
ÚJPEST KÁRTYA NAP
Szombaton egész nap átvehették 
Újpest Kártyájukat az igénylők, be-
mutatkozott több, kedvezményt 
nyújtó vállalkozás. A szervezők a 
hölgyekről sem feledkeztek meg, vi-
rággal köszöntötték őket.  3. oldal

ÚJPESTI BABAKELENGYE
Több mint két éve, hogy 
„Megérkeztem”-macival díszített 
bodyban feszíthetnek azok a kisba-
bák, akiket Újpestre hozott a gólya. 
A babaköszöntő csomag a védőnők 
segítségével ér célba.  5. oldal

TARZAN AZ ŐSERDŐBEN 
Sorozatunkban bemutatjuk a jelen-
tős területtel és új játszóeszközökkel 
bővülő, Budapest Márka díjas Tarzan 
Park új szezonnyitójára készült játszó-
eszközöket. Az őserdőt idéző játék-
rész bizonyosan nyerő lesz.  5. oldal

EURÓPA-BAJNOKKÉNT BÚCSÚZIK 
Erdei Zsolt, a Madárfészek Aka-
démia szakmai vezetője egyhan-
gú pontozással legyőzte a grúz Salva 
Dzsomardasvilit, s ezzel megszerezte a 
Boksz Világszervezet (WBO) félnehéz-
súlyú Európa-bajnoki címét.  13. oldal

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

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2014. március 13., VIII. évf., 10. szám

Ú  PESTI NAPLÓ 

Ünnepi találkozások
Újpest Önkormányzata a szépkorúak kedvére indította útjára 
Találkozások címmel programsorozatát, amelyben a nemzeti 
ünnep gondolatköréhez kapcsolódva a Mária főhadnagy című 
operettet „hozza” vasárnap a Jégpalotába.  9., 16. oldaL
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A 2014. évi országgyűlési
választások tudnivalói
KÖZLEMÉNY
Budapest 11. számú országgyűlési választókerület nyilvántartásba vett egyé-
ni jelöltjeiről szavazólapon történő megjelenítés sorrendjében.

 

sorszám név jelölő szervezet/ jelölő szervezetek

1. May Miklós MAGYAR KERESZTÉNY 
SZOCIÁLIS UNIÓ

2. Pajor Tibor JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM

3. Schiller László SZOCIÁLDEMOKRATÁK 
MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA

4. Kiss Péter MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, 
EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK 
PÁRTJA, DEMOKRATIKUS 
KOALÍCIÓ, PÁRBESZÉD 
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, 
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT

5. Barna Mónika A HAZA NEM ELADÓ 
MOZGALOM PÁRT

6. Sedon Béla SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES 
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

7. Horváth Péter 
Gábor

JÓLÉT ÉS SZABADSÁG 
DEMOKRATA KÖZÖSSÉG

8. Dr. Hollósi Antal FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT

9. Rákosi Judit LEHET MÁS A POLITIKA

10. Dr. Horváth 
Ferenc

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT

11. Fehérvári Zsolt 
István

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

12. Fintorné Kassai 
Erika

SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI

13. Kiss Erika ÖSSZEFOGÁS PÁRT

Dr. Tahon Róbert
Választási Iroda Vezető

Fiatalok megemlékezései
A Megyeri temetőben
Újpest Önkormányzata az idei esztendőben is megemlékezések-
kel tiszteleg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseinek 
emléke előtt.

Az ünnepet megelőző napon, március 14-én, pénteken dél-
előtt hagyományosan diákokkal, ezúttal a Budapest IV. kerületi 
Babits Mihály Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Gimnázium, a Megyeri úti Általános Iskola, továbbá a XIV. ke-
rületi Horvát Általános Iskola tanulóival közösen hajt fejet Újpest 
Önkormányzata a szabadságharcban vitézségével kiemelkedő sze-
repet vállaló Lebstück Mária huszár főhadnagy, Éber Nándor hadi-
tudósító és Mészáros Gábor vörös sipkás honvéd sírjánál a Megye-
ri temetőben. A megemlékezés 10 órakor kezdődik.

Az ünnepségre mindenkit szeretettel vár
 Újpest Önkormányzata!

A Görgey-szobornál
Március 14-én, pénteken 10 óra 30 perckor tartja koszorúzási ün-
nepélyét a Görgey-szobornál (Görgey Artúr és Corvin utca sarok) 
az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakis-
kola. Műsorukban fellépnek a Kertvárosi Tagóvodai óvodásai, va-
lamint az Újpesti Bajza József Általános Iskola és az Újpesti Szigeti 
József Utcai Általános Iskola diákjai is. A szervezők várják a meg-
emlékezőket!
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Másfél évszázada 
született a polihisztor
Pállya Celesztin festőművészre, Újpest díszpolgára születésének százötve-
nedik évfordulójára emlékeztek az alkotó sírjánál a Megyeri temetőben 
március 7-én. A megemlékezésen diákok, számos újpesti neves személyi-
ség, képzőművész, valamint a polgármester is részt vett.

A polihisztor életrajzát, sokoldalú munkásságát az Angol Nyelvet Emelt Szin-
ten Oktató Általános Iskola ötödikesei elevenítették fel. Őket követően dr. 
Hollósi Antal országgyűlési képviselő emlékező beszédében úgy fogalmazott: 
Pállya Celesztin ma polihisztorként és konstruktőrként egyaránt megállná a he-
lyét, ám manapság a tudományterületek specifi kusabbak, és már nem szület-
nek ilyen emberek, noha szükség volna rájuk.

– Mi, mai újpestiek legyünk büszkék arra, hogy ilyen eleink vannak, és azzal, hogy 
méltóképpen őrizzük az emléküket, példát adhatunk utódainknak – zárta gondolatait.

A megemlékezés után az országgyűlési képviselő és Wintermantel Zsolt közö-
sen helyezték el Újpest Önkormányzatának koszorúját, majd több újpesti civil-
szervezet és újpesti képzőművész is lerótta kegyeletét. MOA

Várakozáson 
felüli az 
érdeklődés
Egyre több újpesti csatlakozik az 
Újpest Kártya tulajdonosainak kö-
réhez, és az új közösséget további 
igénylők és elfogadóhelyek is erősí-
tik. A program sikerességét a tízezer-
nél több kártyaigénylés is igazolja. 
Hogy minél nagyobb számban és mi-
nél hamarabb megkaphassák az Új-
pest-kártyájukat, március 8-án egész 
napos rendezvényre várták az Ifjúsá-
gi Házba az igénylőket, akik sorszá-
mot húzva, több pultnál vehették át 
a megrendelt plasztikot.

– Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek ma, mert szá-
momra a legfontosabb ennek a programnak a kö-
zösségépítő ereje. Újpest amúgy is egy jó közösség, 
és ezzel tovább erősödik. Várakozásunkon felüli a 
kártyát igénylők és a programban részt vevő cégek, 
elfogadóhelyek száma. Ha ez így folytatódik, több 
kártyatulajdonos lesz Újpesten, mint aki nem az. Ez 
pedig szorosabbra fűzi az újpestiek és az itt műkö-
dő vállalkozások kapcsolatát, és erősíti a lokálpatri-
otizmust – mondta Wintermantel Zsolt, aki maga is 
kilátogatott a kártyanapra. 

Duplán nyerhettek azok az újpestiek, akik az If-
júsági Házban vették át az amúgy is sok kedvez-

ményre jogosító kártyát. Az egész napos rendez-
vényen ugyanis félóránként tombolasorsolást tar-
tottak a szervezők. Az értékes nyereményeket a 
kártyaprogramban részt vevő cégek ajánlották fel. 
A kártyaátadó napra ellátogató újpestiek megis-
merhették az elfogadóhelyek némelyikét, kipró-
bálhatták, megkóstolhatták termékeiket. Nőnap 
lévén, a hölgyeknek is készültek meglepetéssel a 
szervezők.

– Nagy az érdeklődés az Újpest-kártya iránt, ez 
az egész újpesti közösség sikere, férfi aké és nőké 
egyaránt. De mivel társadalmunkban többségben 
vannak a nők, ezért valószínűleg ők többen fogják 
használni a kártyát. Mi, férfi ak pedig örülünk nekik 
mindennap, és nagy örömmel köszöntjük fel őket 
nőnapon – mondta a nap egyik szervezője, aki vi-
rággal kedveskedett a kártyatulajdonos hölgyek-
nek.  J. M.

Nagyon sokan jöttek el, hogy átvegyék a kedvezményekre jogosító Újpest-kártyát

Hladony Sándor tombolaajándékot adott 
át egy szerencsés kártya-tulajdonosnak Az Ifjúsági Ház adott otthont az Újpest Kártya Napnak
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Nótagála 
az ünnepek 
jegyében
Hazám, hazám címmel kö-
zelgő nemzeti ünnepünk, 
március 15-e, valamint a 
nőnap jegyében rendez-
tek estig tartó nótagálát 
március 9-én az Ady Endre 
Művelődési Ház zsúfolásig 
megtelt színháztermében.

A megjelenteket dr. Hollósi Antal or-
szággyűlési képviselő köszöntötte, 
külön kiemelve két, a nótagálához kö-
zeli ünnepünket, a nőnapot és a kö-
zelgő március 15-ét. A képviselő úgy 
fogalmazott, Újpest szerencsés város, 

ahol ilyen szépszámú közönség gyűlik 
össze vasárnap délután, és nem utol-
sósorban a magyardal-előadók miatt. 
Egyben tolmácsolta Wintermantel 
Zsoltnak és a rendezvény fővédnöké-
nek, dr. Molnár Szabolcs alpolgármes-

ternek az üdvözletét is. Köszöntő sza-
vak után Hladony Sándor és Ozsváth 
Kálmán önkormányzati képviselők, 
valamint a szervezők közösen virágot 
osztottak a hölgyvendégeknek.

Szirmai László, az Országos 
Szórakoztatózenei Központ vezető-
je is köszöntötte az egybegyűlteket, és 
örömmel nyugtázta, hogy a magyar 
nóta Újpest kulturális életének szerves 
részévé vált. E műfaj jeles képviselői kö-
zül külön kiemelte László Máriának, az 
Újpesti Magyardal és Zenebarát Tár-
saskör vezetőjének a munkásságát, aki 
egyben a délután szervezője volt. Az ál-
tala vezetett nótakör vegyes kara mel-
lett az Újpest Cigányzenekar szintén a 
fellépők táborát erősítette. MOA

EGY KÉP – EGY MONDAT

Rendezett lesz
A folyamatos megújulás egyik 
jele az Erdősor úti parkoló épí-
tése, ahol a kőburkolatú járda 
kialakítását a szegélyezés, a bur-
kolás, a parkolóhelyek felfesté-
se, majd a faültetés és a füvesí-
tés követi. 

