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PETŐFI KOSZORÚI
Március 15-én Újpest Önkormány-
zata hagyományosan a Petőfi szo-
bornál emlékezik az 1848-as for-
radalom és szabadságharc hőseire. 
 – 5. oldal 

EGY LÉPÉSSEL KÖZELEBB
Újpesti fővárosi képviselők javasla-
tára augusztus 15-ig kell elkészíteni 
a terveket a Görgey utca kivitelezési 
munkálatainak megindítására. A fel-
újítás 2013-ban kezdődik.  – 3. oldal 

EGY ÉLET MŰVE
Megjelent az önkormányzat támoga-
tásával Bertalan Tivadar életmű albu-
ma. A reneszánsz mestert a jelen, az 
alkotás megfoghatatlan pillanata fog-
lalkoztatja. – 7. oldal 

ZOKNIBAN LETT BAJNOK
Az öttusázó olimpiai bajnok Mizsér 
Attila sporteredményén az sem 
rontott, hogy a Melbourne-i világ-
versenyen cipő nélkül, zokniban ért 
célba.  – 13. oldal 
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ÚJPESTI NAPLÓ

Közkívánatra: Újpest szelet!
Ismét kapható lesz az Újpest szelet! A negyvenéves sütemény hozzájárul 
a jótékonysághoz is.   – 4. oldal
 



Köztisztviselő 
a topon
Bensőséges ünnepség keretében adták át február 29-én, az 
újpesti Városházán, a Kriszt Lajos Emlékére Alapítvány dí-
ját. A kuratórium döntése alapján Tóth Ferencné, az Építés-
igazgatási Osztály munkatársa, az építésügyi hatósági ügy-
intézője érdemelte ki az „Év köztisztviselője” elismerést. Dr. 
Vitális Edit jegyző méltatta az ünnepségen Tóth Ferencné 

érdemeit, aki huszonöt éve, nagy empátiával, hozzáértés-
sel végzi munkáját. Dr. Kapolyi László akadémikus, Újpest 
Díszpolgára, a díj alapítója kiemelte: a köztisztviselői pá-
lyán is fontos az empátia, amivel az új kitüntetett bőség-
gel rendelkezik. 

 Tóth Ferencné meghatottan köszönte meg az elisme-
rő szavakat és a díjat. Lapunknak elmondta: az elmúlt hu-
szonöt év alatt csak tette a dolgát, amit megkönnyített, 
hogy nagyon szereti a munkáját, és hogy emberekkel fog-
lalkozhat. Álmában sem gondolt arra, hogy kitüntetés jár 
érte, ami azért tagadhatatlanul jólesett neki. 

(Bővebben: ujpest.hu)  – Á. T.
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A Polgármesteri Hivatal jegyzője: 
dr. Tahon Róbert

Jegyzői beiktatás   
A Polgármesteri Hivatal dolgozói jelenlété-
ben iktatták be március elsején hivatalába 
dr. Tahon Róbertet, az újpesti Polgármeste-
ri Hivatal új jegyzőjét. Tahon Róbert a hiva-
tal aljegyzőjeként dolgozott korábban, és dr. 
Vitáris Edit címzetes főjegyzőtől, – aki 1990 
óta töltötte be a tisztet – vette át a stafétát.

Képünkön: (jobbról) a leköszönő dr. Vitáris Edit, 
Wintermantel Zsolt, dr. Tahon Róbert, a Polgármes-

teri Hivatal kinevezett jegyzője, valamint Nagy 
István alpolgármester az apparátusi értekezleten.

Politika és erkölcs jól 
megfér egymás mellett

Gróf Esterházy 
Jánosra 
emlékeztek
Születésének száztizenegye-
dik, halálának ötvenötö-
dik évfordulója közeledté-
vel emlékeztek meg gróf 
Esterházy Jánosról Újpesten, 
március 1-jén. Különös ak-
tualitást adott az esemény-
nek, hogy a városrészben tér 
és emléktábla őrzi a felvidé-
ki mártír politikus nevét. 

A Gróf Esterházy János téren, a kőtömb-
be ágyazott emléktáblánál koszorút he-
lyezett el Wintermantel Zsolt, Csáky Pál 
közíró, a szlovákiai Magyar Koalíció Párt-
jának korábbi elnöke. Koszorúzott to-

vábbá az Esterházy János Társulás nevé-
ben Peczár Károly elnök, a Pázmaneum 
Polgári Társulás elnöke, Karaffa Attila, 
és az Esterházy Emlékbizottság képvi-
seletében Martényi Árpád. Újpest Ön-
kormányzata nevében dr. Tahon Róbert 
jegyző valamint Cserna Sándor közbiz-
tonsági referens, több közéleti személyi-
ség – köztük Nagy István és 
dr. Hollósi Antal is – lerótta 
kegyeletét. 

Ezt követően az Ady 
Endre Művelődési Köz-
pontban folytatódott 
gróf Esterházy János mél-
tatása. A jelenlévők dísz-
bemutatón láthatták az 
„Az üldözöttek védelmé-
ben” című fi lmet.

A zsúfolásig megtelt művelődési 
központban dr. Hollósi Antal szólt a 
megjelentekhez. A honatya hangsú-
lyozta: gróf Esterházy Jánost szívébe 
fogadta a város, a Fidesz-frakció kez-
deményezésére teret neveztek el róla. 
Budapesten elsőként Újpesten. Vörös 
Attila rimaszombati rendező-szer-

kesztő az „Az üldözöttek védelmé-
ben” című dokumentum-gyűjtemé-
nye rengeteg fontos adalékkal szol-
gál gróf Esterházy János emberi és 
politikusi nagyságának megértésé-
hez. Megrázó művet láthatott a kö-
zönség. 

A megemlékezés Csáky Pál előadá-
sával folytatódott. A politi-
kus, közíró alapos ismerője 
gróf Esterházy János életének, 
így sok, eddig még nem sok 
helyen publikált információ-
val is szolgált. Csáky Pál azzal 
zárta mondandóját: gróf Es-
terházy János élete bizonyíték 
arra, hogy politika és erkölcs 
jól megfér egymás mellett. 
(Bővebben: ujpest.hu)  – Á. T.

Wintermantel Zsolt a vendégekkel.

Csáky Pál dedikálta 
könyvét. Képünkön  

nagykárolyi gróf Károlyi László 
és hitvese társaságában.

Tóth Ferencné

Az érdeklödőkkel megtelt az Ady MK nagyterme.



gy évvel ezelőtt kérte először az önkormány-
zat, hogy az Újpesti Párbeszéd kérdőív segít-
ségével az újpestiek több témában mondja-

nak véleményt, tegyenek javaslatot. A kezdeménye-
zés hagyományt teremtett, Hétezren szóltak hoz-
zá Újpest jövőjéhez, bizonyítva, hogy erős közös-
ség az újpesti, sokan éreznek felelősséget a közös 
ügyek iránt. 

A jövő hét elején érkeznek a 2012. évi Újpesti Pár-
beszéd kérdőívei a postaládákba. A minél szélesebb 
körű véleménynyilvánítást elősegítendő, 2012-ben 
minden háztartás két példányt kap a kérdőívből, 

de tetszőleges mennyiségben fénymásolhatók is a 
nyomtatvány lapjai. A kérdőív letölthető az önkor-
mányzat honlapjáról: www.ujpestiparbeszed.hu, il-
letve kitölthető online, az internetes felületen is. 

TEGYEN ÖN IS JAVASLATOT!
Az idei kérdőíven a városvezetés arra kér választ, 
mire fordítson pénzt városunk, mit tart a megkér-
dezett és családja az önkormányzat legfontosabb fel-
adatának. Sokakat érintő kérdés: legyen-e új strandja 
Újpestnek? Miként vélekednek a fi zetős parkolásról? 
Újabb kérdésként a piac használatáról, illetve az eb-
adó lehetséges kivetéséről mondhatják el a megkér-
dezettek a gondolataikat. Az újpestiek javaslatot te-
hetnek arra is, milyen jelmondata legyen Újpestnek, 
továbbá a Találkozzunk többször! programok során 
kiket látnának szívesen 2012-ben a színpadon. 

A véleménynyilvánítás anonim. Azok, akik mégis 
megadják nevüket és elérhetőségüket arra adnak felha-
talmazást, hogy a jövőben „házhoz” küldjék számukra 
a tájékoztatást fontos közügyekkel kapcsolatban. 

A Polgármesteri Hivatal a kiküldést és a kitöl-
tést követően az alábbi címre várja a kérdőíve-
ket: 1439 Bp., Pf 669. A borítékra írják rá: Új-
pesti Párbeszéd. A nyomtatványok személye-
sen is leadhatók a Városháza új épületben, az 
Okmányiroda bejáratánál elhelyezett ládában 
(1042 Bp., István út 15., földszint). A tavalyi fel-
mérés eredményeit a www.ujpestiperbszed.hu 
oldalon tekinthetik meg.

Érkeznek 
a kérdőívek
Újpesti Párbeszéd címmel második 
alkalommal gyűjti össze a Polgár-
mesteri Hivatal a városrészben élők 
véleményét, gondolatait a fejlődést 
meghatározó kérdésekben. A kérdő-
íveket a közelgő nemzeti ünnep előt-
ti napokban postázzák a háztartá-
sokba. Visszaküldésük díjmentes. 

A 2011-es kérdőív tapasztalatait a városvezetés beépítette a „Hajrá Újpest!” városfejlesztési programba. 
Számos észrevétel megvalósult. Az Újpesti Párbeszéd eredményei hozzájárultak ahhoz, hogy az önkor-
mányzat uszoda építéséről határozott és átvette a fővárostól a szakrendelőt, hozzálátott a felújításhoz. 
Megújította a bérlakás-rendszert, és számos problémát megoldott az itt élők javaslatai alapján.

E

A válaszadók tavalyi kérése nyomán a biztonságos 
közlekedést segítette több új gyalogátkelőhely is. 

z újpesti képviselők javaslatára a Közgyű-
lés felkérte a főpolgármestert, hogy a Gör-
gey utca nyomvonalán haladó 14-es villa-

mos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útbur-
kolat tervezési munkáinak befejezésével, már a ki-
vitelezési munkálatok megindítására tegyen javas-
latot, augusztus 15-ig. Ezzel az újpestiek egy újabb 
lépéssel kerültek közelebb a rossz állapotban lévő 
Görgey utca nagyon várt felújításához. 

Mint korábban már beszámoltunk róla, a Fővárosi 
Közgyűlés az elmúlt év novemberében, a költségve-
tési koncepció tárgyaláskor döntött arról, hogy a 14-
es villamos Görgey utcai szakaszára megkezdi az en-
gedélyezési és kivitelezési tervek előkészítését.  Esze-
rint a műszaki eljárások 2012-ben, a villamos vágány 
és az útpálya átépítése 2013-ben valósítható meg. A 
Főváros 7 éves fejlesztési tervében szereplő munká-
latokra 1 milliárd 700 millió forintot irányoztak elő. 

