
ÚJPEST ÜNNEPEL
Újpest Alapításának százhetvenötö-
dik évfordulóján emlékülést ren-
deztek a városháza dísztermében. 
Nemzeti ünnepünk, március 15. 
alkalmából pedig több újpesti kö-
tődésű művész, tudós és sportoló is 
állami kitüntetésben részesült.  
 2. oldal

EGYÜTT AZ ÚJPESTIEKKEL
Az elmúlt napokban kezdte meg 
munkáját az Újpest 2020 program 
keretében létrehozott három mun-
kacsoport – gazdasági, humán, 
környezeti – amelyek feladata az In-
tegrált Településfejlesztési Stratégia 
előkészítése. A munkában az újpes-
tiek is részt vesznek.  3. oldal

EGEREK ÉS EMBEREK
Április 4-én ismét bérletes előadás 
lesz az Újpest Színházban. 19 órától 
Csiszár Imre, Jászai Mari-díjas, Kiváló 
és Érdemes Művész rendezésében az 
Egerek és emberek című színművet 
viszi színpadra a Turay Ida Színház 
társulata.  
 11. oldal

EURÓPA BEVÉTELÉRE 
KÉSZÜLNEK AZ UTE BÁLNÁK
Az idei „A” ligás női curling országos 
csapatbajnokságot az UTE Bálnák 
csapata nyerte. A Palancsa Zoltán ál-
tal felkészített alakulat címvédésével 
jogot nyert arra, hogy képviselje ha-
zánkat az őszi Európa-bajnokságon. 
 13. oldal
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Környezettudatos Újpest

ÚJPEST
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2020

Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A

Ú  PESTI NAPLÓ

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2015. március 19., IX. évf., 10. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA W W W. U J P E S T .H U

J

Újpesten nagyon sok a zöldterület és a kertvárosi hangulatot idéző park, sétálóutca. Ez többek között annak is 
köszönhető, hogy a városvezetés és az újpestiek együttműködéséből egy igen környezettudatos városrész alakult ki. 
A szakrendelőben például napelemek segítségével csökkentik az éves energiafogyasztást.  4–5. oldal
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Újpesti 
kiválóságokat 
díjaztak
Nemzeti ünnepünk, március 15. alkal-
mából több újpesti kötődésű művészt, 
tudóst és sportolót is kitüntettek.

Áder János, Magyarország köz-
társasági elnöke – a kormány 
előterjesztésére – Kossuth-díjat 
adományozott Gyémánt László 
festőművésznek, érdemes mű-

vésznek, kiemelkedő, különösen a fotó- és festő-
művészet ötvözésében páratlan alkotásokat kiérlelő 
művészi életműve elismeréseként. 

Kiemelkedő zeneszerzői, zenei 
rendezői tevékenysége elismeré-
seként Erkel Ferenc-díjat kapott 
Márkus Tibor dzsesszzongoramű-
vész, egyetemi adjunktus.

A köztársasági elnök megbízásá-
ból Balog Zoltán kiemelkedő szín-
vonalú munkája elismeréseként 
Magyar Érdemrend Tisztikereszt 
polgári tagozat kitüntetést adott 
át Ékes Ilona, a Magyar Asszonyok 

Érdekszövetségének alapító elnöke 
és Vizer József műbútorasztalos 
mester részére.

Magas színvonalú munkájáért 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt 

polgári tagozat kitüntetésben ré-
szesült Agárdi László színművész.

Göröcs János, az Újpest olim-
piai bronzérmes, ötszörös bajnok, 
kétszeres kupagyőztes, kétszeres 

KK-győztes labdarúgója a Magyar Érdemrend közép-
keresztje (polgári tagozat) kitüntetést vehette át a 
nemzeti ünnepen. U. N.

Görőcs „Titi” elmondta: „Jól-
eső érzéssel töltött el, hogy még 
emlékeznek rám és kitüntetésre 
méltónak találtak. (…) Ezt én 
kizárólag Újpest polgármesteré-

nek, Wintermantel Zsolt úrnak köszönhetem, amit 
minden lehetséges alkalommal el is fogok monda-
ni.” A polgármester a Facebook-oldalán reagált: 
„Nem, Titi, a kitüntetést Magadnak, a kiváló telje-
sítményednek köszönheted. Nekem megtiszteltetés!”

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Budapest IV. kerület Újpest 02. számú egyéni választókerületében te-
lepülési önkormányzati képviselői időközi választás lesz Horváth Imre 
(MSZP) lemondása miatt 2015. március 22-én, vasárnap.

A választópolgárok az 
•  Újpesti Babits Mihály Gimnázium és Általános Iskola (1048 Bp., Tóth 

Aladár u. 16-18. kisiskola) 11., 12. szavazókörében,
•  Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 

(1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.) 8., 9., 10., 13. szavazókörében, 
a szavazólapon az alábbi sorrendben szereplő jelöltekre szavazhatnak.

1. Antal Gábor  EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja
2. Jánszkyné Ulman Mária FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és  

    az Újpestért Egyesület
3. Gál György  Jobbik Magyarországért Mozgalom
4. Dr. Barrel Zoltán  Magyar Szocialista Párt és
    a Demokratikus Koalíció
5. Kanász-Nagy Máté Lehet Más a Politika
6. Körmendi István  Magyar Liberális Párt
7. Janoviczki Imréné  Magyar Munkáspárt

konferencia fővédnöke Wintermantel Zsolt 
polgármester, aki az ülés elején köszön-
tötte a megjelent képviselőket, díszpol-

gárokat, kitüntetetteket, intézményvezetőket. Úgy 
fogalmazott, hogy egy-egy nagyobb évforduló alkal-
mával évekre, sőt generációkra tekint vissza a város. 

– Kívánom, hogy a kétszázötvenediken is legyen 
megemlékezés, a jövő polgármestereinek pedig azt, 
hogy alkossanak olyat, hogy helyük legyen a törté-
nelemkönyvekben – zárta bevezető gondolatait.

Szavai után dr. Estók János, Újpest díszpolgára, a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója falu 
és város szerepéről, átalakulásáról beszélt.

Kiemelte: a 19-20. század fordulóján (Újpest 1907 
óta város – a szerk.) az életminőséget a lakhely sok-
kal inkább befolyásolta, mint manapság. Trianon 
után megugrott a városlakók száma, Budapest és 
agglomerációjának fejlődése pedig Újpestre is kiha-
tott.

Ezt követően Budai Attila, az ELTE Toldi Ferenc 
könyvtárának vezetője Az árvíz, a pálinkafőző és a 
tulajdonos című előadásában vezette végig Újpest 
múltját, majd Garbóczi László, Budafok díszpolgára 
Mildenbergerek Budafokon és Újpesten című érteke-
zésében beszélt a városalapítást meghatározó famí-
liáról. M. ORBÁN ANDRÁS

Újpest, a 175 esztendős település
Újpest Alapításának százhetvenötödik évfordulóján emlékülést rendeztek a 
városháza dísztermében. Az esemény apropója, hogy az alapítólevelet 1840. 
március 15-én írták alá, Újpest százhetvenöt éve létező település.

A
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Az Újpest2020 programhoz készített 
elemzésből kiderül, hogy az újpes-
ti GDP a fővárosi kerületek között az 
egyik legmagasabb, és budapesti átlag 
felett van az újpesti vásárlóerő értéke 
is. Új eleme az újpesti gazdaságnak az 
idegenforgalom, amely eddig nem iga-
zán volt jelen Újpest életében, ám az 
Aquaworld, és a hozzá szorosan kap-
csolódó szállodakomplexum mára ki-
mutatható eredményeket produkál a 
helyi idegenforgalmat illetően.

