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VASÁRNAP: EP-VÁLASZTÁS
Vasárnap mindannyiunk jövőjét érin-
tő, fontos döntést kell meghoznunk. 
Arról dönthetünk, kik képviseljenek 
minket, magyarokat, újpestieket az 
Európai Unióban – hívja fel a fi gyel-
met Wintermantel Zsolt. A szavazó-
körök 6 órakor nyitnak.  2. oldal 
 

MUSKÁTLI ÚJPESTIEKNEK
Pénteken délelőtt a Semsey park-
ban, délután a Bőröndös utcánál, 
szombaton a víztoronynál vehetik 
át a három tő muskátlit azok, akik 
a környezetszépítés jegyében erké-
lyeiket, ablakaikat, kertjeiket díszí-
tenék.  5. oldal

CSALÁDI NAPRA VÁRJUK
A gyermeknap apropóján május 24-
én Családi Napra invitálja az újpesti-
eket az önkormányzat a víztorony-
hoz. Sztárfellépők, vidám gyermek-
programok, jótékonysági lehető-
ségek várják a kilátogatókat, este a 
BL-döntő is követhető.  8–9. oldal

SZURKOLJUNK EGYÜTT!
A Diósgyőr csapatát várja a Magyar 
Kupa döntőjében az Újpest FC. A 
lila-fehér labdarúgók nagy menete-
lés után jutottak a fi náléba, és már 
csak egyetlen győzelem hiányzik az 
Újpest kilencedik kupagyőzelmé-
hez.  13. oldal
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Megmozdult a város  
Május 21-re virradóan már rajtolt a Kihívás Napja verseny, és lapunk nyomdába adásáig, kora 
estig több ezren vállalták a „kihívást”, sportoltak számos helyszínen, hogy a tavaly elnyert 
Legsportosabb Város elismerés itthon maradhasson.  (Ízelítő az eseményekből: 16. oldal)
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Tájékoztató a 2014. évi 
európai parlamenti 
választással 
összefüggésben

2014. május 25., 
vasárnap, 06.00–19.00

Érvényesen szavazni csak a hivatalos 
szavazólapon szereplő listára lehet. 
Érvényesen szavazni a jelölt neve mel-
letti, illetve lista neve feletti körbe tol-
lal írt, két, egymást metsző vonal-
lal lehet. 

Tisztelt 
Újpesti 
Választók!
Szeretném emlékeztetni Önöket, 
hogy most vasárnap mindannyiunk 
jövőjét érintő, fontos döntést kell 
meghoznunk. Arról dönthetünk, 
kik képviseljenek minket, magya-
rokat, újpestieket az Európai Unió- 
ban. 

Az elmúlt évek megmutatták, 
hogy az unió küzdőtér, ahol min-
den országnak, minden nemzetnek 
keményen meg kell harcolnia saját 
érdekeiért. 

Az uniós intézmények egyálta-
lán nem tökéletesek, mindenbe 
bele akarnak szólni, mindent szabá-
lyozni akarnak, azt is, amihez sem-
mi közük, azt is, ami az egyes or-
szágok belügye. A brüsszeli bürok-

raták sokszor fafejűek, önérdekűek, 
és gyakorta nem jóindulatúak. Meg 
kell harcolni velük.

Mi, magyarok az elmúlt években 
határozottan kiálltunk a nemzeti 
érdekeinkért, és sorra megnyertük 
vitáinkat, akár a bankadót, a rezsi-
csökkentést vagy a túlzottdefi cit-el-
járás megszüntetését nézzük. 

Mindegyik esetben komoly pén-
zekről volt szó, és ezeket a pénze-
ket sikerült megmenteni Magyaror-
szág és a magyar családok számára. 

A következő négy esztendőben is 
ugyanilyen viták elé nézünk.

Újpest és az újpesti családok jö-
vőjét is nagyban befolyásolja, hogy 
Magyarország uniós képviselete 
egységes és erős lesz-e. Nem mind-
egy, hogy olyanok képviselik-e ha-
zánkat Brüsszelben, akik meghu-
nyászkodnak, az idegen érdekeket 
előbbre tartják saját nemzetük ér-
dekeinél, vagy olyanok, akiknek a 
számára a nemzeti érdek az első, és 
van bátorságuk kiállni érte.

Olyan képviselőket küldjünk az 
Európai Parlamentbe, akik bátran 

és határozottan kiállnak a mi érde-
keinkért, Magyarországért, a ma-
gyar családokért. Olyanokat, akik 
megvédik a magyar termőföldet, 
a magyar munkahelyeket, a rezsi-

csökkentést, az akácmézet, a pálin-
kafőzést – és mindazt, ami a ma-
gyaroké.

Menjünk el tehát szavazni, mert 
a saját életünkről, saját jövőnkről 
van szó. 

Kérem Önöket, ne feledjék, ah-
hoz, hogy érvényesítsük az érde-
keinket, mindenkinek el kell men-
ni szavazni, nem elég csak otthon-
ról drukkolni. Aki nem megy el sza-
vazni, csak magának tehet szemre-
hányást, ha nem olyan eredmény 
születik, amilyet szeretne.

Mutassuk meg, hogy Újpest 
erős, és kiáll Magyarország érdeke-
iért. Mutassuk meg, hogy Újpest a 
győztesek közé akar tartozni, nem a 
vesztesek közé!

Én ott leszek, szavazni fogok a 
nemzeti érdekekre és Újpest érde-
keire. 

WINTERMANTEL ZSOLT
polgármester
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virágültetésen és a közterületi illegális szemét elszállításán kívül ők 
azok, akik a Farkas-erdőben kialakították a tornapályát, felépítik, be-
rendezik a Találkozzunk többször! rendezvénysorozat helyszíneit. 

Elektromos autóval gyűjtik és takarítják a parkokban kihelyezett kutyapiszok-
gyűjtő edényeket, illetve a kutyafuttatókat. Mindezeken túl, nekik köszönhet-
jük az SZTK épülete körüli kis parkot, a padokat és a biciklitárolókat is.

Akik mostanában az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet környékén járnak, ta-
pasztalhatták, hogy sok változás történt. A Városgondnokság munkatársai szí-
nes virágágyásokat építettek és parkosították a felújított szakrendelő környeze-
tét. Gondolva a kerékpárosokra, a régi biciklitárolót új, modern kerékpártáma-

szokra cserélték. Új padokat helyeztek ki és a járda elhasználódott burkolatát 
is biztonságosabb, esztétikusabb térkővel helyettesítették. Az önkormányzat az 
autósokról sem feledkezett meg, az épület mögött új parkoló épült.

A Városgondnokságnál nyáron sincs megállás, egész évben teljes gőzzel dol-
goznak azért, hogy Újpest közterei, parkjai tiszták és gondozottak legyenek.
 U. N.

Az SZTK-nál is ők dolgoztak…                             
Sokat írtunk már az Újpesti Városgondnokságról, mégis 
csak kevesen tudják pontosan, hogy mit is csinál a cég.  

Hűsölés a Szilas 
Parkban
Korábbi számainkban már olvashat-
ták, hogy formálódik a Szilas Csalá-
di Park. Nyárra teljes pompájában 
vár kicsiket, nagyokat Újpest legna-
gyobb közösségi zöld területe.

Újpesten most először kap helyet mindenki által el-
érhető vizes játszótér, feldobva ezzel a gyerekek kö-
zelgő nyári szünetét. Van, hogy a nagy melegben 
még a legizgalmasabb szabadtéri játékok sem von-
zóak, és a homok is elviselhetetlenül éget. Nos, a 
Szilas Családi Parkban ez nem lesz probléma. Az ivó-
kút mellett itt egy kicsi folyó és vizes homokozó eny-
hít a városi forróságon. 

– Az első szakaszt egy folyómeder alkotja dombok-
kal és teknősbékákkal. A folyómeder mellett elterülő 
vizes homokozó résznél játszótéri kútból folyik majd 
a víz, ami a körülötte lévő homokkal együtt remek al-

kalmat ad egy hatalmas homokvár építéséhez. Farönk 
híd és egyensúlyozó rönk teszi izgalmassá ezt a sza-
kaszt. A harmadik egység különleges mászókákból áll, 
melyek farönkből és kövekből, egyedi tervezés után 
épülnek – magyarázza Rádi Attila alpolgármester. 

Megtudtuk, hogy a földmunkálatok hamaro-
san befejeződnek, a térkövezéssel és a füvesítéssel 

folytatódik az építkezés. – A földmunkálatok mi-
att eddig lassabbnak tűnt a munka, és az elmúlt 
hét időjárása sem kedvezett nekünk, mostantól 
azonban napról napra egyre látványosabb lesz a 
változás – mondja Rádi Attila, hozzátéve, hogy az 
építkezés a tervezettek szerint halad.  

