
ÚJRA LEHET PÁLYÁZNI 
Ismét meghirdette üdülési pályázatait a Magyar 

Nemzeti Üdülési Alapítvány.  A lehetőségről 

Hladony Sándor önkormányzati képviselővel 

beszélgettünk.  3. oldal

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS 
A Városüzemeltetés munkatársai félévente el-

lenőrzik az újpesti utak állapotait. A felmérés és 

lakossági bejelentések alapján renoválják az uta-

kat.  5. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2016. február 11., X. évf., 5. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

PARALIMPIKON A GYURTA-CSAPATBAN
Mint arról korábban beszámoltunk, Gyurta Dani a MÚSZ-tól kapott támogatás egy részét az UTE utánpótlás-nevelésére fordította, 

hogy a jövő bajnokait is kinevelhesse a nagy múltú egyesület. Az UTE és a „Gyurta Team” együttműködésének újabb állomása, 

hogy a paraúszó, Adámi Zsanett ezután már egy csapatban készül neves bajnokainkkal a riói olimpiára.  13. oldal
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IDŐVONALRA VÁLTOTT ÚJPEST
Nem most történt. Hat éve. 2010 novemberében 

hivatalos Facebook-oldala lett Újpestnek, 2012-

ben idővonalra váltott. Virtuális sétánk most ezt 

mutatja be.  7. oldal

A program 
sikere:

otthon

ÚJPESTI NAPLÓ

Írásunk a 2. oldalon

M
indenkinek boldog

kívánunk!
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Szívküldi 
Szívnek. Valen-

tin-napon. Nincs 

ezzel semmi baj. 

Kedves dolog. 

Nem a mi kul-

túránk része, kaptuk. Van, aki elfo-

gadja, van, aki nem. A lényeg, hogy 

egymást elfogadjuk. 

Nem kell hozzá Valentin-nap, 

hogy szeressük egymást. A sze-

relem januárban is jó, vagy már-

ciusban, áprilisban, sőt, nyáron a 

legjobb! Mindig jó. Aki szeret, az 

boldog, akit szeretnek, otthonra 

talál. Belső otthonra, biztonságra, 

bizonyosságra. Társra. Szeretet 

nélkül nincs otthon. A szeretetnek 

millió formája van. 

És mindenkinek kell egy otthon. 

Gábor boldog ember. Van ottho-

na. Bizalmat kapott, otthont kapott. 

A Habitat for Humanity programja 

hajléktalanokat segít lakáshoz jutni, 

Újpesten is. A híres újpesti össze-

fogásnak és a segítő szervezetnek 

köszönhetően Gábornak ismét van 

fedél a feje felett. Erről szóló írá-

sunkat itt olvashatják. A nyolcadik 

oldalon pedig egy igazi szívküldi 

várja az Önöket. „Köszi. Szívesen.” 

Olvassák az Újpesti Naplót! Ér-

zelmes, tartalmas adok-kapok Új-

pesten. 

 VG

Berki Krisztián olimpiai bajnok, a program 

nagykövete ezúttal egy mikrohullámú sütővel 

érkezett, ezzel lepte meg Gábort. Olyan tárgyat 

szeretett volna átadni, aminek Gábor biztosan 

hasznát veszi. A férfi  ugyanis a Habitat for 

Humanity Elsőként lakhatást! programja ke-

retén belül jutott ismét otthonhoz, amelynek 

felújításában egyébként maga is részt vett, 

csak úgy, mint a program nagykövete,  a ne-

ves sportoló, Berki Krisztián.

Szekér András, a Habitat for Humanity igaz-

gatója visszautalt rá, Gábor ezt megelőzően 

hosszú ideig közterületen élt egy kunyhóban. 

Kiemelte, céljuk, hogy minden ember méltó 

körülmények közt lakhasson. Ennek érdeké-

ben önkéntesek segítségével és a program 

résztvevőinek bevonásával rossz állapotú bér-

lakásokat újítanak fel.

Nagy István alpolgármester elmondta, ez 

már a nyolcadik olyan otthon, amit átadhat-

nak. Aláhúzta, azért is állt a jó ügy mellé az 

önkormányzat, mert a beköltöző maga is tevő-

legesen részt vesz a felújításban, ami motivá-

ciót ad a visszailleszkedéshez. Fontos szem-

pont az is, hogy a lakó egyben bérlő is, az őt 

megillető jogokkal és kötelezettségekkel. Az 

önkormányzat a lakhatáshoz szükséges felté-

telek megteremtésében is segített, például az 

elektromos vezetékhálózat cseréjében. 

A program sikere: Otthon
Új otthonában látogatta meg Berki Krisz-

tián olimpiai bajnok tornász és Nagy Ist-

ván alpolgármester Gábort február 9-én. 

A Habitat for Humanity Elsőként lakha-

tást! programja hajléktalanokat segít la-

káshoz jutni Újpesten is. Gábornak ismét 

van fedél a feje felett. A megvalósításhoz 

az önkormányzat biztosított felújításra 

szoruló bérlakást, aminek a helyrehoza-

talában Gábor is aktívan részt vett. 

Berki Krisztián olimpiai bajnok, az Elsőként 

lakhatást! program nagykövete azt mondta, 

közel egy éve kérték fel arra, hogy vállaljon 

aktív szerepet. Fontosnak tartja azt, hogy csak 

olyan kezdeményezést támogasson, ami tény-

legesen a meghirdetett célt szolgálja.

– Büszke vagyok arra, hogy olyan embe-

reken segíthetek, akik rászorulnak és meg-

érdemlik – mondta. A látogatás végén pedig 

azt is elárulta, jó látnia Gáboron az örömöt, aki 

nyáron is ugyanolyan lelkes volt, amikor a leg-

nagyobb munkák zajlottak.  M. Orbán András

A NAGY ÁRVÍZZEL KEZDŐDÖTT

Az együttműködés a nagy 2013-as ár-

vízzel kezdődött, amikor a Habitat azzal 

kereste meg az önkormányzatot, hogy 

lennének-e olyan rossz állapotú bérlaká-

saik, amiknek a felújítása gazdaságilag 

már nem érné meg. Ezeket ugyanis ön-

kénteseik segítségével rendbe hoznák – 

utalt vissza az együttműködés kezdeteire 

Nagy István alpolgármester.

Kiemelte azt is, Újpest a legfi atalabb ke-

rületek egyike, és nem csak azokat érintik 

lakhatási gondok, akik az utcán élnek. Nem 

mehetnek el azok mellett sem, akik önhi-

bájukon kívül jutottak hajléktalansorsra, 

éppen ezek miatt nehéz megfelelő választ 

adni a lakhatási gondokra. Az alpolgármes-

ter fontosnak tartja, hogy a beköltözők ma-

guk is részt vesznek a felújításban.

LÁTHATÓ ÖRÖM

Gábor láthatóan örül új 

otthonának. Azt mond-

ta, első napjai a pako-

lással teltek, könnyű 

volt visszailleszkednie 

és megszoknia, hogy 

újra van fedél a feje fe-

lett. A szomszédokkal 

is jó kapcsolatot alakí-

tott ki, akik egyébként 

szintén idősebbek. 

Szerinte már nem is 

tudná újra megszokni 

az utcai létet.

AZ ÖSSZEFOGÁS HÁTTERE

A Habitat for Humanity Elsőként lakhatást! programját a Saint Gobain 

Initiatives Foundation és az Abbé Pierre Alapítvány fi nanszírozza. A 

megvalósításhoz az önkormányzat bocsát rendelkezésre felújítandó 

bérlakásokat, amiket a Habitat önkéntesei, és maguk a leendő la-

kók újítanak fel. Az önkormányzat ezen kívül a lakhatás feltételeit 

is megteremti, Gábornál például a vezetékhálózat cseréjével. Az így 

rendbe hozott ingatlanok egyébként szociális bérlakásként működ-

nek Újpesten, lakóikra a bérlők jogai és kötelezettségei vonatkoznak.
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SIKERES A PROGRAM

Az Erzsébet-program hivatalos honlap-

járól kiderül: a program nemzetközi ösz-

szehasonlításban is rendkívül sikeres. Az 

ötödik éve meghirdetett pályázatoknak 

köszönhetően eddig csaknem hatszázez-

ren üdülhettek, köztük a résztvevők fele 

gyermek volt. Idén az a cél, hogy legalább 

negyedmilliónyian részesülhessenek pi-

henési lehetőségben. A gyerekeknek 

szóló tematikus táborokat márciusban 

hirdetik meg.

További információk és jelentkezés: 

www.erzsebetprogram.hu

ügyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu

Tel.: 061-371-32-42

Újra lehet pályázni 
Ismét meghirdette üdülési 

pályázatait a Magyar Nem-

zeti Üdülési Alapítvány. A 

nagycsaládosok, fogyaték-

kal élők és nyugdíjasok feb-

ruár végéig pályázhatnak. 

A lehetőségről Hladony 

Sándor önkormányzati 

képviselőt kérdeztük.

– Kik pályázhatnak Erzsébet-

programra? 

– A nyugdíjasoknak szóló pályázatra min-

den hatvanadik életévét betöltött nyugdíjas 

személy jelentkezhet, akinek egy havi jövedel-

me nem haladja meg a 147 ezer forintot. 

A fogyatékossággal élők közül minden 18. 

életévét betöltött személy nyújthat be igény-

lést, abban az esetben, ha havi jövedelme 

nem haladja meg a 150 ezer forintot. 