Szó esett a szakirányú oktatás fon-
tosságáról, illetve annak fejlesztéséről, 
hiszen a helyben lévő, jól képzett szak-
munkaerő komoly vonzerőt jelenthet 
a cégeknek, és a szakoktatás fejleszté-
se középtávon versenyelőnybe hozná 
Újpestet a nagyberuházások idetelepí-
téséről folyó tárgyalásokon. Ezzel kap-
csolatban vitatták meg a logisztikai 
funkció fontosságát, hiszen mind az 
EKR, mind a jövőben bevezetendő du-
gódíj miatt a szállítmányozók számára 
költséghatékony megoldás lenne egy 
(vagy több) logisztikai elosztóbázis.

A közlekedéssel kapcsolatban ez-
úttal is felvetődött a 3-as metró vo-
nalának meghosszabbítása, és egyre 
hangsúlyosabban jelenik meg az igé-
nyek között a kerékpáros közlekedés 
fejlesztése, a BuBi hálózat kiszélesítése 
Káposztásmegyerig, illetve B+R parko-
lók létesítése. Mint kiderült, a főváros 
területfejlesztési terveiben ezek mellett 
szerepel az Aquincumi híd megépítése 
is Óbuda és Újpest között. 

ÚJPEST
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

2020
Együtt az újpestiekkel
Az elmúlt napokban kezdte meg munkáját az Újpest 2020 program keretében létreho-
zott három munkacsoport – gazdasági, humán, környezeti –, amelyek feladata az Integ-
rált Településfejlesztési Stratégia előkészítése. A dokumentum a 2020-ig előttünk álló fej-
lesztési irányokat, Újpest középtávú jövőjét foglalja össze. A munkába az önkormányzat 
bevonta az újpestiek széles körét is, így alakítva konszenzusossá a kidolgozandó tervet.

A város erősségei között sorolták 
még fel a javuló iskolázottsági 
mutatókat, a vállalati kkf jelen-
létét, az előnyös közúti és vasúti 
közlekedési adottságokat, de sze-
repelt a felsorolásban a fejleszthe-
tő barnamezős területek megléte, 
a kiépült kiskereskedelmi hálózat, 
és a megújuló energiaforrások 
elérhetősége is. Ez utóbbival kap-
csolatban persze elhangzott az is, 
hogy még mindig túl alacsony a 
zöldenergia-felhasználás a város-
ban. Bár a Halassy uszoda geo-
termikus rendszerrel épült, még 
számos lehetőség adódik a kör-
nyezetvédelem terén. Ilyen lehet a 
közvilágítás LED-es technológiára 
cserélése, amely már középtávon 
komoly megtakarítást jelenthet 
az áramfogyasztásban. 

Az ITS előkészítésében közre-
működő, tervezőcég elemzésében 
megerősítésre került, hogy Újpesten 
színes és magas színvonalú az okta-
tási paletta, amely szintén erősíti a 
beköltözési hajlandóságot, s azok 
között, akik úgy döntenek, hogy 
Újpesten telepednek le, igen ma-
gas az iskolázott, viszonylag biztos 
egzisztenciával rendelkező, egy-két 
gyermekes fi atal párok aránya. A fi a-
talok, kisgyermekes családok letele-
pedése pedig Újpesten jótékony ha-
tással van a lakosság elöregedésével 
szemben, amely sajnos nem csak Új-
pesten általános tendencia. Bővíteni 
lehetne azonban az alapfokú művé-
szeti oktatást, annak ellenére, hogy a 
Pécsi Sebestyén és az Erkel Gyula ze-
neiskolák magas színvonalon képvi-
selik ezt a területet. Az önkormány-

zat fontosnak tartja és folyamatosan 
fi gyelemmel kíséri és támogatja a 
kultúrát. Az Ady Művelődési Köz-
pont csaknem harmincéves, elavult, 
kis befogadóképességű, és nem kor-
szerű, ezért tervben van egy új kul-
turális központ építése, amely mél-
tó jelképe lenne a város egyébként 
pezsgő kulturális életének.

Ami az egészségügyet illeti, vita 
van arról, hogy melyik lenne a leg-
jobb megoldás: a Károlyi kórház meg-
tartása és komplett rekonstrukciója 
lenne az üdvözítő megoldás, vagy az, 
ha Újpest vállalkozna arra, hogy va-
donatúj, lehetőleg súlyponti kórhá-
zat épít a régi helyett, például a volt 
katonai épületek helyén. Mivel azon-
ban a közelben két ilyen intézmény 
is működik, egy újpesti súlyponti 
kórház megvalósulásának kicsi a va-
lószínűsége. Sokkal célszerűbb lenne, 
ha Újpest a jelenlegi infrastruktúrára 
alapozva inkább speciális egészség-
ügyi ellátásokra rendezkedne be.

A három munkacsoport a közeljö-
vőben folytatja a munkát, akkor már 
a konkrét előzetes célrendszer, az ak-
cióterületek, fejlesztési elképzelések 
átbeszélésével.  U. N.
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Környezettudatos Újpest
„Szeretett városunk fejlesztése és működtetése során jómagam, és kollé-
gáim – együttműködésben az újpestiekkel –, arra törekszünk, hogy mind 
több környezettudatos technológiát, és modern rendszert alkalmazzunk a 
mindennapokban. Az előttünk álló hónapokban, években továbbra is nyi-
tottak leszünk a környezetbarát újítások iránt, mint például a szennyvízhő 
hasznosítás, vagy az új korszerű közvilágítási és fűtési rendszerek alkal-
mazása középületeinkben. Ebben az évben két pályázaton, több mint 
600 millió forintot nyertünk iskola és bölcsőde korszerűsítésre.” 
 – WINTERMANTEL ZSOLT, polgármester 

ELEKTROMOS HAJTÁSÚ KUTYAPISZOKGYŰJTŐ AUTÓ: 
Az elavult kutyapiszokgyűjtők helyébe újak kerültek. A kukák 
ürítését a hét minden napján egy környezetbarát elektromos 
meghajtású járművel végzik a Városgondnokság munkatársai. 

LED LÁMPÁK A KÖZTERÜLETEKEN: A közvilágítás a város több 
pontján megújult. A régi világítótestek helyett energiatakarékos 
LED-lámpák világítják meg a Halassy uszoda előtti sétányt.

ÖKOPARKOK: A jövőben fúrt kutakból lo-
csolják majd a közparkokat (pl., Szilas Par-
kot) így takarékoskodva a vezetékes vízzel.

ZÖLD OVI, ÖRÖKÖS ZÖLD OVI:  A Park 
Óvoda kétszer is elnyerte a Zöld Óvoda 
címet a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
pályázatán. Az oviban fontos szempont a 
környezetre figyelő, tudatos nevelés. 

HULLADÉKGYŰJTÉS A VÁROSGOND-
NOKSÁGON: A Városgondnokság új telephe-
lyén már van hely és lehetőség a hulladékválo-
gatásra is, így támogatva az újrahasznosítást.

