
VASÁRNAP IS PIACNAP
Az Újpesti Párbeszédben többször 
felmerült, hogy mind a vásárlóknak, 
mind az árusoknak kedvezne a va-
sárnapi nyitva tartás. A képviselő-tes-
tület, az újpestiek kívánságával össz-
hangban, január 29-én megszavazta 
az új nyitvatartási rendet.  3. oldal

SIMON KRISZTIÁN 
MÜNCHENBEN FOLYTATJA
Simon Krisztián Újpestről az 1860 
Münchenhez igazol. Hétfő délelőtt 
még az Újpest edzésén vett részt, és 
csak a tréning után kapta a hírt, szer-
ződtetné a német csapat. 2018 júniusá-
ig írta alá a szerződést.  13. oldal

MOCCANJ, ÚJPEST!
A Budapesti Szabadidősport Szövet-
ség január 31-én, Újpesten, a Szent 
István téri jégpályán rendezte meg a 
MOCCANJ! programsorozat első ál-
lomását, Újpest Önkormányzata tá-
mogatásával.  10. oldal

KUTYÁS POLGÁRŐRÖKET KÉPEZNEK
Együttműködésbe fog az Észak-pes-
ti Kutyás Szolgálat és az Újpesti Bűn-
megelőzési Polgárőr Egyesület. A kö-
zös tevékenység célja, hogy kutyás 
polgárőrök növeljék a közbiztonsá-
got.  7. oldal
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A kockásfülű nyúl és Piroska is tisztele-
tét tette a Megyeri Klub idei Családos 
Farsangján, január 31-én. Az este hét 
óráig tartó Rongyos bálon együtt mu-
lattak kicsik és nagyok.   8. oldal
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Lépések, 
sorok, hangok
„Képzeljenek el egy kissé különc, az átlag-
nál sokkal műveltebb, olvasottabb férfi t, aki 
tiszteli a múltat, de vágyik az újra, aki szen-
ved a poros, a korral haladni képtelen kö-
zegtől, amelyben él és alkotni próbál, és akit 
az itthoniak sokszor egyszerűen bolondnak, 
a tőlünk nyugatabbra élők pedig egyszerű 
barbárnak tartanak, holott ő modernizálna, 
művelne, újítana, de nincs kinek.” – olvas-
hatják Péterfy Gergely Kitömött barbár című 
könyvéről szóló ajánlónkban. 

A sorok nagyon sok emberre illenének 
ma is, de Péterfy könyvének ajánlójában egy 
konkrét személyről beszélünk a múltból, ne-
vezetesen Kazinczyról, a nyelvújítóról.

Az, hogy az olvasó, legyen szó bármilyen 
történetről, mennyire tudja magát belekép-
zelni a szereplők helyzetébe, rengeteg min-
dentől függ. Egy valami biztos: képzelet nél-
kül minden üres. Ezért olvasunk, írunk, ze-
nélünk, főzünk, vagy táncolunk. Tesszük ezt 
a könyvtárban, otthon, a sváb batyus bálon, 
a farsangi mulatságon. 

A lépések, a sorok, a hangok üzeneteket 
továbbítanak. Érzékeltetnek valamit. Elárul-
ják, hova tartozunk, ki mellé állunk, kivel va-
gyunk. 

Például Biankával, aki születése után egy 
súlyos trauma következtében mozgáskép-
telenné vált. Az Újpesti Cseriti most Bian-
ka mellé áll, hogy eljuthasson Barcelonába, 
Nazarov doktorhoz, egy speciális műtétre. A 
segítségnyújtás biztonságot ad, előre mutat. 
Aki pedig munkát ad, az jövőt is ad. Van-
nak olyan külföldi tulajdonú vállalkozások 
Újpesten, amelyek kifejezetten szeretik az it-
teni légkört. Tetszik nekik, hogy itt az embe-
rek nem közömbösek egymás dolgai iránt. 
A Végállomás Újpest című, most induló ro-
vatunkban többek között erről is írunk. „Ha 
probléma van, akkor a kollégák ötletelnek 
és nagyon hamar több megoldás is szüle-
tik. Újpestre és az újpestiekre ez különösen 
igaz.” – olvasható a Szakmaiság és elkötele-
ződés című írásunkban. 
 VILAND GABRIELLA

Az Újpesti Cseriti 2015-ben is arra kéri az újpesti csa-
ládokat, hogy ne feledkezzenek meg az értékes mű-
anyag kupakokról. Gyűjtsék azokat ugyanolyan lel-
kesedéssel és segítő szándékkal, ahogy eddig tették, 
és vigyék el a huszonnyolc gyűjtőpont valamelyikére.

AZ ALÁBBIAKBAN AZ ÉDESANYA 
KÉRÉSÉT OLVASHATJÁK
Segítségkéréssel fordulok Újpest lakosaihoz. Van egy 
súlyosan és halmozottan sérült kislányom, Farkas Bi-
anka. Jelenleg 8 és fél éves. Bianka koraszülött volt, 
születése után az 5. napon agyvérzést kapott, melynek 
következtében sem mozogni, sem beszélni nem tud.

Van egy olyan lehetőség, hogy kiutazhatunk Bar-
celonába a Policlinikára Dr. Igor Nazarov professzor-
hoz egy műtétre. Ez a műtét sokat segítene Biankán, 
az életében minőségi javulást hozna. 

Nazarov doktor egy úgynevezett mikroszikés be-
avatkozással 25 ponton lazítja fel Bianka izomszö-
veteit testszerte (arc, nyak, kar, hát, csípő és láb vo-
nalában). Ez egy igen speciális, modern eljárás, me-
lyet nem kísér vérzés és varratok sincsenek. A műtét 
után 30 perces megfi gyelés következik a megőrző-
ben, másnap már el lehet hagyni a klinikát.

A műtét időpontja: 2015. május 26., kedd. A 
műtét ára: 3200 euro. A repülőjegyekkel, szállással, 
és egyéb költségekkel együtt kb. 4500 euróra, fo-
rintban számolva kb. másfél millióra lenne szük-
ségünk. Mivel nem tudok Bianka mellett dolgoz-
ni, közel 9 éve gyesen vagyok, ennyi pénzünk ter-
mészetesen nincs, a műtétet és az utat fi nanszíroz-
ni saját pénzből nem tudjuk. 

Biankának elkezdtünk gyűjteni. Készült egy 
Facebook-oldal, amit két hét alatt már több mint 
1000 fő látott. Apránként jönnek az adományok, ed-
dig nagyjából a repülőjegyek ára jött össze. Elkezd-
tük a műanyag palackok kupakjainak a gyűjtését is, 
de a céltól még nagyon messze vagyunk. 

Szeretném kérni az újpesti emberek segítségét, 
hogy ki tudjunk jutni májusban a műtétre, ami nagy 
változást hozna a család életében. Sok ember kis se-
gítsége nekünk nagyon nagy segítség. 

Mottónk: „Sok kicsi sokra megy, minden fi llér 
számít.” Köszönettel: FARKASNÉ PUSKÁS ÉVA

Bankszámlaszám, ahol a család tudja fogadni 
az adományokat: Budapest Bank: 10103881-
32299151-00000000. IBAN: HU72-10103881-
32299151-00000000, Swift kód: BUDA HUHB
A Facebook-oldal a „Gyűjtés Biankának” cí-
men érhető el.

Segítség 
Biankának
Négy éve indította el az Újpesti 
Cseriti a nagy sikerű kupakgyűjté-
si akcióját. Azóta Bianka a negye-
dik gyerek, akinek most mindany-
nyian segíthetünk a műanyag kupa-
kok gyűjtésével. A kupakgyűjtés cél-
ja 2015-ben egy műtét Biankának.

GYŰJTŐPONTOK
•  Ady Endre Művelődési Ház (1043 Bp., Tavasz u. 4.)
•  Aquaworld Budapest (1044 Bp., Íves út 16.)
• Árpád ABC (1042 Bp., Árpád út 90–92.)
•  Csupa csibe Csirke falatozó (1042 Bp., József 

Attila u. 82.)
•  Dark Sun Szolárium és Műköröm Stúdió (1045 

Bp., Rózsa utca 20/B)
• Fodrász szalon (1045 Bp., Virág utca 7.)
•  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1042 Bp., Ki-

rály utca 5.)
•  Halassy Olivér Sportközpont (1045 Bp.,  Po-

zsonyi u. 4/C)
•  Ifjúsági Ház (1042 Bp., István út 17–19.)
•   Jópofa Kofa (zöldség-gyümölcs, 1048 Bp.,  Sár-

patak u. 2.)
•  Káposztásmegyeri Református Egyházközség 

(1048 Bp., Bőröndös utca 17.)
•   Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Iroda (1048 

Bp., Hajló utca 42–44.)

•  Kézimunka-birodalom (1042 Bp., Árpád út 39.)
• MagicBox Játékbolt (1042 Bp., Árpád út 51-53)
•  Maki Játszóház Újpest (1047 Bp., Attila u. 156–158.)
•  Manó Módi gyermek- és babadivatbolt (1048 

Bp.,  Lakkozó u. 9.)
• Okmányiroda (1042 Bp.,  István út 15.)
•  Pluto állateledel- és horgászbolt (1048 Bp.,  

Csíkszentiván u. 1.)
•  Polgármesteri Hivatal (1041 Bp.,  István út 14.)
•  Újpest FC Shop (1044 Bp.,  Megyeri út 13.)
•  Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ 

(1042 Bp, István út 17-19.)
• Újpesti Piac (1042 Bp.,  Szent István tér 12.)
•  UTE (1044 Bp.,  Megyeri út 13.)
•  UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. (1042 Bp.,  Mun-

kásotthon u. 66–68.)
•   Vadgesztenye cukrászda (1046 Bp., Telkes utca 14.)

