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ÚJPESTI NAPLÓ

VISSZA A TUNGIT!
Újpest országgyűlési képviselője le-
vélben kérte a GE vezetőjét, hogy 
a Tungi ismét az újpestieké legyen. 
Múltidéző képeket várunk.  
   4. oldal

KORHATÁR NÉLKÜLI PARK
Jelenleg a tisztítás, a szemét elta-
karítása és a növényzet megújítása 
zajlik, tavasszal azonban megkez-
dődik a Szilas park kialakítása.   
 2. oldal

ÚJ HELYEN A HÁZIORVOSI 
ÜGYELET
Március elsejével beköltözik a 
Görgey úti szakorvosi rendelő épü-
letének földszintjére a 24 órás fel-
nőtt-háziorvosi szolgálat.  5. oldal

MEGÚJUL A STADION
Megkezdődött a Szilágyi úti stadi-
on felújítása. Rövidesen megújult 
környezetben készülhetnek, spor-
tolhatnak a versenyzők.  
 13. oldal
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Micsoda éjszaka volt! 
Egész Újpestre kiterjedő rendőrségi akciót tartott a helyi kapitányság a polgárőrökkel 
és néhány közterület-felügyelővel közösen február 16-ra virradó éjjel.  3. oldal



A megkérdezettek válaszaiból kiderül, hogy a kerülethez való tartozás, az 
Újpesti identitás 67,8%-nak fontos, megelőzve ezzel a budapestiség érzését 
(20,3%). A támában semlegesek aránya elenyésző.

Az újpestiek a saját önkormányzatukban bíznak
Egy tavaly decemberben készült újpesti közvélemény-kutatás adataiból ismét az derül ki, hogy az Újpesten élőkben 
nagyon erős a helyi identitás, az újpesti kötődés – sőt, az egy évvel korábbihoz képest kicsivel tovább erősödött (66%-
ról 67,8%r-a) míg a fővárosi, budapesti kötődés szintén csekély mértékben gyengült (30,3%-ról 27,9%-ra). A felmérés 
azt is megmutatta, hogy az újpestiek sokkal inkább bíznak saját önkormányzatukban, mint a fővárosiban.
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A megkérdezettek újpesti önkormányzatba helyezett bizalma magasabb (58,6%) 
mint a fővárosi önkormányzatéba (8,1%). 14,1% mindkét önkörmányzatban 
bízik, míg 13,5% egyikben sem.

A Kód Kft. telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2012. december 12. és december 19. között, amelynek során 1001 véletlenszerűen kiválasztott Budapest IV. kerületben 
élő felnőtt korú személyt kérdezett meg CATI módszerrel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,3 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az 
eredménytől, amit a kerület összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.

A KUTAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL
Amennyiben Ön mint újpesti polgár szeretne a tulajdonában lévő ingatlanon 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, házi vízigényt kielégítő, elsősorban 
öntözési célú talajvízkutat fúratni (létesíteni és üzemeltetni), a kút fúrása és üzemeltetése vízjogiengedély-köteles tevékenység! A kutak létesítésének sza-
bályait ismertető jegyzői közleményt teljes terjedelemben a www.ujpest.hu weboldalon találja.

Rádi Attila alpolgármester még a részletek ismer-
tetése előtt kiemelte: többek között a háztartási 
hulladék és az építési törmelék eltakarítása, illet-
ve a növényzet megújítása után kezdődhet csak a 
park funkcióinak kialakítása. A parkban kis dom-

bokat építenek, amelyek a különböző funkció-
jú területeket különítik el, megújul a növényállo-
mány, a Farkaserdő utca felőli oldalon pedig rend-
be teszik a parkolót is, ahol tizennyolc helyet ala-
kítanak ki.

– A parkban egyebek 
mellett a különböző korosz-
tályoknak való tematikus 
játszóterek épülnek, lesz fu-
tópálya, a Szilas-patak mel-
letti út pedig a kerékpáros-
oké lesz – sorolta a terve-
zett fejlesztéseket az alpol-
gármester.

A fentieken kívül lesz még kamaszjátszótér, a je-
lenlegi buszvégállomás közelében lévő területen 
pedig cirkusz „fogadására” alkalmas helyet alakíta-
nak ki. 

Rádi Attila végezetül hozzátette: a park felső része, 
ahol a már szánkózásra használt, de még teljes magas-
ságában el nem készült domb található, elsősorban 
piknikliget-pihenő jellegű lesz, míg a felsoroltak java a 
Külső Szilágyi út–Sporttelep utca–Hajló utca közötti 
részen kap helyet. A funkciók kialakításának sorrend-
jéről – tekintettel a szükséges infrastrukturális beru-
házásokra is – tavasszal születik döntés. MOA

Park minden korosztálynak
Jelenleg a tisztítás, a szemét eltakarítása és a növényzet megújítása zajlik, tavasszal 
azonban megkezdődik a minden korosztály igényét kielégítő Szilas park kialakítása.



olgárőrök és rendőrök gyülekeznek eliga-
zításra az újpesti rendőrkapitányságon. A 
teremben összesen több mint nyolcvan fő 

várakozik, közülük negyvenketten polgárőrök.

NAGYSZABÁSÚ RAZZIA
Dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest rendőrkapitánya 
ismerteti a részleteket, követelményeket: az éjszaka 
folyamán egész Újpestet bejárják, és nem maradhat 
olyan személy, akit ne ellenőriznének. Hozzáteszi: az 
akció egy országos ellenőrzés-sorozat része, a rend-
őröknél ugyanakkor nem lehet tiltott felszerelés.

A járőröket csoportba osztják, a pontos beosz-
tást már Nagy Imre százados, a rendészeti osztály 
vezetője sorolja. Lesz, aki a városból ki-, illetve vá-
rosba bevezető utakat ellenőrzi, mások az éjjel nyit-
va tartó vendéglátóhelyeket járják végig, szintén 
másik csoportok a parkolók ellenőrzését kapják fel-
adatul, de lesz gyalogos járőrözés is.

Kisvártatva parancsot olvasnak fel: az éjszakai 
razzián részt vevő polgármestert és Cserna Sándor 
közbiztonsági referenst tiszteletbeli rendőrré avat-
ják. Wintermantel Zsolt és Cserna Sándor, a két tisz-
teletbeli dandártábornok igencsak meglepődik, de 
már mindketten okleveleik birtokában vágnak neki 
az éjszakának.

A rendőrkapitány indulás előtt nyomatékosítja: 
cél, hogy híre menjen a fokozott ellenőrzéseknek, 
és ezen az éjszakán a korábbi célokkal ellentétben 
nem nyugodt, hanem akcióban bővelkedő szolgála-
tot kíván a megjelenteknek.

ESEMÉNYDÚS ÉJSZAKA
Már a kezdet izgalmasnak ígérkezik: az első járőrök 
egy férfi t és egy nőt állítanak meg az Aradi utca és 
a Lorántffy Zsuzsanna utca sarkán, akik a rendőr-
autót látva fogták sietősre. Kisvártatva két nő ér-
kezik a Lorántffy Zsuzsanna utcából, őket is megál-
lítják, elmondásuk szerint rokonlátogatáson voltak. 
Hamarosan az igazoltatottak és az egyenruhások is 
továbbállnak. Az akció reggelre meghozza a kívánt 
eredményt, az éjszaka statisztikája: ötszáz igazolta-
tás, hat elfogás, hét előállítás, az intézkedés alá von-
tak között drogosok, prostituáltak vannak. Végül, 
de nem utolsósorban körözött személyeket is elfog-
tak, továbbá tizenhárom szabálysértési feljelentés 
született, és hét esetben róttak ki helyszíni bírságot.

MEGHÁLÁLT SZOLGÁLAT
Az akcióhoz Újpest Önkormányzata élelemmel és vé-
dőitallal járult hozzá, amelyeket kedvezményes áron a 
Kakukk vendéglő biztosított a razziában részt vevők 
számára. Ezenfelül az sem kevésbé mellékes, hogy az 
önkormányzat rendszeresen támogatja a két újpes-
ti polgárőrszervezetet, amelyeknek a tagjai saját sza-
badidejükben, anyagi ellenszolgáltatás nélkül látták, 
látják el ezt a közbiztonság szempontjából korántsem 
elhanyagolható feladatot. A polgárőröknek a jóté-
konysági polgári bálon csaknem félmillió forint gyűlt 
össze. M. ORBÁN A.

Fedőneve: 
megszállás
Egész Újpestre kiterjedő rendőrségi 
akciót tartott az újpesti kapitányság 
a polgárőrökkel és néhány közterü-
let-felügyelővel közösen február 16-
ra virradó éjjel. A nyolcvannégy járőr 
huszonnyolc járművel, három rend-
számfelismerővel indult útnak. Az ak-
ciónak meglett az eredménye: ötszáz 
igazoltatás, hat elfogás, hét előállítás, 
tizenhárom szabálysértési feljelentés, 
valamint hét helyszíni bírság.
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Körzeti megbízotti 
iroda nyílt

A biztonságot 
szolgálja
Hosszú évek után ismét 
működik körzeti megbí-
zotti iroda Újpesten. A 
rendőrségi intézmény a 
Váci út 102. szám alatti 
hajléktalanszálló épületé-
ben kapott helyet és két-
hetente tartanak itt fo-
gadóórát. Az átadáson 
Wintermantel Zsolt, vala-
mint Bartók Béla, a körzet 
önkormányzati képviselője 
is megjelent. 

Dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest 
rendőrkapitánya az átadón kiemel-
te: a lépés összhangban áll mind az 
újpesti rendőrség mind a BRFK azon 
szándékával, hogy közelebb kerülje-
nek a lakossághoz. A rendőrkapitány 
szerint a Váci út 102. szám alatt meg-
nyitott körzeti megbízotti iroda kör-
zete bűnügyileg nem frekventáltabb, 
mint más terület. A helyszín előnye 
viszont hogy a káposztásmegyeriek 
és a vízművek lakótelepein élők ha-

marabb elérik a rendőrséget, de a haj-
léktalanszállón esetlegesen felmerü-
lő problémák is hamarabb kezelhe-
tők lesznek.

– Kéthetente 16 óra után tartunk 
fogadóórát, de amennyiben erre igény 
mutatkozik, az alkalmakat hetenkén-
tire sűrítjük – mondta Terdik Tamás. 
Hozzátette: az irodából internet segít-
ségével elérhető a rendőrségi adatbá-
zis, valamint fontos még, hogy a kör-
zeti megbízottak térképet kapnak, 

amelyet közzétesznek, s így az itt élők 
is tudni fogják, kihez fordulhatnak.

