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NYÁRI KÖNTÖSBEN 
A kánikulára a Halassy Olivér Vá-
rosi Uszoda is nyári külsőt öltött. 
Hétvégétől napozóterasz, strand-
röplabda- és tengópálya biztosít az 
úszást követően remek kikapcsoló-
dást a szabadban kicsiknek és na-
gyoknak.  4. oldal

NYÁRI FELÚJÍTÁSOK
Nyolc intézményben zajlik felújí-
tás az iskolaszünet idején. Öt is-
kolában jelentős rekonstrukciót, 
nyílászárócserét és homlokzatmeg-
újítást is végez  az önkormányzat, 
amelyre  saját erőből teremtett fe-
dezetet.   5. oldal 
 

KUTYULÁS AZ OVIBAN
Az önkormányzat a Rex Kutyaott-
hon Alapítvánnyal, az Állatmentő 
Ligával és a Kutya Guruval indítot-
ta el Kutyulás az oviban című prog-
ramját, amelynek során az ovisok-
nak mutatják be a felelős állattartás 
szabályait.  5. oldal

ÚJABB ÉRMEK 
Az UTE világ- és Európa-bajnok ver-
senyzője, Krajnyák Zsuzsanna arany-, 
és a szintén újpesti színekben verseny-
ző Juhász Veronika bronzérmet nyert 
a kerekes székes tőrözők versenyében 
a strasbourgi integrált vívó-Európa-
bajnokságon.  13. oldal

Szurkolás,
játék, élmény

Brazíliában megkezdődött a 2014-es labdarúgó-világbajnokság, 
nem sokkal előtte pedig megnyílt a Károlyi parkban a Bajnok 
Terasz, amelynek óriáskivetítője elé július 13-ig a focicsapa-
toknak, július 14–27. között a budapesti vízilabda-Európa-
bajnokság mezőnyének szurkoló újpestieket várják mindennap, 
családi és közösségi programokkal is.  13. oldal
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EGY KÉP – EGY MONDAT

Párakapu kitárva
Kedden ismét napi fővá-
rosi melegrekord dőlt meg 
Újpesten, így felfrissülést 
nyújt a virágpavilon és a 
nagycsarnok között ki-
helyezett piaci párakapu, 
amely a nagy hőség miatt 
már üzemel.

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

Új hívószám 
az előjegyzéshez
Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy 2014. júli-
us 1-jétől kezdődően az alábbi felnőtt szakren-
delések esetében az előjegyzésre történő beje-
lentkezés új telefonszámon keresztül érhető el.

Az új telefonszám: 

06-1-696-0009
Az előjegyzések kizárólag az alábbi szakrende-
lések időpontjaira vonatkoznak:

• Belgyógyászat
• Ideggyógyászat
• Mozgásszervi rehabilitáció
• Nőgyógyászat
• Onkológia
• Ortopédia
• Reumatológia
• Ultrahang

A Tüdőgyógyászatra továbbra is a 369-1205-
ös telefonszámon tudnak időpontot egyeztet-
ni. A Szemészetre pedig a 369-4777-es szám, 
1658-as melléken keresztül. Jelen módosítással, 
a telefonon történő bejelentkezés módját kí-
vánjuk megkönnyíteni betegeink számára.

 Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

Megemlékezés 
a nemzeti 
összetartozás 
napján
Megemlékezésre várta az újpestieket 
az önkormányzat június 4-én a nemze-
ti összetartozás napján, azaz a trianoni 
békediktátum aláírásának évfordulóján. 

A magyarság egyik legnagyobb sorstragédiájára ko-
szorúzással és főhajtással emlékeztek a jelenlévők a 
Szent István téren, az újpestiek trianoni emlékműve-
ként számon tartott Anyai fájdalom szobránál. Az ön-

kormányzat koszorúját Wintermantel Zsolt elhelyezte 
a Gróf Esterházy János téren lévő emlékkőnél is.

– Trianonról nekünk elsőként mindig is a gyász 
és az igazságtalanság jut eszünkbe. Pökhendi nagy-
hatalmak innen több ezer kilométerre úgy döntöt-
tek, hogy megbüntetik a magyarokat. Családokat 
dúltak fel, magyarok millióit tettek idegenné saját 
otthonukban – emlékezett Wintermantel Zsolt az 
ünnepségen. – Csakhogy a magyarokat nem olyan 
fából faragták, hogy ebbe beletörődjenek. Hiába 
szórtak szét erőnek erejével, a közénk húzott határ-
ral nem tudtak elszakítani egymástól. A megpró-
báltatások végül okosabbá és erősebbé tették nem-
zetünket – fogalmazott a polgármester, aki a nem-
zet határokon átívelő újraegyesítésének fontossá-
gát is kiemelte, amelyre 2010 óta találunk példát. 
A megemlékezés műsorral folytatódott, majd az 
Anyai fájdalom szobránál Wintermantel Zsolt pol-
gármester helyezte el az önkormányzat koszorúját, 
és a pártok, civilszervezetek, valamint az emlékezők 
is virágot helyeztek el.  G. R.

Wintermantel Zsolt beszédében 
kiemelte a nemzet határokon átívelő 

újraegyesítésének fontosságát



A téli időszakban, amikor feladataik 
között nem szerepel a várost szépí-
tő növények, virágok gondozása, ők 
már a Találkozzunk többször! prog-
ramsorozat szabadtéri rendezvénye-
ire készülnek. Idén télen a Város-
gondnokság szakemberei, bútorokat, 
padokat, asztalokat, faházakat javí-
tottak, festettek, hogy a tavasz be-
köszöntével megújult külső fogad-
ja rendezvényeken az újpestieket. A 
Majálisra és a Családi Napra kilátoga-
tók mindezt személyesen is megta-
pasztalhatták. 

Nem lesz ez másképp a június 12-
én induló Bajnok Terasz idején sem. 
A Városgondnokság munkatársai na-
pokon át készültek arra, hogy a Vá-
rosháza mellett igazi vb-hangulatot 
varázsoljanak. A téren faházakat állí-
tottak fel, kihelyezték a rendezvény-
bútorokat, hangulatvilágítást kaptak 
a fák és az villanyoszlopok, így a Baj-
nok Terasz június 12-től mindennap 
jó hangulattal, fi nom ételekkel-ita-
lokkal vár mindenkit a Szent István 
téren, a Károlyi parkban. 
 D. V. 

A rendezvényeken is: 
Újpesti Városgondnokság
Mint már megannyi önkormányzati szabadtéri rendez-
vény kapcsán tapasztalhattuk, az elő- és utómunkála-
tok java részét a 2011-ben létrejött Újpesti Városgond-
nokság Kft. munkatársai végzik.

A Városgondokság végezte 
a faházak összeszerelését

Készül az óriáshomokozó 
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Jöhet  a vakáció!
Június utolsó napján megnyílik az új-
pesti önkormányzat napközis tábo-
ra, amelynek a Bródy Imre Gimnázi-
um a bázisa. A szervezőknek köszön-
hetően idén is számtalan színes, iz-
galmas nyarat ígérő program várja az 
általános iskolás gyerekeket. 

únius 30. és augusztus 19. között megnyitja 
kapuit a napközis tábor, amelynek ezúttal is a 
Bródy Imre Gimnázium ad otthont. Innen in-

dulnak majd naponta más programhelyszínre, ki-
rándulásra a táborozó diákok. 

A szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy fe-
lejthetetlen legyen a szünidő. Az Újpesti Kulturális 
Központ színes programjai mellett állatkerti látoga-

tás, Aquaworld, Halassy-uszoda, Tarzan Park, Med-
vepark, Lepkemúzeum, sípálya-látogatás, továbbá 
falmászás, fagyizás, kézműveskedés, balatoni kirán-
dulás, kerékpártúra, sportversenyek, népi játékok 

szerepelnek az elfoglaltságok között, amelyek he-
tente ismétlődnek. A nyári táborra jelentkező gyer-
mekek szülei az étkezési térítési díjat a gimnázium-
ban rendezhetik a táborozás hetét megelőző hét-
fői napon. A legelső tábori hétre június 23-án még 
várják a jelentkezéseket. Érdeklődni Balog Aranká-
nál lehet, tel.: 06-70 339-6621.  G. R.

Mint ismert, az önkormányzatnak már tavaly sem 
lett volna kötelezettsége a nyári napközis tábo-
rozás biztosítása, azonban a városvezetés idén is 
magára vállalta – az egy évvel ezelőtti kedvező fo-

gadtatás miatt is – a feladatot, és a legváltozato-
sabb programokkal igyekszik színesíteni az álta-
lános iskolások nyarát.  Újpest Önkormányzata 
ezen a nyáron is szociális nyári étkeztetést, ebé-

det biztosít a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő kiskorú gyermekek részé-
re, azoknak is, akik a nyári napközis tábort nem 
veszik igénybe.

J
Tavalyi emlék
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Június végére teljesen elkészül a 
komplex természettudományos la-
boratórium az Újpesti Könyves Kál-
mán Gimnáziumban, amely egyúttal 
oktatóközponttá is válik.

