
SZÁZHÚSZAN ÚJPESTÉRT
Százhúsz fővel tartotta meg a Százan 
Újpestért című akcióját az újpesti 
rendőrség. A rendőrök, polgárőrök, 
közterület-felügyelők közös szolgá-
latához az Állatvédelmi Járőrszolgá-
lat munkatársai közül és az Észak-
pesti Kutyás Szolgálat tagjaiból is 
csatlakoztak.  3. oldal

ÚJPESTI DIÁKNAPOK
Az Újpesti Kulturális Központ idén 
nyolcadik alkalommal rendezi meg 
az Újpesti Diáknapokat. Az április 
13-ától 17-ig tartó programsoro-
zatban minden újpesti iskola diákjai 
megcsillogtathatják tehetségüket.  
 4. oldal

SZEZONNYITÓ MOTOROS GURULÁS
Április 11-én motorzúgásra lettek 
fi gyelmesek az újpestiek. A hang 
forrása az Andretti üzlet előtti te-
rület volt, ami motoros körökben 
az egyik kedvenc találkozási pont 
Budapesten. Innen indult az V. Sze-
zonnyitó Motoros Gurulás délután 
kettőkor.  8. oldal

KRISZTA KIFUTOTT AZ OLIMPIÁRA
Jól sikerült a sokszoros magyar baj-
nok Papp Krisztina bemutatkozása 
a maratoni távon: 2:37 órán belüli 
idővel a nyolcadik helyen ért célba a 
rangos rotterdami viadalon. Az UTE 
hosszútávfutója 2:36:59 óra alatt tel-
jesítette a klasszikus, 42.195 méteres 
távot.   13. oldal
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Hamarosan
elkészül 

a Tél utca

Rövidesen teljes hosszában megújul a Tél utca. 
A szeptemberben indult munkálatok első üteme – 
közlekedési csomópont a Tél, Rózsa, Elem és Berlini 
utcák találkozásánál – november végére készült el. 
Nyárra a második ütem is befejeződik.  5. oldal



Fejlődés
„Az ifjúság azzal kezdi, hogy szeretné, 
ha megvédené valaki. Aztán a férfi kor 
előideje következik, mikor támadni 
kezdünk. De igazán férfi  csak később, 
sokkal később lesz az ember: mikor 
már nem akarja, hogy megvédjék, 
támadni sem akar már, s minden 
becsvágya annyi, hogy feltűnés nélkül 
megvédhessen valakit vagy valamit.” 
Márai Sándor sorai a fejlődésről szól-
nak. A férfi  felnő a feladathoz, egész 
életében változáson megy keresztül. 

Mindannyian változunk, folyamatos 
a mozgás bennünk, körülöttünk. Ami-
kor túlzottan stabil az önmagunkról 
alkotott kép, azzal azonosítjuk ma-
gunkat. Azt hisszük, azok vagyunk mi, 
amit gondolunk magunkról. A csaló-
dás elkerülhetetlen. Rengeteg irány-
zat és iskola tanítja, hogyan higgyünk 
magunkban, képzeljünk el valamit és 
váljunk azzá. Mondani könnyű. 

Csinálni kell valamit. A változás jó 
alap, ebből ki lehet indulni. Sejtjeink 
gyorsan cserélődnek, a gondolataink 
viszont képesek bezárni. Néha felis-
merjük ezt és kitörünk. Akkor meg 
képesek vagyunk elfelejteni honnan 
jöttünk. A lendület és a támadás sza-
kaszában nem mindig jut eszünkbe, 
hogy volt egyszer egy fi ú vagy egy 
lány, aki csak arra várt, hogy meg-
védje valaki. Márai sorai rámutatnak 
a lényegre, a fejlődés felső fokára. Fel-
tűnés nélkül. Így áll az idézetben. 

Kevés ember van, akinek a rétes-
ről ne a nosztalgia, a hagyomány 
és a nagymama jutna eszébe. Erről 
beszélgetünk Papp Ferencnével, a 
Leibstück Mária utca 40. alatt talál-
ható Rétesbolt tulajdonosával. Ő 
azt vallja, az igazi az, ha az ember a 
tradíción kívül megtalálja az újdonsá-
got is. Erről bővebben az Újpesti séta 
című rovatunkban olvashatnak. 

A héten diákoktól hangos a város, 
nyolcadik alkalommal került meg-
rendezésre az Újpesti Diáknapok. 
Kedden, a vitanapon, a diákpolgár-
mester-jelöltek bemutatták prog-
ramjukat, ötleteiket. Fejlődnek, fe-
lelősséget vállalnak, felnőtt szerepet 
gyakorolnak.  

A tényleges létszámnál többel, 
százhúsz fővel tartotta meg egész Új-
pestet lefedő Százan Újpestért című, 
közbiztonságot erősítő akcióját az 
újpesti rendőrség, április 10-én. A 
rendőrök, polgárőrök, közterület-fe-
lügyelők közös szolgálatához az Állat-
védelmi Járőrszolgálat munkatársai 
közül és az Észak-pesti Kutyás Szolgá-
lat tagjaiból is csatlakoztak. 

A Fiatalok Újpestért Egyesület Új-
pesti Esték névre keresztelt közéleti, 
kulturális, ifjúsági programsorozatá-
nak első állomását április 21-én tart-
ják a Városháza Pince Klubban. 

A friss kezdeményezésről a Légy ré-
sze az újpesti közéletnek című írásunk 
számol be.

Más-más korosztály, más-más te-
rület. Ami összeköt, az Újpest. És a 
törekvés a folytonos fejlődésre. V. G.
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A költészet 
napja Újpesten
A GlobART Művészeti Egyesület ünnepi műsorá-
ban modern köntösben mutattak be verses elő-
adásokat, amelyek kifejezetten az újpesti fotómű-
vészek alkotásaihoz készültek. Április 11-én, igazán 
megható és értékes előadást láthattak a kultúra 
szerelmesei a magyar költészet napján, az Újpesti 
Polgár Centrumban.

komplex művészeti előadáson megjelent fotók hatalmas mé-
retben, színészi játékkal, kifejező mozdulatsorokkal és egyedi 
gondolatvilággal, sokunknak nyújtottak maradandó élményt. 

Külön öröm számunkra, hogy fotós kollégánk, Várai Mihály képei is 
szerepeltek az előadáson.

Várai Mihály munkái mellett Vajda János, Baditz Balázs és Orbók Ildi-
kó fotói adták a produkcióhoz a képi világot. Az Újpesti Kulturális Köz-
pont és a GlobART Művészeti Egyesület Költői Képek címmel hirdetett 
irodalmi pályázatot, melynek célja a Magyar Költészet Napjának méltó 
megünneplése, hangulatossá tétele volt. A pályázat a művészeti ágak 
találkozásaként lírai munkákat várt az újpesti fotóművészek alkotásai-
hoz. A képekhez komoly munkák érkeztek, melyeket az összművészeti 
produkción belül színielőadás, árnyjáték, mozdulatsorok, hanghatás és 
zenei játék tett teljessé. A beérkezett munkák közül a legjobb alkotá-
sok kerültek be a műsorba: B.Tóth Klára: A ház szeme, Hétvári Andrea: 
Ablakok,  Horváth Genovéva: Galamb a falon, Kaposi Ildikó: Gondolat, 
László Mária: Nyiss utat, Molnár Nikolett: kétszáz ember előtt…; sosem 
szerettem…, Palencsár Ibolya: Reggel, Róth Katalin: Nehéz teher; Süllyedő 
csónakban, Szőnyei Eszter: Tükörben tükör…; Szememben szárnyak, Va-
dászi Árpád: Száradó avar, Várfalvy Emőke: Óvárosi látomás; Hajlékta-
lan gondolat, Vékony Ramóna: Elengedlek…, Zakariás Cecil: Részletekre 
szakadunk…, Zentai Eta: Nélküled.  Szívből gratulálunk a szerzőknek, a 
színészeknek és a szervezőknek a színvonalas produkciókért!  V. G.