Pallagi Imre ezredes, a BRFK köz-
rendvédelmi főosztályvezetője fon-
tos előrelépésnek nevezte a körze-
ti megbízotti irodát, amivel a rend-
őrség a lakosság érdekeit szolgálja. 
Wintermantel Zsolt szerint az iroda 
az állampolgárok biztonságát szol-
gálja. 

Az első fogadóóra február 27-én 
16-19 óráig lesz.  MOA



A legendás újpesti Tungsram 
strand 2004 óta nem üzemel. Dr. 
Hollósi Antal, Újpest országgyűlési 
képviselője levélben fordult a tulaj-
donos General Electric vezetőjéhez, 
tegye lehetővé, hogy a strand újra 
az újpestieké legyen.

Vissza 
a Tungit!
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Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatának értelmében minden év február 25-én 
tartják Magyarországon a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Ez alkalomból Újpest Önkor-
mányzata tisztelettel várja Önt, családját, barátait az áldozatok emlékére tartandó koszorúzásra és 
megemlékezésre.

Időpont: 2012. február 25., hétfő, 11 óra.
Helyszín: IV., Mártírok utca 58. számú ház falán elhelyezett emléktábla.
A megemlékezést követően Újpest Önkormányzata 11.30 órakor a Deák Ferenc utca 23. számú há-

zon elhelyezett márványtáblánál az 1919-es Tanácsköztársaság, a kommunizmus első véres magyaror-
szági megjelenése során elhunyt újpestieknek állít emléket. Wintermantel Zsolt

Meghívó

KÜLDJÖN EGY TÖRTÉNETET! 
KÜLDJÖN EGY KÉPET!
Mi újpestiek tudjuk, hogy a Tungsram strand 
generációk számára jelentette a nyári szórako-
zás és pihenés lehetőségét. Személyes történe-
tek százai és ezrei bizonyítják, hogy működé-
se alatt majd minden újpesti megfordult ott. 
Kedves, olykor életre szóló élmények, soha el 
nem múló barátságok, örök szerelmek születé-
sének helyszíne. Kérjük, küldje el a kapcsolódó 
élményét, történetét, vagy ossza meg a Tungs-
ram strandon készült fényképét a készítés év-
számával, egy egy mondatos képaláírással, és 
így rakjuk össze újra a mozaikokat, bizonyít-
suk, hogy a Tungi valóban a miénk! A szerkesz-
tőség címe: 1043 Budapest, Tavasz u 4., I. eme-
let. E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu. 
(A papír alapú fényképeket beszkenneljük.)



A döntést a színvonalas ellá-
tás egyik zálogának tartjuk 
orvosszakmai körökben, szám-
talan előnnyel jár betegnek és 
orvosnak egyaránt – hangsú-
lyozza Molnár György, az ügye-

leti ellátást végző International Ambulance Service Kft. 
ügyvezetője. – Központi helyen leszünk, még azt az 

egysaroknyi távolságot sem kell gyalogosan megten-
niük azoknak, akik tömegközlekedéssel érkeznek hoz-
zánk. Könnyebb lesz megtalálni bennünket, hiszen a 
szakrendelő Újpest jól ismert épülete. A hétvégi ügye-
let ugyan évtizedek óta a Görgey út 43.-ban működött, 
mégis előfordult, hogy valakinek időbe telt odatalálnia. 

A helyszínen kívül az orvosi szempontok is lénye-
gesek.

– A beteg számára mindenképpen megnyugta-
tó, hogy az SZTK épületében az ügyeletes egy kar-
nyújtásnyira tudhatja maga mellett a szakrendelé-
seket. Helyben, ezáltal gyorsabban és hatásosabban 
történhet a teljes diagnózis megállapítása – szöge-
zi le Molnár György.

Megtudtuk, nappal egy, éjjel két orvos látja el felada-
tát, míg szombaton és vasárnap két orvos dolgozik. 

 – Úgynevezett sürgősségi ügyeletet biztosítunk, 
telefonhívásra háznál látjuk el a beteget,  ugyanakkor 
helyben szintén fogadjuk a bennünket felkereső pá-
cienseket. Március elsejétől a telefonszámunk válto-
zatlan marad: 369-2600. A rendelő a büfé szomszéd-
ságában kap helyet, a korábbinál szebb és nagyobb 
várakozóhelyiséget, orvosi pihenőszobát biztosítva. A 
portaszolgálat munkatársai segítenek az útbaigazítás-
ban, és természetesen a hétvégén is biztosított a be-
jutás az épületbe. Mindenképpen egy minőségi válto-
zás, amit a beköltözésünk betegnek és orvosnak egy-
aránt eredményez – mondja Molnár György. B.K.

2011. november 1-je óta van 24 órás, azaz egész 
napos háziorvosi szolgálat Újpesten. Az anyagi-
akat Újpest Önkormányzata biztosítja a kezde-
tektől fogva, hiszen az OEP ezt a feladatot nem 
fi nanszírozza. A döntéssel tehermentesítették 
a háziorvosokat, akik csak és kizárólag a rende-
lőkben lévő betegekre koncentrálhatnak, nem 
kell félbehagyniuk a rendelést, ha beteghez hív-
ják őket. Jól jártak a betegek, elég, ha az ügyele-
tet tárcsázzák, közeli a segítség. Az ügyeletet az 
International Ambulance Service Kft. látja el. A 
szolgáltató Újpest gyermeklakosságának ügyele-
tét is közmegelégedésre végzi, évek óta. 

A 369-2600 az SZTK-ban csörög
Március elsejével beköltözik a Görgey úti szakrendelő épületének földszint-
jére a 24 órás felnőtt-háziorvosi szolgálat. Az ügyeletként ismert ellátás több 
évtizednyi kényszerszünet után kerül vissza ide, az SZTK önkormányzati kéz-
be kerülése óta zajló folyamatos megújulás eredményeként. 
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Újpest!
 Hajrá 

Március elsejétől

Korszakváltás 
az újpesti 
egészségügyben
– A 2011. november elsejével megin-
duló és most az SZTK épületében he-
lyet kapó 24 órás felnőtt-háziorvosi 
szolgálatot ön korszakváltásnak ne-
vezte az egészségtervet beharangozó 
nyitórendezvényen. Mi a tapasztala-
ta az elmúlt időszakról? – kérdeztük 
Nagy István alpolgármestert.

– Talán nem veszik szerénytelen-
ségnek, amit akkor mondtam. Ugyan-
is azt a munkát, amelyet a választá-
sok óta az egészségügyi ellátás átszer-
vezése kapcsán elvégeztünk, nyugod-
tan nevezhetjük korszakváltásnak. 
Az egészségüggyel kapcsolatos, éve-
kig tartó politikai vitákat sikerült le-
zárnunk. Az új városvezetés javasla-

tára 2011 őszén megvalósult a járó-
beteg-szakellátás újpesti fenntartásba 
vétele. Ezután elkezdődött a szakren-
delő felújítása, amiről szintén elmond-
ható, hogy korszakos lépés volt, hi-
szen negyven éve vártak erre a betegek 
és az egészségügyi dolgozók egyaránt. 
Először a szakrendelő vizesblokkjainak, 
majd a homlokzatnak és a gépészet-
nek az energiatakarékos felújítása, ezzel 
párhuzamosan az elektromos hálózat 
és a betegvárók rendbetétele is meg-
történt. Az orvosszakmai programban 
megfogalmazottak szerint került sor 
az egyes járóbeteg-szakellátásoknak az 
épületen belüli áthelyezésére. Jelentős 
beruházásokkal sikerült javítani a gép-, 
műszer- és eszközellátást. Új kézi mű-
szereket kapott a sebészeti szakrende-
lés, két új ultrahangkészüléket vásárol-
tunk. A szájsebészeti szakrendelésen a 
szinte használhatatlan fogászati kezelő-
egységet cseréltük le egy korszerűbbre, 

és beszereztünk 
egy digitális fo-
gászati röntgent 
is. Jobb körülmé-
nyeket teremtet-
tünk a vérvételre 

jelentkezőknek, akadálymentesítettük 
az épületet. Lezajlott a Fóti úti tüdő-
gondozó átköltöztetése, és a napok-
ban helyezzük át a szakrendelőbe a 24 
órás központi ügyeletet is. Az egész-
ségügyi ellátás koncentrálásával rég-
óta húzódó problémák megoldására 
is törekszünk. Remélem, ettől kezdve 
megszűnnek az ügyeleti ellátás műkö-
désével, az éjszakai betegforgalommal 
kapcsolatos lakossági panaszok. Sor 
került az önkormányzat egészségügyi 
feladatainak átszervezésére is. A kép-
viselő-testület 2011. október 1. nap-
jától kezdve az Újpesti Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofi t Korlátolt Fele-
lősségű Társaságot bízta meg a járóbe-

teg-szakellátás működtetésével. 2012. 
december 1-jétől a közhasznú gazda-
sági társaság végzi az alapellátási fel-
adatok szervezését, működtetését is. 
Ezek a lépések a szakrendelőt felkereső 
betegek, a gyógyító munkát végző or-
vosok, szakdolgozók és technikai sze-
mélyzet számára teremtettek jobb kö-
rülményeket, hiszen az újpesti beteg-
ellátás minőségének javítása volt a cé-
lunk. Tudjuk, hogy vannak még prob-
lémák, elsősorban a várakozási idők-
re gondolok, összegzésként mégis azt 
mondom, hogy kiszervezése óta a já-
róbeteg-szakellátás költséghatékony 
módon, jó szakmai színvonalon mű-
ködik. Remélem, a betegek is hason-
lóan látják, és bízom abban, hogy a 
szakrendelőben dolgozók is úgy gon-
dolják, hosszú idő után először érez-
hetik a fenntartó megbecsülését, hi-
vatásuk és lelkiismeretes munkájuk el-
ismerését. U. N.

