
FOLYTATÓDÓ LENDÜLET
Számos fejlesztés kezdődött el tavaly, és foly-

tatódhat biztonsággal az idei évben, emellett új 

beruházások is indulnak.  3. oldal
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MADARÁSZ VIKI HETEDSZER LETT MAGYAR BAJNOK
Békéscsabán állt rajthoz három újpesti gyalogló az országos bajnokságon. Klubunkat a riói olimpiai kvótát 

már hónapokkal ezelőtt megszerző Madarász Viktória, a kvalifi káció közelében lévő Rácz Sándor, 

valamint Rao Salvatore Damiano képviselte. 13.oldal  

TALÁLKOZZUNK
A BAJNOK TERASZON IS!
Június 10. és július 10. között óriási LED-falon 

nézhetjük együtt a meccseket a Szent István 

téren. A népszerű Bajnok Terasz idén is várja a 

szurkolókat.    5.oldal

REJTÉLYES LELETEK 
A SZENT ISTVÁN TÉREN
Április 22-én a Szent István téri építési munká-

latok közben rejtélyes tömegsírra bukkantak a 

munkások. Wintermantel Zsolt polgármester 

maga járt utána az eseményeknek.  6-7. oldal 
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Élet-halál
„A szurkoló mindent tud, nem hülye, legbelül tudja 

a reális esélyeket, csak éppen ettől eltekint. 

Szurkolónak lenni költői létet jelent.” (ESZTERHÁZY PÉTER)

A futball nem élet-halál kérdése, kezd-

te egykor a mondandóját a jeles angol 

fociedző, Bill Shankly. Könnyű belátni, 

hogy igaza volt, persze, a foci csak egy 

játék, egy banális passzió, huszonkét fér-

fi ember kerget egy hülye labdát, más férfi ak, esetleg nők 

meg ezt nézik, otthon, kocsmában, stadionban, üvöltenek 

magukból kikelve, tombolnak az őrület határán, szóval 

összegészében infantilis dolog ez. Csakhogy, a legendás 

mester folytatta a mondatot, miszerint a futball nem élet-

halál kérdése, hanem sokkal több annál. A teljes mondat 

igazságát már nehezebb elfogadni annak, akit sosem kapott 

el a fociláz. Olyan ez, mint a szerelem. Aki még nem próbál-

ta, fel sem tudja fogni, milyen érzés, elmagyarázni meg nem 

nagyon lehet. Izgalom, öröm, boldogság, harag, fájdalom, 

csalódás, ilyenek. Szerelmet sem választunk tudatosan, jön 

magától, megmagyarázhatatlanul, csakúgy, mint az imádott 

focicsapat, nem tehetsz róla, hogy nekik szurkolsz, nem te dön-

töttél, egyszerűen így alakult. Viszont a szerelem rossz esetben 

elmúlhat, lehet helyette új akár, de a kedvenc csapat iránti érze-

lem sosem múlik, olykor lankadhat ugyan, de nem tűnik el vég-

leg, keresztként cipeli az ember a hátán, nem lehet lecserélni 

jobbra, kedvesebbre, szebbre. Egy Újpest-szurkoló nem lesz 

hirtelen fradista, a lilát itt képtelenség zöldre festeni, és persze 

fordítva sem lehetséges ez. Aki a zöldeknek Albert, az a liláknak 

Bene, aki ott Nyilasi, az itt Törőcsik, nem csak nagy játékosok 

ők, de szimbólumok is, a szurkoló személyes sorsának, sike-

rének, kudarcának megszemélyesítői, identitásának meghatá-

rozói. A „bólints Tibi”, vagy a „táncolj Törő” rigmusok nem csak 

a játékost bíztatják, hanem magát a szurkolót is, mert a pálya 

hősei olykor reményt adnak, máskor pedig könnyedén elveszik 

azt. A szélsőséges érzelmek, az imádat és a gyűlölet heves 

váltakozásai furcsának tűnhetnek a kívülálló számára, holott 

inkább magasztos dolgok ezek, a szombati Újpest-Fradi ku-

padöntőn bárki megtapasztalhatja ezt, facsarodik majd a lélek, 

szem nem marad szárazon. Nem számítanak az esélyek, ez 

is szép a fociban, kiszámíthatatlan, bármi megtörténhet, nem 

érdekes ki a jobb, csak mi nyerjünk.  JUHÁSZ MÁTYÁS

Nyárindító 
muskátliosztás
Az előző évekhez hasonlóan idén ismét három tő muskátlit ajándékoz 

az önkormányzat az újpestieknek. Május 27-én két helyszínen, 9 órától 

a Semsey parkban, 15 órától pedig Káposztásmegyeren, a Bőröndös 

utcai református templomnál várják az újpestieket. Május 28-án pedig 

reggel 8 órától a Családi nap helyszínén, az újpesti Víztoronynál vehető 

át a 3 tő muskátli.

FONTOS!

A muskátlit igénylők regisztrációs lapjuk és az újpesti lakcímkártyájuk vagy ÚjpestKártyájuk 

felmutatását követően kupont kapnak, amivel átvehetik a virágokat. A regisztrációs lap ki-

vágható és előre kitölthető a jövő heti és az azt követő (05.12. – 05.19.) Újpesti Naplóból.

A szervezőknek nem áll módjukban meghatalmazásokat elfogadni. Mindenki csak sa-

ját lakcímkártyájával vagy ÚjpestKártyájával veheti át a muskátlit! 

Újpesti diákösztöndíjak
Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet az Újpesti Diákösztöndí-

jak elnyerésére, a 2016/2017-es tanévre. Az Újpesti Diákösztön-

díjak célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, 

illetve a művészetek vagy a sport területén kiemelkedően tehetsé-

ges újpesti tanulókat és hallgatókat.

A diákösztöndíjat pályázat útján, az alábbi kategóriákban lehet elnyerni:

1. Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj

2. Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj

3. Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj

4. Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj

  
A pályázaton – az egyéb feltételek fennállása esetén – azok a diákok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtása 

évének első napján és a pályázat benyújtásának időpontjában is Újpesten bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

A pályázatokat az erre a célra rendszeresített, a diákösztöndíj kategóriának megfelelő pályázati adatlapon lehet 

benyújtani. Figyelem! A pályázó ugyanabban a pályázati fordulóban csak egy kategóriában pályázhat.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

A benyújtás helye: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal (Ifjúsági, Sport, 

Művelődési és Oktatási Osztály (1042 Budapest, IV. István út 14. I. 37.)

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 

munkatársai a 231-3101/112, 116 telefonszámokon.