 D. V.

Virág(zó) parkoló 
Az autósok május 20-tól hivatalosan is használatba vehetik a Virág utca 7-9 előtti felújított 
parkolót és élvezhetik a kényelmesebb parkolás előnyeit. A műszaki vizsgálatok is indokolt-
tá tették a felújítást, így nem volt kérdés, hogy az önkormányzat mihamarabb belekezd az 
építkezésbe. Az alig három hete indult munkálatok során kicserélték az elhasználódott, ko-
pott burkolatot, és parkolóhelyek elrendezése is változott. Nem kell többé a helyhiány miatt 
bosszankodni, füvön, út mentén lerakni az autót, és attól tartani, hogy baja eshet. Város-
szerte zajlanak a felújítások, ezen a héten a Tél utcában kezdődött el az építkezés. D.V.

Most még csak látványterv, 
hamarosan valóság lesz

Megújult és kibővült

A
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Nyári munkák a Tél utcában 
A városközpont panelházai a lakótelepépítés első hullámában épültek, így mostanra kör-
nyezetük is igencsak rászorul a megújításra. Hamarosan a Tél utca 32–50-es számú négy-
emeletesekben lakók kérése teljesül: már nem kell sokat várni és teljesen felújított parkoló-
helyeken parkolhatnak autóikkal. A néhány hétig tartó munka során a töredezett és a fák 
gyökerei miatt buckás burkolatot kicserélik, valamint a magas, rossz állapotban lévő, autó-
kat veszélyeztető régi padkákat új, döntött szegélyek váltják fel. A munka várhatóan június 
elejéig tart, addig a parkoló egyes részeit nem lehet majd használni.  D.V.

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a 
Káposztásmegyer I. és II. határán fekvő óvoda jelen-
leg is maximális kihasználtsággal működik. Mivel 
Káposztásmegyeren sok kisgyermekes család él, az 
önkormányzat az intézmény bővítése mellett döntött; 
a munkálatok még tavaly októberben megkezdődtek.

Mint ismert, karácsonyig a teljes feladat negye-
dével készültek el. A homlokzat szigetelése-festé-
se mellett most a külső nyílászárókat szerelik. A cso-

portszobákat, öltözőket, mosdókat már kialakították, 
az épületen belül az álmennyezet szerelése zajlik. A 
munkálatok során a közműhálózat cseréjét is elvégzik.

A bővítés valójában annak az épületszárnynak a fel-
újítását, majd újbóli használatbavételét jelenti, ame-
lyik ugyancsak a nyolcvanas években épült, és a közel-
múltig irodák működtek benne. Tekintettel arra, hogy 
az intézmény a hallássérült gyermekek integráció-
ját is végzi, egy speciális csoportszobát is létesítenek. 

Az akadálymentesítés pedig az épületfelújítás része. A 
projektre kétszázmillió forint uniós forrást nyert el az 
önkormányzat. MOA

Bővül az óvoda

Görgey út – előkészítő munkálatok 
Következő fázisához ért a Görgey út évek óta várt 
felújítása. Hetekkel ezelőtt az utolsó bérlő is kiköl-
tözött a rendelőintézettel szemközti üzletsorról, 
így megkezdődhetett a pavilonok bontása, ame-

lyet az Görgey út kiszélesítése, jelenleg is folyó re-
konstrukciója tett indokolttá. A pavilonok helyén 
új szolgáltatóház fog épülni, amelynek a tervezé-
se jelenleg is folyamatban van. A bontási munká-

latokkal párhuzamosan a Görgey út felújításának 
első lépéseként csatornaépítési munkálatokat vé-
geznek három szakaszban, az út teljes hosszában. 
 U. N.

Szerdán indult a munka

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

A terveknek megfelelően halad a Bőrfestő Óvoda bővítése, s ennek köszönhetően ősztől több mint kétszáz fővel gyarapod-
hat, valamint tíz csoportszobával növekszik az intézmény. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Budapest Márka díj

Újpest 
büszkeségei
A Nemzetközi Vöröske-
reszt napján második al-
kalommal adták át a dr. 
Szentes Tamás főpolgár-
mester-helyettes javasla-
tára tavaly alapított fő-
városi elismerést, a Bu-
dapest Márka díjat. Az 
elismerést hat egészség-
ipari high-tech vállalko-
zás, köztük két újpes-
ti kapta az innovációban 
nyújtott kimagasló ered-
ményéért. 

udapest Márka díjas lett az 
újpesti Mediso Orvosi Be-
rendezés Fejlesztő és Szer-

viz Kft., valamint a Fermentia Mik-
robiológiai Kft., amelyeknek a veze-
tői Wintermantel Zsolt polgármes-
tertől, fővárosi képviselőtől vehet-
ték át az elismerést. Mindkét céget 

az egészségiparban végzett fejlesz-
téseiért és nemzetközi elismertségé-
ért díjazták.

A Mediso Kft. speciális diagnosz-
tikai eszközök gyártásával foglalko-
zik, ezzel lehetővé téve a gyógyszer-
kutatások felgyorsítását. Fejlesztése-
ik már Amerikában, Ausztráliában 

és Afrikában is teret hódítottak. A 
Fermentia Kft. fő profi lja mikrobio-
lógiai termékek gyártása, illetve kor-
szerű ipari biotechnológiai folyama-
tok fejlesztése. 2008-ban egy ma már 
piacvezető talajoltó készítményt fej-
lesztettek ki. 

Szintén megkapta az elismerést a 
rendezvénynek helyet adó Városliget 
Café & Bar 1895.   D.V.

Mint ismert, tavaly 
év végén az elsők kö-
zött tüntették ki Bu-
dapest Márka díjjal 

Újpest büszkeségét, a Tarzan Par-
kot, Magyarország egyedülálló 
családi játszóparkját, amely kü-
lönlegesen ötvözi a park és a ját-
szótér fogalmát. 

Budapest vezetése ezt az in-
novatív elgondolást jutalmaz-
ta, amikor Budapest Márka díjat 
adományozott.

Wintermantel Zsolt polgármester
 átadja a Budapest Márka díjat Bagaméry 
Istvánnak, a Mediso Kft. ügyvezetőjének

B

Ültessünk
muskátlit!
Az önkormányzat szeretné, ha az itt 
élők is hozzájárulnának a környe-
zetszépítéshez, ezért májusban –
három időpontban és helyszínen 
– három tő muskátlival ajándékozza 
meg azokat, akik erkélyeiket, ablakai-
kat, kertjeiket díszítenék. 

muskátliosztásra a korábbi években 
megszokotthoz képest nagyobb virág-
készlettel készülnek, több ezer virág vár-

ja leendő tulajdonosát. Egy igénylő három virágot 
vihet haza lakcímkártyájának felmutatását köve-
tően. A virágok ezúttal is összecsomagolva várják 
az érkezőket. 

HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK
–  Május 23., péntek, 9 óra: városközpont, Semsey 

park
–  Május 23., péntek, 15 óra: Káposztásmegyer, 

Bőröndös utca (a református templomnál)
–  Május 24., szombat, 8 óra: a víztoronynál, a par-

koló mellett, a Családi Nap nyitányaként

Fontos tudnivaló, hogy a 
muskátlit igénylők regiszt-
rációs lapjuk és az  újpesti 
lakcímkártyájuk felmutatá-
sát követően kupont kapnak, 
amivel átvehetik a virágokat. 
A regisztrációs lap kivágható 
és előre kitölthető az Újpes-
ti Naplóból. Egy regisztrációs

 lap ellenében egy igénylő 3 tő (azaz egy 
csomag) muskátlit vehet át. Meghatal-

mazásra nincs lehetőség.
Az önkormányzat által ajándéko-

zandó muskátli alap lehet a virágos 
erkélyek megteremtéséhez, hiszen mi-

nél többféle növényt ültetünk ki, annál 
üdébb és élénkebb színfoltot jelent er-
kélyünk magunknak és a városképnek is.
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Egy nagy gödör, ismerős házakkal. 
Utóbbiak adhatnak némi támpon-
tot arra, hol járt a fénykép készítő-
je 1985-ben. Az 1980-as évek még 
intenzív metróépítésről szóltak. A 
2-es vonal rég elkészült, a 3-as na-
gyobb felén már szintén kék sze-
relvények vágtattak, 1984 novem-
berétől déli végpontjuktól egészen 
az Árpád hídig. Ezzel egy időben a 
Váci út harci állapotokhoz hason-
lító képet mutatott, majd Újpest 
déli szeglete következett, amikor 
hozzáfogtak az Újpest-Városkapu 
állomás és a hozzá vezető vonal-

alagút készítéséhez. Emiatt 1986 
első feléig a Bocskai, Csányi László 
– akkor Kis Zsigmond – és Temes-
vári utcák érintett területein álló, 
valamint az Árpád út 23–33/a szá-
mú telkeken fekvő, jórészt földszin-

tes házakat lebontották. Elsőként a 
Temesvári utcát keresztező alagút-
szakasz helyét ásták ki, majd az it-
teni vasbeton alagutat készítették; 
ennek egyik mozzanatát őrzi archív 
felvételünk. 