Az ügyeletes orvosi autó szolgálatban



– Igazi családi vállalkozás a miénk: 27 éve kezd-
te édesapám Pesterzsébeten, és mára az újpesti-
vel együtt két üzletünk és összesen 37 alkalma-
zottunk van. Erősségünk a választék, a mögötte 
található árukészlet, a kiszolgálószemélyzet szá-
ma, a nagy alapterület, parkolási lehetőség, a 
webáruházunk, valamint a kedvező nyitvatartá-
si idő – foglalja össze sikerük titkát Jászonyi Csa-
ba. – Ezeknek együttesen köszönhető, hogy a vál-
ságot nemcsak túléltük, de növekedtünk. Ebben 
az is közrejátszhat, hogy a kezdetek óta több lá-
bon állunk. A szakemberek mellett a lakosságot is 
ugyanolyan örömmel szolgáljuk ki, és a válság ha-
tására hirtelen csökkenő építkezések helyett fel-
virágzó karbantartási hullámot igyekszünk segíte-
ni. Nem beszélve a szolgáltatásainkról: akkumu-
látorfeltöltés, rézküszöbjavítás, hevederzár-készí-
tés, zárprogramozás, szerviz, gépkölcsönzés vehe-

tő nálunk igénybe – sorolja az ügyvezető. – Kol-
légáink mindegyike valamilyen szakterület speci-
alistája. A vásárlók szinte név szerint keresik őket, 
mert tudják, ki a kulcsmásoló, ki foglalkozik zárak-
kal, ki munkavédelemmel. Szerencsénk, hogy az el-
múlt öt év alatt biztos háttérrel rendelkeztünk, a 
pesterzsébeti üzletünk forgalmának köszönhető-
en ugyanis volt miből fejlesztenünk. Hozzáteszem: 
marketingre egy fi llért nem költöttünk, amióta Új-
pesten megnyitottunk, egyszerűen erre nem ma-
radt keret. Kizárólag szájhagyomány útján ismertek 
meg minket, és mára szinte versenytárs nélkül ma-
radtunk, ami minden hirdetésnél többet elmond 
– teszi hozzá Jászonyi Csaba. G.R.

Made in 
Újpest

Ezermesterek kincsesbányája  
Öt esztendeje nyitott meg a Fóti út és a Nádor utca sarkán a Szögker szaküz-
let, a barkácsolók-szakemberek kincsesbányája. Mára szinte vetélytársak nél-
kül maradtak. Jászonyi Csaba ügyvezető szerint sikerük titka, hogy választé-
kuk a kis barkácsboltok és a nagy szakáruházak között helyezhető el, viszont 
az utóbbival ellentétben a vevőkkel egyenként és személyesen foglalkoznak.

A tizesvillamos
az Újpesti 
Naplóban
4. rész: Utak, sínek, 
vonalak találkoznak 
A Kassai (volt Bán Tibor, előtte szintén Kassai) és Ár-
pád út sarkán van egy kis bőrdíszműbolt. Ajtónyi ki-
rakatában mindig fi nom választékot kínál. Amióta vi-
lág a világ! Nem kizárt, hogy annak idején Árpád és 
vezérei ott vették tarisznyáikat és tegezeiket, ezért 
lett Árpád út az Árpád út. Utána a valamikori IKV 
(Ingatlankezelő Vállalat) semmitmondó épülete állt, 
ahol a bérlakások ügyeit-bajait intézték. Úgy, ahogy… 

De már ott is volt a 10-es a főmegállóban, ahol az 
Árpád és István út, azaz a 43-as busz, az 55-ös és a 
12-es villamos is keresztezték egymást Angyalföld, 
Rákospalota és Megyer között. 

E központ szíve az Állami Áruház volt (ma Új-
pesti Áruház), amely 1952-ben épült, és „címsze-
replője” az akkori Latabár-fi lmnek. Az épület kétol-
dalas árkádsorával kedvelt randevúhelye volt a sze-
relmeseknek. „Az „Államinál”, illetve „az Állami-sar-
kon”. Az ilyen randiegyeztetés Újpesten úgy hang-

zott, mint az, hogy „hétre ma várom a Nemzetinél” 
vagy „legyen a Horváth-kertben Budán”.

A járda szélén jó ideig állt egy közlekedési irányí-
tótorony is, amelyből akkoriban a villanyrendőrt 
vezényelték. A szemközti, a 10-esből bal oldalinak 
számító sarkot a Diamant-palota (mi már Meinl-
háznak ismertük) díszíti. Szó szerint, hiszen az ele-
gáns bérház magában hordozza a 20. század első év-
tizedeire jellemző újpesti polgárosodás minden ele-
ganciáját. Távolban, az „új” Ady mögött pedig ott a 
„Könyves”, a Könyves Kálmán Gimnázium. 

A Meinl-ház látványától nem marad el az áruház 
piac felőli „szomszédja”, a Cyklop-ház sem, egyik sar-
kán a volt Ápisszal, a másikon immár a volt hentes-
üzlettel, amelyet minden régi újpesti „Antal-hen-
tes”-ként fog emlegetni, bármi legyen is új funkciója. 

És látszik Budapest – sőt talán az ország – leg-
szebb közigazgatási épülete, az újpesti városháza! 

Valódi jelkép, amelynek a látványa mindenkit le-
nyűgöz. Dísztermében egyszer Bartók Béla hangver-
senyezett. 

Az „Államival” és a Meinl-házzal szemközti két sa-
rok sorsa viszont kalandok kalandja. Ahol ma is az 
egyik nagy élelmiszeráruház-lánc üzlete áll, ott az-
előtt is hétvégi bevásárlásokra alkalmas „nagyközért” 
(„…az Államinál”) várta a vásárlókat. A mai változat 
annál sokkal nagyobb! A térnyeréssel – raktár, rám-
pa, rakodótér, beálló stb. – az élelmiszer-kereskede-
lem elfoglalta a leharcolt, salakos kézilabdapálya he-
lyét, ahol fagyos teleken korcsolyázni lehetett, egyéb-
ként alsóbb osztályú női kézilabdameccseket (fordu-
lókat, villámtornákat) rendeztek rajta, salakját ne-
megyszer pöttyözték sérülésből eredő vércseppek a 
női gladiátorok összecsapása nyomán.

A „nagyközérttel” szembeni sarkon volt a város-
résznek talán a legforgalmasabb kocsmája, a hajda-
ni „Aranyhorgony”, amely a címerjelvényről kapta a 
nevét, de amikor Újpest a főváros IV. kerülete lett, 
„visszazüllött” számozott talponállóvá, majd büfé 
lett belőle. Főleg süteményt forgalmazott (itt ké-
szült a híres-nevezetes Újpest-szelet. A szerk.), vé-
gül elbontották házastól, mindenestől. 

Ma autóbusz-végállomás és kiszolgálóhelyiségei 
töltik ki az amúgy kicsit üresnek tűnő telket. Ezért 
odalátszik mögüle a Kassai utca sarki „örök” zálog-
ház, ma turkáló. Egy időben a sarkon állították fel 
Újpest karácsonyfáját.  RÉTI JÁNOS

 a www.tizesvillamnos.eoldal.hu szerzője

A villamos esti fényben
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A Szögker szaküzlet címe: Budapest IV., 
Fóti út 87. Tel.: 3-999-999.



Nagyböjti útmutató

Önnevelés 
és szolgáló 
szeretet 
Beköszöntött a nagyböjt ideje, amely-
nek lényege a megtisztulás, felkészü-
lés a húsvétra, Jézus Krisztus feltáma-
dására. Természetesnek tartjuk, hogy 
testi egészségünk érdekében időn-
ként tartózkodjunk bizonyos ételek-
től, italoktól, ám lelki egészségünk 
ugyanúgy törődést igényel. Ennek ká-
rosodása, sérülése sokszor fájdalma-
sabb, és időnként visszahat testünkre 
is – fogalmaz dr. Gerber Alajos világi 
hitoktató, Újpest díszpolgára.

A keresztények két fő böjti időszaka a karácsonyt 
megelőző advent ideje és a húsvét előtti negyven 
nap. Utóbbit, a Jézus negyvennapi pusztába vo-
nulásának, majd kínszenvedésének, keresztútjának 
emlékezetére szentelt negyvennapos időszakot ne-
vezzük nagyböjtnek. A böjt vallásos gyakorlata a 
bűnbánatot, az áldozathozatalt és a megtisztulást 
szolgálja – idézi fel a tudnivalókat dr. Gerber Alajos.

„Van testi böjt, van lelki böjt is. Az a testi böjt, 
amikor a gyomor tartózkodik az ételtől, italtól. A 
lelki böjt az, amikor a lélek megtartóztatja magát a 
rossz gondolatoktól, cselekedetektől, szavaktól. Az 
a jó böjtölő, aki minden rossztól eltávolodik” – fo-

galmazott korábban egy görögkeleti atya, Zádoni 
Tichon – folytatja a hitoktató.

Divattá vált fogyókúra gyanánt is böjtölni, de 
ezek csak a testre vonatkoznak, s nem járnak együtt 
lelki megújulással. Az igazi böjt pedig megtisztulást 
jelent, tartózkodást, egyedüllétet. Belső rendrakást, 
testben is, lélekben is és szellemünkben is.

– A sportolók is a nagy megmérettetések előtt fe-
gyelmezett élettel készülnek a várhatóan sikeres ver-
senyre. Természetesnek tartjuk, hogy testi egészsé-
günk érdekében időnként tartózkodjunk bizonyos 
ételektől, italoktól, ám lelki egészségünk ugyanúgy 
törődést igényel. Ennek károsodása, sérülése sok-
szor fájdalmasabb, és időnként visszahat testünk-
re is. A feltámadás örömét megelőzte a Megváltó 
szenvedése, mi sem kerülhetjük el – hangsúlyozza 
dr. Gerber Alajos, aki húsz éve hitoktató.

– A nagyböjt ideje igazán alkalmas az önvizsgálatra. 
Fontos kiderítenünk, hogy tudunk-e uralkodni ösztö-
neinken, indulatainkon, rosszra hajló természetünkön. 
Meg kell szereznünk a készséget, hogy szabadon tegyük 
a jót, és erényes emberek legyünk. Szavainkkal is szük-
séges időnként böjtölnünk, megelőzve, hogy másokat 
megjegyzéseinkkel esetleg megbántunk. Majd hozzáte-
szi: az önnevelés életre szóló feladat. A nagyböjti idő kü-
lönösen alkalmas a tudatos önnevelésre és a mások felé 
megnyilvánuló szolgáló szeretetre. Tegyük a környeze-
tünkben élőknek örömtelibbé az idei húsvétot! G. R.

