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MEGKEZDŐDÖTT 
A PIACBERUHÁZÁS 
A város szívében lévő Szent István 
tér felújításának folytatásaként a 
Piac- és Vásárcsarnok születik újjá, 
mégpedig oly módon, hogy az épít-
kezés ideje alatt végig a vásárlók 
szolgálatában áll.  2. oldal 
 

NAGYSZABÁSÚ FEJLESZTÉS 
A bicikliút-hálózat kiszélesítése 
után a kerékpártárolók létesítésével 
javul a kerékpáros infrastruktúra a 
városban. Iskoláknál, orvosi rende-
lőknél és óvodáknál lehet kétkere-
kűvel kulturáltan parkolni.  
 2. oldal

ÚJPESTI MAJÁLIS
Május 1-jén májusfaállítással, a 
színpadon pedig számos fellépővel 
várja az érdeklődőket Újpest Ön-
kormányzata a Semsey parkban. Az 
önkormányzat az első kutyabarát 
rendezvényét indítja útjára.  
 7. oldal

KÜLÖNLEGES VIADAL
Berki Krisztián, a lólengés kirá-
lya Szöulban különleges viadalon 
vett részt, hiszen a londoni olim-
pia döntője óta először találkozott 
Louis Smithszel, akit akkor, nagy 
csatában sikerült legyőznie.  
 13. oldal
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Olvasóink!

Az Újpesti Napló következő 

lapszáma május 9-én, 

pénteken jelenik meg.
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Vasárnap köszöntjük 
az édesanyákat és 
a nagymamákat!

Almási Viktória, a Királykerti Tagóvoda óvodása, szeretteivel



ár látszik, milyen nagy alap-
területen valósul meg a bő-
vülő piac. A piac megújí-

tása a jelenlegi csarnok mögötti, régi 
épületek elbontásával immár látha-
tóan megkezdődött a Szent István 
tér Károlyi István és Liszt Ferenc ut-
cai szakaszán. – Egy évvel ezelőtt az 
Újpesti Párbeszéd kérdőíveinek leg-
nagyobb érdeklődést kiváltó pontja 
kétségtelenül a Piac- és Vásárcsarnok 

megújulása volt. A válaszadók több 
mint háromnegyede abban erősítette 
meg a városvezetést, hogy a piacnak 
továbbra is a Szent István téren kell 
maradnia, ugyanakkor korszerűbb és 
komfortosabb piacot szeretnének az 
emberek, ahol még a mostaninál is 
nagyobb választék várja a vásárlókat 
– idézi fel Wintermantel Zsolt polgár-
mester. – A megújulást sürgeti, hogy 
a piac jelenlegi állapotában már nem 

felel meg a kor követelményeinek. 
Azt semmiképp nem várhattuk meg, 
hogy a hatóságok bezárják a piacun-
kat – magyarázza a polgármester. – A 
jelenlegi nagycsarnok nem korszerű-
síthető, ezért korszerű, többszintes 
és tágas csarnok épül a Katolikus Kul-
túrház helyén. Terveink szerint jövőre 
már állni fog az épület, amelynek leg-

felső szintjén Újpest központi teréhez 
méltó kulturális központ is helyet kap 
– hangsúlyozza Wintermantel Zsolt. 
– A bravúros tervezésnek köszönhe-
tően a tér és a piac is nagyobb lesz.

A kibővített, megújuló piac beru-
házás nyomán a kor követelményei-
nek megfelelő, kulturált, tágas, tisz-
ta csarnok épül, elkülönül az áruszál-
lítás, a rakodás, javulnak a közlekedé-
si feltételek, valamint a parkolási lehe-
tőségek is – tudjuk meg a város veze-
tőjétől.  U. N.

A plébániahivatal és a Katolikus 
Kultúrház a korábbi, tevékeny-
ségéhez méltatlan épületek után 
sokkal jobb körülmények közé 
kerül. A Szent István téren, az 
egykori zeneiskola épületét újít-
ja fel számukra az önkormányzat. 

K ö z t é r2

Bontás után építés
A város szívében lévő Szent István tér felújításának foly-
tatásaként a Piac- és Vásárcsarnok születik újjá, mégpe-
dig oly módon, hogy az építkezés ideje alatt végig a vá-
sárlók szolgálatában áll. 

Közlekedésfejlesztés

Kerékpártárolók 
épülnek
Újabb fejlesztés valósul meg Újpesten: 
szinte minden óvodához, iskolához 
és orvosi rendelőhöz kerékpártárolót 
építenek. A bicikliút-hálózat fejleszté-
se után a tárolók létesítésével javul a 
kerékpáros infrastruktúra a városban.

Rádi Attila alpolgármester kiemelte: Újpesten, szin-
te minden iskola, óvoda és orvosi rendelő előtt kul-
turált körülményeket biztosítanak a kerékpárral ér-
kezőknek. Ezzel a kerékpárút-hálózat fejlesztése 
után egy újabb fontos terv valósul meg a városban.

Egy-egy támaszhoz két biciklit lehet rögzíteni, a na-
gyobb tárolókat elsősorban iskoláknál helyezik el. Lesz 
olyan intézmény, ahol 38 kétkerekű is kényelmesen elfér.

Németh Edit önkormányzati képviselő a tárolás 
biztonságos voltára hívja fel a fi gyelmet a Bene Fe-

renc Általános Iskola előtt, ahol április 28-án hét-
főn Wintermantel Zsolttal és Rádi Attila alpolgár-
mesterrel közösen ellenőrizték a támaszok megfele-
lő kialakítását. Az iskola bejárata melletti kerékpár-
tárolót kerítéssel vették körbe, ily módon is garan-
tálva az itt várakozó biciklik biztonságát.

Miskolczi Erzsébet, az iskola igazgatója azt mond-
ta, sportos intézmény az övék, az igényekre tekin-
tettel szerette volna, ha legalább harminc kerékpárt 
lehet náluk elhelyezni, ami meg is valósult. Az in-
tézményből egyébként a futó- és kerékpáros fesz-
tiválon szép számmal képviseltetik magukat a két 
kerékkel rajtolók. Ottjártunkkor három olyan tanu-
lóval is találkoztunk, aki biciklivel érkezett az isko-
lába.

Hármójuk közül Deák László lakik a legközelebb, 
mégis kerékpárral érkezett, lévén a bringázás a hob-
bija. Varga Sándor Ádám eddig gyalog járt iskolába, 
ezentúl viszont két kerékpárral jön. A fi ú kenuzik, 
és az edzésekre is kerékpárral jár. A biciklisek közül 
legfi atalabb Káplár Gergő – aki egyébként cselgán-
csozik – szintén egyike azoknak, akik rendszeresen 
használják majd a tárolókat.

Rádi Attila, aki egykor szintén a Bene Ferenc Ál-
talános iskola tanulója volt, végezetül visszautalt rá: 
a kerékpáros közlekedés fejlesztésének közvetlen 
előzménye, hogy tavaly nyár óta az önkormányzat 
és a BKK egyeztetésének köszönhetően nyolc egy-
irányú utcába hajthatnak be ellenirányból a bicik-
lisek, a Fóti út felújításakor pedig eleve szempont 
volt, hogy külön kerékpársáv (ahol ez nem fér el, 
ott nyomvonal) épüljön.  M. ORBÁN A.

M

Piac és kulturális központ épül
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– A jövő értelmiségének alapképzettségébe be-
letartoznak a természettudományok, s ennek az 
alapja az érettségizők megfelelő képzettsége. Ezen 
túl a korszerű egyetemi oktatásnak, kutatás-fejlesz-
tésnek is alapfeltétele, hogy az ismereteket még az 

általános iskolai, illetve gimnáziumi években meg-
alapozzák a későbbi hallgatók, kutatók – emelte ki 
a munkálatokat megtekintve a vegyész végzettségű 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester. 

A mostani pályázat arra teremt lehetőséget, hogy 
egy korszerű természettudományi előadót alakítsa-
nak ki, a közel 260 millió forint összértékű projekt 
„kevésbé látványos” elemeiként pedig magát az ok-
tatást is korszerűsítik; többek között digitális táb-
lákkal, informatikai fejlesztésekkel, különböző se-
gédanyagokkal.

Dr. Molnár Szabolcs hozzátette: a patinás gim-
názium tizenöt újpesti oktatási intézménnyel is 

együttműködik, rendszeresen átjárnak majd a diá-
kok a Könyves oktatótermébe. 

Szepesváry László, az intézmény igazgatója utób-
bi kapcsán azt mondta: ez egy tanévben összesen 
háromszáz tanórát jelent, és 6–8. osztályos tanuló-
kat fogadnak, akiknek ezeken a napokon a Köny-
ves tanárai tartanak fi zika-, biológia- vagy éppen 
kémiaórát, és lesznek tanulókísérletek is. Maga az 
előadó – attól függően, hogy egy vagy két csopor-
tot oktatnak egyszerre – kétszer tizennyolc fő, illet-
ve egyszer harminchat fő befogadóképességű lesz, 
a projekt látványos eleme június végére készül el. 