Bővebb információt az ujpest.hu-n találnak.
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Stabil költségvetés, 
folytatódó lendület
Elfogadta a tavalyi év zárszámadását a képviselőtestület, az idei évi 

költségvetésében pedig a 21,7 milliárd forintos főösszegben a mű-

ködési bevételekből 5,2 milliárd forint a beruházásokra került átcso-

portosításra. Számos fejlesztés kezdődött el tavaly, és folytatódhat 

biztonsággal az idei évben, emellett új beruházások is indulnak. A 

stabil fejlődés az újpesti intézményeket jellemző fegyelmezett gaz-

dálkodásnak, valamint a gazdaság élénkülésének is köszönhető.

Az előző évben több fejlesztés való-

sult meg és kezdődött el – mondta 

lapunknak dr. Molnár Sza-

bolcs gazdasági, oktatási és kulturális 

ügyekért felelős alpolgármester. Nagyobb fej-

lesztésként említette az Újpesti Szűcs Sándor 

Általános Iskola, a Kertvárosi Tagóvoda és a 

Leiningen Bölcsőde, valamint az Újpesti Bajza 

József Általános Iskola nyílászárócseréjét és 

energetikai korszerűsítését. Az intézmények 

fűtését közös, faaprítékkal működő kazánból 

oldották meg. Új piac- és vásárcsarnok építé-

se kezdődött, valamint elindult az Ugró Gyula 

park megújítása is.

– A tavalyi évben a gondos és takarékos 

gazdálkodásnak, valamint a gazdasági növe-

kedés beindulásának köszönhetően 1,7 milli-

árd forinttal nőtt a beruházásra és felújításra 

fordítható forrásunk – emelte ki dr. Molnár 

Szabolcs.

Az idei évet tekintve a működés mellett 

a megkezdett és az új beruházások fede-

zete is biztosított. Folytatódik az Ugró Gyula 

park kialakítása-rendbetétele, és a kulturális 

központot is magába foglaló új piac építése. 

Tovább zajlanak az intézményfelújítások is. 

Legnagyobb beruházásként az Angol Nyelvet 

Emelt Szinten Oktató Általános Iskola fűtés-

rendszerét fogják korszerűsíteni, de nem ez 

az egyetlen intézmény, ahol felújítás lesz. Dr. 

Molnár Szabolcs elmondta, fontos lépés az 

is, hogy a Kunhalom utcában egy teljesen új 

orvosi rendelő épül. Szintén idén kezdődött a 

Semsey park megújítása. 

Stabil költségvetés, fegyelmezett gazdálko-

dás, a pályázati lehetőségek megragadása: ez 

jellemzi Újpestet évek óta. Ennek jegyében a  

tervek és fejlesztések idén is maradéktalanul 

teljesültek. M. Orbán A.

A

Egy idén is folytatódó 
beruházás: az új piac- és 

vásárcsarnok építése

Ökoiskolaként különösen fontos fejlesztés volt az 
Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése

 Játszótér és 
zöldfelület a 

betonrengetegben 
– tovább szépül az 

Ugró Gyula park

Egyike a megújult 
intézményeknek: 
az Újpesti Bajza 
József Általános 
Iskola

szönhető.
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Nemrégiben zajlott a vá-

rosban egy nagyszabású 

összművészeti divatese-

mény, melyet a Ritka és 

Veleszületett Rendelle-

nességgel Élők Országos 

Szövetsége és a PS Ma-

gazin szervezett. Magyar 

tervezők bámulatos ruha-

kreációi reagáltak egy-egy 

ritka betegségre vagy za-

varra. A szavunk is elállt.  

ritka betegségekről kevesen és ke-

veset tudnak. Az a defi níció, hogy 

„azok a rendellenességek, melyek 

előfordulási esélye kisebb, mint 1:2000-hez”, 

nem mond túl sokat. Ez a halmaz majdnem 10 

ezer féle betegséget tartalmaz és a lakosság 

6-8 százalékát érinti. Rengetegszer gyógyítha-

tatlan és a szó többszörös értelmében fájdalmas 

betegségben szenvedők hátrányos helyzetét fo-

kozza, hogy gyakran félrediagnosztizálják őket, 

nem ismerik fel az igazi problémát, ők pedig 

szégyellik magukat. A RIROSZ, Jól áll neked a 

tolerancia című rendezvénye refl ektorfénybe 

helyezte ezeket a problémákat, melyek így a 

legelfogadóbb, legszebb és leghatásosabb mó-

don jelentek meg a nagyközönség előtt. 

Lenyűgözött minket a látvány, a gondolat 

és az összkép, melyben az egyik alkotás, 

Mészáros Lúcia ruhája a zavartságra, a rend 

megtörésére refl ektált. Egy olyan állapotot 

mutatott be a tervező a ruhán keresztül, mi-

kor az embert akadályoztatja egy betegség, 

ami ellen nem tehet semmit. Nem tud szól-

ni, nem tudja elmondani. „Lúcia gyerekkora 

óta dadog, ami ugyan nem ritka betegség, 

viszont minden nap, minden egyes percben, 

mikor meg kell szólalnia, ugyanilyen érzések 

uralkodnak el rajta. Próbál beszélni, de egy 

hang sem jön ki torkán, vagy éppen töredezve 

jönnek a szavak. Ezt a hangtalan segélykérést 

ültette át a ruhára” – írja a RIROSZ Facebook-

oldalán a tervezőről.   VG

A társadalmi elfogadás és az esélyegyenlőség jegyében tartott divatest sok te-

kintetben mérföldkőnek számít. A vizuális kommunikáció által tömegek érthet-

nek meg addig ismeretlen fogalmakat, ítélkezés helyett érték keletkezik, másság 

helyett egyediség. 

Amikor az ember nehezen találja a szavakat, a beszéd elmosódottá, esetenként 

érthetetlenné válik, nagy valószínűséggel beszédzavar áll a háttérben. A kiváltó ok 

többféle lehet: az agy beszédközpontját zavaró tényezők hatása a száj és a nyelv 

elváltozásai, de sokszor lelki tartalmak is befolyásolhatják a beszédet. Ennek tipi-

kus esete a dadogás, mely kialakulhat súlyos szorongás, pánik, félelem hatására. 

A beszédzavar nem csak gyerekkori probléma. Felnőtteknél is jelen van, vele-

született betegség, lelki okok vagy szomatikus betegségek következménye miatt. 

A szakember feladata a hang-, beszéd-, és kommunikációs zavarban szenvedő 

felnőttek defi citjeinek felismerése, korai gondozása, habilitációja, fejlesztése, ke-

zelése, oktatása és rehabilitációja. 

A

Nehézséget okoz a beszéd? 

Nehezen találja a szavakat?

A beszéd elmosódottá, 

érthetetlenné vált?

Az Újpesti Szakrendelő 

2016. májustól felnőtt logopédiai 

szakrendelést indít. Szolgáltatásai közé 

tartozik a beszédvizsgálat, a tanácsadás 

és a terápia. A rendelésen professzioná-

lis, elhivatott szakemberek várják 

az újpesti, beszédzavarral küzdő felnőtt 

lakosok jelentkezését az alábbi 

telefonszámon vagy személyesen 

a szakrendelő épületében. 