A

Április 15-től kizárólag ÚjpestKártyával vehetőek igénybe az önkormányzat intéz-
ményeiben az újpestieknek biztosított kedvezmények. Aki már igényelte kártyáját, 
de még nem vette át, mihamarabb tegye meg, hogy használhassa a kedvezményt! 
Akinek pedig még nincs ÚjpestKártyája, interneten (www.ujpestkartya.hu) és a 
kártyairodában is igényelhet a 1042 Bp., Szent István tér 6. szám alatt.

Újpesti kedvezmények 
csak ÚjpestKártyával
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z eligazításon dr. Terdik Tamás alezre-
des, Újpest rendőrkapitánya emlékez-
tetett, immáron nyolcadik alkalommal 

tartottak hasonlóan nagy létszámú résztvevővel 
fokozott ellenőrzést Újpesten. A helyi rendőrka-
pitányság koordinálásával ezúttal összesen 120 fő 
rendőr, polgárőr, közterület-felügyelő és – intéz-
kedéstaktikai képzési gyakorlat keretén belül – a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói és diákjai 
vettek részt.

Az akció középpontjában a szórakozó-vendéglá-
tóhelyek és a ki-, bevezető utak ellenőrzése, a kö-
rözött gépjárművek kiszűrése, körözött személyek 
felkutatása, valamint a „sufnituning telephelyek” 
felszámolása állt. Ezen felül az Állatvédelmi Járőr-
szolgálattal karöltve a megfelelő állattartási kö-
rülményeket is ellenőrizték. Az Észak-pesti Kutyás 
Szolgálat tagjai polgárőrökként működtek közre az 
átfogó ellenőrzés során.

Az ellenőrzés során húsz embert fogtak el a rend-
őrök – legtöbbjüket kábítószer-fogyasztásért –, vala-
mint tetten értek egy budapesti férfi t is, aki az utcán 
kábítószert árult. A Százan Újpestért közbiztonságot 
erősítő akció további mérlege: hét előállítás, közel 
háromezer gépjármű-lekérdezés és tizenkét óra alatt 
összesen csaknem ötszáz fő igazoltatása.

NÉGY TISZTELETBELI RENDŐR
Az újpesti rendőrök tevőlegesen is elismerik 
a velük együtt dolgozó polgárőrök munkáját. 
Ahogyan november végén, úgy most is négy 
polgárőrt avattak tiszteletbeli rendőrré a két 
újpesti polgárőr-szervezet tagjai közül.

„Százhuszan” 
Újpestért
A tervezettnél többen vettek részt az 
egész Újpestet lefedő Százan Újpes-
tért közbiztonságot erősítő akció-
ban, amelyet ez alkalommal százhúsz 
fővel tartott meg az újpesti rendőr-
ség. A polgárőrök, közterület-felü-
gyelők és rendőrök közös szolgála-
tához az Állatvédelmi Járőrszolgálat 
munkatársai és az Észak-Pesti Kutyás 
Szolgálat tagjai közül is csatlakoztak. 
Az átfogó ellenőrzés péntek délután-
tól szombat hajnalig tartott.

Százhúszan vettek 
részt a tizenkét órás 

szolgálatban

Rendőrök 
az ovisoknál
A tájékozódást nem lehet elég 
korán kezdeni. Szinte nincs 
olyan nap, hogy az újpesti 
rendőrök ne keresnék fel vala-
melyik újpesti óvodát, iskolát, 
idősotthont, vagy ne fogadná-
nak a kapitányságon látogató-
kat. Április 13-án a Szent Anna 
Óvodába látogattak az egyen-
ruhások, ahol mini KRESZ-pá-
lyával várták a kicsiket, akik 
egyúttal a rendőri felszereléssel 
és a rendőrautóval is megis-
merkedhettek.  Kép és szöveg: MOA

A



Újpesti 
Diáknapok
Az Újpesti Kulturális Központ idén 
már nyolcadik alkalommal rendezi 
meg az Újpesti Diáknapokat. Az áp-
rilis 13-ától 17-éig tartó program-
sorozatban minden újpesti iskola 
diákjai megcsillogtathatják tehet-
ségüket. A már hagyománnyá vált 
diákhéten helyet kap a művészet, a 
színjátszás, záró rendezvényeként 
pedig megválasztják városunk di-
ákpolgármesterét. 

Munkában a zsűri

Fodor BarbaraGremsperger Márk

Vekszler Jakab, Szabó-Kerekes Netti 
Dóra, Kassai Sándor, a diákpolgármes-
ter-választás első fordulójának nyertesei

Középiskolai amatőr színjátszó

Diákélet – diákszemmel 
fotópályázat kiállítása az 
Ifjúsági Ház Új Galériájában 
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Hamarosan 
elkészül
a Tél utca
Rövidesen teljes hosszában megújul a Tél utca. 
A szeptemberben indult munkálatok első üteme 
– közlekedési csomópont a Tél, Rózsa, Elem és 
Berlini utcák találkozásánál – november végére 
készült el. Nyárra a második ütem is befejeződik. 

– A felújítás első két hónapjában a Rózsa utcai 
kereszteződést építették át teljesen – mondja 
Rádi Attila alpolgármester. – A másfél hóna-
pos „téli szünetet” követően február közepe 
óta az utca teljes hosszán ismét munkagépek 
dolgoznak, az eredmény pedig magáért be-
szél. Hamarosan befejeződnek a munkálatok. 

Az a célunk, hogy mind a gyalogosok, mind az autósok, mind 
a tömegközlekedők biztonságosan és akadálymentesen haladhassa-
nak a Tél utcán.

– A Tél utca funkciójában nagyon hasonlít a Görgeyhez, annyival 
van könnyebb dolgunk, hogy nincs rajta villamos pálya – magya-
rázza Horn Gergely, a BKK divízióvezetője. – A legfontosabb szem-
pont ebben az esetben is az, hogy próbáljunk valahogy egyensúlyt 
teremteni a különböző közlekedési módok között. Az utca ezer mé-
ter hosszúságában új burkolat és esztétikus, zöld középsziget épül, 
valamint a sávkiosztása is megváltozik. A Görgeyhez hasonlóan a 
Tél utcában is kétszer egy sávot alakítanak ki, a kanyarodósávoknál 
önálló lehúzódási lehetőséggel. Az egy-egy sávos közlekedésre azért 
van lehetőség, mert az utca forgalma nem olyan nagy, hogy egy sá-
von ne tudna ez minden probléma nélkül működni.

Horn Gergely elmondta, a másik fő szempont a parkolási funkció 
megoldása. Az utca mindkét oldalán pakolósávot alakítanak ki és 
teljes értékű kerékpárút is épül. 