TARZAN PARK: A Tarzan Park meg-
építésénél is kiemelt szerepet kapott a 
környezettudatosság. A Placcs Placcból 
a vizet visszaforgatják, és azzal, valamint 
fúrt kútból locsolják a növényzetet.
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A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. március 16-án, hétfőn kezdte meg a kerületekben a zöldhulladék begyűjtését. A szolgáltató a postaládákba eljuttatott ki-
adványában tájékoztatja a részletekről az újpestieket. Feltüntetik a körzethatárokat és az elszállítás napját is. A zöldhulladékot kizárólag az FKF Zrt. logójával ellátott 
KERTI ZÖLDHULLADÉK feliratú műanyag zsákokban szállítják el, amelyek megvásárolhatók a cég ügyfélszolgálati irodájában (IX. kerület, Ecseri út 8-12.), a lakossági 
hulladékgyűjtő udvarokban (kerületi hulladékgyűjtő udvarok: Ugró Gyula sor 1-3., Zichy Mihály utca-Istvántelki út sarok), valamint értékesítő partnereknél.

HOMOKTÖVIS ÉLŐHELYKEZELÉS: Egyre többen csatlakoznak 
a már hagyományosnak számító Élőhelykezelési programhoz is. 
A nagyszabású terepmunka keretében nagyon sok fiatalnak si-
került megmutatni, miért jó a közösségért végzett munka. 

BRINGATÁROLÓK: A környezettudatos életmódhoz ter-
mészetesen az is hozzátartozik, hogy ha lehet, ne autóval 
közlekedjünk. És Újpesten belül miért ne lehetne? Az önkor-
mányzat az elmúlt években szinte minden iskola és óvoda elé, 
valamint a szakrendelőhöz is számos biciklitárolót helyezett el. 

ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS: Számos közintéz-
ményben történt energetikai felújítás, többek 
közt a Homoktövis utcai bölcsődében, a Bőr-
festő Óvodában és a szakrendelőben.

KAZÁN: A felújított nyugdíjasházba és az UTE 
teljesen korszerűsített Szilágyi úti sporttelepére 
gáz abszorpciós kazánt szereltek. A hőszivattyú-
val kiegészített kazán kevesebb gázt fogyaszt.

SÍPÁLYA:  A négyévszakos 
sípálya a Halassy Olivér Vá-
rosi Uszoda építésénél fölös-
legessé vált földből épült.

KOMPOSZTÁLÁS: Az évek óta sikeresen mű-
ködő komposztálási mintaprogramon egyre 
többen vesznek részt. Az önkormányzat a 
mintaprogram során a Fővárosi Közterület-
fenntartó Nonprofit Zrt. támogatásával térí-
tésmentesen bocsátja rendelkezésre a kom-
posztáláshoz szükséges anyagokat, ingyenes 
tájékoztató és oktató előadásokat szervez. 

USZODA MEGÚJULÓ ENERGIA: A Halassy Olivér Városi 
Uszoda építésénél is kiemelten fontos volt a környezetvéde-
lem. Új uszodánkat földhő fűti! 

NAPELEMEK AZ SZTK TETEJÉN: Az SZTK lapos tetejű épü-
letének előnyeit kihasználva napelemek biztosítják az épület 
energiafogyasztását. 

CSERITI KUPAK:  Újpest Önkormányzatának jótékonysági 
szervezete, az Újpesti Cseriti évek óta működő kupakgyűjtő 
akciója is a szelektív hulladékgyűjtésre sarkall. Az összegyűlt 
kupakokkal rászoruló gyermek életét tehetik jobbá a segítő-
kész újpesti polgárok.
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Tisztítják a vízhálózatot
A Fővárosi Vízművek Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy 
március végén több időpontban hálózattisztítást vé-
geznek, ami átmeneti víznyomáscsökkenéssel jár.

A hálózattisztítási munkák miatt március 23-án 7 órától március 24-én 15 
óráig, március 26-án 7 órától március 27-én 15 óráig, és március 31-én 7 órá-
tól április 1-jén 15 óráig nyomáscsökkenés és vízzavarosodás várható. A maga-
sabb épületek felsőbb szintjein átmeneti vízhiány is előfordulhat.

A karbantartási munkák elvégzése hosszú időre garantálja a megbízható és 
jó minőségű ivóvíz-szolgáltatást.

A Vízművek a munkálatok idejére a fogyasztók türelmét és megértését kéri.
 MOA

KALANDOS                      ÓRIÁS                      BIZTONSÁGOS

Tavaszi szüneti  
KÍSÉRŐJEGY NÉLKÜLI NAPOK  

a TarzanTM Parkban!
Április 2–től április 7-ig 

MINDEN NAP 
egy megváltott gyerekjegy mellé 

egy felnőtt kísérő jegye 
INGYENES!

Várjuk szeretettel az ország legnagyobb  

szabadtéri családi játszóparkjában!

ÚJPEST  
KÁRTYÁVAL  
25% KEDVEZMÉNY

k t tt ll áá l n

1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

www.tarzanpark.hu

Elkezdődött 
a kutyás 
polgárőrök 
képzése
Megkezdte a kutyás polgárőrök kép-
zését az Észak-Pesti Kutyás Szolgálat 
(Kutyaguru). A jól képzett párosok 
a katasztrófavédelem munkáját is 
segíthetik. 

lkezdtük megtanítani a kutyákat arra, hogyan 
fókuszáljanak egyetlen dologra – mondja a 
nemrég indult képzésről Dalia Szandra, az 

Észak-pesti Kutyás Szolgálat, rövidebb nevén a Ku-
tyaguru vezetője. Hozzáteszi, a fókuszáló képességre 
nagy szükség lesz például rendezvénybiztosításnál.
Jelenleg körülbelül tíz gazdi vesz részt a képzésen, 

de van olyan is, aki két négylábúval kezdte meg a 
tanfolyamot.

Dalia Szandra elmondta azt is, a képzett párosok 
árvízvédelemnél és személykeresésnél a katasztrófa-
védelemnek is tudnak majd segíteni. Az észak-pesti 
régióban ugyanis nincsen hasonló speciális mentés, 
azonban a képzésnek köszönhetően már ilyen fokú 
együttműködésre is lehetőség nyílik. MOA

Elindult a kiképzés

E

BULLDOGISKOLA
Bulldog akadémia címmel újabb, speciális, bull-
dogokhoz igazított képzést indít a kutyás szolgá-
lat. Ezek az állatok már-már munkakutya képes-
ségűek, nagy energiaszintjük miatt nehéz őket 
lefárasztani, emiatt sokszor nehéz velük. Az Ady 
Endre Művelődési Házban március 22-én rende-
zendő első, nyilvános előadáson a bulldogtulaj-
donosok megtudhatják, milyen speciális dolgok-
ra fi gyeljenek, a szuperintenzív képzésen pedig 
gyakorlatba ültetik az elméleti háttértudást.
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www.haloujpest.hu

Ünnepeld velünk a  

VÍZ VILÁGNAPJÁT 
március 22-én (vasárnap)  
08.00 és 17.00 óra között  

a Halassy Olivér Városi Uszodában!
Uszodánk ezen a napon a megszokott  

nyitva tartással és az eseménnyel kapcsolatos 
tájékoztató programmal várja a látogatókat!

Teltházas volt
a segélykoncert
Zsúfolásig megtelt a Városháza Díszterme március 14-
én, amikor 18 órai kezdettel az Újpesti Károlyi István 
Általános Iskola és Gimnázium ukrán testvériskolájának 
megsegítésére szervezett segélykoncert elkezdődött.

A nemzeti ünnep előestéjén megrendezett komolyzenei koncertet a kárpátal-
jai Sárosoroszi iskolájának megsegítésére hívták életre. Az egyórás komolyze-
nei koncerten az Erkel Gyula Zeneiskola előadásában a támogatók meghallgat-
hatták a többek közt Kodály Zoltán, Mozart, Doppler, Sztravinszkij műveiből 
szerkesztett fantasztikus műsort, legtöbbször vastaps kíséretében.