Szepesváry László igazgató az építés alatt álló labor-
ban körbemutatva azt mondta, jelenleg csempéznek, 
és az álmennyezetet szerelik, a természettudományos 
oktatólabor pedig határidőre elkészül. Emlékeztetett: a 
gimnázium tizenöt újpesti oktatási intézménnyel mű-
ködik együtt, ahonnan a tanulók heti rendszerességgel 
járnak majd át természettudományos órákra. Kiemel-
te: az eszközpark nagyon jó felkészülési feltételeket biz-

tosít az emelt szintű érettségire, az iskola szakmai na-
poknak, protokollrendezvényeknek is otthont adhat. 

Németh Edit Éva nyugalmazott tanár, önkormány-
zati képviselő kiemelte: humán szakosként is rend-
kívül fontosnak tartja a természettudományok ok-
tatását, magukkal a kísérletek elvégzésével, azok lát-
ványával pedig a diákok is könnyebben megértik, mi 
hogyan és miért történik. Saját élményeit felidézve 
hozzátette: annak idején ő is arra volt kíváncsi, hogy 
a megtanultakkal miként találkozik az életben. 

Mint ismert: Újpest nagyrészt uniós forrásból va-
lósítja meg a beruházást. A terem kétszer tizennyolc 
vagy egyszer harminchat fős csoportot fogad, az ok-
tatást tanulókísérleti eszközpark, korszerű informati-
kai rendszer és digitális tábla segíti.  M. O. A.

Átadás előtt az oktatóközpont 

Mint ismert, Újpest Önkormányza-
ta ebben az évben megkezdte vala-
mennyi gyermek- és felnőtt-házior-
vosi rendelő felújítását. A munká-
latok nyáron is folytatódnak, első-
sorban a gyermekrendelőknél. A na-
gyobb munkálatok miatt június végé-
től elkerülhetetlen, hogy a rendelést 
másutt végezzék a háziorvosok és a 
védőnők. Az átmeneti kiköltözés mi-
att az önkormányzat a betegek türel-
mét és megértését kéri.

A változások érintik a védőnői szolgá-
latok munkáját is. Számukra a Görgey út 
43.-ban, a korábbi ügyelet épületében 
alakítanak ki helyet az alábbi beosztás 
szerint: az Erdősor utcai védőnők júni-
us 30-tól augusztus 1-jéig; a Király ut-
cai védőnők augusztus 4-től szeptem-
ber 5-ig; a Galopp utca védőnők szep-
tember 8-tól október 10-ig lesznek itt 
megtalálhatók. A Hargita utcai védő-
nők július 7-től augusztus 1-jéig a Ga-
lopp utcai védőnőkhöz költöznek be.

A házi gyermekorvosok a Király utcai 
felnőttrendelők épületébe költöznek a kö-
vetkező ütemezés szerint: az Erdősor ut-
cai gyerekrendelő június 30-tól augusz-
tus 15-ig; a Király utcai gyerekrendelő jú-
lius 21-től augusztus 22-ig; a Galopp ut-
cai gyerekrendelő valószínűleg augusz-
tus 18. és szeptember 19. között, de ez 
az időpont a későbbiekben módosulhat, 
ezért kérjük, kísérjék fi gyelemmel a heti 
tájékoztatásokat. 

A Hargita utcai gyerekrendelő július 
7-től augusztus 1-jéig a Sárpatak utcában 
lesz megtalálható. Ameddig a Király utcai 
felnőttrendelőben a gyermekorvosok vált-
ják egymást, illetve amíg a felújítás tart, jú-
nius 30-tól a Király utcai felnőttpraxisok 
elköltöznek a Szakorvosi Rendelőintézet 
(SZTK, Görgey u. 30.) I. emeletére, előrelátha-
tólag október végéig. Költözésük és átállá-
suk miatt június 27. és július 2. közötti há-
rom munkanapon a 24 órás ügyeletet tud-
ják felkeresni hirtelen fellépő problémáik 
miatt. Újpest Önkormányzata

A kánikulára a Halassy Olivér Városi Uszoda is nyári 
külsőt öltött. Hétvégétől napozóterasz, strandröplab-
da- és tengópálya biztosít remek kikapcsolódást a sza-
badban kicsiknek és nagyoknak. 

A gyerekek számára a hét legfontosabb híre, hogy elkezdődik a várva várt 
vakáció, a családi kikapcsolódások és a táborok ideje. Ráadásul nyári külsőt 
öltött az új uszoda. A kánikulában sok újpesti lurkó tölti majd napjait pan-
csolással és – a legsportosabb város diákjaiként – remélhetőleg mozgással.

A novemberben átadott Halassy-uszodában a szabadtéri rész kialakítá-
sa tavaszi füvesítéssel indult, mostanra pedig strandhangulat, új napozórét, 
strandröplabda- és két tengópálya, várja a frissülni vágyó uszodai látogatókat.  
 D. V.

A megújulás átmeneti 
költözéssel jár

Nyári külsőt öltött 
a Halassy-uszoda

Az orvosi rendelők felújítása folytatódik, 
a rendelés sem szünetel

A strandröplabda pálya 
a hét végén már várja 
a mozgás szerelmeseit

Németh Edit Éva képviselő tanárként is fontosnak tartja 
a természettudományok oktatását. Képünkön Szepesváry 
László igazgatóval nézte meg a formálódó laboratóriumot 
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Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
lapunknak azt mondta, vannak olyan 
iskolák, ahol már jelenleg is zajlanak 
a munkálatok. A Budapest IV. Kerüle-
ti Babits Mihály Magyar–Angol két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Gim-
názium udvarán sportpálya épül, to-
vábbá a gimnázium épületén belül egy 
mozgásművészeti termet alakítanak ki, 
az általános iskola épületén pedig te-
tőszigetelést végeznek, és a nyílászárók 
cseréje is megkezdődik.

Ugyancsak nyílászárócserén és 
homlokzatfelújításon esik át a Megyeri 
Úti Általános Iskola, az Újpesti Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimná-
zium, az Újpesti Szigeti József Utcai Ál-
talános Iskola, az Újpesti Károlyi István 
Általános Iskola és Gimnázium, továb-
bá az Aradi Óvoda, valamint az azonos 
nevet viselő bölcsőde is. Az érintett in-
tézményekben tanulók szülei a polgár-
mester által küldött levélben kapnak 
értesítést a munkálatokról.

A szülőknek címezve Wintermantel 
Zsolt kiemeli, hogy az elmúlt évek si-
keres gazdaságpolitikájának köszönhe-
tően nagyobb forrásból gazdálkodhat 
a város, ezért több pénz juthat önkor-
mányzati fejlesztésekre is, amelyeket 
saját erőből végez el az önkormányzat, 
több mint 1,2 milliárd forint értékben.

Mint ismert, az iskolákat tavaly óta a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont, vagyis az állam működteti, vi-
szont az önkormányzat továbbra is 

szoros kapcsolatot ápol az intézmé-
nyekkel, és a jövőben sem pusztán az 
épületek fenntartását tekinti felada-
tának, hanem minden lehetőséget 
megragad a támogatásra-fejlesztésre.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Intézményfelújítások saját erőből 
Nyolc intézményben zajlik vagy kezdődik valamilyen felújítás az iskolaszünet idején. 
Öt iskolában jelentős rekonstrukciót, nyílászárócserét és homlokzatmegújítást is vé-
gez az önkormányzat, amely minden esetben igazodik az épület eredeti jellegéhez.

Az Újpesti Párbeszédben felmerült probléma megoldására – Újpest Ön-
kormányzata megkezdte a Nagyváradi utca járdáinak felújítását. A töre-
dezett burkolat sok bosszúságot okoz az itt élőknek, de a Flottilla utca és 
a Fiumei út közötti rész foltozott járdái balesetveszélyessé is váltak.

– A Nagyváradi utca járdáinak felújítása szükséges volt, a munkálatok-
kal a jövő hét végére várhatóan végeznek a kivitelezők – mondta Rádi At-
tila alpolgármester – fűzte hozzá az alpolgármester.  D. V.

Kutyulás az oviban
Az elmúlt hetekben nagy volt a sürgés-forgás és 
az izgalom több újpesti óvodában, ugyanis el-
kezdődött az önkormányzat, az Állatmentő Liga, 
a Kutya Guru és a Rex Kutyaotthon Alapítvány,  
közös programja, Kutyulás az oviban címmel, 
amelynek során interaktív foglalkozás keretében 
ismertetik meg az újpesti óvodásokkal a felelős 
állattartás szabályait.