A műszaki megoldásokra a tervek szerint több 
változat készül, melyek közül az újpesti önkor-
mányzattal történő egyeztetést követően választ-
ják ki a véglegest. – B. K.

Újpesti képviselők javaslatára

Görgey utca: 
célegyenesben 
a felújítás
Nagy István és Wintermantel Zsolt 
fővárosi képviselők kiegészítő javas-
latával fogadta el február 29-én a Fő-
városi Közgyűlés Budapest 2012. évi 
költségvetését. 

A
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A villamos vágány és az útpálya átépítése 
2013-ban valósítható meg.
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Dr. Terdik Tamás, Újpest nemrégiben kinevezett 
rendőrkapitánya, már a képviselő-testületi meg-
hallgatására is konkrét esetekkel érkezett. Arról 
szólt: számít a lakossági bejelentésekre, sőt erre ki-
fejezetten ösztönzi az újpestieket. Mint kiderült: a 
közlekedés és a gyermekek biztonsága sokak szív-
ügye. A kapitány azt ígéri, keményen fellépnek a 
szabálytalankodókkal szemben.

– Gyorsan eljutottak hozzám azok az informáci-
ók, hogy a sétányok menti iskoláknál sok a renitens 
autós, a főútvonalak mentén fekvő intézményeknél 
pedig a gyorshajtó – mondja határozottan dr. Terdik 
Tamás. – Azonnal intézkedtem, hogy megszűnjenek 

a szomorú állapotok: megszigorítottuk az ellenőr-
zést az oktatási-nevelési intézmények körül. A sza-
bálysértők a jövőben sem kerülhetik el a figyelmezte-
tést, a feljelentést, adott esetben az előállítást. Az is-
kolák, óvodák környékén előforduló sebességtúllépé-
sek visszaszorítására lézereket viszünk a helyszínre és 
mérünk. Ha sok a szabálytalankodó, javasoljuk majd 
„fekvőrendőr” kihelyezését, és automatikusan növel-
jük a térségben a járőrök számát is. Már meghallga-
tásomkor, a képviselő-testületi ülésen is hangsúlyoz-
tam, hogy számítok a lakosság, a civilek, az önkor-
mányzati képviselők, az intézményvezetők informá-
cióra, együttműködésére. Keressenek bátran! – Á. T.

Út az iskoláig: biztonságban

Két lábon, ne 
négy keréken!
Némely újpesti iskola közelében idő-
ről-időre áldatlan állapotoknak lehe-
tünk tanúi, olykor elszenvedői. Erről 
azok a szülők tehetnek leginkább, 
akik a csemetéiket szinte a lépcső-
kig viszik kocsijukkal. Felállnak az au-
tóval a járdára, sőt, szembe mennek 
a forgalommal. Ezzel a fiatalokat ve-
szélyeztetik. A gyermekek biztonsága 
közös ügyünk. Az összefogás, az in-
formációk cseréje eredményt hozhat 
ezen a területen is.

Sokakat késztetett nosztalgiára múlt heti cik-
künk a legendás sütiről, az Újpest szeletről. Kü-
lönböző fórumokon, a Facebookon is rengeteg 
visszajelzést kaptunk. Voltak, akik elmentek a 
Vadgesztenye cukrászdába. Aki egyszer kóstol-
ta, emlékszik az Újpest szeletre, aki pedig korá-
nál fogva nem ismerheti, szívesen megkóstolná. 
A sok-sok visszajelzés láttán Valiczek Józsefné, 
Zsuzsika néni úgy döntött: március 10-étől, 
szombattól kapható lesz a hetvenes évek re-
ceptje alapján készülő Újpest szelet a Vadgesz-
tenye cukrászdában.

KERESIK A SÜTIT
– Nagyon sokan érdeklődtek az elmúlt napokban, ke-
resték a sütit – meséli Valiczek Józsefné. Zsuzsika néni 
nem számított ekkora lelkesedésre, őt is meglepte, 
hogy ilyen sok újpesti emlékszik a híres újpesti sütire. 

Ribainé, Annuska néni 51 
éve él Újpesten, rengeteg 
emléke van, nagyon szerette 
az Újpest szeletet és termé-
szetesen emlékszik arra a bü-
fére is, ami az Árpád út és Ist-
ván út sarkán állt. 

AZOK A MAZSOLÁK!
Ugyancsak szép emlé-
kei vannak Udvardi Judit-
nak, aki gimnazistaként sű-
rűn megfordult barátaival 
együtt az általuk csak sarki 
rétesboltnak nevezett üzlet-
be. Gyakran az Újpest szeletért tértek be. – Ahogy 
megláttam az újságban a képet a mazsolás sütiről, 

tudtam, hogy az én kedvencemet látom viszont! 
Ha ismét megsüti valaki a 70-es évekbeli kedvenc 
sütimet, akkor biztosan megkóstolom, már csak 
nosztalgiából is – mondja Judit.

Györgyiné, Marika a lányának mesélt a legendás 
édességről, így az ifjú hölgy – aki boldog anyuka 
is – alig várja, hogy megkóstolhassa a mama egy-
kori kedvencét. Marika is tisztán emlékszik a bolt-
ra, ahol az Újpest szeletet árulták. Kicsit sajnálja, 
hogy lebontották az épületet. Azt mondja, igazi 
randihely volt, sok szerelem szövődött és bontako-
zott ki ott a sütemények mellett. Nem csoda, hisz a 
környéken több iskola is volt, nagyon sok fi atal járt 
a sarki büfébe.  – D. Zs.

Március 10-től:

Újpest szelet 
– újratöltve!

Újpest szelet. Egy szelet Újpest

Segítünk, ha sütizünk
A 2012-es Újpest szelet legnagyobb különlegessége a negyven éves recept mellett, hogy március 10-től jó-
tékony célokat szolgál. A Vadgesztenye cukrászda és a vásárló is az Újpesti Cseriti, rászoruló újpesti gyer-
mekeket támogató programját segíti, hiszen minden egyes szelet árának 10 százaléka a Cseritihez kerül. 
Így úgy sütizhetünk, hogy közben másokon segítünk. A gyerekek már megkóstolták az Újpest szeletet. Az 
Újpesti Cseriti önkéntesei a Gyermekek Átmeneti Otthonában jártak. Egy morzsányi édesség sem maradt.

A Vadgesztenye cukrászda Újpest kertvárosában, a Vadgesztenye és Telkes utca sarkán található.
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– Az elmúlt két évtized alatt talán kétszer 
adott interjút, úgyhogy én most kifejezetten meg-
tisztelve érzem magam.

– Nem szeretek magamról beszélni, és sokkal 
jobban érzem magam a háttérben, de a kollégá-
im, a hivatali dolgozók ennyi idő után megérde-
melnek annyit, hogy elmondom ezt a pár mon-
datot. 

– Mekkora változás ez az Ön életében?
– Nyugodtabb lett az életem, több időm van. 

Én magam szorgalmaztam a váltást, mert azt 
gondolom, hogy 22 év után ideje, hogy jöjjenek 
a fiatalok. Az az igazság, hogy kicsit el is fárad-
tam már.

– A hivatalától elbúcsúzott, de a Polgármesteri 
Hivataltól nem. Mivel foglalkozik most?

– Segítem az új jegyző, dr. Tahon Róbert mun-
káját, tanácsokkal, tapasztalataim átadásával, és  
olyan ügyek intézésével, amelyekkel ő megbíz.

 – L. Z.

„Nagy örömünkre sikerült „idecsábí-
tani” az I-es számú gyermekklinikáról 
egy kollégát, így márciustól bővül a ren-
delési idő.  A csütörtök délután mellett, 
szerda délután is fogadjuk a betegeket” 
– mondta el dr. Lőrincz Éva, az Újpesti 
Gyermekszakrendelő pulmonológusa. 

Azaz már két szakorvos láthatja el a 
beteg gyermekeket a tüdőgyógyásza-
ton. Erre szükség is van, mert a rende-
lőnek több mint két hónapos előjegy-
zései voltak, és a kis betegek egyharma-
da asztmás, állapotukat rendszeresen 
ellenőrizni kell. Nagyon sok gyermek 
allergiás tünetekkel érkezik. Magyar-
országon a gyermekkori asztma a leg-
gyakoribb krónikus, gondozást igény-
lő betegség. A szakrendelő rendelkezik 
minden korszerű eszközzel, ami a di-
agnosztikához, vagy a kezeléshez kell, 
tehát újításra egyelőre nincs szükség.
Csak a rendelési idő jelentett szűk ke-
retet. De ez is változik dr. Krikovszky 
Dóra pulmonológus gyerekgyógyász 
szakorvos érkezésével.  – J. M.

A gyermekszakrendelőben:

Lehet egy 
rendeléssel 
több?  
Amióta Újpest Önkor-
mányzata a Görgey úti 
Szakorvosi Rendelőinté-
zet tulajdonosa, megkez-
dődött az épület felújítá-
sa és több szakrendelésen 
bővült az orvos-létszám. A 
változások pozitív hatása 
a gyermekszakrendelőben 
is érezhető. Sorozatunkat 
egy örvendetes hírrel foly-
tatjuk.

A megemlékezés helyszíne és időpontja:

Petőfi szobor, 
2012. március 15., 11.00 óra

(Újpest, Deák Ferenc és Rózsa utca kereszteződése).

Ünnepi köszöntőt mond: 
Wintermantel Zsolt, 

Újpest polgármestere

A műsorban közreműködnek a Könyves Kálmán 
Gimnázium diákjai.

Várjuk családjával, barátaival együtt
 a közös megemlékezésre!

      Újpest Önkormányzata

Diákok megemlékezése
Március 14-én, szerdán 11 órakor a Karinthy 

Frigyes Általános Művelődési Központ Általános Iskola,
valamint a Horvát Általános Iskola diákjainak 

megemlékezése Lebstück Mária huszárfőhadnagy 
sírjánál, a Megyeri úti temetőben.

Jöjjenek a fiatalok!
Dr. Vitáris Edit címzetes főjegyző 22 év után búcsúzik hivatalától. Annak 
ellenére írtuk le így ezt a mondatot, hogy legendás visszafogottsága miatt 
sem a doktori címet, sem a címzetes főjegyzői titulust nem szereti hasz-
nálni. Pedig mindkettő kijár neki.

M E G H Í V Ó
Újpest Önkormányzata az idei 

esztendőben is megrendezi hagyományos 
koszorúzási  ünnepségét az 1848-as 

forradalom és szabadságharc 
hőseinek emlékére, melyre 

ezúton tisztelettel meghívjuk.