Kupakból sosem elég

Újabb 
nemes célért 
gyűjthetünk 
A tavalyi Családi napon elindított ku-
pakgyűjtési akció decemberre az új-
pestiek közös sikere lett. Több mint 
tízezer kiló műanyag kupak gyűlt ösz-
sze, és így Imike karácsonyra meg-
kaphatta a júniusban célként kitű-
zött járássegítő gépet.

Halassy Olivér Sportközpont és az Újpesti
Cseriti kezdeményezése összehozta az újpesti-
eket, és a legkisebbeket is megtanította arra, 

hogy az összefogás révén az apró segítségek össze-
adódnak, korábban elérhetetlennek tűnő célok való-
sulnak meg. A kupakok gyűjtése sok újpesti számára 
vált a mindennapok részévé, és azt is elérte, hogy a sze-
lektív hulladékgyűjtésre neveljen minden korosztályt. 

Aki továbbra is szívügyének érzi az akció tá-
mogatását, az idén Marcinak, annak a12 éves 

kisfi únak segít, aki súlyos agyvérzés következté-
ben halmozottan sérült, sem ülni, sem állni nem 
tud. Megrövidült izmai és féloldalas csípője mi-
att újabb komoly műtét vár rá, amit szülei inkább 
elkerülnének. A műtétet kiváltó refl exterápiától 
gyermekük testtartásának javulását remélik, és 
arra is látnak esélyt, hogy Marci egyszer majd láb-
ra áll.

A rendszeres fejlesztés nagyon megterheli a csa-
ládi kasszát, nagymamája ezért kért segítséget a 
Cseritin keresztül minden újpestitől. Mivel a gyűj-
tőpontok az előző gyűjtés lezárása óta is folyama-
tosan fogadják a kupakokat, hamarosan elindul-
hat a Marcit támogató első szállítmány a csömöri 
műanyag-feldolgozóba. Az Újpesti Cseriti minden-

kit arra biztat, hogy fogjunk össze ismét az új 
célért, azért, hogy Marci egy évig biztosan 

járhasson terápiára.
2013-ban is gyűjtsük össze Újpest 
összes kupakját!  U. N.

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

Attila u. 82.)
•  Fodrászszalon (1045 Budapest, Virág utca 7.)
•  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1042 Budapest, Ki-

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

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

patak u. 2.)
•  Káposztásmegyeri Református Egyházközség (1048 

Budapest, Bőröndös utca 17.)
•  Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Iroda (1048 Bu-

dapest, Hajló utca 42–44.)
•  Kézimunka-birodalom (1042 Budapest, Árpád út 39.)
•  Kölyökpark (1047 Budapest, Attila u. 156–158.)
•  Manó Módi gyermek- és babadivatbolt (1048 Buda-

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

Csíkszentiván u. 1.)
•  Polgármesteri Hivatal (1041 Budapest, István út 14.)
•  Újpest FC Shop (1044 Budapest, Megyeri út 13.)
•  Újpesti Piac (1042 Budapest, Szent István tér 12.)
•  UTE (1044 Budapest, Megyeri út 13.)
•  UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. (1042 Buda-

pest, Munkásotthon u. 66–68.)
•  Vadgesztenye cukrászda

(1046 Budapest, Telkes 
utca 14.)

Aki szeretne gyűjtőpontként 
csatlakozni, jelentkezzen a 06-
70 397-0729-es telefonszámon!
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A nagyböjt ideje alkalmas az önvizsgálatra 
– mondja a hitoktató
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legutóbbi győztesként a Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium rendezhette meg 
a jubileumi Újpesti Helytörténeti Vetélke-

dőt. A megmérettetést ezúttal ünnepség is kísér-
te, amelynek keretében a résztvevők és a vendégek 
visszaidézhették az elmúlt időszak meghitt pillana-
tait. Köszöntőjében Wintermantel Zsolt elmond-
ta: a város országszerte híres arról, hogy milyen ko-

moly szakmai színvonalon végzi helytörténetének 
ápolását, kutatását, az ismeretek átadását az új ge-
nerációnak, amire a mai vetélkedő is jó példa.

A megnyitón lejátszották Kadlecovits Géza hang-
üzenetét. Újpest díszpolgára, helytörténeti kutató 
felidézte, hogy húsz esztendeje ilyenkor, az első ve-
télkedőn hatvan gyerek mérte össze tudását, akiket 
azóta közel ezer diák követett.

A megnyitót követően a diákokat izgalmas fel-
adatok várták, köztük honismereti keresztrejtvény, 
„igaz-hamis” állítások sora, egy képzeletbeli inter-
jú elkészítése egy olimpikonnal, újpesti idegenveze-
tés. Ezt követően elsőként a zsűri értékelte a csa-
patok által előzetesen leadott tematikus, látványá-
ban, szövegezésében a húszas-harmincas évek Új-
pesti Naplóját idéző, mai újságot is.  G.R.

GYŐZTESEK ÉS HELYEZETTEK:
1. hely: Könyves Kálmán Gimnázium 
2. hely: Babits Mihály Gimnázium és Karinthy 
Frigyes Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola
3. hely: Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnázium 
4. hely, megosztva: Benkő István Református Ál-
talános Iskola és Gimnázium és Kanizsay Doroty-
tya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
5. hely, megosztva: Bródy Imre Gimnázium és 
Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakkö-
zépiskola és Gimnázium.

 (Részletes beszámoló: www.ujpest.hu) 

Éppen olyan népszerű, 
mint hajdanán

Jubileumi 
honismereti
vetélkedő
Huszadik alkalommal mérték ösz-
sze tudásukat, ezúttal a középisko-
lák csapatai, az Újpesti Helytörténeti 
Alapítvány által szervezett helytör-
téneti vetélkedőn, február 13-án. 

A

Akinek kétezer cipője van
Majd harminc éve kapott Szulovszky Zoltánné Éva egy keleti papucsot mintá-
zó, fémből készült hamutartót. Volt már akkor bolgár cserép-, lengyel fafaragott 
bocskora. Adódott az ötlet: cipőnek látszó tárgyak gyűjtésébe kezd. Az Újpesti 
Városvédő Egyesület tagja nemrégiben a klubtársait látta újpesti lakásában ven-
dégül, és megmutatta, hová is vezetett a gyűjtőszenvedélye, milyen ajándékokat 
kapott, és mit vásárolt az eltelt évtizedekben.

Ma ugyanis kétezer kiscipő száz, cipő ihlette kisszobor van a gyűjteményében. 
Használati céljukat tekintve is meghaladják a százfélét, az említetteken kívül: vi-
rágcserép, karácsonyfa, szappan, fogkefetartó, telefon, USB, gyerekjáték, retikül 
stb. található nála. Éva asszony nagyon szereti együtt tudni a sokféle kedves tár-
gyat. Hálásan gondol azokra, akik meglepték az ajándékokkal, és örömmel fo-
gadta a klubtagok látogatását is.  B.
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Találkozások nyugdíjasokkal
Informatív és jókedvű programsorozatot indított útjára az önkormányzat az újpesti nyugdíjasok-
nak, Találkozások címmel. Az első klubdélutánt az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Bársony-
szív Idősek Klubjában tartották, a városközponti választókerületek önkormányzati képviselőinek 
részvételével.

A február 19-én tartott műsor a húsvétról és a böjtről szólt, ezek kapcsán Lettner Annamária dietetikus-
természetgyógyász beszélgetett a jelenlévőkkel a Király utcában. Elsőként Ozsváth Kálmán önkormányza-
ti képviselő lépett a mikrofonhoz, és a témához illően bibliai idézettel nyitotta meg a délutánt, és egyben 
az ő szavai is zárták azt. A meghívott vendéggel Krizsik Alfonz színművész beszélgetett, az előadást, illet-
ve a délutánt többek között Ady Endre- és Wass Albert-versrészletek gazdagították. A találkozón Koronka 
Lajos, Balázs Erzsébet és Hladony Sándor önkormányzati képviselők is részt vettek. Jelenlétük azért fontos, 
mert a most elkezdődött programsorozat jó alkalom arra, hogy az idősek személyesen találkozhassanak 
képviselőikkel. M. O. A.
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A győztes csapat

Lehetőség a találkozásra
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verseny telt házas volt, 104 ifjú verseny-
ző vett részt. Az indulókat nemek sze-
rint 5-5 kategóriába osztották A–D cso-

portig, illetve létrehoztak egy K mint kísérőcso-
portot a szülők számára is. A rendezvény színvo-
nalas volt, barátságos légkör fogadta az érkező-
ket, s díjakkal is jutalmazták a jól teljesítő gye-
rekeket. Az első három helyezett csoportonként 
és nemenként érmet és oklevelet kapott, illetve 
minden résztvevő emléklappal és sakkújsággal 
gazdagodott. 

– Bár először vagyunk még csak itt, nagyon jól 
éreztük magunkat, a rendezés is kitűnő volt – nyi-
latkozta a bronzérmes Heizl Zsófi a és a szintén jól 
szereplő Heizl Balázs édesanyja. 

Újpest polgármestere védnökként köszöntötte a 
helyezetteket és átadta a díjakat. Utalt arra, hogy 
maga is szereti a sakkot, s hosszú évek után nyá-
ron, a Szent István téri Bajnokteraszon sikerült újra 
e sportnak hódolnia. 

A rendezvény végén a szervezők köszönetet 
mondtak a résztvevőknek, illetve Újpest Önkor-
mányzatának, amiért lehetővé tették a rendezvény 
létrejöttét.  K. G. G.

Éremmel, 
oklevéllel 
díjazták őket 
„Véleményem szerint a sakk egy olyan 
sportág, amelynek segítségével min-
denféleképpen lehet azokat a tulaj-
donságokat fejleszteni, amelyek az élet 
minden területén a segítségünkre le-
hetnek” – mondta Wintermantel Zsolt 
az eredményhirdetés előtt a február 
16-án megrendezett Újpesti Gyermek 
Grand Prix 2013 sakkversenyen. Az 
ÚKSE Sakkszakosztály által szervezett 
rendezvényt a Könyves Kálmán Gim-
názium dísztermében tartották.

A

Február 28. és március 3. között ren-
dezi meg immár hagyományosnak 
mondható vasútmodell-kiállítását az 
1-es Villamos Klub, Villamos- és Vas-
útmodellező Egyesület az Újpesti Kul-
turális Központ Lóverseny téri Közös-
ségi Házában.