Újpest Önkormányzatának Nem Nagy Dolog! 
kampánya 2013 tavaszán indult, legfőbb célja, hogy 
felhívja az újpesti kutyatartók fi gyelmét a város 
nagy részében problémát jelentő kutyapiszok fel-
szedésének fontosságára. A program keretében ed-
dig több ezer kutyapiszok-gyűjtő szettet osztottak 
szét a kutyások között, valamint 10 új kutyafutta-
tót is épült. (www.nemnagydolog.hu)

– Kampányunkat az idén új irányban bővítettük. 
Óvodai programunk célja, hogy a lehető legkorábban 
találkozzanak a felelős állattartás gondolatával a gye-
rekek. Meg kell tanulniuk, hogy egy élőlény nem já-

tékszer, nem bánhatunk vele a saját kényünk-kedvünk 
szerint. Gondoskodni kell róla, etetni, itatni és szeretni 
kell. Az is fontos, hogy tudják, a kutyapiszok felszedé-
se nem ciki, sőt inkább megbecsülés jár annak, aki ezt 
megteszi, hiszen így óvja a környezetét – foglalta össze 
a program lényegét Rádi Attila alpolgármester, a Nem 
Nagy Dolog! kampány kezdeményezője.

A játszva tanulást, a szemléltetést emelte ki a prog-
ram fontos elemeként Hladony Sándor önkormányza-
ti képviselő az óvodai bemutatón.

– Köztudott, hogy a gyerekek hatással vannak szü-
leikre, ezért remélem, hogy a felnőttek is követik majd 

a kicsik példáját, és mindenki felszedi majd kutyája 
után a kutyapiszkot – fűzte hozzá.   

– Nem szabad csak úgy megsimogatni egy kutyust, 
előbb meg kell kérdezni a gazdáját – vonja le a délelőtt 
tanulságát egy nagycsoportos lurkó, éppen átvéve név-
re szóló oklevelét, melyet minden részt vevő kisgyerek 
kapott. A JMK, a Nyár és a Virág óvoda középső és nagy-
csoportosai már megkapták oklevelüket a részvételért.

A „Kutyulás az Oviban” szeptemberben tovább 
folytatódik, bemutatva, hogy amíg az állattartás igen, 
a kutyapiszok felszedése nem is olyan nagy dolog.  
(Bővebben: www.ujpest.hu) D. V.

Megújuló járdák
a Nagyváradi utcában

Játszva tanulnak

A lakókkal is egyeztetetett az önkormányzat

A Szigetiben nyílászárókat cserélnek 
és megújul a homlokzat is



Made in 
Újpest

Angyalföldön lakik a mai napig, de üzlete Új-
pesten van immár tizennyolc éve. Másnak 
hobbi, neki a megélhetést jelentik a könyvek. 
Az Árpád úton található apró kis üzletben, az 
Anonymus Antikváriumban Csanádi Péter üz-
letvezető fogadja az olvasni vágyókat. 

– Értelmiségi családba születtem, az otthonunk 
tele volt könyvekkel, vélhetően onnan a kötődés. 
Mindig szerettem a könyvek között lenni, fel sem 
merült bennem más lehetőség. Könyvtár–törté-
nelem szakon végeztem az egyetemen, majd az 
Állami Könyvterjesztő Vállalatnál kezdtem a pá-
lyámat. A privatizáció kezdete óta a magánszek-
torban művelem ugyanezt. Eleinte egy volt kollé-
gával Óbudán nyitottunk üzletet, majd különvál-
tunk, és 1996-ban kerültem Újpestre – mesél sa-
ját és kereskedésének korai éveiről Csanádi Péter 

üzletvezető, akit már közel két évtizede ismerhet-
nek az irodalmat kedvelők. 

Nem igazán antikvárium az Anonymus, inkább 
használtkönyv-kereskedés, ennek ellenére előfor-
dul, hogy könyvritkaságok is bekerülnek hozzá-
juk. Érdekességképpen elmeséli, hogy volt olyan, 
amikor egy régi fi umei kormányzó hagyatékából 
fennmaradt iratokkal találkoztak, s olyan is, ami-
kor még a reformkorban kiadott és Vörösmarty 
által szerkesztett Tudományos Gyűjtemény című 
értékes, ismeretterjesztő folyóirat jó állapotú, ösz-
szekötött példányai bukkantak fel így.

Mint mondja, az újpestiek többségében szép-
irodalmat, krimit, bestsellereket, történelmi, is-
meretterjesztő és ezoterikus könyveket keresnek, 
igaz, egyre kevesebbet. Némi szomorúsággal be-
szél a tendenciáról, amelyről annyi szó esik ma-
napság: a töméntelen kikapcsolódási lehetőség 
– a rengeteg tévéadó, az internet, a közösségi ol-
dalak és nem utolsósorban az elektronikus könyv, 

az e-book – terjedése háttérbe szorítja a nyomta-
tott olvasmányokat. 

– Az Anonymus Antikvárium legendásan ala-
csony áraival talán még versenyben tud marad-
ni, de érezhető a csökkenés. Ennek ellenére az itt 
élők szívesen térnek be hozzám, igaz, elsősorban 
a középkorúak vagy az idősebbek. A nap bárme-
lyik szakában akad az üzletben legalább egy-két 
„bogarászó”, akik körülnéznek, válogatnak, de 
természetesen sokszor határozott céllal érkeznek 
– meséli Csanádi Péter, és hozzáteszi: – Az olvasás 
nem fog eltűnni, mivel ennek örömét nem tudja 
megadni más. Míg a tévé a szem rágógumija, ki-
mutatott tény, hogy az olvasás képalkotó funk-
ciókat mozgat az ember agyában. Az olvasó em-
ber társszerzővé válik, aki saját képzeletéből tesz 
a könyvhöz – fogalmaz.  G. R.

Újpesti Antikvárium
Cím: Árpád út 79. Tel.: (1) 390 1032

A könyvek 
bűvöletében

„Az olvasás nem fog eltűnni, mivel 
ennek örömét nem tudja megadni más” 

– mondja Csanádi Péter

Tízesvillamos – különjárat (17.)

Csináljunk Izzó 
Klubot!
Hosszas, kényszerű vendégeskedés (tárgyaló, 
könyvtár, folyosó) után, 1967 őszén elkezdődött 
az igazi Izzó Klub kialakítása, a kultúrház gyár 
felőli teraszának beépítésével. Mindennap, ami-
kor ebédelni mentünk, meglátogattuk készülő 
örömforrásunkat. Csak álltunk a küszöbön, és 
néztük a betonalapot, és talán azt mondogat-
tuk magunkban: „Épülj csak, nekünk nősz nagy-
ra, szentem!”

Az alap lerakása után csak pallón lehetett belépni 
a helyiségbe. Aztán következett a parketta lerakása. 
Akkor már pallón se lehetett belépni, de közeledett a 
birtokbavétel, hatalmas kartonokon, „kiterített” do-
bozokon rendszeresen bementünk nézelődni. Nem 
azért, mintha annyi látnivaló lett volna, hanem lel-
ki szemeink előtt már láttuk a jövő rendezvényeit!

Két-három hónap volt rá, hogy megteremtsük a 
színvonalas, több funkciót kiszolgáló működés fel-
tételeit. Csak éttermi magasságú asztalok jöhettek 

szóba, négyszemélyesek, mert amikor nem klubest 
lesz, akkor a teremnek értekezlet, oktatás, találkozók, 
vetélkedők rendezésére is alkalmasnak kell lennie. 

A székeket is ehhez választottuk. Legyenek kényel-
mesek szórakozáshoz, de szolidak a nappali progra-
mokhoz. Sikerült. A játékterembe alacsony fotelek 
kerültek, hosszú dohányzóasztalokkal. És két csocsó, 
saját lábakon állva. 

Hetekkel az avatás előtt még nem volt minden 
rendben. Nem volt zene, csak jó számok magnón. Az 
kevés – döntöttünk egyhangúlag. Péntekenként élő 
zene kell, mert magnóval nem az igazi. 

Hogy, hogy nem, rátaláltunk az orgonához Bárány 
Csabára, aki szinte újratanult játszani a klub kedvé-

ért. Nem volt naprakész a slágerekben, de igyekezett. 
Kedves, kulturált zenésznek ismerte mindenki.

A dobok mellé Cseke Lacit „igazoltuk le”, aki valójá-
ban profi  volt: a belváros híres-nevezetes Pipacs bárjá-
ban dobolt, de péntekenként az éjszaka elé „beerőltet-
te” a Tungsram-klubesteket. Szeretett nálunk játszani, 
szerette a társaságot. Tudott hangulatot csinálni. 

De hab még nem volt a tortán! Mert Laci énekel, 
az rendben van, Csaba nem, az nincs, hát behúz-
tuk az „ászt”. A gépgyár Szilágyi utcai sikerklubjában 
rendszeresen énekelt Naszvagyi Vili, aki egy gitárral 
kitett egy zenekart. Már azzal is, hogy öt-hat akkori 
világsztárt úgy utánzott, mintha ott daloltak volna. 
Gianni Morandi, Tom Jones és a többiek. Bárhol, bár-
milyen fesztiválon elindult, azt megnyerte. Jöjjön Vili! 
És Vili jött, mert mindene volt a zene, az éneklés, a 
szereplés, és olyan felkérést nem tudtunk volna mon-
dani neki, amire nemet mondott volna. Még Várszegi 
Gyuri énekelt péntekenként meg klubesteken. 