Bejelentkezés: 696-0009 

Logopédus: Aleszné Mező Magdolna

Rendelési nap: keddi napokon 08.00 

órától 14.00 óráig

Rendelés helye: a IV. emelet 

(Neurológia szakrendelés helyiségben)

Beutaló nem szükséges. 

Időpontfoglalás szükséges.

A részletekről a szakrendelő 

weboldalán tájékozódhatnak:

www.ujpestiszakrendelo.hu

Beszéd. Zavar?
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Fotó: Tordai Márton

Tervező: Mészáros Lúcia
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EGY KÉP, EGY MONDAT

A Baross utca és a Perényi Zsigmond 

utca csomópontjában javában zajlanak 

a gyalogátkelő építésének munkálatai. 

 

Cinkecsalád a fában
Ahogy előző lapszámunkban megírtuk, a Semsey park rossz állapotban lévő, korhadt fái kivágásra és 

természetesen pótlásra kerülnek. Ezen a héten a Városgondnokság megkezdte az előkészítési mun-

kálatokat és nagy meglepetésükre az egyik elöregedett fa odvában egy széncinkecsaládra találtak. 

– A park egyik korhadt fájának odvában a cinkék épp költenek, ezért a kollégákkal együtt úgy 

döntöttünk, hogy csak az után nyúlunk a madaraknak otthont adó fához, miután a fi ókák meg-

erősödtek és a család elköltözött – mondta Rádi Attila alpolgármester.  

Találkozzunk 
a Bajnok 
Teraszon is!
Hamarosan itt a nyár és an-

nak legizgalmasabb hónapja, a 

futball-Európa-bajnokság. Most 

a szokottnál is jobban izgulha-

tunk, hiszen nagy büszkesé-

günkre a magyar válogatott is 

kijutott. 

Június 10. és július 10. között óriási LED-

falon nézhetjük és szurkolhatjuk végig együtt a 

meccseket a Szent István téren. A Bajnok Te-

rasz az elmúlt években is népszerű volt, idén 

azonban a magyar válogatott Eb-részvétele 

miatt még nagyobb érdeklődés várható. A szer-

vezők ezért, a biztonsági és kényelmi szempon-

tokat szem előtt tartva, körbekerítik a Terasz 

helyszínét, ahová beengedőkapukon keresztül 

lehet majd bejutni. A helyfoglalás érkezési sor-

rendben történik. 

A meccsek időpontjáról és a további progra-

mokról következő lapszámainkban olvashatnak 

majd. 

Szurkoljunk együtt!
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Április 22-én a Szent István téri építési munkálatok 

közben rejtélyes tömegsírra bukkantak a munkások. 

Második világháborús tömegsír? Esetleg ’56-os áldo-

zatok? A kérdések és válaszok minden újpestit foglal-

koztatnak. Wintermantel Zsolt polgármestert olyannyi-

ra, hogy maga járt utána az eseményeknek, történelmi, 

történeti körülményeknek. Az alábbiakban összefog-

laltuk, mire jutott polgármesterünk a tényfeltárásban.

Városháza közvetlen szomszédságában földalatti hővezetéket építenek. Aki járt arra 

mostanában, láthatja is az épület déli oldalát csaknem körbefutó árkot. Ebben az árok-

ban akadtak a kivitelező munkások emberi maradványokra. Azóta eltelt néhány nap, 

előkerült néhány újabb lelet, csak az nem egészen világos, hogy kerültek oda a holttestek.

Rejtélyes leletek 
a Szent István téren

A

A helyszínre természetesen először a BRFK életvédelmi osztályának 

nyomozói érkeztek. Az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy a 

testek 25-30 évnél – tehát elévülési időnél – régebben kerültek a föld-

be. Ezzel kizárható, hogy a csontok valamiféle „újkori” bűncselekmény 

következményeként elhunyt emberek maradványai lennének. Egészen 

biztossá vált mindez, amikor egy feltehetően orosz katonai zubbonyról 

származó gomb is előkerült. A kérdés tehát az, világháborús vagy 56-os 

szovjetek maradványait rejti a föld? 

Hivatásos és amatőr helytörténészek kezdtek rögtön találgatásokba, és 

igyekeztek észrevételeikkel, emlékeikkel, ötleteikkel segíteni a kutatást. Az 

általános vélemény az volt, hogy 1945-ben Újpesten nem, csak a környé-

ken voltak számottevő harci cselekmények, ide legfeljebb a sebesülteket 

szállították. Bár az is igaz, hogy egyes források arról számolnak be, hogy a 

Vörös Hadsereg katonái géppuskafészket telepítettek a templom tornyá-

ba. 1956-ból azonban konkrétan tudni lehet, hogy itt is komoly harcok 

folytak a forradalmárok és az akkor már megszálló orosz csapatok között. 

A feltárás során aztán egyre újabb leletek, bizonyítékok kerültek elő, ame-

lyek immár nemcsak azt tették kétségtelenné, hogy szovjet katonákról van szó, 

de az is egyre biztosabbnak tűnt, hogy világháborús, tehát 1945-ös eredetű 

sírról lehet szó. A zubbonygomb után ugyanis felszínre került egy állomány-

jelző, több kitüntetés, cigarettatárca, egy érme (talán pénz) és néhány kopor-

sómaradvány is. A kitüntetéseken az áll: „Za otvagu”, azaz „A bátorságért.”

A „Bátorságért érdemérmet” (Medal za otvagu) olyan személyek kapták, 

akik a szocialista haza védelmében tett katonai szolgálataik, a csatában, 

az államhatárok védelmében vagy életveszélyes katonai műveletek során 

különleges bátorságot és vitézséget tanúsítottak. A kitüntetést 1938-ban 

alapították és a Szovjetunió 1991-es összeomlásáig adták. Ez idő alatt 

összesen 4,569,893 személy kapta meg. Három különböző változata is 

ismert: az elsőt 1938 és 1943 között adták, a második verziót 1943 és 

1991 között. 1994-től újra adható, de azóta a CCCP felirat nélkül, ez 

tehát a harmadik változat. 

Az Újpesten talált kitüntetések a szalag alapján egészen biztosan 1943 

utáni érmek. Ám a föld alá kerülhettek akár 1956-ban is. Az állományjel-

ző, amely a szovjet hadsereg gárdajelvénye, és összesen 11 gyalogsági 

és 6 páncélos hadsereg viselte, szintén 1943 utáni, hisz a gárdajelvényt 

1943. május 21-e óta használták.