Szent István tér, 
a Templom utca
felől fotózva  

villamost már hiába keressük a Szent 
István tér ezen szegletében, a piac és a 
környező üzletek, intézmények azonban 

ma is működnek. A lombos fák jórészt meghal-
tak, de gondoskodtak a pótlásukról, ha nem is 

ugyanott, ahol korábban álltak. A miliő maradt, 
ám a forgalom alaposan megduzzadt. A vásár-
csarnok 1972-ben épült épületei közül a Város-
háza felőli első blokkot (a régi hentesüzlettel) a 
Szent István tér átépítése során lebontották, par-
koló lett belőle. A második épületre került a mai 
bejáratot jelző felirat. Az akkori épület egy része a 
8-as villamos végállomásaként funkcionált, a jár-
művek innen indultak vissza a körforgalomként 
megoldott útra, melynek másik végpontja a Me-
gyeri út volt. Az indítófülkét a 70-es évek végén 

Újpest akkor és most V. rész

Új sorozatot indított szerkesztőségünk, melyben egykori újpesti város-
képeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

jpjp
kicserélték, aztán 2009-ben az újabbat is elbontot-
ták. Utóbb ruhaüzlet működött az egykor villa-
mosvezetők számára fenntartott helyiségben.

A fotó 1976-77 táján készülhetett. Az előtér-
ben egy 2000-es sorozatú, nyitott peronos iker-
kocsi áll. A 8-as vonalán 1976 körül váltották fel 
favázas társaikat ezek a már acélvázas kocsiszek-
rénnyel szerelt villamosok. 1980 őszéig szolgáltak 
ezen a vonalon, a sorozat utolsó példányai 1984 
augusztus végén vonultak lángvágó alá, a szintén 
újpesti 10A vonalról. A 8-as 1980 december 31-
én szűnt meg, szerepét másnap a frissen indított 
147-es busz vette át. – Á.T.

A rovat tanácsadó-szakértői: Szöllősy Marianne és 
Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. 

Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

A

Költözés előtt 
a zeneiskola
Az önkormányzat szándé-
ka szerint nagy változások 
előtt áll az Erkel Gyula Új-
pesti Zeneiskola, ugyanis a 
patinás, ám elhasználódott 
Szent István téri épületből, 
a tanárokat és növendé-
keiket a közeli Újpesti Ifjú-
sági Sport- és Szabadidő-
központba kívánja átköl-
töztetni. Készülnek a tervek.

A nagy múltú intézmény több mint 
százéves története összefonódott Új-
pesttel és magával a Szent István téri 
épülettel. Rengeteg tehetséges nö-
vendék tanult itt, sokan közülük or-
szágos hírnévre tettek szert. Jelenleg 
is magas színvonalú képzés zajlik a ze-

neiskolában, még ha a körülmények 
nem is a legideálisabbak, hiszen a ta-
goltság néha hátrány, nincs megfele-
lő méretű fellépő terem, színpad és 
az épületre ráférne egy alapos felújí-
tás is. Többek között ezeket is mér-
legelte az önkormányzat Közművelő-
dési és Oktatási Bizottsága, amikor a 
költözés mellé állt. Az Újpesti Ifjúsá-
gi Sport- és Szabadidőközpont felső 
szintjei, az átalakítások után, alkalma-
sak lesznek a zeneiskola befogadására.

– Úgy tűnik, az új épületben picit 
kisebb lesz a terünk, de előnyt jelent-
het, hogy egy helyen, zárt térben dol-
gozhatunk – mondja Sillye Gergely, az 

Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola igazga-
tója. – Az sem mellékes, hogy a sza-
badidőközpontban, a földszinten ta-
lálható egy közel háromszáz férőhe-
lyes színházterem, komoly színpaddal, 
így megoldódnának a fellépési gond-
jaink. Itt az összes tantermünk az ud-
varra vagy a folyosóra nyílik, ami nem 
éppen ideális. Azt se feledjük, hogy 
több mint száz éves épületről van szó, 
a toldozgatás-foldozgatás már nem 
segít, a komoly átépítés, az udvar át-
riumos lefedése, nagyon jelentős ösz-
szegbe kerülne. Tagadhatatlan, nehéz 
a váltás, mert érzelmileg erősen kötő-
dünk az épülethez. Mégis, amennyi-

ben az ígéretek teljesülnek, részünk-
ről támogatható a váltás. Készek va-
gyunk bizonyos kompromisszumok-
ra, de van, amihez ragaszkodunk.

A végleges tervek elkészülte után, 
kezdődhet az engedélyeztetés, a kivi-
telezés, és legvégül a költözés. – Á. T.  
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A zeneiskola patinás épülete

Sillye Gergely igazgató



öbb okból sem kívánjuk fel-
sorolni Bertalan Tivadar, Új-
pest Díszpolgára összes titu-

lusát, kitüntetését, kiállítását, köny-
vét, fi lmjét. Egyrészt hely hiányá-
ban tekintünk el ettől, másrészt alig-
hanem összevonná szemöldökét 
az újpesti művész, lévén, hogy job-
ban foglalkoztatja őt a jelen, az al-
kotás megfoghatatlan pillanata. Va-

lahol azt nyilatkozta: „Talán egy kó-
bor reneszánsz művész elfuserált re-
inkarnációja vagyok.” Ennél találóbb 
mondat nehezen található. Csak az 
elfuserált szót kellene kivenni. Olyan 
természetességgel kerüli a sablono-
kat, mint madár a gomolygó felhő-
ket. Könnyed mozdulatokkal lépi át 
a művészeti ágak határait. Már per-
sze, ha vannak egyáltalán határok. 

Az új, gyönyörű album fontos 
könyv. Egy élet. Egy élet műve. Élet-
mű, hogy végképp vegyük olyan 
„bertalantivadarosra” a szöveget. A 
képek, a grafi kák szépek és elgon-
dolkodtatóak. A humorba ágyazott 
tömör mondatokra is elmondható 
ugyanez. Az interjúk segítenek eliga-
zodni. Jól megférnek egymás mellett, 
s jó, hogy megjelent ez az album.  

Bertalan Tivadar köszöni, jól van, 
úgy alszik, mint a bunda, és amikor fel-
ébred, a fejében kész az újabb mű. Már 
„csak” írni, festeni, alkotni kell. Össze-
állt már egy új könyv terve is. 

Csak azt sajnálja a reneszánsz mes-
ter, hogy az eldobott papírgalacsinok a 
felskiccelt gondolatokkal néha elvesz-
nek. Szerencsére nem kell sokat várni 
az újakra.    – ÁDÁM T. 

A Pesti srácok 
az Új Színházban
A Pesti srácok című musical elhagyja Újpestet és a 
Belvárosba költözik. Igaz csak egy előadás erejéig. 
Egyelőre. Az Új Színház hívta meg ugyanis az Újpest 
Színház ’56-os témájú, október végén, Újpesten be-
mutatott előadását. A Harsányi-Gyarmati-Siliga 
szerzőhármas musicaljét nagy sikerrel játsza az új-
pesti teátrum. Vélhetően a vendégjáték is sikeres 
lesz, a jegyek legalábbis szépen fogynak.

– A Pesti srácokat azért szeretjük, mert a 
Harsányi Gábor rendezte előadásban nem profi  szí-

nészek játszanak, hanem fi atalok próbálnak létre-
hozni egy nemes és szép ünnepet a színpadon – 
mondta el Pozsgai Zsolt, az Új Színház főrendezője.

Március végéig, azaz a Földindulás című saját be-
mutatójáig, az Új Színház más társulatok előadása-
it fogadja be. Ráadásul főleg öntevékeny csapatok 
produkcióját. A Pesti srácok tehát beleillik a sorba. 
A főrendező, aki maga is rendezett már az Újpest 
Színházban, úgy vélte, hogy a két színház hasonló 
koncepciót képvisel, és Újpesten olyan darabokat 
választanak, melyek rokoníthatók az Új Színház tö-
rekvéseivel, ezért nagyon szeretnének a jövőben is 
együttműködni. 

Addig is Pesti srácok a Paulay Ede utcában, már-
cius tizedikén, szombaton.  – J. M.

Térélmény 
a tükör-
teremben
Az Újpesti Közművelődési 
Kör vendége Orosz István 
Kossuth-díjas grafi kusmű-
vész volt, akivel Szunyoghy 
András képzőművész be-
szélgetett március 2-án 
este, az Újpesti Polgár 
Centrum tükörtermében. 

A világhírű grafi kusművész renge-
teg külföldi meghívásnak tesz eleget, 
most mégis szakított időt arra, hogy 

eljöjjön Újpestre. Mielőtt a két mű-
vész belelendült volna a diskurzus-
ba, levetítették Orosz István Vigyá-

zat, lépcső! című, 1989-ben készült 
rajzfi lmjét. Ennek kapcsán került szó-
ba a híres Tovarisi, konyec címet vi-
selő rendszerváltó plakát, melyet be-
választottak a világ száz legjobb pla-
kátja közé. 

Aztán a kivetítőn megjelent fotók-
ból kirajzolódott a művész életútja, 
hitvallása, s, hogy kik gyakoroltak nagy 
hatást a művészetére. Orosz István ver-
seket és novellákat is ír, több szépiro-
dalmi könyve megjelent már. Egyik ter-
jedelmesebb versét fel is olvasta. 

A rendezvény végén dr. Kőrös And-
rás, a kör ügyvivője albummal és egy 
DVD-vel köszönte meg a szép estét 
Orosz Istvánnak. – Á. T.

Megjelent Bertalan Tivadar életmű albuma

Egy reneszánsz 
művész Újpesten
Az Agroinform Kiadó gondozásában, Újpest Önkormány-
zatának támogatásával, megjelent Bertalan Tivadar élet-
mű albuma. A négyszáz oldalas, míves kiadvány lapozga-
tása közben ismét rádöbbenhetünk: vannak művészek, 
akik sehová nem sorolhatók.

T
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Kölyökpark 
tini korban
Ha gyerekekről van szó, a szülők 
fantáziája szárnyakat kap. Így járt 
dr. Fekete Éva is, aki miközben a kis-
lánya kívánságát próbálta teljesíte-
ni, sikeres újpesti vállalkozóvá lett. 

okan talán nem is tudják, hogy az újpesti, 
Attila utcai Kölyökpark Magyarország leg-
régebbi fedett játszótere. Már 14 éve szó-

rakoztatva a kicsiket, maga is a tini korhoz köze-
lít. A kívülről csak egy régi, zord épületnek tűnő, 
ám belül gyermekzsivajtól hangos játszóházat a 
tulajdonos a saját gyerekei kérésére alakította ki. 
Korábban Spanyolországban éltek, ahol a kicsik 
gyakran játszottak ilyen hatalmas játékok között. 

A szülők nagyon bátran álltak neki az építke-
zésnek, persze akkor még csak remélték, hogy si-
kere lesz a játszóháznak. Azóta már franchise há-
lózatban működik a vállalkozás, az ország összes 
ilyen Kölyökparkját ők hozták létre. A játékokat 
nem találomra, hanem tudatosan választották 
ki. Mindegyik eszköz készségfejlesztő is egyben. 
Így akár az ugráló várat, akár a mászókát, vagy az 
apró kocsikat, motorokat használják a gyerekek, 
annak jótékony hatása van. Még a legkisebbek ál-
lóképessége, mozgáskoordinációja is erősödhet. 

