
VÁRÓSAROK KIS BETEGEKNEK 
Modern bútorokkal gyermeksar-
kokat alakított ki az önkormányzat 
minden gyermek-háziorvosi rende-
lőben, ahol foglalkoztató füzetek, 
színes ceruzák, játékok is várják a 
kis várakozókat.  3. oldal

ÚJPEST-KÁRTYÁVAL, 
KEDVEZMÉNYESEN
A héten elkezdődik az Újpest-kártyát 
igénylők értesítése: ki, mikor veheti 
majd át az elkészült kártyáját. A prog-
ram az újpestiek számára nyitott, fo-
lyamatosan bővül a kör.  4. oldal

KRISTÓF, A MI FIUNK
Forgó Kristóf műkorcsolyázó a bu-
dapesti Eb után a tokiói vb-re ké-
szül. A fi atalember az Újpest Ki-
váló Tanulója és Újpest Kiváló Di-
áksportolója címet is megkapta a 
Szűcs-sulis éveiben. 13. oldal

SZÍVÜK A KLUBÉRT DOBBAN
A világ különböző pontjain élő UTE-
drukkerek, fi atalok és közéleti sze-
mélyiségek éneklik el a Mindig Új-
pest, örök Újpest című dalt, amely-
nek felvételét a városháza előtt rög-
zítették a fi lm készítői.  16. oldal
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A városháza dísztermében 
tartotta Országos Ingat-
lankezelési Konferenciáját a 
Magyar Ingatlangazdálko-
dók Szövetsége és tagtár-
sasága, az Újpesti Vagyon-
kezelő Zrt. január 23-án. A 
program valamennyi részt-
vevőjének közös célja, hogy 
a korábbi évek és panel-
programok tanulságait le-
vonva folytatódjanak és 
idejében befejeződjenek a 
társasház-felújítások.

– Örülök, hogy Újpest lehet a házigaz-
dája egy ilyen találkozónak, amely város 
minden tekintetben képes a fejlődésre, 
és ezalól a társasházak megújítása sem 
lehet kivétel – nyitotta meg az ingat-
lanszakmai találkozót a polgármester.

Wintermantel Zsolt hozzátette, az 
önkormányzat saját támogatási rend-
szere több mint ezernégyszáz lakás fel-
újításához járul hozzá, ez pedig össz-

Ingatlanszakmai konferencia 
a társasház-felújításokért 
hangban áll azzal a kormányzati-ön-
kormányzati szándékkal, amelyhez a 
szaktudás elengedhetetlen.

Dr. Hollósi Antal országgyűlési kép-
viselő azt mondta: Újpesten született, 
mondhatni, együtt öregedett a házak-
kal, tizenkét évig volt helyi képviselő, 

ennélfogva pontosan ismeri, mire van 
szükség az épületeket illetően.

– Újpesten jelentős számú panelház 
található, és eredményes tanácskozás 
után bízhatunk abban, hogy folyta-
tódhat a megújulások kedvező folya-
mata – zárta beszédét dr. Hollósi An-
tal.

A bevezető gondolatok után dr. Te-
lek Zoltán, az Újpesti Vagyonkeze-
lő Zrt. elnöke nyitotta meg a szak-
mai ismertetők sorát. Szólt többek kö-
zött a vagyonkezelő megalakulásáról, 
majd az újpesti lakásállomány számá-
ról, megoszlásáról és az egy ingatlanra 
jutó lakók számáról is, külön kiemel-
ve a három nagy lakótelepet, a vá-
rosközpontit, az Izzó-lakótelepet és a 
káposztásmegyerit. 

A vagyonkezelő vezérigazgatója ösz-
szegzett néhány eddigi, a panelfelújí-

tásokkal kapcsolatos tapasztalatot, 
kiemelve, hogy igény van az önkor-
mányzat által nyújtott támogatásra, 
amelyet az éves költségvetésből külön 
erre a célra különítenek el.

A továbbiakban Holéczy Katalin, a 
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese ismertette a 
holding tevékenységét és fi nanszírozá-
si modelljét, amellyel a társasházak fel-
újítását segíthetik elő. 

Ugyancsak e cél érdekében Gulyás 
István, az NRG Mentor Zrt. ügyvezető-
je érzékletes példákon keresztül ismer-
tette, mi szükséges a panelprogram si-
keres lebonyolításához, és cégük mi-
ként, miben nyújthat ehhez segítséget. 

A konferencia második részében fő-
ként a tapasztalatok összegzése, vala-
mint a jelenlévők közti eszmecsere ka-
pott hangsúlyt. M. ORBÁN ANDRÁS

hirdetés

Dr. Telek Zoltán,
 az ÚVZrt. elnöke, 

a panelfelújítás 
tapasztalatait

 ismertette

Dr. Hollósi Antal országgyűlési 
képviselő köszöntötte

 a tanácskozás résztvevőit  



Várósarkot 
kapott az összes 
gyermekrendelő
Gyermeksarkokat alakított ki az ön-
kormányzat minden gyermek-házi-
orvosi rendelő váróhelyiségében. A 
múlt héten összesen öt intézménybe 
juttatták el helyi képviselők a város 
ajándékait: modern gyermekbútoro-
kat, foglalkoztató füzeteket, ceruzá-
kat és gyermekjátékokat.

Múlt héten először három helyszín, az Erdősor és a 
Pozsonyi úti, valamint a Király utcai gyermekorvo-
si rendelő gazdagodott egy-egy színes várósarokkal, 
ahol a várakozás perceit felhőtlen rajzolgatással, avagy 
közös játékkal tölthetik el a picik. Az önkormányzat 
által adományozott felszerelést a város képviselői jut-
tatták el a rendelőkbe. Elsőként Bartók Béla és dr. Sza-
bó Béla önkormányzati képviselők adták át az új váró-
sarkot az Erdősor úti gyermekorvosi rendelőben. 

– Az egészségügyet kiemelt ügyként kezeli az ön-
kormányzat, akár a szakorvosi, akár a háziorvosi 
rendelők tekintetében. Nemcsak a gyógyászati esz-
közök fontosak azonban, hanem az is, hogy ha vala-
ki elmegy a rendelőkbe, akkor milyen környezetbe 
kerül, és hogy érzi magát. Ez különösen igaz a gye-
rekekre. Ezért is fontos, hogy kellemes légkör fogad-
ja őket, amely feledteti a rájuk váró esetleges kelle-
metlenségeket – fogalmazott Bartók Béla, a Fidesz 
frakcióvezetője. 

Folytatásként a Galopp utcai és a Hargita utcai 
orvosi rendelőt varázsolták gyerekbaráttá a képvi-
selők, az önkormányzat adományainak segítségével. 
Az ajándékokat örömmel fogadták mind a betegel-
látók, orvosok, asszisztensek, mind pedig a kis be-
tegek. Az orvosok többen megfogalmazták: tudják, 
hogy következő lépcsőfokként az orvosi rendelők 
felújítására készül az önkormányzat, amelyet öröm-
mel várnak.

 G. R.
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Megújul a parkoló
Február 3-án kezdetét veszi az Erdősor úti parkoló építé-
se. A terület átalakítása időszerűvé vált, hiszen a korábbi 
állapot méltatlan volt mind az itt élőkhöz, mind pedig 
Újpesthez. A városvezetés továbbra is kiemelten fontos-
nak tartja az évek óta elhanyagolt övezetek fejlesztését, 
ennek köszönhetően idén is folyamatos megújulásokra 
számíthatnak az újpestiek.

– 2014-ben is folytatódnak a felújítások Újpest 
több pontján. Tavaly az Ugró Gyula soron és a 
Külső Szilágyi úton épült parkoló, az idei első 
építkezés pedig az Erdősor út környezetét érin-
ti. Első lépésként a csapadékvíz-elvezető rend-
szert alakítják ki, ezután a szegélyezés, a burko-
lás, a parkolóhelyek felfestése, faültetés és füve-
sítés következik, és új, esztétikus, kőburkolatú 
járda is készül. A munkálatok kellemetlenséggel 
járnak, de néhány hét múlva már szebb és ren-
dezettebb képet mutat a környék. Az Erdősor 
úti „murvás parkoló” hosszú évek óta változat-
lan állapotban van. Az Újpesti Párbeszédben az 
elmúlt években sokan kérték, hogy végre történjen itt valami. 2013-ban az épí-
tési szabályok engedte kereteken belül a lehető legnagyobb parkolószámot ter-
veztük meg ide. Az építkezést az időjárástól függően idén áprilisig befejezzük, 
és végre rendezett, kulturált parkolási körülményeket fogunk biztosítani az itt 
élők részére. Tudom, hogy minden építkezés kellemetlenséggel jár, de kérjük az 
újpesti polgárok türelmét és segítő együttműködését. A fejlesztéseknek termé-
szetesen ezzel még nincs vége. 2014-ben is folytatódnak a felújítások, parképí-
tések, és a régi, elhanyagolt területek megújítása is megvalósul – mondta el la-
punknak Rádi Attila alpolgármester.  N. B.