Egyik sem bizonyítja tehát cáfolhatatlanul, hogy világháborús áldoza-

tokról van szó, hiszen a gárdajelvényt és a Bátorságért érdemérmet is 

használták a háború vége után is, tehát akár 1956-ban is. A gárdajelvény 

A hivatalos tájékoztatás szerint a beruházás megkezdését megelőzően, 2013. évben készíttetett ré-

gészeti örökségvédelmi hatástanulmány alapján, a területen és környékén régészeti lelőhely nem 

ismert és nem is feltételezhető, így valószínűsíthetően egy világháborús tömegsírt talált a kivitelező.

K Ö Z T É R
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lehetne esetleg árulkodó, mivel annak két változata ismert, és a kettő kö-

zötti apró különbség ebben az esetben perdöntő lehetne. A háború idején 

használt gárdajelvény zászlója egyszínű, sima vörös, míg a háború utáni 

változaton a zászló lobogását stilizáló sötét csíkok láthatók. Ha sikerülne 

megállapítani a „mi” gárdajelvényünkről, hogy milyen is volt pontosan a 

zászló rajta, biztosak lehetnénk a dolgunkban, de az állapotát tekintve 

erre sajnos igen kicsi esély van. Egyelőre marad tehát a feltevés: Újpes-

ten világháborús szovjet katonák sírját fordította ki a markoló.

Ezt támasztja alá a sírban talált koporsó (illetve koporsók) is. A feltárás 

során ugyanis fa- és fémkoporsó-maradványok is előkerültek. (Lapzár-

takor érkezett a hír, hogy ezek nem fa- és fémkoporsó-maradványok, 

hanem vélhetően részben vasfedeles fakoporsók, az arcrészen üvegez-

ve. – a szerk.) Az pedig nem tűnik életszerűnek, hogy 1956-ban a dü-

hös, megalázott és erőszakkal elnyomott forradalmárok ekkora fi gyelmet 

fordítottak volna arra, hogy az ellenség halottait díszes, üvegezett ko-

porsóban temessék el. Ráadásul a testek száma (eddig 16 csontvázat 

találtak) és a koporsók különbözősége miatt valószínűsíthető, hogy még 

a hierarchiára is ügyeltek. Az „ablakos” koporsó vélhetően egy tiszté volt, 

a többi altiszteké, tiszthelyetteseké lehetett, és voltak olyan tetemek is, 

amelyeket koporsó nélkül, sőt, egyszerűen egymásra hajigálva földeltek 

el. 1956-ban a tiszteket is hajigálták volna, nem tiszteletlenségből vagy a 

kegyelet hiánya miatt, hanem a legyőzöttek elkeseredése és fáradtsága 

miatt.

Igen ám, de még mindig nem világos, hogy hogyan kerültek oda a 

holttestek, ha 1945-ben nem volt számottevő harci cselekmény Újpes-

ten. 

Az egyik magyarázat szerint a környékről az újpesti kórházakba szál-

lított és ott elhunyt sebesülteket temették el itt. Akkoriban ez volt 

nagyjából az egyetlen olyan hely a városban, ami nem volt lekövezve, 

tehát „ásható volt”. Csakhogy sokkal közelebb, akár a kórház udvarán 

is eltemethették volna őket. Ennek így csak akkor lenne értelme, ha 

a már említett géppuskások maradványait találták volna most meg, 

akik a templomtoronyban teljesítettek szolgálatot, így haláluk esetén 

logikus lehetett a közeli, egyébként nem kövezett téren eltemetni őket.

A lelőhely az 1990-ben lebontott szovjet emlékmű helyétől pár méter-

re van, és állítólag a szovjetek mindig oda építették az emlékműveiket, 

ahol tömegsírok voltak. Ez megint csak azt támasztja alá, hogy világ-

háborús áldozatokról van szó, akiket megtiszteltek a koporsós teme-

téssel és egy emlékhellyel is. Ebben az esetben viszont érthetetlen, 

miért temették el velük a kitüntetéseiket is, hisz azokat hagyományo-

san elküldik a családnak.

Az ügyben tehát egyelőre a sok bizonyíték mellett sok kérdőjel is van. 

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti 

Főosztályának szakértői vizsgálják a sírt. Talán elég adat gyűlik össze ah-

hoz, hogy legalább az egyik kitüntetéses áldozatot azonosítsák. 

A lapzártáig beérkezett adatok alapján az alábbiak kerültek feltá-

rásra. Zubbonygombok, állományjelző, kitüntetések, cigarettatárca, 

egy érme (feltehetően pénz), néhány koporsómaradvány, 16 csont-

váz, fa- és fémkoporsók. Találtak továbbá 3 pár bőrbakancsot, zub-

bony- és köpenydarabot is. Előkerült 4-5 sír, egyenként 1-4 testtel. 

A testek egy része volt csak koporsóban. Orosz eredetre utaló tár-

gyak több sírból, illetve test mellől kerültek elő. Két ütemben történt 

az exhumálás, április 25-én, hétfőn, illetve a feltárt terület bővítését 

követően, április 29-én, pénteken. A helyszíni eljárás befejeződött.

Az eddigiek alapján tehát egy biztos: a történet egyre izgalma-

sabb és bizonyára folytatódik majd, a folytatásról pedig minden új-

pesti tudni fog, a város polgármesterének blogbejegyzéseiből vagy 

az Újpesti Napló hasábjait olvasva.

Wintermantel Zsolt blogbejegyzése alapján szerkesztette: Tallér Edina 

(A teljes írás olvasható a wezse.blog.hu oldalon.)

Szovjet emlékmű
Alkotó: Kocsis András
Felállítva: 1947.
A fotós ismeretlen, 
készült a 60-as 
években.
Tulajdonos: Neogrády 
László Helytörténeti 
Gyűjtemény
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Vegye
komolyan!

A jó hallás fontos. A problémák megelőzésének 
érdekében ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot 
szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban újpesti 
lakosok számára 2016. május 5-től 20-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont
IV., Szent István tér 5. 
Bejelentkezés: 06-1 951-7622
amplifon.hu

„Tapasztalatom sze     -
 rint a hallás vesz te -
ség  gel élő em  berek
ér  zé  kelik ugyan,
hogy be szél nek hoz   -
zájuk, de a sza va kat,
mon   da   tokat nem ér -
 tik meg pon to san.
Még egy köze pesen
jó hal lás     nál is lehet
nagyon rossz – csu -
pán 40-50 szá za lé kos – a be -
széd  értés. Ez súlyos kom mu -
ni ká ciós prob  lé mákat okoz -
hat, és ké   nyel  met len hely ze -
teket ered mé nyez  het, ha az
egyénnek adott esetben gyak -
ran vissza kell kér deznie, vagy
nem arra vála szol, amit kér -
deztek tőle.” – meséli el
nekünk Dr. Makó Ádám Phd.
fül‐orr‐gégész és audiológus
szak orvos.

