
ÚJPESTI TARZAN PARK
Ezekben a napokban újpesti óvo-
dások és iskolások már Tarzanként 
„tesztelik” a Tábor utcában, közel két-
hektáros ligetes területen hamarosan 
megnyíló élményparkot.   8-9. oldal

A NÉPSZIGET LEZÁRVA 
A Duna áradása miatt a polgármester 
elrendelte az I–III. fokú árvízi védeke-
zést, szerda déltől lezárták a Népszi-
get teljes területét, mindenki bizton-
ságban van.         4-5. oldal

KAFFKA MARGIT EMLÉKÉRE
Ady Endre „nagyon-nagy író-asszony-
nak” nevezte Kaffka Margitot, a Nyu-
gat nemzedékének tagját, akire most 
már márványtábla emlékeztet a Pé-
csi-iskola homlokzatán. 2. oldal

KABÁT AZ ÉV JÁTÉKOSA
Kabát Péter remek szezont zárt, az 
MLSZ Szakmai Bizottsága a lila-fehé-
rek házi gólkirályát is jelölte a megtisz-
telő Év Játékosa díjra, amelyet Illés Bé-
lától vehetett át.  13. oldal
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Június 4-én, a nemzeti összetartozás nap-
ján, az 1920-as trianoni békeszerződés alá-
írásának évfordulójára emlékezve Újpest 
számos pontján voltak határon túlról érke-
zett vendégek jelenlétében megemlékezé-
sek. A gróf Esterházy János téren elültették 
az összetartozás tölgyfáját.  3. oldal

A múlt és 
jövő napja
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Fennállásának százharmincadik, zeneiskolai 
működésének pedig huszonötödik évfordulóját 
ünnepli a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola.

Újpest legrégebbi iskolájának – amely korábban 
a Komját- és a Lőrinc-iskola nevet is viselte – diákjai 
május 30-án gálaműsorral, 31-én koncerttel, június 
1-jén pedig Kaffka Margit emléktáblájának felavatásá-
val ünnepeltek. A gálaműsor az Ady Endre Művelődé-
si Házban zajlott, ahol a Pécsi-díjak kiosztásával kez-
dődött az ünnepség. A tantestület titkos szavazással 
Sebestyénné Cseke Ilona tanárnőnek, valamint Farkas 
Petra 7. é osztályos és Horváth Zsuzsanna 7. z osztá-
lyos tanulónak ítélte oda a rangos elismerést. Másnap 
a Hubay Jenő Zeneiskolában az intézmény negyedszá-
zados évfordulóját köszöntötték koncerttel. 

Többszörös jubileum

Tábla hirdeti 
Kaffka Margit 
emlékét 

Mamák, babák
és papák a 
szülinapi partin
Fennállásának 25. évfordulóját meg-
ünnepelendő, a születésnap jegyé-
ben szervezett gyermekműsorokat 
és prevenciós céllal előadásokat a Ga-
lopp utcai Védőnői Szolgálat május 
utolsó péntekére. A lezúduló eső sem 
zavarta a jó hangulatot, a szabadtér-
re tervezett programokat azonnal 
befogadta a szemközti Közösségi Ház.

Majkó Mariann, a kétéves Max anyu-
kája elmondta: – Elsősorban a bábelő-
adás és a néptánc miatt 
érkeztünk, Max már fo-
gékony az ilyen mű-
sorokra, ráadásul 
több kisgyermekes 
családot is ismerünk 
a rendelőből. Az 
egészségügyi elő-
adások is érdekel-
nek, hiszen olykor 
egymásnak ellent-
mondó dolgokat 
hallunk-olvasunk 
étrendről vagy 

terápiajavaslatról, jó helyre tenni az 
információkat a védőnők segítségével.

– Mi első kézből értesültünk a ren-
dezvényről, hiszen anyukám védő-
nő – mondja Orbán-Vida Orsolya. 
– Kamilla első baba, így jó, hogy anyu-
ra mindig számíthatunk, ez főleg az 
első hónapokban jelentett biztonsá-
got. Most a bábelőadás és a népzene 
kedvéért kerekedtünk fel – fűzi hoz-
zá az anyuka.

Dr. Csomai Zita természetgyó-
gyász, a Fit-Forma vezetője ezúttal 
kettős szerepben volt jelen: – Szíve-
sen tartottam ismeretterjesztő elő-
adást, ráadásul itt lakunk, és a két-
éves kisfi ammal a védőnői szolgálat 

tanácsadásait is igénybe ve-
szem. Nagyon jó dolog, 

hogy ilyen barátságos, 
családias hangulat-
ban tölthetjük a dél-
előttöt. 

Kép és szöveg:
 B. K.

Együtt a tisztább 
Újpestért!
Június első szombatján kutyapiszok-
mentesítési akcióra várt minden-
kit Újpest Önkormányzata, ezúttal 
Káposztásmegyerre, a Megyeri út és 
a Homoktövis utcai körforgalomnál 
lévő parkba. 

Az Állatmentő Liga és a Rex Alapít-
vány mellett a Káposztási Családok 
Egyesülete csatlakozott a kezdeménye-
zéshez. A takarításhoz szükséges eszkö-
zöket ezúttal is az önkormányzat bizto-
sította a Városgondnokság segítségével.

Az egyesület elnöke, Smohay Fe-
renc, feleségével és három kisgyer-
mekével érkezett: – Hiszem, hogy a 
tavalyi akciónk, amikor a nagyjátszó-
téren szedtük össze a kutyapiszkot, 
ösztönözte az önkormányzatot, hogy 
elindítsa a Nem Nagy Dolog! kam-
pányát. Mi nem kutya ellenesek va-
gyunk, ugyanakkor úgy gondoljuk, 
hogy az  ürüléket össze kell szedni.  

Hladony Sándor önkormányzati 
képviselő elmondta: – Fontos, hogy 
ez a szép park tiszta legyen, de még-
is az a leglényegesebb, hogy mosta-
ni tevékenységünk a Homoktövis ut-
cai szombati forgalomban „kirakat-

ba” került és felkeltjük az érdeklődést 
a szemléletváltozás érdekében.  

Páli József önkormányzati képviselő 
Tellesz Endrével és Timkó Antallal dol-
gozott: – Örömmel tapasztalom, hogy 
kevés az ürülék, többre számítottam. 
Talán a gondozottság is fegyelmezi a 
kutyatulajdonosokat. 

(Bővebben: www. ujpest.hu)  B. K. 

TÜRELMET KÉRNEK
Nagy érdeklődéssel kísérik az új-
pestiek az önkormányzat Nem 
Nagy Dolog! kampányát. Az ön-
kormányzat ezúton is türelmét 
kér mindazoktól, akik az elmúlt 
napokban igényeltek, de még nem 
kapták meg a készletet. A feldol-

gozás folya-
matos, az 
átadásba 
az Állat-

mentő Liga 
is besegít.
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EMLÉKTÁBLA KAFFKA 
MARGITNAK
Szombaton délelőtt Né-
meth Edit Éva önkormány-
zati képviselő leplezte le 
Kaffka Margit (1880–1918) 

emléktábláját a Lőrinc utcai intézmény homlok-
zatán. A jogelőd intézményben az írónő öt évig 
tanított. A képviselő asszony rövid köszöntőjé-
ben emlékeztetett arra, hogy Kaffka Margit Ady-
hoz, Babitshoz és Kosztolányihoz hasonlóan a 
Nyugat munkatársa volt, és nem csupán szépíró-

ként, hanem (többek között Újpesten) pedagó-
gusként is dolgozott, több tankönyvet is írt. Új-
pesten töltött évei alatt, 1907–1912 között, eme 
időszak élményeinek hatására írta meg szépiro-
dalmi munkái közül a Színek és éveket.

Németh Edit Éva szerint a táblát állíttató ön-
kormányzat gesztusa azért is fontos, mert Kaff-
ka Margit munkássága kevésbé él a köztudat-
ban, Ady Endre pedig nagyra becsülte az egyéb-
ként négy év alatt öt tankönyvet megíró, Újpes-
ten tanító írónőt. (Bővebben: www.ujpest.hu)
 M. ORBÁN ANDRÁS

(Bővebben:
 www.ujpest.hu)

Kamilla a mamájával

Kaffka Margit pedagógusként 
eltöltött  újpesti éveire 

Németh Edit Éva képviselő 
emlékeztette a jelenlévőket



 

Jó helyre, Újpestre 
került a kupa
Rekordszámú résztvevő indult el má-
jus 22-én reggel a Kihívás Napjának 
újpesti rendezvényein, hogy a tavalyi 
második helyezés után idén a győze-
lemre törjön. 

Újpest Önkormányzata idén a Sportos Újpest! prog-
ramsorozat jegyében új alapokra helyezte a szerve-
zést, és a résztvevőknek sokszínű, egész napos prog-
ramot kínált, amelynek lebonyolításában az idén 
128 esztendős Újpesti Torna Egylet és az Újpest FC 
is részt vállalt. Köszönet az újpestieknek, és köszö-
net Újpestnek, hiszen a hetvenezres lélekszám felet-
ti települések versenyében Újpest nyerte a Kihívás 

Napját. A Magyar Sport Házában május utolsó nap-
ján Wintermantel Zsolt vette át a győzelemért járó 
díszes serleget és az oklevelet a Magyar Szabadidő-
sport Szövetség képviselőjétől.

– Mit érzett, amikor megtudta a végeredményt? 
– kérdeztük a polgármestert.

– Boldogságot – válaszolt. – Nagyon készültünk 
arra, hogy végre legyőzzük az eddig mindig előt-
tünk végzett Székesfehérvárt. A közös munka, a 
jó szervezés és elsősorban az újpestiek helytállása 
meghozta a sikert. Újpestet eddig egy igazán spor-
tos városnak ismerték, mostantól már a legsporto-
sabb város büszke cím tulajdonosai vagyunk.