– Koncepciónk, hogy izgalmas és szórakoztató, nem 
szakmai kiállítást szervezzünk, elsősorban lelkes 
gyermekek számára – mondta Kovách László szer-
vező, az egyesület elnöke. Hozzátette: minden, így 
a most következő kiállítás is tartogat újdonságot. 

Bár az egyesület elsősorban villamosbarátokból 
áll, villamos- és vasútmodelleket egyaránt ki fognak 

majd állítani, már csak azért is, mert utóbbiakból 
több mint százszor annyi kapható.

Érdekesség még, hogy egyesületünknek van a 
leghosszabb H0-s (a valós méreteket nyolcvanhe-
tedére modellező) villamosmodell-pályánk. Emel-
lett nem elhanyagolható az idén is kiállítandó 
legóterepasztal, ahol ugyancsak a közlekedést mo-
dellezzük, és idén is lesz legókincskereső, amikor az 
elrejtett, oda nem illő játékfi gurákat kell majd meg-
keresni.

Kovách László megjegyezte, szerencsé-
re Újpest hálás közönség, szívesen járnak vissza 
Káposztásmegyerre, a gyerekek úgyszintén kíván-
csiak; volt olyan év, hogy több mint húsz osztály ke-
reste fel a vasútmodell-kiállítást. A szervezők remé-
lik, hogy ez a jó hagyomány idén sem szakad meg.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármes-
ter személyesen adta át a városhá-
zán az újpesti diákösztöndíjakat ti-
zenöt arra érdemes tanulónak, aki-
ket sorozatban mutatunk be az ol-
vasóknak.

Ahogyan korábban megírtuk, négy 
kategóriában, tizenöt arra érdemes fi -
atal vehetett át ösztöndíjat a városhá-
zán még tavaly. A tizenötből két tanu-
ló kapott Bene Ferenc sport diákösz-
töndíjat, köztük Bővíz Marina, a Károli 

Gáspár Református Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kara pszichológia sza-
kának III. évfolyamos hallgatója. 

Marina 2011-ben a kendó-Európa-
bajnokságon egyéniben III., csapat-
ban II. helyezést ért el. A Kendó Or-
szágos Egyéni Bajnokságon 2010-ben 
és 2011-ben is I. helyezett lett és a 
2012-es versenyt is megnyerte.

 M. O. A.

Legóvárossal és vasútmodellekkel 
várnak a villamosbarátok

Újpest diákösztöndíjasai – 8. rész

A kendó újpesti bajnoka



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 
március 7-én, csütörtökön 16–17 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda (1042 Bp., 
Árpád út 56.). Bejelentkezés: H–P 11-től 18 
óráig a 369-0905-ös telefonszámon. 

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Március 20-án, szerdán 18-tól 19 
óráig ingyenes jogi tanácsadást 

tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: 
Fidesz-iroda (1042 Budapest, Árpád út 
56.). Bejelentkezés: H–P 11-től 18 óráig a 
369-0905-ös telefonszámon.

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
február 25-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 
56. Tel.: 369-0905. Németh Edit Éva, 
Hladony Sándor Gyula önkormányzati 
képviselők március 4-én, hétfőn 17-től 18 
óráig tartanak fogadóórát. Balázs 
Erzsébet, Ozsváth Kálmán képviselők 
március 4-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tarta-
nak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-0905. 
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányza-
ti képviselők március 11-én, hétfőn 17-től 
18 óráig; Bartók Béla önkormányzati kép-
viselő március 12-én, kedden 18-tól 19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., 
Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

MEGHÍVÓ
Balczó Zoltán Újpesten!
Szeretettel meghívjuk Önt és ked-

ves családját a Kiút a gyarmati helyzetből 
című rendezvényünkre. Vendégünk: 
Balczó Zoltán, az Országgyűlés és a 
Jobbik alelnöke. Házigazda: Pajor Tibor 
önkormányzati képviselő. Helyszín: 
Újpesti Polgár Centrum, 1042 Bp., Árpád 
út 66. Időpont: 2013. március 2. (szom-
bat), 16 óra

EMLÉKEZZÜNK!
Kérjük Újpest lakóit, hogy a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapján, febru-
ár 25-én este tegyenek ablakukba egy-
egy égő gyertyát, így emlékezzünk az 
ordas eszme több mint százmillió áldo-
zatára.
 
TISZTELT BARÁTAINK!
Irodánk minden pénteken 17 és 18 óra 
között tart nyitva. Kérjük Önöket, 
vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy 
minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Budapest, Szent 
László tér 7. Tel.: 06-70-372-3119, 06-70- 
381-8193

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

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati kép-

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő (LMP), fenntartható fejlődési 
tanácsnok fogadóórája minden szerdán 
18–19 óra között, vagy előzetes egyeztetés 
alapján bármikor.
Újpesti LMP-iroda: 1041 Budapest, István 
út 22. Tel.: 06-20 390-0566. E-mail: ujpest@
lehetmas.hu. Honlap: ujpest.lehetmas.hu. 
Facebook.com/LMPujpest

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-
as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
369-4205-ös telefonszámon, hétköznap 
14-től 17 óráig hívható – bármikor; Szabó 
Gábor önkormányzati képviselő minden 
hónap első hétfőjén 17-től 18 óráig az 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szerve-
zeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak 
fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati 
képviselő minden hónap első szerdáján 17 
órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban 
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ!
Szeretettel meghívjuk Önt hagyományos 
nőnapi műsoros délutánunkra március 7-én 
(csütörtökön) 16 órára az Ady Endre 
Művelődési Házba (IV., Tavasz u. 4.), ahol 
Kovács Róbert operett- és sanzonműsorát lát-
hatják. Rendezvényünk védnökei: dr. Trippon 
Norbert kerületi elnök és Kiss Péter ország-
gyűlési képviselő. Az MSZP kerületi irodájá-
ban lehet a jegyeket átvenni (IV., Nádor u. 1.) 
február 25-től 14 és 17 óra között.

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

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányza-
ti képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormányzati 

képviselő, a Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzat elöljárója minden hónap 2. 
hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Bp. IV., Hajló u. 42–44., a TRÖK 
helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. hétfő-
jén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Homoktövis Általános Iskola. 
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Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� Újpesti Téli Fesztivál. 
„Természetes kontraszt” – 
Csillag Körtvélyesi Anikó grafikus-
művész kiállítása február 25-ig. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház
� Nimród fotókiállítás. A 2012-
es év legjobb képei. Március 2-ig, 
mindennap 9-től 18 óráig. Ifjúsági 
Ház, Új Galéria
� Fától fáig. Dávid László festő és 
Sárai Nándor fafaragó kiállítása. 
Február 21-től március 3-ig. 
Újpesti Polgár Centrum, Újpest 
Galéria
� Vasútmodell-kiállítás. Február 
28-tól március 3-ig. Az 1-es 
Villamos Klub és a Vasútmodellező 
Egyesület kiállítása. Lóverseny téri 
Közösségi Ház
� A természet csodái – kiállítás 
és vásár. Február 24-ig, naponta 
9.00–18.00 óra között az Ifjúsági 
Házban
� Az újpesti rajztanárok kiállí-
tása. Megnyitó: február 25-én 17 
órakor. Megtekinthető március 
10-ig mindennap 9-től 18 óráig. 
Ifjúsági Ház, Új Galéria

HETI PROGRAMNAPTÁR 
Február 22., péntek
MEGEMLÉKEZÉS
� 9.00–13.00: Sándor István, már-
tír szalézi szerzetes tiszteletére 
rendezett emlékülés. A Don Bosco 
Szalézi Társasága és a Terror Háza 
Múzeum programja. Terror Háza 
Múzeum (Budapest, VI., Andrássy 
út 60.)

BALKÁN EST
� 18.00: Az Újpesti Bolgár, Görög 
és Szerb Nemzetiségi Önkormány-
zatok Balkán estje. Ady Endre 
Művelődési Ház

Február 23., szombat
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00–12.00: Családi matiné 
és játszóház. Macskakirály. A 
Pódium Színház előadása. 
Lóverseny téri Közösségi Ház

Február 24., vasárnap
SZÍNHÁZ
� 18.00: Paul Gerardy–Cole 
Porter: Huzavona. Zenés est. 
Újpesti Polgár Centrum

ZENÉS EST
17.00: Zenés, táncos est a Szilver 
zenekarral. Ady Endre Művelődési Ház 

Február 27., szerda
ISKOLÁSOKNAK
� 13.00–16.00: Lázár Ervin-
napok. Február 28-ig. Ifjúsági Ház

Összeállításunk nem tartalmazza 
a teljes kínálatot. Kérjük, érdek-
lődjön az intézményeknél is! 

ELŐZETES
SZÍNHÁZ
Újpest Színház-bérlet. Az Ady 
Endre Művelődési Házban:
2. előadás, március 16., szombat, 
19.00: Strand: Karrier Komédia. 
Szatirikus vígjáték két részben. A 
Száguldó Orfeum vendégjátéka
3. előadás, április 13., szombat, 
19.00: Szigeti Ede: Liliomfi. A 
Turay Ida Színház vendégjátéka
4. előadás, májusban: Topolcsányi 
Laura: Szellem a spájzban. 
Kísértetkomédia. A Turay Ida 
Színház vendégjátéka

Bérletek rendelhetők személye-
sen az Újpesti Kulturális Központ 
– Ady Endre Művelődési Házban 
vagy a 231-6000-es telefonszá-

mon. A bérlet ára: 1–9. sor 8000 
Ft; 10–15. sor 7000 Ft. Az előadá-
sokra jegyek is válthatók, 2200 és 
2500 Ft-os árban.

SZÍNHÁZI AJÁNLAT
Március 10-én, 17 órakor: Szabó 
Magda: Az ajtó. Felolvasószínházi 
est. Monodráma Havas Judit elő-
adásában. Újpesti Polgár Centrum

MAGYAR NÓTA
Március 8-án, 15 órakor: „Magyarok 
szép hazája…” Ünnepi nótagála. 
Fővédnök: dr. Molnár Szabolcs alpol-
gármester. Társszervező: Újpesti 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
Ady Endre Művelődési Ház

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
Babavilág, bababörze: március 
9-én, szombaton 9-től 13 óráig. 
Kizárólag kismamák, anyukák, 
nagymamák részére kínált lehető-
ség bébi- és gyerekruhák, babako-
csik stb. árusítására. Asztalfoglalás: 
február 25-én 8.30-tól a Lóverseny 
téri Közösségi Házban.