Aki szeretne gyűjtőpontként csatlakozni, je-
lentkezzen a 06-70 397-0729-es telefonszámon!
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Vasárnap 
is piacnap!
Répa, zeller, karalábé, friss hús. Egy 
tisztességes vasárnapi leves hozzá-
valói. Az újpesti piacon minden be-
szerezhető, március közepétől a hét 
minden napján. Az Újpesti Párbe-
szédben többször felmerült, hogy 
mind a vásárlóknak, mind az árusok-
nak kedvezne a vasárnapi nyitva tar-
tás. A képviselő-testület, az újpesti-
ek kívánságával összhangban, január 
29-én megszavazta az új nyitvatartá-
si rendet.

szombati bevásárlólista telezsúfolása he-
lyett menjünk inkább az újpesti piacra, va-
sárnap is. Újpest Önkormányzatának kép-

viselő-testülete január 29-én megszavazta a pia-
cok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük 
rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sát. Ennek eredményeként március 16-ától az Új-
pesti Piac- és Vásárcsarnok a hét minden napján 
nyitva lesz. A piac új nyitva tartásáról és a rende-
letmódosítás apropójáról dr. Molnár Szabolcs alpol-
gármestert kérdeztük.

– Több szempontból is megkö-
zelíthetjük ezt a döntést. Újpest 
Önkormányzata lakossági kezde-
ményezésre 2013-ban útjára indí-
totta a Piac Placcot, amely az év-
tizedek óta itt működő piachoz 
kapcsolódó rendezvény. Nagyon 
nagy volt az érdeklődés, ezért úgy 
döntöttünk, hogy ha az időjárás 

is engedi, akkor idén már februárban elindítjuk. A Piac 
Placcal kapcsolatban a csarnokban lévő árusok vissza-
jelzése is pozitív. A most januárban indított regisztrá-
ció első napján már háromszázan jelentkeztek a he-
lyekre. Népszerűsége miatt úgy döntöttünk, hogy nem 
csak szombatonként, hanem vasárnaponként is kinyit 
majd a placc. A másik fontos szempont volt, hogy a 
különböző főtéri rendezvényeken úgy érzékeltük, az 
újpestiek igényelnék, ha vasárnap is lenne élet a Szent 
István téren és a vásárcsarnokban. Döntésünk harma-
dik apropója, hogy a vasárnapi zárva tartással megvál-
tozott a jogszabályi környezet. Azt a megoldást láttuk 
jónak, ha átszervezzük a piac nyitvatartási és működé-
si rendjét – mondja az alpolgármester.  D. V.

A piacról szóló rendelet eddig azt mondta ki, 
hogy hétfőtől szombatig lehet nyitva, és a pol-
gármester esetenként elrendelheti a vasárnapi 
nyitva tartást, de ez Újpesten nem volt gyakor-
lat. Az új rendelet szerint hétfőtől vasárnapig 
lehet nyitva a piac. Az üzleteknek és a tartós 
asztalbérlőknek heti hat napot kell nyitva tar-
taniuk, pihenőnapjukat pedig a piacvezetővel 
egyeztetve maguk határozzák meg. Az új ren-
delet március 16-ától lép életbe, március 21-én 
és 22-én pedig már kétnapos Piac és Piac Placc 
várja az újpestieket. 

–  A vásárlók és a kereskedők is egyértelműen 
örülnek a vasárnapi nyitva tartásnak– mond-
ja Práger Ferenc, az Újpesti Piac- és Vásár-
csarnok vezetője.

–  Rendszeres piacozók vagyunk, mindent itt 
szerzünk be – meséli Sára néni.  – Korábban 
is felmerült már, hogy jó lenne, ha egész hét-
végén nyitva lenne a piac, és a nagybevásár-
lást vasárnap reggel intézhetnénk el. Nagyon 
örülünk a döntésnek.

A
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Február 7-vel megkezdődnek az építkezési munkálatok a Görgey 
Artúr út Rózsa és a Szilágyi utca közötti szakaszán. A beruházás 
során nem csak az úttest újul meg, hanem a 12-es és a 14-es villa-
mos pályája és megállói is, valamint kétirányú kerékpársáv épül. Az 
építkezés első üteme várhatóan 2015. június közepéig tart. Ez idő 
alatt szünetel a 12-es villamosok közlekedése teljes vonalon, a 14-es 
villamosok közlekedése Káposztásmegyer végállomás és a Újpesti 
Szakorvosi Rendelőintézet között. Helyettük 12-es és 14-es jelzés-
sel pótlóbuszok közlekednek a külső végállomások és Újpest-köz-
pont között.  A felújítás idejére változik továbbá a 25-ös, a 30-as, a 
30A a 96-os, a 121-es, a 126-os, a 126A, a 196-os, a 196A, a 220-as, 
a 230-as és a 296-os  autóbuszok közlekedése. Új autóbuszjáratok 
indulnak 14E jelzéssel Újpest-Központ M és Káposztásmegyer, Mo-
gyoródi-patak között és 270-es jelzéssel Rákospalota, Csömöri-pa-
tak és Újpest-Központ M között. A teljes felújítás közel 2 milliárd 
forintból valósul meg, és várhatóan 2016. február végéig tart.

Görgey 

Folyamatos tájékoztatás: ujpest.hu, bkk.hu

Változás a közúti 
közlekedésben
A Görgey Artúr út és a Szilágyi utca csomópontjának a le-
zárását követően a Szilágyi utcán közlekedő autósok nem 
hajthatnak be és ki a Görgey Artúr útra. A közlekedést a 
csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás segíti. Az 
István út és a Károlyi utca csomópontjában az István út 
jelenlegi, észak felé vezető 3 sávjából a balra kanyarodó és 
visszafordító sáv eredeti helyén megszűnik, amire a közép-
ső egyenes sáv lesz kijelölve. A jelenlegi két egyenes sáv he-
lyett így csak egy sávon lehet egyenesen haladni, ezért a 
torlódások csökkentése érdekében ideiglenes jelzőlámpás 
forgalomirányítást vezetnek be. A munkálatok miatt a Ró-
zsa utca–Görgey Artúr utca–Kiss János utca–Árpád út ál-
tal határolt lakótelep járműforgalma a Görgey Artúr út irá-
nyába nem, vagy csak korlátozottan tud haladni, ezért a 
Závodszky Zoltán utca–Rózsa utca csomópont forgalmi 
rendje is módosul: a csomópont jelzőlámpáinak az  áthe-
lyezésével megengedett lesz a Závodszky Zoltán utcából 
a balra kanyarodás a belváros irányába. 

A felújítás és a területrendezés miatt fakivágásokra lesz szük-
ség. Elsőként a Jósika utcai torkolatban vágnak ki három fát, 
bontás és építéstechnológiai okok miatt. Ezek a fák a fa-
védelmi tervben is kivágásra jelöltek, érvényes fakivágási 
engedéllyel rendelkezik a beruházó. A többi kivágásra ki-
jelölt fa eltávolítását a munkák megkezdése előtti hétvé-
gén, illetve azután végzik.

Tömegközlekedési változások február 7-től
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14-es villamos
Február 7-én és 8-án egész nap a Lehel tér M és 
Újpest-Központ M között közlekedik.

Február 9-én üzemkezdettől,  várhatóan 
2015. június közepéig, a Lehel tér M és az Új-
pesti Szakorvosi Rendelőintézet között jár.

12-es pótlóbusz
Hétköznapokon üzemkezdettől 21 óráig 12-es 
jelzéssel közlekedik. 
Rákospalota, Kossuth utca felé közleke-
dő pótlóbusz útvonala: Újpest-Központ M 
(30-as stb. autóbusz megállóhelye)–István út-
Görgey Artúr út–Szent Imre utca–Leiningen 
Károly utca–Vécsey Károly utca–Szilágyi utca–
Fóti út–aluljáró–Pozsony utca–Fő utca–Rá-
kospalota, Kossuth utca

Újpest-Központ M felé közlekedő 
pótlóbusz útvonala: Rákospalota, Kossuth 
utca (125-ös stb. autóbusz megállóhelye)–Fő 
út–Kajár utca–Pozsony utca – aluljáró–Fóti út–
Szilágyi utca–felüljáró–Szilágyi utca–Árpád út–
Rózsa utca–Görgey Artúr út–István út–Újpest-
Központ M

14-es pótlóbusz
Február 7-én üzemkezdettől a 14-es villamos 
helyett 14-es jelzésű pótlóbusz közlekedik.

Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak 
felé közlekedő pótlóbusz útvonala: Újpest-
Központ M (30-as stb. autóbusz megállóhe-
lye)–István út–Görgey Artúr út–Szent Imre 
utca–Leiningen Károly utca–Vécsey Kár-
oly utca–Szilágyi utca–Külső Szilágyi út–
Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak. 

Újpest-Központ M felé közlekedő 
pótlóbusz útvonala: Káposztásmegyer, 
Mogyoródi-Patak (ideiglenes megállóhely)–
Külső Szilágyi út–Szilágyi utca–Árpád út–Ró-
zsa utca–Görgey Artúr út–István út–Újpest-
Központ M

 

14E pótlóbusz
Újpest-Központ M és Káposztásmegyer (30-as 
stb. autóbusz megállóhelye), Mogyoródi-patak 
között közlekedik az Újpest Központ M–Ist-
ván út–Árpád út–Szilágyi utca–Külső Szilágyi 
út–Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak (126-
os stb. autóbusz megállóhelye) útvonalon és 
vissza. 

270-es autóbusz
270-es jelzéssel, elsőajtós felszállási rend sze-
rint közlekedő új buszjárat indul, mely a 12-es 
villamospótló és a 170-es autóbuszok helyett 
hétköznapokon késő este és hétvégén egész 
nap közlekedik Rákospalota, Csömöri-patak és 
Újpest-Központ M között.