– A győzelem kötelez. Jövőre már mindenki min-
ket akar legyőzni…

– Vállaljuk a kihívást, felvesszük a kesztyűt. 
Coubertin báró úgy mondta, nem a győzelem, ha-
nem a részvétel a fontos. Osztom a véleményét, de 
azért mi nagyon büszkék vagyunk, hogy megnyer-
tük a versenyt. (g)

Határon túli vendégekkel 
a nemzeti összetartozás napján 

A múlt és 
jövő napja
Június 4-én, a nemzeti összetartozás 
napján, amelyet az 1920-as trianoni 
békeszerződés aláírásának évfordu-
lójára emlékező nemzeti emléknap-
ként iktatott törvénybe az Ország-
gyűlés, Újpest számos pontján vol-
tak megemlékezések.  

Délelőtt nyílt meg az Erdély virágai című, az építé-
szetet és Erdély más kulturális értékeit bemutató 
interaktív fotókiállítás a Karinthy Frigyes Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Az 
eseményt elsőként Wintermantel Zsolt, majd dr. 
Bereczki Ibolya, a Szentendrei Néprajzi Múzeum 
(skanzen) főigazgató-helyettese és dr. Pozsony Fe-
renc néprajzkutató, a Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem professzora méltatta. 

Újpest Önkormányzata határon túli magyarok 
képviselőivel tartott faültetéssel egybekötött megem-
lékezést kora délután. A Gróf Esterházy János téri ün-
nepségen részt vett Berényi József, a szlovákiai Ma-
gyar Közösség Pártjának elnöke is.

A Magyarországot jelképező tölgyfát az ünnep-
lők az Összetartozás Fájának nevezték el, a földet, 
amelybe a fát ültették, az elcsatolt magyar terüle-
tek tizennyolc helyszínéről hozták. 

Wintermantel Zsolt többek között arról szólt, 
hogy Újpest kiemelten ápolja határon túli kapcso-
latait. 

– E helyen a magyarság szelleme vesz körül ben-
nünket, az összesen tizenkilenc tájegységről hozott 
föld pedig közös kiállás múltunkért, jelenünkért és 
jövőnkért. Noha erőszakkal szétszabdalt bennün-
ket a történelem, nem mondhatunk le egymásról, 
és sok év után nemsokára újra közösen küldhetünk 
képviselőket az Európai Parlamentbe.

Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő hangsú-
lyozta: Újpest mindig is fontosnak tartotta, hogy 
ápolja a kapcsolatot a diaszpórában élőkkel, meg-
becsülje kiemelkedő személyiségeik emlékét.  Ezt 
követően Th. Dr. Karaffa János PhD, a Pázmáneum 
Polgári Társulás védnök-elnöke, valamint Horváth 
Zoltán atya, Újpest díszpolgára közösen szentelték 
fel az Összetartozás Fájának szánt tölgyet. 

Többek között a  határokon átívelő összetarto-
zásról beszélt az önkormányzat június 4-i, kora esti 
megemlékezésén a Szent István téren a polgármes-
ter. Wintermantel Zsolt a kölcsönös felelősségválla-
lásról is szólt, dr. Pozsony Ferenc, a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem professzora pedig ugyancsak kiállt 
az aktív kapcsolattartás mellett. Az ünnepségen az 

Anyai fájdalom című szobornál, amelyet az újpes-
tiek trianoni emlékművükként tartanak számon, 
együtt koszorúzott Wintermantel Zsolt, dr. Pozsony 
Ferenc és dr. Tahon Róbert jegyző. 

A polgármester a zabolai Gyöngyharmat 
Néptáncegyüttes műsora után arra emlékeztetett: 
az  Országgyűlés három évvel ezelőtt döntött úgy, 
hogy azok számára, akiknek felmenői a történelmi 
Magyarország területéről származnak, megkönnyíti 
a magyar állampolgárság felvételét, június 4-ét pe-
dig a nemzeti összetartozás napjává nyilvánítja. 

– Az egyszerűsített honosítási eljárásnak köszön-
hetően 370 ezren (!) vették fel a magyar állampol-
gárságot – emelte ki a számadatot, majd felhívta a 
fi gyelmet: amellett hogy az összetartozás lehetőség 
minden magyar számára, egyben felelősséget is je-
lent.

Dr. Pozsony Ferenc professzor arról szólt: találkoz-
ni, erőt meríteni, jövőt építeni jöttek ide, hiszen kul-
túránk és identitásunk összeköt bennünket, majd 
Csoóri Sándor szavait idézte, miszerint „látnunk kell 
egymást, hogy láthatók legyünk, hallanunk egy-
mást, hogy hallhatók”.  

 M. ORBÁN ANDRÁS
Részletes tudósításaink: www.ujpest.hu
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Az Anyai fájdalom című szobornál 
együtt koszorúzott Wintermantel Zsolt, 
dr. Pozsony Ferenc és dr. Tahon Róbert

Dr. Pozsony Ferenc professzor a 
Szent István téri megemlékezésen
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udapest Főváros Védelmi Bizottsága június 
4-i esti rendkívüli ülésén a miniszterelnök 
által bejelentett veszélyhelyzet miatt átvet-

te az árvízvédelmi védekezés irányítását, amely fel-
adatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
gal, a Helyi Védelmi Bizottságokkal, a civilszerve-
zetekkel, a mentőszolgálatokkal és az önkormány-
zatokkal együttműködve végzi. 

Az Országos Vízjelző Szolgálat jelzése alapján 875 
cm-es vízállás várható, így Wintermantel Zsolt a IV. 
kerületi Védelmi Bizottság határozata nyomán júni-
us 5-étől, szerda déltől lezáratta a Népszigetet. A ti-
lalom betartatását és a vagyonvédelmi feladatokat 
a rendőrök és az újpesti polgárőrök közösen végzik. 

KITELEPÍTÉSEK ÚJPESTEN IS
Az Újpesti Helyi Védelmi Bizottság június 5-én hatá-
rozott a Duna hullámterében tartózkodó személyek 
kitelepítéséről, illetve az ott élő állatok védelméről. 
A polgármester által aláírt határozat szerint az 
evakuálást azonnal meg kell kezdeni, és legké-
sőbb június 7-én délig be kell fejezni. Ez azt je-
lenti, hogy ez után az időpont után még saját fele-
lősségére sem tartózkodhat senki a hullámtérben. 
Wintermantel Zsolt ennek érdekében felkérte a 
rendőrség helyileg illetékes szervét, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. 

A polgármester felkérte a hullámtérben, illetve az 
ártérben tartott állatok gazdáit, hogy gondoskodja-
nak a megfelelő ellátásról és életfeltételekről. Ameny-
nyiben az állattartó nem tesz eleget törvényi kötele-
zettségének, a hatóság hivatalból elszállítja és elhelye-
zi az állatokat, és megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Á r v í z  2 0 1 34

B

Lezárták a Népszigetet

Rekordárvízre 
készülnek
A Duna 875 cm-es várható vízállá-
sa miatt június 5-én, szerdán délben 
lezárták a Népszigetet. A folyó júni-
us 10-én tetőzik, a rendkívüli hely-
zet miatt számos közlekedési válto-
zással is számolni kell.

Ezzel párhuzamosan helyszíntől függően I–III. 
fokú az árvízvédelmi készültség, a folyó várhatóan 
jövő hétfőn tetőzik. 

Az újpesti polgármesteri hivatalban szükség sze-
rint hétvégi munkavégzést is elrendelhet a jegyző. 
A védekezésről és az életbe léptetett változásokról, 
a segítségnyújtás lehetőségeiről összeállításunkban 
olvashatnak.

ÖNKÉNTESEKET VÁRNAK
A fővárosban összesen húsz helyszínen folyik nagy 
erőkkel a védekezés, ezek közül két kiemelt terü-
let a Margitsziget és a Római-part. Újpesten jelen-
leg nincs szükség önkéntesekre, azonban aki itt, a 
lakóhelyén szeretne segíteni, az ujpest@arviz.hu cí-
men regisztrálhat. Elkél viszont az azonnali segítség 
a Margitszigeten, ahová a Margit híd felől lehet be-
jutni. (A 26-os busz kedd óta nem közlekedik.) Aki a 
fovaros.katasztrofavedelem.hu címen regisztrál, a 
központi irányítás által megadott legkritikusabb he-
lyeken segítheti a munkálatokat, az aktuális helyzet-
ről pedig a fovaros.katasztrofavedelem.hu oldalon 
olvashat. Önkénteseket vár a Vöröskereszt is.

VÁLTOZÁSOK A KÖZLEKEDÉSBEN
A rekordmagas árvíz miatt az egyéni és a tömeg-
közlekedésben is számos változást hoztak. Néhány 
óra különbséggel lezárták a pesti és a budai alsó 
rakpartot, rövidített útvonalon jár a 2-es villamos, 
a 3-as metrót munkanapokon sűrűbben közleked-
tetik, utóbbi öt perc helyett négypercenként jár.

