-látogatások keretén belül minden korosztály-

lyal keresik és tartják a kapcsolatot. Kiemelke-

dően jó „civil kapcsolatot” ápolnak a rendőrök a 

Káposztási Családok Egyesületével, az Újpesten 

megvalósított iskolarendőri tevékenység pedig 

olyannyira eredményesnek bizonyult, hogy Papiné 

Mészáros Melinda r. főtörzsőrmestert az év (egyik) 

iskolarendőrének választották.



O N L I N E  E L É R H E T Õ S É G E I N K :  W W W . U J P E S T . H U    |   T O V Á B B I  F O T Ó K :  F A C E B O O K . H U / U J P E S T . K A P O S Z T A S M E G Y E R     |   13

Jókor jött az aranyérem

dinamit. Lendületes, motivált volt a birkózása. 

Spanyol, majd bolgár ellenfelet vert meg, egy-

aránt 11-0-ra, és máris a döntőben volt. A két 

legyőzöttje drámai meccset vívott a bronzért. 

A 3-3-as végeredmény a bolgárnak kedvezett. 

No, meg a bíráskodás is…

Aztán jött a nap és a női viadal utolsó mér-

kőzése, a 75 kg döntője, a tavalyi U23-as Eb 

69 kilós ezüstérmese, a német Anna Schell el-

len. Harminc másodperc elteltével, két levitel 

nyomán, már 4-0 volt a magyar javára. Aztán 

jött a lendület és az erő közös attrakciója: a 

tarkójánál fogva maga elé nyekkentette a 

szőnyegre a németet, és újabb két pontért 

mögé került, 6-0. A második menet elején 

álló helyzetben ment az ellenfele mögé, úgy 

vitte le, 8-0.

– Akkor kereken négy percet 

mutatott az óra, két egész te-

hát még hátravolt, de már 

nagyon fáradt voltam 

– mondta Zsanett. 

– Már csak két 

pont kellett volna, 

hogy ez a meccs 

is technikai tussal 

érjen véget. De jött 

a tanács a meste-

remtől, Nagy Lajostól, hogy 

húzzam egy kicsit az időt. Ez jól 

Fontos állomás volt a magyar 

paraúszó-válogatott számá-

ra az Egerben megrendezett 

Hungarian Open Nemzetközi 

Paraúszó Bajnokság. A verseny 

az utolsó erőfelmérő volt a má-

jusi, madeirai paraúszó-Európa-

bajnokság előtt. 

A szövetségi kapitány az Eb után tesz 

majd javaslatot a Magyar Paralimpiai Bizott-

ság számára, a riói paralimpiára utazó úszó-

válogatott összetételére. Jelenleg Magyar-

ország nyolc országkvótával és egy névre 

szóló szabadkvótával rendelkezik. 

Az UTE versenyzője, Adámi Zsanett 

szabadkvótája révén biztosan tagja lesz a 

Rióba utazó paraúszó-válogatottnak. Zsa-

nett, hogy bizonyítsa rátermettségét, a ver-

senyen közel négy másodperccel javította 

meg az eddigi világcsúcsát 150 méteres 

vegyes úszásban.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bi-

zottság elnöke kiemelte, az úszás a legsi-

keresebb magyar parasportversenyszám, 

ezért biztos abban, hogy az úszóválogatott 

Rióban sem vall szégyent.

Dr. Sós Csaba, a magyar paraúszók szö-

vetségi kapitánya szerint, idén az egri ver-

seny sokkal magasabb színvonalon zajlott, 

mint az előző években.  Ezúttal nemcsak 

a juniorok, hanem a felnőttek is kitettek 

magukért. Az eredmények közül is a leg-

hangsúlyosabb Adámi Zsanett világcsúcsa.

–  A felkészülési időszakhoz képest 

rendkívül jók az időeredmények, így biza-

kodva várjuk az Európa-bajnokságot és 

természetesen a paralimpiát – szögezte le 

a kapitány. hparalimpia.hu/gg

A Magyar Paralimpiai Csapatnak jelenleg 

22 érvényes kvótája van a riói játékokra: 

judó (2), asztalitenisz (6), kajak-kenu (1), 

sportlövészet (2), kerékpársport (1), úszás 

(9) erőemelés (1). 

Nagyszerűen sikerült az olimpiai 

kvalifi kációs versenyre készülő 

újpesti birkózó főpróbája. Németh 

Zsanett, aki a birkózóleányaink 

közül először lett világbajnok, 

most Európa-bajnok lett az U23-

as ruszei kontinensbajnokságon.