 M. ORBÁN ANDRÁS

Kassai utcai játszótéren 
ottjártunkkor kisgyermekes 
anyukák és csemetéik töltik a 

délutánjaikat.
– Másfél éves a kislányom, és nagyon 

örülök az ivókutaknak. Egy pici gye-
rek akarva-akaratlanul mindent össze-
fogdos, ezentúl nem okoznak gondot a 
koszos kezecskék – mosolyog az anyu-
ka. – Örömmel tapasztaljuk, hogy Új-
pest Önkormányzata ennyire gyermek- 
és családbarát – teszi hozzá. 

– Számos megkeresés és javaslat ér-
kezett kisgyermekes szülőktől, hogy 
nagyon örülnének az ivókutaknak. 
A kéréseket és a lehetőségeket fi -
gyelmembe véve játszótereinkre fo-
lyamatosan telepítjük az ivókutakat 
– magyarázza Rádi Attila alpolgár-
mester. 

A Tél utcai játszóteret éppen a 
kiskamaszok vették birtokba, akik 
már felfedezték a kutakban rejlő 
remek szórakozási lehetőséget is. 
Kimelegedve szürcsölik a friss vizet, 
és egy-egy óvatlan pillanatban vi-
dám kacajok közt fröcskölik is egy-
mást.

– Nagyon örülök az ivókútnak, de 
persze előfordul, hogy nem a rendel-
tetésének megfelelően használják. 
Előnye és hátránya is van, mivel a 
gyerekek még mindenben a szórako-

zást keresik – magyarázza a kétéves 
unokáját hintáztató nagymama. 

Még hűvösebb az idő, így bosszúsá-
got okoznak a vizes nadrágok, a nyári 
forróságban azonban felbecsülhetet-
len kincs lesz egy-egy fröcskölés, no 
és persze a vízibomba. D. V.

Természettudományos 
oktatóközpont lesz a Könyves
Egy uniós pályázat részeként komplex természettudományi laboratóriumot 
építenek az Újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban, ami nem csupán a ké-
miai labor szerepét veszi át, hanem a természettudományok oktatási felté-
teleinek fejlesztését, modernizálását célozza.

Jöhet a kánikula! 
Egyre több vízlelőhellyel találkozhatunk a hinták és ho-
mokozók birodalmában.  Ahogy kúszik fel a hőmérő hi-
ganyszála, mind nagyobb népszerűségnek örvendenek 
majd a játszótéri ivókutak.

A

Rádi Attila 
alpolgármester 

elmondta, folya-
matosan telepítik 

az ivókutakat

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
a Könyves gimnáziumban
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Cikkünk első mondatát azonnal ki is egészítjük, 
hiszen a K&H Bank Árpád úti fi ókjában dolgozók 
ugyanis együttérző magánemberként is segítői az 
Újpesti Cseritinek.

– Néhány évvel ezelőtt, az elsők között lettünk az 
önkormányzat jótékonysági szervezetének segítői, 
karácsony előtt játékokkal, mesekönyvvel kopog-
tattunk, banki dolgozókként pedig a saját adomá-
nyainkkal. A pénzintézet K&H gyógyvarázs  prog-

ramja ugyanis évek óta nyújt segít-
séget a kórházban fekvő beteg gyer-
mekeknek. Az újpesti gyermekek-
nek szánt ajándékok akkor kiegészül-
tek a hozzánk látogató ügyfelek ado-
mányaival – mondja Kissné Gulyás 
Rita fi ókvezető helyettes. – Jól em-
lékszem, hogy éppen ebédidőben, a 
közeli ételbárban láttunk egy plaká-

tot, amely a Cseriti támogatásra invitált, s nem volt 
kérdéses, hogy jelentkezzünk-e.  A PET-kupakokat 
munkatársaim magánszorgalomból hozzák be ma-
gukkal, gyűjtőhelyünk így munkahelyi keretek kö-

zött működik
B.K.

Kupakgyűjtő pontok

Kettős szereposztásban 
Sorozatunkban olyan vállalkozásokat, szervezeteket mutatunk be, 
amelyek segítik az Újpesti Cseriti kupakgyűjtési akcióját.

Az erőn felüli 
munka jutalma
Hatvanhárman, összesen két és fél-
millió forint értékben vehettek át 
jutalmat  Szent György-nap, azaz a 
rendőrség napja alkalmából.

A borítékokat rövid méltatás után Nagy István al-
polgármester adta át  az önkormányzat nevében 
április 25-én pénteken az újpesti rendőrkapitány-
ságon.

Dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest rendőrkapitá-
nya a jutalom kiosztása előtt köszönetet mondott 

az elmúlt időszakban végzett munkáért, elképesztő 
túlóráért, erőn felüli teljesítményéért. 

– Köszönettel tartozunk az önkormányzat konst-
ruktív hozzáállásért is, eddig nem tudtunk olyat 

kérni, amit ne próbáltak volna meg teljesíteni, meg-
oldani – tette hozzá a rendőrkapitány, majd kiosz-
tották az összesen két és félmillió forintnyi jutalmat 
a megjelenteknek. Kép és szöveg: MOA

Nagy István alpolgármester 
köszönte meg a helytállást

Nyitva tartás – változás! 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy 2014. május 10-én, szombaton az éves informa-
tikai karbantartási munkálatok részeként a Szakorvosi Rendelőintézet ZÁRVA tart!  Ügyeleti 
ellátás a betegek számára mindkét napon biztosított.

Felnőtt 24 órás ügyelet: 1046 Budapest IV., Görgey A. u. 30. Telefon: 369-2600
Gyermek 24 órás ügyelet: 1138 Budapest XIII., Révész u. 10–12. Telefon: 349-8601, 349-8603
Szíves megértésüket köszönjük! Újpesti Szakrendelő

A házhoz menő szelektív gyűjtésről 
tartott lakossági fórumot a Fővá-
rosi Közterület-fenntartó (FKF) az 
Ady Endre Művelődési Házban áp-
rilis 24-én.

Bokor István, az FKF projektigazgató-
ja kiemelte, 2015. január elsejéig minde-
nütt be kell vezetni a házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtést, amely projekt 

megvalósítására közel ötmilliárd forint-
nyi támogatást nyert el a főváros, mind-
ezen felül munkahelyeket is teremt.

Hangsúlyozta: a budapestieknek a 
papír, valamint a fém és a műanyag 
külön gyűjtése nem kerül pénzbe. A 
papírhulladékot a kék fedelű, a fém- 
és a műanyag hulladékot (példá-
ul PET-palack, konzervdoboz) a sár-

ga fedelű tartályokba kell különválo-
gatni, az üveget viszont a nemzetkö-
zi gyakorlatnak megfelelően nem fog-
ják a házaknál gyűjteni, ezeket a hul-

ladékgyűjtő szigeteken lehet elhelyez-
ni. Az új rendszert 2013. március vé-
gétől kezdték bevezetni, az újpesti 
házak, háztartások csaknem három-
negyedében már lehetőség van a ki-
dobandók szelektálására. Fontos tud-
nivaló még, hogy a szelektált hulladé-
kot már most is külön kezelik, sehol 
nem öntik össze, és két hónapon be-
lül megjelennek az elszállításhoz- terí-
téshez használt korszerű, speciális jár-
művek is. MOA

Fórum a hulladékgyűjtésről
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A Nyár utca 65–71-es számú társasházak a pa-
nelház építés első hullámában, a 70-es években 
épültek, így érthető, hogy az idő vasfoga kör-
nyezetüket sem kímélte. A város eme részén a 
parkoló keresése közben nemcsak a legszimpa-
tikusabb hely kiválasztása okoz nehézséget, de 
a hepehupás aszfalt is, ezért a Hajrá Újpest! vá-
rosfejlesztési program keretében átépül és meg-
újul a házak közötti régi parkoló.

– A Nyár utcai parkoló építése két részből áll. Az 
első ütemben a jelenleg párhuzamos beállók helyett 
harmincnégy új, merőleges parkolóhelyet alakítunk 
ki. A második fázis során a meglévő aszfaltos parkolót 
újítjuk fel, szintén harmincnégy hellyel – magyarázza 
a felújítás tervezett menetét Rádi Attila alpolgármes-
ter, aki egyben a körzet önkormányzati képviselője is. 

A területen lévő fákat 
az előírásnak megfelelő 
növénykazettákkal védik 
majd. A felújításnál az 
esztétikus kialakítás és a 
parkolóhelyek számának 
növelése mellett a gya-
logosok biztonságának 
megteremtése is fontos. 
A területen két, betonla-

pokból kirakott járda is keresztülfut majd, a meg-
könnyítve a gyalogosközlekedést. 

– Igyekszünk az itt élők igényeit fi gyelembe ven-
ni és olyan környezetet kialakítani számukra, ami 
kényelmesebbé teszi a mindennapjaikat. A parko-
ló újjáépítése során természetesen nem feledke-
zünk meg azokról sem, akik mozgásukban korlá-
tozottak. Igény szerint, a lakóközösséggel egyeztet-
ve utólag táblázzuk ki a megfelelő számú, mozgás-
korlátozottaknak fenntartott parkolóhelyet – tette 
hozzá Rádi Attila. D. V.

Parkoló felújítás 
a Nyár utcában

Újpest Önkormányzata, a Hun-
garikum Szövetség és a Police Bor-
rend Egyesület Szent György-nap 
alkalmából három napon át, ápri-
lis 25-től 27-ig Hungarikum- és Bor-
mustrával, borkóstolóval várta az 
érdeklődőket a Szent István téren.