Átmenetileg megváltozott a 204-es busszal elér-
hető H5-ös szentendrei HÉV menetrendje is. A sze-
relvények végállomása a felszínre, a Margit híd lá-
bához kerül, a követési idő 8 percre nő, Békásme-
gyer és Kaszásdűlő között viszont újabb szerelvé-
nyeket állítanak be. Utóbbi állomástól az Árpád 
híd pesti hídfőjéig pedig HÉV-pótló buszokat indí-
tanak, amelyekkel a sűrűbben közlekedtetett 1-es 
villamost lehet majd könnyebben elérni, de ugyan-
csak sűrűbben járnak a 4-es és a 6-os villamosok 

Az árvíz miatt új hely-
színen rajtol a Generali 
Gyerek Sziget

Amint korábban lapunkban megírtuk, 
Újpest Önkormányzata és a Sziget Kft. 
együttműködésének köszönhetően 
idén is ingyenes buszjáratok közleked-
nek Újpestről a Generali Gyerek Sziget-
re. A június 8-án rajtoló, négy hétvé-
gét felölelő ingyenes családi prog-
ram az első hétvégén az árvíz miatt 
a III. kerületi Flórián térre – azaz a 
Vörösvári út–Szőlő utca–Kiscelli út 
által határolt parkba – kerül át. 

Csak a helyszín lesz más, min-
den egyéb marad a régi: kedvenc 
előadók koncertjei – az első hétvé-
gén rögvest Halász Judit és a Kalá-
ka, kézműveskedés és ismeretterjesz-
tés, móka, kacagás. A programok iz-

galmas színfoltja lesz a Tábor utcá-
ban hamarosan kaput nyitó Újpesti 
Tarzan Park bemutatkozása. 

Újpest programjai 
a Generali Gyerek Szigeten
június 8–9. között:

–  Magicbox: logikai játék, konst-
rukciós építők; vizezős játék: 
Aquaplay (csatornarendszer); 

– Tarzan Park: játszótér

Természetesen idén is ingyen vár 
mindenkit a Generali Gyerek Sziget, 
reggel 10-től este 6-ig, szombaton és 
vasárnap, ahová az újpesti családok 

ingyenes buszjárat segítségével jut-
hatnak ki.

A busz indulási időpontja: 
–  a Flórián térre szombaton és vasár-

nap 10 és 16 óra között óránként; 
–  vissza Újpestre 10.30-tól 17.30-ig 

óránként.

Indulási hely: 
–  Újpesten, az István út Jókai utca 

és Petőfi  utca közti szakaszán 
(az új városháza mellett). 

–  Ezen a hétvégén a Flórián térről, 
a Vörösvári úti buszmegállóból 
(az Árpád hídra felhajtó oldalon).



Brunszvik Teréz-díjat kapott 
Erdősy Jánosné óvodavezető

Pedagógusnapi 
elismerés
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a pe-
dagógusnap alkalmából május 30-án, a Szépművésze-
ti Múzeum Barokk termében átadta a pedagógusnap 

alkalmából adományozható miniszteri díjakat. A tárcavezető ünnepi beszédében hangsúlyozta: a leg-
fontosabb, hogy annak a hivatásnak a presztízse, megbecsülése, amelyre rábízzuk gyerekeinket, unoká-
inkat, egyre nőjön, mert a megbecsülés és az önbecsülés mindig együtt jár. A távlati cél az, hogy aki az 
országot szolgálja, kiszámítható életpályája legyen.

Kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért, az óvodapedagógus képzés terén végzett kiemelkedő oktatói 
munkája elismeréseként Brunszvik Teréz-díjban részesült Erdősy Jánosné, a Homoktövis Óvoda óvodavezetője.

Díj a tehetséggondozásért
A pedagógusnap alkalmából május 31-én, pénteken adták át a Graphisoft 
Alapítvány a Magyar Matematika Oktatásért 2013 díjat a tehetséggondo-
zás terén országszerte kiemelkedő teljesítményt nyújtó matematikataná-

roknak. A rangos versenyeken minden évben több tízezer tehetséges 
diák méri össze tudását felkészítő tanáraik segítségével. Az idei díja-

zottak között ismét van újpesti pedagógus: Martonné Czemel Kata-
lin, a Babits Mihály Gimnázium tanára, aki Várkonyi Viktortól, az 
alapítvány vezérigazgatójától vette át az elismerést. 

A kitüntetett tanárnő 1998 augusztusa óta a Babits Mihály 
Gimnázium matematika–fi zika szakos tanára. Diákjai rendsze-
resen vesznek részt különböző szintű matematikai tanulmányi 
versenyeken. Évek óta nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondo-
zásra a szakóráin és a szakórákon kívül is.

Martonné Czemel Katalint az Újpesti Napló május 23-i lap-
számában kérdeztük arról, mi a matematikaversenyeken sikerrel 
szereplő diákjainak s egyben a pedagógusnak a titka. Tettük ezt 

azért, mert a Babits Mihály Gimnázium öt diákja nagy sikerrel szerepelt a 2012–2013. évi Arany Dániel ma-
tematikai tanulóverseny országos döntőjében, két kategóriában az első tíz helyezett közé jutottak. A ta-
nárnő két tanítványa, Szőke Márton az első helyen, Szalay Gábor pedig a tizedik helyen végzett. 

Gratulálunk!  B. K.

Újra 18 évesnek 
érezhették magukat
Ötvenéves érettségi találkozót tartott május utolsó nap-
ján az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépis-
kola 1963-ban végzett híradásipari tagozatos osztálya. 

Az A osztály 1959–1963 között tanult az akkor még Land-
ler Jenő Gépipari Technikum nevet viselő intézményben. Bár 

a több mint harmincfős közösség tagjai más-más életpályát futottak be, valamennyien fontosnak tartják 
az ötévente megrendezendő osztálytalálkozókat – mondja Lugosi Antal egykori diák. 

A fél évszázada érettségizettek ezúttal egy-egy díszoklevelet, „aranydiplomát” vehettek át egykori is-
kolájukban, ahol felkeresték osztálytermüket, és ellátogattak az alma mater múzeumába is. Ez utóbbi-
nak az ereklyéit ők maguk is gyarapították, hiszen a szervező osztálytárs gondoskodott arról, hogy az in-
tézménynek is maradhasson emléke az 1963-ban végzettekről.

Az ünneplők az iskolai találkozó után hagyományosan a Külvárosi kávéház felé veszik az irányt, ahol 
további régi emlékeik elevenednek meg. Miként Lugosi Antal fogalmazott, ilyenkor egy rövid időre újra 
tizennyolc éveseknek érezhetik magukat. (Bővebben: www.ujpest.hu) M. O. A.
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is. A HÉV-en bevezetendő változások időpontjáról 
lapunk megjelenésének idején, a vízállás függvényé-
ben döntenek, a többi módosítás június 5-én lépett 
életbe, és visszavonásig érvényes.

GYANÚS ADATGYŰJTÉS
A rendkívüli helyzetet kihasználva ismeretlenek a ka-
tasztrófavédelemre hivatkozva adatgyűjtésbe kezd-
tek, amikor is azt mérik fel, hogy az áldozatoknak mi-
lyen vagyontárgyaik vannak otthon. Budapest Fővá-
rosi Védelmi Bizottsága felhívja a fi gyelmet, hogy a 
katasztrófavédelem munkatársai jelenleg semmilyen 
adatfelmérést nem végeznek a lakosság körében, te-
lefonon tájékoztatást nem kérnek. Amennyiben még-
is információra lenne szükségük, kizárólag személye-
sen, egyenruhában, jelvény viselésével keresik meg az 
embereket. Ahogyan rendőrségi híreinkben többször 
hírt adtunk róla, fontos lehet például az álrendőrök 
kiszűrése, őket az újpesti kapitányságra betelefonál-
va lehet ellenőrizni, a valódi egyenruhások ugyanis 
megvárják a hívás végét. M. ORBÁN ANDRÁS

Friss árvízi információk: www.ujpest.hu

ÚJPEST BIZTONSÁGBAN
A Duna 8,75 méteres tetőzését vasárnap estére vár-
ják. A gondos előkészületi munkáknak köszönhető-
en a város biztonságban van, olyan védművet épí-
tettek, ami 9 méteres vízszintig ellenáll. Újpesten je-
lenleg nincs szükség önkéntesekre, Budapest továb-
bi részén viszont elkél a segítség.



A 10-es villamos az Újpesti 
Naplóban – emlékek, történetek 

Targoncás 
Pista téglái 
A Nagy Izzóba, a Törzsgyárba a főkapun, az iroda-
ház portáján és a Megyeri úti kapun lehetett bejut-
ni. A kapuknál porta működött, ahol a gyárba kor-
látok és forgók terelték be és onnan ki a dolgozókat. 
A belépés és a kilépés idejét csöngető órák rögzítet-
ték. A rendet a rendészet tartotta fenn. 

Kérték az igazolvány felmutatását, kifelé meg, 
hogy mutassuk a táskánkat. Őket még egy villogó-
berregő szerkezet segítette, amelyen a kifelé jövők-
nek le kellett nyomniuk egy kart, és akkor a szer-
kezet jelzett vagy nem. Akinél igen, annak be kel-
lett menni egy külön helyiségbe alaposabb átné-
zésre. Akinél nem, az csak megmutatta a táskáját, 
a rendész belepillantott, és mehetett tovább. 

A legenda szerint Aschner Lipót mondta: ha a 
dolgozók hazavisznek egy villanykörtét, mert kiégett 
az otthoni, az olcsóbb, mint fi zetni egy kapuőrséget.

A rendészeti legendák legnagyobbja az volt, ami-
kor állítólag a Megyeri úti vágányról egy teljes szál-
lítmány kokszot loptak el. Vagonnal együtt. 

A legcsekélyebb, amikor anyám csináltatott egy 
pár gombfocikaput nekem. Fából rakták össze, még 
hálót is tettek rá, és becsomagolták. Anyám kezé-
ben tartotta a kis csomagot, a szatyor fölött. A ber-
regő nem jelzett, a portás a szatyorba nézett bele. A 
kapuk az orra előtt hagyták el a gyárat.