Rákospalota, Csömöri-patak felé közleke-
dő 270-es autóbusz útvonala: Újpest-Központ 
M (170-es stb. autóbusz megállóhelye)–Árpád 
út–István út–Petőfi  utca–Kassai utca–Árpád 
út–aluljáró–Szilágyi utca–Fóti út–aluljáró–Géza 
fejedelem tér–Pozsony utca–Fő út–Csobogós 
utca–Közvágóhíd utca–Kovácsi Kálmán tér–
Károlyi Sándor út–Székely Elek út–Harsányi Kál-
mán utca–Rákospalota, Csömöri-Patak 

Újpest-Központ M irányába közlekedő 
270-es autóbusz útvonala: Rákospalota, Csö-
möri-patak (170-es stb. autóbusz megállóhe-
lye)–Harsányi Kálmán utca–Visonta utca–Ka-
nizsai Dorottya utca–Székely Elek út–Károlyi 
Sándor út–Kovácsi Kálmán tér–Közvágóhíd 
utca–Csobogós utca–Fő út–Kajár utca–Po-
zsony utca–Géza fejedelem tér–aluljáró–Fóti 
út–Szilágyi utca–Árpád út–Újpest-Központ M 

FEBRUÁR 9-TŐL

121-es autóbusz
A Rákospalota-Újpest vasútállomás felé 
közlekedő 121-es autóbusz a Szilágyi ut-
cáig menetrend szerinti útvonalon, majd a 
Szilágyi utca módosított útvonalon éri el a 
Rákospalota-Újpest Vasútállomást, ezért nem 
érinti a Kiss János utca és a Görgey Artúr út 
megállóhelyeket.

VÉGÁLLOMÁSI RENDEK VÁLTOZÁSA,
FEBRUÁR 7-ÉTŐL A FELÚJÍTÁSI 
MUNKÁLATOK VÉGÉIG.

 

25-ÖS AUTÓBUSZ
A 25-ös autóbusz végállomása átkerül az 
Újpest-Központ M (Munkásotthon utca) 
megállóhelyre, ezért a megszokott végál-
lomás ennek a járatnak csak a megállóhe-
lyeként működik.

30-AS, 30A, 230-AS 
AUTÓBUSZOK
A Keleti pályaudvar M irányába közlekedő 
30-as, 30A és 230-as autóbuszok Újpest-
Központ M (Munkásotthon utca) megálló-
helye ideiglenesen a 25-ös autóbuszok me-
netrendi végállomására kerül.

220-AS AUTÓBUSZ
A 220-as autóbusz Újpest-Központ M vég-
állomása a 170-es, 270-es, 914-es, 914A, 
950-es autóbuszok megállója után kihelye-
zett ideiglenes megállóba kerül.

196-OS, 196A AUTÓBUSZOK
Az Újpalota, Szentmihályi út irányába köz-
lekedő 196-os és 196A autóbuszok Újpest-
Központ M megállóhelye a 104-es, a 104A, 
a 204-es, a 950-es és a 950A autóbuszok 
Újpest-Központ M megállóhelyére kerül.

126A AUTÓBUSZ
A 126A autóbuszok Káposztásmegyer, Mo-
gyoródi-patak megállóhelyét a 122-es autó-
busz megállójába kerül.

126-OS, 296-OS AUTÓBUSZOK
Káposztásmegyer, Szilas-patak, valamint Új-
palota, Szentmihályi út irányába közlekedő 
126-os és 296-os autóbusz Káposztásmegyer 
és Mogyoródi-patak megállóhelye a Ho-
moktövis utcába a Kőrösbánya utca torko-
lata elé kerül.

96-os autóbusz
Az Újpalota, Szentmihályi út felé közlekedő 
96-os autóbusz a Leiningen Károly utcáig me-
netrend szerinti útvonalon, majd a Vécsey Kár-
oly utca–Szilágyi utca terelt útvonal után újra 
a menetrend szerinti útvonalon közlekedik, 
ezért nem érinti a Vécsey Károly utca, a Szent 
László tér, az Újpesti rendelőintézet és a Szülő-
otthon megállókat. Az autóbuszra az alábbi 
ideiglenes megállókban lehet felszállni:
• Vécsey Károly utca: a Vécsey Károly utca 47. 
• Jósika utca: a Vécsey Károly utca 75. 
• Dessewffy utca: a Vécsey Károly utca 111. 
 
Az Újpest, Fóti út felé közlekedő 96-os au-
tóbusz a Szilágyi utcáig menetrend szerinti 
útvonalon–majd az Árpád út–Rózsa utca–
Szent Imre utca terelt útvonal után ismét a 
menetrend szerinti útvonalon közlekedik, 
ezért nem érinti a Szülőotthon megállót. Az 
autóbuszra az alábbi ideiglenes megállókban 
lehet felszállni:
• Árpád út: 121-es autóbusz megállóhelye
•  Víztorony: 25-ös, stb. autóbuszok megállóhelye
•  Árpád Kórház: 25-ös stb. autóbuszok meg-

állóhelye
• Árpád üzletház: 20E autóbusz megállóhelye
•  Deák Ferenc utca / Rózsa utca: 20E autóbusz 

megállóhelye



TÁJÉKOZTATÁS IDŐKÖZI 
ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐVÁLASZTÁSRÓL
Tisztelt Választópolgárok!
Budapest IV. kerület Újpest 02. egyéni választókerület-
ében települési önkormányzati képviselői időközi vá-
lasztás lesz 2015. március 22-én vasárnap.

Horváth Imre, a 2014. október 12-én Budapest IV. ke-
rület Újpest 02. számú egyéni választókerületében meg-
választott egyéni választókerületi települési önkormányza-
ti képviselő 2014. december 4-ei hatállyal lemondott he-
lyi önkormányzati képviselői megbízatásáról, mert Buda-
pest 11. országgyűlési egyéni választókerületében képvise-
lőnek választották, a 2014. november 23-án tartott időkö-
zi országgyűlési képviselőválasztáson. A helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 
évi L. törvény 20. § (5) bekezdése alapján, ha az egyéni vá-
lasztókerületi képviselő vagy a polgármester, főpolgármes-
ter megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bi-
zottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény alapján Budapest IV. kerület Újpest 02. egyéni válasz-
tókerületében a települési önkormányzati képviselő idő-
közi választását 2015. március 22. napjára (vasárnap) tűzte 
ki 317/2014. (XII.15.). számú határozatával.

Tájékoztatom az újpesti választópolgárokat, hogy az időközi 
önkormányzati képviselőválasztás kizárólag a Budapest IV., 02. 
számú egyéni választókerületi választópolgárokat érinti.

A választáson Budapest IV. kerület Újpest 02. egyéni válasz-
tókerületében lakó választópolgárok vehetnek részt, ők a 2015. 
február 2. napjáig kapták kézhez a Nemzeti Választási Iroda ál-
tal kiküldött értesítőt a szavazóköri névjegyzékbe vételről.

Budapest IV. kerület Újpest 02. egyéni választókerü-
letében a névjegyzékben szereplő állampolgárok száma a 
2015. január 23-i állapot szerint: 6225 fő

A választásban érintett közterületek a következők
BŐRFESTŐ UTCA  teljes közterület
BŐRÖNDÖS UTCA  teljes közterület
CSERZŐ UTCA  páratlan oldal
DUNAKESZI UTCA  páratlan 15– végig
DUNAKESZI UTCA  páros 16– végig
FARKAS-ERDŐ UTCA teljes közterület
HOMOKTÖVIS UTCA páratlan 1–1
JÁRMŰTELEP UTCA páratlan 1–15
KORDOVÁN TÉR  teljes közterület
KÜLSŐ SZILÁGYI ÚT páros 38–70
LAKKOZÓ UTCA  páratlan 7– végig
LAKKOZÓ UTCA  páros 30– végig
NÁDASDY KÁLMÁN UTCA páratlan 21– végig
NÁDASDY KÁLMÁN UTCA páros 24– végig
ÓCEÁN-ÁROK UTCA páratlan 33–33
SZABOLCSI BENCE TÉR teljes közterület
SZÍJGYÁRTÓ UTCA  teljes közterület
TÓTH ALADÁR UTCA páratlan 27– végig
VÁNYOLÓ UTCA  páratlan oldal
VÁNYOLÓ UTCA  páros 2–6

Szavazásra a Budapest IV. kerület Újpest 02. egyé-
ni választókerületében névjegyzéken szerepelő vá-
lasztópolgárok jogosultak. A szavazás helyszíne 
nem változott, a választópolgárok a 
•  Újpesti Babits Mihály Gimnázium és 

Általános Iskola (1048 Bp., Tóth 
Aladár u. 16-18. kisiskola) 11., 
12. szavazókörében,

•  Újpesti Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Is-
kola és Gimnázi-
um (1048 Bu-

dapest, Bőrfestő u. 5-9.) 8., 9., 10., 13. szavazókörében 
szavazhatnak.

Újpest többi választókerületében szavazásra 2015. 
március 22-én nem kerül sor.

További információk a www.ujpest.hu Választások 
– Választások 2015 – Időközi Önkormányzati választás 
2015. cím alatt, valamint a www.valasztas.hu oldalon.

Budapest, 2015. február 2.
 DR. TAHON RÓBERT, 
 a Választási Iroda vezetője

„Egy város attitűdje meghatározza a benne mű-
ködő cégek és a benne élő emberek attitűdjét”, 
mondja Frank Adenauer, a Knüppel Csomago-
lástechnika Kft. ügyvezetője. Az Iparipark utca 
9. szám alatt található cég főleg autóalkatrészek 
és elektronikai eszközök egyedi csomagolásának 
tervezésével és gyártásával foglalkozik. 

 – A cég már teljes, német tulajdonban van. Mi in-
dokolja, hogy magyarországi telephellyel működjön?

– Nagyon szeretem a magyar emberek mentali-
tását. Németországban nem szokás egymáson segí-
teni, mindenki a maga dolgával van elfoglalva. Ha 
probléma merül fel, akkor mindenki saját magára 
van utalva, a cég problémáira pedig kizárólag csak 
a főnök igyekszik megoldást találni. Magyarorszá-
gon ez nem így van. Ha probléma van, akkor a kol-
légák ötletelnek és nagyon hamar több megoldás 
is születik. Újpestre és az újpestiekre ez különösen 

igaz. Majdnem minden munkatársunk itt él és szak-
mai tudásuk mellett kimagasló a közösség iránti el-
köteleződésük. 