Bontásra kész
a pavilonsor
Az utolsó bérlő is kiköltözött a Görgey út rendelőin-
tézettel szemközti üzletsoráról, így hamarosan meg-
kezdődhet a pavilonok bontása is. A volt bérlők közül 
azok, akik folytatni kívánták tevékenységüket, az ön-
kormányzat segítségével már meg is találták az új üz-
lethelyiségeket.

Miként korábban jeleztük, a napokban megkezdődött a Görgey út rekonst-
rukciója. Ennek részeként a teljes közműcsere mellett a villamospálya is meg-
újul, a szabályozási tervnek megfelelően alakítják ki a környezetet, az úttes-
tet és a járdát, így szükségessé vált a rendelőintézethez közeli, városképi szem-
pontból is zavaró pavilonsor felszámolása. 

Az elmúlt hetekben az összes bérlő kiköltözött az üzletsorról. A folyamat 
kedvezően zárult, ugyanis az önkormányzat segítséget nyújtott a továbblé-
péshez azoknak, akik folytatni kívánták tevékenységüket. Többségük már 
meg is találta a megfelelő üzlethelyiséget, sőt ki is nyitott az új helyen. G. R.

Pavilonok a bontás előtt

A nótakör a színpadon
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Csodapark két és fél 
hektáron – 2. rész 

Őserdőben 
a Tábor 
utcában
Korábbi lapszámunkban 
már megosztottuk olvasó-
inkkal az örömhírt, hogy a 
tavaszi nyitásra tovább bő-
vül a Tarzan Park. Felfedeztük 
és körbejártuk az első olyan 
játékegyüttest, amelyik már 
elkészült. Sorozatunkban be-
mutatjuk, milyen játszóesz-
közök várják még a látogató-
kat. A teljes park több mint 
két és fél hektáros területével 
az ország legnagyobb csalá-
di játszótere lesz.

Múlt héten már bemutattuk az első el-
készült játszóeszközcsoportot, amely- 
nek egyik tornya az újpesti víztor-
nyot, míg a másik egy különleges pi-
ramist formáz. Mostanra egy újabb 
játékegyüttes magasodik már a park-
ban, amely várhatóan Tarzan és az új-
pesti gyerekek egyik kedvelt játszóhe-
lye lesz, hiszen aki ide felmászik, egy 
igazi őserdőben érezheti magát. 

A dzsungel lombozatára emlé-
keztető, sátortetővel ellátott, 5–14 
év közötti gyerekeknek ajánlott 
játékegyüttes számtalan kalandot kí-
nál kicsiknek és nagyobbaknak. Tor-
nyába mászófalon, kötélpályán ke-
resztül is eljuthatunk. Két legmaga-
sabb pontját egy ingatányéros híd 
köti össze, egyik oldalán egy műanyag 
csúszdán ereszkedhetünk le. A torony 

oldaláról fellógatott fészekbe mászó-
kötélen és láncos feljárón is felkúsz-
hatnak a gyerekek.

Napról napra épül-szépül az új 
parkrész. Újabb és újabb játékok „nő-
nek ki” a földből. Kíváncsian várjuk, 
legközelebbi látogatásunkkor milyen 
újdonság fogad minket a családi ját-
szóparkban, amelyet jövő hónaptól 
birtokba vehetnek a családok.  G. R.

KÖZÖS JÁTÉK 
A családok szerint a Tarzan Park 
népszerűségét az adja, hogy bizton-
ságos, és a szülők is kipróbálhatják a 
játékokat, vagy pihenhetnek az ős-
fás környezetben. A Tarzan-terasz 
szülinapi zsúrok kiváló színtere le-
het. A parkba érkezőket nagy terü-
letű kerékpár- és autóparkoló várja. 
A Tarzan Park Újpest határain túl is 
népszerű. A Fővárosi Önkormány-
zat által odaítélt Budapest Már-
ka díj éppen a játszópark innova-
tív voltának és a kimagasló közös-
ségi élményeknek szól. Újpesti láto-
gatók, gyermekcsoportok továbbra 
is jelentős kedvezményeket élvez-
hetnek a Tarzan Parkban.

TM

A Hajrá Újpest! Városfejlesztési 
Program keretében idén is foly-
tatódnak a járdafelújítások. El-
sőként az Izzó-lakótelepen, a 
Káposztásmegyeri út 12-14-16. 
szám előtti járdákra kerül sor, 
ahol a lakók már nagyon vár-
ták a töredezett burkolat cseré-
jét. Az építkezés alatt a régi, ko-
pott felületek helyén új, esztétikus kőburkolat ké-
szül, mely biztonságos és komfortos gyalogos köz-
lekedést biztosít az itt élőknek.

A Káposztásmegyeri út e szakaszán található jár-
dák, sok bosszúságot okoztak a lakóknak, a baleset-
veszélyről nem is beszélve. Többen fordultak hozzám 
és jelezték az Újpesti Párbeszédben is, hogy szükség 
van a felújításra, ami most meg is valósul – tudtuk 
meg dr. Dabous Fayez önkormányzati képviselőtől. 

Minden fejlesztés, így a járdák megújulása is közös 
sikerünk, amelynek alapjait az Újpesti Párbeszéd te-
remtette meg. A városvezetés és polgármester úr 
által elindított fórum lehetőséget ad arra, hogy az 
újpestiek immár negyedik éve közvetlenül eljuttas-
sák javaslataikat az önkormányzathoz, ilyen formán 
is hozzájárulva városunk fejlődéséhez – mondta la-
punknak Rádi Attila alpolgármester (képünkön).

A kivitelező cég munkatársai a lehető legrövi-
debb időn belül végzik el a munkálatokat és a fel-
újítás alatt kiemelt fi gyelmet fordítanak a járdák 
melletti zöld területek megóvására.  U.N.

Folytatódnak a járdafelújítások
Itt a tavasz, a fák, bokrok és virágok mellett, napokon belül megújulnak a 
Káposztásmegyeri út 12-14-16. szám előtti járdák is. Az elmúlt évben, többek 
közt a Szent László tér, a Bucka, Telkes és Eperjesi utcákban készültek új járda-
burkolatok. Az önkormányzat 2014-ben a korábbi évekhez hasonlóan, számos 
utcában újítja fel, javítja ki a balesetveszélyes, elhasználódott járdákat.

Káposztásmegyeri út 12-14-16. szám előtt zajlik a járdafelújítás

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



Made in 
Újpest

Újpest kertvárosi részén, egy családi házban mű-
ködik immár három évtizede a Vadgesztenye 
cukrászda. Az üzlet a hagyományos ízek, régi sü-
temények, főzött fagylaltok kedvelőinek törzshe-
lye. Városszerte azonban arról híres, hogy vissza-
hozta a köztudatba a legendás Újpest-szeletet.

Kedves, családias környezetben található egy-
szerű kis üzlet a Vadgesztenye cukrászda, ame-
lyet nemigen kell bemutatni a helyieknek, hiszen 
hosszú évekkel ezelőtt nyitottak meg a Vadgesz-
tenye és a Telkes utca sarkán. Ha belépünk, ép-
pen csak a süteményes- és fagylaltospult meg két 
apró asztalka fér el. Nem a luxus, ami megfogja 
az ide belépőt, hanem az a baráti szeretet, amivel 
mindenkit fogadnak a tulajdonosok. 

– Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy cukrász-
dinasztia vagyunk, hiszen már apám is városszer-
te elismert cukrász volt. Feleségemmel, Zsuzsiká-
val mindketten újpesti családból származunk, mi 
magunk is itt nőttünk fel. Az Árpád úti, Újpest 
nevű cukrászdában ismerkedtünk össze 1966-
ban, ahol mindketten dolgoztunk – mesél fi atal 
éveikről Valiczek József.

A történet is Újpesten folytatódott: 1970-ben 
összeházasodtak, és többéves tapasztalatszer-
zés után 1984-ben nyitották meg a Vadgesztenye 
cukrászdát a családi házukban. Hamar népszerű-
vé váltak, amihez hozzájárultak házias ízeik is.

– Mi a kezdetek óta a hagyományos ízekre eskü-
szünk. Nálunk nincsenek mesterséges színezékek, ada-
lékanyagok, állagjavítók, és mindig a megszokott ízek 
és minőség várja vendégeinket. Házi süteményeink, fő-
zött fagylaltjaink miatt sokan, immár több generációt 
képviselve, évtizedek óta visszajárnak hozzánk. 

Igaz, hagyományos receptekkel dolgoznak, 
mégis több újítás is köthető a nevükhöz. Így pél-
dául náluk lehetett elsőként Somlói kockát, majd 
ennek vaníliás változatát kapni, de a habos-kré-
mes túrótortát is az elsők között árusítottak a 
környéken. Ezután a pogácsák jöttek, a klasszikus 

tepertős, sajtos mellett idővel elkezdték készíte-
ni a krumplis, tökmagos, káposztás-burgonyás, 
hagymás-szezámmagos változatot.

A legtöbben mégis arról ismerik a Vadgeszte-
nye cukrászdát, hogy visszahozták a köztudatba 
a hetvenes évek egyik legnépszerűbb helyi süte-
ményét, az Újpest-szeletet. Elkötelezett jótékony-
kodók, így a sütemény árából befolyó összeg tíz 
százalékával segítik a nehéz sorsú helyi gyerekeket 
az Újpesti Cseritin keresztül. A kezdetektől részt 
vesznek a kupakgyűjtésben, és a Maki Játszóház-
ban havonta egy-egy Újpest-tortával támogatják 
a szűkösebb helyzetben lévő gyerekek születésna-
pi ünnepségét is.  G. R.

Vadgesztenye cukrászda
IV., Telkes u. 14., tel.: 233-1380

Hagyományos ízek 
Oklevelek, elsimerések
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Megújul a laborvizsgálat rendje!
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség -és Szervezetfejlesztési In-
tézet (GYEMSZI) korszerűsítési törekvéseinek az eredményeként az Új-
pesti Szakorvosi Rendelőintézetben átalakul a laborvizsgálatok rend-
je. A következő héttől a laborminták vizsgálata központilag törté-
nik, amely az Újpesti Szakrendelő esetében az Uzsoki Kórházat jelen-
ti. Intézményünk ezen fejlesztéssel csatlakozik a GYEMSZI mindenkori 
egészségügyi korszerűsítésre irányuló lépéseihez.