De a csúcs az volt, amikor a rendészet főnöke 
„bejáráson” a vezérkarral a 4-es épületnél már az-
zal dicsekedett, hogy szervezete tökéletesen mű-
ködik. Erre az egyik tréfás kedvű vezető fogadást 
ajánlott neki: bármit kivisz a kapun észrevétlenül, 
mutasson rá valamire. A főrendész rövid nézelődés 
után az épületfalhoz támasztott, kb. háromméte-

res bronzcsőre mutatatott. A „vállalkozó” nézeget-
te, majd elment, és hozott egy krétát. A csövet le-
fektette a porta felé, jelet húzott a végénél a köve-
zetre. Aztán előretolta teljes hosszában a jelig, és a 
végénél újra jelet húzott. Így ért a kapuhoz. A por-
tások kinyitották a szárnyakat, és még segítettek is 
neki kijutni az utcára. Ő felállította csövet, állt a jár-
dán, nézett befelé, és mosolygott.

Legaranyosabb a targoncás Pista-sztori. A Rádió-
cső targoncása volt, úgy száguldozott kis járművén 
egyik épületből a másikba, át az udvaron keresz-
tül-kasul, mint a szélvész, nagy fékezésekkel, és nem 
hagyva szó nélkül az udvaron jövő-menő lányokat. 
Overall volt rajta, nyáron rövid ujjú ing, télen pu-
fajkakabát. És az elmaradhatatlan barna svájcisap-
ka, kackiás ferdén a fejébe húzva. Csupa kópéság és 
derű, szemében csibészes mosoly. De mindenhova 
időben ért, hozta-vitte az anyagot. 

Egyszer azt mesélte – Pest-közeli településen la-
kott –, hogy új házat épít.

– Honnan lesz neked annyi pénzed Pista? – kér-
deztük tőle.

– Nem kell ahhoz pénz – felelte nevetve –, min-
dennap hazaviszek egy téglát az aktatáskámban. 
Ha észreveszi a portás, majd azt mondom: megint 
megtréfáltak a kollégák. 

RÉTI JÁNOS, T-emlékkönyv, www.tizesvillamos.hu

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Újpest akkor és most XXX. rész
Archív képünk 1968–1970 körül készült a frissen át-
adott Izzó-lakótelepen. A kép jobb oldalán az 1–15-
ös szalagház, a bal oldalán a 2–8. számú négy négy-
emeletes épület látható. Az Izzó-lakótelep hozzáve-
tőlegesen kétezer lakásból áll, elnevezése nem hiva-
talos, hanem a Tungsram gyár korabeli nevéből, az 
Egyesült Izzóból származik. Arra utal, hogy az lakó-
telep építésének célja a gyárban dolgozó több ezer 
ember lakáshelyzetének javítása volt. A Bródy Imre 
utca zsákutca, mert a végén a Vadgesztenye utcai 
utolsó családi ház áll a tűzfal mögött. A lakótelep 
építése 1966-ban kezdődött, 1975-ig 930 lakást ad-
tak át a Fóti út és a Szilas patak közötti területen, 

A Bródy Imre utca 

amely a háború előtt a Károlyi-majorság terüle-
te volt. Tehenészet, tejcsarnok, intézői ház, cse-
lédlakások álltak rajta.

Az utca névadója, Bródy Imre dr. (1891–1944), 
fi zikus, kutatómérnök Gyulán született. Az egye-
temen Eötvös Loránd tanítványa volt. A Tungs-
ram laboratóriumában 1923-tól dolgozott, a krip-
tonlámpa feltalálója, 1930. augusztus 11-én jegyez-
ték be a szabadalmát, amely pár éven belül az egész 

világot meghódította. A második világháború ide-
jén a Tungsram vezetése elérte, hogy munkájának 
fontosságára való tekintettel mentesüljön a depor-
tálás alól, de önként csatlakozott családjához. A 
mühldorfi  koncentrációs táborban lelte halálát.

Az utcakép az eltelt évtizedekben sokat válto-
zott, árnyas fák, gondozott cserjék teszik ottho-
nossá a lakótelepet, amelynek lakásai kelendőek 
ma is. B. K. 

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

6 K ö z t é r
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A cseresznyevirágzás a tavaszt köszönti. Itt a 
nyár, a meleg érzését a piros színű gyümölcsök 
reprezentálják. 

A cseresznye lédús, édes gyümölcs, magas életta-
ni értékekkel. 100 g cseresznyében 65-70 kcal, 0,9 g 
fehérje, 1,3 g rost, 13 g szénhidrát, 10-15 mg C-vita-

min van. Jelentős mennyiségű vasat, niacint, ribofl avint, 
biotint, pantotensavat, folsavat tartalmaz. A sok vitamin és ásvá-
nyi anyagainak révén hozzájárul a fogak és a csontok fejlődésé-
hez, a szervezet sav-bázis egyensúlyának megtartásához. Értékes 
karotonoidokat tartalmaz, mint a béta-karotin, lutein, zeaxantin. 
Hatásos fájdalom- és gyulladáscsökkentő, az ízületi panaszokra 
is kedvezően hat. Összetevőinek köszönhetően tisztító hatású a 
húgy-, az ivar- és az emésztőszervre, és székrekedésre is jó a magas 
rosttartalma végett. Savtartalma miatt jó hatású lehet vesekő ese-
tén. Idegnyugtató, bőrtisztító, a hormontermelést optimalizálja. 

Már napi 25 dkg cseresznye vértisztító hatású, csökkenti a vér 
húgysavtartalmát. Legjobb, ha evés előtt fogyasztjuk, gyorsan 
emészthető. A cukorbetegek is fogyaszthatják, mert a cukortar-
talom nagy része cellulóz.

A tavaszi egy hónapos fogyókúra kedvelt gyümölcse a cse-
resznye. Remekül tisztít napi 1,5 kg cseresznye és sok folyadék 
fogyasztása hetenként háromszor. A tápanyagokkal feltöltődik a 
szervezet, nem leszünk fáradtak.

A cseresznyét fogyaszthatjuk nyersen, így a legértékesebb, de 
főzhetünk levest, mártást, kompótot belőle. Nem hiányozhat a 
nyári gyümölcsös ételekből, süteményekből. Kellemes illatával 
csalogató a cseresznyés rizs- vagy darafelfújt, rétes, pite és linzer. 
Szépen díszíthetünk vele desszerteket, tortákat, salátákat. Télen 
is élvezhetjük fi nom ízét, ha befőzünk lekvárt, dzsemet, befőttet. 

LETTNER 
ANNAMÁRIA 

dietetikus

A cseresznye a fi atalság 
és a megújulás jelképe

Sporttáborok az aktív 
nyári szünetért
Nyári napközis táboraink tartalmas és 
hasznos elfoglaltságot kínálnak elsősor-
ban alsó tagozatos gyermekek számára. A 
napi két sportfoglalkozás, két más foglal-
kozás mellett a szabad játék és a pihenés 
is biztosítva van. A táborokban van egy ki-
rándulós nap is, például: Parlament, Lipóti 
Pékség, Lepkemúzeum, Maki Játszóház stb.

Sport–angol tábor: június 17–21. 
„Indiános” sporttábor: június 24–28.
„Zöld béka sport-környezetvédő” tábor: 
július 1–5.
„Egészséges életmód és okos torna” tábor 
5–8 éveseknek: július 8–12.
„Csajos tábor” 11–14 éves lányoknak: au-
gusztus 5–9.
Sport- és barkácstábor: augusztus 12–16.

Könnyítésként SZÉP-kártyát is elfogadunk a 
szabadidőzseb terhére. A táborokról továb-
bi információt a Fit Forma Stúdió helyszí-
nén, a Király utca 13. alatt személyesen, vagy 
a 06-70 336-7773-as számon kaphatnak. (x)

Az újpestieknek a szolgáltatásainkból 
10% kedvezményt biztosítunk a táborok árából 

a hirdetés felmutatása után.

Reumatológia és lézerterápia
Az élet számos területén sikerrel alkalmazott lé-
zerfény a reumatológiai gyakorlatban egyfajta 
fi zioterápiás kezelési lehetőség, amely során a fényt 
mint fi zikai energiát használjuk fel a gyógyításra. 

Az eljárás lényege a biostimuláció, ami annyit 
jelent, hogy a sejtek légzési, energetikai folyama-
tába beavatkozva a gyógyulási folyamatokat fel-
gyorsítja, helyreáll az anyagcsere, ezért gyulla-
dás- és ödémacsökkentő, valamint fájdalomcsil-
lapító hatású.

A lágylézer pozitív hatású terápiás lehetőség a heveny izomfájdalmak: 
lumbágó, nyaki becsípődések, valamint kezdődő ízületi kopásokból adódó 
problémák, a teniszkönyök, a sarokcsontkinövés okozta gyulladás, a váll-, 
térd-, kézkisízületek, bokaízületi fájdalmak, gyulladások, sérülések okozta 
panaszokkal szemben és sok egyéb esetben. (x)

Újpestieknek a kupon felmutatásával 10 százalék 
kedvezmény vehető igénybe július 9-ig.