– Mit gondol, ennek mi lehet az oka?
– Egy város attitűdje meghatározza a benne mű-

ködő cégek és a benne élő emberek attitűdjét.  Új-
pesten, főleg az elmúlt években nagy hangsúlyt fek-
tetnek a közösség erejére és az összetartásra. Ez a 
hozzáállás a kisebb közösségeken, így a mi csapa-
tunkon is érződik. Ilyen feltételek mellett, ilyen em-
berekkel lehet hatékonyan dolgozni. Ki akarná ezt 
itt hagyni?  D. V.

Az 1990-es évek elején egy újpesti vállalkozó 
alapított egy korrózióvédelemmel foglalko-
zó céget, itt Újpesten. Ehhez a kis vállalkozás-
hoz csatlakozott 2007-ben a német tulajdon-
ban lévő Knüppel Verpackung. Elsősorban a 
keleti terjeszkedés miatt jöttek Magyarország-
ra. Ez a telephely lett az új kelet-európai köz-
pont. 2011-ig közösen vitték a céget, majd a 
vállalkozó kiszállt, azóta a Knüppel Csomago-
lástechnika teljes német tulajdonban van. Fő-
leg az autó- és elektronikaipar számára gyár-
tanak védőcsomagolást.

A Knüppel családias csapataVégállomás: Újpest

Szakmaiság és elköteleződés
Új, kéthetente megjelenő sorozatunkban olyan külföldi tulajdonban lévő, nem-
zetközileg ismert és elismert vállalkozásokat mutatunk be olvasóinknak, amelyek-
nek Újpest ad otthont. Most a Knüppel Csomagolástechnikai Kft.-nél jártunk.
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Kutyás 
polgárőröket 
képeznek
Együttműködésbe fog az  Észak-pes-
ti Kutyás Szolgálat és az Újpesti Bűn-
megelőzési Polgárőr Egyesület. A kö-
zös tevékenység célja, hogy kutyás 
polgárőrök növeljék a közbiztonsá-
got, de polgárőrnek eb nélkül is le-
het jelentkezni. A négylábúak képzé-
sét a kutyás szolgálat végzi, a kétlábú-
ak feladatainak ellátásához pedig pol-
gárőr alapismereti vizsga szükséges.

– Az együttműködés szálai még a tavalyi évre 
nyúlnak vissza. Az Újpesti Bűnmegelőzési Polgár-
őr Egyesület keresett meg minket azzal, hogy tevé-
kenységüket szívesen kiegészítenék kutyás szolgá-
lattal – mondja Dalia Szandra, az Észak-pesti Ku-
tyás Szolgálat vezetője. Hozzáteszi, az ilyen szolgálat 
előnye, hogy az állat olyan dolgokat is képes jelezni, 
amit az ember nem érzékel.

Az ingyenes képzés összesen 2-3 hónapot vesz 
igénybe, amire saját kutyával lehet jelentkezni a 
+36 70 941 8222 telefonszámon vagy az ujpestk9@
gmail.com e-mail címen keresztül. 

– Első körben a gazdikat képezzük ki szakokta-
tók segítségével. Ezt követően ők maguk készítik fel 
kutyáikat a szolgálatra, hiszen tudniuk kell együtt 
dolgozni – magyarázza Dalia Szandra, aki azt is el-
mondta, hogy gyermekvédelmi és kutyás csoport-
jukba is várják a jelentkezőket. 

Hafner Sándor, az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr 
Egyesület vezetője visszautalt rá: még a Káposztási 
Családok Egyesülete által szervezett lakossági fóru-
mon vetődött fel az ötlet, hogy a polgárőri szolgá-
latba kutyásokat is bevonnának.

A képzéssel kapcsolatban felhívta a fi gyelmet, 
hogy a leendő polgárőröknek (is) vizsgát kell tenni-
ük, csak így állhatnak szolgálatba.

– Akinek a kutyája nem tudja teljesíteni a vizs-
gát, négylábú kedvence nélkül is csatlakozhat a pol-
gárőrökhöz. Mert sokan vagyunk ugyan, de nem 
elegen – mondja. A legközelebbi toborzás február 
19-én lesz az Ady Művelődési Házban. Ezt követő-
en február 21-én 11 órától a Nyár utca 40-42. szám 
alatti bázison várják az érdeklődőket, de a március-
ban induló képzésre egész februárban lehet jelent-
kezni. MOA

Akadály-
mentes
bejárat
Az Újpesti Párbeszédben 
már többször felmerült, 
hogy nagyon fontos lenne 
a főposta bejáratának aka-
dálymentesítése.
 
Ezt az igényt az önkormányzat min-
den esetben továbbította az illetéke-
seknek.

Aki a napokban járt az újpest főpos-
tán, örömmel konstatálhatta, hogy 
felújították és akadálymentesítették 
a bejáratot, a külső és a belső bejárati 
ajtókat fotocellával szerelték fel, a ke-
rekes székesek számára pedig rámpát 
építettek.  moa

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 ,  4 .  S Z Á M ,  2 0 1 5 .  f e b r u á r  5 .

A kutyás polgárőrök képzése a jó 
együttműködésen alapszik

ÁLLATBARÁT ÖNKORMÁNYZAT
Az önkormányzat Nem Nagy Dolog! kam-
pánya idén még több programmal hívja fel 
a fi gyelmet a felelős állattartás fontosságára. 
Folytatódik a „Kutyulás az oviban” program-
sorozat, lakossági fórumok, kutyabarát ren-
dezvények, oktatások várják az újpestieket. 

ÁTÍVELŐ TÁMOGATÁS
Újpest Önkormányzatának jó kapcsolata 
nem merül ki a polgárőrszervezetek támo-
gatásában és a Rex Alapítvánnyal, valamint a 
kutyás szolgálattal való együttműködésben. 
Hathatós segítséget biztosítanak a négylábú-
ak védelme szempontjából fontos Állatvédel-
mi Járőrszolgálatnak is, amelynek valamennyi 
járművére Wintermantel Zsolt vásárolta meg 
az éves Pest megyei autópályamatricát.



Farsang a Lázár 
Ervin Általános 
Iskolában
A farsang a tavaszvárás időszaka. 
Magyarországon vízkereszttől (ja-
nuár 6.) hamvazószerdáig (a hús-
vét előtti nagyböjt kezdetéig) tart. 
Jellemzőek ilyenkor a bálok, mu-
latságok, vidám lakomák. A lé-
nyeg, hogy minél nagyobb harso-
nával űzzék el a telet. Számos he-
lyen ilyenkor karneválokat rendez-
nek. Hazánkban még ma is élő ha-
gyomány a mohácsi busójárás. 

Iskolánkban is rendszeresen rendeznek farsan-
gi mulatságot. Ezen a napon a kicsik és nagyok 
is izgalommal telve, lelkesen készülnek a délutá-
ni ünnepségre. A délután jelmezes felvonulással 
kezdődik. Először a kicsik kápráztatják el szebb-

nél szebb és ötletesebb jelmezekkel a zsűritago-
kat. Majd a nagyok jelmezes felvonulása teszi 
még derűsebbé a napot. A felvonulások alatt szá-
mos produkció (tánc, jelenet) szórakoztatja a ta-
nulókat. A zsűrinek mindig nehéz döntenie, hi-
szen évről évre ötletesebb jelmezekkel készülnek 
a diákok és szüleik. Az eredményhirdetés után az 
alsósoknak a tantermekben tánccal és érdekes já-
tékokkal folytatódik tovább a mulatozás. A felső-
sök is közös játékkal és zenés-táncos mulatsággal 
folytatják a napot. Végül tombolasorsolással zá-
rul az ünnepség.

Számomra a farsang a vidámságot, a tavasz be-
köszöntét jelenti. Évről évre azonban kihívás is, 
hiszen én is szeretném, ha egyedi jelmezbe búj-
va nyerhetném el a zsűri tetszését. Az idei farsang 
azonban még különlegesebb lesz, hiszen ötödik 
osztályosként először vehetek részt a felsősök far-
sangi mulatságán. Izgalommal telve és jelmezzel 
készülve várom ezt a napot. S hogy milyen jel-
mezzel készülök az idei farsangra? Az legyen meg-
lepetés!  TÓTH RÉKA 5. a
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Nemzetközi legóversenyre készülnek diákjaink
Bejutottak egy nemzetközi legóverseny elődöntőjébe a Homoktövis Általános Iskola és a Megyeri úti Általános Isko-
la diákjai. A First Lego League januári, magyarországi döntőjében három újpesti általános iskola csapata is részt vett. 
A nemzetközi mezőnybe közülük ketten jutottak tovább.

verseny lényege, hogy a 10 és 
16 év közötti fi atalokat beve-
zesse a technológia és a tudo-

mány világába. A legjobbak közé be-
kerülni azért is dicséretes, mert az FLL 

(First Lego League) ebben az idény-
ben közel negyedmillió gyereket moz-
gatott meg a világ 70 országából. A 
csapatokban versenyző diákok fő fel-
adata olyan robot építése és progra-

mozása, amely a terepasztalon magá-
tól tud feladatokat végrehajtani, mi-
nél több pontot összegyűjtve ezzel. 
A kis legószerkezeteknek tudniuk kell 
például egy labdát bedobni a kapuba, 

kulcsokat felszedni és másik helyre át-
szállítani. A verseny sokrétű, ugyanis a 
diákoknak saját kutatást is kell készíte-
ni és prezentálni. A február 7-én meg-
rendezendő, debreceni nemzetközi 
elődöntőn ráadásul mindez már angol 
nyelven folyik majd. A gyerekek töb-
bek közt lengyel, cseh és román kor-
társaikkal versenyeznek. 

Csapataink felkészítését az SAP 
Hungary Kft. munkatársai mint men-
torok segítik. A diákok tőlük kapnak 
tanácsot, hogy miként tudnak haté-
konyan együttműködni például a ki-
sebb és nagyobb gyerekek, vagy mi-
lyen legyen a feladatmegosztás, de a 
robotok programozásához is hasznos 
tippeket kapnak.  RÁCZ ZSUZSI

A

Farsangi Rongyos bál
Kockásfülű nyúl, méhecske, Angry Birds és Piroska is tiszteletét 
tette a Megyeri Klub idei Családos Farsangján, január 31-én. Az 
este hét óráig tartó Rongyos bálon együtt mulattak kicsik és na-
gyok. A talpalávalót Bella Péter tekerőn szolgáltatta, a mókames-
ternek pedig az újpesti Bem Néptáncegyüttes tagjai, Körtvélyesi 
Anna és Szórádi Viktor voltak.  D. V.