Mivel a metróépítéshez lezárandó 
Árpád úti forgalmat erre terelték, az 
alagút e szakasza fölé új, kétszer két 
sávnyi szélességű, a Temesvári utca 
eredeti nyomvonalától eltérő vonal-
vezetésű úttestet készítettek, ame-
lyet minden bizonnyal a nagy tere-
lés 1986. júniusi bevezetésekor he-
lyeztek forgalomba. Itt kapott he-
lyet a Volánbusz-végállomás a met-
ró 1990-es indulásától, ahonnan a 
kilencvenes évek első felétől a hely-
közi járatok is startolnak.

Előtérben a Lorántffy Zsuzsanna 
utca 2. számú épülete áll, a háttér-
ben pedig Újpest két, Árpád út 40. 
és 42. számot viselő, patinás épülete 
mutatkozik.  K.S./B.K.

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

Metróalagút építése a Temesvári utcában

Tízesvillamos – különjárat (14.)

Páratlan 8-as
Apa az Izzóban dolgozott, a leltárirodában. 
Főnöke Konkoly Béla, az Újpesti Dózsa kiváló 
sportvezetője volt, akinek életét a foci töltöt-
te ki. Apám leltári számokat rakott fel, ez volt 
a munkája. 

Egy napon mesélte, hogy az Izzó-ifi ben focizik 
egy fi ú, aki ha megkapja a felezővonalnál a labdát, 
végigcselezi az ellenfél egész védelmét, megvárja, 
hogy a kapus kifusson, őt is otthagyja, és úgy rúgja 
a gólt. Meg kellene nézni, mondta, mert ezt a cso-
dát látni kell! Göröcs Jánosnak hívják. 

Aztán egy vasárnap felkerekedtünk – anya, apa 
meg én –, és elmentünk a Tábor utcába. Nem aka-
rok olcsó hatásokkal élni, hogy igen, végigcselez-
te, kicselezte, és úgy lőtte be. Erre már nem emlék-
szem, de azt láttuk, hogy egy vékony, kicsit nagy 
orrú, fekete srác, a 8-as játéka kiemelkedik a me-
zőnyből. Sokkal jobb, mint a többiek, ezért a csa-
pattársak mindig hozzá passzolják a labdát. Nála jó 
helyen volt. Gólt akkor is lőtt, de nem a cselsoroza-
tos változatból, hanem csak úgy. 

Néhány hét múlva újságolta apám, hogy új kol-
légát kapott. Mit gondolunk, ki az? Hát az a focis-

ta zseni, a Göröcs Jancsi. Úgy becézik, „Titi”. Ren-
des, csendes, tisztelettudó, szerény fi ú – részletezte 
–, senki nem mondaná meg róla, hogy micsoda fut-
ballista. És milyen lesz?

A leltári számokért ő sem lelkesedik, de csináljuk. 
Ő hozza a ládát, a számokkal, fúrókkal, csavarokkal, 
én meg rakom fel őket. Titi segít, amit tud. Fociról 
nem beszél, csak ha kérdezem. 

Először játszott az Izzó felnőttcsapatában, ami-
kor két tiszteletjegyet hozott apának. Persze kimen-
tünk, és láttuk játszani, jól játszani. Utána odajött 
pár pillanatra hozzánk. Velem kezet is fogott! 

Egy nap azután elment a Titi. Konkoly Béla elvit-
te a Dózsába. A következő tizenöt évre. Hogy le-
játsszon 339 mérkőzést, hogy 62-szeres válogatott 
legyen, hogy 19 gólt rúgjon címeres mezben, hogy 
’62-ben az akkori KEK- (Kupagyőztesek Európa-
kupája) sorozat gólkirálya legyen. Hogy extraklasz-
szis legyen. Mert aki nem látta játszani Göröcsöt, 
az sokat vesztett. Nem forgolódott, eltüntetve a 
labdát, mint Albert, hanem futtában cselezett. 
Száguldott – labdástól – a védővel szemben, és 
amikor az már nem bírta idegekkel, „bemozdult”, 
Titi meg az utolsó utáni pillanatban elvillant mel-
lette. Ellenkező irányba. Labdástól. Nem lőtt bom-
bagólokat, de érezte, hova kell rúgni a labdát, 
hogy „beférjen”. Úgy látott a pályán, úgy érzett 
teret és időt, ahogy talán senki. Művésze volt a 
játéknak. Jobbösszekötőt játszott, 8-as számmal. 
(Vannak mezszámok, amelyek valamelyik viselő-
jük révén misztikussá válnak. Így lett a 10-es Pus-
kás jelképe, a 14-es Cruijffé, a 8-as Göröcsé, majd 
Varga Zolié.) 

De az idő nem áll meg. Göröcs Titi öt éve 70-
esre, a napokban 75-ösre váltotta a „leltári szá-
mot” a mezén. Újpest díszpolgára.

Ha 75 éves focisták játszanának egy világmecs-
cset, és Titi a felezőnél megkapná a labdát, kicse-
lezne mindenkit, és gólt rúgna. Legfeljebb kicsit ko-
mótosabban tenné, mint régen.  RÉTI JÁNOS 
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Újpest akkor és most XLIX. rész

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 
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Színes babavilág 
civil összefogással
Néhány hete gyönyörű mesefi gurák-
kal, színes rajzokkal, virágokkal díszí-
tett épület várja a Rózsaliget Bölcső-
de apróságait. Az összefogással meg-
szépült intézmény dekorálása a Mo-
solyfestők Alapítvány segítségével 
történt, amely többségében a Kozma 
Lajos Faipari Szakközépiskola ügyes 
kezű diákjait tömöríti. 

Óvodai életképek, házikók, virágok, állat- és me-
sefi gurák, mindez csodálatos színekkel megfestve 
látható a Rózsaliget Bölcsőde épületének falain. A 
Mosolyfestők Alapítvány segítségével megszépített 
épületet hivatalosan pénteken „vették át” a bölcső-
de munkatársai és a szülők, akik bensőséges hangu-
latú ünnepségen köszönték meg az önkéntes segí-
tők munkáját.

– Újpest Önkormányzata mindent megtesz 
azért, hogy a város bölcsődései legmagasabb szín-
vonalú ellátásban részesüljenek, nagyon sok, a mű-
ködésünket segítő támogatást kapunk, mindenre 

azonban nem juthat a keretből. A bölcsőde veze-
tése ezért a szülőkkel közösen úgy döntött, hogy 
civil összefogással, a Mosolyfestők segítségét kérve 
megszépíti az intézményt. Gyönyörű lett a végered-
mény, azóta még lelkesebben jönnek reggelente az 
apróságok, de nekünk is egészen más érzés belépni 

ide – mondja Csatlósné Vaszil Andrea, a Rózsaliget 
Bölcsőde vezetője.

– Amint az időjárás lehetővé tette, nekiláttunk a 
munkának. Az alapanyagokat a Mosolyfestők Ala-
pítvány, a szülők és egy festékgyártó cég közösen 
vásárolták, a dekorálást pedig az alapítvány tagjai, 
köztük újpesti diákok végezték – tudtuk meg Nóg-
rádi Molnár Kinga rajztanártól, faldekoratőrtől, a 
Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola oktatójától, a 
Mosolyfestők ötletgazdájától.

A Mosolyfestők Alapítvány olyan, főleg gyerekek 
számára fenntartott intézményekben dekorál falakat, 
ahol anyagi támogatás hiányában nem valósítható 
meg egy barátságos, vidám hangulatú környezet ki-
alakítása. Csapatát jellemzően a Kozma Lajos Faipari 
Szakközépiskola lakberendező szakos diákjai alkotják, 
azonban bárkit szívesen látnak soraikban, akitől nem 
áll távol az ecset és a festék használata. G. R.

A szeszélyes időjárás miatt az épületben került sor 
az ünnepi műsorra, amelyet stílusosan az öregdiák-
ok egykori termükben, a hangszóróból hallgathat-
tak végig. A zenés-verses összeállításban szintén az 

iskola egykori és mai diákjai szerepeltek, ki-ki hang-
szerrel, dallal, verssel. 