Új burkolat és 
esztétikus, zöld 
középsziget épül
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Iskolánkban a víz világnapja alkalmából pro-
jekt-hetet szerveztünk. Egész héten népszerű-
sítettük az egészséges vízivás fontosságát az 
egészségtelen cukros üdítőitalokkal szemben. 
A tanítási órák és a délutáni foglalkozások té-
mái is a vízről szóltak. A „Vízi Zsaruk”, azaz az 
osztályok diákönkormányzatos tagjai felhívták 
erre a tanulók fi gyelmét, és segítettek a víz ki-

osztásában is. Az üres palackokat szelektíven 
gyűjtöttük egész héten. A tanáraink is felhívták 
a fi gyelmet a víz fontosságára. Az én osztályom 
történelemórán a gőzgépről, természetismere-
ten pedig arról tanult, hogy milyen fontos az 
ember szervezetének a víz. Rajzórán vízben élő 
állatokat rajzoltunk, de az idegen nyelvi órákon 
is ez a téma állt a középpontban. 

Előzetes feladatként minden osztály három 
plakátot készített erre az alkalomra. Egyet a jég-
ről, egyet a vízről és egyet a gőzről, melyek az 
iskolában kiállításra kerültek.

A befejező nap, pénteken az alsó tagozatosok 
csoportközi foglalkozásokon, a felsősök pedig 
különféle programokban vehettek részt. Egy-egy 
állomáson minden osztály 20 percet tölthetett 
el. Az informatikateremben közlekedésbizton-
sági kérdőívet töltöttünk ki, az udvar egyik ré-
szében kerékpáros ügyességi pályát rendeztünk 
be, de volt váltóverseny is, megbonyolítva azzal, 
hogy bögrében és tálcán vizet kellett vinni, vagy 
célba lőni vízipuskával. Lapíts és szakíts! címmel 
a szelektíven gyűjtött palackokat összetapostuk, 
megkönnyítve ezzel az újrahasznosításukat. Az 
FKF-től (Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) is 
jött három előadó az iskolánkba, hogy arról me-
séljenek, milyen fontos a környezettudatosság, a 
szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás. 
Kaptunk ajándékba egy kis műanyag kukát és 
egy magazint, ami további fontos információkat 
tartalmazott.

Végezetül egy látványos fl ashmobbal zárult a 
nap, ahol a felsős osztályok „H2O”- t alakítottak 
ki.

 MEGGYES KITTI (6. a)              

D I Á K O K  Í R T Á K

 Happy-hét a Halassyban



Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  n o v e m b e r  2 1 . 7 K ö z t é rÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  I X .  É V F O L Y A M ,  1 4 .  S Z Á M ,  2 0 1 5 .  á p r i l i s  1 6 .

Szedd fel!
Újpesten az elmúlt években jelentősen megnőtt a 
kutyafuttatók száma és az állatbarátok egyre na-
gyobb fi gyelmet fordítanak a felelős állattartásra. 
A hangsúly a felelősség!

– Igyekszünk fejleszteni a kutyatar-
táshoz szükséges körülményeket a 
városban. Több fórumon is felhívjuk 
a fi gyelmet arra, hogy a kutyapiszok 
fertőzésveszélyes. A felszedése nem 
kedv kérdése, hanem kötelező része a 
kutyatartásnak. Ez minden kutyásra 
vonatkozik, Újpest egész területén.

Arra kérjük a Szilas Családi Parkot 
látogató gazdikat, hogy kizárólag a 
25 ezer négyzetméteres szabad ku-
tyás parkot és a benne található zárt 
futtatót használják, és fi gyeljenek 
arra, hogy kutyáik a kijelölt területen 
végezzék dolgukat.

– Felháborító, hogy vannak olyan 
gazdik, akiknek semmi se szent – 
mondja bosszankodva egy anyuka, 
aki gyermekeivel rendszeren a Szilas 
parki játszótérre jár. –  Mi tisztelet-
ben tartjuk a kutyáknak kijelölt he-
lyet, nem játszunk ott a gyerekekkel, 
hogy ne zavarjuk őket. Ellenben mi 

folyamatosan kerülgetjük a kupa-
cokat a pihenő parkban, a játszótér 
környezetében, és a KRESZ-pályán 
is. Nekünk is van kutyánk, és akkor 
is felszedem utána az ürüléket, ha 
épp a babakocsit tolom. A nagyob-
bik gyermekem három éves, de már 
most tudja, hogy fel kell szednünk a 
kutyánk után a „csomagot”.

A közterület-felügyelők folyamato-
san szemmel tartják a parkokat, tere-
ket és fi gyelmeztetik a kutyásokat a 
helyes magatartásra.

– Két felügyelőt irányítottunk a 
Szilas Családi Parkba, akik rendsze-
resen fi gyelmeztetik a hanyag kutyá-
sokat. Először csak fi gyelmeztetünk, 
másodszorra már büntetésre számít-
hat az illető – hívja fel a fi gyelmet 
Pinkóczi József, az Újpesti Közterület-
felügyelet osztályvezetője.

A kutyaürüléket mindenhol fel kell 
szedni! Ú. N.

Nem nagy dolog!
Nagy volt a sikere a Nem Nagy Dolog! kampány április 12-ei szabadtéri 
rendezvényének, a Bőröndös utcai kutyafuttatóban. A délutáni progra-
mon a lelkes, felelősségteljes gazdik kedvencük neveléséhez kaptak segít-
séget, valamint a park kutyapiszok mentesítését is elvégezték. A gyerekek 
is szívesen segítettek és megjegyezték, ők mindig felszedik a kutyájuk után 
a kupacokat, kár, hogy ezt sok felnőtt nem teszi meg. 

A programsorozat következő állomása 
április 26-án 15 órától a Semsey parki kutyafuttatóban lesz.

Most, hogy beköszöntött a tavasz, 
mindannyian több időt töltünk a 
szabadban. Városunk egyik legna-
gyobb közösségi zöld területe, a 
Szilas Családi Park a családok, fi -
atalok, idősek, kutyások, pihenni 
vágyók egyik legkedveltebb helye. 
Az utóbbi időben azonban elke-
serítő és bosszankodásra okot 
adó bejelentések érkeztek az ön-
kormányzathoz. Sokan ráengedik 
kedvencüket a kutyák számára 
tiltott parkrészekre is. A legna-
gyobb probléma pedig az, hogy 
nem szedik fel a kutyapiszkot, 
sem a kutyafuttatóban, sem a 
park többi részén. 

– A tavaly elkészült Szilas Parkot 
szándékoltan két részre osztottuk. 

A Szilágyi út mentén közel 25 ezer 
négyzetmétert jelöltük ki az első 
újpesti kutyapark részére, ahol a 
kutyákat szabadon póráz nélkül is 
lehet futtatni, sétáltatni. 

A park további területein viszont 
olyan közösségi teret hoztunk lét-
re, ahol kimondottan kutyamentes 
parkot alakítottunk ki az ideláto-
gatóknak. A határokat táblákkal 
is jeleztük. Kértük mindezt azért, 
hogy az itt található zöld park, ját-
szótér, KRESZ-park még véletlenül 
se szennyeződjön kutyapiszokkal. 
Mégis vannak, akik fi ttyet hány-
nak erre az egyszerű szabályra, 
ami a kutyás és nem kutyás békés 
egymás mellett élését szolgálná – 
mondja Rádi Attila alpolgármester. 
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„Nincs motoros, aki ne ismerné ezt 
a helyet” – meséli Tamás Zoltán, a 
program főszervezője, s hozzáteszi, 
ezért is választják folyamatosan indu-
lási helyszínként az Andrettit.