Rockopera Bosco Szent Jánosról
A Szalézi Társaság megalapítójáról, Bosco Szent János katolikus pap-
ról készített rockoperát a Szőke István Atilla–Szűts István szerző-
páros. A Gyermekek fénye címmel megjelent CD bemutatóját ja-
nuár 31-én tartották az Óbudai Kulturális Központban. Az esemé-
nyen a főbb szerepeket éneklő művészek (Vadkerti Imre, Fehér, Nóra, 
Bedőcs Imre, Makrai Pál, Solti Ádám, Pipper Dávid, Kovács Koppány, 
Papadimitriu Athina) is jelen voltak és előadtak néhány szerzeményt 
a rockoperából. D. V.
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Az elveszett európai
Rendezte: Sipos József. Írta: Sipos József, Székely Ferenc. Operatőr: Gózon Francisco, 
Tóth Zsolt. Szereplő: Simon Kornél. Közreműködők: Nina Lagergren, Komoróczy 
Géza prof., Lajos Attila, Szita Szabolcs prof. 61 perc. Bemutató: február 5.

Országa egyik leggazdagabb családjába született bele, választhatta vol-
na ő is a biztonságos, nyugodt életet. Ha palesztinai útja során nem érinti 
meg a Németországból elmenekült zsidók sorsa, ha Stockholmban törté-
netesen nem egy magyar zsidó férfi  cégénél kezd dolgozni, aki segítséget 
kér tőle, akkor talán ő is a kényelmes túlélést választja, mint a második vi-
lágégésből kimaradó semleges országok polgárainak többsége. De Raoul 
Wallenberg – mert róla van szó – nem tudott tétlen maradni, amikor lát-
ta, hogy embertársai százai, ezrei, százezrei szorulnak segítségre egy olyan 
kelet-európai országban, amelyet ő maga alig ismert. 

Mindennemű diplomáciai múlt nélkül nevezték ki a budapesti svéd 
nagykövetség titkárává – más nem nagyon merte vállalni a megbízatást –, 
azzal a nem titkolt céllal, hogy segítsen a deportálásra ítélt magyarországi 
zsidóknak. Az általa kitalált védő-útleveleknek köszönhetően végül több 
ezer honfi társunkat sikerült megmentenie a biztos pusztulástól, őt magát 
azonban a budapesti gettó felszabadulása után a szovjetek elhurcolták.

Nevét ma utca viseli a 13. kerületben, könyvek, kiállítások és fi lmek őr-
zik az emlékét. Először Richard Chamberlain kölcsönözte neki az arcát 
(Wallenberg: Egy hős története, 1985), majd Stellan Skarsgard bújt a bőré-
be (Jó estét, Wallenberg úr!, 1990). Vannak azonban történetek, amelyeket 
nem lehet elégszer elmondani, mert az újabb és újabb generációknak is 
tudniuk kell róluk. Ezért készült el Az elveszett európai, Sipos József doku-
mentumfi lmje, amely túlélőket, szemtanúkat, Wallenberg rokonait, illet-
ve magyar és svéd történészeket megszólaltatva rajzolja meg a hős port-
réját. A rengeteg archív felvételt, sőt fi kciós képsorokat is felhasználó fi lm 
alapos és fontos munka, amely nagy szavak nélkül tudósít az emberről az 
embertelenségben. B.S.

A fi lm a Miniszterelnökség Civil Alap – 2014 pályázati program keretében jött létre.

F I L M

Barbár 
értelem
Képzeljenek el egy kissé különc, az 
átlagnál sokkal műveltebb, olva-
sottabb férfi t, aki tiszteli a múltat, 
de vágyik az újra, aki szenved a po-
ros, a korral haladni képtelen kö-
zegtől, amelyben él és alkotni pró-
bál, és akit az itthoniak sokszor 
egyszerűen bolondnak, a tőlünk 
nyugatabbra élők pedig egyszerű 
barbárnak tartanak, holott ő mo-
dernizálna, művelne, 
újítana, de nincs ki-
nek.

Aztán képzeljenek 
el egy másik, ugyan-
csak tanult férfi t, 
akit leginkább mű-
veltsége és mássága 
miatt képtelen be-
fogadni és elfogadni 
mindenkori európai 
környezete, ugyanis 
pallérozottsága nem 
passzol a külleméhez, mert telje-
sen más, mint a többiek, vagyis 
kultúrájában meglepően hason-
ló, kinézetében viszont dermesz-
tően különböző, tudniillik ő af-
rikai, ha úgy tetszik, színes bőrű, 
így inkább nézik egzotikus tárgy-
nak, mint embernek. 

És, ha nem mondtam volna 
még, ne a felvilágosult jelenbe 
képzeljék őket, hanem a 18–19. 
századba, a felvilágosodás korá-
ba. Hőseink egykor valóban éltek. 
Egyikük Kazinczy Ferenc, író, köl-
tő, műfordító, nyelvünk újítója, 

irodalmunk szervezője. Másikuk 
Angelo Soliman, akit egy herceg 
vásárolt rabszolgaként, majd af-
féle kísérleti alanyként taníttatta, 
kiművelte és vitte magával a csá-
szári fővárosba, Bécsbe. Itt talál-
kozott az ifjú Kazinczyval, akivel 
tán hasonló műveltségük, idegen-
ségük és különcségük okán bará-
tokká lettek.  

Az ő történetüket meséli el 
Péterfy Gergely tavaly megjelent, 
valóságon alapuló, de fi ktív regé-
nye, a Kitömött barbár. Helyeseb-
ben, a könyvben Kazinczy felesé-
ge, Török Sophie mesél. Időben 
jóval hőseink halála után, a Ter-

mészettudományi 
Múzeum raktárá-
ban, Angelo Soliman 
kitömött testét néz-
ve emlékszik visz-
sza a közös életükre 
férjével, kezdeti bol-
dogságukra, meghi-
úsult terveikre, tel-
jes elszegényesedés-
ükre, az 1833-ban 
pusztító kolerajár-
ványra, amit szere-

tett ura nem élt túl, és visszaem-
lékszik hőseink közös, hátborzon-
gató történetére, melyet Kazinczy 
csak a halála előtti utolsó napon 
mesélt el neki. Péterfy könyvében 
a lendületes történetek, a valóság 
és fi kció okos elegye letaglózza az 
olvasót, aki borzongva döbben-
het rá a felvilágosodás sötétségére, 
az értelem barbárságára, és arra, 
hogy milyen nehéz különbözni 
másoktól, többet tudni másoknál.  

Péterfy Gergely – Kitömött bar-
bár, Kalligram, 2014. 

 JUHÁSZ MÁTYÁS

K Ö N Y V
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Tízesvillamos – különjárat 

Gyáridő 
em minden gyár volt a 10-es 
mentén, kisebb mellékutcák-
ba is jutott belőlük. Újpest 

gyárváros volt, aztán 1950 után mun-
káskerület lett.

Az Aradi utca és a Dugonics utca 
találkozásánál volt a kis, akkor újjáé-
pült, ékszerdobozszerű gépelemgyár, 
ami lengéscsillapítókat gyártott, az 
angol Girling licence alapján. Jól.

Örök munkahelyi bölcsesség: ha jól 
be akarsz illeszkedni egy gyár életébe, 
akkor három emberrel legyél jóban! 
A portással, az igazgató sofőrjével és 
természetesen a titkárnőjével, és sí-
nen leszel!  

A gépelemgyár igazgatójának tit-
kárnője Márta volt. A legtitkárnőbb 
titkárnő, akit valaha ismertem. Szép 
volt, arányos volt, stílusos volt, és volt 
érzéke mindenhez! A feladatot mint-

ha neki találták volna ki! Nagyon jó 
viszonyban volt a főnökkel, ismerték 
egymás gondolatát is. Ezért például 
Márta minden gyári ünnepség előtt 
tudatta ismerőseivel, hogy az „Öreg” 
papírból készül-e beszélni vagy sza-
badon. Mert papírból 20 perc beszéd 
vár a hallgatóságra, szabadon mini-
mum 50, de inkább több! A főnökök 
szabadon hajlamosak elengedni ma-
gukat.

Az igazgató eredeti, nyitott ember 
volt. Mikor az egyik, nőcsábász hírében 
álló munkatársa elcsábította a büfés-
nőt, a férj megtudta és megfenyegette a 
„tettest”, aki bement az „Öreghez”, hogy 
védje meg a feldúlt férj fenyegetésétől. 

– Ne izélje meg más feleségét és nem 
fogják fenyegetni! – így az igazgatói jó 
tanács.

Márta pontosan tudta, mikor mi-
lyen kedve van a főnöknek, ezért aki-

nek segíteni akart, azt akkor jutatta 
be hozzá, amikor jó hangulatban volt, 
akit nem, azt olyankor konferálta be, 
amikor nem segítős hangulatban volt.

A titkárság amolyan közéleti fórum 
volt a gyárban: Márta népszerű volt, 
sokan fogadták a bizalmukba és nem 
alaptalanul. Banga Feri, a nyiladozó 
grafi kus is jó haverságban volt vele, si-
etett is elújságolni neki, hogy kiállítá-
sa lesz, majd hozza a meghívót. Vitte 
is három nap múlva, de szomorú volt 
vagy inkább dühös. 

Odaadta Mártának, azon dühöng-
ve, hogy a címlapra fordítva nyomtat-
ták a grafi káját, ami persze nonfi gu-
ratív absztrakt volt. Márta megnézte, 
és talán észre sem vette volna a hibát, 
de így már megtudta és azt mondta 
Ferinek:

 – Látod, ez Munkácsyval soha se 
fordult volna elő!

Feri nem felelt semmit, mert hát, 
ami igaz, az igaz… Viszont utóbb, 
1982-ben, Munkácsy-díjat kapott. 