Az építkezés alatt a parkoló nem lesz teljesen lezárva, egy-egy részét foko-
zott fi gyelemmel, de változatlanul használhatják az itt lakók (átlag 17–24 
parkolóhely). Fontos, hogy az elkerített területeken, ahol munkavégzés fo-
lyik, nem lehet majd megállni. Az építkezés során a lezárt és szabadon ha-
gyott részek többször változnak, amiről az építők folyamatosan tájékoz-
tatást adnak.



int ismert, az Újpesti Párbe-
széd kérdőíveire visszaérke-
zett korábbi válaszokból ki-

tűnt, a helyiek nagyon szeretnének egy 
hangulatos kis piacot, ahol otthon feles-
legessé váló holmijaikat adnák el. A la-
kossági kérés nyomán engedélyezte az 
önkormányzat az újpesti Piac-Placc létre-
jöttét. A standokon az elmúlt év március 
végétől a hideg idő beköszöntéig szom-
batonként minden otthon feleslegessé 
vált apróságot, használati tárgyat elad-
hattak az erre vállalkozók, kivéve élelmi-
szert, vegyi árut, virágot vagy élő állatot. 
A Piac-Placc a reméltnél is nagyobb sikert 
aratott. Az új évben, a téli szünet után 
már készülnek a márciusi folytatásra.

– Tavaly már az első hetekben nagy 
volt az érdeklődés az eladók és a vá-
sárlók oldaláról nézve egyaránt – tér 
ki a tapasztalatokra Práger Ferenc 
piacvezető. – Olyannyira, hogy május 
végén, június elején már akkora volt 
a túljelentkezés, hogy nem volt üres 
asztal, türelmet kellett kérnünk az el-
adni szándékozóktól, miközben vára-
kozói listát is nyitottunk a jelentke-
zők sorrendjében. Először 40 asztallal 
indultunk, de hamar 120 férőhelyes-
sé bővítettük a területet a Duna sétá-
nyon. Az időjárás is kegyes volt, mind-
össze egy alkalommal mosta el az eső 
az árusítást, amely közismerten sza-
badban, tető nélkül zajlik.

Arra a kérdésre, hogy hoz-e az új ta-
vaszi szezon változásokat, Práger Fe-
renc elmondja: mindenképpen.

Március elsejétől ismét Piac-Placc 
A tavasz eljövetelét a Piac-Placc árusítói és vásárlói egyaránt várják. Ha az időjárás 
nem szól közbe, március első szombatján – amely idén épp elsejére esik – ismét be-
népesül a Piac-Placc területe, sőt bővül is az elárusítóhelyek száma. A helyekre már le-
het jelentkezni. Az újpestiek népszerű kis piacáról, az újdonságokról Práger Ferenccel, 
az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok vezetőjével beszélgettünk. 

M

– A férőhely bővítésén túl új do-
log: aki árusításra jelentkezik, regiszt-
rációjával lehetőséget teremt arra is, 
hogy egy hónapon át áruljon szom-
batonként. Ha akad olyan elárusító-
hely, amelyre reggel 7 óráig nem érke-
zik ki a bérlő, megkapják azok, akik a 
várakozói listára kerültek, és ott van-
nak a helyszínen. A piacfelügyelőség 
ügyel az átlátható és rendezett sé-

tányképre, csak az általuk rendelke-
zésre bocsátott asztalon pakolhat-
nak ki az eladók, külön asztalok, áll-
ványok nem hozhatók. Változatlan a 
bérleti díj – emeli ki a piac vezetője. 
– Az újpesti árusok 900, a város hatá-
rán túlról érkezők 1500 forintot fi zet-
nek alkalmanként. Ezért az összegért 
6 órától 13.30-ig lehet a Piac-Placcon 
árulni.  B. K.

JELENTKEZÉS
Az árusításra jelentkezni az interneten 
www.ujpest.hu/piacplacc címen, to-
vábbá a piacfelügyelőségen szemé-
lyesen lehet minden héten kedden 
délelőtt 9-12 óráig és csütörtökön-
ként 12-16 óráig. Egy formanyom-
tatványt kell kitölteni, a névnél és az 
elérhetőségnél kérik jelezni, hogy 
a jelentkező mit szeretne árulni. 
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Program a lokálpatriotizmus
erősítéséért

Rövidesen átvehető 
az Újpest-kártya
Folyamatosan készülnek a névre szóló 
Újpest-kártyák. Az kártya elkészültéről 
és az átvétel első lehetséges időpontjá-
ról a korábban megadott címen értesí-
tik a leendő tulajdonost. A városveze-
tés elsődleges célja az Újpest-kártyával 
– külföldi és hazai tapasztalatok alap-
ján – a lokálpatriotizmus erősítése.

Nemsokára megnyílik a Szent István téren a mo-
dern, tágas Újpest-kártya-iroda, ahol majd 10-től 
18 óráig már személyesen is leadhatják az igénylőla-
pokat az itt élők. Az elmúlt hetek tapasztalatai azt 

mutatták: minden várakozást felülmúló érdeklődés 
övezi az Újpest-kártya-programot.

Érthető is, hiszen az ingyenesen igényelhető kár-
tya tulajdonosai kedvezményesen látogathatják az 
önkormányzati fenntartású kulturális-szabadidős 
intézményeket, illetve többféle engedményt ve-
hetnek igénybe a rendszerbe belépő kereskedelmi 
és szolgáltató kártyaelfogadó helyeken. Az elfoga-
dóhelyek pontos listája hamarosan olvasható lesz a 
városkártya weboldalán, a www.ujpestkartya.hu cí-
men, ahol a helyiek elektronikusan továbbra is igé-
nyelhetik az Újpest-kártyát. G.R.

MINDENKI JÓL JÁR
A kártyaprogram segít abban, hogy az itt élők 
megismerhessék a helyi vállalkozásokat, üzlete-
ket, boltokat, akik pedig várhatóan komoly ve-
vőkörre, törzsvásárlókra tehetnek szert a prog-
ram segítségével. A városkártya emellett fon-
tos szerepet játszik abban is, hogy szorosabbra 
fonja az Újpesten élők, az itt működő – első-
sorban kereskedelmi és szolgáltató – vállalko-
zások, valamint az önkormányzat kapcsolatát, 
együttműködését. 

A kártyát a felnőttek és 3–18 éves korú gyer-
mekek, fi atalok igényelhetik. Újpest-kártya-
elfogadóhelynek már többféle kereskedelmi és 
szolgáltató hely jelentkezett, találunk köztük 
éttermet, cukrászdát, fodrász-, kozmetikai, üz-
letet, ruházati boltot, optikát és további szol-
gáltatókat, de számuk folyamatosan bővül. A 
program minden Újpesten működő cég felé 
nyitott, az érdeklődők a 06-70 396-5773-as te-
lefonszámon kaphatnak felvilágosítást. 
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A rendőri életpálya népszerűsítését 
célzó, roma és nem roma fi ataloknak 
szóló, változatos programokat kínáló 
rendészeti klub szakmai része január 
24-én nem teljesen a megszokott mó-
don kezdődött az Ifjúsági Házban. 

Először Nagy József, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal járőre mutatkozott 

be a fi ataloknak. Kiemelte, ő maga is 
roma származású, az adóhivatal pénz-
ügyi szakágában dolgozik, és ugyan-
olyan jogköre van, mint a rendőrök-
nek, például járművet állíthat meg és 
igazoltathat. 

Majd a fi atalok előtt már jól ismert 
Makula György őrnagy foglalta ösz-

sze az elmúlt év ősze óta zajló klub-
foglalkozások eseményeit: jártak töb-
bek között az újpesti rendőrkapitány-
ságon, és felkeresték a rendőrség-tör-
téneti múzeumot. 

Oláh László alezredes, a BRFK Bűn-
megelőzési Osztályának vezetője a 
klubnapon felidézte: a klub megva-
lósításában együttműködő BRFK-nak 
is fontos, hogy minél több fórumon 
találkozzanak a fi atalokkal, és a rend-
őrök megismerése útján életpályát is 
bemutathassanak számukra. 

Végül a fi atalok kedvenc énekese, 
Radics Gigi elmondta hallgatóságának: 
„merjetek álmodni”, hozzátéve, hogy ő 
is szeretné megvalósítani további álmait. 

A kitartást példázva beszélt ar-
ról is, hogyan jelentkezett a külön-
böző tehetségkutatókra, és arról is, 
hogy amelyiket végül megnyerte, arra 
az utolsó pillanatban nevezett be. 

Giginek egyébként sűrű napjai van-
nak, a délelőtt az oktatásé, a nap má-
sodik része a stúdió és a zenekari pró-
bák, illetve a koncertek ideje, a nap 
zárásaként pedig másnapra tanul. 

 M. ORBÁN A.

ÚJPESTI PARTNEREKKEL 
Ahogyan ősszel írtuk, Roma Ren-
dészeti Klub elnevezéssel indított 
tavaszig tartó programsoroza-
tot az Európai Roma Rendvédel-
mi Bajtársi Egyesület a Budapesti 
Rendőr-főkapitánysággal, az Új-
pesti Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal és az Újpesti Bródy 
Imre Gimnáziummal együttmű-
ködve. A változatos programso-
rozat nem titkolt célja, hogy fel-
keltse a fi atalok érdeklődését a 
rendőri pálya iránt.
 Személyes példával

Radics Gigi énekes volt a Roma Rendészeti Klub legutób-
bi vendége. A fi atal előadó saját példájával mutatta meg: 
bármit el lehet érni, ehhez viszont nem hiányozhat a ki-
tartás és a tenni akarás.