A rendezvény legfőbb üzenete, 
hogy felhívja az autósok fi gyelmét 
a motorosok feltűnésére a közuta-
kon, melyre a jó idő érkezésével 
egyre többet lehet számítani. Tamás 
Zoltán elmondta: statisztikailag bi-

zonyított tény, hogy tavasszal van 
a legtöbb motoros baleset. A téli 
időjárási viszonyok alkalmatlanok a 
motorozásra, tavasszal viszont, mikor 
kiröppenünk az utakra, rendszerint 
váratlanul érinti az autósokat a meg-
jelenésünk. 

– Ezzel a felvonulással jelezzük, 
hogy visszatérünk, és folyamatosan 
számítani lehet arra, hogy halkan 
vagy hangosan, de jelen leszünk. 

A másik célunk, hogy megmutas-
suk, a motorosok között egyedülálló 
összetartás van. Ez nem csak abban 
nyilvánul meg, hogy az út szélén le-
robbant társainkon segítünk, hanem 
abban is, hogy ha együtt összefo-
gunk, akkor tudunk tenni a jó cél ér-
dekében. Minden alkalommal pénzt 
gyűjtünk, segítségnyújtás céljából, a 
pénzből pedig olyan dolgokat vásá-

rolunk, amikre az adott szervezetek-
nek szükségük van. 

Az idei év volt a legsikeresebb az 
összes közül. Most jöttek el a legtöb-
ben a felvonulásra, ami hosszabb volt, 
mint eddig bármelyik. Az eddigieknél 
jóval nagyobb adományt gyűjtöttek 
össze a motorosok, melynek eredmé-
nyeként a Magyar Gyermekmentő 
Alapítvány minden mentőautójára 
egy-egy olyan készülék kerülhetett, 
melyhez az alapítvány önerőből nem 
juthatott volna hozzá. Idén először a 
BRFK Fővárosi Balesetmegelőzési Bi-
zottsága is részt vett az eseményen. 
Az elhunyt motorosok emlékére Hor-
váth Zoltán újpesti plébános szentelte 
fel a kopjafát.

A főszervező szerint a legek ren-
dezvénye lett az idei V. Szezonnyitó 
Motoros Gurulás, amellyel reménye-
ik szerint sikerült felhívni sok gépjár-
műhasználó fi gyelmét arra, hogy a 
legnagyobb körültekintéssel közle-
kedjen az utakon. „Mindannyian el-
férünk az úton” – tette hozzá Tamás 
Zoltán, aki kihangsúlyozta, az autó-
soknak és a motorosoknak ugyanany-
nyira kell fi gyelni egymásra.  V. G.

V. Szezonnyitó 
Motoros Gurulás
Április 11-én, szombaton, motorzúgásra lettek fi gyelme-
sek az újpestiek. A hang forrása az Andretti üzlet előtti 
terület volt, ami motoros körökben az egyik kedvenc ta-
lálkozási pont Budapesten. Innen indult az V. Szezonnyi-
tó Motoros Gurulás délután kettőkor.



Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  n o v e m b e r  2 1 . 9 M o z a i kÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  I X .  É V F O L Y A M ,  1 4 .  S Z Á M ,  2 0 1 5 .  á p r i l i s  1 6 .

Újpesti séta című rovatunkban arra vállalkozunk, hogy 
hétköznapi sétáinkat nem mindennapivá tesszük: a meg-
szokott útvonalakról letérve jobban megismerjük Újpestet. 
Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk. Sőt! Ha 
kedvük van, adjanak ötletet, merre tartson a következő, kö-
zös sétánk…

Friss, porcukros, törékeny. Valamelyik-
nek puhább a tésztája, de amelyik igazi 
vékonytésztás, arra vigyázni kell. Óvato-
san kell enni, ne essen szét. Szerintem az 
a jó, ha erős, sűrű masszával töltött, de 
mindenki máshogyan szereti. Nincs két 
ugyanolyan rétes. Két ugyanolyan nagy-
mama sincs. 

Kevés ember van, akinek a rétesről ne a 
nosztalgia, a hagyomány és a nagymama jut-
na eszébe. Erről beszélgetünk Papp Ferencné-
vel, a Leibstück Mária utca 40. alatt található 
Rétesbolt tulajdonosával. Mielőtt átvette a 
boltot, több mint tíz éve, rétest árult itt egy 
néni. A néni elment, a bolt üresen maradt 
két évig. Jött az új tulajdonos, aki elmeséli, 
nem is tudott volna mást árulni a boltban, 
a vevők még két év után is a rétest keresték. 
„A mai napig megkérdezik, hogy ugyanaz a 
néni készíti-e a rétest, mint aki régen” – me-
séli Papp Ferencné, Célike, aki szintén a mai 
napig emlékszik a régi rétesízre. A bolt nyitá-
sakor megfogadta, hogy ugyanazt a minősé-

get fogja garantálni a vevőknek, mint amit 
az előző tulajdonostól megszoktak. Túrós, 
mákos és a meggyes. Ezek a slágerek. Ezek-
ből fogy a legtöbb, a visszajáró vendégek 
sokszor rendelésre kérik, és azonnal jönnek 
érte, amint elkészült. Viszik haza, hétvégén 
az ebéd mellé, délutánra, vendégeknek, kór-
házba betegeknek. Olyan vevő is van, aki 
külföldre szállítja a rétest tőlük, így Francia-
országban és Németországban is akadnak 
családok, akik rendszeresen esznek újpesti 
házi rétest, Célikétől. „A nagymama recept-
jén kívül, amit én is féltve őrzök, a megújulás 
is nagyon fontos” – mondja a tulajdonos, s 
hozzáteszi: „Itt minden saját recept alapján 
készül, sokáig kísérletezünk, hogy rátaláljunk 
a tökéletes rétes-kombinációra.” A sima tú-
róson kívül nagyon megy még a kapros, az 
őszibarackos, az ananászos, meggyes-mákos 
és a rizses rétes is. Megkérdezem, milyen 
eredetű a neve, minek a rövidítése a Célike, 
soha nem hallottam még eddig, hogy valakit 
így hívtak volna. Céleszta, mondja, ez egy la-
tin eredetű név, az orgonán van egy ilyen síp. 
„Az édesapám zongoraművész, tőle kaptam 
a nevem” – meséli. A tradíció mellett az újí-
tás is fontos.  V. G.

Ú J P E S T I  S É T A

Nagyi rétese
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Tízesvillamos – különjárat 

Sámson 
esküvője 
Biciklizik a világ! Egyre inkább és egyre 
intenzívebben. A motorizáció tombo-
lása közepette vagy épp azzal szem-
ben. Mindig voltak a kerékpározásnak 
felkapott időszakai, de a biciklizés 
népszerűsége leginkább a környezet-
től függött. Budapest külső részein, 
vagyis a külvárosokban, a mellékut-
cákban felkapott volt a biciklizés. Jól 
esett száguldozni a szabad-
ban, belátható, felfog-
ható távolságokon 
belül. Mert, ahogy 
sűrűsödött a for-
galom, a közleke-
dés, egyre ritkább 
lett a kerékpározás 
onnan ide, innen 
oda. 

Újpest biciklis kerület volt, mert ki-
váló lehetőséget adott rá, hogy a mel-
lékutcák csendes nyugalmában bicik-
livel járjunk egymáshoz a haverokkal. 
Hát, meg udvarolni…

Így lett nekem Sámson, a nem lu-
xusra szánt, de erős, gyors és strapa-
bíró „járgányom”, hogy későbbi fele-
ségemhez, Julihoz azon tekerhessek 
a Tavasz utcából a Tó utcába, majd 
vissza. Mert Sámson – eddigre gon-
dolom már kiderült – nem a nagy 
erejű bibliai hős volt, a fi liszteusok 
réme, hanem egy bicikli! Olyan „sem-
milyen-zöld”, bivalyerős és gyors. 
Mint Sámson.