 RÉTI JÁNOS

N

Moccanj, 
Újpest!
A Budapesti Szabadidősport Szö-
vetség január 31-én, Újpesten, a 
Szent István téri jégpályán rendezte 
meg a MOCCANJ! programsorozat 
első állomását, Újpest Önkormány-
zata támogatásával. Az ügyességi 
korcsolyarendezvényen a Fogyaték-
kal Élők Budapesti Sportszövetsége 
és a SOFI speciális iskola növendékei 
közös bemutatót tartottak. 

A vállalkozó kedvűek korongvezetésben, kapura lövésben, szla-
lomozásban és frizbiültetésben mérettethették meg magukat

Taktikai megbeszélés közepette
A jeges sportnapon minden 

korosztály képviseltette magát Vidám előkészületben 

Fotó: N
eogrády László Helytörténeti G

yűjtem
ény



A csicseriborsó magas fehérje-
tartalmának köszönhetően jó 
kiegészítője az egészséges táp-
lálkozásnak. 

Jelentős mennyiségű magnéziumot, vasat 
és cinket tartalmaz. Negyven százalék szén-
hidráttartalma és alacsonyabb glikémiás in-
dexe miatt jól alkalmazható a cukorbetegek 
étrendjébe is, nem emeli meg a vércukor-

szintet, mint a fehér búzaliszt. Beletehetjük 
zöldséglevesekbe (karalábé, zeller, gomba, 
zöldbab, zöldborsó). A rakott ételekhez is 
felhasználhatjuk (rakott kelkáposzta, zöld-
bab, karfi ol, brokkoli). Töltött ételekhez: 
töltött tök, cukkini, padlizsán, paprika, ká-
poszta. Változatossá tehetjük vele a pizzát, 
fi nomfőzeléket, majonézes salátákat. 

A köretek is tartalmasabbak lehetnek: 
zöldséges rizshez, kukoricás tarhonyához, 
zöldborsós köleshez, lecsós hajdinához.

A főtt csicseriborsóból készíthetünk fa-
sírtot (falafel), ízlés szerint fűszerezve, ke-
leti, kapros, vagy olaszos jelleggel. A sóval, 
borssal ízesített csicseriborsópépet ösz-
szegyúrjuk a fűszerekkel, és kis golyókat 
formálunk belőle. Forró olajban kisütjük 
aranyszínűre. Nagyon jó vendégváró falat-
nak is. Tehetünk bele sárgarépa-, vagy sütő-
tökkockákat is, így mutatósabb. A fűszer-
paprika mennyiségével a színét is változtat-
hatjuk. Tápláló feltét a főzelékekhez is. 

Finom reggeli- vagy uzsonnakrémet is 
készíthetünk belőle: A főtt csicseribor-
sót leturmixoljuk, hidegen sajtolt olíva-
olajjal, vágott újhagymával, zöldpetrezse-
lyemmel. Tehetünk bele kevés mustárt, 
reszelt tormát, aprított kápia paprikát, 
vagy tejfölt. Sóval, borssal, fokhagymával 
ízesítjük. Ebből a krémből melegszendvi-
cset is készíthetünk. A kenyérre kent kré-
met megszórjuk reszelt sajttal és sütőben 
megsütjük. Friss salátával kínáljuk. 
 LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

Csicseriborsó ötletek

Sváb Farsang a Polgár Centrumban
Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat Sváb Farsangi  „Batyus” Bált ren-
dezett, január 31-én az Újpesti Polgár Centrumban. A fergeteges hangulatot a 
fellépők (Braunhaxler Dalkör, Kismarosi Marcus Tánccsoport, Soroksári Férfi -
kórus, Soroksári Vidám Favágók) és a solymári Zwickli zenekar garantálta.

 A Soroksári Férfikórus karmestere az előadásuk alatt még 
Pappné Windt Zsuzsannát, az Újpesti Német Kisebbségi 

Önkormányzat elnökét is táncra perdítette meglepetésként

A közönség körében, a Kismarosi Marcus Tánccsoport 
egyik legsikeresebb produkciója az volt, melyben a há-

zastársi civakodást mutatták meg táncukkal

Az elnök asszony Hladony Sándor önkormányzati 
képviselőtől vehette át az Önkormányzat ajándékát
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A soroksári Vidám Favágók műsora valóban vidámságot csalt végig a közönség arcára
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Hallásunk csökkenése ko-
moly akadályát jelent heti
annak, hogy teljes életet

éljünk. „Tapasztalatom sze rint azok
a hallásveszteséggel élő embe rek, akik
nem kezeltetik problémájukat, idővel
befelé fordulóvá válnak. Ennek oka,
hogy nem értik meg pontosan, hogy
mit mondanak nekik, és kényel-
metlennek érzik, hogy gyakran vissza

kell kér dez niük.” – meséli el nekünk
Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az
Amplifon Hallás központok audio -
lógus főorvosa. Az érintettek számá -
ra a hallás csökkenés az elszi geteltség
érzését hozza magával, amely súlyo -
sabb esetben akár depresszi ó hoz is
vezethet.
A halláscsökkenés okozta követ kez -
mények hallókészülék segítsé gével a
legtöbb esetben  or vo  solhatóak.

A szakember nem győzte hang sú -
lyozni, milyen fontos, hogy időben
eljussunk egy hallásspecialistához.
„Az agyunk hallásközpontja hosszan -
 tartó halláskárosodás esetén elfelejti,
hogyan hangzottak régen a különböző
hangok. Ha túl sokat várunk, akkor
lehet, hogy már késő lesz, és a
legmoder nebb halló készülékkel sem
tudunk segíteni. A hangok valóban
hangosabbak lesznek, de az érintett
ennek ellenére sem fogja érteni a
beszédet.” – világított rá a probléma
lényegére a szak ember.
Mit tegyen, ha szeretne elláto-
gatni egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző kam-
pányának köszönhetően most
újpesti lakosoknak is lehe tőségük
van arra, hogy részt vegyenek egy
ingyenes, teljes körű hallásvizsgála-
ton. Kérjen időpontot most! 
Bejelentkezés: 06-1 951 7622 

Szilveszterkor sokan el ha   -
tá   rozzák, hogy egész -
ségesebb, teljesebb életet
fog nak élni. Talán nem is
gondolnánk, hogy hallá-
sunk egészsége milyen
óriási hatással van éle -
 tünkre. Miért érde mes
meg  fo gadnunk, hogy sok -
 kal inkább odafigye lünk
hallásunk épségére?

A hallás nem játék
A HALLÁS
NEMJÁTÉK EZT LÁTTA 

A TV-BEN

Újévi fogadalom

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, 
hogy már késő lesz.

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget 
biztosítunk újpesti lakosok számára 
2015. február 2-től 20-ig
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja a 06-1 951-7622-es 
telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Budapest IV., 
Szent István tér 5.
amplifon.hu

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Festékszóróval fújt le egy vasúti kocsit 
Istvántelken öt fi atal, majd miután megzavar-
ták őket, elmenekültek, azonban az őket tetten 
érő egyik őrt is bántalmazták. A rongálást rögzí-
tették, a hátrahagyott videokamera felvételeiből 
pedig az is kiderült: metrószerelvényre dobáltak 
festéket, amivel a közlekedést veszélyeztették.

A gyanú szerint a már megfogott 23 éves fi ú társai-
val január 23-án hajnalban jutott be az istvántelki jár-
műjavítóba, ahol az egyik bent álló szerelvény egyik 
oldalát festékszóróval összefújta. A rongálást videó-

ra vették, ám a telep biztonsági őre megzavarta őket 
és menekülni kezdtek. Az őket feltartóztató őrt bán-
talmazták, azonban a képrögzítőket a vonat mellett 
felejtették. A felvételekről a nyomozók megállapítot-
ták, hogy nem csupán ezt az egy járművet rongálták 

meg, hanem más hasonló cselekmény is a számlájuk-
ra írható. A videókból kiderül, hogy ugyanők a rep-
térre vezető gyorsforgalmi út felüljárójáról piros és 
sárga festékkel teli vödröket dobáltak egy metrósze-
relvényre, amivel a közlekedést veszélyeztették. 

A társaság egyik tagját elfogták a rendőrök, a 23 
éves fi ú beismerte az újpesti rongálást és a metrósze-
relvény leöntését is. Két 23 és 26 éves társát már szin-
tén azonosították, elfogták és kihallgatták a rendőrök. 

A fi ataloknak rongálás és a közlekedés veszélyez-
tetése miatt kell felelniük, ami kiegészül testi sér-
téssel, mivel az őket tetten érő őrt bántalmazták. A 
lefoglalt felvétel a rendőrség honlapján is elérhető.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Ne higgyenek 
nekik!
Ismét aktívak azok a csalók, akik éj-
fél után, vezetékes telefonon hívják fel 
idős áldozataikat, hogy bajba jutott 
unokaként bemutatkozva pénzt csal-
janak ki tőlük. A rendőrség mindenkit 
arra kér, csak rokonnak adjon át pénzt, 
és ilyen hívások esetében a nevekre, 
családi adatokra kérdezzenek vissza!

– A telefonálók nem ritkán éjfél 
után, éjjel 1-2 órakor, sírós hangon, 

magukat unokának kiadva jelentkez-
nek, hogy bajba kerültek, pénzre van 
szükségük, de azért egy barátjuk fog 
elmenni. Nemrégiben egy idős asz-
szonyt több millió forinttal károsí-
tottak meg ezzel a módszerrel, úgy, 
hogy az összeg egyik felét készpénz-
ben, a másikat pedig később, a bank-
ból felvéve adta át a csalónak az áldo-
zat – emeli ki dr. Terdik Tamás alezre-
des, Újpest rendőrkapitánya. 

Éppen ezért nyomatékosan felhív-
ja a fi gyelmet: csak rokonnak, vagy 
magának az érintettnek adjanak át 
pénzt, idegeneknek semmiképp sem! 

Sőt, már a telefonban kérdezzenek 
vissza a családi adatokra (édesanya 
neve, születési idők, esetleg valami-
lyen közeli hozzátartozó neve).