Németh Zsanett egész nap olyan volt, mint a 

Adámi Zsanett: 
világcsúcs!

Bence kupagyőzelmei

S P O R T

Az UTE cselgáncsozója 

remekül kezdte az évet, 

hiszen Pongrácz Bence 

az első két ifjúsági Eu-

rópa-kupa viadalon egy-

aránt aranyérmet nyert. 

A tizenhat éves újpes-

ti judós gyakorlatilag 

megváltotta az Európa-

bajnoki csapattagságot.

Saját magát is meglepte a 

remek évkezdésével, de per-

sze volt némi előjele a follonicai 

és a zágrábi sikernek. A tavalyi 

szarajevói ifjúsági világbajnoksá-

gon szerzett értékes ötödik hely 

megmutatta, van keresnivalója a 

nemzetközi mezőnyben.

– A két győzelem közül a zág-

rábi közelebb áll a szívemhez, 

mert erősebb mezőnyben sike-

rült megszereznem a győzelmet. 

Tavaly elsőéves ifi staként har-

madik lettem ott, így kellemes 

emlékeim fűződnek a városhoz 

– mondja az újpesti verseny-

ző. – Úgy érzem, kezd beérni 

az edzőmmel, Horváth Lászlóval 

mintegy nyolc éve végzett közös 

munkánk.

Bence egyébként is szereti a 

nemzetközi viadalokat, hiszen 

jóval erősebb és változatosabb a 

mezőny, mint idehaza.

– Rengeteget edzem, hogy 

folyamatosan fejlődjek – ismerte 

el. – A tavaszi szünetet is az if-

júsági válogatott edzőtáborában 

töltöttem, de ez egyáltalán nem 

jelentett áldozatot. Az erősségem-

nek azt tartom, hogy összeszedett 

vagyok. Akkor sem esem pánikba, 

ha hátrányba kerülök, mert tu-

dom, hogy képes vagyok fordítani.

Az ifjúsági korosztály idei fő-

versenye a fi nnországi Európa-

bajnokság, a két Európa-kupa 

arannyal pedig Bence gyakorlati-

lag megváltotta a csapattagságot. 

A célkitűzés a pontszerzés, de 

igazi elégedettségre csak az érem 

adhat okot. judoinfo.hu/gergely

sikerült, mert ismertem a német ellenfelem 

taktikáját. Arra fi gyeltem, nehogy belerohan-

jak egy támadásba – amint az egyszer már 

megtörtént ellene –, és megverjem magam. 

Számoltam a másodperceket, fi gyeltem az el-

lenfelemet, és alig akartam hinni a fülemnek, 

amikor megszólalt a mérkőzés végét jelző 

hang. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült 

nyernem, hiszen a győzelem óriási önbizal-

mat ad a soron következő olimpiai kvalifi ká-

ciós versenyekre. GG

Németh Zsanett kontinens-

viadalokon szerzett 

érmeinek listája

2011 kadet Eb, bronz

2011 kadetvébé, arany

2013 junior Eb, ezüst

2014 junior Eb, ezüst

2015 U23-as Eb, bronz

2016 U23-as Eb, arany
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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, csütörtö-

kön: 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

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Jókay Attila önkormányzati képviselő április 11-én, hétfőn 17-től 18 óráig, tart fogadó-

órát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária, 

Bartók Béla önkormányzati képviselők április 12-én, kedden 18-tól 19 óráig tartanak 

fogadóórát.Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati 

képviselő április 25-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) 

Tel.: 369-09-05

www.ujpestifi desz.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 Budapest, Szent László tér 7. Tel.: 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.

MÉLYSZÁNTÁS 2. – IRODALMUNK TITKAI

„Ifj. Tompó László könyve a magyar érdek védelmezése szempontjából stratégiai fontosságú alkotás.” (RAFFAY ERNŐ)

Szeretettel meghívjuk Ifj. Tompó László irodalomtörténész könyvbemutatójára. Helyszín: Andretti Fagyizó (1047 

Bp. Váci út 13.) Időpont: 2016. április 18. (hétfő), 18 óra.  Jobbik 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 csütörtökén 

17 órától, Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 óráig. 

Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyisége. A fenti fogadóórákra előze-

tes bejelentkezés szükséges a 06 1 369 4205 vagy a 06 20 419 7864 telefonszámon.

Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-18 óráig

Helyszín: Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. és Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.) Előzetes bejelentkezés 

és időpont-egyeztetés a 06 30 400 9297 telefonszámon lehetséges.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökjén (április 7-én, 

május 5-én) 13 órától a Képviselői Irodában (IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház) a 4. emelet 418-as szobában.