Az ünnepi eseményen Nagy István alpolgármes-
ter is köszöntötte a vendégeket. Kérdésünkre el-

mondta: rendszeresen jár be az iskolába, hiszen ez 
a választókerülete is. Mint mondta, öröm azt látni 
például, hogy szülők, diákok, tanárok együtt taka-
rítják az iskola kertjét. Újpest lokálpatrióta szellemi-
ségéhez ez a fajta közösségépítés nagyon közel áll. 
Egy ilyen rendezvényen pedig, ahol több generáció 
is találkozik, egy olyan, életünket meghatározó he-
lyen, mint a közös általános iskola, igazán érezni az 
örömöt és a meghatottságot.

Az ünnepi alkalomból Nagy István alpolgármester 
Kohodné Tóth Andrea igazgatónak átadta az önkor-
mányzat ajándékát, a városzászlót. 

 T. E.

Hatvanéves a Bajza-suli
Ebben a tanévben ünnepli hatvanadik születésnapját a Bajza József Általános 
Iskola. Ez alkalomból gyűltek össze az intézmény mai és egykori diákjai má-
jus 16-án, pénteken délután.

Nagy István alpolgármestertől 
vette át a városzászlót Kohodné 

Tóth Andrea igazgató 

Öregdiákok elevenítették 
fel emlékeiket

A vidám külső dekoráció

A Mosolyfestők csapata
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Szombaton a Családi Napra érkezik hoz-
zánk a ByTheWay együttes.  

A fülbemászó, dallamos popzenét játszó, 
négy jóképű, fi atal énekes fi ú tavaly tűnt fel az 
X-Faktorban, ahol kiszavazásukat, majd nagy vi-
hart kavart, kalandos visszakerülésüket követő-
en a tehetségkutató történetének legsikeresebb 
csapataként végeztek. Most Újpestre látogatnak.

– Főként kedvenc dalaink feldolgozásával 
érkezünk a Családi Napra, de egy saját nó-
tát is hallhatnak tőlünk majd nézőink, Ál-
modj még címmel – meséli Patocska Olivér, a 
ByTheWay tagja, akit a helyiek közül is ismer-
hetnek, hiszen több évig élt a városban.

Az énekes azt is elárulta, hogy napjaik főleg 
stúdióban telnek, hiszen első albumukat ké-
szítik, amely novemberben kerülhet majd pi-
acra. G. R. 

(Bővebben: ujpest.hu)

Szinte hihetetlen, de Puskás Peti, a még mindig 
huszonéves énekes már közel egy évtizede van 
színpadon. Nevét a 2005-ös Megasztárban is-
merte meg az ország. Sokoldalúsága rögtön ki-
derült, hiszen már az első közös koncerten is 
saját nótájával szerepelt. Zenei karrierjével pár-
huzamosan a fi lm és a színház is felfedezte: sze-
repelt színdarabban, musicalekben, fi lmekben, 
televíziós fi lmsorozatban. Jelenleg folyamato-
san játszik a Madách Színházban, de mellette 
több vidéki teátrumban is fellép. 

Tavaly nyár elején egy fülbemászó slágerre fi -
gyelhettek fel a dallamos pop rajongói. Hetekbe 
telt, mire kiderült, hogy a teljesen ismeretlen, an-
golul énekelő Biebers zenekar mögött Puskás Peti 
és testvére húzódik meg.  

– Az emberek ismerik és szeretik, amit csi-
nálok, akár a színházi munkáimat, akár a zene-
kari kísérleteinket nézzük. Bízom benne, hogy 
a szombati újpesti műsoromban is mindenki 
megtalálja majd a kedvencét. Nagy kedvence-
im az utóbbi időben az örökzöld klasszikusok, 
de lesznek saját slágerek és Biebers-nóták is. Imá-
dok fellépni, az az egyetlen alkalom, amikor iz-

gulni szoktam – árulja el őszintén Péter, bár te-
gyük hozzá, ilyen sikerekkel, ilyen színpadi ru-
tinnal és természetesen ekkora rajongótáborral 
erre egyáltalán nem lenne szüksége. G.R.

Álmodj még!

Örökzöldekkel és saját 
slágerekkel érkezik

Kutyabarát Családi Nap
A Családi Nap kutyabarát rendezvényként várja a helyieket. Erre a majálison találtak először példát a Találkozzunk többször! rendezvényso-
rozat látogatói. A gazdikkal érkező házi kedvencek a kutyás és nem kutyás újpestiek közötti jó szomszédi viszony ápolásáért tehetnek, nem 
is keveset. Az Állatmentő Liga, a Rex Kutyaotthon Alapítvány, valamint az önkormányzat törekvéseit szintén támogató Kutya Guru Men-
tor Program képviselői a Nem Nagy Dolog! kampány népszerűsítésén keresztül az ebek helyes gondozásából és neveléséből adnak ízelítőt.

Szemrevaló

Látásvizsgálat 
támogatás

A Családi Napon a Játszó-
ház melletti sátorban kap 
helyet a Szemrevaló Opti-
ka, amely ingyenes látás-
vizsgálattal, tanácsadás-
sal várja a felnőtt csa-

ládtagokat: a szülőket, nagyszülőket. Az Újpesti 
Cseriti tevékenységéhez kapcsolódva ezen a napon 
ingyenes szemüvegkerettel ajándékozzák meg az 
önkormányzat jótékonysági szervezetét. 

– Újpestiek vagyunk, számunkra a gyerekek, a csa-
lád fontos tényező, és arra gondoltunk, hogy az önkor-
mányzat egyik legnépszerűbb rendezvényét, a Csalá-
di Napot felajánlásunkkal támogatjuk. Szakértelmünk 
mellett olyan műszerezettséggel rendelkezünk, amely-
lyel üzleten kívüli helyszínen, kitelepülve is tudunk 
dolgozni. Az ingyenes vizsgálatot azoknak is ajánljuk, 
akik eddig még nem szorultak látáskorrekcióra, de vár-
juk a szemüvegeseket is. Felajánlásunkkal természete-
sen üzletünket is szeretnénk népszerűsíteni, de nyom-
tatott szórólapok helyett a bemutatkozásnak inkább 
ezt a személyes módját választottuk. Szeretettel vár-
juk a családokat – mondja Turi Szabolcs tulajdonos, 
az üzlet vezetője.

Jótékonysági szemüvegkeret-
vásár a Családi Napon!

Az Újpesti Cseriti legújabb 
támogatója, a Szemreva-
ló Optika több száz már-
kás, divatos szemüvegke-
retet kínál kedvezményes 

áron az Újpesti Családi Napon. Ezenfelül ingyenes lá-
tásszűréssel, computeres szemvizsgálattal várják az ér-
deklődőket.

Az ár olyannyira kedvezményes, hogy a keretért cse-
rébe mindenki annyit ad a Cseriti dobozába, amennyit 
gondol, és amennyivel segíteni szeretné a nehéz sor-
sú újpesti gyerekeket. A cég további felajánlása azok-
nak szól, akik az akcióban választanak maguknak ke-
retet, nekik ugyanis kedvezményt biztosítanak a len-
cse árából is.

Részletekért keresse a Szemrevaló Optika sátrát: má-
jus 24., Újpesti Családi Nap, víztorony.

Puskás Peti 17.00 

ByTheWay 14.30 
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– Másodikosok voltunk a Babits-gimnáziumban, 
amikor megalakult a zenekar. Újpesten voltak az 
első bulijaink, és húsz évig ott is próbáltunk. Szó-
val lila vér csörgedezik az ereinkben. Ha Újpestről 
kapunk felkérést, akkor biztosan szabaddá tesszük 
magunkat, és nagy lelkesedéssel térünk haza. Rá-
adásul mindig nagyon sokan eljönnek a régi ba-
rátok közül – kezdi a beszélgetést Gönczi Gábor.

– Néhány gimnazista cimbora összeállt, hogy 
csináljanak egy zenekart, mert az azért elég 
menő, meg a csajozásban is segít?

– Ez pontosan így történt. De, hozzáteszem, 
azért volt zenei előképzettségünk, kórusokban 
énekeltünk. Én fanatikus Queen-rajongó voltam, 
úgyhogy beneveztünk egy versenyre, ahol az ő szá-
maikat kellett játszani. Hónapokig próbáltunk a 
nagymamám szobájában. És ugyan ezen a verse-
nyen végül nem indultunk el, de a zenekar bein-
dult. Aztán az első koncert után már olyan csa-
jok is rám köszöntek, akik addig észre sem vettek. 
Úgyhogy láttam, hogy ez jó irány – nevet.

– A zenekart leginkább az alapító tagok ba-
rátsága tartja össze?

– A zenélés szeretetén kívül igen. Valahogy kitar-
tott a barátságunk. Elképesztően sok időt töltünk 
együtt, és eszméletlen közös történeteink vannak. 
És ha nem történik valami hihetetlen dolog, akkor 
már együtt is maradunk.