A Kölyökparkban ma sem tétlenkednek, idő-
ről időre bővítik a lehetőségeket. Felkészültek pél-

dául a szülinapi zsúrokra, gyermekmegőrzésre, de 
néhány hónap múlva már a szülők is együtt játsz-
hatnak a csemetékkel. A nyáron ugyanis felújítás-
ba kezdenek. A tervek szerint nem csak a Kölyök-
park bővül, de a külseje és az udvara is megszépül 
majd.  – D. Zs.

Made in 
Újpest

Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatot hirdet 
„Újpesti Élet-képek” címmel, hivatásos és amatőr fotósok számára. 
Három kategóriában lehet pályázni:

–  a pályázók újpesti híreket, hírértékű eseményeket örökítsenek meg a 
fotográfi a eszközeivel, 

–  a pályázók az újpesti eseményekről, rendezvényekről, műsorokról illet-
ve a résztvevőkről készített pillanatokat örökítsék meg, 

–  a pályázók az újpesti közterekről, épületekről készítsenek felvételeket. 

A pályázati anyagok beadása digitális formában, regisztrációt követően 
lehetséges. A pályaműveket július 1-6-ig várják majd a kiírók. Eredményhir-
detés: augusztus 23-án, amelyet augusztus 30-án díjátadás követ. 

A zsűri tagjai: Kerekes György, Vajda János és Várai Mihály fotóművé-
szek. 

(A pályázati felhívás részletes kiírása az ujpest.hu weboldalon olvasható.)

Újpesti Élet-képek

Fotózza Újpest jelenét!

A manézs sztárjai 
Káposztásmegyeren
Több éve nem vert sátrat Újpesten cirkusz, az Exit 
Cirkusz színház szerdától vasárnapig tartó vendéges-
kedése így duplán örömteli esemény. A magyar pub-
likum Káposztásmegyeren, a Bőröndös utcai szabad 
területen felállított, fűthető sátorban láthatja először 
a világturnét követően az új produkciókat. Hálás kö-
zönség az újpesti. Már a nyitózenére felcsattan a taps. 
A Picard-család mutatványai végig elkápráztatják és 
lekötik a nagyérdeműt. Mert az embert ősidők óta 
vonzza a cirkuszi látványosság. A modern cirkusz kö-
zel 250 éves. A lélegzetelállító produkciók, a zsong-
lőrök, erőművészek, akrobaták, állatidomárok, bo-
hócok, akik a manézs fényében tündökölnek, nem 
csak tehetségesek, de megfeszített munkára is képe-
sek. Egyben azt is bizonyítják: a református templom 
szomszédságában felvert sátor, a harsány vándorcir-
kusz világa remekül megfér a hitélet csendjével. 

S

A világturné egyik állomásán.



Újpesti műsortükör
2012. március 8-14-ig 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Mézes mirákulum. Tószegi Judit méz-
műves mézeskalács kiállítása a II. Újpesti 
Méz Napok jegyében. Március 19-ig, 9.00-
18.00 között. Újpesti Gyermek Galéria.
� „A méz és én”. Méz napi rajzpályázat 
kiállítása a II. Újpesti Méz Napok jegyé-
ben. Március 19-ig, 9.00-18.00 között. 
Megnyitó: március 9-én, 16.30-kor. Újpesti 
Gyermek Galéria
� „Csak a szépre emlékezem.” B. Láng 
Ernesztin kiállítása. Március 8-25-ig. 11.00-
18.00-ig. Újpest Galéria
� „A szívből jövő művészet”. Pinkóczi 
Barka és a HRIDAYA-ART közös kiállítása. 
Március 27-ig. 10.00-től. Karinthy Frigyes 
ÁMK Főépület 

SZÍNHÁZ
Újpest Színház
Ady Endre Művelődési Központ
� Március 18., 10.00: Szinovál Gyula: 
Panni és az álommanók. Interaktív 
mesejáték sok zenével. 
� Április 13., 19.00. Harsányi-Gyarmati-
Siliga: Pesti srácok. Musical. Újpest Színház

� Március 8., Együtt jó – újpesti esély-
egyenlőségi programsorozat 2012. 
Ady Endre Művelődési Központ. (Tavasz u. 4.)
Program:
14.00-15.30: „Babszem, a különleges álom-
manó” – elfogadást segítő mese és játék, 
5-10 éves korosztály számára.
15.30-16.00: „Az együttműködés szerepe 
és lehetőségei a sajátos nevelési igényű 
gyermekek oktatásában, nevelésében”– 
előadás és konzultáció.
16.00-16.30: Szájjal és lábbal festő művé-
szek kiállítása. Megnyitó és bemutató
16.30-17.00: Roll Dance Budapest Tánc-
együttes és az Erica C. Dance School műsora
17.00-18.00: Interaktív kerekasztal beszélge-
tés a művészekkel és a rendezvényre látoga-
tókkal. Moderátor: Krizsik Alfonz színművész
A program támogatója a Nemzeti 
Kulturális Alap. A belépés ingyenes. 
Mindenkit szeretettel vár az Ady Endre 
Művelődési Központ. 

ELŐZETES
� Március 16., Szabadság, szerelem, 
hazafiság. Tavaszi nótaműsor. HAKME 
Klub (Bp., IV. Berda J. u 48.)
� Március 18., 10.00: Gyermek táncház. 
Tavaszváró bál az Ady Endre Művelődési 
Központban a Bem Néptáncegyüttessel. A 
program idején: kézműves foglalkozás. 
� Március 24. 19.00: Ewald rézfúvós 
együttes – Bakó Levente, Tarkó Tamás, 
Kovalcsik András, Magyar Péter, Peresztegi 
Attila koncertje. Újpesti Polgár Centrum. 

� Március 25.,11.00: „Apa figyelj rám!” 
Halász Judit koncertje. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont
� Március 30., 15.00: „Magyarföldről 
sodor a szél”. Tavaszköszöntő nóta gála-
műsor. Ady Endre Művelődési Központ

HETI ÚJDONSÁG
Március 8., csütörtök 
GYERMEK ÉS CSALÁD
� 10.00: Ovi Színház. Pinocchio. Zenés 
mesedarab. A Szegedi Miniszínház előadá-
sa. Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

GYERMEKEKNEK
� 14.00-15.30: Játssz-óra. Iskolai csopor-
toknak. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabad-
időközpont

GYERMEK ÉS CSALÁD
� 14.00: Együtt jó. Újpesti esélyegyenlő-
ségi programsorozat. Elfogadást segítő 
programok, fogyatékkal élők művészeti 
bemutatkozása, információs sarok. Ady 
Endre Művelődési Központ

Március 9., péntek
GYERMEKEKNEK
� 10.00-16.00: II. Újpesti Méznap – 
Gyermekcsoportok napja. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont

Március 10. szombat
GYERMEK ÉS CSALÁD
� 9.00-13.00: Babavilág, bababörze. 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház
� 10.00-17.00: II. Újpesti Méznap. Töltsön 
egy napot családjával a méz világában! 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont
� 17.00-18.30: Szederinda Aprók Táncháza. 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
� 10.00-17.00: Természetgyógyászat és 
Ezotéria Nap. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület

BÁL
� 19.00: Nőnapi bál. HAKME Klub

Március 11. vasárnap
ZENÉS EST
� 17.00-22.00: Hétvégi randevú. Zenés 
táncos est a Silver zenekarral. Ady Endre 
Művelődési Központ

Március 13. kedd
KISMAMÁKNAK
� 10.00-12.00: Szoptatási tanácsadás. 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30-11.00: Babajátszó. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont

ÚJ TANFOLYAMOK
� Bikfic torna: mozgásfejlesztés több kor-
csoportban. A foglalkozásokat Melicher 
Cecília vezeti. Hétfőnként az Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpontban. 
� Jobb agyféltekés rajztanfolyam indul 
14 éven felülieknek a Karinthy Frigyes 
ÁMK-ban, Betty Edwards és Dr. Roger 

Sperry módszere alapján. Foglalkozások: 
március 25-én, 31-én, és április 1-jén, 9.00-
18.00-ig. Vezeti: Debre Tünde. Díja: 30 000 
Ft/fő, kismamáknak: 20 000 Ft/fő.
� Kattints rá, Nagyi! Az internet haszná-
latának elsajátítása időskorban. A Budapesti 
Művelődési Központ képzése. Támogató: 
UPC. Foglalkozások: március 28-tól április 
12-ig, szerdánként és csütörtökönként 
9.00-12.00 óráig. Díja: 1000 Ft/fő. Vezeti: 
Turner Ferenc. Kezdés: március 28-án.

Panni és az álommanók…
…címmel interaktív mesejáték érkezik az 
Ady Endre Művelődési Központba márci-
us 18-án, 10.00 órakor. A Szép Ernő 
Színház zenés előadása segítségével a nézők 
visszatérhetnek Óz földjére. Megtudhatják 
többek között, hogyan segítsünk egy kis-
lánynak, aki elveszítette álmait, mi történik 
Piroska és a Farkas meséjében, ha idegen 
téved közéjük vagy azt, hogy hol nem unat-
koznak soha a gyerekek. Erre és sok egyéb 
kérdésre keresi a választ Szinovál Gyula 
meséje, amelyben rengeteg kalandon, for-
dulaton keresztül jutnak céljuk felé a főhő-
sök, megannyi dal és tánc kíséretében. 

Táncház
Hangulatos táncház várja az óvodás, kisis-
kolás korú gyerekeket és szüleiket 
Káposztásmegyeren. Minden hónapban, 
követve az ünnepeket és jeles napokat, 
Prekler Kata vezetésével és a Csobán zene-
karral nyílik alkalom a táncra, miközben 
megismerkedhetünk a népi hangszerekkel 
is. Színhely: Karinthy Frigyes ÁMK 
Közösségi Ház. Időpont: március 10. 
szombat, 17.00-18.30-ig. Belépődíj: 500 
forint, 2 éves kortól. 

Várjuk a tavaszt
Az Ady Endre Művelődési Központ és a 
Bem Néptáncegyüttes télűző farsangi bálja 
után már tavaszváró táncházra készül 

március 18-án, 10.45-től. Az Ady Endre 
Művelődési Központban a gazdag néptánc 
kincs megismerése mellett kézműves fog-
lalkozásra is nyílik lehetőség. Ezúttal zaj-
keltőket készítenek, a tánchoz pedig teke-
rő adja a talpalávalót.

Jutányosan
Babavilág, bababörze címmel teremt lehe-
tőséget használt bébi- és gyerekruhák, 
játékok, babakocsik, egyéb eszközök vásá-
rára a Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ Közösségi Háza. A 
március 10-én, szombaton 9.00-13.00 
óráig tartó börzére díjtalan a belépés. 
Március 24-én az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont rendez 9.00-13.00 óráig 
babaruha és játékbörzét. Asztalt foglalni 
március 12-én, 8.00-12.00 óráig lehet a 
399-7067-es telefonszámon. A belépődíj 
vásárlóknak: 250 Ft.