Bejelentkezés, vagy más időpont megbeszélése a 06 30 458 9929-es telefonszámon.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

2016. április 14-én és április 28-án 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat, -tanácsadás igénybevé-

telére van lehetőség előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 30/458-9929-es telefonszámon lehet. 

Helyszín: Képviselői Iroda; IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház). Horváth Imre országgyűlési képviselő

ORSZÁGHÁZ-LÁTOGATÁS

Szeretettel meghívom Önöket 2016. április 21-én, csütörtökön 10 órától országház-látogatásra, prog-

ramunkon bemegyünk az Országgyűlési Könyvtárba is! Az épületbe való beléptetés miatt jelentkezni kell a 

06 30 458 9929-es telefonszámon április 18-ig (hétfőig)!

 Várom Önöket, barátsággal, Horváth Imre országgyűlési képviselő

BALOLDALI BARÁTI KÖR KLUBDÉLUTÁNJA

A Baloldali Baráti Kör következő találkozója április 13-án (szerdán) 15 órakor lesz a Nádor u. 1-ben, ahová 

is várjuk a Baráti Kör minden tagját, továbbá azokat is, akik még nem voltak ilyen klubdélutánon, de szeretnek 

barátkozni, beszélgetni. Ezen a napon egy rendhagyó délutánt tervezünk. Sokuknak van otthon jól bevált, új vagy 

régi családi receptje. Ezért azt gondoltuk, hogy érdemes egymással ezeket megosztani, egy recept csere-bere 

délutánt tartunk, aki tud, az hozhat egy kis kóstolót is! A programsorozat védnökei: dr. Trippon Norbert kerületi elnök 

és Horváth Imre országgyűlési képviselő.

 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

A Demokratikus Koalíció Újpesti Szervezete tájékoztatja a lakosságot, hogy irodánk minden ked-

den 15 és 18 óra között és minden szerdán délelőtt 10 és 12, délután 14 és 18 óra között nyitva 

tart. Várunk minden érdeklődőt. Telefon: 06 70 347 1040 Cím: 1042 Bp., Árpád út 19.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második hétfőjén 16 és 

19 óra között fogadóórát tart a DK Újpesti szervezete frakcióhelyiségében. Cím: 1042 Budapest, Árpád út 19. 

Bejelentkezés: 06 70 347 1040, e-mail: Budapest11@dkp.hu, dkujpest_hu.novodev.hu

FOGADÓÓRA

dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció) Fogadóóra: minden hónap második 

hétfőjén, 17 és 18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat (1046 Bp., 

Hajló u. 42-44.)

Ingatlan eladó
� Fóton, Pálya dűlő 83 sz. alatt, Bp.-től 10 km-re, gon-

dozott, beépítetlen ingatlan nagyon kedvező áron, csalá-

di okok miatt eladó. Termő és telepített gyümölcsfákkal, 

szerény kis faházzal. Vízzel, villannyal ellátva. Ára: 2.5 M 

Ft. Tel.: 06-20 423-9254

Ingatlant kiad, bérel

� Rendes, dolgozó pár kiadó lakást keres. Leginkább 

Újpest és vonzáskörnyékéről. Körülbelül 60 000 Ft plusz 

rezsiért. Tel.: 06-20 385-5675

Ingatlant vesz

� Újpest és környékén keresek jó állapotú téglalakást 56 

m²-ig (II. em), viszonylag elfogadható környéken! Ingatla-

nosok ne hívjanak! Tel.: 06-1 369-9781

Ingatlancsere

� Újpesti önkormányzati panel, kilencedik emeleti, 1/5 

szobás, 35 m²-es, távfűtéses (vízóra van) lakásomat 

elcserélem ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emeletre. 

Metró, orvos, iskola, óvoda, piac közel van. Tel.: 06-20 

263-0086

Oktatás

� Dolgozók iskolája felvételt hirdet Újpest-

Központban: gimnáziumi osztályok, kereskedel-

mi eladó, vendéglátó eladó, boltvezető, vendég-

látó üzletvezető, Tel.:06-20-9-51-33-57

� Matematika- és fi zikafelkészítést vállalok. Tel.: 06-70 

220-7758 

� GITÁROKTATÁS ÚJPESTEN. Kezdő és haladó gitárosok 

tanítása, rutinos tanár segítségével.”Hanem megy egye-

dül a tanulás, segítek.” Tel.: 06-20-616-2422.