Ünnepi est 
Dunaszerdahelyen
Dunaszerdahelyen immár negyedik al-
kalommal rendezte meg ünnepi ren-
dezvényét a Pázmaneum Társulás és 
a Kortárs Magyar Galéria a Himnusz 
születésnapján, január 22-én a Vermes-
villában. Az ünnepségen részt vett 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester.

– A kultúra nemcsak tudást és műveltséget hordoz 
magával, hanem erkölcsöt is. A magyar kultúra to-
vábbadását senki más nem végzi el, csak mi magunk! 
– fogalmazott a magyar kultúra napján Karaffa Atti-
la, a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke. Hozzá-
tette: városuk építői mindig gondoskodtak az anya-

gi megélhetés mellett a szellemi javakról is, hiszen 
gazdag kultúrtörténettel dicsekedhetnek. 

– Arra kell csak ügyelnünk, hogy ami a miénk, az 
magyar maradjon, és ne veszítsük el! – hangsúlyozta 
beszédében a rendezvény elindítója, aki az iskolai be-
iratkozások kapcsán felhívta a jelenlévők fi gyelmét a 
magyar iskola és anyanyelvi oktatás fontosságára is.

Ugyancsak szívbemarkoló volt Újpest alpolgár-
mesterének beszéde is, aki a két város közötti kul-
turális párbeszéd elindítását kezdeményezte.

– Örülök, hogy a Himnusz születésnapján az el-
szakított magyar nemzettestvéreinkkel együtt ün-
nepelhetünk – fogalmazott Molnár Szabolcs, majd 
a magyar kultúra ápolásáról, annak továbbadásá-
ról és a jövő feladatainak fontosságáról beszélt, va-
lamint tolmácsolta azt az újpesti szándékot, hogy a 
jövőben Dunaszerdahely és Újpest városa kulturális 
téren még szorosabban működjön együtt.

A szervezők ezúttal is színes műsorral készültek, 
amelyben természetesen elhangzott a Himnusz és 
Erkel Ferenc Bánk bán című operájának leghíresebb 
áriája, a Hazám, hazám.  G. R. (nemzeti.net)



Made in 
Újpest

A faesztergályos társaságot a mostani tulajdo-
nos édesapja, Hajdu Pál alapította közel hét 
évtizede, azóta töretlenül működik Újpesten. 
Ma a cég vezetője Hajdu László faesztergályos 
mester és fi a, Hajdu Gábor, a termékek érté-
kesítését és az adminisztratív munkákat pedig 
– családi vállalkozás lévén – a feleség és édes-
anya, Hajdu Lászlóné látja el. 

– Nem sok iparos van Újpesten, amelyik ennyi ide-
je működne, mint mi. Korábban már nagyapám is 
esztergálgatott, de vállalkozásként édesapám, Hajdu 
Pál indította el 1948-ban, ez pontosan tudható a fa-
lunkon látható mesterleveléből. Később, a szakmun-
kásiskola után én is letettem a mestervizsgát. Vál-
lalkozásunk a kezdetek óta Újpesten működik, igaz, 
telephelyünk többször változott. A tapasztalat és a 
tudás generációról generációra öröklődik évtizedek 
óta – foglalja össze a kezdeteket Hajdu László. 

Ma már a fi a, Gábor is végzett faesztergályos, 
bár időközben ez a képzésfajta teljesen megszűnt a 

szakiskolákban. A faesztergályos-termékskála teljes 
repertoárját megtalálhatjuk náluk: bútorlábak, fű-
szertartók, függönykarnisok, virágtartók, fogasok, 
bútorgombok, koloniáloszlopok, borosállványok, 
mézcsorgatók, ruhagombok, ami esztergált, azt 
mindent készítenek. Hogy haladnak a korral, az ab-
ból is látszik, hogy még Harry Potter varázspálcáját 
is megfaragják.

– Ma már nagyon kevés faesztergályos van, ezért 
megtalálnak minket a legkülönbözőbb felkérések-
kel. Ráadásul megbízhatónak tartanak bennünket, 
tudják, hogy pontosan, időre elvégezzük a munkát. 
Dolgoztunk megrendelésre rendszeresen nagykö-
vetségeknek, évtizedek óta a fi lmgyárnak is, így pél-
dául a Hídember című produkcióhoz is kérték a se-
gítségünket – meséli a mester. 

Mint mondja, olyan munkát is elvégeztek, ame-
lyet az országban senki más nem: hatalmas korintho-
szi oszlopot rendeltek tőlük, amelyhez egy óriási esz-
tergapadot kellett gyártaniuk, külön erre a célra. Vé-

gül elkészült a gigantikus, mintegy 2,5 méter magas 
díszlet, amelyet csak három ember tudott megemel-
ni. Egy alkalommal a Manchester Unitednek ajándé-
koztak egy kupát, amelyet személyesen Alex Ferguson 
vett át. A kupa fatalpazatát Hajduékkal készíttették el. 

A mester azt mondja, forgalmukon érezhető az 
olcsó importáruk miatti kisebb visszaesés, de úgy 
látják, a jó mestermunkának mindig lesz keletje.

– Az emberek sajnos nem mindig tesznek kü-
lönbséget a kézi és a gépi munka között, pedig ár-
ban versenyképesek vagyunk. Ennek ellenére nem 
vagyunk elkeseredve. Fel sem merült soha, hogy 
más munkát is végezhetnénk, mint a faesztergálás. 
Úgy gondoljuk, ez a munka attól igazán szép, hogy 
fával dolgozhatunk, amely egy csodálatos, termé-
szet adta anyag – teszi hozzá Hajdu László.  G. R.

HAJDU ÉS FIA FAESZTERGÁLYOS KKT.
IV., Károlyi István u. 32., Tel.: 06-1 369-2849

Öröklődő mesterség Családi vállalkozásban
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Tízes villamos – Különjárat (4.)

Tatyu és 
a tízóraik
Megkezdte működését Újpesten a „Madárfé-
szek”, Erdei Zsolt boksztanodája. Öröm ez az 
ökölvíváshoz vonzódó szülők és srácok számá-
ra egyaránt. Újpesten évtizedekkel a „Madárfé-
szek” előtt is volt utánpótláskorú boksz, még-
hozzá jó! Az MPSC, a Magyar Pamutipar Sport-
klub szakosztályában. A városrész „veszélye-
sebb” tizenévesei, akik többnyire a sűrűbb kör-
nyékeken nőttek fel, oda jártak edzésre, hogy vi-
gyék valamire az ökölvívásban. Vitték is!

sulim környéke – Bocskai utca–Dugo-
nics utca–Szent Gellért (ma Berda József) 
utca – a két Zollnert (Pista, a „Dagadt”, 

öccse, „Csirke”), Lőrincz Paját, de mindenki fölött 
„Tatyut”, Tuhárszki Pistát adta a magyar bunyó ti-
zenéves legjobbjai közé.

Az MPSC-ben mindenki jó volt, de Paja és Tatyu 
kiemelkedett az akkori csapatból. Lőrincz Pali 

virgácsvékony, inas-csontos srác volt, hihetetlen rit-
musérzékkel és technikával. Mindkét kezét leen-
gedve vívta meneteit (mint hajdan Torma II., majd 
később Orbán) úgy, hogy megütni szinte nem le-
hetett. Folyamatosan eltáncolt, elhajolt az ellenfe-
lek elől, miközben ő villámgyorsan és védhetetle-
nül ütött. Sűrűn.

A csúcs Tatyu volt. Magas, jó felépítésű, nehéz-
súlyban versenyzett, nagy ütőnek számított, és na-
gyon jó srácnak ismerte mindenki. A környék leg-
jobb verekedője volt, de sose verekedett. Csak a 
ringben. Viszont megvédte a gyengébbet, akár egy 
odaszólással, ha valaki valamiért bántani akarta. 
Hatalmas ütése volt, de ő nem igazán bírta, ha elta-
lálják. Ezt úgy mondták akkor, hogy puha fejű volt. 
Ha megütötték, hamar kettős fedezékbe menekült. 

Amennyiben ellenfele eljutott idáig, azaz állva ma-
radt Tatyuval szemben. Volt egy mumusa, egy kö-
vérkés csepeli srác – talán Szabó volt a neve –, aki 
ellen legtöbbször kettős fedezékbe menekült Pista. 
Szabó ismerte a gyengéjét, és támadta rendesen.

A Könyvesbe járt, a tanárok hétfőnként, a vasár-
napi meccsek után sose feleltették. Egyszer fogadás-
ból birkózószőnyegen át, egyetlen ütéssel eltörte 
egy bordásfal szakaszválasztó rúdját. Osztályában ő 
volt az „örökös hetes”. Nem azért, hogy feltartóz-
tassa az ellenséget, hanem hogy megdézsmáljon tí-
zóraikat. Többet is. Egyszer emberére akadt. Szepi 
(Komlós Endre), osztályuk „fenegyereke” otthon ki-
csit preparált a tízóraiján: a két kenyér közé vasta-
gon fogkrémet kent, és úgy tette a táskába. Jött a 
nagyszünet, következett Tatyu. Szepi táskáját is cél-
ba vette. Kivette és jó étvággyal meg is ette a két 
gusztusosan megkent és összeborított szeletet.