– Nem ez a fő profi lotok, hiszen a zenélés mel-
lett a Smile minden tagjának van főfoglalkozá-
sa. Ilyen értelemben hobbizenekar.

– Igen, hiszen a mai napig leginkább szerelem-
ből csináljuk. Ugyanakkor profi  zenekar is, hiszen 
óriási erőfeszítés van mögötte, hogy magas színvo-
nalon működjön. És hát az ezzel keresett pénzt ál-
talában visszaforgatjuk a zenekarba, így elég profi  
apparátus van mögöttünk.

– Változtatott valamit a Smile életében, hogy 
te időközben ismert televíziós lettél?

– Valószínűleg igen. Bár egy zenekar amúgy is 
mindig változik. De emiatt nagyobb lett irántunk 
a médiaérdeklődés, és talán még több helyre hív-
nak minket zenélni.

– A te életed a televíziózással és a zenéléssel 
együtt teljes? 

– Ha a két lábamból bármelyiket elvennék, az 
nagyon rossz lenne. Ez is ilyen. Imádom a munká-
mat, de emellett nagyon szerencsés vagyok, hogy 
a zenélés a hobbim.

– Már majdnem huszonöt éve.
– Igen, ez elképesztő. Kezdettől fogva vannak 

klubjaink, ahol most már megjelentek az első ra-
jongóink gyerekei. Ilyenkor azért elkezdünk gon-
dolkodni, hogy úristen, tán megöregedtünk. Bár, 
ha Mick Jaggert nézzük, akkor még van jó negyven 
évünk. Valószínűleg a rock ’n’ roll konzervál.

 JUHÁSZ MÁTYÁS 

Gönczi Gáborék hazajárnak 
Május 24-én, a Családi Napon fellép a Smile zenekar. Számukra ez igazi haza-
térés, hiszen az együttes története Újpesten kezdődött. A Smile énekesével, 
a Fókusz műsorvezetőjével, szerkesztőjével, Gönczi Gáborral beszélgettünk.

Smile 20.00 
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Németh Edit Éva, Hladony 
Sándor Gyula önkormányzati 
képviselők június 2-án, hétfőn 

17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvi-
selők június 2-án, hétfőn 18-tól 19 óráig 
tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-
iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 
369-0905. Bartók Béla önkormányzati 
képviselő június 10-én, kedden 18-tól 19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 
Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905. Dr. 
Szabó Béla önkormányzati képviselő 
június 23-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, 
Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

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

Önöket, vegyék fel velünk a 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 kép-
viselő előzetes telefonon történt 

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, hétköznap 14-től 17 óráig 
hívható – bármikor; Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselő előzetes telefonon tör-
tént egyeztetés alapján – a 06-1 369-4205-ös 
telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig 

hívható – a megbeszéltek szerint, az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Bp., 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 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).

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

ti képviselő, a Káposztásmegyeri Település-
részi Önkormányzat elöljárója minden 
hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig tartja foga-
dóóráját. 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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Önkormányzata a 39/2011. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet alapján pá-
lyázatot ír ki a fi atalok garzonházá-
ban lévő „fecskeházi” lakásokra.

A pályázaton részt vehet minden 
olyan – 35. életévüket be nem töl-
tött – fi atal házaspár (házaspár alatt 
a továbbiakban a közjegyzői okirattal 
igazolt élettársakat is érteni kell), akik 
a pályázat benyújtását megelőzően 
legalább 3 éve folyamatosan rendel-
keznek az önkormányzat illetékes-
ségi területén bejelentett lakó- vagy 
tartózkodási hellyel, és a házastár-

sak sem együttesen, sem külön-kü-
lön nem rendelkeznek, illetve koráb-
ban sem rendelkeztek önálló lakással. 

A megpályázható lakások:
•  Blaha L. u. 9. fszt. 3. – összkomfor-

tos, 31 m2 alapterületű
•   Blaha L. u. 9. I/30. – összkomfortos, 

36 m2 alapterületű
•  Blaha L. u. 9. III/46. – összkomfor-

tos, 29 m2 alapterületű
• Blaha L. u. 9. III/49. – összkomfortos, 
32 m2 alapterületű

A lakások megtekintésére a pályázat 
benyújtására nyitva álló határidőn 
belül, hétfőtől péntekig 1100–1430 

óra között van lehetőség. A meg-
adott időtartamon túli megtekin-
téshez a gondnokkal történő elő-
zetes időpont-egyeztetés szükséges 
(tel.: 06/30 996-6009). 

A részletes pályázati feltétele-
ket tartalmazó ismertető és a pá-
lyázati formanyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati Irodáján (Bp., IV. ker., István út 
15.) szerezhető be, vagy letölthető a 
www.ujpest.hu-ról. A pályázatot ki-
zárólag az erre rendszeresített for-
manyomtatványon lehet benyújta-
ni, a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi 
Osztályán (Bp. IV., István út 14. fszt. 
4. szám alatt). A pályázattal kapcso-

latos részletes felvilágosítás ugyanitt 
kérhető (tel.: 231-3179).

A pályázat benyújtására nyit-
va álló határidő 2014. június 18., 
16 óra. Az érvényes pályázatokat a 
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság bí-
rálja el, a polgármester javaslata 
alapján. A bizottság döntése kiter-
jed a pályázat kihirdetése és a pályá-
zat elbírálása között megüresedő la-
kások bérbeadására is.

A pályázókat az önkormányzat az 
elbírálástól számított 30 napon be-
lül írásban értesíti a döntésről.
Budapest, 2014. május 12.

Budapest IV. Ker. 
Újpest Önkormányzata 
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Újpesti műsortükör
KIÁLLÍTÁS 
� Május 27., kedd, 18.00: Leonardo Képző-
művészeti Kör évzáró kiállításának meg-
nyitója. Június 16-ig látható. Ifjúsági Ház
� Kiss János képzőművész kiállítása. 
Megtekinthető május 24-ig. Polgár 
Centrum 
� Az Újpesti Művészek Társaságának 
csoportos tárlata. Május 26-ig látogatha-
tó. Ifjúsági Ház

� Bognárné Máriáss Veronika fazekas és 
kerámia szakkörének bemutatkozó kiál-
lítása. Megtekinthető június 20-ig. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

CSALÁDI PROGRAM
� Május 24., szombat, 10-től: Találkozzunk 
többször! Újpesti Családi Nap. Újpest 
Önkormányzatának egész napos, ingyenes 
programja. Újpesti víztorony  

TÁNCHÁZ
� Május 23., péntek, 20.00: Felnőtt-táncház 
a Bem Néptáncegyüttessel. Muzsikál a 
Rojtos Együttes. Ady Endre Művelődési Ház

ZENÉS EST
� Május 25., vasárnap, 17.00–21.30: Hétvégi 
randevú. Ady Endre Művelődési Ház

KLUBOK
� Május 26., hétfő, 15.00: „Második tavasz”. 
Újpesti Nyugdíjasklub. Polgár Centrum
� Május 20., kedd, 17.00: Mozgáskorlátozottak 
Újpesti Klubja. Ady Endre Művelődési Ház

ELŐZETES
Május 30., péntek :
� 18.00: „Művészek határok nélkül” – 
nagybányai képzőművészek kiállításá-
nak megnyitója. Polgár Centrum – Újpest 
Galéria
� Május 31., szombat, 17.00-18.00: Újpesti 
Dallam Fesztivál: A Vörösváry-testvérek 
fellépése. Szent István tér, Károlyi-szobor

Június 7., szombat :
� 19.00: Mézeshetek. Újpest Színház bérlet 
4. előadás. Ady Endre Művelődési Ház
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A mi kertünk
Nem mindennapi elfoglaltsága van 
az Újpesti Homoktövis Általános is-
kola diákjainak. Május 16-án megnyi-
totta kapuit a Közösségi kert, ahol a 
gyerekek megtanulhatnak vetemé-
nyezni, komposztálni, virágot ültetni, 
helyesen locsolni.

– Megnyertük a Telekom által hirdetett Hello Hol-
nap, a fenntartható fejlődésért kiírt pályázatát, így 
egy éven keresztül a Kortárs Építészeti Központ 
munkatársai segítettek kiskertünk megtervezé-
sében és megvalósításában – meséli dr. Földesiné 
Gyöngyösi Klára, az iskola igazgatója.  Az iskolában 
tíz évvel ezelőtt még működött egy ehhez hasonló 
tankert és a gyerekek akkor is nagyon lelkesen vet-
tek részt a gondozásában. 