Természetgyógyászat és ezotéria
Egészségügyi állapotfelmérések, termé-
szetgyógyászat, életmód-tanácsadás, elő-
adások és bemutatók várják mindazokat, 
akik március 10-én, szombaton 10.00-
17.00 óra között a Karinthy Frigyes ÁMK 
Főépületébe látogatnak. Az egészségvédő, 
valamint biotermékek és ásványok mellett 
asztrológia, grafológia, aurafotó is színesíti 
majd a programot. A rendezvényre ingye-
nes a belépés, az egyes szolgáltatásokat 
kedvezményes áron vehetik igénybe a láto-
gatók. 

Vándormuzsikusok
Március 23-án, 14.30-kor a Holló együttes 
lép fel Vándormuzsikusok című előadásá-
val az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpontban. A jelmezes gyer-
mekkoncert során a fennállásának 25. 
évfordulóját ünneplő együttes legsikere-
sebb dalait és játékait mutatja be. Jegyek 
korlátozott számban kaphatók, az előadás 
előtt, 900 forintért.
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FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos 

önkormányzati képviselők március 
12-én, hétfőn 17.00-18.00 óráig; Bartók 
Béla önkormányzati képviselő február 
13-án kedden 18.00-19.00 óráig tart foga-
dóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád 
út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla 
önkormányzati képviselő március 26-án, 
hétfőn 18.00-19.00 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) 
Tel: 369-09-05

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
A MEGYERI TEMETŐBEN
A Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezete 
hagyományos temetői sétára és megem-
lékezésre várja az ünneplőket 2012. már-
cius 14-én, szerdán 14:00 órakor a 
Megyeri temetőben Lebstück Mária sírjá-
hoz. Mindenkit szeretettel várunk!

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink! 
Irodánk minden pénteken, 17 és 
18 óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhes-
sünk együtt! Cím: 1046 Bp., Szent László tér 
7. Tel.: 06-70-372-3119, 06-70-381-8193.

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 
18 órától, a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

Szalma Botond önkormányzati képvi-
selő, frakcióvezető (KDNP) fogadóórája, 
minden hónap első hétfőjén, 18 órá-

tól 19 óráig kerül megtartásra a Karinthy 
Frigyes ÁMK Közösségi Házában (Lóverseny 
tér 6. sz.)

FOGADÓÓRA
Perneczky Lász ló ön kor mány-

za ti kép vi se lő (LMP), Fenn tart ha tó Fej lő-

dés ta nács nok fo ga dó órá ja: elő ze tes 
egyez te tés alap ján. Tel.: +36-20-390-
0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

MSZP KÉP VI SE LŐI 
FO GA DÓ ÓRÁK
Far kas Ist ván ön kor mány za ti 

kép vi se lő: elő ze tes te le fo non tör tént 
egyez te tés alap ján – a 06 20 518 7830-as 
te le fon szá mon – bár mi kor. Belán Be at-
rix ön kor mány za ti kép vi se lő min den 
hó nap el ső pén te kén 17 órá tól, Sza bó 
Gá bor ön kor mány za ti kép vi se lő min den 
hó nap el ső hét fő jén 17-18 órá ig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szer ve ze té nél 
(1046 Bp., Ná dor u. 1.) tar ta nak fo ga dó-
órát. Hor váth Im re ön kor mány za ti kép vi-
se lő min den hó nap el ső szer dá ján 17 
órá tól tart fo ga dó órát a Cso ko nai Vi téz 
Mi hály 12 Év fo lya mos Gim ná zi um ban 
(1046 Bp., Bőr fes tő u. 5-9.)

MEGHÍVÓ TEADÉLUTÁNRA
Tisztelettel meghívom Önt és kedves csa-
ládját március 13-án, kedden 15.00 óra-
kor kezdődő Teadélutánra – egy kötetlen 
beszélgetésre – az újpesti MSZP irodába a 
Nádor utca 1-be.
 Kiss Péter országgyűlési képviselő

RUHAGYŰJTÉS
Az MSZP Újpest-Káposztásmegyeri Szer-
vezetének Nőtagozata gyűjtést szervez a 
rászorulók javára. Kérjük felesleges ruhane-
műjét, gyerekjátékait 2012. március 19. – 
március 23. között, 14-től 16 óráig hozza 
el a 1046 Bp., Nádor utca 1. szám alá. 

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Új pes tért Egye sü let ön kor-
mány za ti kép vi se lő i nek fo ga dó órái: 
Dr. Dabous Fayez (5. evk.) ön kor-

mány za ti kép vi se lő, a Káposztásmegyeri 
Te le pü lés ré szi Ön kor mány zat elöl já ró ja, 
min den hó nap 2. hét fő jén, 17-18-ig tart-
ja fo ga dó órá ját. Hely szín: Bp., IV. Haj ló u. 
42-44., a TRÖK he lyi sé ge. Pá li Jó zsef Pál 
(1. evk.) ön kor mány za ti kép vi se lő, min-
den hó nap 2. hét fő jén 17-18-ig tart ja 
fo ga dó órá ját. Hely szín: Bp., IV. Haj ló u. 
42-44., a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

Már 8247-en kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                                                                         
                 oldalt! 

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

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

megnézhetők az ÚKTV riportjai!

Múzeumi 
látogatás 
A kommunizmus áldozatainak emlék-
napja alkalmából a Káposztásmegyeri 
Nyugdíjas Klub tagjai a Terror Háza 
Múzeumban tettek látogatást. Miként 
Jánszkyné Ulman Mária klubvezető-
től megtudtuk, szerettek volna mél-
tó módon emlékezni az áldozatokra, 

B Ú C S Ú Z U N K
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Rácz Károlyné Skultéti Veronika védőnő, 

kollégái szeretett Veruskája életének 68. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Temetése 2012. március 13-án, kedden 12 órakor lesz a Megyeri úti Temetőben. 

Kolléganőnk a Szegedhez közeli Kisteleken született, az Állami Védőnőképzőt
 Szegeden végezte. 1964-től, pályakezdésétől, 45 éven keresztül Újpesten 
dolgozott. Gondozta, óvta a körzetében élő újpesti családokat, váradós 

édesanyákat, csecsemőket, kisgyermekeket. Sokat dolgozott, 
gondozottjainak szinte minden ügyes-bajos dolgát intézte. Időt és 
fáradtságot nem ismerve. Védőnő volt a szó klasszikus értelmében. 

Olyan asszony, aki nagyfokú empátiája, a dolgokra való ösztönös ráérzése 
mellett mindazt megtanulta, amit a pályához tudni kell.
Drága Veruskánk, soha nem feledünk. Nyugodj békében!

A Király utcai Gyermekrendelő és Védőintézet védőnői, orvosai

10 M o z a i k

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat 
A Károli Gáspár Református Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Ka-
rának tanárai (és hallgatói) az új-
pesti önkormányzattal folytatott 
együttműködés keretében ingye-
nes jogsegélyszolgálatot tarta-
nak (ügyviteli megoldások, pana-
szok megfogalmazása, tanácsadás 
minden területen). Időpontok: 
2012. március 13., 21., 27. Min-
den alkalommal délelőtt 10-12 
óráig, a régi Városháza épületé-
ben, a földszint 27-es szobában. 

Felhívás
Értesítjük a mozgássérült klub-
tagjainkat, hogy 2012. március 
13-án 14.00 órakor az Ady Mű-
velődési Ház előterében tagdíj 
pótbefi zetést tartok. Felhívom 
fi gyelmüket, hogy amennyiben 
nem rendezik a 2012-es tagdí-
jukat, úgy az elkövetkező ren-
dezvényeinket nem látogathat-
ják! Csak a nálunk befi zetett tag-
díjak ellenében vehetnek részt 
programjainkon.

Köszönettel:
Zana Anita klubvezető

Görög néptánc
Táncolni vágyók fi gyelmébe ajánljuk az Újpesti Görög Nemzetiségi Önkor-
mányzat által kéthetente szerdánként szervezett görög néptánc oktatást. 
A következő alkalom 2012. március 14-én, 18.00 órai kezdettel lesz, a Ho-
moktövis Általános Iskolában. (1048 Budapest, Homoktövis u. 100.) A belé-
pés díjtalan! Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
 Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzat

Várják a javaslatokat 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a 7/2012. (II.28.) számú 
rendelete alapján meghirdeti az „Újpest Gyermekeiért” díj elnyerésére vo-
natkozó felhívást. A díj odaítélhető személyeknek, intézményeknek, szerve-
zeteknek. A részletes kiírás a www.ujpest.hu oldalon olvasható. A benyúj-
tás helye: Budapest Főváros, IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Művelődési és Oktatási Osztály, 1041 Budapest, István út 14. I/42. A 
javaslat benyújtási határideje: 2012. március 28.

A díj adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata 
alapján a képviselő-testület dönt. Felvilágosítás a 231-3209-es telefonszámon. 

ezért keresték fel e havi klubnapjukon 
az emlékhelyet, a Terror Háza Múzeu-
mot, amely a 20. századi diktatúrák ál-
dozatainak emlékét tárja elénk. 
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Rendezvényekre fel! 
Kezdődik a rendezvényszezon. Ennek apropóján kér-
deztük meg az újpestieket, az ujpest.hu oldalon, va-
jon melyik eseményt várják a leginkább. Az eredmé-
nyen nem lepődtünk meg. A válaszadók természete-
sen a legnagyobb bulit, az Újpesti Városnapokat vár-
ják legjobban. Második helyen a város másik büszke-

sége a Káposztásmegyeri Nap végzett. A tavalyi ferge-
teges bulinak köszönhető, hogy az idén már a Csalá-
di Nap is az élmezőnyben szerepel. Tény, hogy szinte 
minden rendezvény csaknem egyforma népszerűség-
nek örvend a városrészben. Ez alól – érthetően – a szű-
kebb réteget vonzó horgászverseny a kivétel, bár arra is 
sokan várnak. Az ujpest.hu-n most arról kérdezzük ol-
vasóinkat, hogyan vélekednek a legendás sütemény-
ről, az Újpest szeletről. Szavazzon Ön is! 

Nyílt napok
– a Deák Oviban
A Deák Oviban március 24-én 9.00-
12.00-ig „Óvoda kóstolgató” nyílt 
napot tartunk leendő óvodásaink és 
azok szülei számára.

Már az óvodába kerülés előtt sze-
retnénk, ha megismerkedhetnének 
a szülők és leendő óvodások intéz-
ményünkkel. A gyerekek használhat-
ják játékszereinket, a szülők pedig 
ismerkedhetnek az óvoda nevelési 
programjával, hagyományainkkal, a 
csoportszobákkal, beszélgethetnek 
az óvónőkkel, dadusokkal. Az óvó 
nénik apró ajándékkal kedvesked-
nek az apróságoknak.