Tíz perc telhetett el az órából, amikor Tatyu el-
kezdett „habzani”: a fogkrém a gyomrából elindult 
„visszafelé”. Pista felugrott, mint „őrült, ki letépte 
láncát”, és megindult! De addigra Szepi már rohant 
ki, padsorokon, osztálytársakon átugrálva, az ajtón 
át a folyosóra. Tatyu utána, habzó szájjal.

Sok sikert, „Madárfészek”! Újpestről indult két 
olimpiai bajnok is, Csík Tibor és Gedó Gyuri. Legye-
tek sikeresek ti is!  RÉTI JÁNOS

A

Gedó és Papp Laci



Tehetségek 
gálaműsora
A magyar kultúra napja alkalmá-
ból 11. alkalommal rendezték meg a 
Csillagszóró Gálát január 24-én este 
a Karinthy Frigyes Művelődési Ház-
ban, amelyen az intézmény tánc- és 
sportkörei adtak fergeteges ízelítőt 
tudásukból. A bemutatkozást ezút-
tal is nagy érdeklődéssel fogadták a 
szülők, a gyerekek és a foglalkozások 
iránt érdeklődő újpestiek.

A hagyományos gálaműsorban nyolc gyermek- és 
ifjúsági csoport, összesen közel kétszáz fi atal lépett 
fel. A színes, csillogó ruhákban táncoló kis „művé-
szektől” igazi show-t láthattak a nézők, akiket el-
kápráztatott a fellépők felkészültsége. Az est mű-

sorában szerepelt óvodástorna és -néptánc-bemu-
tató, felléptek az Adonika Tánc- és Mozgásművé-
szeti Stúdió csoportjai, a Starlight Dance Company, 
a Meteor Dance TSE, a Cit-Car TSE, de a vendégek 
megcsodálhatták a Fekete Mamba Harcművészeti 
Iskola izgalmas bemutatóját is. A produkciókat ver-
senytáncosok fellépése zárta. 

A Karinthy Frigyes Művelődési Ház „körei” a Ta-
lálkozzunk többször! rendezvények rendszeres fellé-
pői, akikkel találkozhatunk az Újpesti Városnapo-
kon, a Káposztásmegyeri Napon, ugyanakkor szíve-
sen szerepelnek a helyi sportnapokon, így például a 
Kihívás Napján is. A csoportok évek óta komoly si-
kereket érnek el hazai és nemzetközi versenyeken, 
tehetségük bemutatására szolgál a hagyományosan 
év eleji gálaműsor, a Csillagszóró is.  G.R.

Utcáról utcára

Száz éve őrzi 
Vécsey tábornok 
emlékét
Újpesten közel háromszáz elnevezett 
közterületet találunk. Sorozatunk-
ban arról kérdeztük az újpestieket, 
tudják-e, kiről, miről kapta nevét az 
az utca, ahol otthonuk található. 

Újpest kertvárosi utcája, a Vécsey utca kitűnő sétá-
lóhely télen is. Kőrösné dr. Mikis Márta nyugalmazott 
tanár, tudományos kutató féltve őrzött házszámtáb-
lájukat mutatja, amely azt láttatja, hogy a kezdetek-
től egészen 1946-ig a grófi  jelzőt is megjelenítették 
az utca névadójának nevében. Márta asszony újpes-
ti születésű, közel negyven éve él férjével és annak 
édesanyjával az utcában. Négyunokás nagymama-
ként a régi emlékek ihletésére diorámákat készít, így 
örökíti meg az eltűnt világot. És Újpesten bőven adó-
dik nosztalgikus emlék!

– Vécsey Károly gróf, honvéd tábornok egyike 
az aradi vértanúknak. Apja lovassági tábornok, a 
bécsi Magyar Nemesi Testőrség parancsnoka volt. 
Így gyermekkorától császárhű nevelést kapott, ka-
tonai pályát választott, magyarul alig beszélt. Ezért 

nagy érdem, hogy katonatisztként ezredével a ma-
gyar szabadságharc mellé állt. Utolsóként végez-
ték ki, kötél által. Büntetésből végig kellett néz-
nie társainak a halálát – elevenítjük fel kivégzésé-
nek körülményeit. – Utcánkat éppen száz eszten-
deje, 1914-ben nevezték el róla. 1926-ban csatol-
ták hozzá Rákospalotától a Villasort, a lakók oly-
kor ma is így emlegetik. A másfél kilométer hosz-
szú, impozáns utcában ma már csak néhány régi 
villa található, az ősfenyő- és gesztenyefák is kihal-
tak vagy építkezéseknek estek áldozatul. A vasút-
állomás felőli részen dús liget volt, ahol az 1920-
as években mutatványosok szórakoztatták a kö-
zönséget. A tősgyökeres újpesti családból szárma-
zó anyósom, dr. Kőrös Endréné dr. Fraknóy Veroni-
ka itt nőtt fel, szülei Mikszáth utcai házából költö-
zött át a család tulajdonában levő, 1943-ban épült 
házába. Az első, máig is emlegetett félelmetes élmé-
nye, hogy amikor háromévesen nagyapjával sétált a 
Vécsey utcán, az egyik mutatványos óriási szájú bá-
buja – pénzbedobásra – egy kis lapátra ültetett ba-
bát „nyelt le” – avat be a családi legendákba Márta. 
Majd kultúrtörténeti érdekességre terelődik a szó: 
– A 120. szám alatti, óvodaként működő villa arról 
nevezetes, hogy Liszt Ferenc a Varga család meghívá-
sára többször vendégeskedett itt, kisebb koncertet 
is adva. Erre emléktábla utal. Férjem, dr. Kőrös And-
rás, az Újpesti Közművelődési Kör elnöke (Újpest 
díszpolgára, a szerk.)születése óta lakik házunkban. 
Ma már az unokáknak meséli, hogy gyerekkorában, 
az 1950-es években a poros, sáros földúton még lo-
vas kocsik jártak, a Blaha Lujza utca torkolatánál 
levő közkútnál álltak meg a kocsisok, lovaikat meg-

itatni. Léckerítéssel körülvett kertjükből átinteget-
hetett a Mikszáth utcai házba nagyszüleihez, hiszen 
a telkek jó része még beépítetlen volt; némelyiken 
kecskék legeltek, télen a buckákon szánkózni lehe-
tett. Kertvárosi utcánk híre messzire jutott. Az el-
múlt évtizedekben nem tudtam úgy vásárolni vagy 
ügyintézni a Belvárosban vagy akár Budán, hogy 
lakcímem bediktálásakor ne csillant volna fel az el-
adó szeme: ja, ahol azt a fi nom fagyit árulják! Mert 
a vasútállomáshoz közeli kis cukrászda (sajnos pár 
éve bezárt!) készítményei máshonnan is vonzották 
a látogatókat.

Andrea, a két kisfi ával sétáló fi atal anyuka a Vécsey 
utca elején elmondja: mindig is fogalom volt Újpes-
ten ez az utca, s bár sok az új beköltöző, a régi házat 
megvásároló, majd felújító és átépítő lakó, az utca 
nem veszített népszerűségéből. S még valami: szinte 
mindenki tudja, hol található – teszi hozzá. B. K.
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A Vécsey utcában gyakorta vendéges-
kedett Liszt Ferenc is, kisebb koncertet 

adva – mondja Kőrös Márta







ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
FOGADÓÓRÁJA
Kiss Péter országgyűlési képviselő foga-
dóórát tart február 4-én, kedden 13.30 
órától az MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri Szervezetének frakcióirodájá-
ban (IV., Nádor u. 1.). Bejelentkezni vagy 
más időpontot megbeszélni a 441-
5555-ös telefonszámon lehet.

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezete

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Február 12-én, 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
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők február 3-án, 
hétfőn 17-től 18-óráig tartanak fogadó-
órát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán 
képviselők február 3-án, hétfőn 18-tól 19 
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 
Fidesz-iroda (1042 Budapest, Árpád út 
56.). Tel.: 369-0905. Jókay Attila, Koronka 
Lajos önkormányzati képviselők február 
10-én hétfőn 17-től 18 óráig, Bartók Béla 
önkormányzati képviselő február 11-én, 
kedden 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 

369-0905. Dr. Szabó Béla önkormányzati 
képviselő február 24-én, hétfőn 18-tól 19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 
Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

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

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

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

Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

MEGHÍVÓ
Rabszolgasors vagy tisztes megélhetés 
címmel lakossági fórumot tart Pajor 
Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője-
löltje (Budapest 11. OEVK). Az est vendé-
ge Balczó Zoltán, az Országgyűlés és a 
Jobbik alelnöke. Helyszín: Ifjúsági Ház, 
1042 Budapest, István út 17–19. Időpont: 
2014. február 6. (csütörtök), 18 óra.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Jobbik Újpesti Szervezete

www. jobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati kép-
viselő, frakcióvezető (KDNP) minden 

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

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

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati kép-
viselő előzetes telefonon történt 

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

a 06-20 466-8576-os telefonszámon – tart 
fogadóórát az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola és Gimnáziumban (1046 
Budapest, Bőrfestő u. 5–9.).