Születéséről annyit, hogy néhai, 
szeretett apósom – Juli apukája – na-
gyon ügyes és leleményes ember volt: 
szakmája szerint autószerelő, az „ezer-
mester” fajtából. Gépkocsivezetőként 
dolgozott az Elektromos Műveknél, 
közelebbről az erőműben. Ott is lak-
tak, IFA teherautóval járt, és nemcsak 
leleményes volt, hanem élelmes is! 
Ahol, jártában-keltében, kidobott, ki-
selejtezett, ronccsá vált biciklit látott, 
azt feldobta kocsija platójára és már 
vitte is haza. Megjavította, használha-
tóvá tette, úgymond „kipofozta”, az-
tán a piaci ár alatt továbbadta.

Amikor látta, hogy ennek a Tavasz 
utca – Tó utca jövésmenésnek már 
a fele se tréfa a lánya és köztem, azt 
mondta: csinálok én neked biciklit, ha 

találok egy jó vázat. És csinált! 
Ő lett Sámson! Kicserél-

ve rajta, amit ki kellett 
cserélni, megigazít-
va, amit meg kellett, 
és újrafestve olyan 
középzöldre meg fe-

ketére. Jól nézett ki. 
Attól kezdve Sámson 

nyergében tettem meg naponta az 
utat tőlünk az erőműig, meg onnan 
haza.   

Az Árpád útra nem jártam ki, mert 
az forgalmas volt, de a Könyveshez 
elmentem, a Váci úthoz, a mai Város-
kapuhoz is, és néha, a hídon át, a szi-
getre, nagy ritkán a Rómaira. Egyszer 
Lécz Ottóval kihívtuk egymást egy 
bringaversenyre a hídon át, az Izzó 
üdülőig és vissza. Nem volt könnyű 
eset, Sámson győzött! 

Igen ám, de jött az esküvőnk Juli-
val és otthon megállapítottuk, hogy 
amúgy minden rendben lenne, de 
nincs olyan cipőm, ami alkalmas lenne 
az alkalomra. Nincs esküvői cipőm! 

Más választás nem lévén, én ajánlot-
tam föl, hogy eladom Sámsont! Most 
már úgyis összeköltözünk, nem lesz bi-
ciklizés a Tavasz utca és Tó utca között, 
meg különben sem volt két biciklink. 
Így is lett. A szeretett Sámson a vevő ál-
tal kigurult a nagy fakapun és közös tör-
ténetünk ezzel véget ért. De az esküvőn 
az alkalomhoz illő cipőben jelentem 
meg. Nagy dolgok akkor sem voltak ál-
dozatok nélkül…     RÉTI JÁNOS                   
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Az irodalom és a képzőművészet találkozása
Varró Dániel József Attila-díjas költő, műfordító, Túl a Maszat-hegyen című műve ihlette azt a rajzkiállítást, 
amely az Ady Endre Művelődési Házban nyílt április 13-án. 

Az általános iskolások számára februárban meghirdetett rajzpályázatra számos munka érkezett. A színesebbnél 
színesebb illusztrációkat árpilis 13-án, hétfőn az Ady Endre Művelődési Házban állították ki. Az ünnepélyes megnyitót 
követően a legszebb műveket díjjal jutalmazták a szervezők. 

A kiállítás május 3-áig, minden hétköznap 10 és 18 óra között, szombaton pedig 10 és 13 óra között tekinthető 
meg.   D.V.

Rendezte: Laura Poitras. Kép: Kirsten 
Johnson, Laura Poitras. Szereplő: Ed-
ward Snowden.  114 perc. Bemutató: 
április 30. 

„Fontos fi lmekkel” tele a padlás, leg-
alábbis ha hiszünk a kritikusoknak, 
akik gyakorta élnek ezzel a minősítés-
sel. A Citizenfour esetében mégsem 
túlzás, ha szuperlatívuszokra ragad-
tatjuk magunkat. Edward Snowden 
története már önmagában is izgal-
mas: az amerikai Nemzetbiztonsá-
gi Ügynökség (NSA) számítógépes 
szakembere 2013-ban önállósította 
magát, és úgy döntött, nyilvánosság-
ra hozza, hogy munkáltatója milyen 
fél-legális és etikátlan módszerekkel 
hallgatja le az állampolgárok tele-
fonbeszélgetéseit és monitorozza in-
ternetes tevékenységüket.  Snowden 
ezzel maga is törvényszegést – sokak 
szerint hazaárulást – követetett el, 
ezért külföldre menekült, és jelenleg 
Oroszországban éli mindennapjait. 
Még alig múlt 30, de komoly esélye 
van rá, hogy soha nem léphet újra ha-
zája földjére.

Miért vállalt ekkora kockázatot? Mi 
motiválta? És egyáltalán: milyen em-
ber Edward Snowden? Laura Poitras 
dokumentumfi lmjének hála, nem 
kell találgatnunk. A rendező ugyanis 
nem utólag, a botrány kipattanását 
követően eredt a téma nyomába, ha-
nem kezdettől rögzítette az esemé-
nyeket, ott volt Snowden hongkongi 
hotelszobájában, ahol eldőlt, kinek 
és hogyan szivárogtassák ki az NSA 
üzelmeit leleplező anyagokat. Vagyis: 
amit eddig csak az újságok címoldalá-
ról, másodkézből ismerhettünk, most 
„élő egyenesben” feltárul előttünk. A 
Citizenfour, amely idén februárban az 
Oscar-díjat is elnyerte, vitára ingerel 
és állásfoglalásra késztet, és ez talán a 
legnagyobb erénye. B.S.

A fi lmet a Titanic Filmfesztivál keretében 
április 17-én 20:00-kor és 23:00-kor vetítik a 
Puskin moziban. 

Hyppolit, 
a lakáj
Május 16-án 19 órától az 
Újpesti Színház nagyszín-
padán a magyar fi lmtör-
ténet örök klasszikusát, a 
Hyppolit, a lakájt láthatja 
a közönség. 

Az 1931-ben készült, nagy sikerű 
vígjátékból született színpadi re-
mekmű kétszer egy órában folya-
matos kacagásra készteti a nézőt. 
A kispolgári miliő, még csak nem 
is nagypolgári, hanem arisztokra-
ta allűrökkel, örök vígjátéki téma. 
Hyppolit, a bölcs és ironikus lakáj 
fi gurája világít rá, hogy rangtól és 
származástól függetlenül minden 
ember egyformán szerethető.

SZEREPOSZTÁS:
Hyppolit: BENCZE SÁNDOR

Schneider Mátyás: VÁRFI SÁNDOR

Schneiderné: LŐRINCZ ANDREA

Terka: BÉKEFI VIKTÓRIA

Nagy András: PINTÉR TIBOR

Makáts Csaba: MEZŐ ZOLTÁN

Mimi: SZABÓ DOROTTYA

Julcsa: PATUZZI MÓNIKA

Tóbiás: MOHÁCSI MÁRK

Rendező: PINTÉR TIBOR

Zene: ZÁGON ISTVÁN, NÓTI KÁROLY

Díszlet, látvány: DOMJÁN GÁBOR

Technikai vezető: CSUKAY ZOLTÁN

Citizenfour  
S Z Í N H Á Z

F I L M
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BUDAPEST FŐVÁROS IV. KER. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II28.) SZÁMÚ 

RENDELETE ALAPJÁN EBBEN AZ ÉVBEN IS SOR KERÜL
 ÚJPEST EGÉSZSÉGÉÉRT DÍJ ADOMÁNYÁZÁSÁRA.