ÚJPESTI SAJTÓ AZ ÚJPESTI SZOLGÁLTATÓKÉRT

Dr. Balogh Zsuzsanna főorvos reumatológiai és lézerterápiás 
magánrendelése a Jókai Patika Orvosi rendelőjében

 (Bp., IV., Árpád út 77.). 
Rendelési idő: kedden 14-től 17 óráig

Előzetes bejelentkezés: 06-20 216-1240
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Ismét egy egyedülálló létesítménnyel gazdagodik 
Újpest, amely egyszerre kínál tartalmas szórako-
zást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Tábor ut-
cában, közel kéthektáros, ligetes területen talál-

ható park különlegesen ötvözi egy pihenőpark és 
egy hatalmas, egyedi játékokkal teli játszótér elő-
nyeit. Kellemes sétaútjai mentén tematikus elren-
dezésben eddig soha nem látott játékok várnak 

felfedezésre, árnyas pihe-
nőterületein pedig ké-
nyelmes padok és pik-
nikterek váltják egymást. 
A park teljes területe zárt, kerí-
téssel körbevett, biztosítva ez-
zel a biztonságos szórakozást és 
a szülők, kísérők nyugalmát. A 
szolgáltatásokat gyermekmos-
dó, baba-mama szoba 
és a park területén 
díjmentesen hasz-
nálható pingpong-
asztalok, tollasszettek, műanyag 
kismotorok és a homokozójátékok 
teszik teljessé. A szaladgálásban meg-
fáradt apróbb és nagyobb vendégeket 

Egyedülálló szabadtéri családi játszópark Újpesten

Közös szenvedélyünk a játék
Hamarosan megnyitja kapuit Újpest új szabadtéri családi játszóparkja, a 
Tarzan Park, egy Budapesten is egyedülálló szórakoztató létesítmény, ahol 
az aprók és a nagyok, sőt a felnőttek is megtalálhatják mindazt, amire szük-
ségük lehet ahhoz, hogy igazi élménnyel gazdagodjanak. Ezekben a napok-
ban újpesti nagyóvodások és kisiskolások már igazi Tarzanként „tesztelik” a 
parkot. A felvételek láttán nem kétséges: a lurkók remekül érezték magukat.
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pedig a ké-
nyelmes ét-

kezés helyszínéül 
szolgáló Tarzan 

Terasz ízletes fa-
latokkal várja.

A Tarzan 
Parkba be-
térő ven-
dég olyan 

világba csöppen, ahol bármi megtör-
ténhet, ahogy Tarzannal is olyan ka-

landok estek meg, amelyek könyvlapok 
oldalaira, fi lmek kópiáira kívánkoztak. 

Ám itt nem csupán erejét és ügyességét 
teheti próbára az aprónép, de leleményes-

ségére és fantáziájára is szüksége lesz. 

Kipróbálhatja, hogyan kell egyensúlyozni a 
fák tetején, milyen átlendülni egy mélységes sza-
kadék felett, miként hintáznak a majmok a ma-
gasban, de rájöhet, hogyan terjed a hang egy 
csövön keresztül, s milyen dallamú a harangjá-
ték. Ha pedig kikívánkozik az erdők mélyéről, kis 
időre akár várkapitánnyá vagy hercegnővé is vál-
hat. Egy biztos: aki ide belép, hagyjon fel min-
den valósággal!

Rohanó életünkben elengedhetetlen, hogy 
néha kiszakadjunk a hétköznapok valóságából, 
és egy olyan világba csöppenjünk, ahol mi, fel-
nőttek is újra gyermekké válhatunk. Ahol el-
merülhetünk egy közös homokebédfőzésben, 
felülhetünk egy hintára, rúghatjuk a focit, vagy 
csak csöndesen megpihenhetünk egy fa tövé-
ben.

A közös játék különleges és páratlan aján-
dék, hiszen kevés olyan elfoglaltság van, amellyel 
a család minden tagját boldoggá tehetjük. És ke-
vés olyan hely van, ahol a család minden tagja jól 
érezheti magát. A játéknak tehát helyet kell biz-
tosítani: legalább olyan csodahelyet, mint ami-
lyen csodadolog a játék maga. Ezért kelt életre ez 
a mesebeli játszópark: a Tarzan Park, amely hama-
rosan várja az újpestieket is!  G. R.

A Tarzan Park megnyitásáig csatlakozzatok a 
www.facebook.com/TarzanParkUjpest oldalra,  
és kövessétek a tartalmát, mert érdekes, izgal-
mas játékokkal ingyenes belépőket lehet nyerni! 
Az óriás játszótér közösségi oldalának már több 
mint 1600 követője van, csatlakozz Te is!
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képvise-
lő június 13-án, csütörtökön 16-tól 17 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz-
iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) 
Bejelentkezés: H–P 11–18 óráig a 369-
0905-ös telefonszámon. 
 Fidesz Újpesti Szervezete

TISZTELT ÚJPESTIEK!
A Fidesz megkezdte aláírásgyűjtő 
akcióját a rezsicsökkentés megvé-

dése érdekében. Az újpesti Fidesz-irodában 
az alábbi időpontokban tölthetik ki az íve-
ket: Hétfőtől péntekig 11.00–18.00. 
Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányza-
ti képviselők június 10-én, hétfőn 17-től 18 
óráig, Bartók Béla önkormányzati képvise-
lő június 11-én, kedden 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád 
út 56. Tel.: 369-0905. Dr. Szabó Béla önkor-
mányzati képviselő június 24-én, 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
A KDNP tisztelettel értesíti az újpesti 
választópolgárokat, hogy Szalma 

Botond képviselői fogadóóráját június, 
július és augusztus hónapban szünetelteti. 
A következő fogadóóra 2013. szeptember 
2-a, a szokásos időpontban és helyen: 18 
órától az Újpesti Kulturális Központ 
Közösségi Házban (IV., Lóverseny tér 6.). 
Az esetleges kérdéseiket a kdnpujpest@
gmail.com címen természetesen bármikor 
feltehetik. Sürgős esetekben a 210-98005-ös 
telefonszámon is kereshetnek bennünket.

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő (LMP), fenntartható fejlődési 
tanácsnok fogadóórája minden szerdán 
18–19 óra között, vagy előzetes egyeztetés 
alapján bármikor.
Újpesti LMP-iroda: 1041 Budapest, István 
út 22. Tel.: 06-20 390-0566. E-mail: ujpest@
lehetmas.hu. Honlap: ujpest.lehetmas.hu. 
Facebook.com/LMPujpest

MEGHÍVÓ
FELTÉTEL NÉLKÜLI ALAPJÖVEDELEM – 
Film és Fórum
El tudja képzelni, hogy minden állampol-
gár élethosszig kapjon családi pótlék jelle-
gű havi juttatást, nemre, életvitelre, isko-
lákra és munkaviszonyra tekintet nélkül? 

Garantált alapjövedelemmel senki sem 
dolgozna? Pénzért robotolás vagy alkotó-
munka? Az Ökofilmklub nyitott, ingyenes, 
civil és közéleti jellegű, pártpolitikától 
mentes rendezvény. 

Újpesti Polgár Centrum, 1042 Bp., 
Árpád út 66. 2013. június 7., péntek 17.30
Részletek a Jó szomszédság blogon: 
joszomszedsag.blog.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 
369-4205-ös telefonszámon, hétköznap 
14-től 17 óráig hívható – bármikor; Szabó 
Gábor önkormányzati képviselő minden 
hónap első hétfőjén 17-től 18 óráig az 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezeténél (1046 Budapest, Nádor u. 1.) 
tartanak fogadóórát. Horváth Imre önkor-
mányzati képviselő minden hónap első 
szerdáján 17 órától tart fogadóórát a 
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnáziumban (1046 Budapest, Bőrfestő 
u. 5–9.).

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezete

www.mszpujpest.hu

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

Újpesti műsortükör
Június 6., csütörtök
GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÁSOK
� 18.00: Géczi Ildikó akvarell-kiál-
lítása. Június 23-ig. Újpest Galéria

Június 7., péntek
GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÁSOK
� 18.00: Vajda János fotókiállí-
tása. Június 23-ig. Újpest Galéria

SZÍNHÁZ, KULTÚRA, ZENE
� 18.00: Kóstoljunk bele ebbe, 
ABBA! Musicalshow 2 részben. A 
Petőfi Musical Stúdió előadása. 
Ady Endre Művelődési Ház

Június 8., szombat
GYERMEKES CSALÁDOKNAK 
� 10.00–17.00: Tanévzáró gyer-
meknap. Rex Állatsziget

Június 9., vasárnap
ZENÉS EST
� 17.00–21.30: Hétvégi randevú. 

Játszik a Szilver zenekar. Ady Endre 
Művelődési Ház

Június 11., kedd
GYERMEKES CSALÁDOKNAK 
� 9.30–11.00: Babajátszó. 
Keddenként. Ifjúsági Ház
� 10.00–12.00: Szoptatási 
tanácsadás. Lóverseny téri 
Közösségi Ház

ELŐZETES PROGRAMOK
KISKALANDORTÁBOR
� Június 17-től 21-ig, 8-tól 16 óráig: 
kiskalandortábor 7–11 éveseknek. 
Díja: 19050 Ft/hét, testvéreknek 
kedvezményt adnak. Jelentkezés a 
KFMH közművelődési csoportjá-
nál, hétköznap 8-tól 17 óráig.

FÜGGÖNY ELŐTT 
– FÜGGÖNY MÖGÖTT
� Június 15-én 15 órakor: Legyen 
a délutánod a színházé! A 

Drámapedagógiai Nevelést Segítő 
Alapítvány által működtetett Őze 
Lajos Művészeti Iskola drámajá-
ték- és színjátszás-kommunikáci-
ós képzése folyik három csoport-
ban az Ady Endre Művelődési 
Házban. A színjátszó csoportok 
produkcióit tekinthetik meg az 
érdeklődő gyerekek és szüleik. 
Jegyár: 700 Ft.

GYERMEKTÁNCHÁZ
� Június 16-án 10-től 12 óráig 
Szent Iván-napot tart a Bem 
Néptáncegyüttes az Ady Endre 
Művelődési Házban. A kézműves-
foglalkozáson nemezelés folyik, a 
tánchoz duda adja a talpalávalót. 
Belépőjegy: 500 Ft. A programot a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

HANGVERSENY
� Június 9-én, vasárnap 19 órától 
a Laudate Kórus és barátainak 
hangversenye az Újpest–
Kertvárosi Szent István templom-
ban.(IV., Rákóczi tér 4-6.) A belé-
pés díjtalan.