És amikor a fények már átmentek hangulatvilágítás-
ba, és csak a dobogó fénylett kezdést ígérve, átmen-
tem a „telt házon”. A játékteremből jöttem, és a pult 
felé tartottam, amikor Cselényi Miki, a KISZ-titkár 
odaszólt társaságából: „Janikám! Történni kellene va-
laminek!” És történt. Attól kezdve történt. Éveken át, 
nagy sikerrel. Felejthetetlenül. RÉTI JÁNOS

A képen jobbról balra: 
Bárány, Cseke, Várszegi, 

Naszvagyi, Réti
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Negyedszázadnyi érték
Változatos gálaműsorral ünnepelte a szülők jelenlétében 
fennállásának huszonötödik évfordulóját Újpesti Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestü-
lete, diáksága az Ifjúsági Házban június 6-án. Az iskolai kö-
zösség elismeréseként Wintermantel Zsolt a város zászlaját 
adta át Tóthné Nyiszteruk Hilda igazgatóasszonynak.

Az ünnepen Bandzsók Sándorné, az elődiskola, a Bőrfestő igazgatója, Borosné 
dr. Kézy Zsuzsanna alapító igazgató, Tóthné Nyiszteruk Hilda jelenlegi igazgató 
és Házlinger György tankerületi igazgató köszöntése után Wintermantel Zsolt, 
a gála fővédnöke szólt az ünneplőkhöz. 

– A születésnap jó alkalom arra, hogy végigtekintsünk az elmúlt éveken – 
kezdte gondolatait a polgármester. 25 év egy ember életében is nagy idő. Bár az 
iskolának volt más formája, hiszen egykoron Bőrfestő Utcai Általános Iskolaként 
kezdte működését, a szellemiség örök – fogalmazott, majd a közösség elismeré-
seként a polgármester átadta a város zászlaját az iskola igazgatójának és köszön-
tötte a kezdetektől az intézményben tanító pedagógusokat is. Végezetül bejelen-

tette, hogy a tanév végén felújítás kezdődik az iskolában; a nyílászárókat cserélik, 
és a homlokzat újul meg az őszi iskolakezdésre.

Tóthné Nyiszteruk Hilda többek között kiemelte: az elmúlt negyedszázad 
történelem, több ezren végeztek a Csokonaiban, de hogy mit közvetített szá-
mukra az iskola, azt csak a visszajárók pozitív visszaemlékezéseiből tudhatjuk. 
A változatos gálaműsort az ünnepi torta felszeletelése zárta. 

(Bővebben: www.ujpest.hu) M.O.A.

Ismét az élen
Május utolsó szombatján került sor a Lengyel–magyar történelmi kapcsola-
tok a XX. században – csapatverseny budapesti gimnáziumok részére című 
vetélkedő döntőjére. A nemes versengésen a fővárosi kerületeket egy-egy 
középiskola képviselte. Újpest színeiben Wintermantel Zsolt felkérésére az 
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium tanulói: Balla Barbara, 
Kőhalmi Luca, Hajba Bianka, Nagy Nikolett, valamint Tarnóczi Ádám verse-
nyeztek, és – az elmúlt évhez hasonlóan – az élen végeztek. 

A verseny kiírói a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége, a Len-
gyel Intézet, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat voltak. A fővédnöki tisztséget 
Roman Kowalski rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, valamint Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere vállalta. Hirmann László igazgató

„Olyan jó a nyár, szép dallal vár”

Tanévzáró koncert
Június 6-án kora este tartották a Babits Mihály 
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Gimnázium tanévzáró koncertjét. 

Egy tűt sem lehetett leejteni az iskola aulájában, szülők, roko-
nok, barátok, ismerősök, az iskola neves kis és nagy kórusa telt 
ház előtt mutathatta be évzáró előadását. Nem is csoda, hiszen 
a zene iránt nyújtott nagyfokú érdeklődésükről is méltán híre-
sek. Kiváló hangszeres és énekes szólistákkal büszkélkedhetnek, 
népdalegyüttesük pedig az Országos Népdalénekesi Versenyen 
kiemelt arany minősítést szerzett. A diákok egyharmada énekel 
az iskola kórusában, tehetségükkel mára országos hírnévre tet-
tek szert.

A remek hangulatú, színvonalas estén felcsendültek Mozart, 
Bárdos, Daróci Bárdos, Berkesi kórusművei. D.V.

A közösség elismeréseként adta át 
a városzászlót Wintermantel Zsolt 

polgármester Tóthné Nyiszteruk Hilda 
igazgatónak a jubileumi ünnepségen

A képen jobbról Roman Kowalski rendkívüli és meghatalmazott nagykövet a Károlyi-
iskola győztes csapatával és Antos Gábor felkészítő tanár társaságában a díjátadón

A diákok egyharmada énekel az iskola kórusában, tehetségükkel országos hírnévre tettek szert
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A városháza dísztermében adta át a 
város vezetője május 30-án Újpest 
saját alapítású díjait, amelyekkel a 
a gyermekekért eredményesen dol-
gozó pedagógusokat, illetve a leg-
jobb tanulókat, a kiváló diákspor-
tolókat, a diákközösségekért leg-
többet tevékenykedőket ismerik el. 
Elmúlt heti lapszámunkban a Sán-
dor István Újpest Gyermekeiért dí-
jat átvevőket mutattuk be olvasó-
inknak, sorozatunkat az Újpest Ki-
váló Tanulója díjasokkal folytatjuk. 

Újpest Kiváló Tanulója díjban hét 
diák részesült:

GROSZMANN KINGA, a Pécsi Se-
bestyén Ének-Zenei Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola 7. z 
osztályos tanulója. Kinga alsós és fel-
sős korában osztályának és évfolya-
mának egyik legszorgalmasabb tanu-
lója, minden évben kitűnő volt a bi-
zonyítványa, és minden év végén 7-10 
tantárgyból kapott tantárgyi dicsére-
tet. Sokoldalú diák, irodalmi pályáza-
ton, kerületi helyesírási és zenei vetél-
kedőn is volt első helyezett, s mellette 
a kerületi természettudományi verse-
nyeken (földrajz, biológia, komplex) 
is szép helyezéseket ért el. Kiemelke-
dő eredményei: a Katasztrófavédelem 
Központi Múzeumának irodalmi pá-
lyázatán elért első helyezés 2013-ban, 
illetve a Bolyai anyanyelvi verseny fő-
városi fordulóján elért 5. helyezés 
2012-ben, és 2. helyezés 2013-ban.

HORVÁTH ÁGNES, a Bp. IV. Ke-
rületi Babits Mihály Magyar–Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Gimnázium 12. b osztályos tanu-
lója. Iskolájának példamutató tanuló-
ja, mind a nyolc tanév alatt jeles ered-
ménnyel végezte tanulmányait, a leg-
többször 4,9-es átlagot ért el. A 12. év-
folyamra teljesítménye kiteljesedett, és 
a félévet kitűnő eredménnyel zárta. Si-
kereket elsősorban az idegen nyelvek 
elsajátításában ért el. 2013-ban 94 szá-
zalékos – előrehozott – angol közép-
szintű érettségi vizsgát szerzett. Idén 
az OKTV-n spanyol nyelvből a döntő-
be jutott. 2011-ben az Újpesti Diákna-
pok keretében az irodalmi pályázaton 
vers kategóriában első helyezést ért el. 
Eredményeivel kivívta osztálytársainak 
tiszteletét és megbecsülését is. 

KARCZUB TÍMEA, az Újpesti 
Könyves Kálmán Gimnázium 12. d 
osztályos tanulója. Tímea kiváló ké-
pességű, szorgalmas tanuló. Szinte 
minden iskolai rendezvényen részt 
vesz versmondóként vagy bemondó-
ként, mivel nagyon szép kiejtéssel be-
szél, ezt bizonyítják a Kazinczy-verse-
nyeken elért jó helyezései is. A XIX. 
Angol Diák Drámafesztiválon 2010-
ben harmadik helyezést ért el, 2011-
ben társaival az első hét csapat között 
végeztek. A Szép magyar beszéd ver-
senyen fővárosi szinten 2012-ben 13., 

2013-ban 12., 2014-ben 13. helyezést 
ért el. A VIII. Ifjúsági Szólótáncverse-
nyen 2014-ben döntős volt. 

OROSZ BENCE, a Megyeri Úti Ál-
talános Iskola 8. b osztályos tanulója. 
Bence 5. osztálytól kezdve egyre job-
ban fejlődik, a sok ötös mellett mind 
több a kitűnő minősítés és a neve-
lőtestületi dicséret. Felső tagozaton 
minden iskolai tanulmányi versenyen 
részt vett. Országos szinten 2013-ban 
a VIA informatika versenyen második 
helyezést, fővárosi szinten a 21. Fővá-
rosi Informatika-alkalmazói Versenyen 
2012-ben 8. helyezést ért el. Szorgalma 
és magaviselete egyaránt példaértékű.