– Sok-sok éve tanítok itt és nagyon sajnáltam, 
hogy ez a terület hosszú évek óta kihasználatlan, így 
mikor hallottam a pályázatról nem haboztam – me-
séli Rad Istvánné az iskola tanára, kinek ötlete és az 
annak nyomán benyújtott pályázat mára zöldellő 
kiskertet ad. 

 A kert művelésében és gondozásában a diákok, 
a szülők és a tanárok is egyaránt részt vesznek, a si-
ker pedig tagadhatatlan. Derékig ér a borsó, piros-

lik az eper, séta közben pedig a bazsalikom illatát 
hordja a szél. 

A kiskert gondozásában Újpest Önkormányzata 
is segít támogatásával, a Tófalva utca felöl is bejárat 
nyílt a kert gondozásában közreműködő szülőknek, 
így a kert nyáron sem marad magára. 

A pénteki megnyitón Házlinger György, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IV. tan-
kerületi igazgatója gratulált a kezdeményezéshez, 
a közönség soraiban dr. Molnár Szabolcs alpolgár-
mester is helyet foglalt.

 A költségek csökkentése érdekében kiépítettek 
egy esővízgyűjtő rendszert, így az elmúlt időszak-
ban lehullott sok csapadék nem csupán bosszanko-
dásra adott okot. 

A megnyitón már a saját termésű snidlinggel dí-
szített falatkákat kínáltak a diákok, ezzel egyértel-
műen cáfolva, hogy a mai gyerekeket csak a számí-
tógép érdeklné.  D. V.

Dallamfesztivál 
a város szívében
A szép idő beköszöntével egymást 
érik a szabadtéri rendezvények, ame-
lyek felüdülést és kellemes szórakozást 
ígérnek az újpestieknek. Újdonság-
ként szabadtéri könnyű- és komolyze-
nei kikapcsolódással várja az érdek-
lődőket az Újpesti Dallam Fesztivál.

Az áprilistól szeptemberig tartó programsorozat ke-
retében minden hónapban egyszer egy ingyenesen 
látogatható szabadtéri koncertet rendeznek meg 
Újpest szívében. Az első alkalommal, áprilisban a 

Shadows által inspirált Hundows együttes lépett fel 
a Szent György-napi Borünnepre kilátogatók örömé-
re is.

A fesztivál a Károlyi-szobrot körülölelő park-
ban várja a zeneszerető közönséget. Május utolsó 
szombatján 17 órától a város Házy Erzsébet-diák-
ösztöndíjjal kitüntetett tehetséges fi atal zenészei, 
Vörösváry Márton és Vörösváry Ibolya hegedűvir-
tuózok lépnek fel. 

A továbbiakban június 27-én a Koncertmuzsika 
zenekar, július 11-én a Duka Jazz, augusztus 23-án 
a Fourtissimo zenekar, szeptember 20-án pedig az 
Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei és művésztanárai várják a zeneszerető 
újpesti közönséget szívhez szóló dallamokkal.  U. N.

Tanévzáró koncert
Iskolánk, a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola május 
15-én tartotta hagyományos tanévzáró hangversenyét az Ady Endre Művelődési Házban. 

A telt házas koncert elején Bartók Béla önkormányzati képviselő nyújtotta át az újpes-
ti önkormányzat nevében a városzászlót Horváth Erika igazgató asszonynak. Az est foly-
tatásaként a növendékek évfolyamonként adtak számot az éves zenei tanulmányaikról. A 
hangszeres produkciókat kórusművekből válogatták.

Nagy sikert aratott a zárásként fellépő iskolai kamarakórus a Magyar Honvédség által 
az első világháború 100. évfordulójának emlékére megrendezendő országos kórusverseny 
döntőjére összeállított műsorával.  A pécsisek

Az önkormányzat nevében 
Bartók Béla képviselő adta 

át a városzászlót 
Horváth Erika igazgatónak

A gyerekek társaságában dr. Földesiné Gyöngyösi Klára igazgató

A meghívott 
vendégek az 
ünnepélyes

 átadón

Rad Istvánné és 
az iskola igazgatója 
a fűszernövények 
fejlődését követi 

nyomon

A Dallam Fesztivál első fellépője a Hundows együttes volt
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Jótékony fagyizáson a „lázárosok”
Az Andretti cukrászda, amely az Újpesti Cseritinek, az önkormányzat jótékonysági szerveze-
tének egyik támogatója, több száz hátrányos helyzetű újpesti gyermeket vendégel meg fagy-
lalttal a szünidő kezdetéig. A meghívásnak legutóbb a Lázár Ervin Iskola 100 diákja tett eleget. 

Kupakgyűjtő pontok

Jó kapcsolat és összefogás
Sorozatunkban olyan vállalkozásokat, szer-
vezeteket mutatunk be, amelyek segítik az 
Újpesti Cseriti kupakgyűjtési akcióját.

A Jópofa Kofa zöldségüzlet 
egyike azoknak a cégeknek, 
amelyek a jó ügy elkötelezettjei. 
Jelentős szerepvállalásuk annak 
is köszönhető, hogy nem csu-
pán boltként, hanem egyfajta 
kapcsolattartóként is működ-
nek. A vevőkör egy részét a la-
kótelepen működő Káposztási 
Családok Egyesülete teszi ki, de 
az ide betérők nem csak vásá-
rolni járnak hozzájuk. Antalics 
Tamás, az üzlet vezetője felidézte: a két évvel ezelőtti paneltűz 
után, amikor Wintermantel Zsolt azt kérdezte, gyűjtenének-e 
adományokat a tűz károsultjainak, igent mondtak, és ezt kö-
vetően bekapcsolódtak az Újpesti Cseriti kupakgyűjtésébe is. 
A kupakok száz kilogrammos nagyságrendekben gyűlnek ná-
luk, hiszen a környékbelieken kívül máshonnan is érkeznek ve-
vők, valamint társasházi gondnokokat is megkértek, hogy kap-
csolódjanak be a gyűjtésbe. 

– Nagy az összefogás – összegez a tulajdonos.
Mint ismert, a kupakokkal idén a tizenkét éves Nórit, a moz-

gáskorlátozott kislányt segíthetik az újpestiek.  MOA
Jópofa Kofa: 1048 Budapest, Sárpatak u. 2.

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

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

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

 
Hahóóó! Fotó! 

S
Hahó, Újpest! 2013. szep-
tember 5-én megszületett 
Bori Hunor, 4000 grammal 
és 58 cm-rel, a család nagy 
örömére. Köszönjük az aján-
dékcsomagot! A sok szép és 
hasznos holmit örömmel 
adjuk kisbabánkra.

A boldog szülők: Bori-
Komjáti Nóra és Bori András

Kotroczó Lilien 2013. de-
cember 15-én megérkezett! 
Köszönjük az ajándékcso-
magot, az aranyos bodykat 
és a pihe-puha kistakarót.

Szülei: Kotroczóné Varga 
Anikó és Kotroczó Tamás

Köszönjük az ajándékcso-
magot. Kislányunk, Juhász 
Jázmin Anna három hó-
napos. Nagyon szeretek 
Újpesten lakni, mert sok 
a szép zöld park, ahol na-
gyokat szoktunk sétálni. 

Édesanyja: Juhászné 
Tóth Lilla

T Á J É K O Z T A T Ó

Az Önkormányzat megbízásából elkészült az 
Újpest Városrendezési és Építési Szabályzata. 
A tervet az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) be-
kezdése alapján ránk rótt kötelezettség szerint 
2014. május 19-től  június 16-ig  közszemlére 
függesztjük. 

A kiállítás a Polgármesteri Hivatal István tér 15. 
szám alatti irodaépületének előcsarnokában 
munkaidőben tekinthető meg. A szabályozási terv, 
és rendelettervezete az Önkormányzat honlapján 
(ujpest.hu/hivatal_tevekenyseg/105/1) is megtalál-
ható. Az érdeklődők számára a hivatal ügyfélfoga-
dási idejében (hétfőnként 14:00 – 18:00, szerdán-
ként 10:00 – 17:00, péntekenként 8:00 – 12:30 óra 

között) a Főépítészi Iroda munkatársai konzultáci-
ós lehetőséget biztosítanak. A tervvel kapcsolatos 
konzultáció során az érdeklődők tájékoztatást kap-
hatnak a terv egészét, avagy annak bármely részle-
tét illetően, továbbá észrevételeiket a helyszínen el-
helyezett vendégkönyvben is rögzíthetik.

 WINTERMANTEL ZSOLT polgármester 
Újpest Önkormányzata 

A Lázár Ervin Általános Iskola diákjai bámula-
tos türelemmel várták ki, mire mindenki sor-
ra került. Volt aki tofi fi t, más oreót, akadt, aki 
csokis kekszet vagy Hupikék Törpikék elneve-
zésű fagylaltot választott magának.