A díj annak a személynek adományozható, aki az egészségügyi vagy szociális 
területen az újpesti lakosok egészségéért, jólétéért végzett magas színvo-
nalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben 
hozzájárult Újpest egészségügyének, szociális ellátásának fejlesztéséhez.

A Díj adományozására javaslatot várunk:
•  Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesületektől, alapítvá-

nyoktól, egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi ön-
kormányzatoktól, 

•  az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdo-
nosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől

• korábban elismerésben részesített személyektől
•  Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szer-

vek vezetőitől
•  egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közös-

ségektől
• legalább tíz magánszemélytől együttesen

Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság vélemé-
nyének kikérését követően a Képviselő-testület dönt. A felterjesztéseket 
az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani 2015. április 30-
ig Nagy István alpolgármester titkárságára. (Bp. IV., István út 14. II/68) Az 
adatlap letölthető a www.ujpest.hu lapon, vagy átvehető a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp. IV. ker. István út 15.), ahol a Díj 
odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető. 

Budapest, 2015. március 30. NAGY ISTVÁN

Fehívjuk betegeink 
fi gyelmét, hogy a

GÖRGEY ARTÚR UTCAI

SZAKRENDELŐBEN 
működő fül-orr-gégészeti 

és audiológiai
 szakrendelésünkön

 mindenkinek

INGYENES 

HALLÁSVIZSGÁLATOT
 biztosítunk!

Nagyothalló betegeink 70%-os 
támogatással kaphatnak 

személyre szabott 
hallásjavító készüléket.
Elemek kedvezményes 

áron vásárolhatók. 

Rendelési idő: 
a hét minden munkanapján

Érdeklődni és bejelentkezni az 
alábbi telefonszámokon lehet.

Tel.: 369-47-77, 
06-70-418-5170

Tamatika Kft.

12 M o z i k

Idén is pályázhatnak a diákok
Újpest Önkormányzata az idei évben is pályázatot ír ki a 
2015/2016-os tanév saját alapítású diákösztöndíjainak 
elnyerésére. Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy tá-
mogassa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a 
művészetek vagy a sport területén kiemelkedően tehet-
séges újpesti tanulókat és hallgatókat. A diákösztöndíja-
kat pályázat útján, az alábbi kategóriákban lehet elérni:

1. Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj
2. Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj
3. Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj
4. Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj

A tavalyi év nyertesei közül valamennyi megfelelt pá-
lyázóra jellemző, hogy kiváló tanulmányi eredményt, 
kiemelkedő sportteljesítményt, illetve kimagasló mű-
vészeti teljesítményt értek el, munkájuk példaértékű. 
A tanulmányi-, művészeti- és sporteredmények mellett 
szinte valamennyien rendelkeznek már egy vagy több 
nyelvvizsgával. Többen országos tanulmányi versenyek 
győztesei, illetve egyetemi tudományos kutatómunka 
résztvevői.

A tavaly decemberi, 2014-es diákösztöndíj-átadón dr. 
Molnár Szabolcs alpolgármester, ünnepélyes keretek kö-
zött, 26 díjazottnak nyújtotta át az emléklapot és az ösz-
töndíj első részletét tartalmazó borítékot a Városházán. 
A pályázati felhívásra 45-en jelentkeztek, az Ugró Gyula 
Tanulmányi Diákösztöndíjra 31, a Bene Ferenc Sport 
Diákösztöndíjra hét, a Szőnyi István Alkotóművészeti 
Diákösztöndíjra egy, a Házy Erzsébet Előadó-művészeti 
Diákösztöndíjra hat diák nyújtott be pályázatot.

Pályázni idén is érdemes, a támogatáson kívül renge-
teg előnnyel jár! VG
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– Az edző miatt távozom – jelentette 
ki Dusan Vasziljevics. – Pedig amikor 
az Újpest vezetőedzője lett, sokszor 
és sokat beszélgettünk, kérte, hogy 
segítsek neki a mihamarabbi beillesz-
kedésben. Aztán megváltozott min-
den, már nem a segítségemet kérte, 
hanem állandóvá váltak a viták. Néha 
úgy kiabált velem, mint egy kölyökkel, 
és az igazsághoz tartozik, én sem fog-
tam be a számat. És, ugye tudjuk, az 
edzőnek mindig igaza van, kimarad-
tam a csapatból.

A játékosok közül többen is győz-
ködték a trénert, hogy vegye vissza 

a keretbe a szerb középpályást, de 
Vignjevics hajthatatlan maradt. 

– Köszönöm nekik, hogy kiálltak 
mellettem, de sajnos a helyzet nem 
változott, a Ferencváros elleni derbin 
sem számolt már velem, amit nem 
tudok elfelejteni. Nebojsa Vignjevics 
lezártnak tekintette az ügyemet, így 
nem maradt más választásom, mint 
megegyezni a tulajdonossal. Neki is 
köszönöm, hogy korrektül állt a kér-
déshez, és közös megegyezéssel fel-
bontottuk a szerződésemet. 

Természetesen az edző véleményé-
re is kíváncsiak voltunk.

– Vasziljevics fegyelmi okok miatt 
került ki a keretből. Nehéz döntésen 
vagyok túl, hiszen szűkös a keretünk, 
ráadásul Vaszke az egyik meghatá-
rozó játékosa volt az Újpest FC-nek. 
Magam részéről lezártnak tekintem 
az ügyet, mert nálam nem elfogad-
ható dolog, ha egy játékos – legyen 
bármilyen jó labdarúgó – saját érde-
keit a csapat elé helyezi a fontossági 
sorrendben. G. G.

Dusan Vasziljevics
távozott az Újpest FC-től
Hivatalossá vált, hogy az Újpest FC közös megegyezéssel 
felbontotta a szerb középpályás szerződését, így Dusan 
Vasziljevics nem a Megyeri úton folytatja.

Kriszta kifutott az olimpiára
Jól sikerült a sokszo-
ros magyar bajnok Papp 
Krisztina bemutatkozása a 
maratoni távon: 2:37 órán 
belüli idővel a nyolcadik 
helyen ért célba a ran-
gos rotterdami viadalon. 
Az UTE hosszútávfutója 
2:36:59 óra alatt teljesítet-
te a klasszikus, 42.195 mé-
teres távot, s ez az ered-
mény könnyen lehet, hogy 
egyben már riói olimpiai 
indulási jogot is ér majd 
számára. 

Az ötkarikás kvalifi kációról egyelőre azért nem lehet többet tudni, 
mert a nemzetközi szövetség (IAAF) még mindig nem hozta nyilvános-
ságra a szinteket, annak ellenére, hogy maratonin, gyaloglásban, illetve 
10 000 méteren idén január elseje óta tart a szintteljesítési időszak.

Papp Krisztina Facebook-oldalán elégedetten írt kevéssel a verseny 
után, hangsúlyozva, „hihetetlen klassz” érzés, hogy lefutotta a távot, s 
hozzátette: már várja a következőt. Arról is beszámolt, hogy a frissítést 
nem bírta a gyomra, ezért a célba érést követően orvosi ellátásra szorult.