ÖCSI REBEKA, az Angol Nyelvet 
Emelt Szinten Oktató Általános Isko-
la 8. b osztályos tanulója. Kiváló ké-
pességű, sokoldalú, művelt, tehet-
séges, szorgalmas diák, tanulmányai 
alatt mindvégig kitűnő tanuló. Min-
den tanévben – a tantárgyi dicséretek 
sokasága miatt – általános nevelőtes-
tületi dicséretben részesült. Orszá-
gos szinten a Csatangolók angolverse-
nyen 2012-ben 6., a Bolyai-matemati-
kaversenyen 2013-ban 7. helyezést ért 
el. Fővárosi szinten a Bolyai-matema-
tikaversenyen 2008-ban 3., 2009-ben 
6., 2010-ben 2., 2012-ben 5., 2013-ban 
1. helyezést ért el.

SZABÓ ZSÓFIA JUDIT, a Bp. IV. Ke-
rületi Babits Mihály Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Gimnázium 12. a osztályos tanuló-
ja. Zsófi a nyolc év során végig kitűnő 
vagy jeles tanulmányi eredményt ért 
el. Nagyon megbízható, kötelesség-
tudó, segítőkész diák, aki az iskola és 
az osztály közösségi életének megha-
tározó alakja. Országos szinten a Bo-
lyai anyanyelvi versenyen 2008–2009-
ben 10. helyezést ért el, a Sakk -diák-
olimpián 2011–12-ben csapatban 5., 
2012–13-ban csapatban 6. helyezést. 
Fővárosi szinten a Zrínyi- (Gordiusz) 
matematikaversenyen 2012–13-ban 
1., 2013–14-ben 2., a Sakk-diákolimpi-
án 2013–14-ben 1. helyezést szerzett. 

ZSINKA BERNADETT, az Újpes-
ti Károlyi István Általános Iskola és 
Gimnázium 11. b osztályos tanulója. 
Bernadett rendkívül eredményes há-
rom évet tudhat maga mögött. Sike-
re sokoldalúságában és kitartásában, 
szorgalmában rejlik, valamint abban, 
hogy mindig meg tudja őrizni érdek-
lődését. A 10. év végén hat tantárgy-
ból kapott tantárgyi dicséretet, ame-
lyek a teljes tantárgyi palettát átfog-
ják az angoltól a magyaron és a tör-
ténelmen át a matematikáig. Orszá-
gos szinten a Logo programozói ver-
senyen 2012-ben 26. lett, 2013-ban az 
OKTV biológia 1. és 2. fordulójában 
továbbjutott, és 14.-ként bekerült az 
OKTV döntőjébe. Fővárosi szinten a 
Lengyel–magyar történelmi kapcsola-
tok a XX. században versenyen 2013-
ban első, a Kenguru matematikaver-
senyen 11. helyezést ért el.

A méltatásokat a felterjesztések nyo-
mán szerkesztettük. Következő lap-
számainkban folytatjuk a kitüntetet-
tek bemutatását.

A közösség 
elismerése

A díjazottak: Szabó Zsófia Judit, Horváth Ágnes, Öcsi Rebeka, Karczub Tímea, Orosz Bence, 
Grosszmann Kinga és Zsinka Bernadett Wintermantel Zsolt társaságában 

Díj a tehetséggondozásért 
Ebben az évben harmadik alkalommal részesült a Babits Mihály Gimnázium egyik matematikatanára a 
Graphisoft Alapítvány által alapított Magyar Matematikaoktatásért díj elismerésben. Ezt a kitüntetést azok 
a tanárok kaphatják meg, akiknek a tanítványa(i) az országos matematikaversenyek döntőjében kiemelkedő 
eredményt ér(nek) el.

Ebben az évben az elismerést Molnár Sándor vehette át, a pedagógusnap apropóján. A tanár úr 1987 
óta oktatja a matematikát a gimnáziumban, s tanítványai több alkalommal is sikerrel szerepeltek a kü-
lönböző matematikaversenyeken. Az idei tanévben 10. osztályos tanítványa, Bazsó Sándor az Arany Dá-
niel-matematikaverseny országos döntőjében harmadik helyezést ért el. Ezt a kiemelkedő eredményt is-
merte el a Graphisoft Alapítvány azzal, hogy a díjat 2014-ben a felkészítő tanárnak, Molnár Sándor ta-
nár úrnak ítélte oda.

Molnár Sándor 
a Magyar Matematika-
oktatásért díjat kapott 

a pedagógusnapon
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Elismerések 
a pedagógusnap 
alkalmából
A pedagógusnap alkalmából kitün-
tetést vett át Balog Zoltántól, az em-
beri erőforrások miniszterétől az Új-
pesti Csokonai Vitéz Mihály Általá-
nos Iskola két pedagógusa. 

z intézményvezető felterjesztésére, a kü-
lönböző szakmai szervezetek támogatásá-
val május 30-án kiemelkedő hatású okta-

tó-nevelő munkájának, a pedagógiai gyakorlatot se-
gítő, kiemelkedő tudományos tevékenységének el-
ismeréseként Apáczai Csere János-díjban része-
sült Tarné Éder Marianna, az Újpesti Csokonai Vi-
téz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanító-
ja, valamint a gyermekek harmonikus személyiség-
formálása terén végzett kiemelkedő oktató-neve-
lő és gyógypedagógiai munkájának elismeréseként 
Németh László-díjban részesült Tóth Anett, az 
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium fejlesztőpedagógusa.

Gratulálunk!

A

Tízéves a református iskola 
Idén tíz éve, hogy megnyitotta kapuit a Benkő István Református Általános Iskola és Gim-
názium. A jubileumi évforduló és a nemsokára befejeződő tanév megünnepléseként az is-
kola diákjai gálaműsort adtak június 6-án az Ady Endre Művelődési Ház színháztermében. 

Az előadáson felléptek kicsik és nagyok, megmutatva, mit is tudnak még a tananyag mel-
lett. Hallhattunk gyönyörű énekhangot, novellát, láthattunk ír táncot, mambót, sőt még egy 
angol nyelven előadott mesét is. A fergeteges hangulatú előadáson a Benkő István-iskola is 
megkapta az újpestiek összetartását jelképező városzászlót, amelyet Jókay Attila önkormány-
zati képviselő nyújtott át Pavletitsné Egressy Mária igazgató asszonynak, kiemelve: bár már 
nem az önkormányzathoz tartozik a tanintézmények szakmai irányítása, továbbra is támo-
gatni és segíteni fogják az újpesti iskolákat.  D.V. 

A köszönet 
jegyében
Közel kétórás, rendkívül 
változatos műsorral kö-
szöntötte a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Köz-
pont IV. Tankerülete az új-
pesti tanítókat, tanárokat 
június 10-én az Ady End-
re Művelődési Házban. A 
pedagógusnap apropóján 
Wintermantel Zsolt is kö-
szöntötte a jelenlévőket. 

Házlinger Györgynek, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ IV. Tanke-
rülete igazgatójának köszöntője után 
Wintermantel Zsolt minden tanító-
nak és tanárnak gyakorló apukaként 
is köszönetet mondott munkájáért, 

és külön kiemelte: valamennyi újpes-
ti intézményre büszke, mert mind-
egyik hozzátesz valamit a minden-
napokhoz.

– A nyári szünetben nyolc oktatási 
intézményben kezdődtek több mint 
egymilliárd forint értékben felújítások 
(ezekről részletesen az 5. oldalon is ol-
vashatnak. A szerk.), és további vál-

tozás, hogy új ételszolgáltató nyerte 
meg a pályázatot, így valamennyi tá-
lalót felújítják, és ahol lehet, az étke-
zőket is – sorolta a következő tanév-
re beköszöntő, a pedagógusok mun-
kájára is jó irányba ható változásokat 
a polgármester.

A diákok ünnepi műsorát köve-
tően az Újpesti Bene Ferenc Általá-

nos Iskola nevelőtestülete, valamint a 
Lázár Ervin Általános Iskola három 
pedagógusa – Kisfaludiné Tóth Er-
zsébet, Czaga Judit és Barcziné Szé-
les Zsuzsanna – az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériumának Elismerő Okle-
velében részesült.

 (Bővebben: www.ujpest.hu.)
 M.O.A. 

Megtelt az ünnepségre a színházterem

Tóth Anett és Tarné Éder Marianna

Pavletitsné Egressy Mária igazgató 
Jókay Attila önkormányzati 

képviselőtől vette át a városzászlót  
a jubileumi ünnepségen



FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő június 
23-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. 

Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy irodánk nyáron a meg-
szokott nyitvatartási renddel folyamatosan működik. A 
Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezetének ingyenes jogsegély-
szolgálata, illetve a képviselői fogadóórák július és augusz-
tus hónapban szünetelnek. Irodánk nyitva tartása: H–P. 
11-től 18 óráig. 
Cím: 1042 Budapest, 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 kapcso-

latot, 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 választópolgá-
rokat, hogy Szalma Botond képviselői fogadóóráját 

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

Az esetleges kérdéseiket a kdnpujpest@gmail.com 
címen természetesen bármikor feltehetik. Sürgős esetek-
ben a 210-9805-ös telefonszámon is kereshetnek bennün-
ket.

