
Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A

ÚJPESTI NAPLÓ

A KÖLTÉSZET NAPJA PETŐFIVEL
A költészet napjához is kapcsolód-
va az Ady Endre Művelődési Házba 
hívták az újpesti iskolásokat, Pető-
fi  életét, verseit elemző vetélkedő-
re. 4. oldal

MINDENT A GÖRGEY ÚTRÓL
A Görgey út felújítása a közelmúlt 
eredményes újpesti várospolitikájá-
nak érdeme, mivel 2010 előtt még 
csak tervek sem voltak a rekonstruk-
ciót illetően.    5. oldal

TESIÓRA A VILÁGBAJNOKKAL
Kollégánk, Gergely Gábor asztalite-
niszező-világbajnok a Lázár Ervin-is-
kolában avatta be a pingpong rejtel-
meibe és varázslatos ütéseibe a ne-
bulókat.  13. oldal

ÖNKÉNTESEK AKCIÓBAN
A hétvégén közös kutyapiszok-
mentesítési akciót szervezett, és el-
indította segítőivel Nem Nagy Do-
log! elnevezésű kampányát Újpest 
Önkormányzata.  16. oldal
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Legalább kéttucatnyi társasház felújítását 

tudja elősegíteni ebben az évben az 

önkormányzat, a munkálatok várhatóan 

nyáron indulhatnak. 2. oldal

Lakóhelyből 
otthon



Agostino Renna, a General Electric Hungary Kft. 
közelmúltban kinevezett vezérigazgatója, valamint 
Wintermantel Zsolt polgármester 2013. április 5-én 
bemutatkozó megbeszélést tartott az újpesti város-

házán. A találkozón részt vett dr. Hollósi Antal, Új-
pest országgyűlési képviselője is. 

Újpest polgármestere megjegyezte, hogy a Tungs-
ram a legnagyobb munkaadó Újpesten, így jelen-
tős szerepet játszik a város gazdagsági életében. Új-
pest büszke arra, hogy a cég európai regionális köz-
pontja itt működik. Renna úr kijelentette, hogy a 
GE felelős partnere és aktív szereplője kíván lenni a 
városnak. A találkozón a felek áttekintették eddigi 

kapcsolatrendszerüket és a folyamatban lévő ügye-
ket, kinyilvánították szándékukat, hogy együttmű-
ködésüket a kölcsönös előnyök érdekében a jövő-
ben szorosabbra kívánják fűzni, illetve a nyitott kér-
dések tekintetében tovább folytatják az egyezteté-
seket. A megbeszélésen Hollósi képviselő úr felveté-
sére szóba került a Tungsram strand ügye is, amely-
lyel kapcsolatosan a közeljövőben további egyezte-
tésekre kerül sor.  U. N.

Újpest és a GE

Együttműködés 
a kölcsönös 
előnyök mentén
Személyes találkozón egyeztették 
közös céljaikat Agostino Renna, a 
General Electric Hungary Kft. közel-
múltban kinevezett vezérigazgatója, 
valamint Wintermantel Zsolt, Újpest 
polgármestere.

A strand titkai
Tungi… Így becéztük. Ha strand, akkor az a Tungi az 
újpestiek számára. A Tungi, amely a Megyeri csár-
dánál, a 10-es villamos végállomásánál volt találha-
tó. És nyáridőben tízezrek találták meg. Fürtökben 
lógtak a villamoson a fi atalok, csapatostól mentek a 
hűsölésre, fürdésre, napozásra és nem utolsósorban 
focizásra, tollasozásra alkalmas strandra.

Amit illik tudni. A cég neve Egyesült Izzólámpa és 
Villamossági Rt. A cég márkája volt a Tungsram, er-
ről kapta a strand a nevét. Aschner Lipót, a legen-
dás magyar mintakapitalista gondolt a dolgozóira, 
és olyan időben, amikor az emberek többsége még 
csak a Duna partján, az úgynevezett Lidón fürdőz-
hetett, megépíttette a strandot. A strandfürdő he-
lyileg a két Duna-ág között, a Palotai-szigeten van. 
Ma már a Kis-Duna ága csupán az északi vasúti ösz-
szekötő híd előtti Palotai-öböllel jelzett víz, amelyet 
nemrég kotortak, töltöttek. De a Kis-Duna még az 
ötvenes években is tartotta magát: a strandra salak-

töltésen lehetett bejutni. Két töltés, egyik a strand-
ra, a másik a mai Rév utca töltése, amely a neve sze-
rint a kompátkelőhöz vezetett. A töltések alatt be-
toncsövek voltak a Kis-Duna vizének áramoltatásá-
ra, amellyel a két töltés közti vízterületet frissítet-
ték. Ez a dolgozók számára horgásztó volt hosszú 
ideig. Aztán ezt is betöltötték, és szép, nagy, füves, 
parkosított területet alakítottak ki a megnövekvő 
forgalom számára.

A strand eredetileg csak 9-kor nyitott, de a dolgo-
zói reggel 5.30 és 8 óra között ingyenesen igénybe ve-
hették kora reggeli frissítő úszásra. Megdöbbentem, 
amikor annak idején a Tungi bezárásáról értesültem.

A közelmúltban elmentem a strandhoz, és készí-
tettem néhány képet az egykori pezsgő, vidám élet-
tel teli színhelyről. A szívem elszorult, mert olyan si-
ralmas, elhanyagolt állapotban volt.

Csak a fák nőttek meg, szinte egyedülállóan, szép 
parkká fejlődve.

Részlet Varga József gépészmérnök visszaemléke-
zéséből.

Továbbra is várjuk leveleiket, emlékeiket, képeiket! 

Életre szóló élmények

Vissza
 a Tungit!
Korábbi lapszámunkban visszaemlékezés-
re kértük olvasóinkat, kérve, írják meg 
nekünk élményeiket a Tungsram strand-
dal kapcsolatban. Személyes történetek 
százai és ezrei bizonyítják, hogy működé-
se alatt majd minden újpesti megfordult 
ott. A Tungi strand kedves, olykor életre 
szóló élmények, soha el nem múló barát-
ságok, örök szerelmek születésének szín-
helye volt. 

Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény archív felvétele

A képen Raucsik 
Andrea látható

Agostino Renna és 
Wintermantel Zsolt üdvözlik 

egymást a városházi 
találkozón. Újpest legtöbb 

munkavállalót foglalkoztató 
cége és az önkormányzat 

a kölcsönös előnyök 
érdekben fűzi szorosabbra 

együttműködését, 
egyeztetnek a Tungsram 

strandról is
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Önkormányzati 
támogatás 
a panelházak 
felújításához   
Legalább kéttucatnyi társasház fel-
újítását tudja elősegíteni ebben az 
évben az önkormányzat. A munká-
latok várhatóan nyáron indulhatnak.

MEGÚJULÓ PANELHÁZAK, 
IGÉNYES KÖRNYEZETBEN
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
legutóbbi ülésén rendeletet fogadott el a társashá-
zak és ezen belül is a panelházak felújításának tá-
mogatásáról. A Hajrá, Újpest! városfejlesztési kon-
cepción alapuló, a polgármester által előterjesztett 
javaslat számottevő támogatást biztosít a társas-
házi közösségek felújítási terveinek megvalósításá-
hoz. Az elmúlt időszakban jelentős mértékben újul-
tak meg a panelházakat körülvevő közterületek, az 
Ökopark-program, a játszótér-felújítási program 
keretében zajló beruházások eredményeképpen fel-
értékelődtek a jó közlekedési adottságokkal rendel-
kező újpesti lakótelepek. Emellett egyre több tár-
sasház vágott bele az esztétikai és energetikai célú 
felújításokba, s ezek révén az ingatlanok értéke és 
eladhatósága is erőteljesen megemelkedik. Ezt a fo-
lyamatot kívánja erősíteni és támogatni az elfoga-
dott szabályozás, amely nagymértékű segítséget ad 
a lakóknak a felújítások fi nanszírozásában.

ÚJPEST EZT IS TÁMOGATJA
Az elfogadott rendelet szerint az Újpesten megvaló-
suló társasház-felújítások támogatása kétféle konst-
rukcióban történhet. Egyik esetben az önkormány-
zat vissza nem térítendő, a lakóközösség által a fel-
újításhoz igénybe vett pénzintézeti kölcsönhöz kap-
csolódó törlesztési támogatást nyújt, a másik eset-
ben pedig egyszeri, visszatérítendő pénzbeli juttatás-
sal járul hozzá a felújítások költségeihez. Minderről a 
képviselő-testület döntött legutóbbi ülésén.

Dr. Telek Zoltán, az Újpesti Vagyonkezelő (UV) 
Zrt. elnöke és stratégiai igazgatója lapunknak el-
mondta, hogy áprilisban írják ki a támogatási pá-
lyázatot. Az első konstrukcióban az önkormányzat 
a társasház által felvett hitel egy lakásra jutó tör-
lesztéséhez nyújt vissza nem térítendő támogatást. 
Ennek mértéke legfeljebb a törlesztőrész negyven 
százaléka lehet, amelyet az önkormányzat maximum 
öt éven keresztül folyósít. Egy százlakásos panelház 

esetében például a maximális 1500 forintos támo-
gatással számolva, egy hónapban 150 ezer, egy év-
ben 1,8 millió, öt év alatt pedig 9 millió forint köny-
nyítést jelent, amellyel a város hozzájárulhat egy la-
kóépület megújításához.

– A másik, egyszeri visszatérítendő támogatás el-
sősorban azoknak a hagyományos építésű társashá-
zaknak szól, amelyekben kevés lakás van – magya-
rázta Telek Zoltán. – Ebben az esetben a hitel az 
esetleges banki hitel kiváltását szolgálja, rendkívül 
kedvező feltételekkel, hiszen a kölcsön futamidő öt 
év, és az önkormányzat sem kezelési költséget, sem 
kamatot nem számít fel.