A nagycsaládosok akkor pályázhatnak, ha 

az egy főre jutó havi jövedelmük nem halad-

ja meg a 2016. január elsején érvényes mi-

nimálbér összegét, valamint, ha három, vagy 

annál több gyermeket nevel/nevelnek.

– Meddig és milyen módon lehet 

jelentkezni? 

– Hivatalosan február 29-éig lehet benyújta-

ni az igényléseket, de a nagy érdeklődés miatt 

hamar kiürül a pályázati keretösszeg. Ajánlott 

minél hamarabb benyújtani a jelentkezéseket. 

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül 

az a pályázó, aki a 2014-es, valamint a 2015-

ös évben nem nyert támogatást az Alapítvány-

tól.  DV-MOA

A sikeres pályázatok érdekében a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány öt országos hálózattal kötött megállapodást. 

Ezek az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, az eMagyarország pontok, 

a kormányablakok, valamint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Utóbbi kizárólag a nagycsaládosoknak nyújt 

segítséget. Az országos hálózatok irodáiban a jelentkezéshez minden segítséget megadnak: internetkapcsolatot biz-

tosítanak számukra, segítenek az űrlapok kitöltésében, e-mail cím létrehozásában, vagy akár a szállásfoglalásban. 



A Goldance Táncis-
kola képviseletében 
Lóránt Szandra és 
Vadon Barnabás 
produkcióiban 
gyönyörködhetett a 
közönség

A jótékonysági bált 
Újpest önkormányzata  
támogatta. Képünkön 

Wintermantel Zsolt 
polgármester

Az est fővédnöke 
Szalay-Bobrovniczky 
Alexandra főpolgár-

mester helyettes volt 

A közkedvelt 
Kormorán zenekar 
előadása ismét nagy 
sikert aratott

Az elsőbálozó 
fi atalembert, Alberti 
Ádámot Ozsváth 
Kálmán, a bál 
egyik főszervezője 
köszönti

László Mária Újpestért 
díjas és Artisjus-díjas 

költő, dal- és nótaszerző 
saját versét adta elő, 

Gyöngyök a város 
peremén címmel

 
Hagyomány 
és jótékonyság
Február 6-án tizedik alkalommal került sor a hagyománynak számító 

Újpesti Jótékonysági Polgári Bálra a Polgár Centrumban. A civil kezdemé-

nyezésnek köszönhetően 2007 óta minden évben megtartott rangos pol-

gári esemény fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester 

helyettes volt. Az esten részt vett Újpest polgármestere Wintermantel 

Zsolt is. A jótékonysági rendezvénnyel idén a Neogrády György Helytör-

téneti Gyűjteményt támogatták az egybegyűltek. 

Szőllősy Marianne 
az Újpesti Neogrády 
László Helytörténeti 
Gyűjtemény képvi-
seletében köszönte 
meg a szervezőknek 
az estet
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Színezd újra!
Újpest belső területein közel ti-

zenhétezer panellakás van. Apró 

kockák választják el egymástól 

az embereket, az életeket. A szo-

cializmus alatt elterjedt építke-

zési formáról és az összképről 

az emberek eltérően vélekednek. 

Romantikus, lehangoló, izgalmas, 

unalmas, szürke, szép. Színes. 

Legyen még színesebb. 

A lakótelep építése előtt a város ezen része 

földszintes épületekből és egyszobás lakások-

ból állt. 1973-ban elfogadták a városközpont 

rekonstrukciós tervét, az 1974-ben megkez-

dődött munkálatok során majdnem ötezer 

lakást szanáltak. Az Árpád utat csak részben 

változtatták meg, több helyen meghagyták az 

eredeti épületeket. Itt kezdődött az építkezés, a 

déli oldalon. Az I. ütemben 9588 házgyári lakás 

készült el öt és tizenegy szintes panelépületek-

ben. Az első ütemmel párhuzamosan 1980-

ban az Árpád út északi oldalán a második ütem 

tömbjeinek összeállítása is megindult, mellyel 

5682 összkomfortos lakás épült. 

Rengeteg ember kapott otthont, rengeteg 

élet került a kockákba. Az apró kockák töm-

böket, a tömbök blokkokat alkotnak. Az új 

koncepció 2016-ban az, hogy a művészet és 

a színdinamikai tervezés is kapjon teret a lakó-

telep megújításakor. Legyen a városrész vidám 

és legyenek az épületek színezései egymással 

összhangban. A színtervek pedig legyenek mű-

vészileg megformáltak, készüljenek hozzáértő 

színdinamikai szakértő munkája által. Ennek 

elkészíttetésére az önkormányzat Főépítészi 

Irodája kapott felhatalmazást, így készült el a 

BME Rajzi és Formaismereti Tanszék panelszí-

nezési javaslata az újpesti központi lakótelep 

épületei vonatkozásában. A tanszék Magyaror-

szág legelismertebb, a színek tudományával, a 

színdinamikával foglalkozó műhelye.

A színezési koncepcióterv azért készült, 

hogy a hőszigetelések, homlokzatfelújítások 

egy egységes, magas színvonalú terv alapján 

valósuljanak meg. Előnye, hogy alkalmazása 

esetén a lakótelep megújuló lakóépületei egy-

séges és harmonikus módon felértékelődné-

nek és megszépülnének.Újpest Önkormányza-

ta a lakótelepen élők életminőség-javulásának 

érdekében és egyéb városképi, gazdasági, 

idegenforgalmi szempontok érvényesítése 

érdekében rendelte meg a terveket. Az önkor-

mányzat korlátozott mértékben támogatja is a 

színezési tervek készítését, a terveket– előre 

egyeztetett esetekben a rendelkezésre álló 

forrásai mértékéig – a Rajzi Tanszék bevoná-

sával a társasházaknak elkészítteti és a terve-

zést fi nanszírozza. Mindezt teszi a lakótelepek 

harmonikus, egységesen tervezett megújuló 

színvilágának létrehozása és az ott lakó újpes-

tiek érdekében. Az iroda ezzel a településképi 

bejelentési eljárásokhoz is segítséget nyújt a 

színezés előkészítése során.

A színezési koncepcióterv az alábbi lin-

ken megtekinthető:  www.ujpest.hu/galeria/

File/foepiteszi_iroda/ujpest_szindinamika_

szintervek.pdf

Tájékoztatást és információt ezeken az 

elérhetőségeken kaphatnak: (tel: +36-1-231-

3173, e-mail: foepitesz.iroda@ujpest.hu) VG

potait. A felmérés és lakossági bejelentések 

alapján rangsort készítenek, és a fontossági 

sorrendben renoválják az utakat.

Az önkormányzat az utak javításánál immár 

három éve új, korszerű technológiát használ. 

Az Aszfalt Tapasz névre keresztelt módszerrel a 

hibás részen kétszáz fokra hevítik az aszfaltot, 

majd elegyengetik, és speciális kötőanyaggal 

megerősítik. A technológia előnye a korábbival 

szemben, hogy télen is, -5 Celsius-fok felett 

végleges, egyenletes réteg keletkezik, tavasz-

szal nincs szükség megújításra, nincs bontott 

anyag, nem használnak légkalapácsot, és a 

javítás is sokkal gyorsabban halad. D.V.

Újpest egy különálló város. 

Szeretünk így gondolni rá, 

és valóban az is. Ez azon-

ban sok kötelezettséggel 

és plusz feladattal is jár.

A Városüzemeltetés folyamatosan az utak kar-

bantartásán dolgozik. Az úthibák korrigálása 

városunkban különlegesen fontos, hiszen je-

lentős a gépjárműforgalom.

A Városüzemeltetés munkatársai félévente, 

bejárás során ellenőrzik az újpesti utak álla-

Biztonságosabb 
közlekedés  

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program

 



A klubot nem csak látássérültek látogathat-

ják, jó kapcsolatot ápolnak a Mozgássérültek 

Budapesti Egyesülete Újpesti Szervezetével 

is. Széles Attiláné Panka és Kulman Tiborné 

Erika személyében nemrégiben új mentoro-

kat kapott a közösség.

Mondhatni folyamatos a tagutánpótlás, 

visszajáró és új tagok is szívesen töltenek kö-

zösségben havonta egy délutánt, aminek az 

Ady Endre Művelődési Ház biztosít helyet. A jó 

kapcsolatokat pedig mi sem mutatja jobban, 

minthogy a XVII. kerületből is érkeztek látoga-

tók, köztük a rákosmenti közösség mentorai.

Az egyik új tag, Domoszlai János „Jana” 

dél-amerikai hangszerek megszólaltatásá-

val, bemutatásával színesítette a farsang 

témájához kapcsolódó február 3-i délutánt. 

A havi klubösszejövetelek egyébként ál-

talában egy-két téma köré csoportosulnak, 

olyanok köré is, amelyek kevésbé elterjedtek 

a köztudatban. Ilyen például a forint „születés-

napja”, ami augusztusban van, vagy a magyar 

rádiózás évfordulója, ami decemberben lesz.

A beszélgetéseken kívül számos progra-

mot szerveznek. Az önkormányzat támogatá-

sával az Újpest Színház előadásán vehettek 

részt a látássérültek, februárban a Rendőr-

ség-történeti Múzeum is szerepel a prog-

ramkínálatban, de a március is érdekesnek 

ígérkezik: a gödöllői Grassalkovich kastélyba 

szerveznek látogatást a lámpások.

 Kép és szöveg: MOA

Továbbra is jó közösségben
Érdekes témákkal, változatos programokkal színesítik az általuk 

szervezett klub összejöveteleit Újpest Lámpásai. A Közösség Lám-

pásai elnevezésű projekt a látássérültek közösségépítését szolgálta. 