A változás legfontosabb, új eleme, hogy már napi 200 fő laborvizsgálatát 
tudjuk a megújult rendszerben elvégezni. Ugyanakkor a laborvizsgálatra ér-
kezők számát a minél szakszerűbb és pontosabb laboratóriumi leletértéke-
lés érdekében napi szinten limitáljuk. 

Egyúttal felhívjuk betegeink szíves fi gyelmét arra, hogy az átállás ki-
sebb zökkenőkkel fog járni és az elkövetkező hetekben előfordulhat-
nak nehézségek. Fontos azonban kiemelnünk, hogy a csatlakozással 
betegeink érdekeit szem előtt tartva kívánjuk szolgáltatásaink körét 
fejleszteni és megújítani. A jövőben a háziorvosok felé is tervezzük 
a rendszer kiterjesztését, hogy az egyes körzetekben dolgozó orvo-

sok szintén közvetlen számítógépes kapcsolatba tudjanak kerülni az 
Uzsoki Kórházzal. 

Intézményünk részéről azon dolgozunk, hogy a korszerűbb rendszer, 
minél szélesebb körben szolgálja betegeink érdekeit. 

 Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

Kérje a védőnőktől!
Több mint két éve, hogy saját „Újpest” feliratos, „Megérkeztem”-macival díszí-
tett bodyban feszíthetnek, nőhetnek azok a kisbabák, akiket ebbe a városba ho-
zott a gólya. Az önkormányzat babaköszöntő csomagja 
a védőnők segítségével ér célba, akiknél az igényléshez 
szükséges nyomtatvány is megtalálható. 

Eddig sok száz család kapott babakelengyét az önkor-
mányzat által elindított Babaköszöntő program nyomán. 
A kedvező fogadtatás után bővült a babakelengyével tá-
mogatandók köre, és nőtt a bodykat, lila színű kistaka-
rót, egyéb hasznos apróságot tartalmazó csomag érté-
ke. Mindazok a családok, ahol legalább az egyik szülő 
három hónapja újpesti állandó bejelentett lakhely-
lyel rendelkezik, és életvitelszerűen is itt él, a kis-
baba megszületését követően számíthat a tizen-
kétezer forint értékű babaköszöntő csomagra. 
Az ajándék a védőnők segítségével ér célba, 
akik az igényléshez szükséges nyomtatvány ki-
töltésében is segítséget nyújtanak a szülők-
nek. A babaköszöntő csomag ezt követő-
en kerül – szintén a védőnők segítségé-
vel – a családokhoz.  B. K.



A vendéget dr. Hollósi Antal ország-
gyűlési képviselő köszöntötte. Úgy 
fogalmazott: régi ismerőst üdvözöl-
hetünk Újpesten. Könyvének tartal-
ma kapcsán Gereben Ágnes kiemel-
te, a baloldalnak a francia forrada-
lomban gyökerező eszméi a szovjet 
ideológia gyakorlatában egyáltalán 

nem valósultak meg, a bolsevikok-
nak első dolguk volt többek között 
a kolhozosítás és a szabadság meg-
szüntetése. 

Továbbá arról is szólt, hogy a 
Szovjetunióban – baloldali történé-
szek állításaival szemben – ugyan-
úgy voltak etnikai alapú deportálá-

sok, összesen tizenhét (!) nemzet fi -
ait hurcolták el német kollaboráció 
vádjával. A professzor asszony nem 
feledkezett el az ukrán mesterséges 
éhínségről sem. 

Beszélt az ortodox egyház fosz-
togatásáról (erre szintén kitér a 
könyvben, és fényképek is doku-
mentálják), valamint az iskolai ate-
izmusórákról, arról, hogy a falvak-
ban és az egyetemeken egyaránt az 
ateizmusról, a vallás káráról győz-
ködték az embereket.

A történészprofesszor az ideoló-
giát és a művében taglalt megtör-
tént eseményeket tekintve párhu-
zamot vont a mai történésekkel, 
amelyek az egész világot foglalkoz-
tatják.  M. ORBÁN A. 
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Utcáról utcára

A virág neve: 
Rózsa
Újpesten közel háromszáz elneve-
zett közterületet találunk. Soroza-
tunkban arról kérdeztük az újpestie-
ket, tudják-e, miről kapta nevét az az 
utca, ahol otthonuk található.

– Elődeink ügyeltek arra, hogy roppant egysze-
rű neveket adjanak utcáinknak. A Rózsa utca Új-
pest egyik legrégebbi utcája – mondja az itt lakó 
Fericsán Kálmán Újpest Gyermekeiért díjas nyu-
galmazott testnevelő tanár, az újpesti faipar és ok-
tatásügy elhivatott kutatója. – Nem csak most la-
kom itt, itt is születtem. Igaz, az Árpád út másik ol-
dalán a későbbi gyógyfürdő mögötti kis kertes la-
kások egyikében – fedi fel a kötődést a tanár úr. 
– Több generáció élt együtt nálunk is. A házacs-
kák kertjeiben nagyon sok volt a rózsabokor, em-
lékszem, nagymamám a tél közeledtével vastag pa-
pírba bugyolálta a töveket. Adott volt a névadás is: 
Rózsa utca. Mi, késői utódok csak egyet tehetünk: 
tudatosan őrizzük ezeket az utcaneveket. 

A Rózsa utcát egy időben, az SZTK felé épülő pa-
nelházak felhúzásakor Tito utcára keresztelték át, 
majd ismét visszakapta a Rózsa utca nevet.

– Ebből az időből való a megmosolyogtató törté-
netem – folytatja Fericsán Kálmán. – Éppen táboroz-
tattuk az újpesti gyerekeket, amikor kollégám meg-
szólalt: ha a Rózsa utca Tito lett, Rózsa nevű kolléga-
nőnket is hívjuk ezentúl Titónak. Mit mondjak, kol-
léganőm nem osztotta a humorunkat, de remélem, 
azóta megbékélt velünk, főleg, hogy az utca is vissza-
kapta becsületes nevét, a Rózsát. Amikor a hetvenes 
évek végén, a nyolcvanas évek elején a szanálás ben-
nünket is érintett, Újpesten és a Rózsa utcában akar-
tunk maradni, nagycsaládostól. Az utca Erőműhöz 
közeli végén kaptunk meg két, egymás feletti panel-

lakást a kilencedik és a tizedik emeleten. Mi azóta is 
itt lakunk a kilencedik emeleten, innen repültek ki a 
gyerekeink – emeli ki Fericsán Kálmán.

Gaál Katalin, akit a Rózsa utcában megszólítunk, is-
meri az utcát. – A Rózsa utcához sok emlék fűz: szanálás 
után – épp az esküvőnk előtti hetekben – a Kossuth ut-
cából a férjem szülei, előtte pedig a Dobó utcából édes-
apám nővéréék költöztek a bontásra ítélt kertes ház-
ból a Rózsa utcai panellakásba. Anyósomék költözése-
kor a ház előtti földbuckák sejtetni engedték, hogy egy-
szer majd erre jön a 20-as autóbusz – fűzi hozzá.  B. K.

Idézzük az Újpesti utcanévlexikont: (1991, ko-
rábban Tito utca, 1982, Rózsa utca) 1882, Elem 
utca 2.-től a Görgey Artúr utca 28.-ig.

Olvasókörben Gereben Ágnes
Újpesten visszatérőnek számító vendég látogatott el a Polgár Centrumba márci-
us 10-én, hétfőn. Gereben Ágnes történészprofesszor a Könyvjelző Olvasókörben 
ezúttal nemrég megjelent, Megtorlások a Szovjetunióban című könyvéről be-
szélt, nemegyszer párhuzamot vonva a jelennel.

Már 16 541-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.
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Vidám dallamok szűrődtek ki az Újpesti Ifjúsági 
Ház színházterméből. Háromszáz torokból egyszer-
re csendült fel például a népdal, a Tavaszi szél vizet 
áraszt kezdetű. A műsor annak az Újpesti Cseriti ál-
tal támogatott programsorozatnak a nyitánya volt, 
amellyel az önkormányzat jótékonysági szervezete a 
nehéz sorsú gyerekeknek szeretne kedvezni.

A tavaszváró dallamok után a jótékonysági szer-
vezet korábbi ünnepségéről már jól ismert Kiss Kata 
Zenekar tovább fokozta a hangulatot, majd torkos 
csütörtök lévén a Cseriti szervezői uzsonnával lep-
ték meg a megéhezett, megszomjazott gyerekcsa-
patot. 

Ismert, hogy az önkormányzat jótékonysági szer-
vezete, az Újpesti Cseriti, támogatóinak segítségé-
vel újabb ajándékokkal, programokkal örvendezte-
ti meg a gyerekeket. A szervezők a kultúraközvetí-
tés jegyében tovább színesítik a palettát: sorozatot 
indítanak azoknak, akik ritkán jutnak kulturális él-
ményhez, lehetőséghez. A következő hetekben, hó-
napokban így koncertek, színház-, kiállítás- és mú-
zeumlátogatások, fi lmvetítések, kirándulások várják 
majd őket, remélve, hogy még több felejthetetlen 
pillanatot szereznek számukra. A kulturális sorozat 
márciusban a Máguspárbaj című színházi előadás-
sal és őrbottyáni kirándulással folytatódik.  G.R.

Néhány hete a Cseriti szervezésében, az újpes-
ti Sóbarlang felajánlásának köszönhetően heti 
rendszerességgel vehetnek részt sóterápián a 
gyerekek. Az alsós korú diákoknak a Maki Ját-
szóházban tartott szülinapi sorozata hamaro-
san kibővül a Madárfészek Akadémia felajánlá-
sával, ahol a nagyobb gyerekek ünnepelhetnek, 
szüleikkel közösen.

Tavaszváró koncert 
Kulturális programsorozatot indított gyerekek részére az Újpesti Cseriti, 
amely március 6-án az Ifjúsági Ház színháztermében a Kiss Kata Zenekar 
koncertjével vette kezdetét. Torkos csütörtök lévén az iskolásokat a koncert 
után uzsonna várta.