A koncerten összesen 558 375 Ft gyűlt össze, melyen felül 39.000 Ft átutalás 
érkezett. A befolyt összeget a szervezők hamarosan eljuttatják Sárosorosziba. 
Aki pedig szívesen támogatná még az iskolát, húsvétig megteheti. Tovább foly-
tatódik ugyanis a Dunsztosüveg akció. Az iskolákban, az ÚJKK intézményeiben 
és az újpesti piac standjain elhelyezett gyűjtőedényekbe még szívesen fogadják 
az adományokat. Felajánlásaikat az alábbi számlaszámon is megtehetik:

Fóti Károlyiak Alapítvány
2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Károlyi-kastély

Swift Code: MKKB HU 61 10300002-20385505-00003285
Adószám: 18671788-1-13

A közlemény rovatban tüntessék fel: Kárpátalja
 R. Zs

Fontos menetrendváltozás
Az Újpesten közlekedő buszok menetrend-
je is módosul a vasárnapi nyitvatartási rend 
megváltozása miatt. Március 15-től vasár-
naponként a 104-es busz helyett a 104A, a 
126-os helyett pedig a 126A közlekedik nap-
közben, 20-40 percenként, a 296-ossal össze-
hangolva, 20 perces követési idővel. További 

változás még, hogy vasárnaponként a 204-es busz nem érinti Budaka-
lász, Auchan áruház megállóhelyet. 

Azokon a vasárnapokon, amelyeken a törvény lehetőséget biztosít 
a nagyobb üzletek nyitva tartására, a BKK az érintett áruházakkal való 
megállapodás szerint továbbra is biztosítja a bevásárlóhelyek megköze-
líthetőségét. MOA
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ÚJPEST
AHOL SZERETÜNK ÉLNI

Készült 
az Újpesti Önkormányzat 
megbízásából

HÉTFŐ-PÉNTEK: 600-1700

SZOMBAT: 600-1400

Vasárnap: 700-1400

Egész héten 
nyitva vagyunk!

Március 22.-től

ÚJPESTI PIAC
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Újpest-szerte gyomlál-
ják és pótolják az ár-
vácskákat a Városgond-
nokság munkatársai; 
az egynyári növények 
kiültetése májusban 
kezdődik.

EGY KÉP 
– EGY MONDAT

Házhoz viszik a megemlékezést
Több éve már, hogy újpesti fi atalok március 15-én és október 23-án Újpestet 
járva, pár perces ünnepi műsorukkal „házhoz viszik a megemlékezést.” 

– Idén tíz éve indult útjára ez a programsorozat – mondja Renge Zsolt önkormányzati képviselő, a program 
szervezője. – Minden évben, október 23-án és március 15-én a megszokott intézményes keretek között tartott 
ünnepségeket elvisszük az újpestiekhez. Négy, a házakból jól látható helyszínt választunk, ahol egy fáklyákkal 
megvilágított magyar zászló mellett egy-egy verset olvasunk fel, majd jó éjszakát kívánva, csendben elvonu-
lunk. Állandó útvonalunk a Pozsonyi lakótelep, a Kassai utca, a Semsey park és a Lóverseny tér. A kezdeménye-
zés célja, hogy ha csak néhány perc erejéig is, de mindenkihez eljuttassuk az ünnepet.  D.V.
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Januárban indítottuk Újpesti séta című rovatunkat, amelyben arra vál-
lalkoztunk, hogy hétköznapi sétáinkat nem mindennapivá tesszük: a 
megszokott útvonalakról letérve jobban megismerjük Újpestet. Erre a 
sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk. Sőt! Ha kedvük van, adja-
nak ötletet, merre tartson a következő, közös sétánk…

Helyek
Jó, akkor legyen fél hét a 
Nyugatinál az óra alatt! 
Oké. Ott találkozunk! 
Mással meg a Puskinban, 
a Művész mozi előtt, vagy 
a Moszkván a hambur-
geresnél. Esetleg Jégbü-
fé, Trafó, Corvin. Helyek. 
Van mögöttük valami, 
odavonzza az embereket. 

z Ady Büfében állok. Rá-
kóczi-túrós, mézes kré-
mes, zserbó, csokigolyó 

meggyel, mignon. Melyiket vá-
lasszam? Észreveszem, hogy van-
nak régi retro csokik is, például 
az Utasellátó. Szólnék, hogy mit 
szeretnék, valaki közbevág. „Gyü-
mölcsnapot tartok, legyen egy 
gyümölcsös túrótorta”, mondja 
a bekiabáló, hát legyen, gondo-
lom, én kivárom a sorom. Pár 

művész is befut közben, többet 
ismerek, az egyik például a kollé-
gám, aki egy verssel indít, miköz-
ben újra nekifutnék a kérésnek. 
A vers legalább szép, szívemhez 
szól, el is felejtem, mit akarok. A 
kollégám kéri a szokásosat. Pray 
Andi, a büfés, már tölti is neki a 
kávét, ahogy a kollégám szereti, 
de hogy mit jelent a szokásos, 
azt nem tudom meg. Titok. A 
kávé tényleg első osztályú. Töb-
ben járnak be, csak egy feketére, 
vagy egy cappuccinóra, Bemes 
szülők, nyugdíjasok, táncosok, 
művészetisek, taxisok, vagy já-
rókelők. A színházas közönség 
jobban szereti a fi nom borokat, 
mondja Andi, és közben megint 
befut pár ismerős arc, mindenki 
ismer mindenkit. Aki nem ismer 
senkit, azt Andi ismeri. Így senki 
nem marad egyedül. 

A Hétvégi Randevúkon sem 
szoktak egyedül maradni, sokan 
találták már meg itt a párjukat. 
Elmesélik Andinak, hogy ismer-
kedtek meg, ő meg most nekünk, 
de persze részleteket nem ad ki. 
Titok.  V. G.

Ú J P E S T I  S É T A
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BERDA-TRAFIK 
ÚJPEST EGYETLEN AZ ÉV 

365 NAPJÁN 
NON-STOP 

 NYITVA TARTÓ 
     TRAFIKJA 

2015.MÁRCIUS 15. UTÁN IS 
ÚJPEST BERDA JÓZSEF UTCA 50. 



10 M o z a i k

  10%

Kinesio-tape
• kezelések
• oktatások
• anyagbeszerzés
• gyógytorna

Ùjpest Kártya 
tulajdonosoknak 10% 

mindenre!

Oriolus-Med Kft.
1042 Budapest

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

Web: www.oriolus-med.hu

Elmúlt 50 éves, 
és szívesen 
tanulna nyelvet?
Angol, francia, német, olasz, orosz 
nyelvtanfolyamok indulnak 50 éven 
felüliek számára a Belvárosban.

Beiratkozás és szintfelmérés:  
Március 30. – április 3. hétköznapokon, 
9.30 - 18.00 óra

Cím: 
V. kerület, Ferenciek tere 2. 

Tel.: 319 90 39, 319 9054
Részletes tájékoztató, 

órarend a honlapunkon.
www.senioroknyelviskolaja.hu

Feln
ttképzési nyilvántartásba vételi szám

: 
E-000417/2014

Seniorok Nyelviskolája Fehívjuk betegeink 
fi gyelmét, hogy a

GÖRGEY ARTÚR UTCAI

SZAKRENDELŐBEN 
működő fül-orr-gégészeti 

és audiológiai
 szakrendelésünkön

 mindenkinek

INGYENES 

HALLÁSVIZSGÁLATOT
 biztosítunk!