TANFOLYAM
Baba-mama torna keddenként és 
csütörtökönként 8.30-tól 9.30-ig a 
Lóverseny téri Közösségi Házban. 
Információ: 06-70 295-7993

JÓTÉKONYSÁGI 
ADOMÁNYGYŰJTÉS 
A Fidelitas újpesti csoportja és a 
Nemzetpolitikai Munkacsoport 
adománygyűjtést szervez a hátrá-
nyos helyzetben lévő területeken 
élő moldvai csángók részére. Bí-
zunk benne, hogy Ön is talál ott-
honában jó állapotban lévő, hasz-
nálható minőségi ruhaneműt, il-
letve tartós élelmiszert vagy higi-
éniai eszközöket, amelyeket szí-
vesen felajánlana adományként. 
A gyűjtés időszakában természe-
tesen fogadunk használható mi-
nőségű könyveket is.

Támogassa Ön is kezdemé-
nyezésünket, mert minden segí-
tő kézre szükség van! Az adomá-
nyokat az újpesti Fidesz-irodában 
– 1042 Budapest, Árpád út 56. I. 
emelet – lehet leadni 2013. már-
cius 13-ig. Bővebb információ: 
Fidelitas, Újpest, 06-20 375-0345.

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A Budapest-Káposztásmegyeri 
Református Egyházközség jóté-
konysági ruhaakciót rendez a 
Bőröndös utca 17. szám alatti 
református templomban márci-
us 4-én, hétfőn és 5-én, kedden 
10-től 18 óráig. Mindenkit szere-
tettel várnak!



A Drámapedagógiai Nevelést Segítő (DNS) Alapít-
vány azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a gyer-
mekek személyiségfejlődését, hasson a kulturális 
és művészi látókörükre. A DNS művészeti iskolája 
– amelynek művészeti vezetője Őze Áron, a névadó 
fi a, a Magyar Színház igazgatója – több korcsoport-
ban indította a tanfolyamot az Ady Endre Művelő-
dési Ház felkérésére. Az első korcsoportba 7–9 éve-
sek, a másodikba 10–13 évesek jelentkeztek. A kö-
zépiskolás csoport még nem indult el, mert nem je-
lentkeztek elegen, de a szervezők továbbra is várják 
az érdeklődőket.

„Ez olyan, heti kétszer negyvenöt perces foglal-
kozás, ahol a drámajáték csak egy eszköz, de va-
lójában a gyerekek személyiségét fejlesztjük, és a 
kommunikációs képességüket. A színjáték segítsé-
gével növeljük bátorságukat, önbizalmukat, hogy 
ki tudjanak állni mások elé, sőt ki tudjanak állni 
magukért. Azaz olyan képességeiket fejlesztjük, 
amelyeket az élet minden területén tudnak hasz-
nálni” – mondta Katona Zsuzsa drámapedagó-
gus, az alapítvány kuratóriumának elnöke. Hozzá-
tette, a tréning hangsúlyozottan nem színészkép-
zés. A színházi jellegű tréningek során a gyerekek 

különféle szerepekbe bújhatnak, megtanulhatnak 
szépen beszélni, és talán a legfontosabb, hogy kép-
zett drámapedagógusok segítségével felszabadul-
tan játszhatnak. J. M.

kórusnak a kezdetekkor mindössze nyolc 
tagja volt, ma már több mint harmincan 
vannak. Minden évben koncerttel ünneplik 

meg a születésnapjukat. Február 17-én idén is visz-
szatekintettek az elmúlt öt évre, és főleg kedvenc 
műveiket adták elő. Az Adorate egy amatőr kó-
rus, de magas színvonalon követi a magyar kórus-
hagyományokat. Repertoárjuk alapja a reneszánsz 
muzsika, de énekelnek gregorián, barokk, klasszi-
kus és romantikus alkotásokat, valamint 20. száza-
di és kortárs műveket is. Nem véletlen, hogy évről 
évre telt házas koncerteket adnak, többek között 
az Újpesti Karácsonyi Vásár idején is, a városháza 
dísztermében.

„Szép mérföldkő nekünk ez a születésnap. Nagy 
öröm, hogy a kórus már öt évet megélt, lassan isko-
láskorba lép, és évről évre fejlődik. Köszönetet kell 
mondanom a támogatásért Újpest Önkormányza-
tának és az Ady Endre Művelődési Háznak, amely 
a kezdetektől befogadott minket, otthont, próba-
helyet biztosított nekünk” – mondta Aranyossyné 
Bondi Judit, a kórus alapítója, az Adorate Művésze-
ti Egyesület elnöke.  J.

A Paul Geraldy írásaiból 
szerkesztett, egymásra épü-
lő, olykor ironikus jelenetek-
ből álló, kétszereplős elő-
adást Holl Zsuzsa és Végh 
Péter játssza. A zenés estben 
a szöveget kiegészítik, alátá-
masztják Cole Porter dalai.

A szövegkönyvet Holl 
Zsuzsa már tíz éve szerkesz-
tette, de az előadás csak 
most valósul meg, azaz az 
újpestiek egy premiert lát-
hatnak. 

„Azért fogtak meg különösen 
Geraldy versei, mert ugyan a múlt 
század harmincas éveiben íródtak, 
de érvényesek a ma emberére is. Sőt 
manapság egy kapcsolat létének 
megkérdőjelezése sokkal gyakoribb, 
mint régebben. Geraldy nagyon érzi 
a férfi -nő kapcsolatok szövevényes 
bonyolultságát. A Porter-dalok meg 
valahogy természetesen folytatják a 
szövegeket, szinte kinő a prózából a 
zene” – mondta Holl Zsuzsa. 

A előadásban Bíró Péter zongorá-
zik. J.M.

Adorate szülinapi koncert 
2008-ban, a reneszánsz évében jött létre az újpesti Adorate kórus. Február 
17-én ünnepelték ötödik születésnapjukat, és a városháza dísztermében ad-
tak ünnepi koncertet a Presto Kamaraegyüttessel. 

Férfi  és nő örök küzdelme

Huzavona 
Férfi ak és nők örök küzdelmét, kap-
csolatuk szövevényes belső világát 
mutatja be a Huzavona (mozaikok a 
férfi  és a nő életéből) című zenés est, 
amelyet február 24-én láthat az új-
pesti nagyérdemű az Újpesti Polgár 
Centrumban.
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A

Színjátszásról kicsit másképp
Ezzel a címmel indított drámajáték- és színjátszás-kommunikációs képzést 
általános és középiskolás diákoknak az Őze Lajos Művészeti Iskola az Ady 
Endre Művelődési Házban. 

„A képzés az élet minden 
területén hasznos”

Holl Zsuzsa újpesti 
premierre készül

Az Adorate kórus a Városháza dísztermében adventkor



z eseményen részt vett többek közt Gyökössy 
Dóra, Bandi bácsi lánya, Wintermantel Zsolt, 
dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő, 

Hladony Sándor önkormányzati képviselő, valamint 
László Tamás, Rákospalota polgármestere.

A megemlékezésre a templom megtelt. Megnyitó-
ként a nagyra becsült tiszteletes úrról, Újpest díszpol-
gáráról hallhattunk néhány szót, majd Móréh Tamás 
kántor orgonajátékát élvezhettük. Ezt a koszorúzás 
követte. A virágokat a templom gondnoka és Keszely 
János jegyző közösen helyezték el. Reményik Sándor 
Kegyelem című versével folytatódott a megemléke-
zés, Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő előadásában. 

Ezután ismét orgonajáték következett, majd a meg-
emlékezők egy „digitális” prédikáció szemtanúi lehet-
tek, ugyanis Bandi bácsi egy 1992-es prédikációját ját-
szották le. A szószék felé vetítették ki, így olyan ha-
tást keltett, mint ha valóban ő állt volna közöttünk. 
Gyökössy tiszteletes prédikációjában az örök életről 
beszélt: „Meghalás van, de halál nincs”. Végezetül le-
ánya, Gyökössy Dóra megköszönte a résztvevőknek, 
hogy eljöttek, majd ezzel a gondolattal zárta a megem-
lékezést: „A keresztény ember nem lehet savanyú. Bol-
dognak és büszkének kell lennie saját hitére.”  K. G. G.

Emlékülés Sándor 
István tiszteletére

Élete fi lmre 
kívánkozott
Hatvan éve végezték ki 
Sándor István szalézi szer-
zetest. A Terror Háza Mú-
zeumban február 22-én 9 
órai kezdettel emlékülést 
tartanak a tiszteletére.

Don Bosco által alapított 
Szalézi Szent Ferenc Társaság 
idén ünnepli magyarorszá-

gi letelepedésének századik évfordu-
lóját. Idén emlékeznek meg arról is, 
hogy az Újpesten élő és tevékenyke-

dő vértanújukat, Sándor Istvánt (ké-
pünkön) a kommunista rezsim kon-
cepciós perben elítélte, és hatvan 
évvel ezelőtt, 1953. június 8-án ki-
végezte.

A vértanú boldoggá avatási eljá-
rása még 2006-ban elkezdődött, és 
a hírek szerint idén be is fejeződik. A 
Terror Háza Múzeumban február 22-
én 9 és 13 óra között az érdeklődők 
előadásokat hallhatnak a szerzetes-
ről, többek között Pierluigi Cameroni 
egyetemes posztulátorral a boldog-

gá avatási eljárásról, majd beszélge-
tést Havasi Józseffel, az 1990–2008 
közötti időszak tartományfőnökével, 
továbbá Bíró Lóránt szalézi atyával, 
a Clarisseum plébánosával, Újpest 
díszpolgárával a személyes emlékeik-
ről. Az eseményen részt vesz Alberto 
Bottari de Castello érsek, az Aposto-
li Szentszék magyarországi nunciusa. 
Ezen a napon mutatják be Dér And-
rás rendező Isten szolgája, Sándor Ist-
ván szalézi vértanú című fi kciós do-
kumentumfi lmjét is. J. M.

Emlékezés a száz 
éve született 
Gyökössy Endre 
tiszteletesre
Február 16-án délután 5 órakor került 
sor az Újpest-Újvárosi Református 
Gyülekezet templomában az 1997-
ben elhunyt dr. Gyökössy Endre, is-
mertebb nevén Bandi bácsi születésé-
nek századik évfordulója alkalmából 
megrendezett megemlékezésére. 