Az újpesti borünnep utolsó nap-
ján kora délután hagyományőrző da-
los-táncos előadással folytatódott 
a program. A borrendek, felvonu-

lók érkezése és regisztrációja után az 
Aranypáva díjas Gyöngyöspatai Ha-
gyományőrző Népdalkör állt szín-
padra. Az 1971-ben alakult csoport 
a Városi Pincék Egyesülete, a Hét-
soros Pincefalva és a Police Borrend 
meghívásának köszönhetően érke-
zett Újpestre. Az előadást a bor-
rendek felvonulása követte, majd 
Wintermantel Zsolt köszöntötte a 
megjelenteket. Ezután Birinyi József,

a Hungarikum Szövetség elnöke vet-
te át a szót, majd Dutka Antal, a 
Police Borrend Egyesület elnöke hív-
ta fel a fi gyelmet az új közösségi hely 
avatásának fontosságára. 

A köszöntőbeszédek után tiszte-
letbeli lovaggá avatták Wintermantel 
Zsoltot, dr. Telek Zoltánt, és Márton 
Pétert, majd Újpest polgármeste-
re ünnepélyesen felavatta a Városhá-
zi HUSZ Hungarikumpont nevű új kö-
zösségi teret a városháza kávézójának 
pincéjében. 

(Bővebben:www.ujpest.hu.) T. E.

 Borkultúra és közösségi tér

Csodapark két 
és fél hektáron
Megannyi élménnyel várja a családo-
kat a Tarzan Park, amely egy hónap 
múlva már a nyári nyitva tartással, 
9 órai kezdéssel várja a lurkókat és 
családtagjaikat. 

z óriás méretű játszótér már megismert 
játszó park eszközei és újdonságai hama-
rosan további készségfejlesztő játékokkal 

bővülnek. Több Tarzan Parkos ajándéktárgy is em-
lékeztet az ottlétre. 

A tavaly megismert Homoktenger, Zengőrét, 
Felhővárak, Picurvár, Hintarét, Billegliget és Li-
ándzsungel elnevezésű játszóterületek idén újab-
bakkal bővültek, mintegy 6400 négyzetméteren. 

A nyár elejéig teljes egészében elkészülő új park-
részen található a nem kevésbé izgalmas nevű Zsi-
ványtenger, a Rejtek-erőd, a Homokbányák, a Tor-
nyok tava, a Placcs placc és a Pattanj domb.

A hangzatos Zsiványtenger és Rejtek-erőd kö-
zötti területen található új játszóeszközt, az 
Alagútrendszert már használatba vehették a gye-
rekek. A bújócskázni szerető apróságokat több 
méter hosszú alagút várja, amelyek egy domb 
belsejében elrejtett barlangba vezetnek. A bar-
langból egy falétrán keresztül mászhatnak ki a 
gyerekek. 

Az új játszótér részén, a már korában bemu-
tatott Cölöperőddel szemben található egy va-
lódi indián sátor, amelyet akár Winnetou vagy 
Csingacsguk is magáénak tudhatna. A vitorlavá-
szonból készült, gyapjúborítású sátorban kedvük-
re bújócskázhatnak a nagyobbacska gyerekek is.

Folytatódhat a kaland, ráadásul az élmények 
mellett Tarzan Parkos ajándéktárgyak is hazavihe-
tők. Az emblémázott bögréknek, kifestőkönyvnek 
nagy sikerük van.  G. R.

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

Kedves figurák, 
ajándéktárgyak 

a Tarzan Parkból

A



Made in 
Újpest

Újpest nagy forgalmú főutcája kedvez a 
Bernhard Öltönyszalon ismertségének, szá-
mos visszajáró vevő beszél elégedetten a vá-
lasztékról és a szakszerű kiszolgálásról.

Sánta Károly ügyvezető a férfi divat szerelmese. 
Közel negyven éve dolgozik a szakmában. Volt sza-
bó, maga is gyártott, majd forgalmazott öltönyt, 
mielőtt a kereskedelemre tért volna át. A lehetősé-
get, hogy saját üzletet vigyen, nem akarta elmellőz-
ni, ezért nyitotta meg az Árpád úti üzletet. 

– Klasszikus öltönyök, ingek, kiegészítők szere-
pelnek az üzlet kínálatában – emeli ki, majd hoz-
záteszi: – szerencsére számos visszatérő vásárló 
viszi tovább az üzlet jó hírét. Az újpestieknek ked-
vezményt adtunk idáig is, most ezt a lehetőséget 
állandósítjuk az Újpest Kártya nyújtotta előnyök-
kel – fűzi hozzá. 

Mindennapos viseletre és alkalmi eseményekre 
egyaránt talál náluk a vásárló öltönyt, de kínálnak 
pantallót, sportzakót is. Nem csalódik a vásárló, hi-
szen az alacsony termetű, de a magas, a vékony és 
a testes férfi  is talál méretet, legyen bár fi atal, idős 
vagy középkorú – tudjuk meg a szalon egyik titkát. 

– Egyre több munkahelyen követelik meg az öl-
tönyviseletet. A mi célunk, hogy a férfi ak jól öltö-
zöttek legyenek. Éppen ezért öltönyeink kellemes 
gyapjúanyagból vagy kevert gyapjú alapanyag-
ból készülnek. Ügyelünk a minőségre és a szabás-
vonalra is. A divat a férfi ak fi gyelmét is ráirányít-
ja néhány, már a vásárláskor eldöntendő kérdés-
re. A középkorú urak és az idősebbek az úgyne-
vezett méretes öltönyt, amit zömmel mi is kíná-
lunk, a lezserebb fazont keresik. Még én is úgy ta-
nultam a szakmát, hogy be kell tartani a bizonyos 
öltöztetési bőséget, amely 14 centiméternyi plusz 

anyag beszabásával teszi a zakót komfortossá – 
tudjuk meg. – A fi atalok a rövidebb állású zakó-
kat keresik és szeretik, ha az pásszentos – mond-
ja Sánta Károly. – Célunk, hogy a vásárló jól érez-
ze magát a nálunk vásárolt öltönyben, így a ta-
nácsadás mellett, ha szükséges, méretre igazítást 
is vállalunk. 

Beszélgetésünk során ismét a divatra terelődik a 
szó: továbbra is hódít a sötét öltöny, de a tavasz, a 
nyár meghozza a világosabb árnyalatok divatját is. 
Egyszínű és halvány mintázatú öltönyök egyaránt 
kelendők, az egyszínű mellett nem megy ki a divat-
ból a csíkos hatású, sőt az Esterházy-kockás sem. 
Az akciókról a honlapról is érdemes tájékozódni. 
 B. K.

Cím: IV., Árpád út 102–104.
Telefon: 787-0244

Klasszikus 
és divatos
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Öltönyszalon Újpest főutcáján

Indulnak a kutyabarát rendezvények

Hogy ebünk ne 
viselkedjen kutyául 
Számos jelzővel illethetnénk a május 1-jei 
majálisokat, azonban van egy, amire talán 
sosem gondolnánk a munka 
ünnepe kapcsán: „kutyabarát 
rendezvény” lesz a soron kö-
vetkező újpesti. Mit is jelent 
ez? Vigyük bátran kedvence-
inket, nem kell attól tartani, 
hogy nem engedik be őket? 
Vagy vigyük bátran, ők sem 
fognak unatkozni, hiszen kü-
lön programokkal szórakoz-
tatják őket is? Nos, Újpesten 
mindkettőre találunk példát!

2012-ben döntöttünk arról, hogy nagyobb fi gyel-
met fordítunk a kutyás társadalom tagjaira és kö-
vetkező év elején el is indítottuk Nem Nagy Dolog! 
kampányunkat – meséli Rádi Attila alpolgármester. 
Persze azelőtt is épültek kutyafuttatók és telepítet-

tük a speciális kukákat, de éreztük, hogy ettől sok-
kal többre van szükség.

A felelős kutyatartás fontosságának elmélyítése, a 
kutyapiszok felszedésére való felhívás mellett, nem 
titkolt célunk közelebb hozni egymáshoz a kutyás 
és nem kutyás újpestieket. Ennek első lépése, hogy 
kutyabaráttá tesszük a rendezvényeinket, melyeken 
reményeink szerint mindenki felszedi majd kutyája 
után a fertőzésveszélyes kutyapiszkot.

 Az Állatmentő Liga, és a Rex Ku-
tyaotthon Alapítvány után, a Ku-
tya Guru Mentor Program mun-
katársai is csatlakoztak az önkor-
mányzat törekvéseihez. Az Újpes-
ti Majálison mindhárom szervezet 
képviselteti magát. A Kutya Guru 
csapata egész nap várja a gazdi-
kat és négylábú kedvenceiket, hogy 
egy kis ízelítőt kapjanak az ebek he-
lyes gondozásából és neveléséből.

– Mindenképpen a városveze-
téssel együttműködve szerettünk volna kutyás ren-
dezvényt szervezni, hogy minél több emberhez el-
jusson a hírünk. Így felkerestünk önkormányzato-
kat, és Újpesten nagyfokú partnerségre leltünk, mi-
vel együttműködéssel támogatta kezdeményezé-

sünket – mondja az újpesti Dalia Szandra, a Kutya 
Guru Mentor Program munkatársa. 