Újpesten állandósultak és folyamatosan szerveznek programokat, 

idén például színház- és múzeumlátogatások is napirenden vannak.
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K Ö Z T É R

Legyél 
Te Újpest 
legkreatívabb 
ifjú dizájnere!
Újpest Önkormányzata rajz-

pályázatot hirdet. A pályázat 

célja felfedezni, megőrizni és 

fejleszteni a gyermekeink-

ben lévő kreativitást, képze-

lőerőt, illetve alkotásvágyat.

Minden Újpesti vagy Újpesten tanu-

ló általános iskolás jelentkezhet, aki 

kedvet és tehetséget érez ahhoz, hogy 

rajz formájában megmutassa, hogyan 

képzeli el a jövő használati tárgyait, 

járműveit, ruhadarabjait.

A pályázatot két korcsoportban ér-

tékelik majd: általános iskola – alsós, 

illetve általános iskola – felsős korosz-

tályban.

Három kategóriában lehet pályázni:

1. Jármű: Ebbe a kategóriába tarto-

zik bármilyen újszerű vagy jövőbe mu-

tató, közlekedésre használatos jármű 

rajza. Például: autó, motor, busz, vil-

lamos, hajó, vonat, repülő, helikopter, 

űrhajó, UFO stb.

2. Ruházat: Képzeljük el tizenöt 

vagy húsz év múlva saját magunkat! 

Mit fogunk viselni? Milyen cipőt hor-

dunk? Milyen ékszereket/órát hor-

dunk? Ebbe a kategóriába a következő 

„az ember testét fedő” dolgokról vá-

runk rajzokat: nadrág, szoknya, ruha, 

póló, ing, blúz, kabát, sapka, papucs, 

cipő, csizma stb. A fentieken kívül ide 

várják az ékszer-, illetve órarajzokat is.

3. Tárgy: A fenti kategóriákba (1. és 

2.) nem besorolható tárgyakat, ötlete-

ket, lakberendezési tárgyakat, búto-

rokat, elektronikai/műszaki/háztartási 

eszközöket várják. Például: szék, ágy, 

komód, mobiltelefon, televízió, turmix-

gép, kávéfőző, tányér, pohár, iskolatás-

ka, kabalafi gura stb.

A pályázati munkákban előnyt jelent 

az újpesti kötődés megjelenítése! 

A fenti korcsoportok A/4-es, illetve 

A/3-as alkotásait várjuk a megjelölt 

témában. Egy pályázó maximum két 

kategóriában maximum két pályamun-

kával nevezhet. A pályázat beküldési 

feltételeiről és a teljes pályázati kiírás-

ról az ujpest.hu oldalon tájékozódhat-

nak az érdeklődők.

A pályázatokat lezárt borítékban 

személyesen a következő címre kérjük 

eljuttatni: Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és 

Oktatási Osztály (1042 Budapest, Ist-

ván út 14. I. 37.)

A pályázatok beérkezési határideje: 

2016. április 15.
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PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S

Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Népjóléti és Lakásügyi 

Bizottsága a 2/2016. (I.21.) határo-

zatával döntött a 10/2015. (II.27.) ön-

kormányzati rendelet alapján történő 

fogyatékos személyek adósságterhe-

inek enyhítése és életfeltételeinek ja-

vítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő 

támogatás elnyerésére irányuló pályá-

zat kiírásáról 2016. február 1. napjától. 

A támogatás vissza nem térítendő.

A pályázatot az erre rendszeresített nyomtat-

ványon személyesen – vagy törvényesen 

meghatalmazott képviselő útján – a Szociális 

Osztály 1042 Király u. 12-14. szám alatti épüle-

tében – ügyfélfogadási időben – lehet benyújtani. 

Pályázati nyomtatvány megtalálható a Szociális Osz-

tályon, valamint letölthető honlapunkról (ujpest.hu).

A hiányosan benyújtott és a pályázat benyújtásá-

nak határidejéig nem pótolt, valamint a vonatkozó 

rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatáro-

zott feltételeknek meg nem felelő pályázati kérel-

mek nem kerülnek elbírálásra. Erről a kérelmezőt 

– az ok megjelölésével – értesíteni kell. Utólagos 

hiánypótlásra nincs lehetőség. A részletes 

pályázati feltételekről felvilágosítás szemé-

lyesen – ügyfélfogadási időben – a Szociális Osz-

tályon vagy a 231-31-78-as telefonszámon kérhe-

tő, illetve a részletes pályázati feltételek a honlapon 

(ujpest.hu) megtalálhatóak.

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2016. március 30.

A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testü-

letének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága bírálja el. 

A döntésről a pályázókat az Önkormányzat írásban 

értesíti. 

 NAGY ISTVÁN alpolgármester

Újpesti séta című rovatunkban arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sétáin-

kat nem mindennapivá tesszük: a megszokott útvonalakról letérve jobban 

megismerjük Újpestet. Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk!

Idővonalra 
váltott Újpest
Nem most történt. Hat éve. 2010 novemberében hivatalos 

Facebook-oldala lett Újpestnek, 2012-ben idővonalra vál-

tott. Virtuális sétánk most ezt mutatja be. Sok dolog tör-

tént, változott, fejlődött. Az események, a fényképek, a hí-

rek, sztorik, bejegyzések, posztok, üzenetek, kapcsolatok, 

barátságok. Egyre csak nőttek. Mostanra 29 ezer látoga-

tója van az oldalnak. Majdnem 30 ezer embert érnek el az 

újpesti hírek minden nap. 

ÚJPESTI SÉTA

Emlékeznek a nagysikerű Akkor és most rovatunkra, melyben újpesti részletek 

láthatók a múltból és a jelenből? Valahogy így vagyunk ezzel Facebook-oldalunk 

arculatának vonatkozásában is. Egymás mellé is rakhatnánk két képet, mi-

lyen volt az induláskor és milyen most. 2010-ben indult, 2012-ben pedig egy 

nagyobb változáson ment keresztül, így egy modernebb, korszerű felülettel 

találkozhattak az újpesti internetezők. Informatívabb és szebb lett az oldal. A 

váltás eredményes volt, a felhasználók már akkor is otthonos helyre találtak, 

ha rákattintottak az Újpest-Káposztásmegyer Facebook-oldalra, ahol nem csak 

az aktuális eseményekről értesülhettek. Híreket olvashattak, fényképeket né-

zegethettek, közérdekű témákról beszélgethettek és Újpest múltjában is ba-

rangolhattak, az akkor újdonsült, Idővonal nevű szolgáltatásnak köszönhetően.

Az Idővonal tartalmának feltöltése egy hetet vett igénybe, melyhez nagyon 

nagy segítséget nyújtott Szöllőssy Marianne, az Újpesti Helytörténeti Gyűjte-

mény vezetője, aki egy 18 oldalas kronológiát bocsátott a szerkesztők ren-

delkezésére. 2012-ben 8500 főre nőtt a lájkolók száma, mely az elmúlt évek 

során napról napra növekedett. 

2015 elején a szerkesztők úgy tervezték, az év végére az Újpest-Káposztás-

megyer Facebook-oldal követőinek száma meghaladja a 28 ezres létszámot. 

A kitűzött cél sikerült, december végén már csak pár lájkoló hiányzott a 29 

ezerhez. A dinamikus növekedés is jelzi, hogy a Facebook-oldal továbbra is a 

legfontosabb és legkedveltebb forrása Újpesten az aktuális kerületi híreknek és 

a kulturális eseményekről szóló tudósításoknak. 

Az Újpesti Napló közkedvelt „Hahóóó, Újpest!” című babaköszöntő rovata is 

átköltözött a Facebookra, és a visszajelzések alapján (majdnem 500 kedvelés) 

örömmel fogadták az olvasók. 2015-ben már az újpesti középiskolák nappali 

tagozatain végző diákok ballagási tablói is online, a Facebook-oldalon kerül-

tek közszemlére, a diákok így megosztásokkal, lájkokkal, taggelésekkel tudták 

népszerűsíteni iskolájukat.  

Az újság mellett nagyon fontos és élő fórummá vált az Újpest-Káposztásme-

gyer Facebook-oldal, rengeteg kép, információ, eszmecsere, gondolatáramlás, 

vita és játék zajlik nap mint nap. Lájk. VG 

FARSANG AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN 

AZ ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET 

CIVIL KÓRUSÁVAL

A Civil Kórus egyik legfontosabb feladatának tekinti, 

hogy a tagok számára kedvtelést, lélekemelő érzést je-

lentő közös éneklés élményét másokkal is megossza, 

a hallgatóság számára is kellemes perceket szerezzen.

Különös tekintettel fordulnak Újpest idősei felé, 

igyekeznek évente többször is meglátogatni az erre 

igényt tartó nyugdíjas otthonokat, ahol ajándékműsor-

ral szórakoztatják az érdeklődőket. 2016. február 8-án 

a Baross utcai Idősek Otthonában kedves, mosolygós 

idős hölgyek ismerősként vártak minket. December-

ben jártunk náluk, az adventi készülődés idején, akkor 

is remek hangulatú találkozásban volt részünk.

Most, a farsang utolsó napjaiban ismét ellátogat-

tunk hozzájuk. Kellemes délutánon vehettünk részt, 

örömmel láttuk, hogy az idős embereknek jó kedvet, 

élményt tudtunk nyújtani, s ez egyben számunkra kel-

lemes, felemelő érzést jelentett.   SOMORJAI EDÉNÉ
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nikával. Fénymásolt görög alkotásokat ültettek át mai modern környe-

zetbe, szobor, falfestmény, relief, vázakép, mozaik és díszítő motívumok 

formájában. 