Munkadíjjal szolgál jó ügyet
Egyedülálló formában támogatja az 
Újpesti Cseritit, és szolgál ezzel jó ügyet 
Paulik Tamás. A számítástechnikával fog-
lalkozó, az Újpest-kártya-programban is 
részt vevő szakember újpesti megrende-

lései munkadíjának tíz százalékával támogatja az 
önkormányzat jótékonysági szervezetét.

 
– Februárban határoztam el, hogy ezt a 
sajátos formáját választom a jótékony-
kodásnak, és havonta utalok pénzt az 
Újpesti Cseriti bankszámlaszámára. Mi-
vel magam is Újpesten élek, és nálam is 
igénybe lehet venni az Újpest-kártyával 
járó kedvezményeket, a lokálpatriotiz-
must erősítendő döntöttem úgy, hogy jó 
ügyet szolgálok, és ezzel gyermekeket tá-
mogatok – mondja

Hozzáteszi, a városban született, itt él, 
és azzal, hogy segít a rászorulókon, remé-
li, ő is nagyobb bizalmat kap, és egyben 
az újpestiek is látják, érzik, hogy jó dolog 
másokon segíteni. MOA

Kupakgyűjtő pontok

Könyv mellé kupakot!
Sorozatunkban olyan vállalkozásokat, szervezeteket, intéz-
ményeket mutatunk be, amelyek segítik az Újpesti Cseriti 
kupakgyűjtési akcióját.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Király-
könyvtárában jártunk, ahol már a har-
madik gyermek gyógykezelésére gyűlnek 
a PET-tetők.

– Amikor három éve értesültünk ar-
ról, hogy az önkormányzat jótékonysá-
gi szervezete kupakgyűjtő helyek jelent-
kezését várja, egy percig sem haboztunk. 
Közintézmény lévén, nagyon sok ember 
fordul meg nálunk, és mivel az embe-
rek jók, empatikusak, nem is csalódtunk 
bennük – mondja Tamási Júlia, a könyv-
tár vezetője. – Minden évben kitesszük 
az Újpesti Napló aktuális cikkét arról, 
hogy kinek gyűjtünk, így általunk is eljut 
az információ az újpestiekhez. Az idén 
a tizenkét éves Nóri kaphat laptopot és 
mozgását segítő terápiát a kupakok árá-
ból – mutatja a gyűjtőhelyet és a kihe-
lyezett cikket a könyvtárvezető. – Gyak-
ran előfordul, hogy amikor a szülő a gye-
rekre várva, aki olvasgat vagy játszik ná-
lunk, elolvassa a cikket, látja a dobozban 

lévő kupakokat, pár nap múlva megjelenik több szatyor műanyag kupakkal. Az 
emberek mindig kaphatóak arra, hogy jót tegyenek, segítsenek. Erről ez az akció is 
meggyőzött minket – összegez Tamási Júlia. B. K.

(Cím: IV., Király u. 5.)

HELYESBÍTÉS 
Március 14-én 19 órakor mutatja be A meglepetés című előadását 
az Újpest Színház. Előző számunkban tévesen írtuk le a darabban 
Eszter szerepét alakító színésznő, Maros Bernadett Eszter nevét.  A 
hibáért elnézést kérünk.
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lruhában, férfi ként harcolt az 1848–49-
es szabadságharcban, főhadnagyi rangot 
kapott, beleszeretett egy tüzér őrnagy-

ba, akihez hozzáment a harctéren, majd az aradi 
vár rabságában szülte meg gyermekét. Ezek törté-
nelmi tények Lebstück Máriáról, holott egy operett 
szüzséje is lehetne. Illetve az is, hiszen Mária főhad-
nagy története megihlette Huszka Jenőt, aki Szilágyi 
Lászlóval romantikus nagyoperettet írt belőle, ame-
lyet szinte folyamatosan játszanak szerte az ország-
ban, sőt külhonban is. 

Az újpesti szépkorúak az önkormányzat meghívá-
sára március 16-án a Jégcsarnokban láthatják pará-
dés szereposztásban a Mária főhadnagyot, Bozsó Jó-
zsef rendezésében, a Turay Ida Színház és a József At-
tila Színház közös produkciójában. Lebstück Mári-

át magukénak érezhetik az újpestiek, mert kalandos 
életének alkonyán Újpestre költözött és itt halt meg. 
Síremléke a Megyeri úti temetőben található, a vá-
rosban utcát is neveztek el róla. Szinte operettes pár-
huzam, hogy az őt játszó Geszthy Veronika is újpesti. 

– Itt születtem, itt nőttem fel, itt tanultam ze-
nét, és itt él a családom is, úgyhogy számomra na-
gyon fontos eljátszani Máriát, különösen az újpesti 
közönség előtt – mondja a művésznő, akinek, csak 
hogy csavarjunk még egy operetteset, volt kitől ta-
nácsot kérnie a címszerep megformálásához.

– Minden énekes színésznőnek álma, hogy el-
játszhassa Mária főhadnagyot. Ez egy „nadrágsze-
rep”, és mint ilyen nagyon hálás. Én is játszottam 
régebben, de most átadom a stafétát Veronikának. 
Szerencsére Huszka gondoskodott a primadonna-

kort már elhagyó színésznőkről is, így ebben az elő-
adásban is jó szerepem van – meséli Kállay Bori, aki 
Antóniát, Mária nagynénjét alakítja az operettben.

Remek szereposztás, ismert dallamok, szerelem-
mel átitatott operett-történelem a Találkozások 
programsorozat keretében játszott előadásban, 
amit a főszereplő, Geszthy Veronika ajánl: 

– Bár az újpesti előadást kifejezetten a szépkorú-
ak számára hívta vendégségbe az önkormányzat, ezt 
az operettet ajánlom a fi ataloknak, a gyerekeknek, 
mert történelmi tényeken alapuló előadást láthat-
nak sok-sok zenével és tánccal, vidám jelenetekkel. 
Ajánlom a szüleiknek, mert több szép szerelmi szál 
is van a történetben, és valamelyikben biztosan ma-
gukra ismernek. És természetesen ajánlom az idő-
sebbeknek is, akik valószínűleg ismerik és szeretik az 
operett slágereit, hogy hallgassák meg újra. J. M.

Az önkormányzat Találkozások programsoro-
zatának operett műsorát az újpesti szépkorú-
ak térítésmentesen látogathatják. Az előadás 
március 16-án 14 órakor kezdődik a Jégpalo-
tában (IV. Homoktövis u. 1.) Kapunyitás 13 óra-
kor. Szereplők: Kállay Bori, Geszthy Veronika, Va-
dász Zsolt, Jankovits József, Teremi Trixi, Bozsó Jó-
zsef, Benkóczy Zoltán, Csere László, Kokas László, 
Vanya Tímea. Rendező: Bozsó József

Az élet írta
1848-49. Lebstück Mária bátyja helyett beáll a 
forradalmi hadseregbe és sikert sikerre halmoz. 
Főhadnagyságig viszi, miközben eléri a végzet: 
a szerelem. Beleszeret egyik katonatársába, aki 
nem tudja, hogy ő lány. Furcsa, humoros szitu-
ációkon keresztül végül is kiderül minden és a 
fi atalok egymáséi lesznek. Hihetetlen történet? 
Pedig igaz! Az élet írta. Huszka Jenő csak zené-
be öntötte és színpadra alkalmazta. A gyönyö-
rű muzsika elvarázsol, a történet megríkat, a 
téma felemel. Igazi magyar operett! 

Operettbe zárt történelem
Egy honleány, aki honfi ként küzd a honért. Egy hős, akit Újpest magáénak 
érez. Egy sikeres színésznő, aki ifjabb kolleginájának adja át a stafétát. Szere-
lem, bonyodalom, fülbemászó dallamok, a végén vastaps. Mindez a Találko-
zások programsorozat eseményeként, a Mária főhadnagy operettben. 

Á

Mária és Antónia, azaz 
a két főszereplő, Geszthy 
Veronika és Kállay Bori



Amennyiben támogató ajánló-
íven Dr. Hollósi Antal FIDESZ-
KDNP országgyűlési képviselője-

löltjére alá szeretnék írni,  kérjük látogasson 
be személyesen irodánkba. 1042 Budapest, 
Árpád út 56. (I. emeleten az udvarban) hét-
köznap 8-20 óra között. Tel.: 369-09-05

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
március 24-én hétfőn 18-19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Németh Edit 
Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányza-
ti képviselők április 7-én hétfőn  17-18-
óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, 
Ozsváth Kálmán képviselők április 7-én 
hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila; 
Koronka Lajos önkormányzati képviselők 
április 14-én hétfőn 17-18 óráig; Bartók 
Béla önkormányzati képviselő április 8-án 
kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel: 369-09-05

MEGHÍVÓ
Szeretettel várja Önöket Dr. Hollósi Antal 
a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje egy kötet-
len beszélgetésre március 19-én (szerdán) 
18 órakor az Újpesti Polgár Centrum 
tükörtermében (1042 Budapest, Árpád út 
66.)  VENDÉGÜNK: Stefka István, a 
Magyar Hírlap főszerkesztője

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 működhes-
sünk 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) min-

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányza-

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

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-as 
telefonszámon – bármikor; Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő előzetes telefonon 
történt egyeztetés alapján – a 06-1 369-4205-
ös telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig 
hívható – bármikor; Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselő előzetes telefonon tör-
tént egyeztetés alapján – a 06-1 369-4205-ös 
telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig 
hívható – a megbeszéltek szerint, az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Budapest, Nádor u. 1.) tartanak foga-
dóórát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első és második szerdáján 
17 órától – előzetes bejelentkezés alapján a 
06-20 466-8576-os telefonszámon – tart foga-
dóórát az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola és Gimnáziumban (1046 
Budapest, Bőrfestő u. 5–9.).

ORSZÁGHÁZ-LÁTOGATÁS
Szeretettel meghívom Önöket március 
29-én, 10.30 órától Országház-látogatásra! 
Az épületbe való beléptetés miatt jelent-
kezni kell a 441-5555-ös üzenetrögzítős 
telefonszámon március 26. (szerda) 12 
óráig! A csoportot az Országházban idegen-
vezető kíséri. A látogatás időtartama kb. 1 
óra, amely magában foglalja a koronázási 
jelvények megtekintését is.