Horvátország gyermekei 
Európa gyermekeinek
A IV. kerületi Horvát Nemzetisé-
gi Önkormányzat, mint társszerve-
ző, szeretettel várja az érdeklődőket 
a Klinci s Ribnjaka zágrábi gyermek-
kórus Horvátország gyermekei Eu-
rópa gyermekeinek címmel megren-
dezendő koncertjére. Az eseményen 
fellép Alan Bjelinski együttese és a 
kórus egykori tagjai. Időpont: 2013. 
június 9., 18 óra. Helyszín: Újpes-
ti Kulturális Központ – Ifjúsági Ház.

A koncert védnökei: dr. Ivo 
Josipović, a Horvát Köztársaság el-
nöke és dr. Áder János köztársasági 
elnök. A belépés ingyenes.

Megnyti ó ÚJ!Közösségi Színtér

Mindenkti  szeretettel várunk!

K gggg
Káposztásmegyer II.
Megyeri út 207. D épület

2013. június 7.
15.30 Tekergõ bábszínház:

Cilike, a hiszékeny egérke

Programok:

 WINTERMANTEL ZSOLT
Újpest polgármestere
ünnepélyes átadás

Újpesti Kulturális Központ
www.ujkk.hu   

arcfestés

légvár
lufibohóc

kézmûves foglalkozások
bemutató foglalkozások

www.ujpest.hu

15 - 19 óráig 

16.30



Borítékolhatóan telt házas nótaműsorra várták az Ady Endre Művelődési 
Házba május utolsó napján a magyar nóták kedvelőit. A kora estébe nyú-
ló nótaműsort hagyományosan László Mária állította össze, a társszerve-
ző Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és Újpest Önkormány-
zatának támogatásával.

A hallgatóság jókedvűen búcsúzott a tovatűnő májustól, a pünkösdtől, és 
üdvözölte a (remélhetőleg mielőbb) beköszöntő nyarat. Az Ady Endre Műve-
lődési Ház színházterme most is zsúfolásig megtelt, az est a címadó „Piros pün-
kösd napján…” kezdetű dallal indult. A nótát Somogyi Erika adta elő, a műsor-
ban közreműködő Újpest Cigányzenekar kíséretével.

Csóka János Pál, az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke sa-
ját és egyben Újpest Önkormányzatának jókívánságait tolmácsolva idézte fel, 
hogy a nótaműsoroknak immáron tizenhárom éves hagyománya van Újpes-
ten, majd a hallgatóság három legidősebb tagját László Mária köszöntötte vi-
rággal. Ezután egymást követték a szebbnél szebb nóták. M. O. A. 

A tanév végéhez közeledve ez alka-
lommal is kiállításon tárja a nagy-
közönség elé a Kozma Lajos Faipa-
ri Szakközépiskola a végzős diákok 
vizsgamunkáiból összeállított kiál-
lítását. A fennállásának 130 éves év-
fordulóját köszöntő intézményben 
a vizsgaremekek kiállítása ízelítőt ad 
az ott folyó gyakorlati képzésről, a 

diákok tehetségéről és szakmasze-
retetéről. Jelzi továbbá az Újpesten 
nagy tradíciókkal rendelkező, folya-
matosan változó és megújulásra ké-
pes szakma klasszikus faipari termé-
kei mellett a dizájn igen fontos, el 
nem hanyagolható szerepét. A kiállí-
tás idei díszvendége a Mobilia-Artica. 
A vizsgaremekek június 25-ig tekint-
hetők meg, vasárnap kivételével min-
dennap 10 és 18 óra között. (Az isko-
la címe: IV., Deák u. 40.)  B. K.

Nyárköszöntő nótaműsor 

Vizsgaremekek

Minőséget olcsón!

Postacímünk:
1106 Budapest, Keresztúri út 8/A.
Tel.: 264-4555, fax: 264-4551 
mobil: 06-70-364-7433  
E-mail: terjesztes@dunakiado.hu

www.dunakiado.huAktuális sorozatainkat keresse az 
újságárusoknál és a Postán!
Rendelje meg közvetlenül  

a kiadótól, így akár 5 KÖTETET 
INGYEN KAP a sorozatból.

LEGYEN TAGJA  
ÖN IS!

Karl May Művei I. sorozat
30 részes könyvsorozat

I tK l M Mű il M Mű i

1490 Ft
kötetenként! 

A sorozat ára:
43.905 Ft helyett 
37.455 Ft.

Maria Treben  
előadásai

12 részes könyvsorozat

MaMa iria Treben

995 Ftkötetenként A sorozat ára:11.440 Ft helyett 10.000 Ft.

Nagy csaták
26 részes könyvsorozat
N

1695 Ft
kötetenként 

A sorozat ára:
43.070 Ft helyett 

34.570 Ft.

1042 Budapest, Is
tván út 17-19.  

Az Ifjú
sági Ház főbejáratánál. 

Telefon: 231-7071  

Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig  

ujpe
st.h

u/m
ark

abo
lt

Új termékek, 

egyedi tervezésű 

mintával, csak nálunk!

Hátizsák 2700 Ft

Felnőtt és gyerek baseballsapka 900 Ft

Gyerek póló 1590 Ft

Női póló 1890 Ft

Férfi  póló 1990 Ft
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BETÖRŐT FOGTAK
Egy, az ott lévő zöldségüzletet gyanú-
san fi gyelő férfi hoz hívtak rendőrt a 
napokban a Külső Szilágyi úton. A ki-
érkező rendőrök észrevették, hogy egy 
fekete ruhás férfi  gyors léptekkel a Me-
gyeri út irányába futásnak eredt. Ezt 
követően az újpesti rendőrök a férfi  
után futottak, több alkalommal meg-
állásra szólították fel, de annak nem 
tett eleget. Végül a XV. kerület hatá-
rában fogták el, ruházatának átvizs-
gálásakor övtáskájából egy fekete szí-
nű símaszk, elemlámpa, szemeteszsák, 
szövetkesztyű, csípőfogó, rugós kés ke-

rült elő. R. Károly elismerte az általa 
előzőleg elkövetett bűncselekményt, 
betöréses lopás miatt kell felelnie.

KIÉGETT A KONYHA
Tűzoltók jeleztek rendőröknek egy la-
kástüzet, amely május 24-én ütött ki a 
Bárdos Artúr utcában. A rendőrjárőrök 
füstöt észleltek, majd befeszítették a la-
kásajtót, a szobában pedig megtalálták 
az ott lakó U. Imrét, akit kimenekítet-
tek. A helyszínen lévő tűzoltó elmond-
ta, hogy a lángok a gáztűzhelyről csap-
tak fel, ahonnan átterjedtek a párael-
szívóra és a konyhaszekrényre, ame-

lyek teljesen kiégtek. Az idegenkezűsé-
get kizárták, a konyhában csaknem há-
romszázezer forintos kár keletkezett. A 
helyszínre érkezett mentőápoló U. Im-
rét megvizsgálta, majd megállapította, 
hogy nem keletkezett sérülése, majd 
ezt követően a Fővárosi Gázművek Zrt. 
munkatársa is megérkezett a helyszín-
re, és elzárta a gázt.

ELHÚZÓDÓ VEREKEDÉS
Előbb a hajléktalanszállón, később a 
buszmegállóban is bántalmazta, vé-
gül tizenötezer forintot lopott egy férfi  
egy másiktól még május 25-én. Először 
a Madridi úti szálló fürdőhelyiségé-
ben ütötte pofon, majd később a Ber-
lini–Madridi út kereszteződésénél lévő 
buszmegállóban bántalmazta tovább 
áldozatát, akitől végül tizenötezer fo-
rintot vett el támadója. Az O. Árpádot 
megverő férfi  a pénz megszerzése után 
egy, a közelben fi gyelő társával a haj-
léktalanszálló irányába futott tovább. 
A kiérkező rendőrök a melegedőben 
megtalálták, majd az újpesti kapitány-
ságra előállították a két férfi t, akiket 
gyanúsítottként hallgattak ki. Rablás 
miatt folyik ellenük eljárás. M. O. A

Ú J P E S T I  S Z I R É N A Szépüljön Újpest 
szívében!
Ha szép, egyenes hajat szeretne anélkül, 
hogy hajmosás után hosszasan szárít-
gatni, majd hajvasalóval simítgatni kel-
lene, akkor a keratinos hajkiegyenesí-
tést Önnek találták ki. A kezelés folyé-
kony keratinnal történik, amely a haj és 
a köröm fő építőanyaga, és behatolva 
a haj belsejébe, puhítja, egészségesen 
fénylővé varázsolja a tincseket – mu-
tatja be újdonságukat Ács Istvánné, az 
üzlet tulajdonosa.

Ha nálunk jár, érdemes kipróbálnia 
a paraffi nos kézápolást, amelynek ha-
tására a durva, repedezett bőr bárso-
nyossá, puhává és rugalmassá válik. A 
kezelés ápoló és hidratáló hatása mel-
lett megelőzi a kéz öregedésének árul-
kodó jeleit. A paraffi nos kézápolást kú-
raszerűen érdemes alkalmazni. 
Az egész napos ülőmunka után izma-
ink szinte sóvárognak egy kis mozgá-
sért. Ajánlatainkból svéd, kötőszöveti, 
gyógy-, valamint szegmentmasszázst 
egyaránt választhatnak kedves vendé-
geink. Reméljük, minél több újpestit 
üdvözölhetünk üzletünkben. (x)

25%-OS KEDVEZMÉNYES KUPON
Hozz magaddal még egy embert 

és a kezelés egyikőtöknek ingyenes 
az új szolgáltatásainkra!