A két alkotást együtt értékelte a zsűri, azaz Somos Zsuzsa képzőmű-

vész, a Mesélő Házak című könyv illusztrátora és Várai Mihály, az Újpes-

ti Napló fotósa. A díjazottak az oklevélen kívül az Újpest Önkormányzata 

által biztosított Mesélő Házak című könyvet kapták meg, illetve apró 

ajándékokat, képzőművészeti albumokat. 

A verseny legjobbjai képviselik kerületünket a fővárosi versenyen 

márciusban. 

A versenyt támogatták: Megyeri Úti Általános Iskola, Újpesti Csoko-

nai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, KLIK, Menzaminta (az 

uzsonna biztosítója) és Újpest Önkormányzata.

M O Z A I K

Általános iskolásoknak és középiskolásoknak tartott 

képzőművészeti versenyt a Megyeri Úti Általános Is-

kola és az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola és Gimnázium február 2-án és 3-án.

A verseny két részből állt: először egy választott görög mítoszt ábrá-

zoltak a tanulók monokróm grafi kai eljárással. Ezt beadandó munkaként 

hozták, a helyszínen pedig kreatív feladatokat oldottak meg színes tech-

DIÁKOK ÍRTÁK

Átváltozások
és mítoszok

Állati karnevál 2016
Az Exit Cirkusz idén is tárt kapukkal, fűtött sátorral és telt házas néző-

térrel várja a szórakozni vágyó családokat március 2-től március 6-ig 

a Külső Szilágyi út és a Böröndös utca találkozásánál. A Nemzetközi 

Cirkuszfesztiválok díjnyertes állatprodukciói mellett lesznek lenyűgöző 

akrobata-mutatványok, légtornászok, egykerekűbicikli-virtuózok, láb-

zsonglőr, a nagy kedvenc: Johny bohóc és igazi szenzációként látható 

Indiana Jones kalandos utazása.

Amerikai törpemalacok, holland törpekecs-

kék, makákók, majmok, indiai futókacsák és 

csivavák fognak szaladgálni a színpadon, és 

természetesen értékes produkciókat előadni a 

sokak által régóta várt előadáson. Tiszteletüket 

teszik mindemellett a sarkantyús teknősök, az 

óriás teknős, a sivatag terepjárói: a púpos tevék, 

perui alpakka lámák, pónilovak, tigris pitonok, 

egy gigantikus albínó piton kígyó, Mississippi 

aligátor, sivatagi varánusz és egy zöld leguán. 

Az Exit Cirkusz idén azzal kedveskedik az 

újpestieknek, hogy két napra hosszabbította 

meg az akciót, melynek keretében szerdán és 

csütörtökön minden belépő 1500 Ft/fő, a többi 

napokra a kettőt fi zet, hármat vihet kuponok 

lesznek érvényesek!  VILAND GABRIELLA

Előadások időpontjai: szerda, csütörtök, péntek: 18.00. Szombat: 

15.00 és 18.00  Vasárnap: 11.00 és 15.00. Információ és jegy-

rendelés: 06 30 693 46 32, www.exitcirkusz.hu



KÖSZI. SZÍVESEN. ÜZENETEK.
Drága férjemnek CS. CS. S.-nak: Nekem 

nem kell ajándék Valentin-napra: aki szeret, az 

úgyis egész évben bizonyítja ezt, már csak azzal 

is, hogy nem áll odébb: elég nehéz eset vagyok 

ugyanis.

Rózsának és Papának Valentin-napra 

üzenjük: A barátság sohasem felejt. Éppen ez 

a csodálatos benne!

Mikor megláttalak, tudtam, te vagy ki mellett 

boldog leszek, te vagy kivel bármit átvésze-

lek, kit tiszta szívemből szeretek, te vagy az ki 

számomra a legfontosabb, mert tudom, veled 

lenni a legboldogabb. Tudom, már mondtam: 

„Szeretlek!” De ez csak szó, az igazi szerelmet 

irántad a szívemben érzem, de ez az a szó, me-

lyet, ha kimondok, biztosan tudhatod, komolyan 

gondolom! Szívembe vésődött neved, ami csak 

úgy kiszakad, ha nem vagy velem, akkor érzem 

igazán, nélküled elvesztem! Így kimondom hát: 

„Teljes szívvel szeretlek SZESZÉM!”

Te azért születtél, hogy szeressenek, én azért, 

hogy téged szeresselek. S csak annyit ér az 

életem, amennyi boldogságot adsz nekem. A 

VILÁG LEGJOBB APUKÁJÁNAK, SZESZE

Boldog szerelmesek napját Életem! Nagyon 

szerelmes vagyok beléd, és én vagyok a világ 

legboldogabb felesége és anyukája. Izával 

együtt imádunk, szeretünk!

WALTIKÁMNAK SZERETETTEL: MIMI

Drága kicsi szívem! A családod és a ba-

rátaid szeretete adjon erőt, mindenben számít-

hatsz ránk! Nagyon vigyázz magadra! Nagyon 

szeretünk, és nagyon hiányzol! Siess haza! 

Millió puszi.

Kicsi Manóm! Sok sikert kívánok a jogsihoz 

és az új munkádhoz. Legyél ügyes és kitartó, 

mi mindig melletted állunk! Nagyon szeretünk: 

családod és barátaid.

Nyuszika! Szeretni és szeretve lenni az egyik 

legértékesebb kincs két ember között! Egy igaz 

Társ lelke és szeretete, minden percnek és 

pillanatnak értelmet ad! Kívánom magunknak, 

hogy mindig legyünk ilyen boldogok, mint most!

Nagyon szeretünk a kisfi úval! Puszi pp :)

Jelige: „Újpest legjobb lángosa” Boldog Valen-

tin-napot kívánok az egész családnak. Külön 

Ilikém neked és a nagy Ho-hónak is! Mil-

lió puszi: Bözsike!

Jelige: „Éjszakai élet” 

„Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza 

nem veszed,

s akkor is szeretni fogsz, mikor már én is vén 

leszek” (HELTAI JENŐ)

Drága szerelmem, Ferikém! Boldog Valentin-

napot és nagyon boldog születésnapot kíván a 

te Erzsikéd. 

Drága unokánk, Márk!

Nagyon szeretünk téged, igaz ritkán találko-

zunk, de nagyon büszkék vagyunk rád. Boldog 

Valentin-napot kívánunk! Szeretettel: puszi, 

Mama, Papa

Jelige: Éjszakai élet

15 év, 15 hónap, 15 hét, 15 nap, 15 óra

várt erre a szóra,

hogy szerettelek,

hogy szeretlek,

hogy szeretni foglak,

míg múlik az óra, míg múlik a nap, 

míg múlik a hét, míg múlik az év,

Te bennem élsz Zsóka!

mert a szíved egy rózsa, 

mely mindig nyílik a szerelmes szóra!

Vadas Esztikének és családjának nagyon 

boldog Valentin-napot, jó egészséget, sok sze-

retetet, boldogságot kívánok T. Lacusnak!

Jelige: kicsigesztenye

Mindegy, hol vagy és mikor látlak. Ha életem-

ben csak egyszer, akkor is szeretlek. Nem kell 

veled élnem, nem kell naponta látni, érinteni, 

ölelni, simogatni téged. Az emlékek és az ér-

zések megmaradtak. Elég volt, hogy megpillan-

tottalak a vonatablakban. Vagy még annyi sem 

kellett, csak tudni, hogy vagy nekem! De… 

sosem tudni mit hoz a sors!

Drága Szerelmem! Szeretném megköszön-

ni Neked az elmúlt 20 év minden együtt töltött 

boldog percét, és azt a rengeteg kedvességet, 

gyengédséget, amivel minden nap érezteted 

velem, mennyire szeretsz, és hogy még mindig 

fontos vagyok Számodra! 

Egy idézettel szeretnék boldog Valentin-napot 

kívánni neked:

„Mint a bonyolult óramű, ha elvész

egy alkatrésze, s tiktakja kihagy,

olyan lennék nélküled; és csak akkor,

csak akkor tudnám igazán: ki vagy.

                                    (SZILÁGYI DOMOKOS)

Szeretlek: Ancsi

A legjobb férjnek szeretettel!

Nem kell sok Tőled, csak a legnagyobb, az a 

mérhetetlen sok, hogy legyél. Rózsabimbó

Drága Hélioszom!

Kezed mindig gyengéd, mikor simogat,

Örömet ad, bánatot visz, s szinte sosem kér.

Szívem mindig Tiéd, amíg csak dobog,

Örökké látom szemedben, amint a naplemente lobog.

Nagyfi unkat, Konszukét is megemlítem itten,

Ördögfi óka, az igaz, de hála érte Néked.

Még sok-sok közös Bálint napot kívánok!

Nem múló szerelemmel: Szelénéd

Édesemnek Édesétől 2. 

Szeretni még egyszer, halálosan, aki vár.

Mosolyt venni még, mielőtt a bolt bezár.

Napot látni még, mielőtt az est leszáll.

Élni még egy kicsit, mielőtt a szív megáll.

Utoljára valakiben hinni olyan jó,

nem veszik kárba a kimondatlan szó.

Örülünk mindketten annak, mi szép, mi jó,

mielőtt szívünkben esni kezd a hó.