– Még ha jó választ is ad a hívó, ak-
kor is csak neki vagy valamelyik ro-
konnak adják át a pénzt! – fi gyelmez-
tet dr Terdik Tamás. – Sajnos rendsze-
res, hogy ezzel a módszerrel százezre-
ket csalnak ki idősektől.

Az is gyakori, hogy valamilyen szol-
gáltató embereként mutatkoznak be 
a csalók. A rendőrkapitány itt is fi -
gyelmeztet: idegeneket semmikép-
pen se engedjenek be a lakásba. Még 

akkor sem, ha nyomozónak adják ki 
magukat.

– Ha valaki szolgáltatóra vagy rend-
őrségre hivatkozik, a rendőrség tele-
fonszámát vagy a segélyhívót tárcsáz-
va győződjenek meg arról, hogy az ille-
tő valóban az általa mondott céllal ér-
kezett-e! Ha valóban az, akinek mond-
ja magát, az azonosítást meg fogja vár-
ni, ha pedig ártó szándékkal jött, to-
vábbáll – mutat rá dr. Terdik Tamás.

Egyenruhás rendőrnek természete-
sen ajtót lehet és kell nyitni. Ők min-
den esetben igazolják magukat és lá-
togatásuk célját is közlik. M. O. A.

Saját videójuk lett a vesztük

(x)



étfő délelőtt még az Újpest edzésén vett 
részt, és csak a tréning után kapta a hírt, 
szerződtetné a német csapat. Ehhez vi-

szont fel kellett iratkoznia egy úgynevezett transz-
ferlistára, ráadásul déli tizenkét óráig. A németek-
nél ugyan este hatkor zárt az átigazolási időszak, de 

Simonnak a bejelentkezést hétfőn délig meg kellett 
tennie. A hírek szerint mindössze két perccel tizen-
kettő előtt ment át a németekhez a szükséges irat.

– Negyed kettőkor indult a gép Münchenbe, na-
gyon kellett sietnem – mondta Krisztián. – Csoma-
golni sem volt időm, pár ruhadarabot és focicsukát 

vittem csak magammal. Később majd lesz időm a 
stafírungomat rendbe tenni. 

A müncheniek szakvezetője, Markus von Ahlen, a 
szélen számít a futballistára.

– Simonnal erősödhetünk – mondta a szakve-
zető. – Támadó szellemű játékos, akit a széleken, 
de középen is be lehet vetni. Gyors, robbanékony, 
megvan a kellő sebessége ahhoz, hogy gólveszélyt 
teremtsen az ellenfél kapujánál.  nso/gg

Simon Krisztián 
Münchenben 
folytatja
Az átigazolási időszak hajrájá-
ban Újpestről az 1860 München-
hez szerződő Simon Krisztián alá-
írta szerződését új csapatával. Ál-
lítólag mindössze két percen múlt, 
hogy sikerült a német másodosz-
tályba igazolnia. Simon 2018 júniu-
sáig szerződött a bajorokhoz.

H
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A német együttesnél a 27 éves Rubin Okotie re-
ális versenytársának tekintik a magyar váloga-
tott futballistát, aki képességei alapján talán 
még több szerephez is juthat. Ha nem is szo-
rítja ki a 19 őszi tétmeccsen 15 gólt szerző, pa-
kisztáni születésű, de osztrák válogatott táma-
dót, a szakmai stáb egymás mellett szerepeltet-
ve őket helyet szoríthat Simonnak a kezdőben.

Érsekújváron át vezet 
az út az elődöntőbe

Az UTE hoki csapata hosszú idő után bejutott a MOL LIGA rájátszásába, 
ahol az Érsekújvár gárdája várja Szilassy Zoltán tanítványait. A lila-fehérek 
ebben a szezonban már nem a „futottak még” csapatok közé tartoztak. Já-
tékukkal és eredményeikkel bizonyították, ma már számolni kell az egyre 
stílusosabban korongozó együttessel.

Szilassy Zoltán tavaly áprilisban vette át a csapatot, 
és az egykori válogatott játékos irányításával kezd-
ték meg a kemény alapozást a hokisok. Az elvégzett 
munkának köszönhetően előrelépett a csapat, amit 
már az ellenfelek is megtapasztalhattak.

– Lényegesen erősebbek lettünk – mondta a tréner 
– úgy erőnlétben, mint játékban is. Jól sikerültek az iga-
zolásaink is, a légiósok nagyot lendítettek a csapaton. 
Más alapokra helyeztük a munkát, a fi úknak kemény, 
szerintük néha már embertelen melót kellett elvégez-
niük. De az eredmények engem, illetve a szakmai stá-
bot igazolják, megérte szenvedni a későbbi győzelme-
kért. Szerencsére a magyar fi atalok is alaposan odatet-
ték magunkat, a legfontosabb mérkőzésekre lendültek 
jó formába. Így csapatunkból ütőképes gárda lett.

– Már a szezon elején feltűnt, hogy egy egészen 
más UTE van kialakulóban. Jól láttuk ezt?

– Sikerült jól kezdeni az idényt, otthon és ide-
genben is szépen gyűjtögettük a pontokat. Persze 
megtörtént az is, hogy megtorpantunk, de akkor 
jött elő, hogy a fi atalok és az idősebb, sokat tapasz-
talt játékosok mennyire tudtak egymásért és az Új-
pestért küzdeni. Legyőztük a bajnokot, a legutóbbi 
szezon két döntősét is, és külföldön sem vallottunk 
szégyent. Mondhatom, összeállt a csapat.

– Kedden az Érsekújvár csapata ellen léptek 
jégre. Milyenek az esélyek?

– A rájátszásban úgy kerülhetünk a legjobb négy 
közé, ha legalább kétszer legyőzzük őket. Az ellenfe-
lünk rutinos játékosokból áll, technikás gárda, de mi 
fi zikailag jobbak vagyunk. Ha összeszedetten játszunk, 
szerintem legyőzhetjük őket. Van önbizalmunk, hiszen 
legutóbb 3-0 volt az eredmény. Nekünk.  (gergely)
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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

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

� élelmiszer-és vendéglátó eladó
� boltvezető � dada � dajka 

� raktáros � targoncás

Tel.: 06-20-951-3357

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila február 9-én, hétfőn 17-18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária; Bartók Béla 
önkormányzati képviselők február 10-én, kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel. : 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányza-

ti képviselő február 23-án, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 
56.) Tel.: 369-09-05. www.ujpestifi desz.hu

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 – 1041. István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne ön jöjjön, hí-

vásra én megyek el Önhöz!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csü-
törtökén 14 órától. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhe-
lyiségében (1046 Bp., Nádor u. 1.). Belán Beatrix önkormányzati képviselő min-

den hónap első péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet 
frakcióhelyiségében (1046 Bp., Nádor u. 1.). A fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges 
a 06 1 369 4205 telefonszámon! Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart febru-
ár 5-én, csütörtökön (Újpesten minden hónap első csütörtökjén) 13 órától az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezetének frakcióirodájában (1046 Bp., Nádor u. 1.). Bejelentkezés, vagy 
más időpont megbeszélése a 06-20-239-9136 telefonszámon.

GITÁRKLUB ÚJPESTEN
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, – kezdőket, haladókat, érdeklődőket – akik szívesen 
vennének részt egy zenei közösség munkájában. Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, a klub-
tagság 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

MEGHÍVÓ TEADÉLUTÁNRA
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a február 11-én, szerdán 17 órakor kezdődő Tea-
délutánra – egy kötetlen fogadóórára, beszélgetésre – Káposztásmegyerre, a Közösségi Házba (Ló-
verseny tér 6.). Vendégünk dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselőjelölt. 
 Dr. Trippon Norbert frakcióvezető, 
 az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének elnöke,
 Horváth Imre országgyűlési képviselő

P Á R T H Í R E K

Ingatlan eladó
� Elcserélném vagy eladnám budakeszi 
(nagyszénászugi) zártkerti ingatlanomat. 585 m2-es 
telek, 30 m2-es téglaépület + melléképület, víz, villany 
van. A belterülethez legközelebb elhelyezkedő telek, 
lakókörnyezet ideális. IV–XIII. ker.-ben lakáscsere ér-
dekel. Ár: 7.5 M Ft, tel.: 06-30 771-1186

Ingatlant vesz
� Kis téglaépítésű társasházi lakást vagy garzont, egye-
di fűtésest vásárolnék Újpesten, Angyalföldön, Zugló-
ban, Palotán készpénzfizetéssel. Házrész és alagsori la-
kás nem érdekel, magánszemély vagyok. Kilencmillió-
ig. Tel.: 06-30 312-4650

Ingatlant kiad
� Albérletbe kiadó február elejétől, 1 fő felnőtt ré-
szére, 30 m2-es, különbejáratú házrész; szoba, kony-
ha, WC és zuhanyzó. Bérleti díj 50 000 Ft/hó + 
25 000 Ft/hó rezsi, 2 havi kaucióval, Újpest családi há-
zas, csendes övezetében Megyeren. Érdeklődni, tele-
fonszámon: 06-20 629-7468

Oktatás
� Matematika-korrepetálás minden szinten, példacent-
rikusan, kedvezményes áron, úgy, hogy még a mate-
kot is megkedveli. Tel.: 06-1 360-1657, 06-20 927-0270

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

� Angol nyelvtanárnő nagy tapasztalattal, fiata-
los lendülettel, vállal érettségire-(emelt,-) és (közép-
szint), nyelvvizsgára való felkészítést és korrepetá-
lást-, nyelvoktatást. Tel.: 06-20 410-1917

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Búto-
rokat, festményeket, faliórát, kar- és zsebórát, csil-
lárt, porcelánokat, szobrokat, kerámiát, dísztárgya-
kat, hangszert, könyveket, szőrmét, csipkét, ezüstöt, 
bizsukat, borostyánt, régi pénzt, érmét, kitüntetést, 
kristályt, írógépet, teljes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal. Hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

� BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁRLÁSA 10 000-
től 100 000 Ft-ig. Arany: 6500 Ft-tól, ezüst: 300 Ft-
tól. Régi bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, kerámiákat, dísztárgyakat, régi pengőt, érmét, ki-
tüntetéseket, bizsukat, teljes hagyatékot felvásárolok 
készpénzért. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Cím: V. 
ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-20 914-0150

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, jel-
vény, festmény, ezüstöt, porcelán, bútor. Akár teljes 
hagyaték is érdekel. Régi dolgait tegye pénzzé, azon-
nal fizetek. Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 924-4123

� Zsazsa Galéria! Azonnal, készpénzért vásárol! 
Tört fazonarany 6500-12000-ig, tört fazonezüst 
150-800-ig. Továbbá: antik bútorokat, festménye-
ket, órákat, porcelánokat, pénzt, érméket és min-
dent, ami régi! Valamint teljes hagyatékot! FIGYE-
LEM! A mézsárga borostyánt 500-1000Ft/gramm 
áron vásároljuk. Várjuk szeretettel, XIII. ker., 
Hollán Ernő utca 4., Tel.: 350-43-08; 06-70-884-
4084, e-mail: antikicko87@gmail.com

Társkeresés
� 45 éves független, józan életű, dolgozó férfi vagyok. 
Szeretnék hasonló tulajdonságú hölggyel megismer-
kedni. Életünk végéig, amit a Jóisten nekünk szánt. Este 
nyolc után várom a hívást, tel.: 06-70 224-8062

Eltartás
� Eltartási szerződést kötnék idős emberekkel. Havi 
fix összeget tudok fizetni. Ápolás, bevásárlás, orvos 
intézése és fodrász. Lakásért, házért cserébe min-
den megoldás érdekel. Újpest, Fót, Dunakeszi, Bala-
ton előny, de rugalmas vagyok. Tel.: 06-30 907-7840

Szolgáltatás
� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
előre egyeztetett időpontban. Érdeklődni hétköznap: 
8-19 óráig! Tel.: 06-30 219-1624 

� Lakatosmunkát, biztonsági rácsok, kerítések, 
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épület-
gépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315

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

Festmény
� KIEMELKEDŐ KVALITÁSÚ MAGYAR ÉS KÜLFÖL-
DI FESTMÉNYEK VÉTELE, ELADÁSA. TEL.: 06-30-
949-2900 e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

  10%

Kinesio-tape
• kezelések
• oktatások
• anyagbeszerzés
• gyógytorna

Ùjpest Kártya 
tulajdonosoknak 10% 

mindenre!

Oriolus-Med Kft.
1042 Budapest

Liszt Ferenc u. 12-14.
Tel.: +36-1-7989725 

Web: www.oriolus-med.hu

Hagyományos 
Kínai Orvosi Rendelő

„Betegségmegelőzés, gyógyítás
természetes módszerekkel”
Prof. Dr. Zhang Yao PhD.
akupunktúrás kínai orvos

Dr. Zhang Wenru
akupunktúrás szakorvos, fogorvos

Rendelési idő:
Hétfő, szerda: 17:00-19:00

Kedd, csütörtök, péntek: 7:00-10:00
Szombat: 8:00-11:00

Bejelentkezés a rendelés idejében:
06-30-571-9974; 06-30-384-5191

Cím: Bp., IV., Bercsényi u. 1. II. em. 5.
15-ös kapucsengő

Fehívjuk betegeink 
figyelmét, 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.
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Akciós ajánlatok péntektől péntekig 
(jfebruár 6–13. között)

Újpesti Piacnap 

– megéri! 
A Virágcsarnokban a Kedves Hentesnél sertés-
lapocka, oldalas és dagadó 1160 Ft/kg, sertés-
comb 1200 Ft/kg, sertéskaraj 1290 Ft/kg, lángolt 
kolbász 999 Ft/kg, csemegeszalonna 999 Ft/kg, 
füstölt tokaszalonna 999 Ft/kg, háztáji disznóto-
rosok: májas- és véreshurka 980 Ft/kg, sütnivaló 
kolbász 1380 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft-nél spanyol 
narancs 260 Ft/kg, citrom 399 Ft/kg, körte: vilmos- 
és abatekörte 300 Ft/kg, mandarin 180 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Kft-nél 

darabolt csirkeszárny 450 Ft/kg, kacsaszárny 
450 Ft/kg, csirkecomb 750 Ft/kg, sertés hasaal-
ja szalonna 900 Ft/kg, sertés tokaszalonna 900 
Ft/kg, füstölt disznófej 699 Ft/kg.

Figyelje, keresse 

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

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 
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Juhász Mátyás, M. Orbán András, Prófusz József, Viland Gabriella � Fotó: Magyar Attila, Svajer Barbara, Várai Mihály � Irodave ze tő: Csekőné Czeglédi Csilla � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady 
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hir de té sek tar tal má ért fe le lős sé get nem vál la lunk. � Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu � Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Olvasóink mondták
Rovatunkban hétről hétre Önöket is megkérdezzük 
a városban zajló eseményekről, ünnepekről, hétköz-
napokról vagy épp az időjárásról. Hétvégén nyit a Piac 
Placc, így a kérdés is adódik: örül-e ennek, szokott-e 
itt vásárolni?

Nagyon örülök a kezdeményezésnek. Csodálkozom, hogy 
idáig más kerületek még nem vették át az ötletet. Rendszeres 
vásárlója vagyok a Piac Placcnak, várom a nyitást. Nagyon jó 
lehetőség ruhavásárlásra, sőt gyűjteménybővítésre is, ugyan-
is én porcelándíszeket gyűjtök. Ezzel együtt az is öröm, hogy 
számomra a vásárlás a piac környékére szűkült, mert itt min-
dent megkapok egy helyen és az árak is kedvezőek – mondja 
Siklós Sándorné Katalin nyugdíjas.  Kép és szöveg: MOA

Szerelmesek, fi gyelem!
Az Újpesti Napló ebben az évben is segít a szerelmeseknek! Örömmel közvetít-
jük február 12-én megjelenő lapszámunk oldalain a Bálint-, azaz a Valentin-na-
pi üzeneteket. A néhány soros, névvel vagy jeligével ellátott üzeneteket a már 
megszokott módon várjuk a szerkesztőségbe.

Leveleiket február 5-éig a szerencsi.csilla@ujpestimedia.hu e-mailre, postán 
feladva vagy személyesen az Újpesti Napló címére (1043. Bp., Tavasz u. 4., Ady 
Endre Művelődési Ház) jutassák el. 
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NYITVA TARTÁS:
H-P: 6.00–20.00  •  SZ: 8.00–20.00  •  V: 8.00–17.00

FEBRUÁRI WELLNESS AKCIÓ
2015.02.02 és 2015.02.27 között 
a hétköznap délelőtt megváltott napijegy mellé 
a wellness kiegészítő jegy 
50% kedvezménnyel vehető igénybe.

1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18.   •  Tel.: 06 1 696 1641
www.haloujpest.hu

Régi, nemes hagyomány
Majdnem egy évtizedes hagyomány az újpes-
ti jótékonysági Polgári Bál. A kezdeményezés 
egészen 2007-ig nyúlik vissza. Az eseményen 
évről évre mindig azok a szervezetek kaphat-
tak jelentős támogatást, akik valamely terüle-
ten kiemelkedően sokat tesznek Újpest közös-
ségéért. Idén az Állatvédelmi Járőrszolgálat-
nak gyűjtenek.

A bál az utóbbi években a város egyik legran-
gosabb eseményévé nőtte ki magát. Nyitótánc-
cal, meleg vacsorával, pezsgővel, tombolával és 
színes programmal várják a vendégeket a szerve-
zők. A meghívás mindenkinek szól, városvezetők-
nek, díszpolgároknak és minden újpestinek egy-

aránt. Az esemény azonban nem csupán a szóra-
kozást szolgája. A bállal ugyanis évről évre min-
dig olyan egy oktatási, egyházi, kulturális, egész-
ségügyi, sport- vagy közbiztonsági szervezetet  tá-
mogatnak a szervezők, akik valamely területen ki-
emelkedően sokat tesznek Újpest közösségéért.

A bálon összegyűlt adományokból támogatták 
2010-ben az újpesti Deák utcai mentőállomást, 
egy évvel később pedig az Újpesti Torna Egylet 
Tornaszakosztálya és sportolói voltak a kedvezmé-
nyezettek. Három évvel ezelőtt a Nap utcai Szent 
József plébániatemplom orgonavásárlási tervét se-
gítették. Rá egy évre, szintén az önzetlenség jegyé-
ben, a két újpesti polgárőrszervezet javára gyűj-

Nyitótánc, meleg vacsora és tombola várja a résztvevőket

töttek, ők közel félmillió forintnyi támogatást kap-
tak. Tavaly egy oktatási intézmény, az akkor harminc-
éves Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola ka-
pott szintén ugyanennyit. Idén az Állatvédelmi Járőr-
szolgálatot támogathatják a résztvevők. MOA

MIBŐL ÁLL A TÁMOGATÁS?
Az adomány a jegyárbevételből, a csekken fel-
adott vagy helyben összegyűjtött adományok-
ból, és a helyszínen vásárolt tombolák árából 
tevődik össze. Mindig az est végén hirdetik ki, 
mennyi támogatás gyűlt össze.

A HAGYOMÁNY EREDETE
2007-ben, a régi hagyományok feleleveníté-
se céljából indította útjára a jótékonysági pol-
gári bált Ozsváth Kálmán, édesanyja, Ozsváth 
Kálmánné, Monori Marika és Ludányi Éva. A 
szervezőknek már a kezdetekben egyértelmű 
volt, hogy a jótékony célú rendezvény állandó 
fővédnökeinek gróf Károlyi Lászlót és feleségét, 
Erzsébet asszonyt kérik majd fel.

JEGYEK MÉG KAPHATÓK!
Belépőjegyek korlátozott számban még kapha-
tók, amelyeket a 0620-8280514-es telefonszá-
mon keresztül lehet rendelni. Időpont: 2015. 
február 14, szombat 19:30 (kapunyitás 19 óra). 
Helyszín: Újpesti Polgár Centrum, Árpád út 66.
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