Várom Önöket, barátsággal: Kiss Péter 
országgyűlési képviselő

„AZ ÉN VENDÉGEM AZ ÖN VENDÉGE!”
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját (nemcsak a hölgyeket!) „Az én ven-

dégem az Ön vendége” rendezvénysorozat 
következő délutánjára, ahol Lévai Katalin 
írónő, volt esélyegyenlőségért felelős 
miniszter, Kiss Péter képviselő úr és megle-
petésvendége lesz a beszélgetőtársunk 
március 20-án, csütörtökön 16.30 órától 
a Káposztásmegyeri Közösségi Házban 
(Lóverseny tér 6.), ahová is várunk minden 
kedves érdeklődőt!

Bedő Kata az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezet 

Nőtagozatának elnöke

SZEVASZ TAVASZ! 
A Természetjáró Kör következő sétája 
március 21-én, pénteken lesz, a Budakeszi 
Vadasparkba megyünk, ahol szakvezető 
kíséretével kirándulunk. Találkozó 10 órakor 
a Széll Kálmán téren a metró kijáratánál. A 
rendezvény védnökei: dr. Trippon Norbert 
kerületi elnök és Kiss Péter országgyűlési 
képviselő. A kedvezményes belépőjegy 800 
Ft. Azokat is várjuk baráti közösségünkbe, 
akik eddig nem túráztak velünk!
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

zati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló 
u. 42–44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 

 P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
� Március 15-ig tekinthető meg Kohutics 
Mute ukrán festőművész kiállítása, 
Elkapott pillanat címmel. Polgár Centrum 
– Újpest Galéria
� Március 15-ig látogatható Magyar 
János Visszanéző (40 év) című 
akvarellkiállítása. Polgár Centrum – 
Újpest Galéria
� Március 27-ig tekinthető meg a 
Csodacsalád című gyermek-képzőművé-
szeti pályázat kiállítása. Ifjúsági Ház 
� Március 24-ig látogatható A homok 
aranya – gyógyító homoktövis című 

gyermekfestmény- és -rajzkiállítás. Karinthy 
Frigyes Művelődési Ház 
� Április 6-ig látható Groteszk tárlat címmel 
Sajdik Ferenc Kossuth-díjas és Prima 
Primissima díjas művész kiállítása. Ifjúsági Ház

HETI MŰSORTÜKÖR 
Március 14., péntek
SZÍNHÁZ
� 19.00: Pozsgai Zsolt–Dózsa László: A 
meglepetés. Zenés játék két felvonásban. 
Az Újpest Színház bemutatója dr. Ugró 
Gyuláról, Újpest első polgármesteréről. 
Ady Endre Művelődési Ház

Március 15., szombat
CSALÁDI PROGRAM
� 10.00: LovaZOO szakkör. Rex 
Állatsziget
 
Március 16., vasárnap 
CSALÁDI PROGRAM
� 10.30: Garay Zsuzsanna Gyöngyös 
mesék című könyvének bemutatója. 
Utána kézművesdélelőtt, – gyöngyfűzés. 
Megyeri Klub

ZENÉS EST
� 17.00: Hétvégi randevú. A hatvanas-
hetvenes-nyolcvanas évek zenéjével, a 
Szilver zenekarral. Átmenetileg új helyszí-
nen. Ifjúsági Ház

ELŐZETES
Március 17., hétfő
� 10.00–12.00: Nyugdíjas Klub. Polgár Centrum 

Március 18., kedd
� 9.30–11.00: Babajátszó. Ifjúsági Ház
� 17.00: A Mozgáskorlátozottak Újpesti 
Klubjának összejövetele. Ady Endre Műv. Ház

Március 19., szerda
� 9.00–16.00: „Lápon-mezőn Kele nyo-
mában” – Fekete István könyvére alapozva 
játékos természetismereti óra 3–4. osztá-
lyos gyerekeknek. Ifjúsági Ház
� 16.30–17.45: Meseszínház gyerekeknek. A 
foglalkozás középső és nagycsoportos óvodás 
korú gyermekeknek ajánlott. Megyeri Klub

A Clarisseumban szombaton délelőtt 
gyászmisét tartottak hűséges mun-
katársukért, az életének 101. évé-
ben elhunyt Szántó Kláráért. A szer-
tartáson részt vett dr. Hollósi An-
tal, Újpest országgyűlési képviselője, 
Hladony Sándor önkormányzati kép-
viselő, a közélet több jeles képviselő-

je s mindazok, akik ismerték és sze-
rették az időskora ellenére is aktív és 
a Clarisseumot látogató Klári nénit, a 
mártírhalált halt és tavaly boldoggá 
avatott Sándor István szalézi szerze-
tes volt munkatársát. 

A gyászmisét Bíró Lóránt plébános, 
Újpest díszpolgára celebrálta, aki a 

Clarisseum közösségének nevében kö-
szönetet mondott dr. Hollósi Antal-
nak Klári néni gyógykezeléséért tett 
fáradozásáért. Hálás szívvel köszön-
te meg Nagy István alpolgármester-
nek, hogy az önkormányzat a Tungs-
ram utcai gondozóközpontban ott-
hont biztosított az idős asszonynak. A 
misét követően Szántó Klára hamvait 
a káposztásmegyeri Szentháromság-
plébánián helyezték örök nyugalomra. 

Búcsú Klári nénitől
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– Halhatatlan fi gurákat hoztak létre 
Csukás Istvánnal. Már az első ovis far-
sangomon ho-ho-ho-horgász voltam.

– Az a móka benne, hogy a Csu-
kás életében nem horgászott, én 
meg főleg nem. Sőt, én inkább a ku-
kac pártján állok, mint a horgászén. 
Ezért is lett a Kukac kedves fi gura. Egy 

rezonőr, aki mindenbe beleokoskodik, 
és ő viszi a humoros vonalat is.

– Akárcsak Gombóc Artúr a Pom 
Pom meséiben.

– Érdekes, hogy ő milyen népsze-
rű lett. Eredetileg ki akarták hagyni a 
rajzfi lmből, mert a fi lmgyár megmu-
tatta egy pszichológusnak, aki Gom-
bóc Artúrt veszélyesnek nyilvánítot-
ta, mondván, hogy a gyerekek így fog-
ják csúfolni egymást. És rossz példát 
mutat, mert túl sok csokit eszik. Én 
eredetileg csak egy túlsúlyos madarat 
rajzoltam, azt már a Csukás találta ki 
zseniálisan, hogy a csokitól legyen kö-
vér. Na, mindegy is, szerencsére nem 
hagyták ki, mert ő a legnépszerűbb fi -
gura a mesében. Nekem is ő a kedven-
cem. Csukás István meséi humorosak 

és humanisták. Ért a gyerekek nyelvén, 
ideális meseíró. Nagyon jó volt a me-
séihez rajzolni.

– Rajzolt valaha szomorút?
– Nem. De ha rajzoltam volna, ak-

kor nem jelenik meg. Harminc évig 
dolgoztam a Ludas Matyi című lap-
nál, ahol hetente öt rajzot kellett le-
adnom, ebből hármat választottak ki 
a szerkesztők. Szomorú rajz nem je-
lent volna meg, és hát nem is illik a 
karikatúra műfajához. A szomorú ka-
rikaturista is vidámat rajzol.

– Önre amúgy is jellemző ez a derű, 
a vidámság.

– Szerencsére vidám, humoros csa-
ládban nőttem fel. Nagyon jó hangu-
lat volt nálunk, még én voltam a leg-
komolyabb. 

– Édesapja híres zsoké volt.
Igen, a papám egy apró zsoké volt, 

harmincötös lábbal, a mamám meg 
egy szép, magas balerina. A papám 
sokszor kapott külföldi szerződése-
ket, a bátyámmal mindketten Német-
országban születtünk. Aztán apukám 
Görögországba szerződött, de egy fél 
év múlva továbbállt Dániába. Csak-
hogy mi a görögöknél maradtunk, 
jártunk is ott iskolába. Négy év alatt 
csak egyszer látogatott meg minket, 
igazi bohém ember volt. De ezt az 
időszakot is derűvel kezeltük.

– Mostanában leginkább táblaké-
peket rajzol Budapest és Vác utcáiról. 
Az ön szemén keresztül ezekből az ut-
cákból is árad a derű, holott a valóság 
nem feltétlenül ilyen vidám.

– Karikaturista vagyok, nem tudok 
kibújni a bőrömből. Vácon állandó tár-
lat nyílt ezekből a munkáimból, és az új-
pesti kiállításra is zömmel ilyen képeket 
hoztam. Kicsit mindig megzavar, ha a va-
lóságot kell megrajzolnom. Inkább olyan 
városokat, utcákat szeretek rajzolni, ahol 
élni is szeretnék. JUHÁSZ MÁTYÁS

Sajdik Ferenc Groteszk tárlat 
című kiállítása április 6-ig láto-
gatható mindennap az Ifjúsági 
Ház Új Galériájában 

Először csatlakozik a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
programsorozatához az Újpesti Kulturális Központ, 
de első alkalommal lép fel hazánk legnagyobb kul-
turális fesztiválján az Adorate Kórus és a Koncert-
muzsika Zenekar is. 

– Nagyon megtisztelő nekünk, és örülünk, hogy 
képviselhetjük az újpesti kórusokat a nívós feszti-
válon – fogalmazott Aranyossyné Bondi Judit, az 
Adorate Kórus alapító tagja.

Hozzátette: igyekeztek úgy megválasztani a mű-
sort, hogy legyenek benne ismert dallamok és új-
donságok egyaránt. Az elhangzó kórusművek kö-
zött felcsendül egy Rossini-kórusmű, valamint 
Strauss Kék Duna-keringője, amelyet a szerző ere-
detileg énekkari műnek szánt, és ezen a délutánon 
az Adorate női kara elő is adja. 

A két együttes fele-fele arányban „osztozik” a műso-
ron, de közös darabokkal is készülnek. Az Adorate Kó-
rus karnagya, Barta Viktória Mozart Laudate Dominum 
című művében vezényli együtt a zenekart és a kórust, 
míg a Koncertmuzsika Zenekar karmestere, Geszti Tamás 
két számot dirigál, amelyeket a kórus és a zenekar együtt 
ad elő: Charpentier Te Deum című művének részletét és 
Händel Messiás című oratóriumából a Halleluja tételt.

– Újpesti tagjaink közül már sokan ismerik az 
Adorate Kórust, jómagam először találkozom ve-
lük, de nagyon várom a közös koncertet. Remélem, 
gyümölcsöző együttműködés lesz – mondja Geszti 
Tamás, a zenekar karmestere.