Nagyothalló betegeink 70%-os 
támogatással kaphatnak 

személyre szabott 
hallásjavító készüléket.
Elemek kedvezményes 

áron vásárolhatók. 

Rendelési idő: 
a hét minden munkanapján

Érdeklődni és bejelentkezni az 
alábbi telefonszámokon lehet.

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

Tamatika Kft.

Tízesvillamos – különjárat 

Szigeti 
veszedelem 
A közelmúltban itthon volt Szigeti 
Béla. Igen, az újpesti dobos! Az ország 
akkori talán legjobb dobosa. Ha nem a 
legjobb… A 70-es években disszidált, 
életét nyugaton élte, bejárta és vé-
gigzenélte a világot. Mert mást talán 
nem is tudott, csak dobolni. De azt 
nagyon! A „szakma szerint” neki volt a 
legjobb „keze”, de nehezen fegyelmez-
te magát, ha elkezdett játszani!

Amúgy Kőszegi Imre volt a legjobb, ő szaklapokat 
kapott rendszeresen külföldről, azokból gyakorolt, 
nem keveset, fegyelmezett, pontos zenész lett és 
világklasszis. Bélát az érzéke, a csuklója jutatta a 
csúcsra!

Nem volt könnyű eset, de egyik zseni sem az. 
Akkor a Bajtala trió (Bajtala, Vigyázó, Szigeti) tagja 

volt. Felvételre mentek a rádióba.  Bajtala megbe-
szélte a csapattal – ő mesélte –, hogy a már száz-
szor játszott Cigánylány ezen és ezen a részén ki-
állnak. Egyszerre. Értették. Felvétel indult, a szám 
odaért ahhoz a részhez. Bajtala kiállt, Vigyázó 
kiállt, Béla nem! Ütött tovább. Újra! Bajtala kiáll, 
Vigyázó kiáll, Szigeti nem! Sokadik nekifutásra si-
került felvenni. De sláger lett.

Egy délután átjött hozzánk Gyurka, a bátyja – ő 
zongorista volt –, hogy beszélni akar velem. Menjek 
el vele duózni, mert a Bélával lehetetlenség. 

– Dobol, mint egy őrült, a vendégek táncol-
nak, ahelyett, hogy pénzt keresnénk fi nom, 
összebújós muzsikával. Agyamra megy, 
amikor otthon nekiáll dobolni! Egyszer 
aztán – mondta Gyur-
ka – hallottam, hogy 
szerveznek afrokubán 
zenekart. Tudod milyen 
egy afrokubán zene-
kar? Apám! Nyolc 
dobos van benne! 
Bekísértem Bélát. 
Felültették egy sze-
relés mögé, és kezd-
tek. Képzelheted 
mi volt ott! Én 
még visszanéz-
tem, Béla extá-

zisban verte a dobokat. Csináld, gondoltam, és el-
jöttem! Még az utcán is hallottam az ütemet!

De a Szigeti családban nem Gyurka meg Béla 
volt a nagy szám, hanem az apjuk, az öreg Szigeti. 
A legnagyobb zsivány volt Újpesten! Ő is tanított 
dobolni gyerekeket, de akkor Pesten Bányai volt a 
sztártanár, minden srác nála akart dobot tanulni. 
Az öreg Szigeti azt mondta a fi ának, ne menjen 
sehova! Néhány nap múlva felhívta Bányait, a kö-
vetkező szöveggel: „Én is dobtanár vagyok, elég 
sok tanítvánnyal. De van köztük egy, úgy hívják 
Szigeti Béla, aki olyan tehetséges, hogy én már 
nem tudok újat mondani vagy mutatni neki. 

Nem fogadná kolléga úr? Nem járhatna 
magához?” Bányai fogadta és tanította 

Bélát. Így végezte el a Bányai dob-
iskolát! 

Igaz, az öreg Szigeti arra 
tanította a fi ait, hogy „mun-

kával bolond is tud pénzt ke-
resni. Munka nélkül kell!”

Hosszú ideig járt a legenda száj-
ról szájra Újpesten, hogy az öreg 

Szigeti egy nap befestette a ba-
rátja hatalmas fehér kutyáját 
fekete-sárgára, tigrisnek. Alig 
tudták letakarítani róla. De pár 
napig Újpestnek is volt tigrise.    

 RÉTI JÁNOS                   
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klasszikus magyar kosztümös fi lmek ked-
velői valószínűleg alaposan meglepődtek, 
amikor március 15-én este a Duna Tele-

vízióra kapcsoltak. A műsorújság új, nagyszabású 
történelmi kalandsorozattal kecsegtette őket, de 

a Kossuthkifl i jóval rágósabb falatnak bizonyulha-
tott, mint a közkedvelt Jókai-adaptációk. A ma-
gyar fi lmes hagyományoknak köszönhetően egy 
kosztümös produkciótól a nagyérdemű elsősorban 
tiszteletteljes komolyságot várna el – pláne akkor, 
ha nevezett mű nemzeti ünnepünkön debütál, és 
hazai szinten jelentős, 800 milliós büdzséből készül 
–, a Rudolf Péter rendezte széria ehhez képest nem-
igen hajlandó komolyan venni magát. 

Mindez az alapanyag érdeme is: Fehér Béla 2012-
es, azonos című regényében tucatnyi műfaj és 
hangnem zsúfolódik egybe, úgymint kaland, vad-
romantika, mese, szatíra, és némi Jókai-paródia. Az 
1849 májusában játszódó történet szerint Kossuth 
seregének egyik őrnagya, Swappach Amádé, szerel-
me, Estilla társaságában, Pozsonyból Debrecenbe 
próbál eljutni, hogy a lány apja, Vödric Demeter 
cukrászmester által készített harminc rúd bejglit 
leszállítsa a megrendelőnek, aki az őrnagy sejtése 
szerint osztrák kém. 

Az első epizódból ítélve Rudolf Péter sorozata 
is a regény hol mágikus realizmusba, hol rejtői ab-
szurdba hajló stílusát követi. A könyv kitalált sza-
vakkal feldúsított, ál-népies nyelvezetét is átveszi, 
ami nem könnyíti meg elsőre a történet szálainak 
kibogozását. Borítékolható, hogy sokaknak nem 
lesz elég türelmük ahhoz, hogy felvegyék a fona-
lat és a tempót, pedig a hatrészes Kossuthkifl i egy 
esélyt mindenképpen megérdemelne. Nem csak a 
jeles színészgárda, vagy a dicséretesen profi  dísz-
letek és kosztümök, hanem az alkotók bátorsága 
miatt is. Rudolfék mertek valami mással és újjal kí-
sérletezni, és ez akkor is megsüvegelendő, ha végül 
nem jön be a számításuk.  B. S.

SOROZAT

Kossuthkifl i
A

Egerek és emberek
Április 4-én ismét bérletes előadás lesz az Újpest Színházban. 
19 órától Csiszár Imre, Jászai Mari-díjas, Kiváló és Érdemes 
Művész rendezésében az Egerek és emberek című színművet 
viszi színpadra a Turay Ida Színház társulata. 

Az 1930-as évek elején, a nagy gazdasági válság idején vándormunkások járják az or-
szágot. Az értelmes George és bivalyerős, ám szellemileg visszamaradott társa, Lennie 
is munkát keresve sodródik tanyáról tanyára. George saját tanyáról álmodik, ahol 
nyulat is tenyésztenek, amit Lennie annyira imád. Sikerül munkát kapniuk a Tyler 
farmon. A többi munkás hamarosan kipécézi magának Lennie-t. Különösen Curley, a 
főnök fi a jár élen a piszkálódásban. A férfi  csinos és kikapós felesége azonban kedves a 
mamlasz férfi val. George hiába fi gyelmezteti, hogy maradjon távol a nőtől. 