TOVÁBBI SEGÍTSÉG
Az önkormányzat idén tizennyolcmillió forintot 
különített el a felújítások támogatására. Telek Zol-
tán megjegyezte, a városvezetés a tavalyi évhez ha-
sonlóan idén is elengedi a közterület-foglalási díj 
kilencven százalékát, ami szintén kedvezmény-
ként értelmezhető, hiszen akár egymillió forinttal is 
csökkentheti a felújítások összköltségeit.

A stratégiai igazgató a rekonstrukciók társadalmi 
hatásairól szólva elmondta:

– Mindenkinek jogos törekvése, hogy egészséges, 
kényelmes, esztétikus, nem utolsósorban takaréko-
san fenntartható otthona legyen. Amennyiben ezt el-
éri, nem pusztán lakóhelyként, hanem otthonként is 
tekint településére. Igényesebb lesz a környezetére, a 
szó nemes értelmében patriótává válik. Újpest közis-
merten lokálpatrióta település, amelynek számtalan 
példáját, hagyományát örökíthetjük tovább a lakó-
épületek felújításával is.  M. ORBÁN A.

Lakossági tájékoztatók
Az újpesti és a rákospalotai önkormányzat együttműködésével – az újpesti 
önkormányzat által koordinált eljárás keretében – a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) megbízásából helyi építési szabályzat (és annak melléklete-
ként szabályozási terv) készül „Káposztásmegyer intermodális központ és 
környezetének” kialakítására. A tervezés indítása: 2013. április. 

Újpest Önkormányzatának megbízásából – a Megyeri Tigrisek Kosárlabda 
Klubbal kötött településrendezési szerződés keretében – helyi építési szabály-
zat (és annak mellékleteként szabályozási terv) készül „Káposztásmegyer, 
Kósa Pál sétány és környezete” (a Szilas-patak – Hajló u. – Nádasdy Kál-
mán u. – Tóth Aladár u. – Kósa Pál sétány – Farkaserdő u. által határolt te-
rület) rendezésére. A tervezés indítása: 2013. április. 

 WINTERMANTEL ZSOLT polgármester 
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  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

Az önkormányzat tizennyolc-
millió forintot különített el a 

felújítások támogatására

A lakossági tájékoztatók a www.ujpest.hu/hivatal_tevekenyseg/105/1 weboldalon (Főépítészi iroda) olvasható teljes terjedelmében.



A Közbeszerzési Etikai Kódex célja iránymutatást adni a közbeszerzési eljárá-
sok résztvevőinek – ajánlatkérőknek és gazdasági szereplőknek egyaránt – ar-
ról, hogy miként tanúsíthatnak a közbeszerzési eljárások során etikus magatar-
tást, ezzel is hozzájárulva a közpénzek hatékony felhasználásához, a közvagyon 
védelméhez, a közbeszerzési eljárások tisztaságához. A Közbeszerzési Etikai Kó-
dex ajánlás jellegű, az érintettek önként alávethetik magukat az abban foglal-
taknak, illetve az alapján kidolgozhatják saját közbeszerzési etikai kódexüket.
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata elsők között csatlakozott 
a Közbeszerzési Etikai Kódexhez.  U. N.

Harmadik alkalommal gyűjti össze a polgármeste-
ri hivatal a városrészben élők véleményét, gondo-
latait a fejlődést meghatározó kérdésekben. Min-
den háztartás ismét két példányt kapott a kérdő-
ívekből, de akár a család összes tagja megfogalmaz-
hatja véleményét, hiszen a kérdőívek másolhatók. 
Igen népszerű az idén is az internetes kitöltés, erre a 
www.ujpestiparbeszed.hu oldalon nyílik lehetőség. 

Erős közösség az újpesti, sokan éreznek felelőssé-
get a közös ügyek iránt. A már visszaérkezett kérdő-
ívekből ugyanis kitűnik, a válaszadók többsége már 
korábban is párbeszédet folytatott a városvezetés-
sel. Nagyon sokan már harmadik alkalommal vála-
szolnak a feltett kérdésekre, tesznek javaslatot a he-
lyi közügyekben.

Hogy érdemes a kérdésekre válaszolni, jelzi az elő-
ször válaszolók nagy száma. Örvendetes, hogy egy-
re többen érezték szükségét annak, hogy a szám-
talan pozitív példa okán most mégis tollat ragad-
janak. 

Wintermantel Zsolt emlékeztetett arra, hogy 
a közös jövőtervezésnek számos dolgot köszön-
hetünk. Az Újpesti Párbeszéd nyomán vette saját 
kézbe a szakrendelőt az önkormányzat, és látott 
hozzá a felújításhoz. Ősszel elkészül Újpest saját 
uszodája, épül a Szilas park, és folytatódik sok 
közös terv, elképzelés megvalósítása. Mindezen 
eredmények miatt fontos, hogy minél többen vá-
laszoljanak az Újpesti Párbeszéd kérdőíveire. Az 
első évben mintegy hétezren, tavaly csaknem 
tízezren töltötték ki az Újpesti Párbeszéd kérdő-
íveit.  U. N.

Az etikus közbeszerzésért
A közbeszerzési korrupció visszaszorítása és megelőzé-
se érdekében a Közbeszerzési Hatóság keretében mű-
ködő Tanács 2012. december 14-én elfogadta a Közbe-
szerzési Etikai Kódexet, amely 2013. március 1. napjá-
tól hatályos.

Újpesti Párbeszéd

Népszerű 
az internetes 
válaszadás
Az idén is számos dologban kéri ki 
a városvezetés az újpestiek vélemé-
nyét az Újpesti Párbeszéd során. A 
nemrégiben postázott kérdőívek fo-
lyamatosan érkeznek vissza kitöltve, 
postai úton a polgármesteri hivatal-
ba, illetve személyes kézbesítéssel az 
István úti okmányirodában elhelye-
zett gyűjtőládába. Rendkívül népsze-
rű az internetes kitöltés is. 
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Az uszoda építése is az Újpesti Párbeszéd nyomán kezdődött meg

A közös jövőtervezés eredménye 
az SZTK önkormányzati átvétele 

és felújítása



polgármester részletesen vá-
laszolt a képviselő-testületi 
ülésen elhangzott kérdések-

re. Azzal kapcsolatban, hogy a felújí-
tás miért nem fejeződött be már 2012 
végén, Wintermantel Zsolt leszögezte: 
Újpest és a főváros jelenlegi vezetése 
is úgy vette át az irányítást 2010-ben, 
hogy még csak tervek sem születtek a 
Görgey út rekonstrukciójára vonatko-
zóan. Hozzátette: 2011-ben, látván az 
állapot tarthatatlanságát, elkészítet-
ték a Görgey út szabályozási tervét, a 
főváros költségvetésében pedig csak 
ezt követően lehetett fedezetet biz-
tosítani a munkálatokra. Emlékezte-
tett, amellett, hogy a kérdéses szakasz 
Budapest három legrosszabb állapotú 
útjának egyike, Nagy István alpolgár-
mester és ő voltak azok, akik fővárosi 
képviselőként mindent megtettek an-
nak érdekében, hogy a 2010-ig regná-
ló előző (baloldali) városvezetés által 
még csak meg sem tervezett munká-
latok megkezdődhessenek.

Mint ismert, az úttest, a járda 
és a villamospálya felújítására egy-

aránt szükség van, és ezzel párhu-
zamosan közműcserére is sor kerül. 
Wintermantel Zsolt hangsúlyozta, a 
nagyszabású munka megtervezése 
majdnem egy évet vesz igénybe, a ki-
vitelezés várhatóan jövő tavasszal kez-
dődik meg, idén a tervezési szakasz 
zajlik, amelyre a 2013-as költségvetés-
ben százmillió forintot különített el a 
főváros, jövőre pedig 1,9 milliárd forin-
tot biztosítanak a kivitelezésre.

– Idén október–novemberre vár-
hatók azok a kiviteli tervek, amelyek 
alapján a nemzetközi eljárásrend sze-
rint a főváros lebonyolíthatja a közbe-
szerzést – tette hozzá a tényleges ha-
táridőkkel kapcsolatban a polgármes-
ter.

Gondolatait azzal zárta, hogy a rend-
szerváltozás óta ez a városvezetés tette 
a legtöbbet azért, hogy a rekonstrukció 
egyáltalán megvalósulhasson.

Ahogyan az Újpesti Napló hasáb-
jain a polgármestert idézve megír-
tuk: maga a felújítás egy jól megter-
vezett folyamat, azonban a beruhá-
zás megtervezése és kivitelezése fe-
szített tempóban kell megvalósul-
jon, mivel a főváros előző szocialis-
ta–szabaddemokrata-vezetése még 
csak terveket sem készíttetett erre 
vonatkozóan.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Válaszok a felújításról
Régóta húzódik az Újpesti Napló hasábjain is többször 
tárgyalt Görgey út felújítása, amely a legutóbbi képvi-
selő-testületi ülésen került ismét szóba. Wintermantel 
Zsolt a testületnek adott válaszaiban emlékeztetett: a 
felújítás tényleges megvalósulása a közelmúlt eredmé-
nyes újpesti várospolitikájának érdeme, mivel 2010 előtt 
még csak tervek sem voltak erre vonatkozóan.

A

Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés Újpesten is
A főváros teljes területéhez hasonlóan Újpesten is fokozatosan ve-
zetik be a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszert. Ezzel 
párhuzamosan az utcai gyűjtőkonténerek fokozatosan eltűnnek.

A családi és társasházaknak egy kék és egy sárga, 240 literes gyűjtőedényt adnak. A kékbe a pa-
pírt, a sárgába pedig a műanyag hulladékot (PET-palackokat öblítős fl akonokat stb.) kell gyűj-
teni. A tárolókat hetente üríti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., bevezetésükkel párhuza-
mosan viszont az utcai gyűjtőszigeteket fokozatosan megszünteti. 2014 végéig Budapest egész 
területén be kell vezetni az újfajta hulladékkezelést, amivel elérhető, hogy jövő év végére már 
senkinek ne kelljen külön gyűjtőpontra vinni az otthonában összegyűlt papírt és műanyagot.