Azt is megtudjuk tőle, hogy műsorukon két da-
rab szerepel: egy Mozart-zongoraverseny – amelynek 
szólistája Kemenes András, az Újpesten élő nagysze-
rű zongoraművész, zeneakadémiai tanár –, másik da-
rabjuk pedig Prokofjev Klasszikus szimfóniája, amely-
nek lassú tétele egy gyönyörű romantikus dallam, és 
amelyet a közönség először hallhat az előadásukban.

A koncert időpontja: március 30., 16 óra.
Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház. A belépő 

ára: 500 Ft. G. R.

Derűs 
rezonőr
Ho-ho-ho-horgász, Pom 
Pom, Gombóc Artúr, Fes-
téktüsszentő Hapci Benő. 
Legendás rajzfi lmfi gurák, 
humoros karikatúrák, utca-
képek. Ugyanaz a derű tük-
röződik a rajzaiból, amellyel 
ő maga is szemléli a világot. 
Sajdik Ferenc Kossuth-díjas 
grafi kusnak, karikaturistá-
nak hétfőn nyílt kiállítása 
az Ifjúsági Házban. 

Öt évszázad 
muzsikája 
A Budapesti Tavaszi Fesztivál kereté-
ben első alkalommal ad közös koncer-
tet az Adorate Kórus és a Koncertmu-
zsika Zenekar, Öt évszázad muzsikája 
címmel. A két újpesti együttes műso-
rán a reneszánsztól a romantikáig ter-
jedő időszak zenéje szerepel.

A Koncertmuzsika Zenekar (képünkön) az Adorate Kórussal 
szerepel a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában

Sajdik Ferenc egy tisztelőjével
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Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

Friss hírek, 
tudnivalók:

 ujpest.hu!

F E L H Í V Á S
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Ön-
kormányzata Budapest Főváros IV. Ke-
rület Újpest Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 7/2012. (II. 28.) önkor-
mányzati rendelete alapján meghirdetia 
SÁNDOR ISTVÁN ÚJPEST GYERMEKEI-
ÉRT DÍJ elnyerésére vonatkozó felhívást

„Sándor István Újpest Gyermekeiért” díj 
annak a személynek adományozható, aki 
az újpesti gyermekek ellátásában, védelmé-
ben, nevelésében, oktatásában, közössége-
ik segítésében, szabadidejük hasznos, ér-
telmes eltöltésében, sportolásuk segítésé-
ben végzett magas színvonalú, kiemelkedő 
vagy több évtizedes tevékenységével jelen-
tős mértékben hozzájárult az újpesti gyer-
mekek életének gazdagításához, személyi-
ségük harmonikus fejlődéséhez.

Indokolt esetben olyan Újpesten műkö-
dő intézmény vagy egyéb szervezet részére 

is adományozható, amely fentiekben rész-
letezett tevékenységét kollektívaként fej-
ti ki.

„Sándor István Újpest Gyermekeiért” 
díj nem adományozható annak a személy-
nek, aki az adományozás időpontjában a 
képviselő-testületnek, a képviselő-testü-
let valamely bizottságának vagy a részön-
kormányzat testületének a tagja. Az elis-
merés nem adományozható annak a szer-
vezetnek, amely az adományozás időpont-
jában a képviselő-testületben képviselettel 
rendelkezik, továbbá nem adományozható 
pártnak és párt helyi szervezetének.

A díj adományozására javaslatot tehet: 
• a polgármester, az alpolgármester, a 

jegyző, a képviselő-testület tagja;
• a képviselő-testület bizottsága, a rész-

önkormányzat testülete, a képviselő-testü-
letben működő frakció;

• az Újpesten működő társadalmi szerve-
zetek, egyesületek, alapítványok, egyéb civil 

szerveződések, egyházak, nemzetiségi ön-
kormányzatok;

• az önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek és az önkormányzat tulajdonosi része-
sedésével működő gazdasági társaságok ve-
zetői; 

• a korábban elismerésben részesített 
személyek; 

• az Újpesten működő egyéb állami vagy 
önkormányzati intézmények, szervek vezetői;

• egyéb Újpesten működő érdekképvise-
letek és helyi önszerveződő közösségek;

• legalább tíz magánszemély együttesen.

A javaslatokat az erre rendszeresített 
adatlapokon a szükséges mellékletekkel el-
látva egy eredeti példányban személyesen 
vagy postai úton lehet benyújtani.

A javaslat benyújtási határideje: 2014. 
március 31. 

Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. 
Ker. Újpest Önkormányzata, Polgármesteri 

Hivatal, Ifjúsági, Sport-, Művelődési és Ok-
tatási Osztály (1042 Budapest, István út 14. 
I. 37.)

A határidő után érkezett vagy hiányo-
san kitöltött javaslatok nem kerülnek elbí-
rálásra.

A díjak adományozásáról a Közművelő-
dési és Oktatási Bizottság javaslata alapján 
a képviselő-testület dönt. A díjazottak dísz-
oklevélben és – intézmény, szervezet kivé-
telével – pénzjutalomban részesülnek. 

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
• az adatlap beszerezhető a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV., 
István út 15.), illetve letölthető az önkor-
mányzat honlapjáról (ujpest.hu);
• a felhívással kapcsolatos kérdésekre felvi-
lágosítást adnak az Ifjúsági, Sport-, Műve-
lődési és Oktatási Osztály munkatársai a 
231-3176-os telefonszámon.

Dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester

F E L H Í V Á S

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Ön-
kormányzata Budapest Főváros IV. Ke-
rület Újpest Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 8/2012. (II. 28.) önkor-
mányzati rendelete alapján meghirde-
ti az ÚJPEST KIVÁLÓ TANULÓJA DÍJ, AZ 
ÚJPEST KIVÁLÓ DIÁKSPORTOLÓJA DÍJ, 
ÉS A KIVÁLÓ DIÁKKÖZÖSSÉGI MUNKÁ-
ÉRT DÍJ elnyerésére vonatkozó felhívást.

Újpest Kiváló Tanulója díj annak az álta-
lános vagy középiskolai tanulónak adomá-
nyozható, aki 

• az adományozás évében január 1-je és 
az adományozásra tett javaslat előterjesz-
tésének időpontja között folyamatosan be-
jelentett állandó lakóhellyel rendelkezik Új-
pesten, és

• tanulmányi évei alatt folyamatos erőfe-
szítést igénylő munkával kitűnő vagy jeles 
tanulmányi eredményt ért el, és

• kiemelkedő tanulmányi eredményével, 
példamutató magatartásával dicsőséget 
szerzett Újpestnek vagy iskolájának.

Az adományozás során előnyt jelent, ha 
a tanuló tanulmányi versenyeken

• újpesti szinten első–harmadik vagy
• fővárosi szinten első–hatodik vagy
• országos szinten első–tizedik helyezést 

ért el.

Újpest Kiváló Diáksportolója díj annak az 
általános vagy középiskolai tanulónak ado-
mányozható, aki 

• az adományozás évében január 1-je és az 
adományozásra tett javaslat előterjesztésének 
időpontja között folyamatosan bejelentett ál-
landó lakóhellyel rendelkezik Újpesten, és

• kiemelkedő sportteljesítményével di-
csőséget szerzett Újpestnek vagy iskolájá-
nak, és

• magatartásával, tanulmányi és sport-
teljesítményével jelentős mértékben példát 
mutat diáktársainak.

Kiváló Diákközösségi Munkáért díj an-
nak az általános vagy középiskolai tanuló-
nak adományozható, aki 

• az adományozás évében január 1-je és 
az adományozásra tett javaslat előterjesz-
tésének időpontja között folyamatosan be-
jelentett állandó lakóhellyel rendelkezik Új-
pesten, és

• meghatározó szerepet tölt be a diák-
életben, és

• magatartása és szorgalma példaértékű 
a diáktársak számára, és

• legalább két éve folyamatosan részt 
vesz az iskolai diákközösség szervezésében, 
munkájában.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK:
(1) A díjak adományozására bárki tehet 

javaslatot.
(2) A javaslathoz valamennyi díj esetében 

mellékelni kell – amennyiben nem ő a javas-
lattevő – a tanuló köznevelési intézménye 
vezetőjének ajánlatát. Az Újpest Kiváló Diák-
sportolója díj esetében a javaslathoz mellé-
kelni kell továbbá – amennyiben nem ő a ja-
vaslattevő – a tanuló sportszervezete veze-
tőjének (képviselőjének) ajánlását. A javasla-
tokhoz más ajánlások is csatolhatóak.

(3) A javaslatokat az erre rendszeresített 
adatlapokon a szükséges mellékletekkel el-
látva egy eredeti példányban személyesen 
vagy postai úton lehet benyújtani.

Benyújtás határideje: 2014. március 31.
Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. 

Ker. Újpest Önkormányzat, Polgármesteri 
Hivatal, Ifjúsági, Sport-, Művelődési és Ok-
tatási Osztály (1042 Bp., István út 14. I. 37.)

A határidő után érkezett vagy hiányosan 
kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre.

A díjak adományozásáról a Közművelő-
dési és Oktatási Bizottság javaslata alapján 
a képviselő-testület dönt. A díjazottak dísz-
oklevélben és tárgyjutalomban részesülnek.

Egyéb információk:
• az adatlap beszerezhető a Polgármeste-

ri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV., 
István út 15.), illetve letölthető az önkor-
mányzat honlapjáról (ujpest.hu);

• a felhívással kapcsolatos kérdésekre fel-
világosítást adnak az Ifjúsági, Sport-, Mű-
velődési és Oktatási Osztály munkatársai a 
231-3176-os telefonszámon.

Újpest, 2014. február
 Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

A nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.

Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!

Nagyon boldog születésnapot, 
további jó egészséget és sok derűt

kívánunk Eszti néninek 
105. születésnapja alkalmából!

A CSALÁD ÉS A BARÁTOK
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Erdei Zsolt egyhangú pontozással le-
győzte a grúz Salva Dzsomardasvilit, 
s ezzel megszerezte a Boksz Világszer-
vezet (WBO) félnehézsúlyú Európa-
bajnoki címét. Erdei Zsolt a mérkőzést 
követően elmondta, hogy a fi zikai fel-
készülés már néha fájt neki, az ökölví-
vásban eltöltött sok év után a munka 
már nem megy úgy, mint régebben.