ORSZÁGHÁZ-LÁTOGATÁS
Szeretettel meghívom Önöket 2014. feb-
ruár 8-án (szombaton) Országház-
látogatásra! Az épületbe való beléptetés 
miatt jelentkezni kell a 441-5555-ös üze-
netrögzítős telefonszámon február 5-ig 
(szerdáig)! Gyülekező február 8-án 10.10–
10.20 óra között a Néprajzi Múzeum bejá-
rata előtt (V., Kossuth tér 12.; a Parlamenttel 
szemben található az épület). Kérjük, min-
denki pontosan érkezzen, mert a későket 
sajnos nincs lehetőségünk megvárni! (A 
látogatás 10.30-tól kezdődik.) A csoportot 
az Országházban idegenvezető kíséri. A 
látogatás időtartama kb. 50 perc, amely 
magában foglalja a koronázási jelvények 
megtekintését is.
Várom Önöket, barátsággal:
 Kiss Péter országgyűlési képviselő
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

lő, 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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Újpestért 
Egyesület
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A Városgondnokság az orvosi 
rendelők előtt is síkosságmentesít

Megérkezett a hó!
Hóesésre, a várost fedő fehér takaróra éb-
redt szerda virradóra Újpest. Az Újpesti 
Városgondnokság megkezdte a fenntar-
tásába tartozó utak, járdák, parkok hó- 
és síkosságmentesítését.

– Valamennyi munkatársuk hólapáttal, seprűvel és mun-
kagépeikkel dolgozik a Városgondnoksághoz tarto-
zó utak, járdák, parkok mentén, Újpest egész területén. 
Nincs extrém hideg és óriási mennyiségű hó, de ameny-
nyiben egész nap esik, lesz mit eltakarítani – mond-
ja Rádi Attila városüzemeltetésért felelős alpolgármes-
ter. – Csütörtökre is havat jelez a meteorológiai előrejel-
zés, ugyanakkor enyhülést is ígérnek – teszi hozzá az al-
polgármester.

Miként megtudtuk, ezen a télen a korábbi évekéhez 
képest jelentősen bővültek az Újpesti Városgondnok-
ság hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatai: az orvo-
si rendelők előtti utakat is tisztítják, síkosságmentesítik, 
hogy elkerülhetővé tegyék a téli gyalogosbaleseteket.  B.



Görög származású, különleges han-
gú díva. Falusi csendben él, de rival-
dafényben dolgozik. Papadimitriu 
Athina február 21-én Müller Péter 
Szeretetkönyv című könyvének ze-
nés színpadi adaptációját játssza az 
Újpesti Téli Fesztivál alkalmából az 
Újpesti Kamaraszínházban.

– Az áll a színlapon, hogy a szeretet fontosságáról 
szól a darab. Nem túl közhelyes dolog konkrétan be-
szélni a szeretetről?

– Nem ellened mondom, de ezt a kifejezést, hogy 
közhely, kikérem magamnak. Egyszerűen nincs 
ilyen. A mindennapi dolgainkra, az életünkre nem 
lehet csak úgy cinikusan azt mondani, hogy köz-
hely.

– Mielőtt összevitatkozunk: a közhely jobbára 
igaz. Csak éppen nem feltétlenül mondjuk ki.

– De, szerintem mindent ki kell mondani. Én leg-
alábbis így teszek. Barátságok, szerelmek mennek 
tönkre amiatt, mert nem beszélik meg az emberek 
a problémáikat. Ezért kell folyamatosan kimondani 
azt, hogy a szeretetnél nincs fontosabb.

– Ezért választottad ezt a szöveget?
– Igen. Szerintem hiánypótló. Egyórás ez az est, 

és azt érzem, hogy ez alatt a rövid idő alatt felsza-
kad a nézőkből az, amit mindig is éreznek, de foly-
ton rohannak, hajszolnak valami haszontalant, így 
nem fi gyelnek rá. Megérzik a szeretet fontosságát. 
Nem feltétlenül az én előadásom miatt, hanem 
mert Müller Péter gyönyörűen megfogalmazta ezt 
a könyvében.

– A folytonos rohanás, nyüzsgés miatt hagytad el 
a fővárost, és költöztél vidékre?

– Annyira nem volt tudatos, mert egy szerelem 
miatt költöztem el. De már nem is tudnék Buda-
pesten élni. Akkor érzem jól magam, hogy ha a csil-
logás, a pompa, a fl itteres ruha után hazamegyek a 
lótrágya- és a kecskeszagba. 

– Jellemző rád ez a kettősség? A színházi nyüzs-
gés és a nyugodt falusi élet, illetve a magyar–görög 
lét kettőssége?

– Igen, ez mindig is megvolt bennem. Iskolásko-
romban csudabogárnak éreztem magam. Minden-
ki kereste a társaságomat, de sosem tudtam, hogy 
azért, mert helyes vagyok, és jó a közelemben len-
ni, vagy csak azért, mert görög vagyok, ami különle-
gesnek számított akkoriban. Ez mindig zavart.

– Magányos voltál emiatt?
– A Magyar Rádió szolgálati házában nőttem fel, 

ahol csak külföldi családok laktak. Mindenféle ná-
ció: arab, török, bolgár, olasz, francia, argentin. Hi-
hetetlen összetartásban, szinte üvegbura alatt él-
tünk ott. Amikor kiléptem onnan, akkor igen, ma-
gányos voltam. De azért azóta ez elmúlt.

– Két nagyobbik lányod, Trokán Nóra és Trokán 
Anna szintén színésznők. Ráadásul nagyon sikere-
sek. Nem féltetted őket ettől a pályától?

– Jaj, teljesen depressziós lettem, hogy most mi 
lesz velük. De aztán láttam, hogy megtalálták a he-
lyüket. Kedves, közvetlen emberek, mindenki szere-
ti őket. Játszottunk már együtt, nagy élmény volt. 
Sorsszerű, hogy színésznők lettek. Nincsenek vélet-
lenek. Nem én mondtam, de hiszem: a véletlen az 
Isten inkognitóban.  JUHÁSZ MÁTYÁS
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Nincsenek 
véletlenek  

Kisképzősök a Károlyi Galériában
A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, közkeletű nevén a Kisképző diákjainak raj-
zaiból nyílt kiállítás a magyar kultúra napján az Újpesti Károlyi István Általános Isko-
la és Gimnázium galériájában. A tárlatra Szabó Franciska festőművész, a Kisképző mű-
vészeti igazgatóhelyettese, a Károlyi egykori általános iskolás tanulója válogatta ki ta-
nítványainak műveit.

– A kiállításon szereplő diákok a rajztanulási folyamat közepén járnak. Már 
magabiztosan kezelik a különféle rajztechnikákat, de még például az egész 
alakos emberábrázolást nem tanulták. De úgy gondolom, hogy sikerült ki-
emelkedő alkotásokat is elhozni a kiállításra – mondta Szabó Franciska.

A művésznő a Képzőművészeti Egyetem elvégzése után visszatért a Kis-
képzőbe tanítani, majd az intézmény művészeti igazgatóhelyettese lett. 
Franciskának négy lánytestvére van, mindannyian a Károlyiba jártak vagy 
járnak, és mindegyikük a képzőművészi pályát választotta.

– A nővérem szintén a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában tanít, két húgom ott tanul, a legkisebb testvérem pe-
dig itt, a Károlyiban nyolcadikos, de természetesen a Kisképzőbe felvételezik – mesélte a festőművész.
Vagyis a Károlyi bőven biztosít utánpótlást a képzőművészeti középiskolának. J. M.

A patinás Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola az ország legmagasabb szintű művészképző középiskolája, gyakor-
latilag a Képzőművészeti Egyetem előszobája. A diákok heti hat-nyolc órában tanulnak rajzolni, a kiállított alkotások az 
órákon készített rajzok, amelyek tükrözik az iskola tanulási folyamatait. 
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A támogatás vissza nem térítendő.
A pályázatot az erre rendszeresített nyomtat-

ványon személyesen – vagy törvényesen meg-
hatalmazott képviselő útján – a Szociális Osz-
tály 1042 Király u. 12–14. szám alatti épületében, 
ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. A pályá-
zati nyomtatvány megtalálható a Szociális Osz-
tályon, valamint letölthető honlapunkról (www.
ujpest.hu).

A hiányosan benyújtott és a pályázat benyújtá-
sának határidejéig nem pótolt, valamint a vonat-
kozó rendeletben vagy a pályázati kiírásban meg-
határozott feltételeknek meg nem felelő pályáza-
ti kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Erről a ké-

relmezőt – az ok megjelölésével – értesíteni kell. 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A részletes pályázati feltételekről felvilágo-
sítás személyesen – ügyfélfogadási időben – a 
Szociális Osztályon vagy a 231-3178-as telefon-
számon kérhető, illetve a részletes pályázati fel-
tételek a honlapon (www.ujpest.hu) megtalálha-
tók.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2014. február 28.

A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-
testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága
bírálja el. A döntésről a pályázókat az önkor-
mányzat írásban értesíti. NAGY ISTVÁN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a 43/2013. (XII. 2.) önkormányza-
ti rendelet felhatalmazása alapján a 
fogyatékos személyek adósságterhe-
inek enyhítése és életfeltételeinek ja-
vítása céljából díjhátralék-kiegyenlí-
tő támogatás elnyerésére 2014. janu-
ár 6. napjától pályázatot ír ki.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Olyan művészeti alkotások létrejöt-
tének ösztönzése, amelyeknek témá-
ja Újpest.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
Mindazon alkotóművészek, akiknek 
tevékenysége, élete Újpesthez köt-
hető, vagy valamely újpesti művé-
szeti körhöz.