Mivel ez az érintettek szá ‐
má ra a hallás csökkenés, az
elszi geteltség ér zé sét is hoz ‐

hatja magával, amely
sú lyo sabb esetben
akár dep resszió hoz
is ve zet het, a szak ér ‐
tő kiemelte, mennyi  re
fontos, hogy minél
előbb eljussunk egy
hal lás   specialis tá hoz:
„Az agyunk hal lás köz -
 pontja egy ho s szan     -
tartó hal   lás    káro so -

dás ese tén va ló jában el fe lejti,
ho gyan hangzottak régen a
különböző minket körülvevő
hangok, zörejek és zajok. Ha
túl sokat várunk, akkor lehet,
hogy már késő lesz, és a leg-
modernebb halló ké szülékkel
sem tudunk se gíteni. A hang-
ok valóban hangosabbak
lesz  nek, de az érintett ennek
ellenére sem fogja jól érteni
az emberi beszédet.” – világí‐
tott rá a prob léma lényegére
a szak ember.

A hallásproblémák 
kezelését nem szabad
halogatni A fokozatosan kialakuló hallás csökkenés

komoly akadályát jelentheti annak, hogy
teljes értékű életet éljünk.

Mit tegyen, ha 
szeretne ellátogatni 
egy hallás vizsgálatra?
Az Amplifon tavaszi hal lás   ‐
vizs gá lati kampá nyá nak kö ‐
szönhetően most az újpesti
lako sok nak van lehe tőségük
arra, hogy részt vegye nek
egy ingye nes, teljes körű
hallás szű résen. A vizs gá lat ‐
ra nem kell várni, hiszen
mindenki egy szá má ra meg ‐
 felelő előre leegyez te tett
idő pontot kap a lak he lyé ‐
hez leg köze lebbi Amplifon
Hal lás  köz pont ban, ahol sze ‐
mélyre sza bott el látás ban
része sül.
Tegye meg az első lépést!
Csu pán fel kell hívnia az
Ampli fon Hal lás  köz pon -
tot a 06-1 951-7622-es te   -
le    fon   szá mon, és egyez -
 tetni egy meg felelő idő -
pontot. 

Dr. Makó Ádám Phd. 
fül‐orr‐gégész 
és audiológus szakorvos

Fesztiválhangulat
Sport, folyamatos gyerekprogramok, Demény, és hatalmas tombo-

lás Szikora Róbert és az R-Go koncertjén. Még az időjárás is tiszte-

letben tartotta az újpestiek kétnapos buliját a Kósa Pál sétányon. 

A szombati nap egyik nagy kedvence Péter 
Srámek volt, akit rajongói alig akartak elengedni 
Újpestről

Egész hétvégén nevesebbnél nevesebb 
énekesek, zenekarok szórakoztatták 
a népes közönséget, Szikora Robiék 
pedig egyértelműen felrakták az i-re a 
pontot. Egy pillanat alatt teremtettek igazi 
fesztiválhangulatot 
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A vásárláskor, a kedvezmény érvényesítéséhez kérjük hozza magával és mutassa be, vagy adja le a kupont! www.buyway.hu

A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

Szórólapunk, kuponfüzetünk 
termékeire, akciós, valamint 
KTM, GoPro és Polar 
termékekre a kedvezmény nem 
érvényesíthető. Kerékpárokra 
és fi tneszgépekre az igénybe 
vehető kedvezmény 15%.

Body building Basic bérlet 
ezeken a napokon
30% kedvezménnyel 
megvásárolható.

Minden RelaXx, SwissTech, 
Medical Concept, Yatas, Hilding 
matrachoz ajándék memory 
párnát adunk ajándékba 19.900 Ft 
értékben.

Az outlet árból a megjelölt 
termékekre 20% extra 
kedvezmény.

Háda napok keretében 
20% kedvezmény a teljes 
árukészletre.

Minden gyerekruházati 
termékekre 15% kedvezmény.

Az üzlet 20 % kedvezményt biztosít 
minden FABER-CASTELL termékre. A 
kedvezmény az éppen aktuális ajánlati 
újságban szereplő, valamint az akciós 
termékekre nem vonatkozik, más 
ajánlattal nem összevonható.

20% kedvezmény minden 
termékre a kupon ellenében.
A kedvezmény a leértékelt 
termékekre is vonatkozik, más 
akcióval nem vonható össze, és 
ajándékkártya vásárlására nem 
érvényes.

Minden könyvre, kivéve 
tankönyvekre és szótárakra 15% 
kedvezmény. A kupon egyszeri 
alkalommal váltható be.

Beváltható: május 12-14-ig
a Buy Way Dunakeszi 

bevásárlóparkban.

Beváltható: május 12-14-ig
a Buy Way Dunakeszi 

bevásárlóparkban.

Beváltható: május 12-14-ig
a Buy Way Dunakeszi 

bevásárlóparkban.

Beváltható: május 12-14-ig
a Buy Way Dunakeszi 

bevásárlóparkban.

Beváltható: május 12-14-ig
a Buy Way Dunakeszi 

bevásárlóparkban.

Beváltható: május 12-14-ig
a Buy Way Dunakeszi 

bevásárlóparkban.

Beváltható: május 12-14-ig
a Buy Way Dunakeszi 

bevásárlóparkban.

Beváltható: május 12-14-ig
a Buy Way Dunakeszi 

bevásárlóparkban.

Beváltható: május 12-14-ig
a Buy Way Dunakeszi 

bevásárlóparkban.

A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze. A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

Ahogy a legsportosabb 
városhoz illik, futással és 
bringázással indult a hét-
vége. Felnőttek, gyerekek 
és még a négylábúak is 
versenybe szálltak a futó- 
és kerékpáros fesztiválon

Aki eddig még nem is ismerte, az is beleszeretett Deménybe, az ország igazi 
celEbébe

Természetesen a májusfaállítás sem maradhatott 
ki a programbólAz igazi rajongó
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Modern munkakörnyezetre vágyik?
Hosszútávon gondolkodik?
Mi stabil hátteret nyújtunk.

Várjuk új kollégák jelentkezését pneumatikus 
eszközök összeszerelésére, alkatrészeinek gyár-
tására az alábbi munkakörökbe:

• operátor 
• gépi betanított munkás 

Jelentkezés állásainkra és további 
információ az alábbi weboldalon:

 festo.hrfelho.hu

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 – 

 
 
 

SZÓRAKOZÁS ÉS TANULÁS
ÉLŐ ROVAR KIÁLLÍTÁS

ROVARSIMOGATÓ ÉLŐ ÁLLATOKKAL

Először Magyarországon!
Több mint 500 példány
között a világ legnagyobb
madárpókja és skorpiója!