Az óvoda vezetője: Nagy Imréné. 
Címünk: 1041 Bp., Deák Ferenc utca 

9. www.deakovi.hu. Óvodánk elérhe-
tőségei: tel.: 06 1 369-6307, deakovi@
gmail.com, deakovi@upcmail.hu. 
Minden érdeklődő családot sok sze-
retettel várunk ezen a délelőttön.

– a Viola Oviban
Nyílt napot tartunk leendő óvodá-
sainknak 2012. április 26-án, 9.00-
11.00 óráig, illetve 15.30-17.00-ig, 
melyre minden érdeklődő szülőt és 
gyermeket szeretettel várunk.
Ezen a napon a gyermekek megis-
merkedhetnek az óvodával, a szü-
lők kérdéseire pedig az óvó nénik és 
Váczi Lajosné óvodavezető válaszol.

Érdeklődni és bejelentkezni az 
alábbi elérhetőségeken lehet: Tele-
fon: 369-9513, e-mail cím: violaovi@
upcmail.hu Viola Óvoda

– A Halassy Olivér Sportközpont év eleji önkor-
mányzati átvétele óta egy kézbe kerültek a sport-
létesítmények. Mindez a racionális gazdálkodás és 
a hatékony kihasználás záloga – tájékoztatja az Új-
pesti Naplót dr. Molnár Szabolcs alpolgármester az 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpontba „ko-
optált” sportlétesítmény előnyeiről. – Az intéz-

mény, valamint a Tábor utcai Ifjúsági Sporttelep 
tárt kapukkal várja az újpestieket.

– Fontos, hogy már a kisgyermekek is megismer-
jék a mozgás örömét. Ezért döntöttünk úgy, az ön-
kormányzat támogassa továbbra is a Városi Sportis-
kolát, ahol az USC irányításával birkózás, karate, lab-
darúgás és röplabda sportokban sajátítja el több száz 
gyermek a sportági alapképzést – sorolja az alpolgár-
mester a lehetőségeket. – Újpestnek saját diákolim-

piája van. Ez a versenysorozat például 12 sportágban 
15 általános iskola tanulóinak részvételével, 93 ver-
senynapon át zajlik ebben a tanévben. – A felnőt-
teket sem kellett sokáig agitálni a mozgásra – tér rá 
az alpolgármester egy másik korosztályra: több ez-
ren hódolnak az egészségtudatos életmódnak. Az 
évszakváltáshoz kapcsolódó nagysikerű Sportparty 
rendezvényeket idén is főzőversennyel kombináljuk. 
Tavasszal és ősszel megdönthetjük a Futó- és Kerék-
páros Fesztivál tavalyi részvételi rekordját, és a de-
cemberi sikerre való tekintettel a Szent István téren 
télen ismét megnyílik a jégpálya. Úgy gondolom, a 
sportolás, a mozgás öröme mellett egy jókedvűen, 
kellemesen eltöltött nap az újpesti közösség össze-
tartozását is erősíti, igazi csapatépítő – emeli ki dr. 
Molnár Szabolcs alpolgármester. – B. K.

TÁMOGATÁSOK
Újpest Önkormányzata 2012-ben is támogatja 
a versenysport utánpótlás nevelést.  A képvise-
lő-testület az UTE támogatásáról költségvetési 
rendeletében határozott. Hasonlóan a tavalyi 
évhez a sportszervezetek is emelt összegű tá-
mogatásra pályázhatnak a tavasszal meghirde-
tendő Sport Alap pályázati rendszeren keresz-
tül – emeli ki az alpolgármester.

Műhelysorozat ifjúsági referenseknek

A jövő nemzedékéről volt szó
Szakmai műhelysorozatot indított el a Diákközéletért Ala-
pítvány az ifjúsági referensek számára. Az első találkozónak 
Újpest, a Polgármesteri Hivatal adott otthont. 

A Közép-magyarországi régióban dolgozó ifjúsági szakemberek számára szerve-
zett találkozót a Diákközéletért Alapítvány, valamint a Budapesti Kerületi Ko-
ordinációs Értekezlet. A rendezvény – melynek Wintermantel Zsolt meghívá-
sára Újpest adott otthont – fő célja egyrészt a jelenlegi helyzetkép kialakítása 
az ifjúsági rendszerről, másrészt a meglévő tapasztalatok egymással való meg-
osztása volt. 

Újpest Önkormányzata nevében dr. Molnár Szabolcs alpolgármester hang-
súlyozta, kiemelt helyen kell szerepeljen a jövő nemzedékeivel való foglalko-
zás. A városvezetés ezt szem előtt tartva biztosít forrásokat az ifjúság számára.

A műhelysorozat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, és a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg. (Bővebben: ujpest.hu)

 (antosa)

Újpesti 
sportkavalkád  
Sportos év lesz a 2012-es. Ám ne 
csak fotelból nézzünk pazar sport-
versenyeket, mozogjunk mi magunk 
is. Erre ösztönöz az önkormányzat, 
amely megteremti a szabadidő kel-
lemes eltöltésének feltételeit. Mi-
ként az alábbiakból kiderül: nincs 
felső korhatár. „Egy kicsi mozgás  
mindenkinek kell” és remek közös-
ségépítő is egyben.  

E G É S Z S É G T E R V

  
Újpest!
 Hajrá 

Az egészség egyik záloga a mozgás



Nem csak a környezetünknek, de ne-
künk is szükségünk van a megtisztu-
lásra. Már több ezer évvel ezelőtt is 
böjtöltek őseink, bár vélhetően ak-
kor még csak ösztönösen tudták, 
hogy jót tesz. 

A nagy vallásalapítók szerint a böjt 
fontos eszköze annak, hogy megértsük 
a körülöttünk levő világot. Ahány val-
lás, annyi szabály létezik. Dr. Gerber Ala-
jos nyugalmazott fogorvos, Újpest Dísz-
polgára, húsz éve hitoktató. Azt mondja, 
hogy a tanítás egyik legfontosabb eleme 
a húsvét előtti böjt, mert ezzel tudja leg-
jobban szemléltetni a valódi értékeket. A 
Hamvazó szerdától húsvétig tartó negy-
vennapos böjt azonban nem azt jelenti, 
hogy teljesen le kell mondani a húsról, 
hanem azt, hogy minden pénteken hús-
mentes napot kell tartani. 

Ezt nem mellesleg a természetgyógy-
ászok, dietetikusok, orvosok egyébként 
is javasolják. Dr. Csomai Zita életmód-ta-
nácsadó szerint is szükség van a méreg-
telenítésre, de úgy véli: nem szabad gon-
dolkodás nélkül önkínzásba és éhezésbe 
kezdeni, mert az többet árt, mint hasz-
nál. Először tisztában kell lenni a saját 
egészségi állapotunkkal, majd meg kell 
tervezni a böjtölést.

Azért persze az is igaz, hogy némi szen-
vedés minden böjthöz jár, ugyanis mie-
lőtt elkezdenek kiürülni, a méreganyagok 
felszabadulnak a szervezetben. Így aztán 
különböző kellemetlen tüneteket okoz-
hatnak, amibe még a hányinger, hányás, 
rosszullét, sőt a pattanások is beleférnek. 

A rendszeres tisztítókúrák mellett a 
rendszeres sportolás és a szauna is segí-
tik a méregtelenítést.  – D. Zs.
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Böjt, nem 
csak hívőknek 

Örülünk a tavaszi napsütésnek, az 
új évszak hírnökeinek. Vajon autón-
kat is állítsuk át tavaszi üzemmódra? 
Megkezdhetjük-e például a téli gumi 
lecserélését? A válaszért a Magyar 
Autóklubban jártunk.

– Milyen feladatokat vegyünk sorra és mikor?
– Amíg a napi átlaghőmérséklet a bűvös 7 Celsi-

us fok alatt marad, ne cseréljük le a téli abroncsot 
– ajánlja Pintér József, a közlekedésbiztonsági üzletág 
igazgatója. – A jó idő beköszöntével megnövekszik a 
kerékpáros és a gyalogos forgalom. Az utakon, egyes 
kanyarokban, vízátfolyások keletkezhetnek. A korai 

sötétedésre még számítanunk kell, a „látni és látsza-
ni” elvét nem szabad fi gyelmen kívül hagynunk. A téli 
pihenőről sokan most veszik elő autójukat, motorke-
rékpárjukat. Mindig ellenőrizni kell, hogy  kifogásta-
lan-e a jármű  műszaki állapota. A nagy hőmérséklet-
ingadozás szervezetünkre is hat, csökken a koncent-
ráció, lassulnak a refl exek.  „Fejben” tehát minden-
képpen készüljünk a tavaszra.

– Mire ügyeljünk még tavaszváróban?
– Tapasztaljuk, hogy kora tavasszal alacsonyan jár 

a Nap, a napsugarak beesési szöge nehezíti az autó-
vezető tájékozódását. Megsokszorozódnak ilyenkor 
a ráfutásos balesetek. Ügyeljünk a követési távolság 
betartására. Nagyon sokan maguk látnak hozzá az 
autó nagytakarításának, lemosásának, csinosításának.  
Akár házilagosan, vagy autómosóban távolítjuk el au-
tónkról a tél külsőleg is látható nyomait, emlékezte-
tőül lapozzuk fel a jármű szervizkönyvét is. A kötele-
zően előírtak mellett a tavaszi műszaki átvizsgálást se 
felejtsük ki a tennivalókból!   – B. K.

A katolikus egyház kétezer éve minden történel-
mi korban a maga lehetőségeihez mérten felkarol-
ta a szegényeket. A Caritas Hungarica – Katolikus 
Karitász segélyszervezetén keresztül eddig is igye-
kezett és ezután is törekszik lehetőségeihez mérten 

mindent megtenni, hogy a szegénység miatt ínsé-
get szenvedőkön segítsen. A nagyböjt idején tartós 
élelmiszerrel járulhatnak hozzá a katolikus egyház 
segélyakciójához. Ezt megtehetik a vasárnapi szent-
miséken és az azt követő hétköznapokon, március 
11-től 18-ig. Adományaikat a Karitász juttatja majd 
el a rászorulókhoz. Telefonos adományvonalon is be-
kapcsolódhatunk a Karitász segítőmunkájába. Ha 
hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 fo-
rinttal segítünk.

MOLNÁR ISTVÁN ATYA
Szent József Plébánia 

Élelmiszer adományokkal, 
telefonos hívásokkal segíthetünk

Segélyakció 

Fejben már készüljünk a tavaszra!

A bűvös hetes



Biatovszky Mira, az UTE 
tehetséges sportlövője a 
fi nnországi Európa-baj-
nokságon fantasztikus si-
kert ért el a junior lányok 
versenyében. Aranyérmes 
lett, eredményével is bizo-
nyította, nem véletlenül 
került be az önkormány-
zat 2012-es falinaptárába 
a nagy újpesti bajnokok 
mellé, mint olimpiai re-
ménységünk.

ira néhányszor már meg-
ízlelte a sikert. A hallássé-
rült kislány korábban a si-

ketek között volt már kontinens baj-
nok. Az újdonsült aranyérmes vidé-
ken, Csongrádon él, hiszen az edző-
táborok kivételével, szinte mindig 
otthon tréningezik, de a nagy múltú 
újpesti egyesület tagja. Mira edző-
je, Oroszi Edit úgy 
fogalmaz: – Nincs 
könnyű helyzet-
ben a kislány, ép-
pen ezért, úgyne-
vezett távoktatásban része-
sül. Szerencsére, az internet 
segítségével majdnem min-
dent meg tudnak beszélni, 
még az edzések alatt is képe-
sek kommunikálni. 