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati képviselő – 

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

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 06-20 

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

nap 14-től 17 óráig hívható – a megbeszéltek szerint, az 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth Imre 
önkormányzati képviselő minden hónap első és második 
szerdáján 17 órától – előzetes bejelentkezés alapján a 06-20 
466-8576-os telefonszámon – tart fogadóórát az Újpesti 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban 
(1046 Budapest, Bőrfestő u. 5–9.).

A BALOLDALI BARÁTI KÖR TALÁLKOZÓJA
A Baloldali Baráti Kör következő találkozója június 18-án 
(szerdán) 15.00 órakor lesz a IV. Nádor u. 1.-ben, ahová is 
várjuk a baráti kör minden tagját, továbbá minden kedves 
érdeklődőt. Azokat is várjuk, jöjjenek, akik még nem voltak 
ilyen klubdélutánon, de szeretnek beszélgetni, társaságba 
járni! Az előzetesen megrendelt képek 14.30-tól átvehetők.
Rendezvényünk védnökei: dr. Trippon Norbert kerületi 
elnök és Kiss Péter országgyűlési képviselő.
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselői-
nek fogadóórái: dr. Dabous Fayez (5. evk) önkor-
mányzati 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. hétfőjén 
17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 
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Újpesti 
műsortükör

KIÁLLÍTÁS
� Június 17., kedd, 18.00: Kínai festő-
művészek kiállítása. Megtekinthető 
július 6-ig. Ifjúsági Ház
� A Leonardo Képzőművészeti 
Kör évzáró kiállítása. Június 
16-ig látható. Ifjúsági Ház
� Bognárné Máriáss Veronika 
fazekas- és kerámiaszakkör-
ének bemutatkozó kiállítása. 
Megtekinthető június 20-ig. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

� „Művészek határok nélkül” – 
nagybányai képzőművészek 
kiállítása. Megtekinthető június 
14-ig. Polgár Centrum – Újpest 
Galéria

CSALÁDI PROGRAM
� Június 14., szombat, 10.00–
18.00: Mese, színház…Csuda jó! 
Ady Endre Művelődési Ház

ZENÉS JUNIÁLIS
� Június 15., vasárnap, 18.30–
22.00: Juniális a káposztásmegyeri 
Szentháromság-plébánia 25 
éves jubileuma alkalmából. A 
plébánia kertje és a Tulipánkert 

EGYHÁZZENEI KONCERT
� Június 14., szombat, 19.00: 
Egyházzenei koncert az Ad Solem 
Kamarakórus (Manchester) és a 
budapesti Gabrieli Choir részvéte-
lével. Térítésmentesen látogatható. 
Egek Királynéja-főplébániatemplom

TÁNCHÁZ
� Június 13., péntek, 20.00: Felnőtt-
táncház a Bem Néptánc-
együttessel. Muzsikál a Rojtos 
együttes. Ady Endre Művelődési Ház

ZENÉS EST
� Június 15., vasárnap, 17.00–21.30: 
Hétvégi randevú. Ady Endre Műv. Ház

KLUBOK
Június 16., hétfő
� 9.00–12.00: Foltvarró Kör – 
kéthetente hétfőnként. 
Lóverseny téri Közösségi Ház
� 10.00–12.00: Nyugdíjas Ifjak 
Klubja. Megyeri Klub
� 15.00: „Második tavasz”. 
Újpesti Nyugdíjasklub. Polgár 
Centrum
� Június 18., szerda, 10.00–13.00: 
Babahordozó Klub. Lóverseny 
téri Közösségi Ház

ELŐZETES
� Június 29., vasárnap, 8.00–18.00: 
Kormorán-Kobak Nyári Zenei 

Tábor (június 29. – július 5.). 
Felvidék. Jelentkezés és bővebb 
felvilágosítás: info@haverock.hu, 
tel.: 06-1 231-7070
� Június 30., hétfő, 8.00–16.00: 8-tól 
14 éves korig tűzzománckészítő 
kézművestábor. Ifjúsági Ház. 
Jelentkezés: tkorsolya@ujkk.hu; tel.: 
06-1 231-7070

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt vér-
adást szervez június 16-án 
14-18 óráig az Újpesti 
Kulturális Központ Ifjúsági 
Házban (IV. Bp. István út 
17-19.)

Háromszor 75 év
Újpest három, idén 75 éves díszpolgárát, a magánéletben is jó ba-
rát Kadlecovits Géza helytörténészt, prof. dr. Sipos Lajos irodalom-
történészt és dr. Somos András ügyvédet ünnepelte az Újpesti Hely-
történeti Alapítvány szerda este egy jó hangulatú vacsorán a Csü-
lök vendéglőben. Az ünnepelteket Iványi János, az alapítvány elnö-
ke, majd Wintermantel Zsolt polgármester köszöntötte, továbbá szá-
mos újpesti helytörténész, közéleti személyiség is, akik valamennyien 
meleg hangon méltatták a lokálpatrióta születésnaposok munkássá-
gát. Régi kedves történetek elevenedtek meg, emlékek kerültek elő a 
megható pillanatokat sem nélkülöző összejövetelen. A három újpesti 
díszpolgárt születésnapjuk alkalmából nemrégiben az ÚKTV is meg-
interjúvolta, az ennek nyomán készült cikket az Újpesti Napló ápri-
lis 29-i lapszámában és a www.ujpest.hu weboldalon is közreadtuk.

A három születésnapos a középső sorban,  balról a harmadik Kadlecovits Géza, mellette dr. Sipos Lajos 
és dr. Somos András, közéleti személyiségek, az alapítvány képviselői és feleségeik társaságában
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Csuda jó! 
Vakáció!
Június 14-én, szombaton 
egész napos nyárköszön-
tő, „viszlát, suli”-kavalkád 
vár minden kicsit és na-
gyot az Ady Endre Műve-
lődési Házban. Délelőtt 
10 órától a MÁV Szimfo-
nikus Zenekar rézfúvósa-
it, majd Kováts Verát, az 
X-Faktor felfedezettjét 
hallhatják a látogatók.

Az első igazi szünidős hétvégén min-
den korosztály megtalálja a számá-
ra legszórakoztatóbb programot. Az 
irodalmat kedvelő lurkók örömére az 
újpesti írók, költők Hétvári Andrea, 
Garay Zsuzsa és B. Tóth Klára saját 
meséiket, verseiket olvassák fel, majd 
a színpadon újpesti iskolák fi atal nö-

vendékei mutatják be tánctudásukat 
és színi képességeiket. Az alkotni sze-
retők Szász Regina, a Manzart rajz-
iskola és művészeti műhely munka-
társa vezetésével kézműves-foglal-
kozások során próbálhatják ki ma-
gukat papírbáb, maszk készítésében 
és az aszfaltrajzversenyben. Hódossy 
Ágnes agyagfi gura-készítésre hívja a 
gyerekeket. 

A 15 óráig tartó, garantáltan jó 
hangulatú kikapcsolódáson való 

részvétel ingyenes. Délután 15 órá-
tól a Drámapedagógiai Nevelést 
Segítő Alapítvány által működte-
tett Őze Lajos Művészeti Iskola új-
pesti és más kerületben működő 
hat színjátszó csoportjának évad-
záró produkciói és húszperces bű-
vészszám szórakoztatja majd a 
nagyérdeműt. A körülbelül 18 órá-
ig tartó előadásokra a felnőttjegy 
800, míg a gyerekjegy 500 forint 
lesz.  D.V.

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

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

Kováts Vera a fiatalok kedvence
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Tízéves a Rex Állatsziget
Gyermeknapi programokkal egybekötve tizedik szüle-
tésnapját ünnepelte szombaton a Rex Állatsziget. Kora 
délelőttől egészen késő délutánig ünnepeltek az állatba-
rátok, kicsik és nagyok egyaránt. 

Színes programokból nem volt hiány a kettős ünnepet tartó eseményen. A 
színpadon megtekinthettek mesejátékot, bábjátékot, aerobik- és táncbemu-
tatókat, zenés előadásokat a gyerekek. Természetesen nem maradhattak el az 
állatbemutatók sem, a frizbishow-ban még a közönség is szerepet kapott. Aki 
úgy gondolta, mindent tud a helyes állattartásról, az megmérettethette magát 
egy kifejezetten ilyen kérdésekből összeállított Ki mit tud?-on is. A rendezvé-
nyen természetesen árva cicákat és kutyusokat is örökbe fogadhatott, aki ala-
posan átgondolta az ezzel járó felelősséget. Az esemény záróakkordjaként egy 
350 szeletes tortát vágtak fel az ünneplő közönségnek, amelyet az önkormány-
zat ajándékozott az Állatsziget születésnapjára. R.Zs.

Az emlékezés képei 
A nemzeti összetartozás napján a második magyar had-
sereg Don-kanyarnál elesett hősi halottainak emléket 
állító fotókból nyílt kiállítás a Károlyi Galériában. Az új-
pesti Bernolák Béla idén télen és tavasszal készített ké-
pei azért is aktuálisak e napon, mert a trianoni békedik-
tátumból előrevetíthető volt a második világégés.