Április 29.–május 8.
Budapest,

Pólus Center
XV., Szilas Park út mellett

Nyitva tartás:
minden nap 

11:00–19:30-ig
Szünnap: május 2. és 3.

Infóvonal: 
06-31-780-5405

Az a kedves látogatónk, aki
ezt a hirdetést a pénztárnál
felmutatja, 300 Ft kedvez-
ményben részesül a jegy árá-
ból! (Egy jegyhez csak egy
kupon használható fel.)
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NYITVA TARTÁS:
H-P: 6.00–20.00  •  SZ: 8.00–20.00  •  V: 8.00–17.00

GYEREKNAPI AKCIÓ
2016. május 29-én vasárnap
Minden gyermekkel* érkező felnőtt vendégünk 

ezen a napon a gyermek jegy áráért válthatja 

meg napijegyét! 
*7 év alatti vagy diákigazolvánnyal rendelkező iskolás 

1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18.   •  Tel.: 06 1 696 1641
www.haloujpest.hu

Újpest Központban, 
frekventált helyen, 
különböző méretű 

üzlethelyiségek kiadók. 
Tel.: 06-20-480-57-92

Családi Nap az Autóklubban
Családi nappal készül a Magyar Autóklub május 

11-én az ENSZ közgyűlés által 2010 márciusában 

elfogadott „Cselekvések Évtizede a Közlekedés-

biztonságért” programsorozat idei eseményeire. 

A 10 éves projekt a Föld valamennyi kontinensén 

2011. május 11-én vette kezdetét a közlekedés-

biztonsági kockázatok tudatosítása, a cselekvés-

re ösztönzés és az együttműködés fontosságának 

hangsúlyozása jegyében.

A Magyar Autóklub tavaly csatlakozott először a projekthez. Idén a Közlekedési Kultúra Napja Újpesten című program 

10-től 15 óráig tart a Berda József utca 15. sz. alatti közlekedésbiztonsági központban. Az autósok kipróbálhatják a 

vezetéstechnikai tanpályát, a műszaki állomáson ingyenesen átvizsgálják az autók világítását, a gyerekek ügyességi 

versenyeken vehetnek részt. A család kisebb tagjainak elméleti közlekedésbiztonsági foglalkozásokat tartanak, sor 

kerül a „Ki a mester két keréken?” nevű kerékpáros rutinversenyre, és a „Fékezd magad!” programban a gyermekek 

kipróbálhatják, mekkora is egy autó féktávolsága.

A Magyar Autóklub a vetélkedőn nyertes első hét család részére egy-egy értékes, vezetéstechnikai tréningre szóló utal-

ványt ajándékoz. Jelentkezni személyesen lehet munkaidőben folyamatosan, illetve a program napján az Autóklubban.  P. J. 

TISZTELT ÚJPESTI LAKOSOK!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármesteri Hivata-

la által, Önök részére biztosított ingyenes jogsegélyszolgálat 2016. május 16. 

napján – pünkösdre való tekintettel – elmarad, helyette 2016. május 23. napján 

kerül sor a következő jogi tanácsadásra.

A 2016. május 30. napján tartandó jogi tanácsadást követően, az ingyenes 

jogsegélyszolgálat ismét 2 hetenként, hétfői napokon, 9:00 – 11:00 óra közötti 

időpontban kerül megtartásra.

Megértésüket köszönöm.

Üdvözlettel: DR. TAHON RÓBERT jegyző     
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Rióban érmet akarok nyerni 

– Számon tartja, hányszor nyert magyar 

bajnokságot?

– Ha nem lettem volna a napokban egy 

olimpiai pályázatot népszerűsítő fesztiválon, 

akkor nem tudtam volna határozottan vála-

szolni erre a kérdésre. Mivel ott elmondták, 

hogy 17-szer nyertem, így lényegesen köny-

nyebb a dolgom. 

– Tizenhét évesen már világbajnoki ezüst-

érmes volt. Mi a titka a hosszú és eredményes 

pályafutásnak?

– Egy jó edző, akiben vakon megbízom. Tóni 

bácsi (Solti Asztal, a szerk.) ilyen. A kitartásom 

lehet, hogy átlag feletti. Van bennem akarat 

a megújulásra. És hát nagyon szeretem a 

sportot. A vívás szeretete nélkül nem menne. 

A szorgalmat is megemlíthetem. Nincsenek 

nagy csodák, nem extra tulajdonságok ezek. 

Nagy csodák a vívásban sincsenek, de min-

dig lehet valamit gyorsabban és ügyesebben 

csinálni. 

– Olimpián még nem sikerült érmet 

szereznie. Rióban milyen esé-

lyekkel indul?

– Azért 

vágok neki még 

egyszer, hogy Rióban, 

egy jó nappal, meg-

legyen az olimpiai 

érmem. Úgy érez-

tem két éve, hogy a 

koromtól függetlenül 

lesz még helyem az 

olimpián. Hogy a kva-

lifi káció alatt lesz még 

erő bennem a villantásra.

Békéscsabán állt rajthoz három 

újpesti gyalogló az országos 

bajnokságon. Klubunkat a riói 

olimpiai kvótát már hónapok-

kal ezelőtt megszerző Madarász 

Viktória, a kvalifi káció közelében 

lévő Rácz Sándor, valamint Rao 

Salvatore Damiano képviselte.

Viki a verseny előtt hatszoros 

magyar bajnok volt, és címvé-

dőként állt a rajthoz, ennek 

megfelelően vetette bele 

magát a kilométerekbe. A 

végeredmény majdnem 

egy országos csúcs lett, 

de – egyelőre – még 

tizenhat másodperccel 

a tizenhat évvel ezelőtt 

felállított csúcs nyert. 

Sándor, egy be-

tegségből lába-

dozva, a férfi ak me-

zőnyében az ötödik 

(1:31:28), Damiano 

pedig a tizedik lett 

(2:03:39).

– Múlt héten még Kínában versenyeztem, 

és kicsit fáradtan érkeztem haza – nyilatkozta 

a bajnoknő. – Hála a terapeutáimnak, hamar 

„kirúgtam” magam, és az országos bajnok-

ságra már jó formában érkeztem. Úgy álltam 

rajthoz, hogy bármi lehet, az első egy-két 

kilométer után majd meglátom, hogy érzem 

magam, milyenek a lábaim, és egy olyan 

tempót választunk, amit végig  tudok 

gyalogolni vagy akár a végén még 

gyorsulhatok is. 

A vége aztán új egyéni csúcs 

lett. 

– Tizenhat másodperccel 

maradtam csak el az orszá-

gos csúcstól, amit 2000-ben 

állított fel Szebenszki Anikó. Vé-

gig egyenletes tempót 

mentünk, az utolsó 

három-négy kilo-

méterem lett csak 

egy picit lassabb. 