A kutyabarát rendezvényeken túl számos prog-
rammal készülünk a Nem Nagy Dolog! kampány ke-
retén belül. Különleges turnéval indulunk el az óvo-
dákba, ahol a legkisebbekre szabva mutatjuk be a 
felelős kutyatartást. Elméleti és gyakorlati oktatá-
sokat szervezünk a kutyafuttatókban, melyek hely-
színéről és időpontjáról előre tájékoztatjuk a kutyá-
sokat. Ősszel pedig egy nagyszabású kutyás rendez-
vényt szervezünk a Szilas parki szabad kutyapark-
ban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk ezekre 
az ingyenes programokra – tette hozzá Rádi Attila.

Az Újpesti Majálison, az elkerített kutyafutta-
tóban 11 és 16 órától egyórás interaktív ok-
tatás során választ kaphatunk, hogyan legyen 
engedelmes négylábú kedvencünk.  Emellett az 
amerikai szolgálati kutyáknál használt akadá-
lyok kipróbálásával megtudhatjuk, mennyire 
bátor és ügyes a kutyánk. Továbbá egész napos 
kutyakozmetikai tanácsadással, kutyasüti-
kóstoltatással, kutyaoktatási és -nevelési ta-
nácsadással, valamint bemutatókkal és megle-
petésekkel várják az érdeklődőket május 1-jén 
10-18 óráig a Semsey parkban.



Találkozzunk a Semsey parkban!
Május 1-jén 10 órától májusfaállítással, majd a színpadon számos fellépővel és folyamatos programokkal várja az 
érdeklődőket Újpest Önkormányzata a Semsey parkban. A délelőtt néptánc, színház, bűvészprodukció, a Rutkai 
Bori Banda szórakoztatja az aprónépet. Délután Oszvald Marika operett- és musicalműsora, majd a Madarak 
bulizenekar várja a nagyérdeműt. A program szabadtéri mozival zár: a Csinibaba pereg a kivetítőn.

A mosoly 
országából 
érkezik
Örökifjú, színpadra termett, ki-
vételes tehetségű művész, aki-
nek ma is „jól áll” a szubrett sze-
rep, de a nagyasszonyi is. A szín-
padon énekel, táncol, ropja a 
csárdást, szórja a cigánykereke-
ket, és spárgában pihenve söpri 
be, ha a szerepe úgy kívánja, a 
tapsot. Színpadra lép a népsze-
rű operettekben, így Mikiként A 
mosoly országában, Zórikaként 
és Jolánként a Cigányszerelem-
ben vagy éppen A víg özvegy, a 
Marica grófnő, a Cirkuszherceg-
nő, a Csárdáskirálynő, a Csókos 
asszony általa megformált ka-
raktereiben. Nemrégiben Rózsi-
ka, a tábori szakácsnő szerepé-

be állt be a retroslágerekkel teli 
Neoton-musicalbe, a Szép nyá-
ri napba, valamint saját családi 
zenés „meseshow-jában” ő Oszi 
Boszi, a repülő nagyanyó. Bejár-
ta az egész világot, turnézik, pró-
bál, ezerrel pörög, és örömmel 
várja a találkozást az újpesti kö-
zönséggel a majálison. 

Jászai Mari-díjas, érdemes 
művész, a Halhatatlanok Társu-

latának örökös tagja. S ha még 
kétsége lenne az olvasónak a he-
lyes válasz megadásában, hogy 
kiről is esik szó eme sorokban, 
segítünk: büszke anyuka, reme-
kül főz, és imád barkácsolni, fúr-
ni-faragni. Igen, kitalálták: a Bu-
dapesti Operettszínház művé-
sze, Oszvald Marika lesz a csü-
törtöki majális sztárvendége! 

 B. K.

Húsz év – 
háromezer 
koncert
Fennállásának huszadik évfordu-
lóját ünnepli a Madarak együt-
tes, és egy kevésbé ismert műfaj-
jal lépnek fel Újpesten.

– A műfaj különlegessége és lé-
nyege, hogy a sok dalból, amelye-
ket persze kotta nélkül játszunk, 
épp melyik kerül elő, ezt a hely-
színi hangulat dönti el. Lehet régi 
magyar sláger, kemény rock vagy 
polka, de a választásnak a közön-
ség igényével, a zenész egyénisé-
gével és a minőséggel is egyaránt 
találkoznia kell – magyarázza 

Borhi Miklós, a zenekar vezetője. 
Az Emerton- és Arany Nyíl dí-

jas zenekar régebben már nagy 
sikerrel lépett fel Újpesten, és 
szívesen tesznek eleget a majá-
lisra eső meghívásnak. – Újpes-
ten, az akkor még Állami Áru-
házzal szemben voltam fotós ta-
nuló, így személyes élmények so-
kasága fűz a városhoz – tudunk 

meg személyes kötődést is Borhi 
Miklóstól. – Nagyon várjuk a fel-
lépést, mert Újpesten mindig 
hálás közönséggel találkozunk – 
meséli a zenekarvezető.

A Madarak együttesnek nem 
csupán az idei évük jubileumi, 
de a május 1-jei fellépésük is az 
lesz, ugyanis háromezredik alka-
lommal lépnek színpadra.  D. V.

Helsinki az 
már Nyugat?
A hatvanas években még reális kérdés lehetett ez, 
a ’97-es Csinibaba című fi lmben banálisan viccesen 
hangzott el, mára pedig klasszikussá vált, akárcsak 
maga a fi lm, amelyet az Újpesti Majális szabadtéri 
mozijában láthatunk viszont.

Hogy kinek milyen élményt ad a Csinibaba, az va-
lószínűleg korfüggő. Ki keserédes emlékezéssel, más 
nosztalgikus mosollyal, megint más esetleg naiv rá-
csodálkozással, de valószínűleg mindenki nagyokat 
kacagva nézi az 1962-ben játszódó zenés fi lmet. Aki 
a hatvanas években élte az ifjúságát, pontosan érti, 
hogy milyen volt akkor egy lakótömb élete, hogy mi-
lyen egy zárt országban vágyakozni a távoli, nagy-
betűs Nyugat iránt, és titokban hallgatni a beatze-
nét. Korunk ifjai viszont tán már azt is nehezen hiszik 
el, hogy valaha egyáltalán létezett itt ilyen világ. Tí-
már Péter jó ízléssel, remek humorral, régi, de felújí-
tott slágerekkel és kitűnő színészekkel szórakoztat 
minden korosztályt a fi lmmel, amelynek vetítéséhez 
nem is lehetne jobb kulissza, mint egy igazi majá-
lis. Az Újpesti Majálison, május 1-jén sörrel-virslivel 
a kézben, régi időkre emlékeztető kertmoziban néz-
hetik az újpestiek a Csinibabát, és választ kaphat-
nak arra a kérdésre is, hogy Helsinki vajon Nyugat-
nak számított-e a hatvanas években.  J. M

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  n o v e m b e r  2 1 . 7 Ú j p e s t i  M a j á l i sÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I I .  É V F O L Y A M ,  1 7 .  S Z Á M ,  2 0 1 4 .  á p r i l i s  2 9 .

Oszvald 
Marika 
15:30

Csinibaba
18:30

Madarak 
zenekar 

16:45

Részletes program: ujpest.hu/majalis

Kupakgyűjtő pont a majálison
Az Újpesti Cseriti a Semsey 
parki majálison is köszönet-
tel fogadja a PET-kupakokat 
az Újpest Márkabolt sátránál. 

Mint ismert, a kupakokkal a 12 éves Nóri mozgás-
fejlesztését segíthetjük. A legutóbbi kupakszállít-
mány több mint 2 tonna volt, ami 165 000 forint-
nyi összeget jelentett. Köszönjük! Újpesti Cseriti 
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FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony 

Sándor Gyula önkormányzati képviselők 
május 5-én, hétfőn 17-18 óráig tartanak 
fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth 
Kálmán képviselők május 5-én, hétfőn 
18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 
Fidesz-iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 
369-0905. Jókay Attila, Koronka Lajos 
önkormányzati képviselők május 12-én, 
hétfőn 17-18 óráig, Bartók Béla önkor-
mányzati képviselő május 13-án, kedden 
18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 
Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905. Dr. Szabó 
Béla önkormányzati képviselő május 26-án, 
hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

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

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhessünk 

együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7. 
Tel.: 06-70 372-3119, 06-70 381-8193

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 
18 órától a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati képvi-
selő, frakcióvezető (KDNP) minden 

hónap első hétfőjén, 18-19 óráig tart fogadó-
órát az Újpesti Kulturális Központ Lóverseny 
téri Közösségi Házában (IV., Lóverseny tér 6.)

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

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

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-
7830-as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköz-
nap 14-től 17 óráig hívható – bármikor; 
Szabó Gábor önkormányzati képviselő elő-
zetes telefonon történt egyeztetés alapján 
– a 06-1 369-4205-ös telefonszámon, hét-
köznap 14-től 17 óráig hívható – a megbe-
széltek 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.).