2013. február 28. különleges dátum a kato-
likus egyház életében, hiszen hosszú évszá-
zadok után először válik lemondással üressé 
Szent Péter trónja. 

Ezen az estén hálás szívvel gondolunk XVI. Be-
nedek pápára, és hálát adunk érte az Úrnak, meg-
köszönve nyolcéves, áldozatos szolgálatát, va-
lamint szentmisében imádkozunk a következő 
szentatyáért, Szent Péter apostol leendő, 265. utó-
dáért és a konklávén részt vevő bíboros atyákért. 

AZ ESTE PROGRAMJA: 
�  19.00: Hálaadás XVI. Benedek pápáért közösen 

végzett imádságokkal (rózsafüzér, elmélkedések, 
egyéb imádságok)

�  20.00: A szentmisére hívó harangszó egyben azt 
is jelzi, hogy e percben üressé válik Szent Péter 
trónja

�  20.01: Szentmise a következő pápáért – a szent-
misét bemutatja Pályi László plébános, tb. ka-
nonok.

Az imaóra és a szentmise helyszíne az Újpest-
Kertvárosi Szent István-plébániatemplom (1046 
Budapest, Rákóczi tér 4–8.).

VÁGVÖLGYI GERGELY sajtóreferens

Hálaadás és szentmise Újpest-Kertvárosban

A

A
Tavaly ősszel Újpesten már megemlékeztek a vértanúról szalézi ifjúsági önkéntesek, és egy 
utcai akció keretében elevenítették fel azt a kort, amelyben a szerzetes élt és dolgozott, 
Csány Márton szalézi ifjúsági referens vezetésével.

„Sándor István minden szalézinek példaképe, nekem újpestiként különösen az. Nem 
adta fel elveit, meggyőződését, és nem hagyta el azokat a szegény sorsú fi atalokat, akikkel 
az újpesti Clarisseumban foglalkozott” – mondta Csány Márton, akit tavaly választottak 
meg az európai Szalézi Ifjúsági Mozgalom elnökévé.
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A kegyelet virágai



– Jó, hogy így van – kezdte Igaz Lajos. – Nemcsak a napi 
anyagi gondok enyhülnek a hobbisoknak köszönhetően, 
hanem néhány tehetség is feltűnik közöttük, akiket meg-
próbálunk hosszabb távra megtartani. Elmondhatom, 
nálunk az utánpótlással nincs baj, a fi atalok szívesen 
jönnek hozzánk, hiszen minden gyerek szeret célba lőni.

– Kiből lehet sportlövő, mi kell hozzá?
– Jó szem, jó kéz és nyugodtság. Hozzánk nem 

játszani térnek be a jelentkezők, sőt az első időszak-
ban inkább a szenvedés jellemző, mert nem igazán 
tudják a gyerekek, hogy miként lehet azt az apró 
középső pontot úgy eltalálni, hogy az az edzőnek is 

megfeleljen. Érdekes, hogy a gyerekek többségénél 
az első öt-hat tréning után már a lövések nagyob-
bik hányada a feketén belül van. Aztán akkor kez-
dődik az igazi munka, hogy ott is maradjon.

– Ne kerteljünk, a lövészet egy veszélyes üzem. 
Van valamilyen szűrő, vizsgálat, esetleg pszicholó-
gus mond véleményt arról, hogy kinek lehet a kezé-
be adni a fegyvert?

– Nálunk is szakemberek dolgoznak, akik a fő-
iskolán, az egyetemen tanultak pszichológiát. Ők 
pontosan tudják, látják, ki az, aki nem okozhat 
problémát senkinek.

– Hol áll az UTE a hazai mezőnyben?
– Voltak jó időszakok, és akadtak gyengébb pe-

riódusaink is. Ma bátran kijelenthetem, dobogósok 
vagyunk, meghatározó szerepet játszunk a mezőny-
ben. Jelenleg is van Európa-bajnokunk, több válo-
gatott versenyzőnk, és a mi klubunk tagja Péni Ist-
ván, aki reményeink szerint Rióban akár aranyér-
met is nyerhet az olimpián.

– Mennyi ideig lehet művelni a sportlövészetet?
– Tízéves kortól kezdünk foglalkozni a gyerekek-

kel, felső korhatár nincs. A legidősebb versenyzőnk 
89 éves volt, aki a közelmúltban fejezte be a lövé-
szetet. 

– Ha valaki lőni szeretne, hol és kit keressen meg?
– A jelentkezőket szeretettel várjuk kedden és 

csütörtökön délután a lőtéren, Zuglóban, a Mexi-
kói út 21–23. szám alatt. Kollégámat, Nagy Sándor 
szakedzőt keressék. 

 (G.G.) 

Nem szokványos, de örömteli ese-
mény zajlott le az immáron újpes-
ti tulajdonba került UTE Szilágyi úti 
Atlétikai Stadionjában február 14-én. 
Wintermantel Zsolt, dr. Tahon Róbert 
jegyző és Jókay Attila önkormányzati 
képviselő közösen vágták fel a lila-fe-
hér tortát, amelyet a marcipánból ké-
szült stadionkulcs is díszített. Az ün-
nepséget a stadion felújításának meg-
kezdése, illetve a kivitelezővel történt 
szerződéskötés okán rendezték meg.

– Több lépcsőben történik a felújítás, az első ütem-
ben a főépület homlokzati szigetelése, a nyílászárók 
cseréje, a tető hő- és vízszigetelése, az öltözők és zuha-
nyozók kialakítása a cél mondta Wintermantel Zsolt.

– A sportolók legfontosabb kérdése: mikor ve-
hetik birtokba a megfi atalított létesítményt? – kér-
deztük a polgármestert. 

– Az átadás tervezett időpontja őszre tehető. A 
bejárás alatt kiderült, hogy rengeteg mindent kell 
helyrehozni, hiszen az előző tulajdonos az elmúlt 
évek során szinte egyetlen forintot sem költött a 

stadion és az épület megóvására. Nagy a feladat, de 
örülünk, hogy rövidesen a megújult stadionban, jó 
körülmények között sportolhatnak a versenyzők – 
válaszolta a polgármester.

A bejáráson elhangzott még, hogy a rekonstruk-
ció következő ütemének fi nanszírozására heteken 
belül pályázatot nyújt be a klub, amelynek – remél-
hetőleg – elnyerése után jövő tavasszal tovább foly-
tatódhat a munka. 

(Február 18-án megkezdődtek az első ütem mun-
kálatai. A szerk.) G. G.

Szakosztályról szakosztályra

Célba lőni 
mindenki 
szeret
Az UTE Sportlövő Szakosztálya 1953 
óta működik, és ’59-ben költözött a 
Mexikói úti lőtérre. Igaz Lajos, a ko-
rábbi válogatott puskás igazgatja a 
szakosztályt, amelyben a válogatott 
sportolók mellett jól megférnek az 
amatőrök is. A vezető kiemelte, a 
szabadidős sportolók nélkül nehe-
zen működhetne az egyesület.

Kezdődik 
a Szilágyi úti 
stadion 
felújítása
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A bejáráson is kiderült, 
sok mindent kell 

helyrehozni

„A fiatalok szívesen 
jönnek hozzánk”
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. 
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen 

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

In gat lan el adó
� Művelésre bérbe adom vagy eladom mogyoródi, 
340 m2-es telkemet. Szőlők, gyümölcsfák, víz, villany 
megoldható. Beépíthető, megosztható saroktelek. I.á: 
3,2 M Ft, tel.: 06-30 734-7124, 290-2610

� Újpesti SZTK-nál 2 szobás, erkélyes, világos konyhás, 
vízórás lakás magánszemélynek sürgősen eladó, akár 
azonnali költözéssel. A lakás keleti fekvésű, ár meg-
egyezés szerint, tel.: 06-20 776-0530

� Eladó Újpesten, a Perényi utcában, 39 m2-es, er-
kélyes, téglaépítésű, egyszobás, komfortos ingatlan, 
amelyhez 5 m2-es pince tartozik. Ár: 6,5 M Ft, tel.: 06-
30 577-0544 

� Eladó, cserélhető kisebbre, 60 m2-es másfél szo-
bás, parkettás, járólapos, egyedi hangulatú panella-
kás, Káposztásmegyer II., tulajdonostól. 36 m2-es egy-
szobás előny, cserébe értékegyeztetéssel. 10,6 M Ft, tel.: 
06-30 864-4146 

� Újpest kertvárosában tulajdonostól eladó, egy 4 és fél 
szobás, tetőtér-beépítéses, korszerű, hőszigetelt, előker-
tes, családi ház garázzsal. Az utca csendes, parkosított, a 
közlekedés kiváló. I.á.: 33 M Ft, tel.: 06-30 630-1265 

Ingatlant kiad
� Kiadó az Erdősor utcában négyemeletes, tömbfű-
téses ház III. emeletén 2+2 fél szobás, teljesen bútoro-
zott, nagy erkélyes lakás. Díja: 70 000 Ft/ hó + rezsi. Ki-
váló környezet, jó közlekedés, tel.: 06-30 949-1835

� Szoba kiadó, IV. kerület, egy fő részére, csendes kör-
nyéken, családi ház tetőterében, külön bejáratú szoba, 
zuhanyzóval, rezsivel, 40 000 Ft/hó, kauciót kérek, tel.: 
06-70 703-0744

� Kiadó Újpesten, SZTK mögött, egyszobás, 45 m2-es, 
bútorozatlan, parkra néző, 2,5 éve felújított lakás, 3 
emeletes téglaház III. emeletén, 9 m2-es terasszal. Fű-
tés: gázkonvektor, 52 000 Ft/ hó+rezsi+2 hó kaució, 
tel.: 06-30 482-0165 

Ingatlant cserél
� Elcserélném IV. kerület, Görgey utcába lévő, 50 
m2-es, másfél szobás öröklakásomat 3-4 szobás csalá-
di házra. Fóti út és környéke előnyben, tel.: 06-20-348-
6625

Garázs
� Újpest központjában (Attila u.), teremgarázs kiadó. 
Ugyanitt új svájci edénykészlet, 5 db-os, kiegészítők-
kel, 50%-os áron (20 év garanciával) eladó, tel.: 06-30 
503-6986

Oktatás
� Matematika-, fizikatanítás általános és középis-
kolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! 
Házhoz megyek, tel.: 06-20 959-0134

� Házhoz megyek. Matematika-angol-fizika-német 
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, felzárkóztatás. 
Egyetemi matek is. SMS is küldhető, tel.: 06-20 973-
6467