De sebaj! Ami késik, 

nem múlik. 

(g)

Húsz év telt el, mióta az első olim-

piájára kijutott, de még most is a 

legjobb magyar tőrvívónő az UTE 

versenyzője, Mohamed Aida. Vi-

lágbajnokságról van egyéni ezüst-

je, olimpiáról nincs érme. A 

kitartás, a szorgalom minta-

képe a kétgyerekes édesanya.

Madarász Viki hetedszer 
lett magyar bajnok

Bronzérmes 
a röplabdacsapat
Kiharcolta a női röplabdabajnokságban a har-

madik helyet, s ezzel bronzérmes lett az UTE 

röplabdacsapata. 

A lányok Jászberényben léptek pályára a bajnoki bronzmérkőzés 

negyedik összecsapásán. Az állás a találkozó előtt 2:1 volt az újpes-

tiek javára. A lila-fehérek ezúttal nem bíztak semmit a véletlenre, 

hiszen egy apró megingástól eltekintve végig kezükben tartották a 

mérkőzést, és játszmaveszteség nélkül, megérdemelten nyertek.

– Nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk a bronzcsatát és 

annak még jobban, hogy 3:0 lett a mostani találkozó vége – érté-

kelt Milodanovics Andrea, az UTE vezetőedzője. – Büszke vagyok 

a csapatra, úgy gondolom, megérdemelt a harmadik helyezésünk. 

Amit még szeretnék kiemelni – folytatta a tréner, – hogy Kötél Dóri 

sérülése miatt beállt Hadnagy Reni hatalmasat játszott a találkozón.

A fanatikus szurkolókról sem feledkezett meg a vezetőedző. 

– Szeretném újra megköszönni az UVU’15-nek és a többi szur-

kolói csoportnak az egész éves támogatást, bíztatást – mondta. – 

Gratulálok nekik is, mert ez az érem róluk is szól. Sajnálom, hogy 

nem sikerült kicsit fényesebbet szereznünk, de nagyon köszönöm 

nekik, hogy minden egyes mérkőzésen, akár győztünk, akár nem, 

ott voltak mellettünk. (gg)

Jászberényi RK – UTE 0:3 (–19, –15, –24)

UTE: Cesljar, Iricanin, Stancliff, Lakatos, Háfra, Headen. Csere: Had-

nagy (liberó), Kötél (liberó), Ancsin, Lutter, Zolnai, Leidgeb, Horváth

Vezetőedző: Milodanovics Andrea

– Mikor állt legközelebb az ötkarikás éremhez?

– Szerintem Pekingben Mivel akkor nem si-

került, és harmadszor lettem negyedik, mindig 

ott motoszkált bennem, hogy nem hagyhatom 

csak ilyen egyszerűen abba.

– Rio a végállomás?

– Ki tudja, ha van még bennem annyi, ha a 

két gyerekem mellett bírom az edzéseket, és a 

családom is tud nekem segíteni ebben, ahogy 

eddig, akkor nekivágok még egy ciklusnak. 

Minden olimpia után volt bennem csalódott-

ság. Ami persze padlóra is küldött, de ahogy 

gyógyultak a sebek, úgy jött vissza bennem a 

tettvágy.

– Nézegeti már a világranglistát, mi-

lyen ágra kerülhet?

– Egy kicsit előbb kellene men-

nem. Lesz még néhány verseny, 

ezért nincs sok értelme számolgat-

ni. Azért szurkolok, hogy Knapek 

Edinával ne kerüljünk össze, mert 

a legutóbbi világbajnokságon pél-

dául rögtön az elején Varga Gabival 

kellett vívnom.  GG (forrás: index.hu)
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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 május 9-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 május 10-én, kedden 18-tól 19 óráig tartanak 

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

viselő május 23-án 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.

TOVÁBB FOLYTATÓDIK A VALÓDI NEMZETI KONZULTÁCIÓ!

Ezúttal az egészségügy helyzetéről kérdezzük Önöket. A kerületben egykor négy kórház is működött, mára meg-

szűnt az aktív ágyas ellátás. Az újpestiek nem érdemelnének meg egy korszerű, teljes körű szolgáltatás biztosító 

kórházat? Jöjjön és mondja el véleményét! Tanácsadás kisnyugdíjasoknak a nyugellátás méltányossági alapon 

történő emelésének igényléséhez. Segély, özvegyi nyugdíj igényléséhez. Várjuk május 6-án és 13-án, 

pénteken, 17-18 óra között az újpesti Jobbik irodában!  Jobbik Újpesti Szervezete

Az országzászlók története és a helyreállítandó budapesti emlékművek – az újpesti országzászló címmel tart 

előadást Nagy Zsolt országzászló-kutató. Időpont: 2016.  május 23. (hétfő), 18 óra. Helyszín: Andretti 

Fagyizó és Pizzéria, 1047 Bp., Váci út 13. Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezvény házigazdája, Pajor 

Tibor önkormányzati képviselő.

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: 

Újpesti 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 (legközelebb május 

5-én, június 2-án) 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 lehetséges.

ORSZÁGHÁZ-LÁTOGATÁS

Szeretettel meghívom Önöket 2016. május 13-án, pénteken 13 órától Országház-látogatásra, prog-

ramunkon bemegyünk az Országgyűlési Könyvtárba is! Az épületbe való beléptetés miatt jelentkezni kell a 06 30 

458 9929-es telefonszámon május 11. szerdáig! Várom Önöket, barátsággal, Horváth Imre országgyűlési képviselő

TEADÉLUTÁN - FOGADÓÓRA MÁSKÉPP 

Szeretettel meghívom Önt egy kötetlen fogadóórára, ahol Lengyel László közíró, politológus lesz a vendégünk 

egy jó hangulatú, érdekes beszélgetésen május 11-én, szerdán 17 órakor Képviselői Iroda tárgyalójában 

IV. Kiss Ernő u. 3. 4/449. (P+P Irodaházban).  Horváth Imre országgyűlési képviselő

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 családi 
okok miatt eladó. Termő és telepített gyümölcsfákkal, 
szerény kis faházzal. Vízzel, villannyal ellátva. Ára: 2.5 M 
Ft. Tel.: 06-20 423-9254

� Családi ház (CSOK) építésére alkalmas gyönyörű, 
erdőbe befutó 3 000 m² telek kis téglaházzal, terasszal 
Nagyorosziban, Rétság után eladó. Villany, fűtés házban, 
vezetékes víz aknában. Berendezés ajándék. I.á.: 2.5 M 
Ft, tel.: 06-30 609-9681

� Első tulajdonostól, 6 éves, 2,5 szobás, amerikai kony-
hás, 66 m²-es téglaépítésű lakás eladó. Szobák külön 
bejáratúak. Teraszos, 9 méteres. Csendes, napsütéses. 
Házhoz tartozik  gyerekek részére (elkerített) homokozó, 
hintázó, csúszdás játszótér. Biztonsági őrszolgálat 24 
órában. Tel.: 06-30 503-6986

Ingatlant vesz
� Újpesten keresek jó állapotú téglalakást (56 m²-ig II. 
em.). Viszonylag elfogadható környéken. (Sürgős lenne!) 
Ingatlanosok ne hívjanak. Tel.: 06-1 369-9781

Oktatás
� Dolgozók iskolája felvételt hirdet Újpest Köz-

pontban: gimnáziumi osztályok, kereskedelmi 

eladó, vendéglátó eladó, boltvezető, vendéglátó 

üzletvezető, Tel.:06-20-9-51-33-57

� GITÁROKTATÁS ÚJPESTEN. Kezdő és haladó gitáro-
sok tanítása, rutinos tanár segítségével. „Ha nem megy 
egyedül a tanulás, segítek.” Tel.: 06-20-616-2422.