A több mint ötmilliárd forintos beruházás 85 százalékban uniós forrásból valósul meg. To-
vábbi részleteket jövő heti lapszámunkban olvashatnak. M. O. A.
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Az úttest, a járda és a villamospálya felújítása mellett közműcsere is zajlik majd

Budapest három
 legrosszabb állapotú 

útjának egyike 
a Görgey út

A képen látható szelektív 
hulladékgyűjtőket váltják 

fel az új kukák



Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Újpest akkor és most XXVI. rész
Felvételünk az 1950-es évek elején készült a Pozsonyi és a 
Nyár utca kereszteződésében lévő villamosról, amelynek hát-
terében a Könyves Kálmán Gimnázium épülete látható. A 
klinkertéglás intézmény Újpest jellegzetes épülete. Az iskola 
történetét cikkünkben csak nagy vonalakban említjük.

1905 júliusában döntött a gimnázium alapításáról a kép-
viselő-testület, létesítésére hatezer koronát megszavazva. Az 
oktatás az Attila utca 12. szám alatt, majd a Venetiáner ut-
cában, bérelt épületben zajlott. Az 1907-ben várossá lett Új-
pest gimnáziuma egy évvel később került állami kezelésbe. 
A város a gimnázium épülete számára a Ferenc József téren, 
a mai Tanoda téren átadott, négy utca által határolt, 2169 
négyszögöles telket biztosította, és egyszeri összeggel járult 

A Pozsonyi és a Nyár utca 
kereszteződése  

hozzá az építkezéshez. A kultuszminisztérium Tőry Emil 
és Pogány Móric építészeket bízta meg a tervezéssel, akik 
az épület klasszicizáló jellegével az ott folyó művelődé-
si munka klasszikus tartalmát és szellemét juttatták ki-
fejezésre. A homlokzat timpanonszerűen kiképzett felső 
részére csillogó mozaikkövekből kirakva felkerült a tör-
ténelmi magyar címer. A ma is működő csillagvizsgáló 
1953-ban lett készen, az iskolában tanító Kulin György 
építette. Az épület a centenárium idejére visszanyerte 

eredeti szépségét. Az iskolában négy- és hatosztályos 
gimnáziumi képzés folyik.

A villamoskocsi a Marx (ma Nyugati) tér felé halad-
va állt meg Nyár utcai megállójában. A jelzése eredeti-
leg J volt, 92-es számát 1938-ban kapta. A Nyugati és 
az újpesti István tér között közlekedett. 1953-ban vo-
nalát Rákospalota-Újpest vasútállomásig hosszabbítot-
ták meg, jelzése 62-esre változott. 1961-től 1968-as meg-
szüntetéséig 12 A-nak hívták.  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 H e l y t ö r t é n e t

A 10-es villamos
az Újpesti 
Naplóban 11. rész

Sportcsarnok, óvoda, 
kultúrház, könyvtár…
Az izzós élet a felvételi irodával kezdődött: némi admi-
nisztráció, ezt töltse ki, ott írja alá, és már kaptuk is a gyá-
ri belépőt. Klasszikus igazolvány méretűt, alumíniumtok-
ban, ablakkal. Ettől nagyon megjött az önbizalmunk, jó 
érzés fogott el bennünket, és büszkén lépdeltünk a fő-
kapu felé. Vaskerítés és a 4-es épület mellett megérkez-
tünk oda, ahol aztán tényleg beléphettünk az Izzóba.

De most ne lépjünk be, mert a 10-es elhagyja az 
Izzó-főkapu megállót, és az újságosbódé mellől in-
dul tovább. A kerítésen túli, ki tudja, már hányas 
épület földszintjén a termelési osztály valamilyen 
részlege tette a dolgát, az emeleten pedig a Wolf-
ram-drót enyhén szólva barátságtalan üzemrészei, 
ahol mintha valami gonoszságokat sodortak volna, 
koromból, fényesből meg feketéből. 

De aztán befejeződik az épület egy teherkapuval 
és a gyár felé induló széles úttal, és már ott az óvoda. 
Az Izzó óvodája. Tudja valaki, hogy ma hány munkál-
tató működtet saját óvodát? Na, ugye? Aschnernek 
viszont az volt a rögeszméje, hogy dolgozói számá-
ra minden – óvoda, uszoda, tenisz, kultúra – a gyár-
ban vagy a gyár által legyen elérhető. Mert – szerin-
te – „nagy dolgokat csak elégedett emberekkel lehet 
megvalósítani”. Lehet, hogy igaza volt?

Azután a kultúrház következett, a nagyebédlővel (a 
mi időnkben már régi ebédlőnek hívták, mert az utá-
na következő „új” irodaház földszintjén volt új ebéd-
lő is). Első emeletén volt a tornacsarnok, amely ere-
detileg teniszcsarnoknak épült, de a mi időnkben ott 
a Vasas Izzó női röplabdacsapata bontogatta a szár-

nyait. Ráadásul a legendás Ricsi bá, azaz Kapuvári Ri-
chárd az én régi sulimból toborozta a csapat alapját, 
így aztán ha bementünk edzésidőben az erkélyre, ak-
kor azt láthattuk, hogy lent a pályán Turai Éva, Lacsek 
Ica, Bánhidi Éva és a többiek püfölik a labdát, Ricsi bá 
útmutatása szerint. Ha bajnoki volt, vagy a válogatott 
jött edzőmeccset játszani az Izzóval, akkor megjelen-
tek a nagy klasszisok, Sebők Éva, Bánhegyiné Radó 
Luca, Torma Ági és Hazsikné Fekete Judit (ő nemcsak 
kiváló játékos volt, hanem bomba nő is!). 

De ha megszólalt a klubban a zene, mármint a felső 
szinten, amelyet úgy húztak föl az épület oldalára, ak-
kor kezdődött a buli, és már nem számítottak a röp-
labdások. Ők néha jöttek be edzés végén, négyen-öten 
a klubba, inni egy üdítőt, de le se ültek, a pultnál fo-
gyasztottak, és mentek. Nagy idők voltak azok a női 
röplabdában és az ifjúsági klub történetében.

A 10-es villamoson utazók számára – akik nem a 
főkapunál szálltak le – a „régi” kultúrház szinte ész-
revétlenül tűnik át az új irodaházba. Az összekö-
tő, az átjárórész emeletén volt az üzemi könyvtár 
(jó, mi?), az irodalmat és kultúrát képviselni, meg a 
KISZ irodái, illetve a személyzeti és szociális igazga-
tó „székhelye”. Alatta a hatalmas új ebédlő, amely a 
régihez képest alacsonynak, pontosabban laposnak 
tűnt egy kicsit, de jó bálokat lehetett benne rendez-
ni. Már csak méretéből adódóan is.
 RÉTI JÁNOS, a www.tizesvillamos.hu szerzője

Az új irodaház madártávlatból
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Újpest Önkormányzata 
SPORTNAPRA ÉS FŐZŐVERSENYRE 
hív minden kedves érdeklődőt!

Helyszín:  Újpest, Tábor u. 24.
Időpont:  2013. április 20.

Főzőverseny:

Jelentkezés:

A program fővédnöke: 

Újp

SPORTPARTYtavaszi

Újpesti Majális
Május 1., szerda

Starlight Dance Company

Bohóc a pácban – színházi eló́adás

Zumba tánc

Animal Cannibals Csonka András

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Részletek: 

ujpest.hu/majalis

Reumatológia és lézerterápia

Prevenció és gyógyítás 
korhatár nélkül
Ismét fogadja Újpesten a betegeket dr. Balogh Zsu-
zsanna reumatológus főorvos. A Jókai Patika Egészség-
centrumában a napokban megnyílt magánrendelőben 
hetente egy alkalommal van lehetőség vizsgálatokra, 
a főorvos asszonnyal való személyes talál-
kozásra. 

– Rövid ideje másik kerület rendelőintéze-
tében dolgozom, de az eltelt néhány hónap-
ban újpesti betegeim számtalan jelzéssel adták 
tudtomra, hogy számítanának rám, sőt, visz-
szavárnak. Évtizedeket valóban nem lehet ki-
törölni a gyógyító munkában sem. Hónapokig 
kerestem a lehetőséget a magánpraxis elindí-
tására. Így leltem partnerre a Jókai Patikával, 
amelynek orvosi rendelője kiváló megközelíté-
sű, és ismertsége döntő érv volt számomra. A 
rendelésre való bejelentkezéssel elkerülhető a 
várakozás, nincs szükség háziorvosi beutaló-
ra sem – mondja dr. Balogh Zsuzsanna főor-
vos. – Foglalkozom kopásos és gyulladásos jel-
legű ízületi betegségek, gerincfájdalmak, vala-
mint csontritkulás kivizsgálásával, kezelésével. 

A terápiás lehetőségek között alkalmazom a helyi injekciós 
kezeléseket, amelyeknek a tökéletesítésére mindig is töre-
kedtem a sokéves tapasztalatom során – sorolja a főor-
vos asszony.

– Mit jelent a reumatológiában a lágylézer-terápia, és 
milyen korosztályt érint? 

– Ez egy speciális fényterápia. Hatásának lényege, hogy 
meggyorsítja azokat az élettani folyamatokat, amelyek a 
gyulladást regenerálják, s ennek eredményképpen csökken 
a fájdalom. A reumatológiai betegségek közül nemcsak a 
kopásos típusú, hanem a fi atalabb korosztályt gyakrabban 

érintő, úgynevezett lágyrész-beteg-
ségek, az ín- és izomfájdalmak ke-
zelésében ugyancsak jó hatású – is-
merteti dr. Balogh Zsuzsanna, majd 
szó esik a prevenció fontosságáról. 
– A mozgásszervi állapot felméré-
se nagyon fontos bármely életkor-
ban. A különböző statikai eltérések, 

a munkahelyen, a mindennapi 
környezetben az embert érő is-
métlődő erőbehatások hosszú 
távon reumatológiai panaszok-
hoz, megbetegedésekhez ve-
zethetnek. Ezeknek a felisme-
rése, feltárása megelőző hatá-
sú. Ezért régi betegeimet és le-
endő új pácienseimet egyaránt 

várom a rendelőbe.  (x)

Újpestieknek a kupon felmutatásával 
10 százalék kedvezmény vehető

 igénybe május 31-ig. 