„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT
A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat követ-
kező előadása április 29-én, kedden 10 órá-
tól lesz a Polgár Centrumban (IV., Árpád, út 
66.). A rendezvénysorozat védnökei: 

dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Kiss 
Péter országgyűlési képviselő. Jöjjenek el, 
nézzék meg a műsort, hozzák el ismerősei-
ket, barátaikat is! (Belépődíj nincs.)
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

ANYÁK NAPI KÉSZÜLŐDÉS
Ha szeretnél egy szívből jövő ajándékot 
készíteni anyukádnak, nagymamádnak, 
vagy csak egyszerűen jól szeretnéd érezni 
magad más gyerekek társaságában, akkor 
szeretettel várunk téged is anyák napi 
készülődésünkre május 2-án, pénteken 
15-17 óráig a IV., Nádor utca 1.-be (a részvé-
tel ingyenes).  Societas Szervezete 

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormány-
zati képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormány-

zati 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. 

 P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

V E R S E N Y K I Í R Á S
Rendezők: Budapest Főváros IV. Kerület 
Újpest Önkormányzata, Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat

Szervező: Újpesti Polgármesteri Hiva-
tal Ifjúsági, Sport-, Művelődési és Oktatá-
si Osztály.

Időpont: 2014. május 17., 9-től 14 órá-
ig, 2014. szeptember 27., 9-től 14 óráig 

Helyszín: Budapest IV. ker. Újpest, Ká-
posztásmegyer, Farkaserdő és környéke

Megközelíthető: Újpest-központból a 
220-as és a 20E jelzésű autóbusszal, vala-
mint a 14-es villamossal.

Információ és helyszíni nevezés: Az 
Óceánárok utca és a Farkaserdő utca által 
határolt füves területen.

Táv: mini futás: 1,6 km – elsősorban 
óvodások és kisiskolások részére, maxi fu-
tás: 3,0 km, kerékpáros futam: 8,6 km, 
kutyás futás: 2,0 km

Rajt: Óceánárok utca (Óceánárok Óvo-
da előtti útszakasz)

Cél: Farkaserdő utcában (Babits Mihály 
Gimnázium melletti útszakasz)

Rajt időpontja: mini futás rajt: 9.00 
órakor, maxi futás rajt: 10.15 órakor, ke-
rékpározás rajt: 11.15 órakor, kutyás futás 
rajt: 13.00 órakor

Útvonal: mini futás: Óceánárok u.–
Farkaserdő–Farkaserdő u., maxi futás: 
Óceánárok u.–Farkaserdő–Homoktö-
vis u.–Farkaserdő u., kerékpározás: Óce-
ánárok u.–Megyeri út–Külső Szilágyi 
út–Homoktövis u. Farkaserdő u. 2 kör, 
kutyás futás: Óceánárok u.–Farkas-er-
dő–Farkaserdő u.

A nevezés és részvétel: A sportesemé-
nyen mindazok a futók és kerékpározók 
részt vehetnek, akik a határidőig jelentkez-
nek, a kiírási szabályokat elfogadják, egész-
ségi állapotuk és kerékpárjuk műszaki álla-
pota lehetővé teszi az indulást. A Futó- és 
Kerékpáros Fesztiválon mindenki csak sa-
ját felelősségére vehet részt. Felhívjuk a 
Futó- és Kerékpáros Fesztiválon részt ve-
vők fi gyelmét a közlekedési szabályok be-
tartására. Kutyás futásra nevezni a Rex Ku-
tyaotthon Alapítványnál lehet (IV. kerület, 
Óceánárok u. 33.).

Nevezés rendje: A versenyre előzete-
sen nevezni lehet az Újpesti Polgármesteri 
Hivatalban (István út 14. fszt. 27.), május 
5-én hétfőtől május 9-én péntekig az 
alábbi időpontokban: hétfőn 9-től 17.30-
ig, kedden és csütörtökön 9-től 16 óráig, 
szerdán 9-től 17 óráig pénteken 9-től 12 
óráig. A verseny napján a helyszínen mind-
három versenyszámra 8 órától az adott 
versenyszám indításáig lehet nevezni.

Nevezési díj a kutyás futás kivételével 
előzetes nevezés: 500 Ft/fő, versenyszá-
monként, helyszíni nevezés 1000 Ft/fő.

A kutyás futás kivételével minden bene-
vezett résztvevő emblémázott pólót, vala-
mint a táv teljesítése után frissítőt kap. A 
pólók átvehetők a nevezéskor.

Díjazás: Az elért helyezésekért külön 
díjazást nem adunk, minden résztvevő 
a kutyás futás kivételével a szervezők ál-
tal készített sorszámozott szelvényt kap, 
amellyel sorsoláson vehet részt. A kisor-

solásra kerülő tárgyjutalmakat a rendezők 
biztosítják.

A mini futáson részt vevők sorsolása kb. 
9.30 órakor, a maxi futáson és a kerékpáro-
záson részt vevők sorsolása kb. 12.30 óra-
kor lesz a színpadon.

A díjakat átadja Wintermantel Zsolt, 
Újpest polgármestere és dr. Dabous 
Fayez elöljáró.

Fődíj egy gyermek-, illetve egy MTB 
felnőttkerékpár. 

A csoportos nevezési lapokon szervező-
ként és kísérőként megnevezettek között 
is kisorsolunk egy MTB kerékpárt. 

A kisorsolt tárgyjutalmakat csak 
azok kaphatják meg, akik a rendez-
vény helyszínén a sorsoláskor azt sze-
mélyesen át tudják venni. Ha a kisor-
solt személy nem jelentkezik, ugyanar-
ra a tárgyra új számot, illetve nevet sor-
solunk ki.

Az intézményi értékelésnél a résztvevők 
létszámába csak az előzetesen – a nevezési 
határidő lezárásáig – benevezetteket szá-
mítjuk bele. Az óvodák esetében a tagóvo-
da létszámát is fi gyelembe vesszük a rész-
vételi arány megállapításánál.

A szervezők a program időpont-változ-
tatásának jogát fenntartják.

További információval a Polgármes-
teri Hivatal Ifjúsági, Sport-, Művelődé-
si és Oktatási Osztályának munkatársai a 
231-3101/116-os és 118-as telefonszámon 
készséggel állnak rendelkezésre.

Újpest, 2014. április

A 2014. évi két eseményen az óvodai és iskolai gyermeklétszámhoz viszonyított arányban a legnagyobb létszámmal részt vevő újpesti 
oktatási intézmények sportszervásárlási támogatásban részesülnek az alábbiak szerint, a szeptemberi program után:

I.         II.            III.               IV.              V.              VI.  VII.    VIII.      IX.       X.
140 000       120 000       100 000       90 000       80 000       70 000       60 000       50 000       40 000       30 000



A programok a zeneiskolának otthont 
adó Ifjúsági Házban folytatódtak, 15 
órától foglalkozásra várták az ovisokat, 
volt hangszerbemutató, 19 órától az 
Operastúdióé a színpad, és a Jazzklub is 
elkápráztatta a zeneszerető közönséget. 

A zeneiskola szombati program-
ja a hangszeres zene iránt érdeklő-

dő családoknak is segítséget nyúj-
tott, hiszen április 30-ig, 15–18 óra 
között lehet felvételizni a klasszi-
kus zenei tagozat, a dzsessztagozat 
és a népzenei tagozat képzéseire. Az 
egyes szakok pontos felvételi ideje 
megtalálható a zeneiskola honlapján: 
www.zenede.eu.  B.

Főszerepben a zene  
A Szent István téri térzenével majd az Egek Királyné-
ja Főplébánia-templomban bemutatott hangverseny-
nyel nyitotta meg sorrendben nyolcadik Zenede-napját 
az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
április 26-án, szombaton kora délután. 

Lokálpatrióta 
barátok
Egy ügyvéd, egy irodalomtörténész 
és egy helytörténész. Különböző, 
mégis összefonódó életutak. Három 
újpesti, akik nemcsak élnek a város-
ban, de tesznek is Újpestért.

Mindhárman a Könyves Kálmán Gimnáziumban 
érettségiztek, idővel mindhárman Újpest díszpol-
gárai lettek, és mindhárman idén töltik be 75. élet-
évüket. Somos András, Sipos Lajos és Kadlecovits 
Géza gyerekkoruk óta ismerik egymást, igazi újpes-
ti lokálpatrióták, akik sokra vitték a saját szakmá-
jukban, és sohasem szakadtak el a várostól. Életük-
nek stabil alapot adott az itt töltött gyermekkor. 

– A Könyves nagyon jó iskola volt. A mi időnkben, 
az 1950-es években afféle „büntetőtelepnek” számí-
tott. Olyan tanárokat helyeztek ide akkoriban, akik az 
ország bármely egyetemén taníthattak volna, de nem 
kaptak munkát. Nagy szerencsénk volt velük, hihetet-
lenül sokat tanultunk tőlük – meséli dr. Sipos Lajos 
irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora. 

– A színvonalas oktatás mellett az is fontos volt, 
hogy nagyon összetartó közösséget alkottak a diákok. 

A Könyvesnek hagyományosan nagy az összetartó 
ereje. Gyakorlatilag ebből a közösségből alakult ki 
az Újpesti Közművelődési Kör és a Városvédő Egye-
sület is – teszi hozzá dr. Somos András ügyvéd, aki 
Sipos tanár úrral és Kadlecovits Gézával együtt a 
nagy hagyományú Újpesti Közművelődési Kör új-
raalapítója, amely a város egyik legjelentősebb kul-
turális és tudományos bázisa, Újpest értelmiségé-
nek találkozóhelye. 