– Ezzel együtt nincs bennem hiányérzet, és hálás 
vagyok a sorsnak, hogy ilyen pályafutással ajándé-
kozott meg – mondta a világbajnok. – Könnyedén 
próbáltam bokszolni – folytatta –, de sajnos nem 
tudtam kellő erőt adni az utolsó ütésekbe a táma-
dásaim végén. Sokan azt gondolták, ha nyerek, nem 
hagyom abba pályafutásomat. Kijelenthetem, biz-
tos vagyok abban, hogy nem lesz folytatás.

Amikor utoljára szólalt meg profi ökölvívó-gálán a 
Republic örökzöldje, a Szállj el kismadár, és Erdei Zsolt 
aktív bokszolóként utoljára vonult a ring felé, minden-
ki felpattant a helyéről. Erdei Zsolt, minden idők legsi-
keresebb magyar profi  ökölvívója – két súlycsoportban 
is világbajnok lett – a szorítóba lépve ismét emlékeze-
teset nyújtott: homokzsákot csinált a pocakos grúzból.

–  Szépen szerettem volna elbúcsúzni a magyar 
közönségtől. Remélem, nem okoztam csalódást. Ke-
ményen és szorgalmasan edzettem, aztán a sorsnak 
és Istennek köszönhetően két súlycsoportban is vi-
lágbajnok lehettem. Továbbra is maradok az ököl-
vívás világában, az újpesti Madárfészek Akadémián 
szeretném átadni a tudásomat és a tapasztalatomat 
a „fi ókáknak”.  (gg)

Erdei Zsolt amatőrként világ- és Európa-baj-
nok volt, illetve olimpiai bronzérmet szer-
zett. A profi k között egészen tavaly márciu-
sig nem kapott ki, 33 mérkőzést nyert meg 
sorozatban. 2004 és 2009 között volt a WBO 
félnehézsúlyú világbajnoka, 2009 novembe-
rében pedig a Bokszvilágtanács (WBC) cir-
kálósúlyú címét hódította el. Egyetlen vere-
ségét az orosz Gyenyisz Gracsovtól szenved-
te el tavaly márciusban, méghozzá erősen 
vitatható, megosztott pontozással. A grúz 
Salva Dzsomardasvili elleni tízmenetes mér-
kőzésen 34. győzelmét szerezte meg.

Péni István, az UTE 17 éves sportlö-
vője már nem igazán nevezhető te-
hetségnek, hiszen az elmúlt időben a 
felnőttek között is többször letette 
a névjegyét. Olyannyira, hogy a ha-
zai sportlövészet ikonját, Sidi Pétert 
is legyőzte már. Legutóbb Moszk-
vában utasította maga mögé a fi -
atalokat, győzelmével kijutott a 
nankingi ifjúsági olimpiára

– Ne fussunk ennyire előre – 
mondta Kissné Oroszi Edit, István 
edzője. – Ha számba vesszük a 
2013-as évet, az kifejezetten jól si-
került. Istók ugyanis már szinte az 
összes korosztályos országos csú-
csot megdöntötte. Számításaink 

szerint nyolc, de lehet, hogy kilenc rekordot is át-
adott a múltnak.

Istók először, mint általában a fi úk, a labdarúgás-
sal kacérkodott, de egy sérülés meg-

akadályozta abban, hogy igazi focis-
ta váljon belőle. Ma már cseppet 
sem bánja a dolgot.

– A szüleim, akik maguk is 
sportlövők voltak, nem akarták, 
hogy kövessem őket a lőtéren – 
mondta nevetve. – A kitartásom 

azonban sikert aratott, és még-
is levittek a terembe. Tu-

lajdonképpen már há-
romévesen ott ültem 
édesapám mögött, 
és fi gyeltem a moz-
dulatait, de igazán 
csak a foci befejezése 
után kezdtem foglal-
kozni a sportággal.

Az edző, tisztában van azzal, hogy az utóbbi 
évek talán legnagyobb tehetsége dolgozik a keze 
alatt.

– Valóban ritkán találkozik az ember olyan gye-
rekkel, akiről már a kezdetekkor kiderül, hogy vala-
mi nagyon mocorog benne. Ráadásul hihetetlenül 
elszánt, megbízható és kitartó sportoló, aki nem-
csak a lőtéren, hanem az iskolában is kimagaslóan 
teljesít. Ha így folytatja, nemcsak a fi atalok között, 
hanem a felnőttek mezőnyében is rengeteg örömet 
szerezhet nekünk. 

– Az ifjúsági olimpián már biztos induló vagy. 
Azt gondolom, hogy ez csak egy állomás az igazi 
ötkarikás játékok előtt.

– Rio de Janeiro még messze van, és ki kell harcol-
nom az indulás jogát is. Nem lesz könnyű, de beval-
lom, csalódott lennék, ha nem sikerülne.

– Ne is beszéljünk erről. Inkább arról, hogy mi-
lyen eredménnyel lennél elégedett Rióban.

– Vágyam, hogy olimpiai bajnok legyek. De nem 
vagyok türelmetlen, hiszen van még időm, mert a 
sportlövészetre nem lehet mondani, hogy a tizen-
évesek sportja. Tehát néhány olimpiára még kijutha-
tok, de ha Brazíliában bejutok a döntőbe, természe-
tes, hogy nyerni akarok! (gergely)

Európa-
bajnokként 
intett búcsút 
Erdei Zsolt

Istók lő, és mindig talál

Az újpesti Madárfészek Akadémián szeretném átadni a tudásomat 
és a tapasztalatomat a „fiókáknak” – mondja Erdei Zsolt. 



In gat lan el adó
� Újpesten családi ház eladó, 400 m2-es telek, ház 
80 m2-es, melléképület 20 m2-es, 3 szobás. I.á.: 22 M 
Ft, tel.: 06-70 318-6359

� Eladó Németi Ernő utcában, 339 m2-es telken, 52 
m2-es, felújítandó családi ház melléképülettel. I.á.: 
16,5 M Ft, tel.: 06-1 380-4222, 06-20 958-2957

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

� Nógrádon gyönyörű panorámás, faházas nyaraló, 3,9 
M Ft-ért eladó. A ház szigetelt, és a víz bevezetve. Két éve 
lett teljesen felújítva és átalakítva, másfél szobás a ház. 
E-mail: tamaskovacs1@chello.hu; tel.: 06-30 465-1543

� Mogyoród, Akácos úton eladó bekerített építési 
saroktelek. 340 négyszögöl, víz-villany megoldható! 
Szőlő és gyümölcsfák, rendezett környezett. I.á.: 3,5 
M Ft, tel.: 06-30 734-7124

� Tavaszi áreső! Csak magánszemélyeknek 8,8 M Ft-
os áron eladó egy Újpest Tungsram u.-i, I. emeleti, 
52 m2-es, másfél szobás, felújításra szoruló társashá-
zi lakás. Zöldövezeti környezet, jó közlekedéssel, ér-
deklődni tulajdonostól, tel.: 06-30 839-9652

� Újpesten, József Attila utcában 148 m2-es, 4 és 
fél szobás, 2 szintes, cirkós lakás 24 m2-es tetőté-
ri terasszal eladó. Ár: 33 M Ft, tel.: 06-30 623-9811

� Baross utcában eladó 98 m2-es, II. emeleti la-
kás. 2004-ben épült téglaházban 2+2 szoba, ame-
rikai konyha, gépesített, erkély, légkondicionált, 
kocsibeálló. I.á.: 27,9 M Ft, érdeklődni: 06-20 534-1031

Ingatlant kiad
� Kiadó Újpesten külön bejáratú szoba zuhanyzó-
val, családi ház tetőterében. Csendes környéken, jó 
közlekedéssel. 1 fő részére rezsivel együtt, 40 000/
hó+/hó kaució. Elérhetőség: 06-70 703-0744

Kiadó szobát keres
� Egyedülálló, középkorú hölgy különálló szobát 
keres idős hölgynél. Tel.: 06-20 427-0758

Állást keres
� Vállalom Újpesten intelligens családnál vagy idős 
hölgynél vagy úrnál mindennapi háztartási munka el-
végzését. Tisztelettel várom hívását, tel.: 06-30 462-2676 

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, jel-
vény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, akár teljes ha-
gyaték is érdekel. Lomtalanítást vállalok. Régi dolga-
it tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-20 924-4123

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

Gondozás
� Idős ember vagy házaspár teljes ellátását, ápo-
lását vállalom. Nyugdíjas ápolónő. Tel.: este nyolc 
óra után: 06-1 389-2526; mobiltel.: 06-70 219-9800
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Szolgáltatás
� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás ga-
ranciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-
30 931-7486; www.annauklima.hu

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítá-
sok, bontások, megbízható szakembertől. Korrekt 
áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnap-
okon is, tel.: 06-30 219-1624

� 2006-ban alakult bt. társasházak kezelé-
sét vállalja reális áron. Személyes egyeztetésre 
minden érdeklődőt megkeresünk. Teljes körű 
szolgáltatást vállalunk. Tel.: 06-20 377-2155

� COMPUTERTECHNIKA, számítógép javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, 
bővítés, tanácsadás. INGYENES KISZÁLLÁSSAL! 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-30 857-2653

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, PVC-, SZŐNYEGPADLÓ-
RAGASZTÁST PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚ-
TORMOZGATÁSSAL, -TAKARÁSSAL MÉRSÉKELT 
ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍT-
VA: 1971. Tel.: 780-3732, 06-70 774-3621

� Ázik a tetője? Hívjon bizalommal! Tetőfe-
dést, bádogosmunkát, lapostető-szigetelést, 
kisebb ácsmunkát is elvállalunk garanciával. 
Tel.: 06-70 578-1468

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

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

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

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

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

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

Oktatás
� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

� Matematika-, fizika-, informatikakorrepetá-
lását vállalja matematikatanár szakos egyetemi 
hallgató. Házhoz megyek, e-mail: matek@zrob.hu; 
tel.: 06-30 572-7416

Pedikűr
� Szakképzett pedikűrős várja kedves ven-
dégeit kellemes környezetben, többéves ta-
pasztalattal. Gyógypedikűr: tyúkszemkisze-
dés, benőtt köröm. Esztétikai: díszítés, lakko-
zás, ajándék talpmasszázs. Időseket Újpesten 
külön díjazás nélkül hozom, viszem. Mindezt: 
3600 Ft-ért. Tel.: 06-20 265-5732

Az ajánlat a Budapest, 1044, Külső Váci út 94-98 és a Budapest, 1045, Árpád út 183-185. szám alatti éttermekben 
visszavonásig érvényes. Az ajánlat más kedvezményekkel nem vonható össze.