ÚJPESTI SAJTÓ AZ
ÚJPESTI SZOLGÁLTATÓKÉRT

M E G N Y Í L T

Dr. Balogh Zsuzsanna 
főorvos reumatológiai és

 lézerterápiás magán-
rendelése a Jókai Patika 

Orvosi rendelőjében
 (Bp., IV., Árpád út 77.). 

Ízületi és egyéb 
mozgásszervi 

betegségek kezelése, 
terápiája; lágylézer-

terápia; állapotfelmérés; 
prevenció

Rendelési idő: kedden
 14-től 17 óráig

Előzetes bejelentkezés: 
06-20 216-1240
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nyolcvanadik születésnapját 
ünneplő újpesti festőművész 
kiállítása április 4-én este nyílt 

meg az Újpest Galériában. A művész-
nőt Wintermantel Zsolt köszöntöt-
te a jeles alkalomból. A tárlatot Kiss 
János grafi kus-festőművész nyitotta 
meg, kiemelve, hogy M. Kovács Ilo-

na autodidakta festőként képvisel na-
gyon magas művészi színvonalat. A 
kiállításmegnyitó hangulatát a Kon-
certmuzsika Zenekar Kamaraegyüt-
tesének muzsikája tette még emelke-
dettebbé. A tárlat április 21-ig látható 
a galériában.
 J. M.

Kiállítás születésnapra
Jubileumi kiállítást szervezett az Újpesti Művészek Társa-
sága M. Kovács Ilona festményeiből az Újpest Galériában.

csendes, földszintes házak 
övezte utcában hosszú ideig 
nem lelünk járókelőre, a hi-

deg idő is még begubódzásra készte-
ti az otthon lévőket. Majd két, baba-
kocsival közlekedő anyuka tűnik fel, 
akiket megszólítunk. Mint kiderült, 
szomszédok, az Izzó-lakótelep köze-
li házaiból tesznek egy kiadós sétát, 
levegőztetik a békésen alvó kicsiket. 

Krisztina és Zsuzsa meglepődik a kér-
désünkön, ismerik-e az utca névadó-
ját.
– Ezen még nem gondolkodtunk – 
nevetnek össze. – Ilyen névvel talán 
költő, néprajzos lehetett – tűnődnek. 
Az utca lakója Gábriel Tibor, az újpesti 
székhelyű Budapesti Honismereti Tár-
saság titkára, számos helytörténeti 
írás, könyv szerzője, szerkesztője, aki-

nek szakmája és egyben hobbija is a 
főváros és a kerületek történeti múlt-
jának kutatása. 

– A legszűkebb pátriám, ahol élek, 
a Janda Vilmos utca. A Megyeri teme-
tő mellett a második világháború ide-
jén épített munkáslakástelep egyik ut-
cája az 1944-ben Dachauban elhunyt, 
egykori újpesti születésű lakatosmes-
ter, Janda Vilmos nevét 1945-től őrzi 
közös emlékezetünk számára – tudjuk 
meg. Majd kiderül más érdekesség is: – 
Janda elkötelezett szakszervezeti mun-
kás volt: tizenhat évesen az újpesti ifjú-
munkások vezetője, majd ugyanabban 
az évben a Tanácsköztársaság katoná-
ja. Munkásmozgalmi, kulturális és ter-
mészetjáró tevékenységéről volt ismert 

Újpesten. Börtön-
büntetésre is ítél-
ték emiatt. Szaba-
dulása után a Va-
sas Szakszervezet 
újpesti szervezeté-
nek oszlopos tag-

ja, a Szociáldemokrata Párt képvisele-
tében 1936-ban Újpest város képvise-
lője. Emlékét nem csupán utcanév őrzi 
(a közelben van a Janda Vilmos köz is. 
A szerk.), de a Pilisben, Pomáztól egy-
órányi járásra lévő Janda Vilmos-kul-
csosház is, amelyet az Újpesti Termé-
szetbarátok Turista Egyesülete mű-
ködtet (e-mail: ujp-tte@freemail.hu) 
– tudjuk meg a jelennek is szóló uta-
lást Gábriel Tibortól.  B. K.

A

A

Emlékét utca, köz és kulcsosház őrzi

Idézzük az Újpesti utcanévlexikont: 
„Janda Vilmos utca (Megyer, 1945). 
Csömödér utca 3.-tól a Baross ut-
cáig. Janda Vilmos (1903–1944.) a 
Vasas Szakszervezet újpesti szerve-
zetének egyik vezetője, 1936-ban a 
város képviselő-testületének tagja.”

Utcáról utcára

Akit a természetbarátok 
is „ismernek”
Újpesten közel háromszáz elnevezett közterületet talá-
lunk. Sorozatunkban arról kérdeztük az újpestieket, tud-
ják-e, kiről, miről kapta a nevét az utca, ahol otthonuk 
található. Ezen a héten a Megyeri temető közelében lévő 
Janda Vilmos utcában jártunk.   

A Liliomfi  Újpesten
Szerelem, cselszövés, félreértések, szökés. A magyar klasszikus vígjátékok 
sorában jeles helyet foglal el Szigligeti Ede színműve, a Liliomfi . A darabot 
rendre sikerrel játsszák a hazai teátrumok, Makk Károly pedig legendás fi l-
met rendezett belőle egykoron, Darvas Iván főszereplésével. Az Ady Endre 
Művelődési Ház – Újpest Színház április 13-án, szombaton 19 órakor tűzi 
műsorára a komédiát, a Turay Ida Színház előadásában. A főbb szerepek-
ben Csere Lászlót, Hűvösvölgyi Ildikót, Sövegjártó Áront láthatja a nagyér-
demű. Az előadást Mikó István rendezte. 

Fotók: Turay Ida Színház honlapja



A vetélkedőn tizenegy újpesti iskola 
diákjai vettek részt, akik négytagú csa-
patokban küzdöttek a győzelemért. A 
verseny első körében a Petőfi  Irodal-
mi Múzeum „Ki vagyok én? Nem mon-
dom meg…” című Petőfi  kiállítását ke-
resték fel a gyerekek, s ez alapján kel-
lett megoldaniuk és beküldeniük egy 
feladatlapot. A második fordulóban a 
költő nyomában jártak a csapatok, Pe-
tőfi -szobrokat, -emléktáblákat keres-
tek fel Budapesten, élményeikből ké-
pes beszámolót készítettek. Az elké-
szült művekből kiállítás nyílt az Ady 
előcsarnokában. A harmadik körben 
négy, előre megadott verset kellett ta-
nulmányozniuk a gyerekeknek, konk-
rét szempontok szerint.

A negyedikesek döntőjét április 9-én, 
az ötödikesekét 11-én, a költészet nap-
jához kapcsolódva, az Ady Endre Mű-
velődési Házban rendezték. A fi náléban 
az előző fordulókban megszerzett tudá-
sukról kellett számot adniuk az ifjú iro-
dalmároknak, tehát nem az iskolai tan-
anyag ismerete volt az elvárás.

– A tananyagon túl számtalan új 
dolog kiderült a gyerekek számára Pe-
tőfi ről. Például az, hogy koszorús köl-
tőnk is hús-vér ember volt. Volt egy 
feladatunk Petőfi  kihágásai címmel, 
amelyet a gyerekek kiválóan megol-
dottak, hiszen érdekesek az ilyen tör-
ténetek. Közelebb hozzák a diákok-
hoz a költőt – mondta Katona Gyön-
gyi, a verseny szervezője.

Borsik Regina Anna és Stefánka Za-
lán a Karinthy Frigyes Általános Isko-
lából jöttek, egy csapatban játszot-

tak. Egyetértettek abban, hogy nagy 
élmény volt ez a verseny, és jobban 
megismerték Petőfi  Sándort.

– Tudott nagyon kedves lenni, de 
ha valami mellett ki kellett állni, akkor 
határozott volt. Voltak szomorú ver-
sei, de voltak humorosak is. Szerintem 
a humorosak jobbak – mesélte Zalán.

A döntőben a verstudás, a képfelis-
merés, a lexikális ismeret állt a feladatok 
középpontjában. A megoldásokat értő 
zsűri értékeli, az eredményhirdetés áp-
rilis 17-én, szerdán délután lesz.  J.

Petőfi  nyomában

Élményt 
és tudást 
adott
Petőfi  Sándor születésének 
190. évfordulója tiszteleté-
re vetélkedőt rendezett az 
Újpesti Kulturális Központ 
– Ady Endre Művelődési 
Ház 4. és 5. osztályos álta-
lános iskolás gyerekek szá-
mára. A negyedikesek ver-
senye az utolsó fordulójá-
hoz, azaz a döntőjéhez ér-
kezett.

Április 13-án, szombaton az Erkel 
Gyula Újpesti Zeneiskola Zenede-
napra várja a kicsiket és nagyokat, 
koncertekkel, opera-előadással és 
egyéb programokkal.

Szombaton délután 14 órától hetedik alkalommal 
rendezi meg családi programját az Erkel Gyula Új-
pesti Zeneiskola és az iskola alapítványa. A Zenede-
nap célja az eltelt évek alatt sem változott: szeret-

nék, ha a látogatók képet kapnának az intézmény-
ben folyó oktatásról, és hogy minél többen megis-
merkedhessenek a hangszerekkel. 