� Matematika-korrepetálás. A matek nem nehéz! Hogy mitől 
és hogyan lesz könnyű, azt mutatom meg példacentrikusan 
a diák nyelvén. Tel.: 360-1657, 06-20 927-0270

Vegyes
� Csináltatott új támlás franciaágy ágyneműtartóval ol-
csón eladó. Bordó színű 2,00×1,66 m. Ugyanitt iparmű-
vész által készített lovagi mellvért, kard és dárda eladó. 
Tel.: 06-30 503-6986

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

� 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 régisé-

get vásárolunk és aukcióra átveszünk. Cím: VI. 

Andrássy út 16. Nyitvatartás: H-SZ: 10-17-ig, P: 

10-19-ig. Tel.: 317-4757
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Állást kínál
� Egészségügyi intézmény takarítói állásra munka-

társat keres. Jelentkezni: Nephrocentrum Alapítvány, 

munkaidőben (8-15) a 06-1-369-1030-as telefonon.

� Külföldi tulajdonú újpesti vállalat festőüzemébe 

keres gépkezelőket 3 műszakos munkarendbe. 

Jelentkezés: Borda Györgyné: 399-4181; Szabó 

Ibolya: 399-4335

Szolgáltatás
� TÁRSASHÁZAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATÁ-

NAK, HÁZIRENDJÉNEK ELKÉSZÍTÉSE. Minden, ami 

tűz- és munkavédelem, tűzoltó készülékek, tűzcsa-

pok ellenőrzése. Kis Róbert, Tel.: 06-30-475-6302

� 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

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 

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

lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 

Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszere-

lés., tel.: 370-4932

� KLÍMA telepítés, karbantartás, javítás garanciával.
Ingyenes helyszíni felmérés! 06-30-931-7486, 
www.annauklima.hu

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-mun-

ka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét, 
fényezését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

� Új fa és műanyag ablakok, ajtók beépítése! Régi típusú 
nyílászárók javítása, szigetelése. Hétvégi vállalással is! Ki-
szállás, felmérés díjtalan! Nyugdíjaskedvezmény 20%. Tel.: 
06-30 298-9942 

� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást is. 
Konyhai fiókcserék, székjavítást, szekrénypántok cseréjét. 
Tel.: 06-70 234-7759, 06-1 306-2023

Társasházkezelés
� TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISELET, IN-

GATLAN-ÜZEMELTETÉS, TÁRSASHÁZAK KÖNYVE-

LÉSE – megbízható referenciákkal. Ingyenes tanács-

adás: 06-30-921-9599, www.bpingatlankezelo.hu

Urnahely
� Az Újpest – Kertvárosi Szent István plébánia 

altemplomában urnahely megváltására van lehe-

tőség. Érdeklődni lehet a plébánián személyesen 

vagy telefonon. 1046 Rákóczi tér 4-8. tel.: 369-0393

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 
www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Az Újpesti Keresztény Megújulási Alapítvány 

(ÚKMA) 2015-ben 465.000 forinttal támogatta 

az újpesti fi atalok keresztény szemléletű neve-

lését, kulturális, önképzőköri tevékenységét, 

tömegsport és táborozási, karitatív tevékeny-

ségét, az Alapítvány szellemi és anyagi erőfor-

rásainak hasznosítása révén. 

Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával tá-

mogassa tevékenységünket! Adószámunk: 

18021743-1-41

Az ÚKMA számlaszáma: OTP Bank 

11704007-20124623
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Vasárnap is várjuk kedves vásárlóinkat 7–14 óráig, délelőtt 10-12 óráig  lufi hajtogató bohóc szórakoztatja a gyerekeket.

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!
A jelentkezők nagy száma miatt a Piac-Placcra felfüggesztettük a regisztrációt a 2016-os évre.

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC 

és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2016. április 05. – május 11.
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CSIRKEMELLFILÉ
Kosher Trade Kft.-nél csak szerdán

1199Ft
/kg

MINDENFÉLE ALMA 
Jópáros Kft.-nél

250Ft
/kg

CSIRKEMÁJ
Mátyás-Hús Kft.-nél csak kedden

499Ft
/kg

MADÁRSALÁTA 
Tomahatsch Bélánál

130Ft
/doboz

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél csak kedden sertésláb 199 Ft/kg | minden sertéshús 899 Ft/kg | egész csirkecomb 649 Ft/kg | csirkeszárny 
449 Ft/kg | csirkemellfi lé 1199 Ft/kg | sertészsír 499 Ft/kg | házi parasztkolbász saját recept szerint 1199 Ft/kg.
A Virágcsarnok oldalában a Kosher Trade Kft.-nél csak szerdán csirkemellfi lé 1199 Ft/kg | pecsenye csirkecomb 499 Ft/kg | sertésláb bontásból 99 Ft/kg | 
Hajdú füstölt kolbász 999 Ft/kg | füstölt szalonna 999 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Jópáros Kft.-nél lé narancs 299 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Tomahatsch Bélánál fürtös paradicsom 590 Ft/kg | rucolasaláta 180 Ft/doboz | magyar cékla 120 Ft/kg.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK

A NAGYCSARNOK ÉS A VIRÁGCSARNOK KÖZÖTTI SÉTÁNYON AZ ŐSTERMELŐK ZÖLDSÉG- ÉS VIRÁGPALÁNTÁKAT KÍNÁLNAK GAZDAG 
VÁLASZTÉKBAN.

TEJTERMÉKAKCIÓK
A Fornettivel szembeni zöldséges mögött a Cserpes Sajtműhelynél: Kapuvári sajt 1290 Ft/kg | 2,8%-os tej 280 Ft/l | Cserpes túrórudi 
100 Ft/db | gyümölcsjoghurtok 200 Ft/db (áfonyás 220 Ft/db) | Újdonság! Laktózmentes termékek is kaphatók.
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