S Z Í N H Á ZSZÍNHÁZ

Az újpesti székhelyű Napút folyóirat főszerkesztője 
1999 óta vezeti a kulturális, művészeti kiadványt. 
2003-tól egy k betűvel bővült a Napút, s az így lét-
rejött Napkút Kiadó már könyvkiadással is foglalko-

zik. A kiadásnál náluk nem kifejezetten a nagy neve-
ken van a fókusz, szívesen foglalkoznak elsőkönyves 
vagy éppen kevésbé ismert szerzőkkel, és a hazai 
kisebbségek kultúrájával. 

A folyóirat sokszínű-
ségéről, befogadó szem-
léletéről és váltakozva 
jelentkező tizenhét 
rovatáról ismert. Leg-
újabb, januári-februári 
száma év elején jelent 
meg Átajjába (Népek 
humora) címmel, mely-
ben Szondi Györgytől 
bolgár anekdotafordítá-
sokat olvashatunk. 

Ezúton szeretnénk gratulálni a neves művésznek, 
akire Újpesten, Magyarországon és Bulgáriában is 
büszkék az emberek!  V. G.

József Attila-díjat kapott Szondi György
A nemzeti ünnep alkalmából, március 13-án, pénteken, 
művészeti és újságírói teljesítményeket elismerő díjakat 
adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. 
Kiemelkedő irodalmi, költői, írói, műfordítói, irodalom-
történészi munkájáért József Attila-díjat kapott Szondi 
György költő, műfordító, művelődéstörténész. „A szélességet az ég derekán kereszt l

méltán nevezhetjük tehát Napútnak”
(Fazekas Mihály)

Irodalom, m vészet,Irodalom, m vészet,
környezetkörnyezet

Átajjába (Népek humora)1.1.

K Ö N Y V
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A szabadtéri tüzek szempontjából 
a tavasz a legveszélyesebb időszak, 
hiszen a jó időben egyre többen vá-
lasztanak szabadtéri programokat 
vagy kezdik meg a kerti munkála-
tokat. A veszélyt egyrészről a száraz 
aljnövényzet és avar jelenti, amely-
ben könnyen és gyorsan terjed a tűz. 
Kockázatot jelenthet a gondatlanság 
is, a szabadban keletkezett tüzek 99 
százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, 
ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűz-
gyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, 
ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott ese-
tekben és feltételekkel megengedik. Budapesten 
az erre vonatkozó jogszabályok tiltják a szabadté-
ri égetést. Budapest Főváros szmogriadó-tervéről 
szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. § 
(1) d) pontja alapján az avart és kerti hulladékot 
Budapest Főváros közigazgatási területén elégetni 
egész évben tilos. Ezen kívül általános jelleggel ti-
los a hulladék nyílt téri égetése, valamint a levegő 
védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdé-
se szerint: hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartá-
si tüzelőberendezésben történő égetése tilos! 

Budapest közigazgatási területén kívüli bel-
területen csak abban az esetben lehet növényi 
hulladékot égetni, ha azt a helyi önkormányzati 
rendelet megengedi; 

Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi 
hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növény-
zet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön 
történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett terüle-
ten akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt 
egyébként más jogszabály megengedi;

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély 
hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvé-
delmi bírságot von maga után!

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagy-
juk felügyelet nélkül és minden esetben gondos-
kodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. 
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi 
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekko-
rát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tarta-
ni. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél 
kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Béres Ferenc tűzoltóparancsnok rö-
vid évértékelőjében összegezte: ta-
valy összesen 1262 riasztást kaptak. 
Ezek legnagyobb hányada tűzeset 
és műszaki mentés volt. Riasztási 

fokozatok közül a legmagasabbnak 
számító IV-es és V-ös fokozatot nem 
kellett elrendelni, III-as fokozatú pe-
dig összesen négy darab volt, ebből 
kettő Újpest területén. (Az újpesti 

tűzoltóság területéhez a XV. kerület, 
Dunakeszi és Fót is hozzátartozik – a 
szerk.)

A tűzoltóparancsnok a statisztika 
után rámutatott: Újpest és a szom-

szédos XV. kerület iparbiztonságilag 
a legveszélyeztetettebb fővárosi ke-
rületek közé tartozik. Területükön 
összesen öt veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem működik, további 
öt Újpesten működő egység pedig 
küszöbérték alatt marad.

A polgári védelmet illetően 
veszélyelhárítási terveket dolgoztak 
ki, és lakossági jelzőrendszereket is te-
lepítettek. Elhangzott még: Újpesten 
és a XV. kerületben 4, illetve 2 óvó-
hely van, amelyeket szintén ellenőriz-
tek. Ezen felül a két kerületben több 
tucat helyszínen katasztrófavédelmi 
célú szemle, illetve ellenőrzés zajlott.

Béres Ferenc aláhúzta, társadalmi 
kapcsolataik széleskörűek, és az ön-
kormányzatokkal is jó az együttmű-
ködésük. A tűzoltók Újpesttel való 
összefogása az éves tervekben is meg-
mutatkozik. Az önkormányzat segít-
ségével végeznek tisztasági festést, 
és átalakulna a sportpálya, illetve a 
parkoló is. A tűzoltók a tervek szerint 
résztvevői lesznek majd az Újpesti 
Városnapok eseményforgatagának, 
emellett mind a 71 fő Újpest-kártyát 
kap.

Kép és szöveg: MOA

Béres Ferenc tűzoltóparancsnok tervekről 
és együttműködésről is beszélt

  S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

A szabadtéri 
tűzgyújtás 
szabályai

Tervek és összegzés 
– évértékelő a tűzoltóságon
Évértékelőt tartott az újpesti tűzoltóság március 6-án. Az összegzés mellett tervekről, 
jó együttműködésről is szó esett.
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Túl van a vállműtéten Berki Krisztián
Az UTE olimpiai bajnokának sérült vállát megoperálták a Sportkórházban. A ma-
gyar szövetség hírlevele dr. Halasi Tamást, a válogatott orvosát idézve azt írta, a 
beavatkozás jól sikerült.

Örülök, hogy Krisztián túl van a műtéten – nyilatkozott Kovács István, Berki edzője, a válogatott szövetségi kapitánya. – 
Úgy tervezzük, hogy a gyógytornászok minél előbb kezelésbe veszik, szinte minden napja-perce be van osztva, hogy ki, ho-
gyan fogja segíteni a rehabilitációban. Nagyon bízom benne, hogy minden a tervek szerint alakul, és májusban már be tud 
kapcsolódni a válogatott munkájába, és el tudjuk kezdeni a speciális felkészülést az őszi világbajnokságra. Az olimpia-, 
világ- és hatszoros Európa-bajnok tornász a műtét utáni felépülés miatt biztosan kihagyja az április 13. és 19. között sorra 
kerülő montpellier-i kontinensviadalt. A glasgow-i olimpiai kvalifi kációs világbajnokság október 24-én rajtol. mti/g

Európa bevételére készülnek 
Az idei „A” ligás női curling országos csapatbajnokságot az UTE Bálnák csapata 
nyerte. A Palancsa Dorottya, Miklai Henrietta, Kalocsai Vera, Sándor Nikolett, 
Nagy Tímea összeállítású, Palancsa Zoltán által felkészített alakulat címvédé-
sével jogot nyert arra, hogy képviselje hazánkat az őszi Európa-bajnokságon. 
Palancsa Dorottya csapatkapitánnyal beszélgettünk a sikert követően.