– A program ezúttal is a nyitókoncerttel kez-
dődik, 14 órakor az Egek Királynéja-főplébánia-
templomban, majd térzenével folytatódik a Szent 
István téren. 15 óra 15 perctől immár az Ifjúsá-
gi Házban lévő intézményben peregnek a Zenede-
nap eseményei, hangszerbemutatóval, játszóház-
zal, táncházzal, tombolával, dzsesszkoncerttel, ope-
ra-előadással – tudtuk meg Kornackerné Ossó Lilian 
művész-tanártól, az alapítvány elnökétől. – A ren-
dezvény támogató jegyeit alapítványunk most is 
hangszerek, oktatási eszközök beszerzésére, tanul-
mányi támogatásra, valamint nemzetközi verse-
nyekkel kapcsolatban felmerülő költségekre fordít-
ja majd – tette hozzá a pedagógus.  G. R.

Szombaton újra 
Zenede-nap

Újpest 
a Napútban
A közelmúltban Újpestre költö-
ző Napkút Kiadó Napút folyóirata 
rendszerint tematikus számokkal 
jelentkezik. Az idei harmadik szám 
témája: Újpest.

Az irodalmi-kulturális folyóirat 
1999 óta évente tízszer jelenik meg te-
matikus, színes összeállításaival. A ki-
adó és a folyóirat-szerkesztőség múlt 

év februárjában költözött Újpestre, és 
lelt otthonra az Ady Endre Művelődé-
si Központban.

– Mivel a folyóiratunk mindig egy 
téma köré szerveződik, magától ér-
tetődik, hogy Újpestnek is szente-
lünk egy számot. Jól érezzük magun-
kat itt, biztos hátteret kapunk. Újpest 
Önkormányzata is támogatja a város-
ról szóló kiadványt – mondta Szon-
di György, a folyóirat főszerkesztője, 
a Napkút Kiadó vezetője. Az Előtér 
című beharangozó rovatot az újpes-
ti számba Wintermantel Zsolt írja. A 

lap nyolc színes 
oldalát, amely a 
Tárlat nevet vi-
seli, helyi kép-
zőművészek al-
kotásai töltik 
meg. – A minket 
mindig segítő 

Szöllősy Marianne helytörténész Ká-
rolyi Lászlóval készült interjúját is ol-
vashatják az érdeklődők. Berek című 
rovatunk is jelentkezik egy Újpest-
ről szóló környezeti tanulmánnyal, 
de több újpesti szakember is ír tanul-

mányt a szakterületéről. Lesz egy szö-
veggyűjtemény-rovat, amelyben he-
lyi írók, költők mutatkoznak meg írá-
saikkal. Köztük van olyan, aki most is 
itt él, és van, aki valamiért kötődik Új-
pesthez – tette hozzá Szondi György.

A kiadványból természetesen nem 
maradhat ki Újpest sportja, épületei 
és múltja sem. A főszerkesztő ígérete 
szerint meglepetések is várnak az ol-
vasóra, amelyeket nyilván még nem 
árulhat el. A folyóirat következő, új-
pesti száma varhatóan április 27-én 
jelenik meg. J. M.
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A Költészet napját 
is köszöntötték



TISZTELT ÚJPESTIEK!
Tisztelt Újpestiek!
A Fidesz március 16-án megkezd-

te aláírásgyűjtő akcióját a rezsicsökkentés 
megvédése érdekében. Az újpesti Fidesz-
irodában az alábbi időpontokban tölthetik 
ki az íveket: Hétfőtől péntekig 11.00–
18.00. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 
56. Tel.: 369-0905

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormány-
zati képviselők április 15-én, hétfőn 
17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 
369-0905. Dr. Szabó Béla önkormányzati 
képviselő április 22-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
Szalma Botond önkormányzati kép-
viselő, frakcióvezető (KDNP) minden 

hónap első hétfőjén 18 órától 19 óráig tart 
fogadóórát az Újpesti Kulturális Központ 
Közösségi Házban (IV., Lóverseny tér 6.).

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

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 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. 
Horváth Imre önkormányzati képviselő 
minden hónap első szerdáján 17 órától tart 
fogadóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 
Évfolyamos Gimnáziumban (1046 Bp., 
Bőrfestő u. 5–9.).

FÓTI KIRÁNDULÁS
A Természetjáró Kör következő (pecsétgyűj-
tő) túrája április 19-én, pénteken lesz. Fótra 
megyünk, ahol idegenvezetővel megnézzük 
az Ybl Miklós tervei alapján készült római 
katolikus templomot, utána átsétálunk a 
Károlyi-kastélyhoz, amely a Gyermekváros 
területén található. Programsorozatunk véd-
nökei: Kiss Péter országgyűlési képviselő és 
dr. Trippon Norbert kerületi elnök.

Gyülekező: 9.50-kor az Újpest-
Városkapu metrómegálló kijáratánál. (Két 
metrókijárat van itt, nekünk az a feljárat 
kell, amelyik ha Újpest-Központ felől jön-
nek metróval, akkor a metrószerelvény 
végéhez esik közel.) Buszunk 10 órakor 
indul. A templomba a belépő 320 Ft, a 
buszjegy oda-vissza teljes áron 620 Ft. (A 
65 év felettieknek ingyenes az utazás.) 
Vissza a kora délutáni órákban jövünk. 
Azokat is várjuk, akik eddig nem túráztak 
velünk!
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. 
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Újpestért 
Egyesület

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� M. Kovács Ilona festőművész 
kiállítása. Naponta 11–18 óra 
között, szombaton 9-től 18 óráig. 
Hétfő: szünnap. Csoportos láto-
gatás bejelentése: 379-3114. 
Újpest Galéria
� Vaszily Kohutics grafikus, fes-
tőművész kiállítása. Április 
19-ig, naponta 11–18 óra között, 
szombaton 9-től 18 óráig. Hétfő: 
szünnap. Újpest Galéria
� Parafrázisok a gyermeki látás-
mód tükrében. Módszertani kiál-
lítás az általános iskolák módszer-
tani anyagából. Megtekinthető: 
mindennap 9-től 18 óráig, április 
14-ig. Ifjúsági Ház, Új Galéria

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
� Az Újpest története iránt 
érdeklődőket várja az Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény. A Két 
évezred között – fejezetek 
Újpest történetéből című állan-

dó kiállítás a település keletkezé-
sétől napjainkig mutatja be lakó-
helyünket. A tárlat virtuális 
bemutatóval (fotó, film és szöve-
ges ismertető) egészül ki. 
Vasárnap és hétfőn zárva.

HETI PROGRAMNAPTÁR
Április 11., csütörtök
FELNŐTTKÉPZÉS
� 15.00–19.00: Felnőttképzési 
Tanácsadó Szolgálat. Ady Endre 
Művelődési Ház

Április 12., péntek
SULIS SZÍNHÁZ
� 14.30: A várkastély titka. A 
Maszk Bábszínház előadása. 
Ifjúsági Ház

MUSICAL
� 19.00: Szabó Magda: Álarcosbál. 
A Petőfi Musical Stúdió előadása 
két részben. Ady Endre Művelődési 
Ház

Április 13., szombat
TÁNCHÁZ
� 17.00–18.30: Szederinda – Aprók 
táncháza Káposztásmegyeren. 
Prekler Katával és a Csobán zene-
karral. Lóverseny téri Közösségi Ház

SZÍNHÁZ
� 19.00: Szigligeti Endre: Liliomfi. 
Vígjáték két részben. A Turay Ida 
Színház vendégjátéka. Ady Endre 
Művelődési Ház

Április 14., vasárnap
KOMOLYZENE – GYERMEKEKNEK
� 10.30: Zene-Tér-Kép. Vonós hang-
szerek. 2. előadás. 7–11 éves gyerme-
kek számára a MÁV Szimfonikus 
Zenekarral. Bérleten kívül is látogat-
ható. Ady Endre Művelődési Ház

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
� 15.45: Az Adorate Kórus és az 
Adorate Művészeti Egyesület 
jótékonysági koncertje az Egek 
Királynéja Főplébánia-templom 
102 éves orgonája felújítása javá-
ra. Egek Királynéja Főplébánia-
templom, Szent István tér

ZENÉS EST
17.00–21.30: Hétvégi randevú. 
Zenés-táncos est a Szilver zene-
karral. Ady Endre Művelődési Ház

Április 15., hétfő
DIÁKOKNAK
� 14.00: Újpesti Diáknapok ápri-
lis 15-től 19-ig. Diákpolgármester-
választás, Újpest A-tól Z-ig művelt-
ségi vetélkedő, Középiskolai 
Amatőr Színjátszó Találkozó, 
tehetségkutató verseny, Diákélet 
diákszemmel fotópályázat. 
Részletes program: Ifjúsági Ház

Április 16., kedd
GYERMEKEKNEK
� 15.00: „Képzeld el!”– Meseszép! 
A természet ébredése. Zenés-
mesés-verses interaktív irodalmi 
teadélután 8–11 éves gyermekek-
nek Hétvári Andrea költővel, mese-
íróval és Dezső Piroska hegedűmű-
vésszel. Ady Endre Művelődési Ház

Április 18., csütörtök
OVI SZÍNHÁZ
� 9.30: Pinocchio. A Szegedi 
Miniszínház előadása. Lóverseny 
téri Közösségi Ház

ELŐZETES
OPERETT–ZENEDENEVÉR
� Április 20., 17.00: Ifj. Johann 
Strauss Denevér című nagyope-
rettje alapján készült a 
ZeneDenevér, amelyet az Erkel 
Gyula Újpesti Zeneiskola 
Operastúdiójának művészei 
mutatnak be.

Tanfolyam
Digitális fotótanfolyamot indít 
a Lóverseny téri Közösségi Ház 
április 15-től „Helyes expozíció” 
címmel. Foglalkozások hétfőn-
ként 17-19 óráig (3 alkalom). 
Jelentkezni lehet Hlaszny Veronika 
oktatónál, és az intézményben a 
380-6760-as telefonszámon.

Összeállításunk nem tartalmazza a teljes kínálatot. A műsorváltoz-
tatás jogát az intézmények fenntartják. Kérjük, érdeklődjön a hely-
színeken is!