– A gyermekkorunk meghatározta a lokálpat-
riotizmusunkat. Teljesen természetes volt nekünk, 
hogy itt él az egész családunk, és ez a város Újpest, 
és nem Budapest. Úgyhogy magától értetődő, hogy 
foglalkozunk Újpest történetével és jelenének ala-
kulásával is – mondja Kadlecovits Géza, a város tör-
ténetének kutatója, az Újpesti Városvédő Egyesü-

let, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány és az Újpes-
ti Helytörténeti Értesítő alapítója.

Barátságuk régről datálódik, hiszen mindhárman 
az egykori Április 4. tér (manapság Tanoda tér) kör-
nyékén nőttek fel, jártak általános iskolába. Lelkesen 
mesélnek arról, hogy ez a tér volt számukra a fórum, 
itt fociztak, innen jártak az Újpesti Dózsa meccseire, 
itt kapták az útravalókat az életükhöz. Más-más pá-
lyát választottak, teljesen más irányba ment a karrier-
jük, de „újpestiségük” mindig összetartotta őket.

– Azt kell hogy mondjuk, nagyon szerencsések 
vagyunk. Boldog gyerekeink és unokáink vannak, 
hetvenöt évesen is aktívak vagyunk, és szeretjük azt 
a várost, ahol élünk – állítják egybehangzóan. 

Mi mást is tehetnénk hozzá, mint hogy Isten éltesse 
a három újpesti barátot a jeles születésnapon!  J. M.

Dr. Sipos Lajos, Kadlecovits Géza és dr. Somos András, a három barát
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Alkotások 
a fantáziához 
és értelemhez 
Nemrégiben nyílt meg Jónák Tamás fes-
tőművész festmény- és grafi kakiállítása 
az Újpest Galériában. A tárlatot dr. 
Feledy Balázs művészeti író nyitotta 
meg, aki egyben a művész régi jó barátja.

– Tamás képei nem feltétlenül a 
szemhez, sokkal inkább a fantáziához 
és az értelemhez szólnak – hangsúlyoz-
ta a tárlatot megnyitó Feledy Balázs. – 
A mai kortárs művészetben az alkotá-

sok mellett az alkotó egyre fontosabbá 
válik. A „mi?” mellett a „ki?” kerül elő-
térbe, s ennek a megválaszolására tö-
rekszik maga az alkotó is. Ez a változás 
Tamás képeinél is megfi gyelhető. 

– Szokatlanul hangozhat az alko-
tó szájából, de a művészet iránt kicsit 
is érdeklődőknek ajánlom a kiállítást, 
mert nagyon komoly munka van mö-
götte. Én hiszek a festészetben, és na-
gyon komolyan veszem – mondta az 
alkotó, Jónák Tamás – Aki ide belép, 
annak nem kell értenie a festészethez. 
Élményt szeretnék átadni azzal, hogy a 
valóság apró örömeire hívom fel a fi -
gyelmet – hangsúlyozta művészetének 
lényegét a festőművész.

(A kiállítás május 3-áig tekinthető 
meg az Újpest Galériában.) D.V.

Jónák Tamás újpesti kötődése cseppet 
sem elhanyagolható. Nagyapja, Jónák 
Gyula a hivatalos újpesti tűzoltóság 
megalapítója volt, aki 1880-ban szülei-
vel és nagyanyjával, Lebstück Mária hon-
véd főhadnaggyal költözött Újpestre, a 
Csokonai utca 4-es számú házba. Jónák 
Tamás génjeiben hordozta a festészet 
iránti érdeklődését és tehetségét, hiszen 
nagyapja is festészetet tanult, mielőtt 
önkéntesnek állt a tűzőrségnél.

Térzene 
a templom 

előtt

Dr. Feledy Balázs 
és Jónák Tamás
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Világszerte megtartott, Magyaror-
szágon is jelentős múltú rendezvény-
hez csatlakozik az Újpesti Könyves 
Kálmán Gimnázium. A csillagászat 
napjának megrendezési időpontja 
„mozgó dátum”, mindig a holdfázi-
sok közül az első negyedhez legköze-
lebb eső szombatra esik.

A gimnázium csillagászati szakköre látványos jár-
dacsillagászati bemutatóval készül a komoly hazai 
múltra is visszatekintő, évente megrendezett szak-
napra. Az iskola különleges, hordozható távcsövé-
vel kitelepülnek a városháza mögötti térre. A fi ata-
lok bemutatják az aznapi látnivalókat (a Holdat, a 
Jupitert, a Szaturnuszt és a Marsot lehet kémlelni 
ezen az estén), emellett rövid, népszerűsítő, tudo-
mányos ismertetőt is adnak az égitestekről. A min-
den korosztálynak szóló bemutató május 10-én este 
20 és 22 óra között lesz.

Ezen a napon egyébként a csillagvizsgálók rend-
kívüli nyitva tartással, távcsöves bemutatókkal vár-
ják az érdeklődőket. Ehhez a világszerte zajló szak-
mai naphoz csatlakozik most a neves újpesti gimná-
zium. MOA

Nézzen 
égitesteket!

Fotózáson 
Újpest Arcai
Az Újpesti Városnapok alkalmá-
val Újpest Arcainak választott Csató 
Mercédesz, Réti Virág és Sztojka 
Dominik portfóliót kaptak ajándék-
ba a várostól, amelyet az elmúlt na-
pokban „válthattak be”. 

A képek ezúttal is Biros Zalán fotós Deák Ferenc ut-
cai műtermében készültek. A fotózásra izgatottan 
készülődő fi atalokat az ajándékról és jövőbeni ter-
veikről egyaránt kérdeztük.

Az elmúlt évi Újpest Arca-versenynek a 16–20 
évesek korosztályban Csató Mercédesz lett a győz-
tese, akinek komolyabb tervei vannak a róla készült 
képekkel. 

– Most fogok érettségizni, és tervezgetem a jö-
vőmet. A Színház- és Filmművészeti Egyetemre ké-
szülök, és a tv-riporteri munka is foglalkoztat. Rég-
óta álmom a fotómodellkedés, ehhez jó kiinduló-

pont ez a portfólió, hiszen ez nem olcsó mulatság, 
viszont profi  képek nélkül egyetlen ügynökséghez 
sem tudnék jelentkezni – magyarázza mosolyogva 
Merci. Újpest Arcai, amióta megnyerték a versenyt, 
számos feladatban vettek részt, így élmény van bő-
ven. – A legnagyobb megtiszteltetés számomra az 
volt, amikor a Halassy Olivér Városi Uszoda meg-
nyitóján én konferálhattam – meséli Mercédesz. 

Minden lány álma, hogy legalább egyszer olyan ké-
pek készüljenek róla, amelyeken még saját maga 
sem talál apró hibát sem. A fotózás előtt Sáfár 
Anikó kozmetikus az új-
pesti ÁtalakítaLAK Szép-
ségszalonból és Görög 
Dorottya fodrász az Új-
pest Kártyát is el-
fogadó Narancs 
Szalonból ké-
szített sminket 
és frizurát a lá-
nyoknak. 

– Kicsit meg-
rémültem, ami-
kor megtud-
tam, hogy mit 
kapunk aján-
dékba, de 
azért termé-

szetesen örültem is. Elég izgulós vagyok, így nem 
tudtam, hogy mennyire leszek képes elengedni ma-
gam egy ilyen fotózás alkalmával – meséli Réti Vi-
rág, a 9–12 éves lányok kategóriájának győztese. – 
Élveztem a programokat, mert nagyon szeretem Új-
pestet és apukám révén a focit is – teszi hozzá.  

A fi úk mezőnyében Sztojka Dominik lett Újpest 
Arca. – Örültem a fotózásnak, és kíváncsi vagyok 
a képekre, de különösebben nem izgultam.  Focis-

ta szeretnék lenni az Újpestben, ma is edzé-
sem van, amely nekem nagyon fontos – fűzi 

hozzá. 
– Nyár végén lejár a mi 

megbízatásunk, és hama-
rosan ismét keresi majd 

az önkormányzat Új-
pest – idei – Arcait. 

Mindenkinek, aki-
nek kedve támad 
ehhez, jelentkez-

zen bátran, Újpes-
tet képviselve élet-
re szóló élményben 
lesz részük–ajánlják 
mindhárman. 

(Bővebben: 
www.ujpest.hu)

D.V.

Szabadtéri könnyű- és komolyze-
nei kikapcsolódással várta az ér-
deklődőket az önkormányzat ál-
tal útjára bocsátott Újpesti Dal-
lam Fesztivál első előadása szom-
baton a Szent István téren. A 
borünnepet is színesítő esemé-

nyen a népszerű gitár együttes, a 
Hundows elevenítette fel az emlé-
kezetes Shadows slágereket és sa-
ját repertoárjából is idézett a né-
pes hallgatóság előtt. A Dallam 
Fesztivál őszig havonta egy alka-
lommal a Károlyi parkban vár-

ja a közönséget,  május 31-én a 
Vörösváry testvérek, június 27-én 
a Koncertmuzsika zenekar, július 
11-én a Duka Jazz, augusztus 23-
án a Fourtissimo zenekar, szep-
tember 20-án pedig az Újpesti Er-
kel Gyula Zeneiskola fellépésével.