Mert a maradék idő már nem eladó.

Nagy Dóri, nagyon örülök neked! D&Z <3

Kedves Feleségecském!

Köszönöm, hogy vagy nekem és az élet számos 

területén szerető társam vagy jóban-rosszban...

Férjecskéd

Kovácsipunak: bearanyozod a napjaim, 

nagyon szeret a te Bodájkád!

Sok boldogságot kívánunk Valentin-nap al-

kalmából a világ legjobb Feleségének és 

Anyukájának! Nagyon szeretünk Téged! 

Adri, Norbi és Pely! 

Gabi nagyinak, a világ legjobb nagyijának 

boldog Valentin-napot kívánnak unokái és csa-

ládja!

HA EGY VAN, TUDOD KI, HA TÖBB VAN, TALÁLD 

KI. IMÁDLAK SZERELMEM. 

Nagyon sok szeretettel kívánok boldog Va-

lentin-napot a legfantasztikusabb Valenti-

nomnak! Azt hiszem, ez a szerelem nem 

múlik el már sohasem… Mosoly és ölelés. 

Bogárszemű :)

A legszerethetőbb, legaranyosabb hugimnak 

és leghumorosabb sógoromnak nagyon 

boldog Valentin-napot kívánok. Illa

Szó elszáll, tett megmarad

Tíz éve őrzöm az álmodat

Csodálom a páromat

Ki remélem, örökre megmarad

Fűzfa jeligére Edinának Lacitól

Drága unokánk, Bogika! 

Nagyon szeretünk téged, te vagy nekünk a leg-

gyönyörűbb kincsünk. Boldog Valentin-napot 

kívánunk neked. Puszi: Mami, Papi

Kicsi Babucom!

Imádlak végtelenül! Te vagy, akinek életet 

adtam. Te vagy, akitől életet kaptam. Te vagy, 

akiért érdemes az élet, és ha küzdenem kell, 

akkor sem félek. Angyalok serege vigyázza uta-

dat. Nagyon szeretlek téged és büszke vagyok 

rád. Boldog Valentin-napot kívánok! Millió puszi: 

Anyuc

Drága kicsi Anyucikám!

Végtelenül imádlak! Boldog Valentin-napot kí-

vánok! Puszil a te kicsi Tündéred!

Drága Papi!

Boldog névnapot és szülinapot kívánok szere-

tettel. Unokád, Bogika!

Drága Mami!

Végtelenül imádunk téged. Boldog Valentin-na-

pot kívánunk! Puszil: Anya, Bogika

Kislányunk, Gabika!

Nagyon imádunk,  boldog Valentin-napot kívá-

nunk! Sok szeretettel: Anya, Apa

Drága kisfi unk, Bálint!

Nagyon boldog névnapot kívánunk sok szere-

tettel: Anya, Apa

Drága Adri!

Szívből kívánunk boldog Valentin-napot! Leg-

nagyobb boldogságunk, hogy fi únkat szere-

ted és boldognak látjuk. Köszönünk mindent. 

Szeretünk, mert ilyen vagy. „Ha valaki szeret, 

könnyebb az élet, ha valaki szeret, van miért 

élned!” Puszi, Gabi, Bálint

Drága Apa!

Boldog névnapot és születésnapot kívánok sok 

szeretettel! „Virágot adhatnék száz szálat, vagy 

ezret, de szerető szívet csak egyetlen egyet!” 

Gabi

Ernőnek!

Barátod az, ki akkor jön, ha kell,

Kit nem a pénzed, s a rangod érdekel.

Aki előtt nincsenek titkaid,

S rohan, ha hívod, mindegy hol lakik,

Nem számít az sem, nappal vagy éjszaka.

Akinek fontos egy barát jajszava, 

Akivel gyorsan holnap újra jő.

Aki meghallgat, s komolyan vesz,

És hogyha sajnál, azt őszintén teszi.

Aki megérti minden gondolatod.

Remélem, Te ez vagy nekem,

és nem csalódom soha benned.

Ez a nap legyen ünnep, mert a szeretet így 

könnyebb. 

 CS.K.

Egyetlenem M.L.!

Mindig lesznek olyan rosszul megélt percek a 

kapcsolatunkban, amit a szívemből kitörölnék, 

hogy tökéletesnek lássam mindazt, ami már el-

múlt. De kell a hullámvölgy, hogy élni tudj, kell a 

szerelmem, hogy benne élj. Sorsunk egybeforrt, 

együtt megyünk tovább. Az élet viharában Te 

vigyázol RÁM. Köszönöm, hogy szeretsz, hogy 

hiszel bennem, s hogy megosztod az életed 

velem. Krisztina

Margó néni és Rozi! Nagyon sok boldog-

ságot, még több egészséget, jókedvet kívánok 

nektek Valentin-nap alkalmából! Milliószor pu-

szillak titeket: Csilla

S! Eltelt több mint 20 év, s még mindig S! 

Pocok

Szeretném, ha tudnád, hogy szeretlek té-

ged, szeretném ha tudnád csak miattad élek! 

Szeretnék a szemedbe mélyen belenézni és 

elmondani, hogy nem tudok nélküled élni! Va-

lentin nap alkalmából üzenem drága férjemnek: 

Zsoltinak

Te vagy az egyetlen a földön, Akiért mindent 

megteszek, Veled életemet töltöm, Nem csak 

a múló perceket. Páromnak sok szeretettel 

Valentin-napra.

Szerelmem! Sok szeretettel köszöntelek, 

ölellek, csókollak! Együtt mindent elérhetünk, 

ugye tudod? Én ezen leszek! Örökkön-örökké 

szeretlek! Laci

Kedves Anyukánk! :) Szeretnénk, ha tudnád, 

hogy még mindig Te vagy a legjobb Anyuka a 

világon! Nagyon-nagyon szeretünk Téged! Domi 

és Levi

Kedves Anyu, kedves Nagyi! Szeretettel 

köszöntünk Téged idén is! Köszönjük az együtt 

töltött időt! Sok puszi: Domi, Levi, Laci

Kedves Gabi, Alex, Tánya! Szeretettel 

gratulálunk Nektek, jó egészséget, minden szé-

pet és jót kívánva! Legyen szép életetek, talál-

kozzunk sokszor! Anikó, Domi, Levi, Laci
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K Ö Z T É R

csak nézett a fejek fölé, a semmibe. Józsi tanács-

talanul álldogált válaszra várva. Aztán Fecske be-

csukta a naplót, felállt, és lassan megkerülve az 

asztalt kijött a középső padsor elé, tekintetét az 

egyre inkább zavarban lévő Józsira emelte.                                                                                  

Lassan, nyugodtan tagolni kezdte mondatait.

– Haragszom, Bozó Jóska. Nem amiért nem 

készültél, hanem a helyzet miatt. De nem is rád 

haragszom, hanem a sorsra. Fél életemet áldoz-

tam arra, hogy megismerjem az irodalmat és a 

művészettörténetet, hogy minél jobban tovább-

adhassam, évfolyamról évfolyamra. Nagyobb 

vágyam az volt, hogy ehhez megláthassam azt a 

világot, amiről olvastam, tanultam, amit megis-

mertem könyvekből, fényképekről. De a határon 

se jutottam még át Józsi, nemhogy Görögor-

szágba! Vagy pénzünk nem volt, vagy lehetőség, 

vagy egyik sem. Te meg, 17 évesen, csak mert 

a vízben jól dobálod a labdát és néha betalálsz 

a kapuba, most voltál Görögországban! Lehet, 

már bejártad fél Európát. Látod, ez bánt engem! 

Üljél le Bozó Józsi! Remélem, valami emlék 

azért maradt benned Görögországról, nem csak 

az uszoda, meg az öltöző. 

Azzal hátranyúlt a naplóért és kiment az 

osztályból. Volt még vagy 10 perc az órából.

 RÉTI JÁNOS              

Gyakran gondolok egy hajdani órára a Köny-

vesben, a tanárlegendával, Fecskével, vagy 

ahogy mi hívtuk, a Fecske Bandival. Szépsé-

gekkel, szellemi fényességgel teli órának indult 

és sajátos dráma lett belőle. 

Dr. Fecske András egyike volt a gimnázium 

legendás tanárainak. A Könyves nem attól volt 

legendás, hogy földrajzilag jó helyre épült, 

hanem attól, hogy benne lakott a Könyves 

szellem! Oroszt tanított nekünk, és a negyedik 

második félévében művészettörténetet is. A 

szóban forgó óra is művészettörténet volt.

Bozó Józsi akkor jött Görögországból, ahol 

ifjúsági vízilabdatornán vett részt a Dózsa kor-

osztályos csapatával.

Fecske bevonult a fal mellett, odaért a tanári 

asztalhoz. Letette a naplót, ránézett az osztály-

ra és elkezdett művészettörténetet tanítani. 

Olyan szuggesztivitás volt az előadásaiban, 

hogy szinte ott éreztük magunkat a helyszínen, 

Világjárók 
világjárása  

TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT pedig akkor még semmilyen láttató elektroni-

ka nem állt a rendelkezésére. Csak az emberi 

szó és az átélés. E kettő együttes működtetése 

utolérhetetlen volt. 

– Halljunk valamit az előző órákon tanul-

takból is – mondta Fecske, és leült az asztal 

mögé. Ölébe csúsztatta a naplót és belelapo-

zott.  – Mondjuk Bozó tolmácsolásában. 

A fi nom provokáció ott vibrált a levegőben. 