Szentmise és emlékezés
Az Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat székházá-
ban (IV., Nyár utca 40–42.) április 14-én 15 órakor szentmi-
sét mutat be K. Kozłowski SChr. atya Sutarski Bogumił had-
nagy tiszteletére. A jelenlévők ezt követően megszentelik az 
Emlékezet Tölgyfáját. A kegyeletes eseményt követően dr. 
Kondrad Sutarski bemutatja Az én Katynom című könyvét. 

Mindenki szeretettel vár az Újpesti Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat.

Már 12 785-en kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                  oldalt! 

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

Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, amely szintén tetszésre 
méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.



– A tavaszi szabadtéri programok so-
rozata idén is a Tavaszi Sportpartyval 
kezdődik április 20-án, a Tábor utcai 
Sporttelepen. A májust a hagyomá-
nyos „retro” Újpesti Majális indítja a 
hónap első napján, a Semsey Parkban, 
ahol fellép egyebek mellett az Animal 
Cannibals és Csonka András. – kezdi 
a város tavaszi-nyári programsoroza-
tának ismertetését Tóth Sándor. Má-
jus 2-án, este az újpesti középiskolák 
érettségizői hagyományos fáklyás bal-
lagással búcsúznak diákéveik színhe-
lyétől a Szent István téren. Közkívá-
natra már harmadik alkalommal vár-
juk egy jókedvű, közös főzőversennyel 
egybekötött horgászversenyre az újpes-
tieket május 4-én, amelyet most a hor-
gászoknak sokkal kedvezőbb feltétele-
ket kínáló csömöri tónál rendezünk. 
Az idei „menü” paprikáskrumpli lesz. A 
horgászversenyre április 30-ig folyama-
tosan várjuk a résztvevők jelentkezését. 

A májusi rendezvényeknek ezzel 
még nincs vége, hiszen 11-én a kon-

certekkel, felnőtt- 
és gyermekprog-
ramokkal tűzdelt 
Káposztásmegyeri 
napra várjuk a he-
lyieket, olyan fel-
lépőkkel, mint a 
Hooligans, vagy az 

X-Faktor sztárjai, Antal Timi, Baricz 
Gergő és a Like együttes. Ezt követő-
en, 25-én, a Víztorony tövében, az 
egész családnak programot kínáló, ed-
dig minden évben sokakat vonzó Új-
pesti Családi nappal búcsúztatjuk a ta-
vaszt, ahol találkozhatnak többek kö-
zött Csobot Adéllal, Kocsis Tiborral és 
Farkasházi Rékával is.

– Június szintén kulturális, szórakoz-
tató programokban gazdag hónap lesz. 
A Nemzeti Összetartozás Napján, 4-én, 
a Szent István téren koszorúzással egy-
bekötött műsorral emlékezünk a tria-
noni békeszerződés aláírásának napjá-
ra, amely elszakította egymástól a tör-
ténelmi Magyarország területének és 

lakosságának jelentős részét. Június má-
sodik szombatján a hagyományos Nyá-
ri Sportparty-n, a Tábor utcai Sportte-
lepen ismét mozgásba lendül Újpest 
apraja-nagyja. A korábbi együttműkö-
déshez hasonlóan június 8–30. között 
idén is menetrendszerű különjáratok 
szállítják majd az újpestieket az évek 
óta nagy sikerrel futó Gyerekszigetre, 
amelynek ezúttal is a Hajógyári sziget 
ad otthont. Idén is különböző családi 
programokkal, koncertekkel ünnepel-
jük Szent Iván éjjelét, igaz egy kicsit ko-
rábban, a június 21-ről 22-re virradó éj-
szakán, mégpedig Káposztásmegyeren. 
Lesz színház és tűzugrás, este pedig fel-
lép az RLB együttes – zárja első nyári 
hónapunk programjainak ismertetését 
a főszervező. 

– Némi nyári „szünet” után, au-
gusztus 30-ától, a sokéves múltra visz-
szatekintő Újpesti Városnapokkal tér-
nek vissza újra a nagyszabású szabad-
téri rendezvények. Augusztus 29-én, a 
Városnapok előestéjén nyílik meg egy 

díjátadóval egybekötött kiállítás az 
önkormányzat fotópályázatára bekül-
dött legjobb művekből, majd három 
napon keresztül, szeptember 1-ig kü-
lönböző színes programokkal búcsúz-
tathatják a nyarat a kicsik és nagyob-
bak. A legnagyobb újpesti rendezvé-
nyen élő koncertet ad Charlie, fellép 
együtt Curtis, BLR és Majka, valamint 
itt lesznek a ‚80-as, ‚90-es évek nagy 
sztárjai illetve Rúzsa Magdi. Találkoz-
hatnak többek között a tehetségkutató 
műsorok sztárjaival, így Oláh Gergővel, 
Pál Dénessel, Veres Mónikával, Kállay-
Saunders Andrással, vagy a Quantum 
XXL-lel is. A szezonzáró programsoro-
zat szombati napján választják meg Új-
pest idei arcait is, akik az elkövetkező 
egy évben, a kerületi eseményeken, pla-
kátokon, szórólapokon népszerűsítik 
a várost. Reméljük, színes programpa-
lettánkról mindenki talál kedvére való 
rendezvényt. Találkozzunk többször 
tavasszal és nyáron is! – buzdít min-
denkit Tóth Sándor. G. R.

Harmadik alkalommal rendezik meg Budapes-
ten a Szezonnyitó Motoros Gurulást. A motoro-
sok ezúttal az újpesti Andretti Üzletház elől raj-
tolnak április 13-án, szombaton 12 órakor, majd 
egy nagy kört írnak le a fővárosban. A találkozó 
célja a fi gyelemfelkeltés. A szezonnyitó program 
idén is jótékonysági célú.

Szombat reggel 9 órától várják a motorosokat 
a kétkerekűberkekben közismert találkozóhely-
nek számító újpesti Andretti Üzletház előtt, ahol a 
délelőtt folyamán különböző ügyességi versenye-
ken vehetnek majd részt. Innen indulnak el Sze-
zonnyitó Motoros Gurulásra pontban 12 órakor. A 
motoros programhoz, ahogy az elmúlt két évben, 
idén is kapcsolódik a jótékonyság. A résztvevők ál-

tal összegyűjtött adományokból ezúttal a Hungá-
ria Rendőregylet részére adnak át a rendőrmoto-
rosok felszerelésének tisztán tartásához szükséges 
hozzávalókat.

– A találkozó célja a közlekedésben szereplők fi -
gyelmének felhívása arra, hogy megkezdődött a 
motoros szezon, hogy fi gyeljünk egymásra a békés 
és balesetmentes közlekedés jegyében – mondta 
Tamás Zoltán, a rendezvény szervezője. Mint meg-
tudtuk: a korábbi években 200-300 résztvevő je-
lent meg a programon, ehhez hasonló létszámot 
várnak idén is a szervezők. Az Újpestről induló lát-
ványos felvonulás érinti egyebek mellett a Lánchíd 
hídfőjénél található alagutat, valamint a Hősök te-
rét is. G. R.

Jótékony szezonnyitó, motoros gurulással 
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Tavasszal és nyáron is!
Remélhetőleg lassan tényleg megérkezik a tavasz, és vele 
a jó idő is. Ha pedig itt a jó idő, akkor jöhetnek a szabad-
téri programok. Az Újpesti Önkormányzat idén is foly-
tatja a sokszínű „Találkozzunk többször” programsoro-
zatot. De vajon idén milyen események, újdonságok vár-
ják az újpestieket. Erről kérdeztük Tóth Sándort, a ren-
dezvény-sorozat főszervezőjét. Egy tavalyi emlék: fergeteges koncert és a fellépőket köszöntő sokaság



férfi  a szalagon és a táblán 
felül egy láthatósági mel-
lénnyel tette még hiteleseb-

bé ténykedését. Dr. Terdik Tamás, Új-
pest rendőrkapitánya az esetet is-
mertetve elmondta: a csaló ápri-
lis 2-án reggel 5.20 és 7.50 között 
„dolgozott” a parkolóban, a későbbi 

órákban, illetve a rá következő napo-
kon már nem bukkant fel. 

– Mivel a metróállomás közelében ta-
lálható parkoló ingyenes, és sem az új-
pesti önkormányzat, sem pedig a főváros 
nem adott engedélyt díjszedésre, üzlet-
szerű csalás miatt indítottunk büntető-
eljárást – fűzte hozzá a rendőrkapitány.

Az így okozott kár összege egy-
előre nem ismert, ezért a rendőr-
ség ezúton kéri, hogy aki aznap reg-
gel ott parkolt, illetve fi zetett a vára-

kozásért, és felismeri a képen látható 
férfi t, jelentkezzen a kapitányságon 
vagy a 231-3400-s telefonszámon.

 M. O. A. 

– Januárban és februárban több Kül-
ső Szilágyi úti, Galopp utcai, Szabol-
csi Bence téri lakásba hatoltak be 
hengerzártörés módszerével, és vit-
tek el kisebb értékeket – ismertette a 
felszámolt betöréssorozatot dr. Terdik 
Tamás, Újpest rendőrkapitánya.

A férfi  arany ékszereket, fényképe-
zőgépet, kisebb tárgyakat lopott el, 
csak az egyik tulajdonost közel félmil-
lió forinttal károsította meg. A betö-
rőt február óta körözte a rendőrség, 

a beazonosításában a társasházi ka-
merák voltak az egyenruhások segít-
ségére. Az egyébként a XIII. kerület-
ben lakó férfi t többször is keresték a 
bejelentett lakcímén, végül a Nyugati 
pályaudvaron a gyorsvonatról leszáll-
va kapták el.

A harminchat éves elkövető szám-
lájára eddig öt káposztásmegyeri be-
törés írható, a többszörösen bünte-
tett előéletű férfi  a kamerák felvételei 
ellenére tagad.  M. Orbán A.

Fotópályázat

Újpesti Élet-képek
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. 
2013-ban is meghirdeti fotópályázatát Újpesti 
Élet-képek címmel. A pályázatra hivatásos és 
amatőr fotósok jelentkezését egyaránt várják 
a kiírók, a pályamunkák a fotográfiai műfajok 
széles skáláján mozoghatnak.