Vilhelm Ricsi: Jövök Rio!
Az UTE fi atal birkózója, miután megnyerte az U23-as 
országos bajnokságot, és ezzel indulási jogot szerzett a 
2015-ös Európa-bajnokságra, a felnőttek között is letette 
névjegyét. A tizennyolc éves Vilhelm Richárd Cegléden, a 
szabadfogásúak országos versenyén lett aranyérmes.

A hazai birkózó-utánpótlás 
egyik legígéretesebb alakja 
óriásit fejlődött az elmúlt idő-
szakban. Kapuvári Gábor szak-
edző szerint, ha Ricsi így foly-
tatja, akár már a riói olimpián 
is szőnyegre léphet, ami iga-
zán dicséretes lenne. A szak-
osztály és a versenyzőtársak 
természetesen mindenben 
segítik a tehetséges birkózót.

– Nem győzöm megköszönni az edzőimnek és a társaknak, hogy egy em-
berként mellettem állnak – mondta Richárd. – Persze, én is mindent megte-
szek annak érdekében, hogy megháláljam a bizalmat. A suli mellett csak a bir-
kózás létezik számomra. Iskola után rohanok az edzésekre, annyit dolgozom, 
amennyit csak bírok, majd este a tanulásé a főszerep. 

– Néhány hónappal ezelőtt találkoztunk az edzőteremben, bevallom, akkor 
nem gondoltam volna arról a vékonyka srácról, hogy súlycsoportjában rövide-
sen a lábai előtt hever az egész magyar mezőny. Hogyan erősödtél meg ennyire?

– Semmi különöset nem csináltunk, csak az edzéseken „halálra” dolgoztam 
magam. Szerencsére néhány kiló izom is rám rakódott, és ami a legfontosabb, 
a gyorsaságomból sem veszítettem. 

– Miben fejlődtél az elmúlt hónapok alatt?
– Az edzéseken rengeteget gyakoroljuk a védekezést, úgy érzem, ebben fej-

lődtem a legtöbbet. Igaz, jobban szeretek támadni, imádom állandóan nyo-
más alatt tartani az ellenfeleket, hogy aztán a megfelelő pillanatban pontot 
szerezzek valamelyik fogásommal. Örülök annak, hogy a támadó szellemű bir-
kózókat részesíti előnyben az új, nem is olyan régen elfogadott szabály.

– Milyen feladatok várnak rád az idényben?
– Sok-sok hazai verseny, aztán az U23-as Európa-bajnokság, ahonnan, bár 

igazából nem ismerem az ellenfeleket, éremmel szeretnék hazatérni. A magyar 
bajnokságon aranyérmet várnak tőlem az edzőim, és ha sikerül kijutnom Ba-
kuba, az úgynevezett európai olimpiára, pontszerező helyen akarok végezni. 

– Ha azt mondom Rio de Janeiro. Mi jut eszedbe?
– Ott akarok lenni az olimpián. Jövök Rio!  (gergely)   

– Melyik volt a nehezebb verseny, a ta-
valyi vagy az idei magyar bajnokság?

– Talán a tavalyi, mert idén sokat 
segített nekünk, hogy egy felkészülés 
és egy Európa-bajnokság is már a lá-
bunkban volt az OB előtt. Szemmel 
láthatóan, és belülről is úgy éreztem, 
hogy a játék is biztosabban és jobban 
ment mindenkinek, ez pedig alaposan 
megnövelte az önbizalmunkat is.

– Minden versenyen akad egy – 
akár több – mélypont is. A Bálnáknál 
is előfordult a bajnokság alatt?

– Végig nagyon koncentráltan ját-
szottunk. Nem tagadom, mégis egy-
szer gödörbe kerültünk. A mélypont a 
döntőbe jutáskor volt, amikor a WSC 
csapatától kikaptunk. A csapat akkor 
a sarkára állt, megbeszéltük, mi is tör-
tént. Megnyugodtunk, összeszedtük 
magunkat, és utána már nem lehetett 
minket megállítani. Persze, mindkét 
döntő meccs nehéz volt, ez a két 7-5-
ös végeredményen is látszik, de mégis 
biztos voltam benne, hogy meg fog-
juk csinálni. Sikerült is, hiszen minden 
csapattag a tudása legjavát adta.

– Volt nagy ünneplés?
– Sokan gratuláltak nekünk, ami 

nagyon jó dolog. A döntő után, a 
hét végén volt az igazi ünneplés, egy 
kis közös sütögetéssel. Megettük az 
ünnepi tortát, amelynek dán zászlós 
dekorációja azt szimbolizálta, hogy 
ősszel megyünk az „A” osztályos Euró-
pa-bajnokságra.

– Tehát, őszig lehet egy kicsit lazítani?
– Pár napot lazíthattunk, de már 

naponta a jégen vagyunk, megkez-
dődött a munka. Nagyon készülünk, 
hiszen mégis csak Európa legjobb 
tíz csapata között fogjuk képviselni 
hazánkat és Újpestet. A magyar női 
válogatott csapatkapitányaként úgy 
érzem, hogy a bajnokságon nyújtott 
játékunk alapján bebizonyítottuk, ott 
a helyünk Európa legjobbjai között.

– Milyen eredménnyel lennétek elé-
gedettek?

– Helyezést inkább nem mondok. 
De abban egészen biztos vagyok, 
hogy a játék, a küzdelem mellett a szí-
vünket, lelkünket is bele fogjuk tenni 
az Európa-bajnokságba. G. G.
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Friss hírek, tudnivalók: ujpest.hu!

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

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön: 10-17 óráig. �  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 
Díja: 945 Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 

árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu. Részletes információ: www.ujpest.hu

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Jókay Attila önkormányzati képviselő április 13-én hétfőn 17-18 óráig;

Jánszkyné Ulman Mária önkormányzati képviselő április 14-én kedden 18-19 óráig;

Bartók Béla önkormányzati képviselő április 14-én kedden 18-19 óráig;

Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő március 23-án, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. 

Helyszín: Fidesz Iroda, 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05.  www.ujpestifi desz.hu

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

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

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

megyek el Önhöz!

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

első péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségé-
ben (1046 Bp., Nádor u. 1.). A fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369 4205 
telefonszámon! Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart április 2-án, csütörtökön 
(Újpesten minden hónap első csütörtökjén) 13 órától az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szer-
vezetének frakcióirodájában (IV. Nádor u. 1.). Bejelentkezés, vagy más időpont megbeszélése a 
06-20-239-9136 telefonszámon. MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete
 
„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT
A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat következő előadása március 31-én, kedden 10 órától lesz 
a Polgár Centrumban (IV. Árpád út 66.). A rendezvénysorozat védnökei: Dr. Trippon Norbert 
kerületi elnök és Horváth Imre országgyűlési képviselő. Jöjjenek el, nézzék meg a műsort, 
hozzák el ismerőseiket, barátaikat is! (Belépődíj nincs.) 
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

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

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

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

� Tulajdonostól eladó, elcserélhető 2 szobás lakásra, 
Dunaföldvári panorámás, 100 m2-es, összközműves 
családi ház. Vállalkozásra alkalmas hármas ikergarázs-
zsal (iroda, fürdőhelység, szerelőakna, ipari áram), jó 
közlekedéssel, gyümölcsössel, fedett 80 m2-es kandal-
lós terasszal. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 75 343-068, 
06-30 617-0050

� Újpesten lévő 54 m2-es, felújított, erkélyes panella-
kásomat eladnám vagy elcserélném hasonló méretű, 
újabb építésű sorházi lakásra. I.á.: 12,6 M Ft. Ingatla-
nosok ne hívjanak! Tel.: 06-30 945-7903 mobilra.