Pályázni lehet minden olyan alko-
tással, amely kapcsolódik Újpesthez 
vagy újpesti személyekhez.

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK
Pályázni maximum három művel le-
het. Sorozat esetében a zsűri fenn-
tartja a megbontás jogát. Méretek:

Grafi kánál: max. 70x100 cm
Festményeknél: max.120x120 cm 
Kisplasztikánál: max. 100x100 cm
Minden esetben követelmény: ki-

állításra alkalmas formában való be-
adás (paszpartuzás, keretezés stb.).

BEADÁSI KÖVETELMÉNYEK
Az alkotásokat kizárólag a pályáza-
ti adatlap kitöltésével együtt lehet 

benyújtani. Az adatlap letölthető a 
www.ujpest.hu honlap pályázati link-
jéről és a www.ujkk.hu honlapról.

A leadás helyszíne: Újpesti Kultu-
rális Központ – Újpest Galéria (1041 
Bp., Árpád út 66., tel: 379-3114).

Időpontja: 2014. március 6. és 7., 
10–15 óra között.

BÍRÁLAT MÓDJA
Az anyagot neves szakemberekből 
álló zsűri válogatja, és nevezi meg a 
nyerteseket.

DÍJAZÁS
I. helyezett 100 000 Ft, II. helyezett 
80 000 Ft, III helyezett 50 000 Ft.

A zsűrinek jogában áll a díjakat 
összevonni, illetve megbontani.

Újpest Önkormányzata a művek 
elővásárlási jogát fenntartja.

KIÁLLÍTÁS ÉS DÍJÁTADÁS
A zsűri által kiválasztott művek be-
mutatására a 2014. évi Tavaszi Feszti-
vál rendezvénysorozat és a Pállya Ce-
lesztin-emlékkiállítás keretén belül 
kerül sor, az Újpesti Kulturális Köz-
pont – Újpest Galériában 2014. már-
cius 21-től április 13-ig. Az ünnepé-
lyes kiállításmegnyitó és a díjátadás 
időpontja: 2014. március 21., 18 óra.

WINTERMANTEL ZSOLT
Újpest polgármestere

PÁLLYA CELESZTIN KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT
Újpest Önkormányzata várossá nyilvánításának 107. esztendejében, Pállya Celesztin fes-
tőművész születésének 150. évfordulója alkalmából képzőművészeti pályázatot hirdet.

ELFOGOTT KERÉKPÁRTOLVAJ
III. kerületi albérletében fogták el az újpesti rend-
őrök azt a férfi t, aki még tavaly december köze-
pén lopott el egy kerékpárt a Sárpatak utcából, 
és azt később eladta. Az újpesti rendőrök az ello-
pott, nagy értékű biciklit egy internetes portálon 
beazonosították, majd január közepén lefoglalták. 
A jóhiszemű vevő a korábbi vásárlást igazoló do-
kumentumokat átadta a nyomozóknak, akik meg-
állapították, hogy az adásvételi szerződésben fog-
laltak nem valósak, azokban az eladó álnéven sze-
repel.

Az újpesti egyenruhások által azonosított és el-
fogott kerékpártolvajt korábban elkövetett bűncse-
lekményekkel összefüggésben a Fővárosi Törvény-
szék, a IX. kerületi és a veszprémi rendőrkapitány-
ság is körözte. Elfogását követően a 32 éves buda-
pesti férfi  a Fővárosi Törvényszék által – letöltendő 

szabadságvesztés megkezdésének elmulasztása mi-
att – elrendelt körözésben foglaltak alapján meg-
kezdte büntetésének letöltését, ezenfelül orgazda-
ság miatt is felelnie kell.

KÖZÖS MUNKA EREDMÉNYEKÉNT 
FOGTÁK EL ŐKET
Az újpesti rendőrök és a BRFK nyomozói közösen 
fogták el azt a három férfi t, akik hónapokon át visz-
szatérő jelleggel támadtak meg és raboltak ki idő-
seket Újpesten. A gyanúsítottak minden esetben 
olyan embereket szemeltek ki áldozatuknak, akikkel 
szemben nyilvánvalóan erőfölényben voltak. A kivá-
lasztott sértetteket a lakóházak lépcsőházaiban há-
tulról támadták meg, fellökték, bántalmazták őket, 
ezután értékeikkel elmenekültek. Legtöbbször tás-
kát, aranyláncot zsákmányoltak tőlük. A 28 és a 36 
éves férfi  ellen a BRFK Rablási Osztálya folytat nyo-

mozást, a harmadik tettes fi atalkorú, ellene a BRFK 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztályának munkatár-
sai járnak el.

 
HARMINCEZRET KÖVETELT, ÖNBÍRÁSKODOTT
Ruházati bolt kirakatát zúzta be és okozott ezzel 
félmillió forintos kárt egy férfi  a Templom utcában 
január 21-én délután.

A férfi  harmincezer forintot követelt az üzlet tu-
lajdonosától, akinél a közelmúltban felújítást vég-
zett. A későbbi sértett nem tartotta jogosnak a kö-
vetelést, és nem állt szándékában fi zetni, mire a kö-
vetelő elővett egy fejszét, és azzal összetörte a kira-
katot. Az esetet többen látták.

Az egyébként ittasan önbíráskodó negyvenéves 
férfi  a rendőröknek elismerte a cselekményt, azon-
ban a követelést továbbra is jogosnak tartja. Fel-
fegyverkezve elkövetett önbíráskodás miatt kell fe-
lelnie, ügyét gyorsított eljárásban tárgyalják, egy 
hónapon belül ítéletre számíthat.

 MOA/police.hu
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Bár az idei szezonban nem úgy jött 
ki a lépés az újpesti Forgó Kristóf szá-
mára, ahogy szerette volna, és a nyá-
ri felkészülés után az idény első felé-
ben számos probléma is akadályozta, 
mégis sikerült elindulnia a budapes-
ti műkorcsolya-Európa-bajnokságon.

ristóf alig volt négyesztendős, amikor elő-
ször korcsolyát adtak a lábára Kazincbarci-
kán. Azonnal megtetszett neki a csúszká-

lás, de igazából akkor kezdődött a koris karrierje, 
amikor családjával a fővárosba, közelebbről Újpest-
re költözött. A Szűcs Sándor Általános Iskolába járt, 
elnyerte az Újpest Kiváló Diáksportolója, majd az 
Újpest Kíváló Tanulója címet.

– Tulajdonképpen Kazincbarcikán szerettem meg 
ezt a sportot – mondta Forgó Kristóf. – Köszönet 
az edzőimnek, hogy elsajátíthattam az alapokat, de 
már Budapesten tanultam meg a duplákat, Téglássy 
Tamara segítségével. Később Vidrai Szabolcshoz ke-
rültem (aki szintén az Újpest Kiváló Diáksportoló-
ja kitüntetés tulajdonosa. A szerk.), tőle igazán ko-
moly technikai tudást kaptam. Egyébként ő volt az 
első magyar, aki négyfordulatos ugrást mutatott be 
versenyen, de fantasztikusan ugrotta a toe loopot 
és a tripla axelt is. Ez meg is látszik, máig az axel és 

a toe loop a két kedvenc ugrásom, ezek is mennek a 
legjobban, sikerült ezt átadnia.

– Kristóf, te hogy állsz a tripla axellel és a négyfor-
dulatos ugrással?

– Nyáron kezdtem el igazán a tripla axelre kon-
centrálni, és külföldi edzőtáborok szakemberei biz-
tattak is. Elég jól ment, csak egy kicsit kellett volna 
még ráedzeni, s az idei szezonra meg is lehetett vol-

na. De aztán hazajöttem, és a nyár végén korcsolyát 
kellett cserélnem, körülbelül ősz közepéig küszköd-
tem. Volt vagy hat-hét korim, három-négy külön-
böző pengével, összevissza variálva, két-három he-
tente váltottam, ez semmiképp sem segített. Az-
tán meg már javában tartott a szezon, nem tud-
tam gyakorolni, de jövőre már mindenképpen sze-
retném ugrani. Utána meg jöhet a négyfordulatos.

– Az edzésen már Tóth Zoltán adta a tanácsokat.
– Zoltán és Kulcsár Zsófi  irányítja a felkészülése-

met. Teljesen más technikát tanítanak, mint amit 
eddig tanultam. Szerintem segíteni fog abban, hogy 
a dupla axelhoz még hozzátegyük azt az egy fordu-
latot, és sikerüljön a négyes toe loop.

– Milyen érzés volt hazai pályán futni?
– Addig izgultam, ameddig nem léptem a jégre. 

Persze, kicsit jobban vert a szívem, amikor majd-
nem telt ház előtt kifutottam, de az-
tán minden visszatért a normális ke-

rékvágásba.
– Csak az a fl ip ne lett volna…

– Sajnálom az elrontott ugrást. Tudom, „ha”-val 
nem kezdődik mondat a sportban, de ha sikerül az 
ugrás, akkor bemutathatom a kűrömet is. Picit csa-
lódott vagyok, de letört nem. A felnőttek között az 
Európa-bajnokság volt az első megmérettetésem, és 
ez nem könnyű feladat. Gondolom, mindenki tudja, 
hogy a mi sportágunkban az újoncnak nem köny-
nyű a feladata, a bírók nem ismerik, így aztán nem 
igazán nyomják meg a ceruzát, amikor pontoznak.