Kettőt egy áráért!
Mindennap 

6-tól 10.30-igSzalámis toast

Sajtos toast

Sonkás toast

Baconös toast

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, IV., Szent István 

tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtökön: 10-17 óráig. 
�  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 
árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

AZ ÜZLET MOT TÓJA: 
„A természetesség legyen mindenki számára elérhető!” 

Hároméves a Biohair Hajvágószalon 
az újpesti Stop Shop-ban

A szalon ehhez is tartja magát, hiszen mind 
a termékek, mind a szolgáltatások igazán jó 
minőséget képviselnek és nem utolsó sor-
ban az árak az átlagos hazai pénztárcákhoz 
mértek. Egy komplett frizura (mosás, vágás, 
kefés beszárítás), rövid hajú hölgyeknek 
mindössze 2 760 Ft-ba kerül, hosszú haj ese-
tén pedig 3 150 Ft-ba. Természetesen gyer-
mekek és férfi ak frizuráját is minden igényt 
kielégítően készítik el.  

A BioHair Hajvágószalonban kizárólag természetes anyagokkal dolgoznak. A készítmé-
nyek természetes, tiszta növényi és aromaterápiás összetevőket tartalmaznak, melyekkel 
a fodrászok az adott hajtípusnak megfelelő ápolást nyújtják.

A siker egyik kulcsa a jól képzett szakembergárda, minden BioHair Hajvágó szalonban 
dolgozó fodrász rendszeres képzést kap a franchise hálózat központjában.

 Hosszú nyitva tartással, hétvégén is, kellemes környezetben várják vendégeiket. Beje-
lentkezés nélkül fogadják a vendégeket, ennek ellenére, a várakozási idő minimális. Az itt 
dolgozó fodrászok precízen, gyorsan, professzionálisan végzik munkájukat. 

A szalon időről időre különféle akciókkal várja vendégeit az állandó, kedvezményes 
szolgáltatások mellett. Visszajáró vendégeknek érdemes Biohair Klubkártyát igényelni. 
Ezzel a plasztik pontgyűjtő kártyával kedvezményeket és plusz szolgáltatásokat biztosí-
tanak mindenkinek.

A fodrászat mellett idén került bevezetésre az Ötcsillagos Módszer, ami egy speciá-
lis testkezelés, tulajdonképpen szike nélküli, tartós alakformálás. Aki szeretne megsza-
badulni makacs zsírpárnáitól, illetve cellulit mentes, sima és selymes bőrre vágyik a leg-
jobb helyen jár.  

(Információ: caribstudio.freewb.hu/otcsillagos-modszer)
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Immár két sikeres, a vásárlók kö-

rében népszerű akciós napot bo-

nyolított le az újpesti piac. A foly-

tatásról kérdeztük Práger Feren-

cet, a Szent István téri piac- és 

vásárcsarnok vezetőjét.

– Miként fogadták a Piac Napot a 
vásárlók és a kereskedők? 

– Az eddigi két, kedvezményes 
vásárlást biztosító Piac Napon az 

akcióban részt vevő boltokban 
csaknem negyvenszázalékos forga-
lomnövekedést tapasztaltak. A ve-
vők is mind pozitívan nyilatkoztak 
az önkormányzat és a piac együtt-

működésével létrejött „árzuhanás-
ról”.  A jövőben is folytatjuk a sike-
res kezdeményezésünket.  

– A tőkehúsok akcióját a zöldsé-
geké is követi? 

– Minden hónap utolsó hetének 
keddjén vagy szerdáján a piac egy 
általános kedvezménnyel várja a 
vásárlókat. A tervek szerint már-
cius 26-án, szerdán a zöldsége-
sek 10–30 százalékos kedvezmé-
nyes vásárlási lehetőséget kínál-
nak. Megéri nálunk vásárolni, mert 
az újpesti piac friss és olcsó porté-
kát kínál!  (x)

Keresse az „Akciós” zászlókat! 

Sikeres Piac Napok

Újpesti Piac Nap – megéri! 
Március 18-án, kedden 7 órától a következő termékeket 
ajánlják rendkívül kedvező áron: A kiscsarnokban az Ekoszet 
Bt. boltjában: csirkecomb 499 Ft/kg; csirkemáj 499 Ft/kg; 
csirkemellfi lé 1190 Ft/kg. A nagycsarnokban a Lipót Pékség 
melletti a Vértes Ázsió Bt.-nél a sertéstőkehús 1190 Ft/kg. 
Ráadásként a nagycsarnok virágpiac felőli végén, csak ezen 
a napon fejes káposzta 65 Ft/kg; burgonya 109 Ft/kg; vörös-
hagyma 119 Ft/kg.

Keresse az „Akciós” zászló(ka)t! Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti piac – friss, olcsó, közeli!

Anita ért az 
állatok nyelvén
Nemrég került fel a világhálóra egy 
werkfi lm (a Piglets training / Jean & 
Pierre) arról, hogyan tanítanak be 
két kismalacot egy reklámfi lm-
hez. Az állatok egyik trénere az 
újpesti Helyes-Nix Anita volt, aki 
a Népszigeti Kutyaiskola Tü-
kör-módszer Bemutató 
Csoportjának vezetője.  

– Milyen reklámfi lmről van szó?

– Egy maláj fi lmről, amelynek 
a teljes verzióját még nem lát-
tuk. Feladatunk Körmöczy Ben-
degúzzal, az Animal Casting ku-

tyaiskola vezetőjével több olyan jelenet elkészítése 
volt, amelyben a két kismalac, Jean és Pierre szere-
pel. Két hét betanítást követően a forgatás két na-
pon át hajnaltól sötétedésig tartott, végig kulcssze-
repük volt a malacoknak, a mi munkánknak. Egy-
szerűnek tűnő dolgokat kellett megtaníta-
ni nekik, vezényszóra odajönni, adott pont-
hoz odamenni, leülni, illetve megemel-

ni a mellső lábukat, de mi-
vel pár hónapos állatok-
ról van szó, nem kis feladat 

volt. Most először foglalkoz-
tam disznókkal, és megle-
pett, hogy milyen könnyen ta-

nulnak. Sokkal hamarabb értünk el 
velük eredményeket, mint hason-

ló korú kutyákkal. 

– Mikor kezdődött nálad 
az állatok szeretete?

– Gyerekkorom óta, 
hiszen a szüleim is „ál-
latbolondok”, már óvo-
dás koromban is volt 

kutyánk. Amikor elpusztult, az 
öcsém könyörögte ki, hogy kap-
junk másikat. Így került hozzánk 
Zsivány, a drótszőrű magyar vizs-
la. A Népszigeti Kutyaiskolában 

együtt nőttünk bele a ma már 
világhírű Tükör-módszer-
be. (A Doggy Christmas 

surprise című klipjüket 
eddig több mint 8 mil-
lióan látták a legnép-
szerűbb videó-megosz-
tó portálon. A szerk.)

– Már-már cirkuszi produkciókra is képesek a 
kutyáitok. 

– Még nem is tudjuk, hol van az állatok tanításá-
nak a határa, folyamatosan bővül a kör. A bemuta-
tócsoportban az a legszebb, hogy a kutyák bárhol, 
bármilyen körülmények között képesek egyszerre 
végrehajtani a feladatokat. Rendszeresen tartunk 
bemutatókat iskolákban,  kutyakiállításokon, de lo-
vas világkupán is szerepeltünk már.    
 PRÓFUSZ JÓZSEF

Helyes-Nix Anita és 
Zsivány, a drótszőrű 

magyar vizsla

Március 22-én újra Piac-Placc! 
Március 8-án, nőnapon igazi vásári forgatag alakult ki az idei első Piac-Placcon. 

A megnövelt kínálatú és közkedvelt kis piacot is kulturált, rendezett körülmények 

között tudtuk lebonyolítani-emeli ki Práger Ferenc.

Piac-Placc a Duna sétányon legközelebb március 22-én, szombaton délelőtt 

lesz. Várjuk a vásárolni, nézelődni vágyókat, az érdekességeket, különlegessége-

ket gyűjtőket!
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Újpesten március 17. és 24. között szállítja el, körzetenként megjelölt időpont-
okban a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a lomokat. Minderről és további 
hasznos tudnivalókról a társaság levélben értesíti, illetve kifüggesztett plaká-
tokon tájékoztatja az újpestieket, a legelső érintett körzetben élőkhöz lapunk 
megjelenésének idejére már eljutott a hírlevél. 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. kéri, hogy a közterületi rend és tisztaság 
megőrzése érdekében kizárólag a levelükben megküldött időpontban helyezzék ki a 
lomokat, amelyeket a következő napon szállítanak el. 

Arra is felhívják a fi gyelmet, hogy a háztartásokban naponta képződő háztartási hul-
ladékot, ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, veszé-
lyes hulladékot, (pl. elektronikai cikkek), építési törmeléket, autógumit, autóroncsot, 
zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű) ne készítsenek ki. A kihelyezésnél pedig arra is 
felhívják a fi gyelmet, hogy csak a kijelölt napon és oly módon helyezzék el a kidobandó-
kat, hogy a lom ne kerüljön az úttestre, és ne akadályozza a közlekedést.

A háztartásoknál keletkező veszélyes hulladékok átvételére az FKF külön gyűjtő-
pontokat létesít 12-18 óra között: Anonymus u. 33-49. előtt (kihelyezés hétfőn »2014. 
március 17.«, szállítás kedden); Szt. László tér – Klauzál u. sarok (kihelyezés kedden, 
szállítás szerdán); Rákospalota – Újpest Vasútállomás parkolója (kihelyezés szerdán, 
szállítás csütörtökön); Erdősor u. – Ugró Gyula sor sarkán lévő parkoló (kihelyezés 
csütörtökön, szállítás pénteken);  Fiumei út – Flottilla u. sarok (kihelyezés vasárnap, 
szállítás hétfőn); Külső Szilágyi út 44-gyel szemben, a szelektív h.-gyűjtők mellett (kihe-
lyezés hétfőn, szállítás kedden). További részletek az FKF honlapján: www.fkf.hu

A jövő héttől: 

Lomtalanítás

A lomok kikészítésének
időpontja Újpesten,
körzetenként
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