– Mira különleges tehetség. Menyi-
re segíti vagy gátolja, hogy hallássé-
rült?

– Szerintem a versenyek alatt kife-
jezetten jó, hogy nem hallja a szur-
kolást. Így teljesen függetleníteni 
tudja magát a környezettől, nincs, 
ami zavarja – mondja az edző.

Az újdonsült Európa-bajnok köz-
ben befejezte az edzést. Letette a pus-
káját, majd jókedvűen nyilatkozott. 
Pedig, mint mondta, nagyon izgult.

– Ha jól tudom, a döntőben az 
utolsó két lövésen dőlt el az arany-
érem sorsa. Mit éreztél?

– Tudtam, ha győzni akarok, ak-
kor nagyon jónak kell lennem. Küz-
döttem és sikerült. Nagyon boldog 
vagyok. 

– Londonban, az olimpián még 
nem indulsz. De, azért olimpiád ne-
ked is lesz hamarosan.

– Igen, a hallásérültek úgyne-
vezett „siketlimpiáján” szeret-

nék jól szerepelni.
Ráadásul van 

arra esély, hogy 
Magyarország
rendezze a 
versenyt. 

 (gergely)

Álom maradt 
az elődöntő
a röpiseknek
Tavaly után ismét bejut-e a röp-
labdabajnoki elődöntőbe az UTE, 
vagy fennállása során első al-
kalommal a Békéscsaba kerül a 
legjobb négy közé? Ez volt a tét-
je a női NB I negyeddöntőjében a 
mindent eldöntő ötödik találko-
zónak. 

Az ötmeccses negyeddöntő leg-
fontosabb játszmáját nagyszerű-
en kezdte a Békéscsaba, amely ala-
posan faképnél hagyta vendégét. A 
hazaiak megtalálták a mérkőzés rit-
musát, hatékonyan támadtak és jól 
blokkoltak. Óriási csata folyt a pá-
lyán, a csabaiak fantasztikus küzde-
lemmel kicsikarták az ötödik játsz-
mát, s az elődöntőbe jutottak. Saj-
nos, az újpesti röplabdázók nem 
tudták megismételni az elmúlt esz-
tendőben elért helyezésüket. A csa-
pat játékán – persze nagyon küzdöt-
tek a lányok – meglátszott, hogy az 

elmúlt hetekben nem minden ment 
simán a lila-fehéreknél. Edzőt is vál-
tottak, de az új szakvezető egyelőre 
még nem vezethette csapatát a leg-
jobbak közé, amiben talán az idő rö-
vidsége is közrejátszott. Ancsin Ildi-
kó, az UTE edzője, a mérkőzés után 
gratulált a Békéscsabának.

– Nagyon sajnálom, hogy 2-1-es 
vezetésünknél nem sikerült a negye-
dik szettet is megnyernünk. Jól küz-
döttek a lányok, de senki se felejtse 
el, hogy a csapat nyolcvan százalé-
ka a betegágyból jött el Békéscsabá-
ra – mondta az edző. – G. G.

Mizsér Attila 
zokniban lett 
világbajnok
Újpest olimpiai bajnokait bemutató 
sorozatunk vendége ezúttal az öttu-
sázó Mizsér Attila. A népszerű Rizsa, 
mert így becézték, 1988-ban Szöul-
ban lett olimpiai bajnok, de pályafu-
tása során még számtalan aranyérmet 
nyert. Öt alkalommal állhatott dobo-
góra világbajnokságokon, és a magyar 
himnuszt az Európa-bajnokságon is 
hallgathatta a győzelmi emelvényen.

– Bemelegítésként elmondod, hogyan 
lettél Mizsér Attilából Rizsa?

– Egy sajtóhibának köszönhetem. 
12 éves lehettem, amikor a sportsajtó-
ban megjelent a hétvége eredményso-
ra, és a Mizsér nevet, nem tudom, mi-
ért, Rizsának írta a tudósító. Ez a csa-
pattársaknak rendkívül tetszett, és rám 
ragadt a név.

– A kezdet kezdetén akadt más sport 
is az életedben?

– Édesapám öttusaedző volt. Érdekes-
ség, hogy később, amikor az úszásban 
nem igazán hoztam magam, le akart be-
szélni erről a sportról. Aztán, behoztam 
a lemaradást, és ő is megbékélt. 

– A nyolcvanas években ismerte meg 
a neved az ország, hiszen a Mizsér, Fá-
bián, Martinek aranycsapat sikert siker-
re halmozott. Hogyan emlékszel vissza 
azokra az időkre?

– Fantasztikus volt, hiszen hárman 
valóban végigvertük a világot. Rengete-
get dolgoztunk, edzőtáboroztunk, verse-
nyeztünk és általában nyertünk is.  Na-
gyon jól kiegészítettük egymást. Persze, 
külön-külön is jók voltunk, és ezért a csa-
patpontok is sokasodtak. Mindhárman 
tudtunk egy jó átlagot elérni a versenye-
ken, és ez általában elég volt a sikerhez.    

– Gondolom, Szöult nem lehet elfelej-
teni. Tudtad, hogy győzni fogtok?

– Öttusában nem lehet biztosra 
menni. A lovaglástól rengeteg függ, hi-
szen senki sem tudja, milyen lovat sor-
solnak ki számára a versenyen. Persze, 
reménykedtünk, hiszen a világbajnok-
ságot is a magyar csapat nyerte az olim-
pia előtt.

– Melyik győzelmedre emlékszel a leg-
szívesebben?

– A Mizsér történelemből nem ma-
radhat ki a Melbourne-i világbajno-
ki győzelmem. A futás előtt vezet-
tem, hat másodperc volt az előnyöm 
a második helyen álló versenyző előtt. 
Futottam, ahogy csak tudtam, még-
is majdnem baj történt, hiszen a táv 
felénél a sárba ragadt az egyik szöge-
sem. Fuszekliban loholtam tovább, de 
szerencsére nem értek utol. A szövet-
ségi kapitányunk, Török Ferenc ma is 
bekeretezve őrzi a lyukas, sáros zok-
nit. – GERGELY GÁBOR 

Mira csendben gyűjti 
az aranyérmeket  

M
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Szolgáltatás
� Szobafestés, mázolás, tapétázás, minőségi mun-
ka fóliatakarással. Korrekt árak, kezdés megbeszé-
lés szerint. Ha nem szeretne sokat takarítani festés 
után, kérem, hívjon bizalommal. Felmérés, áraján-
lat ingyenes. Bodnár László, tel.:06-20-442-9570, 
06-1-369-6674

� REDŐNYÖS MŰHELYBŐL rendelhet minden-
fajta redőny, reluxa-gyártást, -javítást, -szere-
lést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, har-
monikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacse-
re, karnisszerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932

� Társasházkezelést vállalunk több évtizedes 
gyakorlattal. 24 órás ügyeleti háttérrel. Hátra-
lékbehajtás jogi háttérrel, tel.: 06-30-940-7822, 
06-30-977-3739, e-mail: nafilak@nafilak.hu

� AJTÓ, ABLAKJAVÍTÁS a IV. kerületben. Pasz-
szítás, szigetelés, zárcsere. Egyedi bútorok 
gyártása. Új ajtó szakszerű beszerelése! DÍJ-
TALAN FELMÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, www.
ablakgyogyaszat.hu, tel.: 06-30-447-4853

� Az Újpest Áruházban a földszinten minden-
nemű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. 
Nyitva: 9-18-ig, tel.: 06-20-206-5088

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

� Villanyszerelési munkák, kapcsolók, dugaljak, 
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villanysze-
relési munkálatok. Gyors és megbízható, akár hét-
végén is. Húsz éve a lakosság szolgálatában, tel.: 
06-20-959-7581

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

� Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vál-
lal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burko-
ló, festő, csőszerelő szakemberek állnak az Ön 
rendelkezésére, tel.: 06-20-416-5879, 06-30-
486-7472

� Redőny javítás, készítés, gurtni csere, relu-
xa, szunyogháló, harmonika ajtó, tel.: 06-30-
212-9919

Oktatás
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallga-
tó. Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

� Matematika korrepetálást vállal középiskolá-
soknak nagy gyakorlattal rendelkező tanárnő, tel.: 
06-30-618-0241

Állást kínál
� Borozóba pultost felveszek, sürgős, tel.: 06-30-
984-2515

Gk. beálló, tároló
� Újpest központban, az Árpád úton, 11,3 m2 
alapterületű teremgarázs, beállóhely eladó. Ár: 1,5 
MFt, tel.: 06-30-451-4670

In gat lan el adó
� Újpest kertvárosában újszerű, tetőtérbeépítéses, 
4 és fél szobás, gardróbszobás, 2 fürdőszobás, hőszi-
getelt, korszerű ház, garázzsal, kis kerttel eladó. Az 
utca szépen parkosított, csendes. I. á.: 37,5 MFt, tel.: 
06-30-630-1265

� Újpesten, tulajdonostól, az Irányi Dániel utcá-
ban, 23 m2-es, szoba, konyhás, fürdőszobás, teher-
mentes, azonnal költözhető téglalakás eladó. I. á.: 
3,9 MFt, tel.: 06-70-318-6359

� Újpesten, tulajdonostól, a Szérűskert utcá-
ban, önálló 76 m2-es, téglából épült, betongeren-
dás családi ház, 648 m2-es telekkel, 37 m2-es pin-
cével, melléképülettel, tulajdonostól eladó, vagy 
érték egyeztetéssel cserélhető. I. á.: 23,9 MFt, tel.: 
06-70-512-4108

� IV. ker., Erkel Gyula utcában, tulajdonostól,  nettó 
74 m2-es, 2003-as, tégla lakás eladó. Ötlakásos tár-
sasházban, I. em. és tetőtér, 2+2 szoba, gépkocsi be-
álló, egyedi mérők, padlás, tárolók. tel.: 06-20-392-
0248, sites.google.com/sites/erkel14,  

� Izzó utcában, 49 m2-es, 2 szobás, félemeleti, gaz-
daságos, egyedi kombi cirkó fűtésű lakás eladó, 
csendes környezetben, óvoda, iskola közelében, 
metrótól 10 percre. I. á.: 11,6 MFt, tel.: 06-30-210-
3568

� Erdőkertesen 200 négyszögöl telken, 40 m2-es, 
közművesített téglaház, csendes helyen eladó, tel.:  
06-30-316-6035