– Az olimpián nem szerepelhetsz, de idén még vár 
rád néhány nagy feladat.

– Három versenyem lesz, ahol meg kell szerez-
nem a vb-indulás jogát. Nagyon szeretnék kijutni 

Tokióba, és ott egy lépéssel továbblépni. Már a 
kűrömet is be akarom mutatni. (G. G.)
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Berhidáról indult, Veszprémben folytatta, most 
pedig az UTE birkózócsapatát erősíti hazánk 
első női birkózó-világbajnoka, Németh Zsanett. 
Nem mindennapi sikersorozattal büszkélked-
het, hiszen fi atal kora ellenére már hat orszá-
gos bajnoki aranyérem virít a vitrinjében. Remé-
nyei szerint szőnyegre lép Rióban, az olimpián, 
de addig még korosztályában, a juniorok között, 
illetve a felnőttversenyeken kell bizonyítania.

Kapuvári Gábor, az UTE szakosztályelnöke elárulta, 
hogy Zsanettet nem kellett sokáig kapacitálnia, hogy 
a lilákhoz igazoljon. Néhány találkozó és rövid beszél-
getés után mondhatjuk, egymás tenyerébe csaptak.

– Örülök, hogy egy ilyen nagy és sikeres klub 
versenyzője lehetek – mondta Zsanett. – Beval-

lom, a családias légkör mellett az edzők „ke-
ménysége” is közrejátszott abban, hogy 
újpesti birkózó legyek. Persze, ne felejt-
sük el a nagy elődöket, az olimpiai és vi-
lágbajnok birkózókat sem, akikkel egy 
egyesületben sportolni óriási megtisz-
teltetés és kihívás.

Zsanett a Csanádi Árpád Gimnázium 
tanulója, egyelőre kollégiumban lakik, de 
rövid időn belül saját kis otthonra lel a bir-
kózóterem közelében. 

– Nagy segítség lesz, hiszen senkivel sem 
kell majd osztoznom. Amúgy sokat úgysem le-
szek otthon, mert az iskola, az edzések és a ver-
senyek minden időmet lefoglalják. Arra persze 

nagyon jó, hogy nyugodtan pihen-
hessek, mert rengeteg munka vár 
rám. Legnagyobb kihívás a junior-
Európa-bajnokság, de a felnőt-
tek között is lesz mit csinálnom 
az idén. 

Zsanett előretekint. Tud-
ja, hogy nem véletlenül keres-
te meg az újpesti klub, eredmé-

nyeket, nagy győzelmeket 
várnak tőle.

– Cseppet sem iz-
gulok miatta. Min-
denki tudja, de ha 

nem, akkor most 
mondom: az 
olimpiai szerep-
lés, az olimpiai 
érem a célom. 
És ha már érem, 

miért ne lehetne a 
színe arany?  (gergely)

Forgó Kristóf küzd 
a világbajnoki indulásért

Világbajnoknő erősíti 
a birkózók családját

Fotó: Martin Gábor

Forgó Kristóf a Szűcs Sándor Általános 
Iskola diákja volt, az Újpest Kiváló Diák-
sportolója cím után megkapta az Újpest 

Kiváló Tanulója elismerést is



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

a Budapest IV., Szent István tér 6. szám alatt. 
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
� Újpesten, könnyen két lakássá alakítható, 105 
m2-es, egyszintes, világos, 3 szoba+amerikai kony-
hás, nappalis, teljesen felújított, dupla komfortos, 
cirkós, szép ház sok extrával, csendes környéken, 
390 m2-es parkosított kerttel eladó. Iá.: 33,9 M Ft, 
tel.: 06-30 845-9029

� Újpesten tulajdonostól eladó családi ház, 402 m2-
es telek, ház 68 m2-es, 30 m2-es garázzsal, közepes 
állagú. I.á.: 19,9 M Ft, tel.: 06-70 512-4108

� Újpesten tulajdonostól eladó családi ház, 649 m2, 
140 m2, kétlakásos, tehermentes, azonnal költözhető, 
közepes állapotú. I.á.: 18,9 M Ft, tel.: 06-70 318-6359

� Nógrádon gyönyörű panorámás, faházas nyaraló 3,9 
M Ft-ért eladó. A ház szigetelt, víz bevezetve, és másfél 
szobás. Két éve lett teljesen felújítva és átalakítva, e-ma-
il: takacskovacs1@chello.hu; tel.: 06-30 465-1543

Ingatlant cserél
� 2+fél szobás, 75 m2-es önkormányzati lakásomat 
1+fél szobásra cserélnék, ráfizetés nélkül. Kizárólag 
Újpesten, tel.: 06-20 985-8214

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

� Matematikakorrepetálást vállal középiskolásoknak 
nagy gyakorlattal rendelkező tanárnő. Tel.: 06-30 618-0241

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

� Matematika-, angol-, német-, fizika. Felzárkóz-
tatás érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Egyete-
mi matek is. Házhoz megyek, tel.: 06-20 973-6467

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

Régiség
� Almási Katalin vásárol magas áron készpénzért 
bútorokat, festményeket, karórát, zsebórát, falió-
rát, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárt, 
könyveket, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsu-
kat, borostyánt, ezüstöt, ékszert, mindenféle régi 
tárgyat. Teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással hét-
végén is! Tel.: 06-20 597-8280
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Vegyes
� Alig használt, Ceregem típusú masszírozóágy 
betegség miatt eladó, tel.: 06-1 380-4220

Gondozás
� Idős emberhez nem dohányzó segítőt keresek, 
heti néhány alkalomra. Telefon – csak hétköznap 
12–14 óra között –: 06-30 270-8089

� Megbízható – lehetőleg újpesti – házaspár-
ral kölcsönös szimpátia esetén öröklési szerző-
dést kötnénk. Érdeklődő bemutatkozásukat a 
hajdu123peter@gmail.com e-mail címre várjuk.

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

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

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

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

� ABLAKJAVÍTÁS, www.ajtoablakdoktor.hu, 
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa- 
és műanyag ablakok, ajtók javítását, illeszté-
sét, zárak cseréjét, festését, szigetelését 1 év 
garanciával. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos, 
tel.: 06-70 550-0269

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

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, 
vécék cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

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

Az ÚKTV adásrendje
A UPC új, digitális 
csomagjában is lát-
ható az Újpesti Köz-
életi Televízió műso-

ra. A UPC előfi zetői készülékükön az 
501-es csatornán foghatják a helyi tv-
adót. Az ÚKTV péntekenként 19 órai 
kezdettel közvetít négyórás műsort. Is-
métlések: hétfőtől péntekig 7.00, 12.00, 
19.00 óra, szombat–vasárnap 8.00, 
13.00, 19.00 óra.

Masszázs
� Izomletapadások, nyaki és hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelők-
ben vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán 
gyógymasszőrtől, tel.: 06-20 595-3057

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

Állást kínál
� Mellékhelyiség üzemeltetésére, részmunka-
idős, nyugdíjas alkalmazottat keresek azonna-
li munkakezdéssel, tel.: 06-20 270-7161

zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el 
az Újpesti Babaköszöntő 

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistaka-
ró, hűtőmágnes oltási naptárral, 
mappa, illetve pelenkacsomag talál-
ható. A védőnők által átadott cso-
magot örömmel fogadják a kisgyer-
mekes családok. Arra kérjük a büsz-
ke szülőket, nagyszülőket, fény-
képezzék le csemetéjüket újpesti 
bodyban, és a képet küldjék be szer-
kesztőségünkbe. Örömmel tesszük 

közzé 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! 

S

Monyók Márta 2013. júni-
us 5-én született. Köszön-
jük a babacsomagot, na-
gyon szeretjük a bodykat 
és a plédet is. A szülők

Helló, nagyvilág! Baraksó 
Lilla Katalin vagyok, 2013. 
szeptember 13-án, pénte-
ken születtem, 13 óra 36 
perckor, 3940 grammal és 
58 centivel. A nevemet a 
büszke bátyusomtól kap-
tam, aki az UTE-ban dzsú-
dózik, és imádja a lila színt!

Július 10-én megérkezett 
kislányunk, Imre Szofi ! Na-
gyon örültünk a csomag-
nak, nagyon kedves fi gyel-
messég, tele hasznos és 
szép holmival. Köszönjük!
 Mészáros Mónika

KÖSZÖNETTEL FOGADJÁK 
A TÁMOGATÁST
Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány kéri mind-
azokat, akik személyi jövedelemadójuk egy szá-
zalékával vagy cégük eredményessége okán le-
hetőségükhöz mérten támogatni tudják alapít-
ványunkat, tegyék meg, hogy Újpest helytörté-
netét minél inkább megismerhessük, és megis-
mertethessük mind kortársainkkal, mind utó-
dainkkal. 

Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány számla-
száma: 10103173-44504000-00000005
Címe: 1045 Budapest, Berda József u. 48.
Adószáma: 18040609-1-41

IVÁNYI JÁNOS, az Újpest Helytörténeti 
Alapítvány kuratóriumának elnöke

HELYESBÍTÉS!
Az Újpesti Napló 2014. január 16-i lapszámának 
12. oldalán a „Megelőzni a robbanást” című cik-
künkbe sajnálatos módon értelemzavaró mon-
dat került. Úgy fogalmaztunk, hogy „Hét lakó 
másik kerület önkormányzatától kért segítséget, 
amely szükséglakást biztosított számukra.” Az 
a határozott névelő hiányában úgy tűnt, nem a 
XIII. kerületi önkormányzat sietett a lakók segít-
ségére, miközben a hét lakót a XIII. kerületi ön-
kormányzat helyezte biztonságba. A mondat he-
lyesen: „Hét lakó a másik kerület önkormányza-
tától kért segítséget, amely szükséglakást biztosí-
tott számukra.” A szerkesztőség

BUSÓJÁRÁS – ÚJPEST. Indulás: 
2014. március 3. Busz, idegenvezető: 
6900 Ft/fő
BÉCS – minden hónap 1. szombat-
ján – Újpest indulás. Busz, idegenve-
zető: 7500 Ft/fő
OSZTRÁK CSOKIGYÁR – Újpest in-
dulás. 2014. 03. 01, 15; 04. 12; 10. 23; 
11. 29. Busz idegenvezető: 7 500 Ft/fő
SZENTFÖLD a legolcsóbban! 2014. 
02. 20-25; 05. 23-28.
Repülő, reptéri illeték, 3* hotelek, fél-
panzió, magyar idegenvezetés, prog-
ramok, belépők, transzferek. Teljes 
ár: 189 800 Ft/fő illetékkel együtt!
Tel.: 06-1-266-7666, www.bbtours.hu

bbtours@bbtours.hu

SZÜLINAPI JÓKÍVÁNSÁG
„Tavasz után eljön a nyár

 és ősz után a tél,
minden évben eljön

február másodika, amikor születtél.”
Várkonyi Dorottyának boldog 

10. születésnapot kíván 
anya, nagyi, nagypapa.

ZÜLINAPI JÓJÓJÓJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓKÍVÁNSÁG
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:

paradicsom 600 Ft/kg-tól      

kígyóuborka 680 Ft/kg-tól   

burgonya 129 Ft/kg-tól     

vöröshagyma 60 Ft/kg-tól       

fejeskáposzta 99 Ft/kg-tól  

kelkáposzta 159 Ft/kg-tól     

lilakáposzta 159 Ft/kg-tól  

cékla 129 Ft/kg-tól   

zeller 300 Ft/kg-tól 

sütőtök 200 Ft/kg-tól 

sárgarépa 99 Ft/kg-tól

fehérrépa 249 Ft/kg-tól 

jonagold alma 200 Ft/kg-tól  

idared alma 189 Ft/kg-tól  

banán 280 Ft/kg-tól

citrom 259 Ft/kg-tól  (x)

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

narancs 159 Ft/kg-tól

mandarin 199 Ft/kg-tól

savanyú káposzta 360 Ft/kg-tól

A Károlyi-kórház örömmel él a lehe-
tőséggel, és március 1-jéig várja az új-
pestiek receptjeit, hogy azokat össze-
gyűjtve majd az egészséges étkezés je-
gyében a menüsorba állítsa a legsike-

resebbeket. A kezdeményezésről Kon-
dor Albertet, a Károlyi-kórház élelme-
zésvezető-helyettesét kérdeztük.

– A kórház élelmezésvezető-
sége arra gondolt, hogy a men-
za jellegű étkeztetést még maga-
sabb szintre emelné, a táplálkozá-

si és egészségmegőrzési szempont-
ok alapján. Ehhez, valamint a változa-
tos étrendhez és menükínálathoz egy-
aránt segítenének a beküldött recep-
tek. Fontosnak tartom kiemelni, hogy 
a receptgyűjtéssel nem a kórházi ét-
keztetést akarjuk megváltoztatni, bár 

idővel az is a célunk, hanem az elvitel-
re szánt és az étteremben fogyasztott 
ételeket – mondja Kondor Albert. 

– Milyen receptet küldjenek az új-
pestiek?

– A legfontosabb, hogy a leírt éte-
lek fi nomak legyenek, korszerű, ada-
lékmentes, levespor, ízfokozó nélküli 
természetes anyagokat tartalmazza-
nak. A húsok közül a szárnyas-, a ser-
tés- és a halételeket részesítsék előny-
ben. Tehát az ajánlatban lehetnek le-
vesek, főzelékek, sütemények, saláták 
és minden egyéb, ami jelen lehet egy 
menzai étkezésben. 

– Elkészítik a konyhán a beküldött 
recepteket? 

– A legjobb ételeket beemeljük az 
elkövetkezendő hónapok menüsorá-
ba. Azokat a recepteket, amelyek iga-
zán lefedik az egészséges ételek ka-
tegóriáját, szerepeltetjük a konyha 
blogjában, és elkészítés után megjele-
nítjük a Facebook-oldalunkon is a be-
küldő nevével, ha hozzájárulását adja. 
Ha valaki nem szeretné a nevét adni, 
akkor egy egyszerű jeligével is beküld-
heti saját receptjét.  B. K. 

A recepteket a Károlyi Sándor Kór-
ház az elelmezes@karolyikonyha.hu 
e-mail címre várja. 

P Á L Y Á Z A T
Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 
pályázatot hirdet az intézmény keretein belül mű-
ködő Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 

ügyfelei részére nyújtandó jogi tanácsadási tevé-
kenység ellátására.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ki-
írás személyesen átvehető az intézmény közpon-

ti igazgatásának titkárságán (1042 Budapest, Deák 
Ferenc u. 93.) hétfőtől csütörtökig 8–16 óra kö-
zött, pénteken 8–13.30 között.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

Receptekkel az 
egészséges táplálkozásért 

Kórházi 
menüsor
Beszámoltunk arról, hogy a 
Károlyi Sándor Kórház kony-
hája a szabad kapacitás nyo-
mán elindította a mindenki 
számára elérhető, menza jel-
legű étkeztetést. Az ebédlő-
ben elfogyasztható, de el is 
vihető ételeket örömmel fo-
gadják az újpestiek. Többen 
jelezték a konyhának, hogy 
kiváló receptjeik vannak, 
amelyeket szívesen megosz-
tanának velük. 

Ízelítő a menüből  
– Kondor Albert 

felvétele
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Szerelmesek, 
fi gyelem!
Az Újpesti Napló ebben az évben 
is segít a szerelmeseknek! Öröm-
mel közvetíti február 13-án meg-
jelenő lapszámának oldalain a 
Bálint-, azaz Valentin-napi üze-
neteket. A néhány soros, névvel 
vagy jeligével ellátott üzeneteket 
a már megszokott módon várjuk 
a szerkesztőségbe.

Leveleiket február 6-ig a sze-
rencsi.csilla@ujpestimedia.hu 
e-mailre, postán feladva vagy sze-
mélyesen az Újpesti Napló címére 
(1043 Bp., Tavasz u. 4., Ady Endre 
Művelődési Ház) juttassák el.

Készíts álarcot 
a farsangra!
Benne járunk a farsangban, egymást érik az óvodákban, az isko-

lákban a báli mulatságok. A megfelelő farsangi maskarához gondo-
san kiválasztott és elkészített álarc is dukál. Ebben segít a gyerme-

keknek az Újpesti Téli Fesztivál február 1-jei, szombati önkormányza-
ti programja, amely kreatív foglalkozásra, álarckészítésre hívja őket. Földi 

Andrea jelmeztervező segítségével dekorgumiból, fi lcből, papír-
ból és megannyi alapanyagból lehet álarcot készíteni, ame-

lyek jól illenek majd az elképzelt maskarához, akár Hel-
lo Kitty, Hófehérke, királylány, katicabogár, boszi, ba-
goly vagy Pinokkió, múmia, japán harcos, indián öltözék 
mögé bújik is a farsangoló. A részvétel térítésmentes, és 
a közös alkotás öröme is vidám délelőttöt ígér.

Az álarckészítés február 1-jén 9-től 13 óráig tart az Ifjú-
sági Házban (IV., István út 17–19.).

Mindig Újpest, 
örök Újpest
A világ különböző pontjain élő UTE-
drukkerek éneklik el a Mindig Új-
pest, örök Újpest című dalt, amely-
nek felvételét a Szent István téren, a 
gyönyörű városházánk előtt rögzí-
tették a fi lm készítői.

Az óriási énekkart az újpesti iskolák diákjaiból ver-
buválták, megerősítve Wintermantel Zsolt polgár-
mesterrel, dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő-
vel vagy éppen dr. Tahon Róbert jegyzővel. Érdekes-
ség, hogy a nóta első sorát Kanadából, a másodikat 
Olaszországból kapják meg a készítők. A dicséretre 
méltó kezdeményezés helyszínei többek között Kana-
da, Olaszország, Felvidék, Ausztria, Ausztrália, a hazai 
városok között például Baja is megtalálható. A szer-
vezők tervei szerint még több külföldi és hazai város 
UTE-érzelmű szurkolóit is szeretnék megszólaltatni.

A videó elsősorban webes felhasználásra kerül, 
amellyel népszerűsítik az UTE-t, az UTE Baráti Kört, 
a várost. További cél, hogy egyfajta közösségépítés-
re buzdítsa az Újpest-szurkolókat. (G)
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