Józsi lassan felemelkedett. Vízipólós válla 

szinte betöltötte a pillanat csendjét. 

– Tanár úr kérem, én nem készültem, mert 

tegnap jöttünk haza Görögországból a vízilab-

dacsapattal. Kikért a Dózsa.

– Meddig voltál oda Józsi? – kérdezte Fecske. 

– Egy hétig, tanár úr – válaszolta Bozó. 

Fecske ekkor hosszan nem szólt egy szót sem, 

NYITVA TARTÁS:
H-P: 6.00–20.00  •  SZ: 8.00–20.00  •  V: 8.00–17.00

FEBRUÁRI WELLNESS AKCIÓ
2016.02.01 és 2016.02.29. között 

a hétköznap délelőtt megváltott napijegy mellé 

a wellness kiegészítő jegy 

50% kedvezménnyel vehető igénybe.

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

„A Könyves nem attól 
volt legendás, hogy 
földrajzilag jó helyre 
épült, hanem attól, 
hogy benne lakott a 
Könyves szellem!” 

EGÉSZSÉGÜNKRŐL, 
MÁSKÉPP 
A kezelések mikéntje helyett 

a megelőzésre, kiváltó okokra, 

életmódváltásra hívja fel a fi -

gyelmet február végén kezdődő 

előadás-sorozatában dr. Ba-

logh László Attila háziorvos, 

belgyógyász szakorvos. A leg-

első alkalom február 26-án, 

pénteken 19 órától lesz a Polgár 

Centrumban. A részvétel és az 

előzetes regisztráció díjtalan. 

Részvételi szándékot az Újpesti 

Kulturális Központ 231-6000-es 

telefonszámán lehet jelezni, vagy 

pedig a Liszt Ferenc utca 23/b 

alatti háziorvosi rendelőben lehet 

jelentkezni dr. Balogh László Atti-

la háziorvosi rendelőjében.
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Változnak az idők. Régen a neves fi lmszínészek messziről elkerülték 

a tévés produkciókat – ma alig várják, hogy befusson egy izgalmas 

sorozatfelkérés. És ha a telefon túloldalán a mozi egyik legnagyobb 

élő legendája, Martin Scorsese van, akkor már a forgatókönyvre se 

kíváncsiak – vakon aláírnak. 

Az HBO idei első nagy dobásának, a Bakelitnek a fényét ráadá-

sul még az is emeli, hogy Mick Jaggert is ott találjuk a stábban. 

A Rolling Stones énekesében merült fel először a hetvenes évek 

zeneiparának berkein belül játszódó sorozat, illetve akkor még fi lm 

SOROZATAJÁNLÓ

magát „utazó fotósként” aposztro-

fáló Konkoly-Thege bejárta már az 

egész világot: Európa, Ázsia, Afrika 

és Ausztrália százkét országában fotózott. A 

pécsi származású, közgazdász végzettségű 

fotós még külkereskedőként kezdte beutazni a 

glóbuszt, később már csak a fényképezés lett 

utazásainak oka. Azt mondja, kedvenc földré-

sze Ázsia, nem csak elképesztő színei, hangu-

latai miatt, de azért is, mert szerinte az ázsiai 

emberek többsége a lehetőségeihez mérten 

gondolkodik, vagyis boldog.

Isztambul ezért is az egyik legizgalmasabb 

város számára, hisz Ázsia itt találkozik Euró-

pával, és ez az örök randevú lenyűgöző témá-

kat kínál egy fotósnak. Konkoly-Thege képei 

pontosan visszaadják a város hangulatát, és 

minden érzékünkre hatnak. Nemcsak vizuális 

élményt nyújtanak: szinte halljuk az állandó 

kavalkád zaját, szagoljuk az utcák illatát, vagy-

is Isztambulban érezhetjük magunkat. 

Ha valaki Konkoly-Thege György képeinek 

segítségével, Újpesten maradva szeretne 

Isztambulban sétálgatni, február 21-ig teheti 

meg az Ifjúsági Ház színháztermében.   JM. 

Utazó kiállítás
Horgászok a Galata hídon, a lenyűgöző Kék mecset, 

hajókázás a Boszporuszon, gőzölgő tea a jellegzetes 

tulipánalakú pohárban, vagy elképesztő forgatag a Ba-

zárban. Helyek, emberek, tárgyak, élethelyzetek, de leg-

inkább pillanatok és hangulatok Isztambulból, Konkoly-

Thege György képein, az Ifjúsági Ház legújabb, február 

8-án nyílt kiállításán. 

A

ötlete. A rock’n’roll Scorsese-től sem áll távol, sőt alig van olyan 

fi lmje, amelyben ne használt volna fel egy-két dögösebb dalt a mű-

faj fénykorából. A gondolatot tehát tett követte, mégis közel hat évet 

kellett várni rá, hogy elkezdődhessen a forgatás. 

A Bakelit kétórás első epizódját látva érthető, mi tartott olyan so-

káig. A sorozat úgy néz ki, mintha nem 1973-ban játszódna, hanem 

eleve akkor készült volna. Scorsese olyan meggyőzően rekonstruálja a 

korabeli New Yorkot, a ruhákat, a dumákat, ahogy arra csak ő képes. 

A múltidézés annyira sikeres, hogy a rendező feltűnés nélkül tud beil-

leszteni néhány kimaradt képsort 1976-os kultfi lmjéből, a Taxisofőrből.

A Bakelit egy nagymenő lemezcég vezetőjének zűrös életét kö-

vetve kalauzolja el a nézőket a zeneipar kulisszái mögé. Ez volt az 

a pillanat, amikor olyan új irányzatok jelentek meg, mint a punk, a 

hiphop vagy disco, és a sorozat főszereplőjének is el kell döntenie, 

hogy követi-e a trendeket vagy szembeszáll velük.

Maga Scorsese is döntésre kényszerült: elmesélhette volna a tör-

ténetet újszerűen, formabontó eszközökkel, vagy régimódi stílusban, 

a karakterekre fókuszálva. Az utóbbi opciót választotta, és nagyon 

úgy néz ki, jól tette.   BS

Bakelit
Rendezte: Martin Scorsese. • Írta: Terence Winter, Mick Jagger. • Kép: Tim Streeto. • Szereplők: 

Bobby Cannavale, Olivia Wilde, Ray Romano, Juno Temple.  • Világpremier: HBO – február 15.
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Előfordult mostanában, hogy valaki lesze-

relte a fi gyelemfelhívó, forgalomátirányító 

táblákat. Ez szabályellenes, büntethető cse-

lekmény, és ami ettől talán még fontosabb: 

balesetet okozhat. 

Pinkóczi Józsefet, a közterület-felügye-

let osztályvezetőjét arról kérdeztük, milyen 

szankciói lesznek az ilyen cselekményeknek. 

Az osztályvezető leszögezte: nem szabad és 

nem is lehetséges csak úgy, önkényesen 

eltávolítani, majd visszaszerelni valamilyen 

közlekedési táblát, ez szabályellenes és tör-

vénytelen.

Ezeket a táblákat nem lehet házilag le vagy 

átszerelni, engedélyezést követően a BKK he-

lyezi ki őket. A közterület-felügyelők mindig a 

kihelyezett táblák szerint intézkednek, fi gye-

lembe véve az időpontokra vonatkozó kiegé-

szítő jelzéseket.

– Közlekedési szabálysértések esetén (is) 

a fokozatosság elvét követjük, nem elsődle-

ges célunk a büntetés, viszont vannak olyan 

esetek, amikor az érvényes szabályzatok nem 

tesznek lehetővé mérlegelési lehetőséget. A 

kellemetlenségek, bírságolások és balesetek 

megelőzése végett a legmegfelelőbb maga-

tartás a szabályok betartása  – tette hozzá 

Pinkóczi József.  M. Orbán András

FOLYAMATOSAN NYITVA TARTÓ PIAC, 

VÁLTOZÓ KÖZLEKEDÉSI REND

Az építkezés ideje alatt a régi piac folya-

matosan nyitva tart, de az új létesítmény 

építése egyike azoknak a helyzeteknek, 

amikor több közlekedési változás is 

történik, és igen gyakran módosul a 

forgalmi rend. A változásokról térkép 

formájában és szövegesen is hírt adunk 

az ujpest.hu/piac oldalon, emellett az 

Újpestet érintő valamennyi (nem csak 

erre vonatkozó) közlekedési változáso-

kat a BKK is közzéteszi.

A jelzőtáblák az eligazodást 
és a védelmet szolgálják  

Építkezésekkor mindig adódnak váratlan, ideig-

lenes helyzetek, viszont mindenkinek a kihelye-

zett táblák szerint kellene közlekednie – mond-

ta lapunknak Bagi Gellért közlekedéstervező. 

Hozzátette, ideiglenes módosítások akár kéthe-

tente is követhetik egymást, ez mindig az adott 

munkák ütemezésétől függ. A változtatásokat a 

BKK hagyja jóvá, és a közterületet is használó 

beruházások esetén az építtető megbízottjának 

kell ellenőrizni, hogy ténylegesen mindenütt 

kint vannak-e a változásokat jelző táblák, amik 

mindig az aktuális forgalmi helyzetre vonatko-

zóan nyújtanak eligazítást.