A sauvignon 
blanc-tól 
a merlot-ig
Nem túlzás azt mondani, hogy a tavaszi-nyá-
ri időszak legfontosabb eseményei a hétvé-
gi grillezések, azaz a kerti sütögetések. A ce-
remónia csúcspontja a borválasztás. Ebben 
nyújthat nekünk segítséget a Borháló újpes-
ti üzlete a Templom utcában.

Nyári kerti grillezésekhez nem érdemes drága, 
fajsúlyos, érlelt bort választani, inkább friss, hang-
súlyos savakkal rendelkező italokat fogyasszunk, 
legyen szó akár fehérről, akár vörösről. Ha igazán jó 
italt szeretnénk, és elbizonytalanodnánk a válasz-
tást illetőleg, keressük fel a Borháló újpesti üzle-
tét, ahol hét magyar történelmi borvidék minő-
ségi folyóborai közül választhatjuk ki a legmeg-
felelőbbet. A válogatott borokat forgalmazó ap-
rócska bolt nem elégszik meg azzal, hogy az új-
pestiek asztalára varázsolja a jobbnál jobb nedű-
ket, egyfajta kulturális missziót is vezet helyben a 
borkultúra megismertetésére. Havonta kóstoló-

kat rendeznek, hangulatos írásokat publikálnak 
a kulturált borfogyasztásról. Az üzlet különleges-
sége, hogy polcaikra vásárlói szelekcióval kerül-
nek a borok, azaz a behozni kívánt italokat kós-
tolóik alkalmával törzsvásárlóikon tesztelik le. 
Választékuk összeállításánál fontos szempont a 
jó ár-érték arány, így a közismert nevek mellett, 
mint a Takler, Mészáros Pál, Vincze Béla, Bujdosó 
vagy a Frittmann Pincészet, kevésbé ismert bo-
rászatok kínálata éppen úgy megtalálható ná-
luk. Borítékolható tehát, hogy tőlük nem távo-
zik senki üres kézzel! 

Ha a húsfélék mellé a kiváló italokat is beszerez-
tük, akkor pedig nincs más hátra, mint tüzet gyúj-
tani, ellazulni, felhagyni ügyes-bajos dolgainkkal, és 
inni egy kis örökkévalóságot, egy pohár bort. (x)

Képünk illusztráció

Minőségi termelői borok ÚJPESTEN

1041 Budapest, Templom u. 2.
A piac mellett, az Orosz cukrászdával szemben

H: 14-17:30  K-CS: 9-18:30  P: 9-20  
Szo: 7-18  V: 11-18

www.borhalo.com/ujpest

5% kedvezményt adnak minden 
termékük árából az újpestieknek.



Kabát Péter remek szezont 
zárt, amit szakemberek is 
elismertek, hiszen az MLSZ 
Szakmai Bizottsága a lila-
fehérek házi gólkirályát is 
jelölte az Év Játékosa díjra. 
Telkiben, a szövetség által 
rendezett gálán az Újpest 
FC támadója vehette át a 
megtisztelő díjat az egyko-
ri kiváló futballistától, Illés 
Bélától.

– Szeretném megköszönni a sza-
vazatokat, és azt is, hogy a szurko-
lók egész évben mellettem voltak – 
mondta Kabát Péter. – Nagyon sokat 
jelent számomra a cím, és megtisztel-
tetés, hogy Újpestre hozhattam a dí-
jat.

A csatár annak ellenére győzött a 
szavazáson, hogy a bajnokság haj-
rájában már nem léphetett pályára, 
ugyanis a Honvéd elleni mérkőzésen 
megsérült, így nem szaporíthatta to-
vább góljainak számát. 

– A Haladás-meccs előtt már együtt 
edzettem a csapattal, de az egymás 

közötti játékban ismét éreztem a 
combhajlító izmomban a fájdalmat. 
Konzultáltunk a stábbal, végül jobb-
nak láttuk, ha kihagyom a szezonzáró 
mérkőzéseket. Ugyanis ha újra meg-
sérülök, elszakadok, akkor az két 
hónapos kihagyást jelentett vol-
na. Pedig gólokkal akartam segí-
teni a csapatot. Ma már tudom, 
jól döntöttünk, mert a legfonto-
sabb, hogy a felkészülés kezdeté-
re egészséges legyek. Ennek érdeké-
ben, egy rövid pihenő után, egyéni-
leg elkezdem a futóedzéseket, 
szóval az alapozás ele-
jére rendben le-
szek – jelen-
tette ki az 
év játékosa.
 (GG)

1998. szeptember 18-án magánvállalkozásban Új-
pesten megalakult a Kiss Lenke Kosársuli. Alapító-
ja Kiss Lenke válogatott kosárlabdázó, valamint az 
egyesület első szakmai igazgatója, Gyimesi János. A 
szakmai vezetéshez csatlakozott később Bátor Vil-
mos, aki a KSI-ben Kiss Lenke edzője volt.

– Az első álmom beteljesült azzal, hogy meg-
születtünk – mondta Kiss Lenke. – Nehéz, küzdel-
mes éveket tudhatunk magunk mögött, de bát-

ran mondhatom, megérte. Igaz, az anyagiak miatt 
többször is megfordult a fejemben, hogy bedobom 
a törülközőt, de egy élsportoló soha nem adhatja 
fel a meccset. A gyerekek pedig mindig erőt adtak a 
folytatáshoz, hiszen látva a csillogó szemeket, tud-
tam, van jövőnk!

A Kiss Lenke Kosársuliba mindenkit szívesen látnak.
– Mi nem válogatunk a gyerekek között – folytat-

ta az alapító. – Minden érdeklődőt, legyen az akár 
kevésbé tehetséges is, megtanítunk a sportág alap-
jaira, és mindkét nemben lehetőséget adunk a gye-
rekeknek a sportolásra. A KLKS-ben az elmúlt más-
fél évtizedben törekedtünk arra, hogy az újpesti, a 
rákospalotai és a főváros észak-pesti agglomeráci-
ójában (Fóton, Dunakeszin, Veresegyházon, Gödöl-
lőn, Pécelen) élő gyerekek délutánonként ne az ut-
cán csellengjenek, hanem közösségben, megfelelő 
felügyelet mellett testi-lelki épülésüket szolgáló te-
vékenységet folytassanak.

– Miben tér el a KLKS a többi klubtól?

– Ha meg kéne fogalmazni, miben különbözünk, 
akkor a csapatszellem lenne az első. Csapatban, kö-
zösségben lenni jó. Egymásért, a kitűzött célért hét-
ről hétre küzdeni pedig semmivel össze nem hason-
lítható. Csapataink vidámsága, egymás és a kosárlab-
dázás iránti tisztelete, szeretete gyakran átsegíti tagja-
it a technikai, a tudásbeli különbségeken, nehézsége-
ken. Nálunk mindenki számít, és mindenkire szükség 
van. A győzelem közös öröm, a vereség közös bánat. 

– Úgy mondta, hogy az első álom megvalósult. 
Gondolom, akad még álma?

– Növendékeink, sportolóink száma meghaladja 
a négyszázat. Nagy álmom valósulna meg, ha vég-
re egy saját otthonra, teremre lelnénk itt Újpes-
ten. (gergely)

Kiss Lenke 328 alkalommal 
öltötte magára a magyar 
válogatott mezét. 1991-
ben végezte el a Testneve-
lési Egyetemet. 1969–70-
ben a KSI, 1971–77-ben a 

Bp. Spartacus, 1978–84-ben a Vasas Izzó, il-
letve a Tungsram, 1984–87-ben a belga BBC 
Koksijde, 1987–1988-ban a Charles Quint 
Bruxelles, 1989–91-ben ismét a Tungsram já-
tékosa. Négyszeres magyar bajnok, három-
szoros kupagyőztes. 1976-, 1978-, 1980-ban 
Európa-válogatott. 1983-ban az Eb-bronzér-
mes válogatott csapat tagja.

Kabát Péter: Örülök, hogy 
Újpestre hozhattam a díjat
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Már 13 416-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.

15 éves a Kiss 
Lenke Kosársuli
Mottó: „Egy sportcsapat a társada-
lomnak kicsinyített képe, a mérkőzés 
az életért való nemes küzdelem szim-
bóluma.” (Szent-Györgyi Albert)
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpest Márkaboltban vesszük fel. 
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, 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

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

� Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált gép-
kocsik 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

� Nyugdíjas asztalos ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL. 
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-
2023, 06-70 234-7759

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-
fajta redőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. 
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonika-
ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnis-
szerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

� Kisebb-nagyobb benti, kinti BURKOLÁSI MUN-
KÁK, javítások, bontások, megbízható szakembertől. 
Korrekt áron, minden kerületben, hétvégén és ün-
nepnapokon is. Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 
219-1624

Masszázs
� Horváth Anikó gyógymasszőr: frissítő, relax-, 
gyógymasszázs, talpmasszázs. Fájdalomcsillapí-
tás, vérkeringés javítása, izomfeszültségek, -le-
tapadások oldása. Cím: IV. ker., Újpesti SZTK II. 
em. 211. Hétfőn és szerdán: 9-től 15 óráig, tel.: 
06-30 526-2923

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jö-
vendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, 
munka-, üzlet- és sikermágia, tel.: 06-70 214-9230

Állást keres
� Felnőttképzési, szakképzési, valamint szakmai 
gyakorlatok koordinálása területén széles körű szak-
mai tapasztalattal rendelkező hölgy szeptembe-
ri munkakezdéssel állást keres, tel.: 06-20 988-6402

Jármű
� Toyota Yaris személygépkocsi, 2004-es kiadású, 
megkímélt állapotban eladó. Érdeklődni, tel.: 06-30 
323-6444 