– Őszintén szólva nem nagyon tudok mit mondani a szinttel kapcso-
latban – nyilatkozta az UTE atlétája –, az időeredményem elég lehet az 
olimpiai kvalifi kációs „A” szinthez, de ez csak később derül ki. Ráadásul, 
ha a gyomrom jobban bírja a megterhelést, akár egy-két perccel még jobb 
is lehetett volna a végeredmény. (g)

Angyalföld nem Újpest
Elköltözhet a Szusza Ferenc Stadionból az Újpest FC – írja a Csakfoci. 
A lap úgy tudja, hogy az idei szezon végén lejár a stadion üzemeltetője, 
a Nemzeti Sportközpontok és a klub közötti bérleti szerződés. A hírek 
szerint az üzemeltető túl magas bérleti díjat kér, ami nem tetszik a csapat 
belga tulajdonosának, Roderick Duchatelet-nek. A lap információi szerint 
az újpestiek jövő szezonra szóló licenckérelmében nem csak a Szusza Fe-
renc Stadiont nevezte meg hazai pályaként, hanem a másodosztályú Va-
sas Fáy utcai létesítményét is. Duchatelet az Illovszky Rudolf Stadionnal 
sem jár igazán jól, mivel az nem alkalmas NBI-es mérkőzések megrende-
zésére, így korszerűsítésre szorul.

Nincs mese, Duchatelet úr, tárgyalni kell, mert a Fáy utca nem a Megye-
ri út! (ger)

A Megyeri úti stadiont Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszófenomén tervei 
alapján építették fel. Az akkor 30 ezer néző befogadására alkalmas aréna 
átadására 1922-ben került sor. Jelenleg 13 ezren férnek be a Szusza Ferenc 
Stadionba, ahol számtalan nemzetközi kupameccset, első osztályú talál-
kozókat és válogatott mérkőzéseket is rendeztek és rendeznek azóta is.   

Dusan Vasziljevics a 2004/2005-
ös szezonban Békéscsabán kezd-
te profi  pályafutását, ahonnan 
Kaposvárra igazolt. 2010-ben egy 
szezonon keresztül az Újpest csa-
patát erősítette. Gólerős játéká-
ra felfi gyelt a Videoton, ahol két 
évadon keresztül játszott, azon-
ban Paulo Sousa alatt nem kapott 
elég játéklehetőséget. 2012-ben 
igazolt csapatunkhoz, ahol két 
évre rá Magyar Kupa és Szuperku-
pa-győzelmet ünnepelhetett. Ed-
digi pályafutása során 227 bajnoki 
mérkőzésen 45 gólt szerzett.
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Friss hírek,
 tudnivalók: 

ujpest.hu

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

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi 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

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő április 27-én hétfőn, 18-19 óráig tart fogadó-

órát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők május 4-én, hétfőn 

17-18 óráig tartanak fogadóórát.

Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők május 4-én, hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát.

Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

Jókay Attila május 11-én, hétfőn 17-18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária; Bartók Béla önkormány-

zati képviselők május 12-én, kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 

Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifi desz.hu

Tisztelt Barátaink! Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart nyitva. Kér-
jük Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működ-
hessünk együtt! Címünk: 1046 Budapest, Szent László tér 7. Telefon: 06-70-372-3709 
www.ujpestijobbik.hu, e-mail cím: ujpest@jobbik.hu

Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 18 órától, a fenti 
címen.  Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

Perneczky László Önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo 
Újpesti LMP Iroda – István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne ön jöjjön, hívásra 

én megyek el Önhöz!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütör-
tökén 14 órától. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségé-
ben (1046 Budapest, Nádor u. 1.).

Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében (1046 Budapest, Nádor u. 1.). A fenti fo-
gadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369-4205 telefonszámon!
Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17 órától tartja. 
Helyszín és időpont egyeztetés: a 06 30 400 9297 telefonszámon!

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének frakcióhelyiségében működő ingyenes jogse-
gélyszolgálat Dr. Szabó Gábor vezetésével, előzetes bejelentkezés alapján minden hónap máso-
dik hétfőjén várja a jogi problémáikhoz tanácsot kérő polgárokat. Információ és bejelentkezés a 
369-4205 telefonszámon, hétköznap 14-17 óráig lehetséges.

A CORVINUS DÍSZKERT KIÁLLÍTÁSRA MEGYÜNK!
A Természetjáró kör következő kirándulása április 24-én, pénteken lesz, a Corvinus Díszkert 
Kiállításra megyünk a Budai Arborétumba. A csoportos kedvezményes belépődíj 650 Ft. Talál-
kozó 10.30 órakor az arborétum bejáratánál (XI. ker. Villányi út 29-43.; Móricz Zsigmond körtérről 
5 perc gyalog). Természetjáró körünk védnökei: Dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth 
Imre országgyűlési képviselő. Azokat is várjuk baráti közösségünkbe, akik eddig még nem jöttek 
velünk!   MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

GITÁRKLUB ÚJPESTEN
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, – kezdőket, haladókat, érdeklődőket – akik szívesen ven-
nének részt egy zenei közösség munkájában. Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, a klubtagság 
ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P 10–15 óráig. Cím: 1046 Bp., 
Nádor u. 1.  MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

FOGADÓÓRA
dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció)
Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén, 17-18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat (1046 Bp., Hajló u. 42-44.)

Ingatlan eladó
� Újpesten, Lázár V. u.-ban, 179 m2-es összközműves 
telken, kiváló állapotú, újszerű, folyamatosan karban-
tartott, kétszintes, duplakomfortos, 128 m2-es, 2+2 x 
félszobás családi ház, 11 m2-es pincével eladó. Eladási 
ár: 34,9 M Ft. Magánszemélyek hívását várom. Tel.: 
06-70 637-2718

� Bp. IV., Bajza u.-ban, 680 m2-es, részben parkosított 
telken, 90 m2-es, közepes állapotú, 3 szobás családi 
ház, 12 m2-es fedett terasszal, különálló, újszerű, 100 
m2-es garázs-műhely épülettel eladó. Eladási ár: 28,9 
M Ft, ingatlanirodák ne hívjanak. Tel.: 06-70 637-2718

� Gödöllőn eladó, a belterület határán, egy 1001 
m2 területű zártkert. I.á.: 2,9 M Ft. Telefon: 06-30 
537-6985

� Gödöllőn eladó a belterület határán, egy 1001 m2 
területű zártkert. I.á.: 2,9 M Ft. Telefon: 06-30 537-6985

� Eladó lakás, Újpest Központban. Újszerű, 54 m2 + 
terasz, 2 szobás, tárolós, teljesen új állapotban eladó. 
Azonnal költözhető! Berendezés megbeszélés szerint. 
Tel.:06-20 520-9996, 370-8262

Ingatlant kiad
� Újpest Kertvárosban, családi házban, szeparált, fel-
újított, gépesített, bútorozott, 1 szoba összkomfort. 
Középkorú nő vagy pár részére kiadó. 50 000 Ft+rezsi, 
tel.: 06-20 962-9377

Ingatlan csere
� Albertirsai családi házat lakásra cserélnék. 80 nm2-
es, garázs, melléképület, 710 m2-es telek. Kertészke-
désre, állattartásra alkalmas, nyugodt, csendes hely. 
Tel.: 06-20 485-3371

� Újpesti önkormányzati panel, kilencedik emeleti, 
1/5 szobás, 35 m2-es, távfűtéses (vízóra van) laká-
somat elcserélném ugyanilyen lakásra, alacsonyabb 
emeletre. Metró, orvos, iskola, óvoda, piac közel van. 
Tel.: 06-20 263-0086