Új sorozat: Dallam Fesztivál 
a város szívében 

Dominik, 
Mercédesz 
és Virág a 

közös képen

Hordozható távcsővel települnek ki

Újpest  

A R C A
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Berki ezüstöt 
lovazott össze
Berki Krisztián, az UTE olimpiai baj-
nok tornásza Szöulban vett rész 
meghívásos nemzetközi versenyen, 
ahová a világ legjobbjait hívták meg 
a rendezők. A lólengés királya külön-
leges viadalra érkezett, hiszen a lon-
doni olimpia döntője óta először ta-
lálkozott Louis Smithszel, akit akkor, 
nagy csatában sikerült legyőznie.

brit tornász az ötkarikás játékok után beje-
lentette visszavonulását, a legutóbbi világ-
bajnokságon már tévékommentátorként 

volt jelen. De, mindenki meglepetésére, néhány hó-
napja eldöntötte, visszatér, és újra edzésbe állt.

– A közönség és a sajtó számára talán sokkal ér-
dekesebb ez a találkozás, mint nekünk, tornászok-
nak – mondta az elutazás előtt Berki Krisztián. – Én 
személy szerint örülök, hogy Smith visszatért, mert 
szeretek vele versenyezni. Biztosan jó formában van, 
ha úgy döntött, elindul a versenyen. Jó és színvona-
las viadalra számítok Szöulban.

A jelek szerint Louis Smith valóban komolyan gondol-
ta a visszatérést, mert a hosszú kihagyás után már első 
nemzetközi versenyén legyőzte Berki Krisztiánt. Smith 
15,850 ponttal nyert, Berki 15,775-tel lett ezüstérmes.

Smith gyakorlatának kiinduló pontszáma 6,9, 
Berkié 6,8 volt, azaz az UTE versenyzője, aki a sze-
renkénti magyar bajnokságon már 7,0-es erősségű 
gyakorlattal állt elő, a Körcsarnokban a rontása elle-
nére 15,900 pontot kapott, ezúttal a vártnál halová-
nyabban teljesített. Smith viszont a kihagyása után 
sokkal jobban, mint azt talán ő is remélte.

– Attól függetlenül, hogy második lettem, nagyon 
jól éreztem magam Koreában – nyilatkozta az olim-
piai bajnok. – A szervezők lesték minden kívánsá-
gunkat, a szurkolók nagyon kedvesek voltak, és ne-
kem egyébként is nagyon tetszik a keleti kultúra. Per-
sze, nyilván jó lett volna nyerni, de várható volt, hogy 
ha Smith erősebb gyakorlatot mutat be, biztosan ki-
hozzák győztesnek. Így azután a hétpontos gyakorla-
tomat akartam bemutatni, de az egyik ollóból nem 
pontosan jöttem ki, így 6,8 lett belőle. Viszont a leg-
utóbbi bronzérmemhez képest egyet léptem előre, 
remélhetőleg a következő érem már arany lesz – je-
lentette ki Berki Krisztián. (SportFM/GG)

A

Krisztián szeret Smithszel versenyezni

Több száz gyerek rúgta 
a labdát húsvétkor
Idén már hatodik alkalommal rendezték meg UTE Bu-
dapest Kupa elnevezéssel az Újpest FC nemzetközi 
gyermek-labdarúgótornáját, amelyet hagyományosan a 
húsvéti ünnepekre időzítenek. 

A tornán 89 (!) csapat sok száz 
játékossal képviseltette magát, 
a hazai egyesületek és focisulik 
mellett Olaszországból, Szerbiá-
ból, Szlovákiából és Ukrajnából 
is érkeztek futballisták.

– Mivel ilyen sok csapat ér-
kezett, négy helyszínen rúg-
ták a labdát a srácok – mondta 
Trakperger Árpád, az UTE után-
pótlás-igazgatója. – Külön kö-

szönet Újpest Önkormányzatának, az Újpest 1885 Kft.-nek és a Mitre sport-
szergyártó cégnek a hathatós támogatásukért. 

A legsportosabb város, Újpest csapatai ezúttal is kitettek magukért, és 
időnként nagy küzdelemben – a kilenc kategóriából négyben – az 1998-as, 
2001-es, 2002-es és 2003-as korosztályokban is első helyen végeztek.

– A városvezetés részéről Wintermantel Zsolt polgármester, Nagy István 
alpolgármester, Hladony Sándor és dr. Szabó Béla képviselők is különdíjakat 
ajánlottak fel a résztvevőknek – folytatta az utánpótlás-igazgató –, amelye-
ket az érmekkel együtt többek közt dr. Tahon Róbert jegyző adott át az ifjú 
focistáknak. Külön jutalmazták a legjobb mezőnyjátékosokat és kapusokat is. 

A döntő összecsapásokat és a díjátadót a Bánka Kristóf Sportközpont pá-
lyáin követhette végig a szépszámú nézősereg. mat/gg

Bronzérmet nyertek
a Megyeri Tigrisek

A szlovák Inter Bratislava meghí-
vásának eleget téve rangos nem-
zetközi tornán szerepelt a Me-
gyeri Tigrisek KK-fi úk serdü-
lő-kosárlabdacsapata. Az ellen-
felek egytől egyig élcsapatnak 
számítanak a saját országuk baj-
nokságában. A csehek éremesé-
lyesek, a három szlovák csapat 
pedig első vagy második helyen 
áll a csoportjában.

A Tigrisek a selejtezőben, az úgynevezett csoportkörben két-két győzelem-
mel és vereséggel zártak úgy, hogy a torna során egyedüliként legyőzték a ké-
sőbbi győztes Lokomotíva Sered együttesét is.

A bronzmérkőzésen ismét a házigazda Inter ellen léptek pályára fi ataljaink. 
A csoportkörben ötpontos vereséget szenvedtek a lila-fehérek, így tehát volt 
miért visszavágniuk a találkozón. A meccs első három negyedében kissé meg-
illetődve játszottak a Megyeri Tigrisek, nem csoda, ha tizenhárom pontos hát-
rányból várták a befejező játékrészt. Aztán mintha kicserélték volna a fi úkat, 
pazar játékkal és nagyszerű védekezéssel 18-4 arányban hozták a negyedet, és 
végül egy ponttal 56-55-re megnyerték a mérkőzést!

Az már csak hab a tortán, hogy a Megyeri Tigrisek játékosát, Kertész Györ-
gyöt beválasztották a torna legjobb öt játékosa közé.  (GG)

EREDMÉNYEK
Újpest-MT – BC Prievidza 53-48
Újpest-MT – Inter Bratislava 47-52
Újpest-MT – BK Ždár nad Sázavou 36-62
Újpest-MT – Lokomotíva Sered 47-45
Mérkőzés a 3. helyért
Újpest-MT – Inter Bratislava 56-55

AZ INTER CUP 2014 
VÉGEREDMÉNYE
1. Lokomotíva Sered (SVK)
2. BK Ždár nad Sázavou (CZE)
3. Újpest – Megyeri Tigrisek
4. BK Inter Bratislava (SVK)
5. BC Prievidza (SVK)
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Garázsvásár
� Kirakodóvásár – garázsvásár! Várunk minden 
kedves érdeklődőt, akár eladná feleslegessé vált 
holmiját, akár olcsón szeretne értékes dolgokhoz 
hozzájutni. Májusban minden szombat–vasárnap 
9-től 14 óráig. IV. ker., Fóti út 58/a (Diegóval szem-
ben), 06-30 408-8077

Gondozás
� Keresem – elsősorban a XIII. vagy a IV. ker.-ből 
– azt a megbízható, rendezett háttérrel rendelke-
ző, káros szenvedélyektől mentes és leinformálható 
középkorú hölgyet, aki megegyezés szerinti hono-
rárium ellenében idős párom gondozásában, ápo-
lásában – megbeszélés szerinti időpontokban – se-
gítségemre lehet. Kizárólag fényképes levelekre vá-
laszolok! Érdeklődni az edebedebede@gmail.com 
e-mail címen lehet.

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

� Villanyszerelési munkákat vállalok. Biztosíték-
táblák, kapcsolók, konnektorok, csillárok és tűzhe-
lyek bekötése. 25 éve Újpesten. Tel.: 06-20 959-7581

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-
fajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szere-
lést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, har-
monikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, 
karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

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

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

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

� ABLAKJAVÍTÁS, www.AJTOABLAKDOKTOR.
HU, 20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa- 
és műanyag ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, szigetelését 1 év garan-
ciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, tel.: 
06-70 550-0269

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

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

Társasházkezelés
� Társasházkezelést vállalunk, teljes körű ügy-
intézéssel. Folyamatos 24 órás ügyeleti rendszer 
megoldott. Cégünk újpesti székhelyű irodá-
val rendelkezik. Újmegyer Kft., tel.: 06-30 965-
4845, 06 30-965-4844

Állás
� A Királykerti Tagóvoda dajkai munkakör betöl-
téshez keres kollegát. Bérezés a Kjt alapján. Állás-
kezdet: azonnal. Jelentkezés: Mayer Sándorné óvo-
davezetőnél, Tel.:06 30- 250-9512.