Ingatlant vesz
� Kettő-három szobás, külön konyhás tégla lakást 
keresek. IV. –XIII. kerületben, I. emelet vagy liftes 
házban, kocsi beállási lehetőséggel, 18 M Ft-ig. Tel.: 
06-70 317-7069

Ingatlant kiad
� Újpesti családi ház szuterénjében 60 m2 kiadó rak-
tározás céljára Tel.: 06-30 450-8196

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

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

Albérlet
� Szobát (nem lakást) bútorozva keres, Budapesten, 
nem dohányzó, nem ivó, nyugodt életvitelű nyugdí-
jas férfi, tulajdonostól. Tel.: 06-20 934-0972

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

� Matematika-korrepetálás Újpesten, Istvántelken, 
nagy gyakorlattal és végtelen türelemmel, igen ked-
vezményes áron. Tel.: 06-1 360-1657, 06-20 927-0270

� Matematika-korrepetálást vállal középiskolások-
nak nagy gyakorlattal rendelkező tanárnő. Tel.: 06-30 
618-0241

� Nyugdíjas fejlesztőpedagógust keresek 3. osztályos 
gyermekem mellé, aki heti 2-3 alkalommal foglalkoz-
na vele. Részletekért kérem, írjon, battibetti@gmail.
com címre vagy hívjon 06-20 400-7578

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

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

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

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

Szolgáltatás
� Legolcsóbb játékbolt! Csak nálunk, a Székes utca 
3. sz. alatt! Új és használt játékok! Budapest, Szé-
kes utca 3. A 14-es villamos végállomásánál, a Spar 
mögött! Minden korosztálynak! A Facebookon: 
Sárpatak Játékház. Tel.: 06-30-242-6826

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

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

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

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítá-
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. Felmé-
rés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 550-0269

Festmény
� Kiemelkedő kvalitású 19-20. századi magyar 
és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele, el-
adása. Tel.: 06-30-949-29-00, email: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu, Nemes Galéria: 1024. Szilágyi Er-
zsébet fasor 3.

G Y Á S Z J E L E N T É S

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
KISS ISTVÁN 

(Tizian Fotó)
aranykoszorús fényképészmester

 2015. március 12-én elhunyt.
Kiss István fényképeivel nem csak 

személyeket örökített meg, hanem 
folyamatosan fotózta szeretett városát, 
Újpestet. Fényképezőgépével jelen volt 
a legjelentősebb újpesti eseményeken, 
intézményekben, iskolákban. Keze alól 

számtalan fényképész szakmunkás került ki.
Búcsúztatása 2015. március 24-én,
14 órakor lesz a Polgár Centrumban 

(1042 Bp. Árpád út 66.)
Újpest Önkormányzat

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

SZABÓ ANTAL 
2015. március 9-én tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. Temetése az Újpesti temetőben 

2015. március 27-én, 9 órakor lesz. 
Emlékét szívünkben megőrizzük,
felesége: Szabó Antalné, két lánya

 és lányai családjai.

Újpestért 
Egyesület

Több mint 80 féle minőségi 
magyar bor közül választhat.

Bármikor megkóstolhatja őket 
boltunkban, teljesen ingyen. 

Az Újpestiek 
Borkereskedése

1041 Újpest, Templom u. 2.
a piac mellett.

P Á R T H Í R E K
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Újpesti Piacnap – megéri! 

Akcióink, amíg 

a készlet tart

Figyelje, keresse 

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

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

A Virágcsarnokban a Mátyás Húsnál sertéscomb, ka-
raj, lapocka és tarja 1199 Ft/kg, csirkecomb 699 Ft/kg, 
csirkemell fi lé 1299 Ft/kg, házi parasztkolbász 1199 Ft/kg, 
füstölt kenyérszalonna 799 Ft/kg, házi sertészsír 499 Ft/
kg, hagyományos füstölt parasztsonka 1599 Ft/kg, ha-
gyományos füstölt lapocka 1399 Ft/kg, hagyományos 
füstölt tarja 1599 Ft/kg.

A Nagycsarnokban Rozvadszky Tibornál (a Lipóti pék-
séggel szemben) csilipaprika 598 Ft/kg, cukkini, padlizsán 
498 Ft/kg, fürtös uborka 380 Ft/kg, édes alma 178 Ft/kg.

A Sárgarépa Kft-nél narancs 199 Ft/kg, brokkoli 349 
Ft/kg, karfi ol 349 Ft/kg, TV paprika 499 Ft/kg, extra mo-
sott lédig francia burgonya 99 Ft/kg, hagyma 99 Ft/kg.

A hét mottója
Lájkok hadát kapta a Facebookon ez a pár-
soros, frappáns versike. A Kedves Hentes így 
hívja fel a vásárlók fi gyelmét arra, hogy már-
cius közepétől az Újpesti Piac vasárnapon-
ként is nyitva tart. 

Újpesti Piac 
– vasárnap 
is nyitva!
Újpest Önkormányzata a vásárlói és 
kereskedői igényeket, jelzéseket fi -
gyelembe véve úgy határozott, hogy 
márciustól az Újpesti Piac és Vásár-
csarnok vasárnap is nyitva lesz. Az új 
rendelet szerint hétfőtől vasárnapig 
lehet nyitva a piac, azaz minden nap 
friss termékekkel, kedvezményekkel 

várja a Kedves Vásárlókat! Az új ren-
delet értelmében e hétvégén, azaz 
március 21-én és 22-én már kétna-
pos Piac és Piac Placc várja az újpes-
tieket!  

Az első, március 22-i nyitva tartó 
vasárnapon számos akció, kedvez-
mény, illetve program várja a Piacra, 
akár vásárlási, akár kikapcsolódási, 
nézelődési szándékkal érkező látoga-
tókat. 

Íme, a legfontosabb információk, 
akciók, programok a március 22-i, va-
sárnapi napon:
�  Az Újpesti Piac és a Piac Placc is nyit-
va a 7-14 óra közötti időszakban.

�  Juhász Zoltán cukrászdája az első 
100 vásárlónak kókuszgolyót ad 
ajándékba.

�  A Lipóti Pékség vasárnaponként az 
egész parasztkenyeret 10 %-kal ol-
csóbban adja. A pékség  vasárnap 07 
órától 11.30-ig tart nyitva.

�  Jolika kifőzdéje ünnepi vasárna-
pi menüt biztosít kedvezményes, 
1480 Ft-os áron. Az „A” menü: 
vasárnapi húsleves, paprikás 
csirke galuskával. A „B” menü: 
fokhagymakrémleves krutonnal, 
medvehagymás-túrós Cordon bleu 
tepsis burgonyával. A vasárnapi 
menükhöz helyben fogyasztás ese-

tén házi szörp, elvitel esetén 1 db. 
palacsinta jár ajándékba.

�  A  nyitva tartó zöldség-gyümölcs 
kereskedők és hentesboltok a vasár-
napi vásárlóknak szórólap átadása 
esetén egy termékből egy alkalom-
mal 10 % kedvezményt biztosítanak.

�  A Vértes-Ázsió húsboltja kolbász- és 
tepertőkóstolást tart.

�  A kilátogató gyerekeket 9-12 óra 
között lufi hajtogató bohóc szóra-
koztatja.

�  A nagycsarnokban 10-11 óráig élő 
népzenei előadás.

Újpesti Piac – Friss, olcsó, közeli 
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