– Nekem nyolc gombóc volt a rekordom 
fagyiból, de ma csak kettőt eszem – árulja el 
egy nagyobb lány.

– Hupikék Törpikék és citromfagyit kértem 
ma, éppen a színe miatt tetszett meg az előb-
bi. Kísérletező típus vagyok, mindig más fa-
gyit próbálok ki – mondja János.

 – Örülök, hogy eljöhettünk, mert nagyon 

fi nom itt a fagyi, de azért is, mert így nem kel-
lett részt vennünk az 5–6. órán – tudjuk meg 
egy huncut mosolyú kisfi útól, Juszuftól.

Az Andretti pizzéria és cukrászda tulajdo-
nosa, Csiszár Benedek több éve segíti felaján-
lásával az Újpesti Cseritit, és fogadja az iskolá-
sokat egy-egy fagyira.

– Minden magyar ember számára természe-
tes dolognak kellene lennie az alulról építkező 
összefogásnak, hiszen csak így visszük valamire. 
Ha segítünk egymásnak, úgy gondolom, a Jóis-
tentől többszörösen visszakapjuk. Én ezzel tu-
dok segíteni – fogalmaz az üzletvezető. G. R.
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Hosszú idő után először most va-
sárnap játszhat ismét kupagyőzele-
mért szeretett és nagy múltú fut-
ballklubunk, az Újpest FC. Ezúton 
szeretném közvetíteni az újpesti 

polgárok, az újpesti drukkerek és 
a focirajongó gyerekek jókívánsá-
gait a csapat minden játékosának, 
az edzőnek és mindenkinek, aki a 
klubnál a közös sikerért 
dolgozik. Szeretném 
biztosítani a csapa-
tot arról, hogy egész 
Újpest szorítani fog 
értük. 

Nemcsak a klub-
nak, de a városnak 
is rendkívül fontos 
ez a mérkőzés. Mi, 
újpestiek hosszú évek óta elő-
ször drukkolhatunk komoly 

országos sikerért a labdarúgásban. 
Bajnokságot tizenhat, kupát tizen-
két éve nyertünk utoljára. A vasár-

napi Magyar Kupa döntője tör-
ténelmi esemény szá-

munkra, és szeret-
ném, ha ezt min-
denki teljes szív-
vel átérezné. Ami-
kor magukra húz-
zák a csapat me-
zét, nemcsak 
tudniuk, de érez-
niük is kell, mit 
jelent rajta a két 

csillag! Önök most nyer-

hetnek egy komoly kupát, amire 
egész életükben büszkék lehetnek, 
a klub hőseivé válhatnak, és egy-
ben saját játékosi, edzői rangjukat is 
emelhetik. 

Az újpestiek nevében arra kérem 
Önöket, adjanak bele mindent! Har-
coljanak értünk!

Egyúttal minden Újpest-szur-
kolót arra biztatok, legyünk ott a 
Puskás Ferenc Stadionban minél 
többen, buzdítsuk sportszerűen és 
elszántan, újpesti szívvel a lila-fehér 
fi úkat!

Újpest, 2014. május 19.
WINTERMANTEL ZSOLT

Újpest játékosai és 
a szakmai stáb részére

Hajrá, 
Újpest!

Egy gombostűt sem lehetett leej-
teni kedden este az egyik népsze-
rű újpesti étterem különtermében. 
Persze, nincs mit csodálkozni a dol-
gon, hiszen az UTE Baráti Kör szer-
vezésében egy igazi labdarúgó-le-
gendát várt a vendégsereg. A bará-
tok, az egykori játszótársak, sport-
vezetők köszöntötték Újpest dísz-
polgárát, a 75. születésnapját ün-
neplő Göröcs Jánost. 

Titi bácsi a meglepetéstől és a meg-
hatottságtól alig tudott megszólal-

ni – pedig ez tőle szokatlan –, ami-
kor Újpest díszpolgárának, dr. Somos 
Andrásnak a rövid köszöntője után a 
mikrofonhoz lépett. El-elcsukló han-
gon köszönte meg a meglepetést 
– többen eskü alatt vallották, hogy 
nem tudott az összejövetelről –, majd 
röviden csak annyit mondott: remé-
lem, találkozunk még mások születés-
napján is.

Göröcs Jánost, az ötszörös ma-
gyar bajnok labdazsonglőrt az UTE, a 
Baráti Kör, a labdarúgóklub és az 

Öregfi úk-csapat is megajándékozta, 
de a korábbi játékostársak, haverok 
sem érkeztek üres kézzel. Titi bácsi 
meg is jegyezte, lehet, tehertaxit kell 
fogadnia az ajándékok elszállításához. 
A köszöntést vacsora és kötetlen be-
szélgetés követte, a régi, feledhetet-
len történetek mellett a jövő heti ku-
padöntőről is szó esett. Göröcs János 
természetesen újpesti győzelmet vár.

– Ha úgy játszanak a fi úk, mint a 
Debrecen elleni bajnokin, nem kétséges, 
hogy a miénk lesz a kupa – jelentette ki.

Még az eredményt is megjósolta. 
Szerinte 2-1-re nyer a csapat a Puskás 
Ferenc Stadionban. (gergely)

A Diósgyőr csapatát vár-
ja a Magyar Kupa döntő-
jében az Újpest FC. A li-
la-fehér labdarúgók nagy 
menetelés után jutottak 
a fi náléba, és már csak 
egyetlen győzelem hiány-
zik az Újpest kilencedik 
kupagyőzelméhez.

Tizenkét évvel ezelőtt emelhették fel 
utoljára az újpesti futballisták a dí-
szes serleget. Bizony, hosszú idő eltelt 
azóta, hogy a Megyeri útra került a 
kupa. Most itt a lehetőség, hogy egy 
esztendeig újra az Újpest FC vitrin-
jében díszelegjen a serleg. A főpró-
ba jól sikerült, hiszen az utolsó hazai 
bajnoki mérkőzésen önbizalom-
növelő győzelmet aratott – 6-1-re 

ütötte ki a Kecskemét gárdáját – 
Nebojša Vignjevic csapata. Persze, a 
kupadöntő egészen más, és az ellen-
fél sem adná alább a győzelemnél.

Göröcs János születésnapi köszön-
tésére több régi játszótárs is megje-
lent, akik Titi bácsi ünneplése mel-
lett sok szót ejtettek a döntőről. Ké-
szítettünk egy összeállítást arról, 
hogy ki hogyan látja az esélyeket.

Várhidi Pál, Újpest díszpolgára: Ha, 
már eddig eljutottak a fi úk, szerintem 
biztos a végső győzelem. Tippem: 2-1.

Nagy László olimpiai bajnok: Lila 
a vérem, mit is mondhatnék? 2-1-re 
nyerünk!

Őze István, az UTE klubigazgató-
ja: Győzni fogunk, mert jól sikerült a 
főpróba. Szerintem most jobb csapat 
az Újpest, mint a DVTK. Tippem: 1-0.

Szentmihályi Antal, az Újpes-
ti Dózsa válogatott kapusa: Nagy 
meccs lesz, és döntetlen. Tehát a 
büntetők döntenek, amelyek után 
mi örülhetünk.

Göröcs János, Újpest örökös baj-
noka: Ha úgy játszanak a srácok, aho-
gyan legutóbb vagy éppen a Debre-
cen ellen, akkor nyer 2-1-re a csapat. 

Véber György, az Újpest egykori 
játékosa: Szerintem az Újpest az esé-
lyesebb. Én úgy látom, hogy lassan 
magára talált a csapat, igaz, elég ké-
sőn. Úgy vélem, 3-1-re győz az Újpest.

Borbély László, az Újpesti Dó-
zsa egykori kapusa: Végre összeállt a 
csapat, így aztán biztos a győzelem. 
2-1-re nyerünk.

Nem nehéz az összegzés. Minden-
ki győzelmet vár. Remélhetőleg a 
csapat nem okoz csalódást. 

Hajrá, Újpest!  GERGELY GÁBOR

Fotó: Kerekes G
yörgy

Csak a győzelem az elfogadható eredmény

Nevezetes szülinap

Göröcs János, az ünnepelt

1970-es Komló elleni kupagyőztes csapat
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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
� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászá-
rók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakí-
tását vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss 
Ernő, tel.: 06-30 447-4853

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

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

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

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

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

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

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. Ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vécék 
cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089 

Egészség
� Tisztelt Pácienseink! A korábbi évekhez ha-
sonlóan ismételten kérjük Önöket, hogy akik 
két éve nem jártak nálunk, szíveskedjenek szű-
rővizsgálatra bejelentkezni. Szeretettel várjuk 
Önöket! Dr. Bágyon Szilvia és dr. Bokor Tamás, 
tel.: 370-0945

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

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

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!