Díjak: 
I. díj: 50 000 Ft értékű utalvány
II. díj: 30 000 Ft értékű utalvány
III. díj: 20 000 Ft értékű utalvány
Három kategóriában lehet pályázni:
�  Hírek. A pályázók újpesti híreket, hírértékű 

eseményeket örökítsenek meg a fotográfia 
eszközeivel.

�  Események. A pályázók újpesti események-
ről, rendezvényekről, műsorokról, illetve a 
résztvevőkről készített pillanatokat örökít-
sék meg a fotográfia eszközeivel, amelyek a 
nagyközönség számára is érdekesek lehetnek.

�  Közterek. A résztvevőktől az újpesti közte-
rekről, épületekről, tájakról várnak felvéte-
leket.
A pályázati anyagok beadása digitális for-

mában, regisztrációt követően lehetséges. A 
pályaműveket 2013. július 1-től 5-ig várják a 
pályázat kiírói. A pályaműveket szakembe-
rekből álló zsűri értékeli, több fordulóban. A 
legjobb pályaművekből kiállítás nyílik 2013. 
augusztus 29-én, az Újpesti Városnapok 
programsorozatának eseményeként, s ekkor 
kerül sor a díjátadóra is. 

A részletes pályázati kiírás a 
www.ujpest.hu/fotopalyazat oldalon található. 

Bárdos Tamás korábbi 
pályázó fotója 

Ingyenes parkolóban 
szedett díjat
Táblát helyezett ki, szalaggal vonta körbe a területet, és 
pénzt szedett a parkolásért április 2-án reggel egy fér-
fi  az amúgy ingyenes P+R parkolóban Újpest Városkapu 
metróállomásnál.

Előzetesben a káposztás-
megyeri sorozatbetörő
Már előzetes letartóztatásban van az a sorozatbetörő, aki 
több káposztásmegyeri lakásba hatolt be ugyanazzal a 
módszerrel. A többszörösen büntetett előéletű férfi  ék-
szereket, illetve kisméretű tárgyakat vitt el a lakásokból. 
Eddig öt káposztásmegyeri betörés írható a számlájára. A 
tolvaj a lépcsőházi kamerák felvételei ellenére tagad.
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Nyíltnap a Viola Oviban
Nyílt napot tartunk leendő óvodásainknak 2013. 
április 24-én délelőtt 9-től 11.30-ig, délután 15.30-
tól 17 óráig, amelyre minden érdeklődő szülőt és 
gyermekét szeretettel várjuk.

Ezen a napon a gyermekek megismerkedhetnek 
az óvodával, a szülők kérdéseire pedig az óvó né-
nik és az óvodavezető válaszol. Érdeklődni és be-
jelentkezni a 369-9513-as telefonszámon, illetve a 
violaovi@upcmail.hu e-mail címen lehet. 

 VÁCZI LAJOSNÉ 
 óvodavezető

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.



A hetvenedik születésnapját ünneplő Dunai Antalt Újpest 
jegyzője, az ügyvezető igazgató és a klubigazgató ajándé-
kozta meg egy, a szülinapra emlékeztető lila mezzel, vala-
mint egy szurkolói sállal és természetesen – ha már kerek 
évfordulóról van szó – egy palack nemes nedűvel.

Ezzel az ünneplésnek, a köszöntésnek még nem volt 
vége, hiszen két olimpiai bajnok sportoló bukkant fel a 
játékoskijáróban, akiket méltán hatalmas ováció köszön-
tött. A kajakos Kozák Danuta és az úszó Gyurta Dániel mo-
solyogva fogadta a köszöntést, és vette át az egyesület aján-
dékát, a fi nom tokaji bort. G. G.

Ajándék a bajnokoknak
Az Újpest FC–Kaposvár OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzés előtt kisebb 
ünnepségre került sor a Szusza Ferenc Stadion gyepén. Újpest egykori, 
mai és – remélhetőleg – későbbi olimpiai bajnokait köszöntötte a pub-
likum, valamint dr. Tahon Róbert jegyző, Őze István, az UTE klubigazga-
tója és dr. Gyarmati Eszter, az Újpest FC ügyvezető igazgatója. 
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Az apróságok 
vitték el a pálmát

Bánhatják, akik megijedtek a 
nem túl barátságos időtől, és 
a délelőtti futás helyett a me-
leg szobát és a televíziózást vá-
lasztották. Ők nem találkoz-
hattak a Homoktövis sétányon 
a húsvéti nyúllal, nem kerget-
hették meg egy kicsit, és nem is 
fényképezkedhettek vele a futás 
előtt vagy éppen után.

A Közös Sport Egyesület hívta április 6-án a sportolni vágyó apróságokat és a 
felnőtteket egyaránt egy kis testmozgásra a Húsvéti Nyuszi Futásnak keresztelt 
találkára. A szervezők persze tudták, hogy a nyúl már az elmúlt héten tiszteletét 
tette a családoknál, és hol-hol némi ajándékot is pottyantott annak, aki megér-
demelte. Szóval, senki sem bánta, hogy megrendezték a versenyt.

– Tömeg nem gyűlt össze – mondta Teveli Petra, az UTE egykori olimpikon at-
létája, az egyesület vezetője –, de aki vette a fáradságot, és szerelést húzott, jól 
szórakozott.

Petra elmondta, legjobban annak örült, hogy sok apró gyerek futotta le a szá-
mukra előírt távot. A felnőttek ezúttal a pihenést választották, bár néhány hölgy 
dicséretet érdemel azért, hogy a szombati ebéd főzése előtt egy picit megmoz-
gatta magát.

A rendezők meglepetést is okoztak, hiszen díjazták a legfi atalabb, mindössze 
17 hónapos indulót, a legnagyobb létszámú családot – öt gyermekkel futották 
le a távot –, és végül, de nem utolsósorban azt a hölgyet, aki a leghosszabb időt 
töltötte a futópályán. gergely

Világbajnok járt 
a Lázár Ervin-suliban
A napokban kedves vendéget fogadtak a Lázár Ervin Általános Isko-
lában. Egy igazi világbajnok látogatott el a suliba, és egy rögtönzött 
testnevelési óra keretében az asztalitenisz alapjaival és természetesen 
néhány trükkel is szórakoztatta a nebulókat és a tanárokat egyaránt.

Gergely Gábor, aki újságíró-kollégánk az Újpesti Naplónál, nemcsak a 
pingpong történetéről mesélt a gyerekeknek, hanem a bemutatóba is be-
vonta a legbátrabbakat. Akadtak ügyesebbek, voltak szerényebb tudásúak, 
viszont, ahogy a srácok mondták, valamennyien jól szórakoztak. 

A világ- és Európa-bajnok elmondta, reményei szerint a bemutatóval 
egybekötött tesióra nem csak egyszeri alkalom volt.

– Nem titkolt szándékom, hogy a kerület valamennyi, de lehetőség sze-
rint minél több iskolájába ellátogassak, persze, ha igény van rá, és megis-
mertessem a gyerekeket ezzel a gyönyörű, bár igen nehéz játékkal. Remé-
lem, találkozunk még, várom a meghívásokat. (matyi)

Dunai Antalt 70-es számú mezzel lepték meg

Az olimpiai bajnok Gyurta Dánielt 
dr. Tahon Róbert jegyző köszöntötte 

Gergely Gábor világbajnok asztaliteniszező versenyzőként és a nebulók társaságában
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban 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

In gat lant el ad
� Tulajdonostól az Attila utcában, füvesített előkert-
tel rendelkező, 30 m2-es, teljesen felújított téglala-
kás eladó. Új műanyag nyílászárokkal, új (hideg-, me-
legburkolatok), vízszerelés, villanyszerelés, új komp-
lett fürdőszoba. Világos, tehermentes, 3 m2-es tároló, 
azonnal költözhető, I.á.: 5,9 M Ft, tel.: 06-30 636-3243

� Újpest megyeri részén, 93 m2-es, 2+2 félszobás, ét-
kezős, éléskamrás, cirkófűtéses, 2 szintes sorházi lakás, 
saját kerttel, garázzsal, tárolóval, 21,9 M Ft-os irány-
áron eladó, tel.: 06-30 200-5685 

� Újpest Kertvárosában eladó egy tetőtér-beépítéses, 
4 és fél szobás, előkertes, hőszigetelt, felújított családi 
ház. Az utca parkosított, csendes, a közlekedés kiváló. 
I.á.: 31,5 M Ft, tel.: 06-30 630-1265

� Eladó Veresegyházán 104 négyszögöles, 
összközműves telek, 30 m2-es téglaházzal. Nagy pin-
ce, beépíthető padlás, gyümölcsfák, közelben termál-
víz, horgásztó, strand. I.á.: 12 M Ft, tel.: 06-70 206-9373

Ingatlant kiad
� Kiadó az Erdősor utcában, négyemeletes, tömbfűté-
ses ház III. emeletén 2+2 félszobás, teljesen bútorozott, 
nagy erkélyes lakás. Díja: 70 000 Ft/hó + rezsi. Kiváló 
környezet, jó közlekedés, tel.: 06-30 949-1835

Ingatlant cserél
� Családi házra cserélem IV. ker., Görgey utcában lévő 
másfél szobás, 50 m2-es tehermentes öröklakásomat. 
Keresek, min. 3 szobás, 70-100 m2 körüli házat. Fóti út 
környékén, 15–17 M Ft-ig, tel.: 06-20 348-6625

Szolgáltatás
� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garanciával. 
Szezon előtti kedvezmény! „A” kategóriás hűtő-fűtő 
klímaberendezés beszerelve 130 ezer Ft, tel.: 06-30 864-
5544, www.annauklima.hu

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

� Több évtizedes társasház-kezelői gyakorlattal 
teljes körű társasházkezelést vállalunk. 24 órás víz- 
és villanyszerelési ügyelettel, tel.: 06-30 949-6376; 
e-mail: hafilak@hafilak.hu

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

� VILLANYSZERELŐ GYORSSZOLGÁLAT! Hibaelhá-
rítás, villanybojler-javítás, háztartási készülékek 
bekötése, biztosítótáblák, kapcsolók, lámpatestek 
cseréje. EPH, érintésvédelmi vizsgálatok, minősítő 
irattal, tel.: 06-20 976-0005

� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást is. Fi-
ókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-2023, 06-70 234-7759

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfaj-
ta redőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. 
Fóti út 45., tel.: 370-4932

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

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

� Kisebb-nagyobb benti, kinti burkolási munkák, ja-
vítások, bontások, megbízható szakembertől. Korrekt 
áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon 
is. Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 219-1624

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

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

Régiség
� Készpénzért veszek! Bútorokat, festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csilláro-
kat, könyveket, hangszereket, csipkét, kézimunkát, bi-
zsukat, borostyánt, ezüstöt, tört aranyat, ékszert, ke-
rámiát, rezeket, szőrmét, teljes hagyatékot, díjtalan ki-
szállással, tel.: 06-30-308- 9148

Friss hírek
tudnivalók:
ujpest.hu

ÚJPESTI SAJTÓ AZ ÚJPESTI 
SZOLGÁLTATÓKÉRT!