A párhuzamra Hirmann László, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimná-
zium igazgatója irányította rá a szépszámú közönség fi gyelmét. A kiállított képeket 
többen méltatták, így például Meichl Géza dandártábornok, majd Bán Attila őr-
nagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettese, aki kiemelte: szerinte 
nincs olyan magyar család, akinek ne lenne második világháborús halottja, ezért 
most a képeket nézve odaképzelhetik saját hozzátartozóik keresztjét.

A kiállítás megnyitóján dr. Hollósi Antal, a Károlyi Sándor Kórház orvos igaz-
gatója felidézte: dr. Haraszti Bernolák Béla orvos, akinek unokája, Bernolák Béla 
fotókkal állít emléket, maga sem gondolta volna, hogy katonaorvos lesz. A 
fronton esett el; a fényképeken is látható rudkinói központi katonai temető-
ben nyugszik. (Ezen a kegyeleti helyen több mint tizenkilencezer-egyszáz ma-
gyar katonát temettek el és tartanak nyilván, és azután létesítették, miután a 
képeken szintén megörökített boldirevkai I. Magyar Központi Katonai Teme-
tő már nem tudott további maradványokat befogadni. A szerző megj.) A ki-
állítás e két helyszínen januárban és májusban készített képeket mutatja be a 
Károlyi-gimnázium galériájában. Kép és szöveg: M. Orbán András

Ahol a segítség természetes
Sorozatunkban olyan vállalkozásokat, szervezeteket mutatunk be, 
amelyek segítik az Újpesti Cseriti kupakgyűjtési akcióját.

A Csíkszentiván utcai Plútó Állateledel-és horgászbolt egyike azoknak a vállalkozásoknak, ame-
lyek már a kezdetektől bekapcsolódtak a kupakgyűjtésbe, mert magukénak érezték a jó ügy se-
gítését. Csiki Csaba, az állateledel-üzlet tulajdonosa azt mondja, nem csak a vásárlók hozzák ide 
a PET-tetőket, hanem azok is, akik csak erre járnak, ugyanis a gyűjtőedényt a bolt bejárata előtt 
helyezték el. 

Ahogyan korábban megírtuk, az összegyűjtött kupakokkal ebben az évben a mozgáskorlátozott 
Nóri gyógykezelését segíti az önkormányzat jótékonysági szervezete, a kupakokkal ezt támogat-
hatják az újpestiek. (A gyűjtőpontok listája az ujpest.hu oldalon is megtalálható.) 

Cím: IV., Csíkszentiván u. 1. MOA

Kupakgyűjtő 
pontok

A 350 szeletes torta az önkormányzati ajándéka volt

Érdeklődők a kiállításon
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Zsuzsi – a Magyar Paralimpiai Bizottság tájékozta-
tása szerint – az „A”sérültségi kategória küzdelmé-
ben indult a kontinensviadalon. Már a selejtezőben 
látszott rajta, hogy parádés formában van, amit ké-
sőbb a főtáblán is bizonyított. Előbb két francia ví-
vót vert fölényesen, ami már az elődöntőt jelentet-
te Zsuzsinak. Ott a sorsolás szeszélye folytán ma-
gyar ellenféllel, a klubtárs, Juhász Veronikával mér-
kőzött meg, akit 15-5 arányban győzött le. Követ-

kezett a döntő asszó az orosz Julija Jefi mova ellen. 
Az év elején, az idei első Világkupa-versenyen a né-
metországi Malchow-ban már találkozott a két 
klasszis. Akkor az orosz vívó győzött, tehát volt mi-
ért törlesztenie Krajnyák Zsuzsinak. 

– Sikerült a visszavágás – nyilatkozta a döntő után 
a bajnoknő. – Nagyon összejött minden, éreztem a 
ritmust, szinte minden sikerült, amit elterveztem. 
Mondhatom, gond nélkül nyertem 15-6-ra. (GG)

Óriáskivetítő, sport- és közösségi 
programok a Szent István téren

Újra Bajnok 
Terasz!
Csütörtökön este, lapunk nyomdai megjele-
nésének idején, megnyílt a Károlyi parkban a 
Bajnok Terasz, amelynek óriáskivetítője elé jú-
lius 13-ig a Brazíliában zajló labdarúgó-világ-
bajnokság, július 14–27. között a budapesti 
vízilabda-Európa-bajnokság csapatainak szur-
koló újpestieket várják. 

Csütörtökön este brazil hangulatot teremtve a 
Copacabana Brazil táncshow, majd freestyle fo-
cibemutató szórakoztatta a vb első mérkőzésé-
re összegyűlő fociszurkolókat s mindazokat, akik a 
Károlyi parkban, romkocsmás hangulatban, fi nom 
ételek és hűsítő italok mellett jó hangulatban kí-
sérték fi gyelemmel a világbajnokság nyitányát. 

A Szent István téren az óriáskivetítő mellett ez-
úttal is különböző közösségi és sportprogramok 
várják a kilátogatókat. A Bajnok Terasz délelőtt 10 
órától 20 óráig, szombaton pedig 14 órától 20 órá-
ig ingyenes sport- és közösségi programokat kínál. 
Gyermekfoglalkoztató, óriáshomokozó, kosárlabda, 
pingpong, óriás sakk, óriás malom, ugróiskola, ka-
pura rúgás és felsorolni is sok, hogy mi minden vár-
ja a különböző korosztályokat a Szent István térre.

A Legsportosabb Városban a versenyek sem 
maradnak el: június 28-tól négy szombaton át 
élőcsocsó-bajnokság és kapura rúgó verseny, va-
lamint dekázóverseny zajlik, majd a homokszob-
rászok alkothatnak, és aszfaltrajzverseny is lesz. 

Szurkolásra, játékra fel!  B. K.

PROGRAMOK
Június 13. (péntek)
17.40: Mexikó–Kamerun (M1)
20.40: Spanyolország–Hollandia (M1)

Június 14. (szombat)
Fiatal újpesti zenészek műsora 
14.00: Feltóti Dániel
15.00: Janet Gruber és együttese 
15.55–16.45: Összefoglaló az előző nap mérkőzé-
seiből (M1)
18.00: Kolumbia–Görögország (M1)
21.00: Uruguay–Costa Rica (M1)

Június 15. (vasárnap)
16.45: Összefoglaló az előző nap mérkőzéseiből (M1)
17.35: Svájc–Ecuador (M1)
20.40: Franciaország–Honduras (M1)

Június 16. (hétfő)
16.35: Összefoglaló az előző nap mérkőzéseiből (M1)
17.35: Németország – Portugália (M1)
20.40: Irán – Nigéria (M1)

Június 17. (kedd)
16.40: Összefoglaló az előző nap mérkőzéseiből (M1)
17.40: Belgium – Algéria (M1)
20.40: Brazília – Mexikó (M1)

Június 18. (szerda)
16.40: Összefoglaló az előző nap mérkőzéseiből (M1)
17.40: Ausztrália – Hollandia (M1)
20.40: Spanyolország – Chile (M1)

Június 19. (csütörtök)
16.30: Összefoglaló az előző nap mérkőzéseiből 
(M1)
17.40: Kolumbia – Elefántcsontpart (M1)
20.40: Uruguay – Anglia (M1)

A Bajnok Terasz két évvel ezelőtt nyáron 
már nagy sikert aratott, akkor a labdarúgó-
Európa-bajnokság mérkőzéseinek és a londo-
ni olimpia viadalainak hangulatát, valamint a 
szurkolás és a családi játékok közösségi élmé-
nyét hozta el az újpestieknek.

Újabb Európa-bajnoki aranyat 
nyert Krajnyák Zsuzsa
Az UTE világ- és Európa-bajnok versenyzője, Krajnyák Zsuzsanna arany-, és a 
szintén újpesti színekben versenyző Juhász Veronika bronzérmet nyert a kerekes 
székes tőrözők versenyében a strasbourgi integrált vívó-Európa-bajnokságon.
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� Ázik a tetője? Hívjon bizalommal! Tetőfedés, 
bádogosmunka, lapostető-szigetelés, kisebb ácsmun-
kát is elvállalunk garanciával. Tel.: 06-70 578-1468

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

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, 
irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsóbban. 
Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 800 Ft. Igényes 
munka, rövid határidő, tel.: 06-30 368-1354

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa- és mű-
anyag ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cse-
réjét, festését, szigetelését 1 év garanciával. Felmé-
rés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06-70 550-0269

� 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, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, 
előre egyeztetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

� Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált gép-
kocsik 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

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

Friss hírek, tudnivalók: 

ujpest.hu!

In gat lan el adó
� Balatonakarattyán 616 m2-es telken 42 m2-es, 
2 szoba +nappali, konvektoros fűtésű faház teljes be-
rendezéssel eladó. Gáz, víz, villany van. A ház alatt 
pince, az udvaron előtetős gépkocsi beálló és szerszá-
mos van. Érdeklődni: 06-70 216-2586

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

� Újpesttől 35 km-re örökpanorámás nyaraló eladó. 
A ház szépen felújítva, a tető kicserélve új lambériá-
val, víz és villany közművel ellátva. Belterületi besoro-
lású. Érdeklődni: 06-30 465-1543. Ára: 3,9 M Ft. 