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 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

Kereskedelmi egyesület
 OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős 

� raktáros � logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

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

In gat lan el adó
� A IV. kerületi Erdősor úton eladó egy 69 m2-es, 
2,5 szoba+étkezős, világos, jó beosztású, nagy er-
kélyes lakás. Ár: 12 M Ft, érdeklődni lehet a +36 20 
585-4709 vagy a +36 30 894-6953-as telefonszámon.

� Eladom vagy cserélem 27 m2-es, saját tulajdonú, 
kertes, sorházi lakásomat. Panel, 35 m2-re, II. eme-
letig. Ár: megegyezés szerint, tel.: 06-70 207-6046

� Újpesten a városi házakban eladó 1 szobás, 35 
m2-es, alagsori, gázkonvektor-fűtésű lakás. 5,6 M Ft-
ért, érdeklődni: 06-30 949-5651

� Újpest-központhoz közel 38 m2-es, I. emeleti, 
1 szobás, gázkonvektoros lakás eladó. I.á.: 7,1 M Ft, 
tel.: 06-20 204-5805

� Újpesttől 55 km-re a 2-es úton, Nógrád község-
ben eladó 1/1 tulajdonú, 731 m2-es belterületű te-
lek. Közművek a telek előtt. 950 ezer Ft irányáron, 
tel.: 06-20 959-7217

� Eladó teljes berendezéssel, nagyoroszi falu szé-
lén, remek ellátással, közlekedéssel, 800 négyszög-
öl gyönyörű panorámás, hegyvidéki telek rengeteg 
gyümölcsfával, kis teraszos, kéthelyiséges téglaház-
zal (vezetékes víz, villany, fűthető), ott lakás esetére 
bővíthető. I.á.: 2,8 M Ft, tel.: 06-30 609-9681; e-mail: 
erimari49@gmail.com.

� Eladó a Németi Ernő utcában 52 m2-es felújítan-
dó családi ház. Melléképülettel, 339 m2-es telken. 
I.á.: 16,5 M Ft, érd.: 380-4222 

� Újpesten könnyen két lakássá alakítható, 105 
m2-es, egyszintes, világos, 3 szoba+amerikai kony-
hás, nappalis, teljesen felújított, dupla komfortos, 
cirkós, szép ház sok extrával, csendes környéken, 
390 m2-es parkosított kerttel eladó. I.á.: 33,9 M Ft, 
tel.: 06-30 845-9029

� Újpesten eladó egy 4 és fél szobás, kétszintes, 
hőszigetelt családi ház kis kerttel, garázzsal csendes 
utcában. I.á.: 28 M Ft, tel.: 06-30 630-1265

� Eladó 49 m2-es, III. emeleti, másfél szobás, déli 
fekvésű, erkélyes, téglaépítésű lakás. Hőtárolós, 
cirkófűtéses, internetes, klímás, parkettás szobák. 
12,5 M Ft, tel.: 06-30 311-1060 

Ingatlant kiad
� Újpest Mikszáth utcában családi ház 60 m2-es 
lakrésze kiadó (1,5 szoba, terasz, garázs). Tulajdonos 
nem lakik ott. Bútorozottan vagy bútorozatlanul, 60 
ezer Ft/hó+rezsi, 2 havi kaució, tel.: 06-20 942-1957 

Oktatás
� Angolnyelv-tanárnő nyelvoktatást, nyelvvizsgá-
ra felkészítést, korrepetálást, érettségire felkészítést 
vállal nagy tapasztalattal, tel.: 06-20 410-1917 
 
� Matematikakorrepetálás minden szinten, 
példacentrikusan úgy, hogy a matekot is megked-
veli. Tel.: 06-1 360-1657, 06-20 927-0270

Régiség
� Almási Katalin vásárol magas áron készpénzért 
bútorokat, festményeket, karórát, zsebórát, falió-
rát, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárt, 
könyveket, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsu-
kat, borostyánt, ezüstöt, ékszert, mindenféle régi 
tárgyat. Teljes hagyatékot díjtalan kiszállással hét-
végén is! Tel.: 06-30 308-9148

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, dia-
film, jelvény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, akár 
teljes hagyaték is érdekel. Lomtalanítást vállalok. 
Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-
20 924-4123

Bútor
� Fémvázas, összeszerelhető galéria eladó. Mére-
tek: 300 cm hosszú, 160 cm széles, 210 cm magas, 
lépcső 270 cm, alkalmas alvóhelynek, raktárnak stb. 
Ára 200 ezer Ft. Megtekinthető Jofogas.hu, érdek-
lődni: 06-20 335-0900

Halálozás
Fájdalommal tudatjuk, hogy 

D r.  K o l l á r  G y u l a 
vegyészmérnök, a Chinoin Rt. 

biokémikusa életének 83. évében elhunyt. 
Búcsúztatására 2014. május 8-án, 

13  órakor a Kozma utcai 
Új Köztemetőben kerül sor.

 Dr. Kollár Gyuláné

Jótékonysági ruhaakció
A Budapest-Káposztásmegyeri Refor-
mátus Egyházközség jótékonysági ruha-
akciót rendez a Bőröndös utca 17. szám 
alatti református templomban május 
5-én, hétfőn és 6-án, kedden 10-18 órá-
ig. Mindenkit szeretettel várnak!

Kertvárosi környezetben nyújtunk 
biztonságos, nyugodt ellátást 

gyermeküknek. 
Óvodánkban a hagyományéltetés 
a fő irányvonal, melynek keretében 

játékos eszközökkel ismertetjük meg 
a gyermekeket a népi hagyományokkal. 

Sok-sok játékkal, különfoglalkozással, 
sószobával, tornateremmel, vízforgatós 

medencével, versenyképes árakon várjuk 
a csemetéket.

Az egészséges étkezést a saját 
konyhánkon elkészített ételek biztosítják.
Saját gondozónői rendszerünk, magasan 

képzett óvónőink segítik a gyermek iskolai 
életre való felkészítését.

Várjuk jelentkezését!
chovi@mail.datanet.hu; 

www.chinoinovibolcsi.hu
Óvoda tel.: 3690-965; 505-2802

Bölcsőde tel.: 505-2803

Szeretettel várjuk 
a Vadgesztenye Óvoda 

és Bölcsődébe!
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Ha szombat, 
akkor Piac-Placc!
Piac-Placc a Duna sétányon május 3-án, 
szombaton egész délelőtt! Várjuk a vásá-
rolni, nézelődni vágyókat, az érdekessé-
geket, különlegességeket gyűjtőket!

Újpesti Piacnap – megéri!  

Az önkormányzat és az újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok folytatja nagy sikerű kez-
deményezését, a Piacnapot, amelyre továbbra is várja a vásárlókat. Mostani kínálatukban a tő-
kehúsok akciója mellett a zöldségek árzuhanását is fi gyelmükbe ajánljuk. 

Április 30-án, szerdán 7 órától a következő termékek vásárolhatók rendkívül kedvező áron:
–  a Kedves Hentesnél a Virágcsarnokban sertéskaraj 1100 Ft/kg, sertéshúsok (comb, lapocka, oldalas) 

999 Ft/kg, sertésköröm 150 Ft/kg, sertéscsülök 890 Ft/kg, lángolt kolbász 990 Ft/kg, csemege szalonna 
990 Ft/kg áron kapható;

–  az Apró Évi Bt. a Lipóti Pékség közelében a kí-
gyóuborkát és a paradicsomot 20% engedmény-
nyel kínálja.
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Keresse az „Akciós” zászló(ka)t!
Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac – Friss, olcsó, közeli 

T Á J É K O Z T A T Ó

Az önkormányzat megbízásából elkészült a 
Káposztásmegyer intermodális központ és 
környezetének szabályozási terve. A tervet az 
314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 38. § -a és 
az önkormányzat partnerségi egyeztetési szabály-
zata alapján ránk rótt kötelezettség szerint 2014. 
április 10-től május 10-ig közszemlére függesztjük. 

A kiállítás a polgármesteri hivatal István 
tér 15. szám alatti irodaépületének előcsar-

nokában munkaidőben tekinthető meg. A sza-
bályozási terv, a rendelettervezet és a környe-
zetalakítási tervlap az önkormányzat honlapján 
(ujpest.hu/hivatal_tevekenyseg/105/1) is meg-
található. Az érdeklődők számára a hivatal ügy-
félfogadási idejében (hétfőnként 14.00–18.00, 
szerdánként 10.00–17.00, péntekenként 8.00–
12.30 óra között) a Főépítészi Iroda munka-
társai konzultációs lehetőséget biztosítanak. A 
tervvel kapcsolatos konzultáció során az érdek-
lődők tájékoztatást kaphatnak a terv egészét, 

avagy annak bármely részletét illetően. A part-
nerségi egyeztetési szabályzat szerint a vélemé-
nyeiket, javaslataikat május 10-ig várjuk a terv-
vel kapcsolatban a foepitesz@ujpest.hu e-ma-
il címre elektronikus levélben történő megkül-
déssel, vagy postai úton a Budapest Főváros IV. 
Kerület Újpest Polgármesteri Hivatal, Polgármes-
teri Kabinet – Főépítészi Iroda részére címezve 
(1042 Budapest., István út 15.).
 WINTERMANTEL ZSOLT
 polgármester

Már 17 113-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.

Pillanatkép az akciós napok egyikéről: 
több hónapos sikersorozat
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