A piackörnyéki közlekedés esetében fontos 

elem, hogy az új piac építésével párhuzamo-

san a régi is működik, az áruszállításhoz pedig 

biztosítani kell a helyet, rakodófelületet – fűzte 

hozzá Bagi Gellért. A február 14-ig érvényes 

módosítások szerint például a Liszt Ferenc 

utca zsákutca.
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A Megyeri temetőben támadott meg egy nőt és vette el a táskáját 

egy férfi  február első napjaiban. A rabló a temető kerítésén át-

mászva menekült, kabátját pedig útközben eldobta. A sértett érte-

sítette a rendőrséget, akik rövid időn belül kiérkeztek a helyszínre 

és megkezdték a férfi  felkutatását. A rablót a rendőrök nyomköve-

tő kutya segítségével találták meg egy bokorban a temetőtől né-

hány száz méterre, majd előállították és a kihallgatását követően 

őrizetbe vették. police.hu/moa

Rendőrkutya találta 
meg a rablót
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Nem csupán zavaró, hanem balesetveszélyes helyzeteket is jelenthet, 

ha valaki megszokásból közlekedik, vagy a módosításokat szándéko-

san nem veszi fi gyelembe. Egy-egy forgalmi változás, mint amilyenek 

az új piac építésével is járnak, módosítja az addig megszokott köz-

lekedési rendet. A közterület-felügyeletnek nem a büntetés a célja, a 

fokozatosság elvét követik, ahol lehet, először fi gyelmeztetnek. Ám 

vannak szabályok, amiket tilos fi gyelmen kívül hagyni!

M O Z A I K

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program
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Paralimpikon a Gyurta-csapatban

Zsanet számára a befogadás és elfogadás 

nagyon fontos szempontok. A kreativitás szá-

mára mindennapos dolog, hiszen számtalan 

olyan hétköznapi problémát kell megoldania 

egyedül, vagy családja, illetve barátai, gyógy-

tornásza segítségével, ami másnak fel sem 

tűnik. 

– Már több mint 10 éve úszom verseny-

szerűen – nyilatkozta korábban. – Sokszo-

ros magyar és nemzetközi bajnok vagyok, 

világbajnokságon és Európa-bajnokságon 

is értem már el szép sikereket. Életemben 

nagyon fontos szerepet játszik a sport, de 

persze, nem csak a medencében szeretnék 

nagyot alkotni. 

A sport mellett komoly tervei vannak a 

jövőt illetően. Például előadásokat tart azok-

nak, akik kíváncsiak arra, hogy a kreativitás 

mennyire fontos a mozgásukban korlátozottak 

életében. És azoknak is, akiket érdekel, hogy az 

élettől új esélyt kapva, miként fordult vele a világ, 

hogyan lett belőle élsportoló, 

– Most újabb kihívás előtt állok – mondta Zsa-

nett. – Azzal, hogy a Gyurta Team-hez kerülhet-

tem, nőttek az esélyeim a jobb eredmények el-

éréséhez. Tudom, ehhez sokat kell dolgoznom, de 

Dani és a többiek edzéseit irányító edzőktől 

biztosan sok segítséget kapok a jövőben.   

 GERGELY GÁBOR

S P O R T

Az UTE válogatott gyaloglói, 

Madarász Viki és Rácz Sándor 

Mexikóban készül a riói olimpi-

ára. A két atléta nyugodtan edz-

het, hiszen már hónapokkal ez-

előtt megszerezte az ötkarikás 

játékokra a kvótát. Ugyan itthon, 

Magyarországon sem lehet pa-

nasz az időjárásra, de a magas-

lati edzőtáborozás nálunk például 

megoldhatatlan. 

– Nem villámlátogatásra jöttünk Mexikó-

ba, hiszen már karácsony óta itt vagyunk, és 

ha semmi sem jön közbe, egészen március 

közepéig maradunk – mondta Rácz Sándor. 

– Mexikói gyalogló barátaink nagyszerű há-

zigazdák, mindenben segítenek. Már eltöl-

töttünk három hetet 2200 méteren, most 

már lassan egy hónapja 3000 méteren – 

ebből egy hét van még hátra – dolgozunk. A 

fennmaradó időben a tengerszinten folytat-

juk az edzéseket.

Viki elmondta, hogy házat béreltek Mexi-

kóban, de a kiadások lefaragása érdekében 

maguk főznek. 

– Barátainkat természetesen megpróbál-

juk bevezetni a magyar konyha rejtelmeibe 

is. Eddig sikerült lenyűgöznünk őket. A húsos 

palacsintát, a lecsót és a „hamis” túrógom-

bócot nagyon imádták, ezt búzadara hiányá-

ban zabbal készítettük nekik. Cserébe ők is 

próbálnak minket ilyen-olyan csípős étellel 

meglepni. Hihetetlen módon még a gyü-

mölcsről sem hiányozhat a chiliszósz. A chi-

livel jól állunk, de hamar be kellett látnunk, 

hogy erős edzéssel veszélyes kombináció.

Vikiék az edzőtáborozás felénél járnak. 

– Eddig minden biztatóan halad – üzenik 

haza.– Biztosak vagyunk benne, hogy egy 

ilyen hosszú melegövi és magaslati tábor 

óriásit dob mindkettőnk riói szereplésén.

Érmekben 
gazdag hétvége

Mint arról korábban beszámoltunk, Gyurta Dani a MÚSZ-tól kapott támogatás egy részét az 

UTE utánpótlás-nevelésére fordította, hogy a jövő bajnokait is kinevelhesse a nagy múltú 

egyesület. Az UTE és a „Gyurta Team” együttműködésének újabb állomása, hogy a paraúszó, 

Adámi Zsanett ezután már egy csapatban készül neves bajnokainkkal a riói olimpiára. 

Magaslaton 
készülnek
Rióra

Szombathelyen léptek szőnyegre az UTE birkózói az idei Magyar 

Nagydíjon, ami egyben a Polyák Imre Emlékverseny is. A nívós 

nemzetközi viadalra 25 ország 155 versenyzője nevezett. Öröm-

teli hír, hogy az újpesti színekben versenyző, 98 kilós Varga 

Ádámnak a rendkívül erős, 20 fős mezőnyben sikerült az elő-

kelő harmadik helyen végeznie.

Az UTE női csapata is megmérettette magát az ausztriai 

Wolfurtban egy nemzetközi versenyen. Szokás szerint ezúttal sem 

tértek haza érmek nélkül.

Eredmények:

Kadet korosztály: 56 kg – Dollák Tamara 1. hely, 70 kg – 

Nagy Bernadett 3. hely

Felnőtt korosztály: 58 kg – Vilhelm Viktória 2. hely, 69 kg – 

Aszódi Rita 3. hely

(GG)

Gyurta Dániel úgy fogalmazott, számára is példaértékű az az 

akaraterő és kitartás, amellyel a paralimpikonok rendelkeznek.

Őze István klubigazgató emlékeztetett arra, hogy az újpesti 

önkormányzattal 2010-ben kötött rendkívül haladó szelle-

mű megállapodás eredményeként az UTE más szakosztá-

lyaiban is foglalkoznak parasportolókkal.
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Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtö-

kön: 10-től 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

Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő február 22-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tart fogadó-

órát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Németh Edit Éva, Hladony 

Sándor Gyula önkormányzati képviselők március 7-én, hétfőn 17-től 18-óráig tartanak fo-

gadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők március 7-én, hétfőn 18-tól 19-óráig tartanak 

fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati 

képviselő március 14-én, hétfőn 17-től 18 óráig, tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) 

Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária, Bartók Béla önkormányzati képviselők március 8-án, 

kedden 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

Február 17-én, szerdán 18-tól 19 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Hely-

szín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 11-18-ig a 369-09-05-ös telefonszámon.

www.ujpestifi desz.hu

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

fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk: 1046 Bp., 

Szent László tér 7. Tel.: 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 csütörtökén 

17 órától a Homoktövis Általános Iskolában (1046 Bp., Homoktövis u. 100.)

Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-től 18 óráig. Hely-

szín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében. A fenti fogadóórákra előzetes bejelentke-

zés szükséges a 06 1 369 4205 vagy a 06 20 419 7869 telefonszámon!

Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-től 18 óráig. Helyszín: 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.) Előzetes bejelentke-

zés és időpont egyeztetés a 06 30 400 9297 telefonszámon lehetséges!

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

2016. február 11-én és február 25-én 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat - tanácsadás - igénybe-

vételére van lehetőség előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 30/458-9929-es telefonszámon lehet. 

Helyszín: Képviselői Iroda; IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház). Horváth Imre országgyűlési képviselő

FARSANGI MULATSÁGBA VÁRJUK!

Február 12-én, pénteken 15 órakor farsangi mulatságba várjuk a Polgár Centrumba (IV. 

Árpád út 66.)! Lesz zene, tánc, tombola. Rendezvényünk védnökei: dr. Trippon Norbert kerületi elnök 

és Horváth Imre országgyűlési képviselő. A jelmezben érkező vendégeinket külön díjazzuk! Aki 

gondolja, hozhat az asztalára egy kis rágcsálnivalót is. MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

KIRÁNDULÁS A SZIKLAKÓRHÁZBA

Természetjáró Körünknek februárban mindig egy picit speciális kirándulásai vannak. Így van 

ez most is. Február 19-én, pénteken elmegyünk a Budai Várban található Sziklakórház 

Atombunker Múzeumba idegenvezetéssel. Találkozó 10.45-kor a Szentháromság téren a 16-os 

busz megállójánál. A kedvezményes csoportos jegy nyugdíjasoknak 1620 Ft,70 éven felülieknek ingyenes! 