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

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

� 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

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

� Újpesten eladó 414 m2-es építési telek bontandó 
épülettel. A telek beépítettségi lehetősége 65%. Az in-
gatlan csendes, forgalommentes utcában van, a köz-
lekedés kiváló, 30-as, 147-es busszal a városközpont 
pár perc. I.á.: 13,8 M Ft, érdeklődni: 06-30 224-9004

� Gödön a fürdőhöz közel szeretnél lakni, eladó 60 
m2-es ház, 311 m2-es telekkel, közművel. I.á.: 15,8 M 
Ft. Beszámítok I-II. em. erkélyes, 1,5 szobás lakást 6 
M Ft-ig+kp. Tel: 06-30 607-0219

� Bp. IV. kerület, Virág u. II. em., 34 m2-es, Ny-i fekvé-
sű, klímás, redőnyös, vízórás, termosztátos, radiáto-
ros, kitűnő állapotú lakás egyedi konyhával, tulajdo-
nostól tehermentesen, 7,39 M Ft-os irányáron eladó. 
Ingatlanosok, kérem, ne hívjanak! Tel: 06-70 530-7645

Albérlet 
� Albérletet keresek kb. 37 m2-eset Újpesten. Tel.: 
06-1 370-0546, délután 5 órától.

Oktatás
� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal ma-
tematikatanár szakos egyetemi hallgató. Házhoz 
megyek, e-mail: matek@zrob.hu, tel.: 06-30 572-7416

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

Régiség
� Készpénzért vásárolok régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, régi pénzt, játékot, diafilmet, 
jelvényt, festményt, ezüstöt, porcelánt, bútort, akár tel-
jes hagyatékot is. Lomtalanítást vállalok. Régi dolgait te-
gye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-20 924-4123

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

Utazás
� Újpesti baráti társaság autóbusztúrát szer-
vez VIII. 9-től 14-ig Erdélybe az ezeréves határig, 
Gyimesbükkig. Kolozsvár, Torda, Torockó, Korond, 
Parajd, Békás-szoros, Szent Anna-tó, Csíksomlyó, 
Gyergyó, Gyimes stb., érdeklődni: 06-20 575-9153

Üdülés
� Zalakaroson a Napfény üdülőszövetkezetben 
másfél szobás apartmanban (max. 5 fő részére) 
üdülési turnus 2014. május 28-tól június 10-ig ön-
költségi áron átadó. Tel.: 06-1 233-0636

Garázsvásár
� Kirakodóvásár – garázsvásár! Várunk minden kedves 
érdeklődőt, akár eladná feleslegessé vált holmiját, akár 
olcsón szeretne értékes dolgokhoz hozzájutni. Május-
ban minden szombat–vasárnap 9-től 14 óráig. IV. 
ker., Fóti út 58/a (Diegóval szemben), 06-30 408-8077

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

Friss hírek, 
tudnivalók:

 ujpest.hu!

Már 17 500-an kedvelik 
az Újpest-Káposztásmegyer                 oldalt!    

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó
 közösségéhez! Az Újpesti Közéleti TV-nek is van 

már Facebook oldala, amely szintén tetszésre méltó 
és egyre több tévés anyag elérhető rajta. Az ujpest.hu 
weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.
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Akciók három 
napon át
Újpesti Piacnap – megéri! 

Hétköznapi akciók! Az adott napokon reggel 
7 órától a következő termékek vásárolhatók az 
Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok és 
az önkormányzat nagy sikerű kezdeményezése 
nyomán, rendkívül kedvező áron:

MÁJUS 27., KEDD: SERTÉSHÚSAKCIÓK
A Kedves Hentesnél a Virágcsarnokban az 
oldalas és a lapocka 999 Ft/kg, a tarja és a comb 
1050 Ft/kg, a karaj 1150 Ft/kg, a füstölt csülök, a 
füstölt csemegeszalonna, a lángolt kolbász és a 
bőrös virsli 999 Ft/kg-os áron kapható.

MÁJUS 28., SZERDA: 
BAROMFIAKCIÓK
Az O.K. Hús Kft.-nél a csirkecomb 699 Ft/kg, a ka-
csa far-hát 169 Ft/kg, a pulykacombfi lé 1099 Ft/kg.

Az A & A Kft.-nél a csirkemellfi lé 1299 Ft/kg, a 
kacsanyak 499 Ft/kg, a kacsa far-hát 199 Ft/kg, a 
pulykamellfi lé 1599 Ft/kg.

MÁJUS 29., CSÜTÖRTÖK: 
ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK
•  Az 1. szektorban a Dream Com True Kft.; 
•  a 2. szektorban az Er-So-Moon Kft., a Tuti-Pari 

Kft. és a Peter-YNWA Kft.;
•  a 4. szektorban az Ego-Hábián Kft., a DCS Sales Kft., 

a Sárgarépa Kft., a Marsi Fruit Kft., a Szugyó Kft.;
•  a Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye Kkt., 

a Mákszemek Trade Kft., Zsemberi Sándor és 
Teilinger Imre;

•   a Duna sétányon a Czipra-Gyümi Kft. a zöldsé-
geket, gyümölcsöket kínálja 10-20-30 százalé-
kos árengedménnyel. (x)

Keresse az „Akciós”
 zászló(ka)t!

Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

A keresztrejtvény be-
küldendő soraiban ez-
úttal is egy bölcseletet 
rejtettünk el. A meg-
fejtéseket, kérjük, jut-
tassák el szerkesztősé-
günkbe 2014. június 
2- ig. Levélcímünk: Új-
pesti Napló szerkesz-
tősége, 1043 Budapest, 
Tavasz u. 4., Újpesti 
Kulturális Központ – 
Ady Endre Művelődé-
si Ház. A megfejtése-
ket a szerkesztoseg@
u j p e s t i m e d i a . h u 
e-mail címen is fogad-
juk. Kérjük, postací-
müket internetes leve-
lükben is jelezni szíves-
kedjenek. Az Újpesti
Napló 2014. május 9-i 
lapszámában megje-
lent rejtvényünk he-
lyes megfejtői közül 
Fróna Béláné, Kiss 
Istvánné, Kiss Tibor 
és Ruszki Sándor ol-
vasóinknak kedvezett 
a szerencse. A nyerte-
sek az Újpest Márka-
bolt utalványait vehe-
tik át. Nyereményük-
ről levélben kapnak 
értesítést.

Gyermeknap a piacon
A gyermeknap alkalmából a Kiscsarnok ele-
jén a Lacikonyha Bt. 80 db kislángost, 80 db 
kis palacsintát és szörpöt kínál a gyerekeknek, 
Juhász Zoltán cukrászdája pedig 100 gombóc 
fagyival kedveskedik.
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Vár a nyári napközis tábor!
Kedves Szülők, Gyerekek!
Hamarosan újra nyitja ka-
puit az újpesti napközis 
tábor a Bródy Imre Gim-
náziumban (Budapest IV., 
Langlet u. 3.). Egészen pon-
tosan június 30-tól augusz-
tus 19-ig várjuk a tábort 
igénybe vevő gyerekeket.

A programok a tavalyi 
nyárihoz hasonlóan fog-
nak alakulni, egy-két újab-
bal kibővülve. Ízelítő a heti 
eseményekből, amelyek 
idén is hetente ismétlőd-

nek: ÚKK színes programjai, állatkert, Aquaworld, Halassy uszoda, Tarzan Park, 
Medvepark, Lepkemúzeum, sípálya, falmászás, látogatás a hulladékfeldolgozóba, 
a tűzoltóság bemutatója, fagyizás, kézműveskedés, kerékpártúra, hajókirándulás. 

Unatkozni biztosan nem fogunk, mert a programok sokasága, sokszínűsége 
minden gyereknek izgalmas nyarat kínál.

Kérdezd a tavaly nyári táborozókat, vagy kattints a Bródy honlapjára!
Jelentkezési lap a Bródy portáján vagy iskoládban az osztályfőnöködnél. A jel-

zett idő alatt a szociális étkeztetésben részesülő gyerekek ellátását biztosítjuk.
Érdeklődni Balogh Arankánál lehet, tel.: 06-70 339-6621.
 GICZY BÉLA igazgató

Hajrá, Újpest!
Felsorolni is lehetetlen, mert száznál is több helyszí-
nen zajlanak május 21-én, szerdán, lapunk nyomdá-
ba indulásakor a Kihívás Napjának újpesti eseményei. 
A Legsportosabb Város kitüntető cím helyben tartásá-
ért ezrek sportolnak már éjszaka óta. A végeredmény 
csak később lesz ismert. Hajrá, újpestiek!

nnnn
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