Vegyes

� Eladó! Masszírozó fotel, drapp színű, fi zikoterápiás, 

mirabel-öv garanciális. Nikon fényképezőgép, Panasonic 

telefon, 2 hallgatós, vezeték nélküli. Mályva színű suba-

szőnyeg, 230×170-es, Doxa óra. Tel.: 370-8262, 06-20 

520-9996

Állást kínál

� Labirintus Étterem és Bormúzeum Szentend-

rén felszolgáló munkatársat keres. Kiemelt bé-

rezési, előmeneteli lehetőség, nem szezonális 

munka. Angol vagy orosz nyelv ismerete szük-

séges. A munkatársra az étteremi felszolgálás 

mellett a bortúrák vezetésében is számítunk, a 

magyar borok ismerete előnyt jelent. Érdeklődni: 

06 30 274 8571, bormuzeum@bor-kor.hu

� A COMPASS lighting Kft. Dunakeszi lámpa-

testgyártó üzemébe keresünk CNC gépkezelő, 

lemezipari szakmunkásokat és áruszállító mun-

katársat (3,5 t teherautó vezetői tapasztalattal) 

azonnali kezdéssel Tel.: 06-30-645-0743, e-mail: 

palyazat@compasslighting.hu

Régiség

� BOROSTYÁN-KORALL ÉKSZEREK felvásárlása 30.000 

Ft-tól 300.000 Ft-ig/db! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-

tól. Régi bútorokat, festményeket, Herendi, Zsolnay, Gorka, 

Hummel, Meissen, Kovács Margit dísztárgyakat, asztali-, 

fali-, álló- és karórákat (nem működőt is), bronz, fa és 

ezüst tárgyakat, képeslapokat, kitüntetéseket, érmét, pen-

gőt, katonai eszközöket. Teljes hagyatékot készpénzért! 

Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. ker. Szent István Krt. 25. 

szentistvankrt25@gmail.com, tel.: 06-20-914-0150

� Papírpénz-felvásárlás! Forgalomból kivontak! Német 

márka, osztrák schilling, holland gulden, spanyol peso, 

belga frank, svéd korona, portugál escudo {PTE}, pengő, 

érmék, 40-es évektől forint stb. Készpénzért. V. ker. Szent 

István krt. 25. H-P 10-16-ig, Tel.: 06-70-608-6082

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület
Újpestért
Egyesület

� KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol magas 

áron BOROSTYÁN és KORALL ékszereket 2000-

től 10.000 Ft-ig /gramm áron, antik bútorokat és 

ékszereket, festményeket, asztali-, fali-, zseb-, 

és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni… stb. 

porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel- és Gorka 

kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat, háború előtti 

katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képesla-

pokat, hagyatékokat, tört- és fogaranyat. Az érték-

becslés és a kiszállás díjtalan! XV. ker. Páslomliget 

u. 8. (Vásárcsarnokkal szemben) Tel.: 06-1-708-

2878, 06-20-358-8217

� Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. 

Készpénzért bútort, festményt, csillárt, porcelánt, órákat, 

kerámiát, szőnyeget, könyvet, kitüntetést, jelvényt, katonai 

és háborús tárgyakat, bizsut, borostyánt, híradástechnikát, 

CD-DVD-t, hanglemezt, ezüst tárgyakat, ékszert, alpakkát. 

Pintér Nikoletta, tel.: 06-1 466-8321, 06-30 973-4949

� Bélyeget, papírt és fémpénzt, papírrégiséget, 

könyveket, porcelánt, kitüntetést, egyéb régiséget 

vásárolunk és aukcióra átveszünk. Cím: VI. András-

sy út 16. Nyitva tartás: H-SZ: 10-17-ig, P: 10-19-ig. 

Tel.: 317-4757

Szolgáltatás

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabúto-

rok, irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsób-

ban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 800 Ft. 

Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 368-1354

� KLÍMAtelepítés, karbantartás, javítás garanciával. 

Ingyenes helyszíni felmérés! 06-30-931-7486, 

www.annauklima.hu

� REDŐNYÖS MŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 

redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-

lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 

Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszere-

lés. tel.: 370-4932

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-mun-

ka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét, 

fényezését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást is. 

Konyhai fi ókcserék, székjavítás, szekrénypántok cseréje. 

Tel.: 06-70 234-7759, 06-1 306-2023

KÁRPÁTI SZERVIZ
27 éve Újpesten

Mosógép, bojler,
villanytűzhely,

javítása garanciával!
Nincs kiszállási díj!