� Eladó Újpesten, a Dugonics utcában, 1+2 fél szo-
bás lakás. Ablakok cserélve voltak, illetve a bejárati 
ajtó is új. I. á.: 8,6 MFt, tel.: 06-20-262-1169

� Újpesten, 3 szobás, gázfűtéses ház, 556 m2-es te-
lekkel, melléképülettel, tulajdonostól eladó! Bővít-
hető, 2 bejárat kialakítható. Lakásnak, üzletnek is 
megfelelő! I.á.: 23,5 MFt, tel.: 06-1-379-5475, 06-30-
294-9420 

� Újpest kertvárosában eladó kétszintes családi 
ház. Kettő külön bejáratú lakással: földszinti lakás 
56 m2, felújításra szorul; emeleti lakás 90 m2, állapo-
ta átlagos. I. á.: 35,5 MFt, tel.: 06-70-564-4161

� Eladó Őrbottyánban, 25 m2-es, téglaépület. 
Összközműves, gázzal fűthető. Beépített tetőtér, 
mosdó, zuhanyzó, terasz, pince, 150 négyszögöl 
telek, szőlő, gyümölcsfák, kerekes kút. A horgász-
tótól 10 perc, Budapesttől 27 km. Ár: 5 MFt, tel.: 
06-1-370-2995

Ingatlant kiad
� Újpesten, a Perényi Zsigmond utcában, 9 m2-es 
helység kiadó, raktározás céljára, tel.: 06-30-328-
3555

� Kiadó családi házban, külön bejáratú tetőtéri kis-
szoba, zuhannyal, wc-vel. Rezsivel együtt 40 000 Ft, 
tel.: 06-70-703-0744

Ingatlant vesz
� Kettő szobás, garázsos házat vennék, Görgey- 
Fóti utca között 17 MFt-ig. Csak önálló érdekel, tel.: 
06-20-230-3372

Ingatlant cserél
� Újpesti 71 m2-es, 2+1 félszobás + hall, nagy er-
kély, III. emeleti, panel önkormányzati lakásomat el-
cserélném 2 szobásra. Lift van, egyedi mérhető táv-
fűtéses. Különbözetet kérek, tel.: 06-20-263-0086

Garázs
� Garázs kiadó a Petőfi Sándor utca 11. alatt, föld-
szinti teremgarázsban. 15 m2 alapterületű, nagyobb 
értékű ingóságok raktározására is alkalmas. Bérle-
ti díj: 20 000Ft (a közös költséggel együtt), tel.: 06-
30-815-0991
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Tisztelt Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István 
út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

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

OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

BIZTONSÁGI ŐR (EUROPASS igényelhető)
Ára: 22.500 Ft + vizsgadíj

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

FELSŐFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj

KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést is nyújt. Ára: 70.000 Ft + vizsgadíj 

PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

Amit nyújtunk: Részletfizetési lehetőség. 
Magas színvonalú, hallgató centrikus oktatás, 
kiváló elméleti és gyakorlati szakemberekkel. 

Hétköznapi és hétvégi oktatási napok. 

Beiratkozás folyamatosan!

Oktatásszervező: 06-30/552-3938

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK
A Kereskedelmi és Iparkamara 

Újpesti Kirendeltségének folyamatosan 
induló tanfolyamai.

Kereskedelmi képzések: 
8 általános iskolát végzettek számára:

– Élelmiszer- és vegyi árú eladó
– Piacfelügyelő

– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:

– Boltvezető
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintéző

Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, dugulás elhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

Tel.: 3604-434, www.gyorsszaki.hu

fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

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

06-20-429-6944

FOGCENTRUMÉletjáradék
� Idős embernek KP + életjáradékot fizetek telek, 
vagy lakásért cserébe. Leinformálható nő, tel.: 06-
70-232-1244

Társkeresés
� 58 éves nyugdíjas nő barátnőt keres, szabad-
idő eltöltéséhez. E-mail: mariann387@gmail.com

Születésnap

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 949 1835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

Elektromos cigaretta
üzletünkben több termék és  

kiegészítő közül választhat.

Cím: IV. ker., Petőfi út 14. 

Tel.: 06-30-703-2453

Nyitvatartás: H.,Sz.,P.: 12-18-ig, 

K.,Cs.: 10-16-ig, Szo.: 9-13-ig

Bővebb információ, akció:

www.elektromoscigarettabolt.hu

Akciónkat március 16-ig 
meghosszabbítottuk! 

Nőnapi akciónkban minden 

hölgynek csupán 2000 Ft 60 perc 

felfrissülés az újpesti masszázsnál!

Tel.: 06 20 233 7696

www.ujpestimasszazs.com

A Homoktövis Általános Iskola felvételt 
hirdet takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony teljes munka-
idős, határozatlan idejű, bérezés az 1992. évi 

XXXIII. Tv. (KJT.) rendelkezései szerint. 
A jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai vég-
zettség, büntetlen előélet. Jelentkezni postai 
úton önéletrajzzal és a végzettséget igazoló 

okirat másolatával lehet április 15-ig. 
Cím: 1048 Bp., Homoktövis u.100. 

Az állás 2012. május 1-jétől tölthető be.

�  Szerencsi Péternek 
születésnapja

alkalmából sok 
boldogságot kívánunk! 
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Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Tóth Sándor � Főszerkesztő: Zsidai Péter � Szerkesztő: Bangha Katalin, Ádám Tamás � Fo tó: Várai Mihály, 
Incontro Bt. � Irodave ze tő: Sze ren csi Csil la � Szer kesz tő ség: Ady End re Mű ve lő dé si Köz pont, 1043 Bp., Ta vasz ut ca 4., I. em. Te le fon: 785-0366, fax: 785-0466, 

e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8 � Nyom dai elő ál lí tás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt. � Ter jesz ti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, 
E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Meg je le nik min den héten 42 000 példányban. � Vállalkozói és méretes hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu 
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      40 Ft-tól               38 Ft-tól
Burgonya    98 Ft-tól             120 Ft-tól
Vöröshagyma   98 Ft-tól             120 Ft-tól
Fejessaláta    150 Ft-tól             250 Ft-tól
Retek    120 Ft-tól             150 Ft-tól
Újhagyma    150 Ft-tól             200 Ft-tól
Alma    248 Ft-tól             300 Ft-tól
Spenót, sóska            800 Ft-tól          1000 Ft-tól
Paradicsom 598 Ft-tól          1200 Ft-tól
Koktélparadicsom     680 Ft-tól               –
Paprika  750 Ft-tól         850 Ft-tól
Erőspaprika (db)  70 Ft/db-tól         150 Ft-tól
Sárgarépa   159 Ft-tól         200 Ft-tól
Gyökér  398 Ft-tól         550 Ft-tól
Zeller    198 Ft-tól          300 Ft-tól
Karalábé (db) 150 Ft-tól         200 Ft-tól
Karfiol  298 Ft-tól               –
Padlizsán     498 Ft-tól               –
Brokkoli  598 Ft-tól         800 Ft-tól
Kelbimbó     600 Ft-tól         700 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Füge (db)                  200 Ft-tól               –
Uborka         680 Ft-tól               –
Sütőtök          200 Ft-tól           250 Ft-tól
Fejeskáposzta           98 Ft-tól           150 Ft-tól
Vöröskáposzta         150 Ft-tól          300 Ft-tól
Kelkáposzta        348 Ft-tól          400 Ft-tól
Cukkini                   598 Ft-tól               –
Mandarin                   199 Ft-tól               –
Banán              299 Ft-tól               –
Grapefruit                239 Ft-tól               –
Narancs                  199 Ft-tól               –
Citrom                  249 Ft-tól               –
Kiwi                  299 Ft-tól               –
Szőlő (import)         600 Ft-tól               –
Körte          400 Ft-tól               –
Eper          698 Ft-tól              –
Ringló          299 Ft-tól               –
Gesztenye            900 Ft-tól               –
Pomeló (db)        600 Ft-tól               –
Ananász (db)        250 Ft-tól               –
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. március 19-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, 
Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. A nyertesek az Újpesti 
Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.  
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Tavaszra várva

Március 8-án:

A „hódolat napja”
A nők iránti tisztelet, megbecsülés napjává vált 
március 8-a, a Nemzetközi Nőnap, amelyet az 
ENSZ is a megemlékezésre méltó világnapok kö-
zött tart számon. Több mint két évtizede szeren-
csére nálunk is elvesztette munkásmozgalmi jelle-
gét, harcos üzenetét. Megmaradt azonban a höl-
gyek iránti hódolat napjának, amikor egy-egy szál 

virág jelzi a férfiak gondoskodá-
sát, a törődést, az elismerést. 

Otthon és a munkahe-
lyeken egyaránt. Pél-

dául a Polgármes-
teri Hivatalban 

is virággal kö-
szöntik a vá-

rosvezetők a 
hölgyeket ezen a 

napon.

Új arculat, új műsorok

Felforgattuk a stúdiót
Az újpestiek nagy örömére megújult külsővel és új arculattal 
várja nézőit az ÚKTV. A fi atalos díszletet, az új főcímeket és mű-
sorstruktúrát a Nemzetközi Nőnap alkalmából mutatjuk be adá-
sunkban, március 9-én. Az ÚKTV ezután is a már megszokott, 
szakmailag magas színvonalú riportokkal informálja nézőit.

Új designt és hátteret kapott az Újpesti Híradó, melynek bemondója 
Nagy Brigitta. Az Újpesti Körkép szerkesztő-riportere Antos Anna, aki 
az Újpesten található lehetőségek, fontos események és információk, 
valamint Újpest büszkeségei között kalauzolja Önöket. Gergely Gábor 
asztaliteniszező világbajnok, valamint Juhász Mátyás, az Újpest Kávé-
ház című műsorunkban várja a nézőket hírességek, művészek, élspor-
tolók társaságában (képünkön Kálmán János operatőrrel).

Az ÚKTV adásait az ÚKTV Facebook oldalon, valamint a 
www.ujpest.hu internetes oldalon is megtalálják, de rendszeresen 
posztol videókat az Újpest-Káposztásmegyer Facebook oldal is.

 (Bővebben: ujpest.hu)

AZ ÚJPESTI KÖZÉLETI TELEVÍZIÓ MŰSORAI

ÚJ ADÁS
Péntek: 19.00 – Újpesti Híradó, 

19.20 – Újpesti Körkép, 
19.50 – Újpest Kávéház

ISMÉTLÉSEK
Hétfő, Kedd: 7.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Szerda, Csütörtök: 7.00, 9.00, 
12.00, 15.00, 19.00, 21.00

Péntek: 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 22.00
Szombat, Vasárnap: 8.00, 
12.00, 15.00, 19.00, 22.00

A műsorok közötti időszakban
 csatornánkon képújság látható. 
Az adás anyagai megtalálhatók 

a Facebookon is.

A pénteki adásban megemlékezünk 
a nőnapról, további ízelítőt kaphatnak 
az Újpest szeletről, és vendégünk lesz 

Mizsér Attila olimpiai bajnok öttusázó.
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