Az Újpesti Napló kuponos akcióval 
indít új lehetőséget az újpesti 

szolgáltatóknak. Előző számainkból 
olvasóink visszakereshetik az eddig 

megjelent kedvezményes ajánlatokat. 
Bővebb információt a 

hirdetes@ujpestimedia.hu 
e-mail címen kérhet. 

EDDIGI  SZOLGÁLTATÓINK: 
• Oxygéndús Testkultúra Szalon, 

1042 Bp., Király u. 13. 
(márc. 21-ei lapszám)

• Fodrászat, 1045 Bp., Nyár u. 101. 
(márc. 28-ai lapszám)

• Crystalsziget, 1043 Bp., Munkásotthon u. 18. 
(ápr. 05-ei lapszám)

• Egészségcentrum, 1047 Bp., Baross u. 99. 
(ápr. 05-ei lapszám)

• Dr. Balogh Zsuzsanna főorvos 
magánrendelője (ápr. 11-ei lapszám)

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

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, jel-
vényt, porcelánt, ezüstöt, katonai tárgyakat, játékot, 
fotót, diafilmet, diavetítőt, képeslapot, régi pénzt, akár 
teljes hagyatékot, bútorral együtt is. Minden régi tárgy 
érdekel. Lomtalanítást vállalok, tel.: 06-20 924-4123

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jöven-
döl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, mun-
ka-, üzlet- és sikermágia, tel.: 06-70 214-9230

Albérlet
� Újpesten, jó közlekedéssel albérleti szoba kiadó, tel.: 
06-70 653-8377

Egészség
� LÉZERTERÁPIA, REUMATOLÓGIA, AKUPUNKTÚ-
RA, fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csont-
ritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, 
lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok, tel.: 368-
6349, 06-20 968-6886

Állást kínál
� Újpesti telephelyű cég csomagolókat keres. Ér-
deklődni napközben a 06-20 912-7328-as telefon-
számon lehet.

Újpesti 
Horgászverseny

Csömöri tó

 2013. május 4., 6 órától
szombat

Nevezés az Újpesti Polgármesteri 
Hivatal Főpénztárában!

Befi zetési időpontok:
április 30-ig, a pénztár nyitvatartási ideje alatt 

(H: 14.00 – 17.00; SZ: 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00; P: 9.00 – 12.00)
(1041 Budapest, István út 14., I. em. 50.)

Nevezési díj: 1500 Ft/fő

+47° 3
2’

 58 N, +19° 11’ 45 E

GPS

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Részletek: 

ujpest.hu/horgaszverseny

Életmentő 
pontok 
Újpesten
Automata defi brillátor ké-
szülékek Újpesten: Ady End-
re Művelődési Ház (1043 Bp., 
Tavasz utca 4.); Polgármeste-
ri Hivatal (1041 Bp., István út 
14.); Kihelyezett Okmányiro-
da (1048 Bp., Hajló utca 42-
44.); Újpesti Szent István téri 
piac, Piacfelügyelőség; Újpes-
ti Vagyonkezelő Zrt. (1042 
Bp., Munkásotton u. 66-68.)
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:

csirkecomb 499 Ft/kg  

bébicsirke 600 Ft/kg 

csirkeszárny 499 Ft/kg-tól

csirkemáj 499 Ft/kg-tól 

csirkezúza 499 Ft/kg

csirke far-hát 199 Ft/kg

burgonya 120 Ft/kg

vöröshagyma 120 Ft/kg

paradicsom 299 Ft/kg

paradicsom 299 Ft/kg

kiwi 349 Ft/kg

fejes káposzta 80 Ft/kg fejes

hónapos retek 30 Ft/cs.-tól 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

 www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

 (x)

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ezúttal az újpestiek kedvelt szlogenjét rejtettük el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2013. április 22-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. 
március 28-i lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Dervadelin Pálné, Koller Judit, Surnyák Ákos, Szabó Istvánné Csath Éva. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait 
vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést. 



Önkéntesek 
akcióban
Közös kutyapiszok-mentesítési akci-
ót szervezett április 6-án délelőtt Új-
pest Önkormányzata, az Állatmen-
tő Liga és a Rex Alapítvány a Semsey 
parkba. Az önkormányzat azért indí-
totta útjára Nem Nagy Dolog! elne-
vezésű kampányát, hogy a felelős ál-
lattartás mellett a közterületek tisz-
taságára is felhívja az újpestiek fi -
gyelmét. 

Az önkénteseknek bőven akadt dolguk. A Városgond-
nokság által biztosított eszközökkel először a kutya-
futtatót, majd a parkot fésülték át, felmérve, hogy a 
kutyatulajdonosok mennyi ürüléket hagytak kedven-
cük után. Háromszázötven jelölőzászló is kevésnek bi-
zonyult a fel nem szedett ürülék megjelölésére.

Rádi Attila városüzemeltetésért felelős alpolgár-
mester elmondta, a Nem Nagy Dolog! kampány cél-
ja a fi gyelemfelkeltés, a szemléletváltás. Közvetlen 
párbeszédet kezdenek a kutyatartókkal, felhívják fi -
gyelmüket a kutyatartás felelősségére és Újpest tisz-
taságára. Bízik abban, hogy a kezdeményezés sikeres 
lesz, és ezután minden gazdi felszedi, majd a kijelölt 
helyre dobja a veszélyes hulladéknak számító kutya-
piszkot. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az újpestiek 
nyugodtan sétálhassanak az utcákon, és a gyermekek 
labdázhassanak, játszhassanak a kutyapiszokmentes 
újpesti parkokban – fűzte hozzá.

Wintermantel Zsolt szerint a naponta ürített gyűj-
tőedények és a létesített kutyafuttatók ellenére sajnos 
még nem mindenki gondolja úgy, hogy ilyen módon 
is felelősséggel tartozik környezetének tisztaságáért. 

Emlékeztetett, az önkormányzat az el-
múlt időszakban megháromszorozta a kutyafutta-
tók számát, és megtízszerezte azok területét. 

Az akciót Koronka Lajos, a körzet egyéni önkor-
mányzati képviselője is segítette. Eljöttek Újpest Ar-
cai, Kozma Vanessza és Takács Márk is. Mindkettejük 
számára – lévén nekik is vannak kutyáik – magától 
értetődő, hogy összeszedik a négylábúak után a ku-
tyapiszkot. M., B. 

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 pelenka-csomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképez-
zék le csemetéjüket újpesti body-
ban, és a képet küldjék be szerkesz-
tőségünkbe! Örömmel tesszük köz-

zé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban, továbbá az ujpest.hu webolda-
lon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

S

Tisztelt Szerkesztőség! 
Kérjük szépen, hogy 
Annánkat megjelentet-
ni szíveskedjenek va-
lamelyik lapszámban. 
Zakár Anna 2012. de-
cember 20-án született. 
Köszönjük szépen!

Zakár Zoltán 
és Zakár Kinga

Sziasztok! Keller Csenge va-
gyok, 2012. december 28-án 
születtem, reggel 9 óra 46 
perckor, 3330 grammal és 55 
centiméterrel. Anya és apa 
nagyon vártak már, és a nagy-
szülők is. Nagyon vidám és 
mosolygós kisbaba vagyok. 
Anyukám Kellerné Horváth 
Anikó, apukám Keller Nándor.

 Nem Nagy Dolog! 
�  Legyen tagja a Facebookon a Nem Nagy Do-

log-közösségnek!
�  Igényeljen ingyenes kutyapiszokzacskó-készletet 

a Nem Nagy Dolog! kampány partnereinél. 
�  Adja le a csomagban található, kitöltött űr-

lapot az Újpesti Ajándékboltban, és legyen 
Öné az értékes nyeremények egyike.

�  Javasoljon helyszínt kutyafuttató építésére és 
kutyapiszokgyűjtő telepítésére.

�  Csatlakozzon önkéntesként kutyapiszok-
mentesítési akcióinkhoz.

� Kövesse kampányunkat.
 Részletek: ujpest.hu/nemnagydolog, Nem 
Nagy Dolog Facebook-oldala

Kedves Szerkesztő-
ség! Nagyon örül-
tek az ajándéknak a 
Székely-Kerekes ik-
rek, Bodza és Luca, 
akik 2012. novem-
ber 14-én születtek. 
A takaró a kedven-
cük! Köszönjük!
 A szülők

16 M o z a i k

Az önkéntesekkel 
együtt segítette a Nem 
Nagy Dolog! kampány 

nyitányát Koronka 
Lajos önkormányzati 

képviselő is

A piros zászlócskák 
azt jelezték, hogy a 
kutyatulajdonosok 
mennyi ürüléket 

hagytak a parkban 
kedvenceik után

Újpest Arca, Takács 
Márk számára 

magától értetődő, hogy 
összeszedi a négylábú 
után a kutyapiszkot  
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