Szolgáltatás
� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszere-
lés. Ázások, csőtörések megszüntetése. Mos-
dók, vécék cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

Életmentő pontok Újpesten
Automata defi brillátor készülékek Újpesten: 
Ady Endre Művelődési Ház (1043 Bp., Tavasz 
utca 4.); Polgármesteri Hivatal (1041 Bp., Ist-
ván út 14.); Kihelyezett Okmányiroda (1048 
Bp., Hajló utca 42-44.); Újpesti Szent István 
téri piac, Piacfelügyelőség; Újpesti Vagyonke-
zelő Zrt. (1042 Bp., Munkásotton u. 66-68.)

www.ujpest.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

FOGCENTRUM
� AJTÓ-, ABLAKJAVÍTÁS! Fa-műanyag nyílászárók 
szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását vál-
lalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő, tel.: 06-30 
447-4853

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

� IKEA típusú beépített szekrények, konyhabúto-
rok, irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsób-
ban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 800 Ft. Igé-
nyes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 368-1354 

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Szalag-
függöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Nap-
ellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti 
út 45., tel.: 370-4932

� Az Újpest Áruházban, a földszinten mindennemű 
ruhajavítást, ruhatisztítást, patyolatot és szőnyeg-
tisztítást vállalunk. Nyitva: 9-től 18 óráig, tel.: 06-20 
270-7161

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, bon-
tások, megbízható szakembertől. Korrekt áron, minden 
kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, tel.: 06-30 
219-1624

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

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

Állást keres
� Megbízható középkorú hölgy vállal takarítást, va-
salást, főzést, idős ember felügyeletét, bevásárlást, tel.: 
06-20-968 2448

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyveket, térképet, jel-
vényt, porcelánt, ezüstöt, katonai hagyatékot, játékot, 
fotót, képeslapot, szódásüveget, teljes hagyatékot bú-
torral együtt. Régi dolgait ne dobja ki, megvásárolom, 
minden érdekelhet, hívjon, tel.: 06-20 924-4123

Bútor
� Költözés miatt sürgősen eladó! Jelképes összegért, 
franciaágy, heverők, fotelek, dohányzóasztal, könyváll-
vány, 2 ajtós, akasztós, sötét gardróbszekrény, komód, 
állólámpa, porszívó, mikró, tévék, 20-as évekbeli éjjeli-
szekrény, vázák, nippek, folyóiratok, könyvek, tel.: 06-20 
776-0530

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

Mozgás-edzés
� Nordic-walking az újpesti Farkaserdőben. A 
nordic-walking egy rendkívül ajánlott edzésforma, 
hogy sokkal gyorsabban legyünk fittek és vékonyab-
bak. Edzések, oktatás kornak és edzettségi szintnek 
megfelelően. Botokat biztosítunk. Török Lili, tel.: 
06-30 342-7806

Szív küldi
Valentin-napra
Lacikám édes! Életkor márpedig nincs. Csak érzé-
sek, érzelmek és főleg a szellem létezik. Az pedig 
örök érvényű. Élünk és élni fogunk! Minden nap 
egy új nap, és minden nap egy új születés. Anna

Mackómnak szeretettel! Valentin napjára mit 
írjak én? Mire kérjem szívedet? Hogy amíg én 
szeretlek, addig te is szeress engemet! 

Drága egyetlen Mártikám! Harminc év után is 
bearanyozod napjaimat. Köszönöm, hogy vagy 
nekem. Ma is csak TÉGED választanálak. Millió-
szor csókollak! Hami

Drága Cuckám! Ezzel a pár sorral kívánok Neked 
boldog Valentin-napot! Nagyon szeretlek! A Te 
egyetlen Pucuskád

Millió csókot küldök én ám Neked,
szeretlek nagyon, és boldog vagyok Veled!
S ha néha egyszer-egyszer rosszaságot teszek,
akkor is mindig a Te Pucuskád leszek!

RUHAJAVÍTÁS MAJDNEM FÉL ÁRON
Férfi , női nadrág levágás 400Ft
Nadrágba zippzár csere 600Ft
Kabátba zippzár csere 1600Ft

Függönyvarrás 150Ft/m
és még sokféle javítás

Minőségi garancia, gyors pontos munka
1042 Bp., Templom u. 4. 5.sz.üzlet
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
folyamatos 

akciókkal várja 
a kedves vásárlókat!

Húsáru
fűszeres darált hús 699 Ft/kg

sütni való kolbász 799 Ft/kg

bajor kolbász 799 Ft/kg

csirkecomb 499 Ft/kg

csirkeszárny 399 Ft/kg

csirkemáj 499 Ft/kg

csirkezúza 499 Ft/kg

pulykamedalion 1430 Ft/kg

narancs 199 Ft/kg

paradicsom 299Ft/kg

sárgarépa 99 Ft/kg

gyökér 149 Ft/kg

karfi ol 299 Ft/kg 

fejes káposzta 99 Ft/kg

kelkáposzta 159 Ft/kg

burgonya 119 Ft/kg

cékla 99 Ft/kg

tévépaprika 580 Ft/kg

idared alma 179 Ft/kg

Várjuk szeretettel 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

 (x)

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2013. március 4-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpes-
ti Kulturális Központ – Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló 2013. február 7-i 
lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Breiner Róbertné, Farkas Tibor, Kálmán Anikó, Pintér Zoltán. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményük-
ről levélben kapnak értesítést. 
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zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el az 
Újpesti Babaköszöntő Meg-

érkeztem! macija. Az önkormány-
zat ajándékcsomagjában csupa 
hasznos ajándék, body, kistakaró, 
hűtőmágnes oltási naptárral, map-
pa illetve pelenka-csomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképez-
zék le csemetéjüket újpesti body-
ban, és a képet küldjék be szerkesz-
tőségünkbe! Örömmel tesszük köz-

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

Hahóóó! Fotó! 

Deák Benedek vagyok, 
2012. október 18-án, 23 
óta 34 perckor jöttem a 
világra, 4080 grammal, 58 
centivel. A Babaköszöntő 
csomagnak nagyon örül-
tem, Anyu és én is nagyon 
szeretjük a pihe-puha plé-
det. Szüleim:
  Deák-Polónyi Krisztina 
 és Deák László

S
Köszönjük szépen a Ba-
baköszöntő csomagot az 
Ecsedi család nevében. 
Ecsedi Szebasztián, szü-
letett 2012. június 27-én, 
3320 grammal és 52 cen-
timéterrel. Ecsedi Roland, 
született 2008. november 
10-én, 2750 grammal, 52 
centiméterrel. 
 Hegyes Renáta

Tisztelt Szerkesztőség! 
2012. szeptember 26-án, 
3400 grammal és 53 cen-
timéterrel született fi -
unk, Csató János Bence. 
Ezzel a képpel szeretnénk 
megköszönni a babacso-
magot.

Csatóné Bohanek 
Katalin és Csató János

Rajzolj nekünk szabadságot!
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. rajzpályázatot hirdet kis és nagy gyerekek számára. Pá-
lyázni három korcsoportban lehet: nagycsoportos, alsós és felsős kategóriában. A cél, hogy lerajzolják 
a gyermekek, mit jelent számukra március 15-e, a szabadság, a forradalom.

Rajzodat feladhatod postán (1043 Budapest, Tavasz u. 4.), behozhatod személyesen, az előbbi címre, 
az Ady Endre Művelődési Ház I. emeletén található szerkesztőségbe, vagy beszkennelve beküldheted a 
rajzpalyazat@ujpestimedia.hu e-mail címre, jpg formátumban.

A levélben a pályázónak fel kell tüntetnie nevét, életkorát, valamint az iskolát vagy óvodát, ahova jár! 
Beküldési határidő: 2012. február 22. A pályaműveket az Újpest-Káposztásmegyer Facebook-

oldalon lehet megtekinteni! Minden kategóriában három díjazott, illetve egy közönségdíjas is lesz. 
A nyeremény egy-egy újpesti ajándékcsomag, amely tartalmaz többek között egy két fő részére szóló 
belépőt március 6-ra, az Exit Cirkusz előadására.Tóth Fanni rajza

Amerika-nap 

50 yardnyi süti
A Budapesti Amerikai Nagykövetség 
diplomatáját, Joe Klingert, továbbá a 
nagykövetség és az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának képviselőit lát-
ta vendégül a Károlyi István 12 Évfo-
lyamos Gimnázium február 20-án. A 
szívélyes vendéglátásban egy rövid 
városközponti séta és idegenvezetés 
is benne foglaltatott, a diplomata pe-
dig előadással „viszonozta” a gesztust.

A vendégek először a városházára érkeztek, ahol 
elsőként a dísztermet tekintették meg, majd 
Wintermantel Zsolt Újpestet mint legendás várost 
mutatta be a jelenlévőknek. A polgármester töb-
bek között Újpest múltjáról, jelentős épületeiről és 
az Újpesti Torna Egyletről beszélt hallgatóságának.

Az ismertetőt a városháza körüli rövid séta kö-
vette, ahol a városalapító Károlyi családról, a piac-
ról és a Szent István térről hallhattak néhány szót. 
A gimnáziumban dr. Hollósi Antal országgyűlési 
képviselő többek között kitért arra, hogy a Károlyi-
ak által megteremtett szellemiség ma is él.

A diplomata Joe Klinger előadással viszonozta a 
szívélyes vendéglátást. Prezentációjában bemutat-
ta, miért tekintik még ma is sokan a lehetőségek 
hazájának az Egyesült Államokat.

Hirmann Lászlótól, az iskola igazgatójától meg-
tudtuk: az Amerika-nap megszervezése, illetve 
a pályázat ötlete az iskolán belül működő angol 
nyelvű munkaközösség ötlete volt, és a Károlyival 
együtt összesen négy intézmény kapott lehető-
séget ennek lebonyolítására. A délelőtt folyamán 
nyolc, különféle tematika szerint berendezett ter-
men keresztül mutatták meg az ország történel-
mét, sportját, kultúráját a diákoknak. Ezenfelül az 
ötven yard hosszúságú süteményes asztalon lévő 
édességeket szintén amerikai recept alapján készí-
tették el a diákok, valamint az aulában az egyes ál-
lamokról állítottak össze rövid ismertetőt. 

 M. O. A. 

Joe Klingert és 
dr. Hollósi Antal 

kézfogása
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