In gat lant el ad
� Újpest központjában eladó 35 m2-es 10. eme-
leti, részben felújított 1 + 1/2 szobás tehermen-
tes öröklakás, klimatizált, új ablakok redőnyökkel, 
szúnyoghálokal ellátott, csendes parkra néző, tel.: 
06-20-319-6530

� Eladó Újpest központjában I. emeleti 54 m2-es, 
1+2 félszobás teljesen felújított klimatizált, mediter-
rán jellegű erkélyes, mely parkra néző, csöndes, te-
hermentes öröklakás, tel.: 06-20-362-7643

� Újpesten, jó helyen lévő teljesen felújított, át-
építés nélkül két lakássá alakítható, egyszintes 105 
m2-es családi ház, 390 m2-es parkosított kerttel el-
adó. Alkuképes, I.á.: 39,5 M Ft, tel.: 06-30 845-9029 

� Eladó lakás az Izzó-lakótelepen, magánszemély-
től, II. emeleti, 57 m2-es, 2 szobás, egyéni gázfűté-
ses, alacsony rezsivel, lodzsás, világos lakás. Új kon-
vektorok a szobákban, tárolóval, rendkívül jó lakó-
közösség. I.á.: 9,9 M Ft, ingatlanosok ne keressenek! 
Tel.: 06-70 259-4488

� Gyönyörű panorámás hegyvidéki gyümölcsös, 
kétszobás kis házzal (fűtés, víz, villany, kamra), nagy-
oroszi falu szélén remek közlekedéssel eladó. Állan-
dó lakhatásra alakítható. Rengeteg gyümölcsöt, 
szép hegyvidéki tájat, teljes berendezést adunk. Ár: 
2,8 MFt, tel.: 06-30-609-9681, 06-1-369-3336

� Eladó a Városkapunál, a Berzeviczy utcában 30 
m2-es, irodának és üzletnek is alkalmas, két bejára-
tos ingatlan. I.á.: 4,8 M Ft, tel.: 06-30 949-1835 

� Tulajdonostól eladó felújított, földszinti téglala-
kás négyemeletes házban, Újpest-Városkapu metró-
megállótól 50 m-re. Tehermentes azonnal költözhe-
tő. Friss festés, jó állapotú ablakok, új konyhabútor, 
új fürdőszobabútorok, fajanszok, új hőmennyiség-
mérős radiátorok, jó beosztású 2,5 szobás, 57 m2-es. 
I.á.: 9,3 M Ft, tel.: 06-70 512-4108

� Mogyoródi 340 négyszögöl telek eladó. Beépíthe-
tő, megosztható saroktelek. Esetleg művelésre bér-
beadó. I.á.: 3,3 M Ft, tel.: 06-30 734-7124 

� Hétvégi telek nemcsak hétvégére. Erdőkertesen, 
200 négyszögöles telken 15 m2-es ház, betonala-
pon, terasszal, 6 m2-es szerszámos kamrával, szőlő-
lugassal, vezetékes vízzel, villannyal eladó. Könnyen 
megközelíthető, rendezett terület. I.á.: 3,2 M Ft, tel.: 
06-30 954-4596

Ingatlant cserél
� Figyelem! Elcserélném újpesti, 37 m2-es, jó állapo-
tú lakásomat, vízóra, rács, kaputelefon, tároló van. 
Csere egy családi ház, amely 60 m2-ig jöhet szóba. 
Viszonylag jó állapotú, csendes környezetben van, 
Újpest környéke, ár megegyezés szerint. 14 M Ft-ig, 
tel.: 06-1 369-9781

Oktatás
� Matematikatanítást vállal matematikatanár-sza-
kos egyetemi hallgató. Házhoz megyek, tel.: 06-30 
572-7416

Régiség
� Katalin vásárol készpénzért, bútorokat, festmé-
nyeket, faliórát, karórát, zsebórát, csillárt, porcelá-
nokat, kerámiákat, szobrokat, hangszert, könyveket, 
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, levelezőlapot, bizsu-
kat, ékszert, tört aranyat, ezüstöt, borostyánt, tel-
jes hagyatékot, díjtalan kiszállással, hétvégén is! Tel.: 
06-30 308-9148

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, ezüstöt, porcelánt, bú-
tort, régi pénzt, diavetítőt, jelvényt, játék is érdekel. 
Teljes hagyatékát megveszem készpénzért, ne dob-
ja ki. Hívjon! Lakás-, pince-, padláslomtalanítás! Tel.: 
06-20 924-4123

Szolgáltatás
� 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

� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garan-
ciával. Nyári kedvezmény! „A” kategóriás hűtő-fű-
tő klímaberendezés beszerelve 140 ezer Ft. Tel.: 06-
30 864-5544; www.annauklima.hu 

KERESKEDELMI
 KÉPZÉSEK ÚJPESTEN

Folyamatosan indítunk élelmiszer 
eladó, boltvezető, kereskedelmi 

ügyintéző, pénztáros képzéseket. 
Részletfi zetés megoldható! 
Oktatás a délutáni órákban. 
Sikeres vizsga után mindenki 

O.K.7. bizonyítványt kap.
 Jelentkezni: 06-20-951-3357

fogászati 
szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

FOGCENTRUM

GYÓGYÍTÓ ISTENTISZTELET
SZERDA 17 ÓRA

Újpest, Váci út 13.
(Andretti üzletház, emeleti terem)
www.jimsanders.hu, www.ksze.org

Tel.: 06 20 224 98 14
A részvétel ingyenes. (x)

Nyári nyitva tartás
A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Király utcai könyvtára júni-
us 17. és szeptember 1-je kö-
zött az alábbi nyitva tartási idő-
vel várja olvasóit. 
Hétfőn: 13-tól 19 óráig
Kedden: 13-tól 19 óráig
Szerdán: ZÁRVA
Csütörtökön: 13-tól 19 óráig
Pénteken: 9-től 13 óráig
Szombaton: ZÁRVA

Egészségügyi és 
Diagnosztikai Központ, 
ahol professzionális szakembereink 
nyújtanak segítséget!
■ Fogászat ■ Szájsebészet ■ Implantológia ■
■ Fogszabályzás ■ Panoráma röntgen ■ 
■ Bőrgyógyászat ■ Kozmetológia ■
■ Melanoma szűrés ■ 
■ Ultrahang diagnosztika ■  
■ Aranyér-ambulancia ■ Sebészet ■  
■ Hidegkamra/Cryoterápia -190˚C ■ 
■ Laborvizsgálatok ■

Nekünk fontos az Ön egészsége!
Legyen Ön is partner ebben!

Kedvezmény -10%
1047 Budapest, Baross utca 99.

Tel.: (06-1) 231-01-38, (06-1) 231-01-39
Mobil: +36-30-519-8679 
E-mail: info@mdcclinic.hu

www.mdcclinic.hu
www.facebook.com/MDC.Clinic

A kupon beváltható 2013. augusztus 31. napjáig, előzetes bejelentkezéssel.
1 személy, 1 db kupont használhat fel, 1 tetszőlegesen kiválasztott kezelésre.
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:

kígyóuborka 199 Ft/kg-tól     

kovászolni való uborka 149 Ft/kg-tól 

paradicsom 350 Ft/kg-tól 

banán 299 Ft/kg-tól  

sárgarépa 120 Ft/cs.-tól 

gyökér 160 Ft/cs.-tól   

fejes saláta 100 Ft/db-tól 

kivi 199 Ft/kg-tól    

zöldborsó 598 Ft/kg-tól 

eper 598 Ft/kg-tól   

cseresznye 598 Ft/kg-tól 

meggy 698 Ft/kg-tól 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

 www.ujpest.hu/piac
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ezúttal is egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2013. június 17-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz 
u. 4., Újpesti Kulturális Központ – Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti 
Napló 2013. május 23-i lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Hélisz József, Szabó Józsefné, Varga Zsuzsanna, Vecseyné Máté Tünde. A nyertesek az Újpest Márkabolt 
utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést. 



SZENT IVÁN-ÉJI
Vigadalom

 JÚNIUS 21.
KÁPOSZTÁSMEGYER

BÓ́RÖNDÖS UTCA Kézmu”ves-

sörkülönlegességek

Dodgem

Pónilovaglás 

19.00  BANANAS

20.30  SZENT IVÁN-ÉJI HUJÁKOLÓK

21.15  BEM NÉPTÁNCEGYÜTTES

21.30  BANANAS

Buli

Buli
Tu”zugrás

Gyermekjátszó

Részletek: 
ujpest.hu/szentivanej

A rendezvény ingyenesen látogatható!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Újpest Önkormányzata 
SPORTNAPRA ÉS FŐZŐVERSENYRE 
hív minden kedves érdeklődőt!

Helyszín:  Újpest, Tábor u. 24.
Időpont:  2013. június 8. (szombat) 9 órától 17 óráig

• Kispályás labdarúgás (felnőtt férfi )
• IV. Bene Ferenc Kispályás Labdarúgó Emléktorna 

(II. korcsoportos gyermek csapatok)
• Újpest FC – Újpest Önkormányzat 

kispályás labdarúgó mérkőzés
• Pontgyűjtő verseny
• Boot Camp 
• Kerékpáros ügyességi verseny
• Egész napos kreatív gyerek játszó
• BigWall mászófal
• Állatmentő Liga
• Szilaj Lovas Park
• Starlight Dance Company

Főzőverseny:
Készítsd el a legjobb halászlevet!

Jelentkezés:
Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályán 
(István út 14. I. em. 34, 37.) vagy a 231-3101 (116, 118 mellék) 
telefonszámon.
A program fővédnöke: 
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere

ÚJPEST A LEGSPORTOSABB VÁROS
ujpest.hu/sportosujpest

Újpest Önkormányz
SPORTNAPRA

jp

hív minde

Helys

SPORTPARTY
NYÁRI
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