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

Ingatlancsere
� Újpesti önkormányzati panel, IX. emeleti, 1,5 szo-
bás, 35 m2-es lakásomat elcserélném ugyanilyen la-
kásra, alacsonyabb emeletre. Metró, orvos, iskola, 
óvoda közel van. Tel.: 06-20 263-0086

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

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

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

� Matematika-, fizika-, kémiapótvizsgára felkészí-
tés, nyári korrepetálás, felzárkóztatás. Rugalmas idő-
beosztás, egyénre szabott módszerek, hatékony tan-
anyag-elsajátítás. Tel.: 06-30 729-0564

� Nyári angol pótvizsgára felkészítést és korrepetá-
lást vállalok. Felsőfokú nyelvtudással és nagy türe-
lemmel! Újpesten házhoz megyek, hívjon bizalom-
mal! Szilvi. Tel.: 06-70 235-4813

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

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

Szolgáltatás
� FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS, LAMINÁLT PAR-
KETTÁZÁS. TISZTÁN-GYORSAN-MINŐSÉGBEN-
KEDVEZŐ ÁRON, GARANCIÁVAL. TÁRSASHÁZAK-
NAK ALANYI MENTESEN, tel.: 06-30 391-0805

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. 
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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 
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Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

Közösségi 
szolgálat  
A Király utcai Szabó Ervin 
Könyvtárban a középisko-
lásoknak lehetőségük nyí-
lik az érettségihez szüksé-
ges közösségi szolgálat tel-
jesítésére. 

– A könyvtár célja, hogy lehetőleg új-
pesti iskolába járó, vagy újpesti lakhe-
lyű diáknak biztosítsa a közösségi szol-
gálat lehetőségét – magyarázza Tamási 
Júlia könyvtár vezető. Hozzáteszi: egy-
szerre két-két diák tevékenykedhet ná-
luk, a törvényi előírásoknak megfelelő-
en egy alkalommal legfeljebb két órát.

A könyvtár szolgáltatásai között 
megtalálható például a számítógép-
illetve internethasználat oktatása, 
de az önkéntesek segíthetnek a ház-
hozszállításban, a dokumentumállo-
mány és a kert rendezésében, vala-
mint a gyerekfoglalkozások, rendez-
vények lebonyolításában is.

Az első jelentkezők április elején 
megkezdték a közösségi szolgálatot, 
legtöbben a Károlyi-gimnáziumból 
jelentkeztek.   MOA
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

 (x)

eper  498 Ft/kg-tól

paradicsom 241 Ft/kg-tól

paprika 498 Ft/kg-tól

burgonya 160 Ft/kg-tól 

zöldborsó 148 Ft/kg-tól

vöröshagyma 199 Ft/kg-tól

cseresznye 440 Ft/kg-tól

málna 160 Ft/doboz

házi bontott csirke 859 Ft/kg-tól

csirke far-hát 249 Ft/kg-tól

pulykanyak 799 Ft/kg-tól

csirkecomb 899 Ft/kg-tól

marhalábszár 1998 Ft/kg-tól

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

A Piacfelügyelőség ér-

tesíti mindazokat, akik 

a Piac-Placc árusító-

helyeire jelentkeznek, 

hogy 2014. június 15-

től a regisztráció – a je-

lentkezők nagy száma 

miatt – határozatlan 

ideig szünetel. 

Az interneten a hé-

ten még lehet jelent-

kezni. 

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
Nevem Fodor Zsombor, 
anyukám Ábrahám Niko-
letta, apukám Fodor Krisz-
tián, és a családom nagy 
örömére 2013. december 
24-én 15 óra 5 perckor, 
3400 grammal és 55 cen-
tivel megszülettem. Na-
gyon szépen köszönöm az 
újpesti ajándékcsomagot! 
 Fodor Zsombor

Hahóóó, Újpest! 2014. áp-
rilis 8-án 9 óra 15 perckor 
születtem, méreteim: 53 
centiméter, 3650 gramm. 
Sallai Veronikának hív-
nak, és a kerület új lakója 
vagyok! Köszönjük a baba-
köszöntő csomagot! Baji Il-
dikó és Sallai Gábor

Kisfi am, Molnár Bence
2014. február 2-án szüle-
tett, 56 centiméterrel és 
3430 gramm súllyal. Sze-
retnénk megköszönni a ba-
baköszöntő csomagot, na-
gyon kellemes a pihe-pu-
ha takaróba beburkolózni. 
Molnár-Krajnyák Emese

BALKÁNI DALLAMOK
A Szerb Kulturális Központ és az 
Újpesti Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat szeretettel meghívja 
Önt és tisztelt családját a belgrá-
di Sensartika együttes koncertjé-
re. Balkáni dallamok, dzsessz, tan-
gó, bugi és klasszikus melódiák 
várják a zene kedvelőit. A klasszi-
kus hangszerektől a fűrészig min-
den hangszer megtalálható lesz a 
színpadon.
Időpont: 2014. június 13. (pén-
tek), 19 óra.

Helyszín: Budapest IV., Árpá-
dút 66. Újpesti Polgár Centrum 

A belépés ingyenes!

FEJLESZTŐFOGLALKOZÁSOK
NYÁRON IS
Az Újpesti Egészségügyi Nonprofi t Kft. 
gyermek-neuropszichiátriai osztálya 
a nyári szünet alatt (2014. június 25. 
és augusztus 19. között) térítésmen-
tes fejlesztőfoglalkozásokat biztosít. A 
foglalkozásokon: játékos torna, moz-
gásfejlesztés, kézműves-foglalkozás, 
logopédiai fejlesztés, rész-képességza-
varok vizsgálata-korrekciója zajlik, és 
felzárkóztató foglalkozásokat, nyelés-
terápiát tartunk igény szerint, egyéni 
vagy csoportos formában. Részvételi 
szándékukat, kérjük, jelezzék a 06 (1) 
369-2333/1721-es melléken minden 
hétköznap délután 12–18 óra között. 

A Semmelweis-nap a háziorvosoknak is munkaszüneti nap! 

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

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

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

Már 18 099-en 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.
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Tarzan-sátor és 
játékdömping
Második hétvégéjét kezdi a Generali 
Gyerek Sziget, a legnagyobb hazai 
családi esemény az Óbudai-szige-
ten Az előttünk álló három, egymást 
követő hétvégén Újpest a Tarzan-
sátorral és benne a MagicBox újdon-
ságaival, óriás társasjátékkal várja a 
családokat. Az élménykavalkádra lá-
togatókat – az újpesti önkormány-
zat és a rendezvényszervezők együtt-
működésének köszönhetően – idén 
is ingyenes buszjáratok szállítják. 

Tarzan tavalyi barátja, a MagicBox – a gondolkod-
tató játékok boltja – idén is a szigetelő várossal tart, 
és újabb csodajátékokat varázsolnak a sátorba. A 
hangulat és a jókedv a régi, a játékmárkák újak – 
ígéri Kanyok Éva a MagicBox képviseletében. – A 
Popular Playthings logikai játékai számos új kihívás-
sal kecsegtetik a gyermekeket. Segíthetnek az őrült 

kempingezőknek megtalálni a helyüket, vagy Utó-
pia városában kialakítani a tetszőleges városrajzot. 
Ha ennél könnyebb feladatokra vágynak, várja őket 
a játékcsalád majmos kollekciója. A nemzetközi-
leg elismert, díjnyertes Playstix konstrukciós építő-
játék segítségével megalkothatják álmaik épületeit, 
járműveit vagy lakberendezési tárgyait. A kisebbek 
a Lilliputiens játékait próbálhatják ki, a nagy társa-
sággal, családdal érkezők pedig a Les Jouets Libres 
kártyajátékaival tölthetnek el izgalmas perceket – 
emeli ki Kanyok Éva.

Ezenkívül számos izgalom, nyereményjáték és fe-
lejthetetlen élmény várja a családokat a gyerekszi-
get előttünk álló, három egymást követő hétvégé-
jén 10 órától 18 óráig.

A gyereksziget ingyenes rendezvénysorozatá-
nak első hétvégéjén, miként a Legsportosabb 
Várostól elvárható, fergeteges, sportokban gaz-
dag programsorozattal találkozhattak az újpes-
ti területet felkeresők. A kicsiket hulahoppkari-
ka, ugrókötél, karikadobás, ugróiskola, szivacs-
labdával célba dobás, mini kosárlabda, „horgá-
szat”, míg a nagyobbakat kapura rúgás, ping-
pong, csocsó, tollaslabda, frizbi, labdaütögetős 
játék, labdakilövő, óriás sakk és malom, tram-
bulin, valamint Sportos Újpest-totó is várta. A 
sportfeladatokat teljesítők pontokat gyűjthet-

tek és válthattak ajándékra a pontboltban. 

A gyerekszigetre az új-
pesti családok ezút-
tal is ingyenes buszjá-
rat segítségével juthat-
nak ki. 

A busz indulási időpontja: az Óbudai-szi-
getre szombaton és vasárnap 10 és 17 óra kö-
zött 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 város-
háza közelében); visszaindulás az Óbudai-szi-
getről: a K-híd utáni parkolóból.

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