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

Régiség
� BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁRLÁS 1000Ft-
tól/g áron. Arany: 6500 Ft-tól, ezüst: 350 Ft-tól. Régi 
bútorokat, festményeket, órákat, Herendi- Zsolnay-
Gorka dísztárgyakat, régi pengőt, érmét, kitüntetése-
ket, katonai eszközöket, teljes hagyatékot felvásáro-
lok készpénzért. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Cím: 
V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-20 914-0150

� Pappné Szilvia gyűjtő díjtalan kiszállással lakbe-
rendezési tárgyakat vásárol. Antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi 
pénzeket, kitüntetéseket, csillárt, szőnyeget, bizsukat, 
ékszereket és mindenféle régiséget, illetve hagyatékot. 
Tel.: 06-1 293-1759, 06-70 942-0806, 06-20 465-1961

� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, faliórát, kar- és zsebórát, csillárt, 
porcelánokat, szobrokat, kerámiát, dísztárgyakat, 
hangszert, könyveket, szőrmét, csipkét, ezüstöt, bi-
zsukat, borostyánt, régi pénzt, érmét, kitüntetést, 
kristályt, írógépet, teljes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal. Hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, iratot, 
képeslapot, katonai tárgyakat. Jelvény, játék, diafilm, 
porcelán, festmény, óra, ezüst, bútor, akár teljes ha-
gyaték is érdekel. Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal 
fizetek! Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 924-4123

Festmény
� 19-20. századi magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu. Nemes Galéria: 1024. 
Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Állást kínál
� Káposztásmegyeri vendéglőbe gyorsmozgású 
tálaló szakácsot keresek. Tel.: 06-30-924-7838

Szolgáltatás
� Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző, sza-
lagfüggöny felszerelése, javítása garanciával! Aján-
dék szúnyogháló minden megrendeléshez!!! Díj-
talan kiszállás és felmérés! Újpesti redőnyös. Tel.: 
06-70-341-9489; 0620-341-0043

� Festés, mázolás, tapétázás, 36 évi szakmai tapasz-
talattal. Korrekt árakkal, fóliatakarással, bútormozga-
tással. Forduljon hozzánk bizalommal. Tel.: 06-20 442-
9570, 06-1 369-6674

� KLÍMAtelepítés, karbantartás, javítás garanciával. 
Ingyenes helyszíni felmérés! 06-30-931-7486 www.
annauklima.hu

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

� Ázik a tetője? Hívjon bizalommal! Tetőfedés, bá-
dogozás, lapostető-szigetelés. Ács. Kisebb javítást 
is elvállalunk. Tel.: 06-70-578-1468

Közös képviselő
� Aktuálissá vált a közösképviselő-váltás? Válasszon 
minket közös képviselőnek. Mi Újpesten az újpestie-
kért dolgozunk már több mint 20 éve. Amennyiben 
Önök is úgy akarják, mi máris megoldjuk a problémá-
kat, és a teljes ügyintézést vállaljuk. Tel:06-30-965-4844

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

M E G N Y I T O T T U N K !

VIDÁM CSALÁD ÁRUHÁZ
Újpest, Király u. 23.
Április 1-től-30-ig

10%-os nyitási kedvezménnyel 

várjuk kedves vásárlóinkat!
Női, férfi , gyermekruházat,
cipő illetve táska kapható.

Extra méreteink:

3 XL – 10 XL-ig, illetve
cipő 49-es méretig

Nyitvatartás:
H-P: 9-18-ig
Sz: 9-13-ig

VIOLA-NAP A VIOLA OVIBAN
Nyílt napot tartunk leendő óvodásainknak 2015. április 23-án (délelőtt: 
9.00-11.30-ig, délután: 15.30-17.00-ig), melyre minden érdeklődő szülőt 
és gyermekét szeretettel várunk. Ezen a napon a gyermekek megismer-
kedhetnek az óvodával és az óvónénikkel, valamint 11.30-kor az óvoda-
vezető válaszol a szülők kérdéseire.

Érdeklődni és bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 3699-513, e-mail cím: info@violaovoda.ujpest.hu 

 Váczi Lajosné óvodavezető
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

ÚJPEST
AHOL SZERETÜNK ÉLNI

Készült 
az Újpesti Önkormányzat 
megbízásából

HÉTFŐ-PÉNTEK: 600-1700

SZOMBAT: 600-1400

Vasárnap: 700-1400

Egész héten 
nyitva vagyunk!

Március 22.-től

ÚJPESTI PIAC
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A Szent István téri Piac heti akciói

Figyelje, keresse 

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

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentesnél KEDDEN sertéslapocka, 
dagadó és oldalas 1160 Ft/kg, sertéstarja és -comb 1200 Ft/kg, sertéskaraj 
1290  Ft/kg, lángolt kolbász 999 Ft/kg, füstölt szalonna 999  Ft/kg.

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás Húsnál SZERDÁN csontos csirke-
mell 999 Ft/kg, csirkemellfi lé 1299 Ft/kg, egész csirkecomb 699 Ft/kg, házi 
sertészsír 499 Ft/kg, házi parasztkolbász 1199 Ft/kg.

A Virágcsarnok oldalában az Optimus Volucris Kft-nél CSÜTÖRTÖ-
KÖN sertésdagadó 999 Ft/kg, sertéscomb, tarja, karaj, oldalas 1199 Ft/kg, 
hajdúsági lángolt kolbász 999 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Megrak-Fruit Kft-nél hónapos retek 60 Ft/cs., 
spenót 290 Ft/kg, medvehagyma 150  Ft/cs.

A piac és a PiacPlacc vasárnap is nyitva 7-14 óráig, a Nagycsarnok 
mellett virágok és palánták (zöldség és virág) kaphatók, továbbá a Virág-
csarnok oldalában Zoói Ernő kertészeti boltja is várja vásárlóit, ahol 
növényvédő szerek, vetőmagok, kertészeti eszközök hétvégén is nagy 
választékban beszerezhetők.

A Kiscsarnok oldalában Jolikánál a vasárnapi menü: húsleves májgom-
bóccal és Cordon Bleu, vagy paradicsomleves és brassói aprópecsenye.



16 M o z a i k

A Fiatalok Újpestért Egyesület 
Újpesti Esték névre keresztelt közéle-
ti, kulturális, ifjúsági programsoro-
zatának első állomását április 21-én 
tartják, a Városháza Pince Klubban. 

– Az esemény egy folyamat kezdete. Ezzel méltó-
képpen tudjuk megnyitni azt a rendezvénysoro-
zatot, amely a Pince Klub közösségi térré alakítá-

sát és a fi atalok közéleti témákba való bevonását 
tűzte ki céljául – mondja Ozsváth Kálmán ön-
kormányzati képviselő. 

Hangsúlyozta, nem csak a fi atalokat várják, 
hanem mindazokat, akik egy kötetlen beszélge-
tés során szeretnének minél többet megtudni az 
újpesti közéletről. 

A 17:45-kor kezdődő est meghívott vendégei 
Gulyás Gergely országgyűlési képviselő, a tör-
vényalkotási bizottság elnöke, az Országgyűlés 

alelnöke és Schiffer András országgyűlési képvi-
selő, az LMP frakcióvezetője, illetve társelnöke 
lesznek. A kötetlen beszélgetés során aktuális 
közéleti-politikai témákkal kapcsolatban lehet 
kérdezni a vendégeket. 

A beszélgetés moderátorai Ozsváth Kálmán 
és Renge Zsolt önkormányzati képviselők lesz-
nek. 

Az eseményre a következő címen lehet regiszt-
rálni: http://goo.gl/forms/LLlMX8IaSI 

Légy része az
újpesti közéletnek!