Tel.: 222-7038; 
06-20-944-0455

www.karpatiszerviz.hu

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók 
dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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Vasárnap is várjuk kedves vásárlóinkat 7–14 óráig, délelőtt 10-12 óráig  lufi hajtogató bohóc szórakoztatja a gyerekeket.

Az
 e

se
tl

eg
es

 s
ze

rk
es

zt
és

i v
ag

y 
ny

om
da

i h
ib

ák
ér

t f
el

el
os

sé
ge

t 
ne

m
 v

ál
la

lu
nk

. A
 k

ép
ek

 c
sa

k 
ill

us
zt

rá
ci

óu
l s

zo
lg

ál
na

k.

ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDEN NAP ÜZEMEL. 

A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.
PIAC-PLACC MINDEN SZOMBATON ÉS VASÁRNAP A DUNA-SÉTÁNYON!

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC 

és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2016. április 7-13.

A Virágcsarnok oldalában a Kosher Trade Kft.-nél csak kedden csirkemellfi lé 1199 Ft/kg | sertésláb 190 Ft/kg.
A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentes Kft.-nél csak szerdán sertéshúsok 999 Ft/kg | sertéskaraj 1150 Ft/kg | füstölt 
tokaszalonna és füstölt csemegeszalonna 999 Ft/kg | Hajdúsági lángoltkolbász 999 Ft/kg.

A Nagycsarnokban Tomahatsch Bélánál lollo saláta 100 Ft/db | spenót 290 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél hagyma 180 Ft/kg | burgonya 160 Ft/kg | kígyóuborka 390 Ft/kg | újhagyma 99 Ft/cs.
A Nagycsarnokban Péter Yuwa Kft.-nél saláta 100 Ft/db | retek 100 Ft/cs.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK

CSIRKEMELLFILÉ
Kosher Trade Kft.-nél csak kedden

1199Ft
/kg

FÜSTÖLT CSEMEGESZALONNA
Kedves Hentes Kft.-nél csak szerdán

999Ft
/kg

KÍGYÓUBORKA
Sárgarépa Kft.-nél

390Ft
/kg SPENÓT

Tomahatsch Bélánál

290Ft
/kg
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Újpest, ahogy az 
újpestiek látják!
Szeretsz fotózni? Örökítsd meg a város életét, 

hogy a te képed legyen „A hét fotója!” 

Várjuk az újpesti témájú fényképeket az ujpestifoto@gmail.com 

címre. Technikai megkötések nincsenek, mobiltelefonos fotóval 

ugyanúgy lehet pályázni, mint profi  géppel készített kompozíci-

óval. (A nyertes műveket később akár ki is állíthatjuk, vagy fel-

használhatjuk az Újpesti Sajtó Kft. kiadványaiban, ezért érdemes 

legalább 2 megabyte-os képfájlt küldeni.)

A hét képét vasárnap hirdetjük ki és tesszük közzé az Újpest-

Káposztásmegyer Facebook-oldalon, de akár ide, az Újpesti 

Napló soron következő számába is bekerülhet.

Újpest a legjobb téma
Ezt mondják azok a fotósok, akik sorra küldik a jobbnál-jobb képeket 

Facebook-oldalunkra és az Újpesti Sajtó Kft. által kiírt fotópályázatra 

is. A képeket itt is bemutatjuk, így egyre többen látják Újpestet a fo-

tósok lencséjén keresztül. 

Harsányi Dávid rovatunkban bemutatott képei Újpesthez kapcsolódnak. „Mióta az esze-

met tudom, érdekelt a kommunikáció vizuális formája. Régebben a grafi kai munkák mozgatták 

meg a fantáziámat, majd egyre jobban kezdett érdekelni a fotográfi a, ami mára hivatásommá 

vált” – meséli Dávid, majd hozzáteszi: „Hivatásos fotós 2007-ben lettem.” Neve azóta a reklám- 

és a divatszakmához kötődik. Munkájában megjelenik a nagyvilág, extravagáns stílusok, kü-

lönböző divatirányzatok, profi  minimalizmus, harsány, kacér, maradandó kifejezésmód, letisztult 

elegancia. A munka nem teljesen különül el a hobbitól, Dávid a divatban is talált összefüggést 

Újpesttel, ő BLR, eredeti nevén Vincze Gergely újpesti rapper divatmárkájának, a Beatleftrightnak 

a fotósa. A munka után a kikapcsolódás is fontos, így a divat mellett képein megjelenik a város. 

Újpest, ahol szeretünk élni.  VG

KIHAGYHATATLAN PILLANATOK A HÉT FOTÓJA
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