A teljes árú jegy 3240 Ft. A rendezvénysorozat védnökei: dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre 

országgyűlési képviselő. A látogatás kötött létszáma miatt a részvételt előzetesen jelezni kell február 12-ig a 

30 458 9929-es telefonszámon. MSZP Újpesti Káposztásmegyeri Szervezete

A Demokratikus Koalíció Újpesti Szervezete tájékoztatja a lakosságot, hogy irodánk minden ked-

den 15 és 18 óra között és minden szerdán délelőtt 10 és 12, délután 14 és 18 óra között nyitva 

tart. Várunk minden érdeklődőt. Telefon: 06 70 347 1040 Cím: 1042 Bp., Árpád út 19.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második hétfőjén 16 és 

19 óra között fogadóórát tart a DK Újpesti szervezete frakcióhelyiségében. Cím: 1042 Budapest, Árpád út 19. 

Bejelentkezés: 06 70 347 1040, e-mail: Budapest11@dkp.hu, dkujpest_hu.novodev.hu

FOGADÓÓRA

dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció) Fogadóóra: minden hónap második 

hétfőjén, 17 és 18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat (1046 Bp., 

Hajló u. 42-44.)

Garázs
� Újpest központjában a Petőfi  út 11-ben, 16 m²-es 

garázs eladó. Ára: 3,5 M Ft, telefon: 06-30 388-9799

Oktatás 

� Matematika-, fi zika-, és kémia-korrepetálást vállalok, 

házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

Matematika-korrepetálást vállal középiskolásoknak nagy 

gyakorlattal rendelkező tanárnő. Tel.: 06-30 618-0241

� Matematika-, és fi zikatanítás általános és középisko-

lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz 

megyek! Tel.: 06-20 959-0134

Régiség

� BOROSTYÁN-KORALL ÉKSZEREK felvásárlása 30.000 

Ft-tól 300.000 Ft-ig/db! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-

tól. Régi bútorokat, festményeket, Herendi, Zsolnay, Gorka, 

Hummel, Meissen, Kovács Margit dísztárgyakat, asztali-, 

fali-, álló- és karórákat (nem működőt is), bronz, fa és 

ezüst tárgyakat, képeslapokat, kitüntetéseket, érmét, pen-

gőt, katonai eszközöket. Teljes hagyatékot készpénzért! 

Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. ker. Szent István Krt. 25. 

szentistvankrt25@gmail.com, tel.: 06-20-914-0150

� Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. 

Készpénzért bútort, festményt, csillárt, porcelánt, órá-

kat, kerámiát, szőnyeget, könyvet, kitüntetést, jelvényt, 

katonai és háborús tárgyakat, bizsut, borostyánt, hír-

adástechnikát, CD-DVD-t, hanglemezt, ezüst tárgyakat, 

ékszert, alpakkát. Pintér Nikoletta, tel.: 06-1 466-8321, 

06-30 973-4949

� Bélyeget, papírt és fémpénzt, papírrégiséget, 

könyveket, porcelánt, kitüntetést, egyéb régisé-

get vásárolunk és aukcióra átveszünk. Cím: VI. 

Andrássy út 16. Nyitvatartás: H-SZ: 10-17-ig, P: 

10-19-ig. tel.: 317-4757

Szolgáltatás

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabú-

torok, irodabútorok stb. méretre gyártása a leg-

olcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 

800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 

368-1354

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.

HU, 22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 

ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-

sét, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év 

garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 

06-70 550-0269

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-

munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvé-

delmét, fényezését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

� Nyugdíjas fodrász házhoz menne. Tel.: 06-30 398-4597

� Nyugdíjas asztalos munkát vállal, javítást is. Fiókcse-

rék, szekrénypántok cseréje, székjavítás. Tel.: 06-70 

234-7759, 06-1 306-2023

Vegyes

� Wagon R+ autóhoz, 2 db téli gumi, felnire szerelve 

eladó. Egy télen használt, újszerű állapotban. Tel.: 06-1 

306-2023, 06-70 234-7759

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

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.

Állást kínál

� A Családi Ingatlan Centrum IV. kerületi irodájába 

ingatlanreferenst keresünk. A betanulási idő alatt 

fi zetést biztosítunk. Ha felkeltettük érdeklődését, 

fényképes önéletrajzát az allas@csic.hu e-mail 

címre várjuk. 

Festmény

� 19-20. századi magyar és régi külföldi festmé-

nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 

értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.

gyula@nemesgaleria.hu. Nemes Galéria: 1024 Bp., 

Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók 
dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

AZ ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT. 
MUNKATÁRSAKAT KERES 

AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN:
– Kőműves-burkoló 

(szakipari végzettség feltétel)
– Festő-mázoló

(szakipari végzettség feltétel)
– Villanyszerelő segéd

(építőipari tapasztalat feltétel)
Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal
 a városgondnokság email címére:
 info@varosgondnoksag.ujpest.hu

 ADORATE KÓRUS  SZÜLETÉSNAPI KONCERTJE
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves munkatársait kórusunk alakulásának

 nyolcadik évfordulója alkalmából rendezendő hangversenyünkre.

Időpontja: 2016. február 20.,17 óra. Helyszín: Újpesti Városháza, díszterem



TOVÁBBI HÚSAKCIÓK

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai

2016. február 11–17.

A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentesnél csak kedden sertéscomb, 
sertéslapocka, sertéstarja, sertésdagadó és sertésoldalas 999 Ft/kg 
| sertéskaraj 1150 Ft/kg | hajdúsági lángolt kolbász 999 Ft/kg | füstölt 
csemegeszalonna 999 Ft/kg | tokaszalonna 999 Ft/kg.
A Virágcsarnok oldalában a Kosher Trade Kft.-nél csak szerdán

sertésláb 299 Ft/kg | kolbászhús 799 Ft/kg | Hajdú kolbász 990 Ft/kg | 
kacsacomb 1899 Ft/kg | pecsenyekacsa 999 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél csak vasárnap sertéscomb, 
sertéslapocka, sertésoldalas, sertéstarja, sertésdagadó 999 Ft/kg | Pick 
mangalicazsír fél kg-os 449 Ft/db | Pick zsír fél kg-os 299 Ft/db | csirkeszárny 
579 Ft/kg | faros csirkecomb 599 Ft/kg.

A Nagycsarnokban Tomahatsch Bélánál erőspaprika 40 Ft/db | gyömbér 
680 Ft/kg | paradicsom 580 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél burgonya 160 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Péter Yuwa Kft.-nél

burgonya 158 Ft/kg | hagyma 168 Ft/kg.
A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye Kkt.-nál

aszaltszilva 1980 Ft/kg.

ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDEN NAP ÜZEMEL. 

A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.

Vasárnap 10-12-ig lufi hajtogató bohóc 
várja a gyerekeket!

CSIRKECOMB
Kosher Trade Kft.-nél csak szerdán

NARANCS
Sárgarépa Kft.-nél 

GÁLA ALMA
Ropogós Cseresznye Kkt.-nál 

TOVÁBBI ZÖLDSÉGAKCIÓK

699Ft
/kg

1099Ft
/kg

250Ft
/kg

198Ft
/kg

SERTÉSKARAJ
Duna-Muhari Bt.-nél csak vasárnap
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Újpest, ahogy az 
újpestiek látják!
Szeretsz fotózni? Örökítsd meg a város életét, 

hogy a te képed legyen „A hét fotója!” 

Várjuk az újpesti témájú fényképeket az ujpestifoto@gmail.

com címre. Technikai megkötések nincsenek, mobiltelefonos 

fotóval ugyanúgy lehet pályázni, mint profi  géppel készített kom-

pozícióval. (A nyertes műveket később akár ki is állíthatjuk, vagy 

felhasználhatjuk az Újpesti Sajtó Kft. kiadványaiban, ezért érde-

mes legalább 2 megabyte-os képfájlt küldeni.)

A hét képét vasárnap hirdetjük ki és tesszük közzé az Újpest-

Káposztásmegyer Facebook-oldalon, de akár ide, az Újpesti 

Napló soron következő számába is bekerülhet.
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Újpest a legjobb téma
Ezt mondják azok a fotósok, akik sorra küldik a jobbnál-jobb képeket 

facebook-oldalunkra és az Újpesti Sajtó Kft által kiírt fotópályázatra 

is. A képeket itt is bemutatjuk, így egyre többen látják Újpestet a fo-

tósok lencséjén keresztül. 

Lebovits György az egyik legismertebb újpesti fotós. Nem hagyna ki egyetlen rendez-

vényt sem. Szívügye a város és a közösség. Szereti megörökíteni azokat a pillanatokat, melyek 

sok embernek fontosak lehetnek. Melyek sokat jelentek. Gyuri rendőr-őrnagyként ment nyug-

díjba, kiemelt főnyomozó volt, de a munkát természetesen Újpesten kezdte. Nyugdíjazása után 

jött a horgászat, mint hobbi, de nem tudott lehorgonyozni mellette, érezte, kevés. Eladott minden 

felszerelést, hogy fényképezőgépet és a fotózáshoz szükséges dolgokat vegyen. A jó választást 

igazolja, hogy hamarosan már az újpesti közösség aktív tagjaként minden eseményen jelen volt 

és fényképezett. „A fotózást nem iskolában tanultam. A helyzetek formálták a látásmódomat, 

és sokat tanultam Várai Mihály barátomtól is.” – meséli Gyuri, aki az Újpesti Sajtó Kft által kiírt 

tavalyi fotópályázaton első díjat nyert az Emberek és Újpest kategóriában. Távlati tervei között egy 

kiállítás szerepel, melyen az újpesti művészek világát mutatná be alkotás közben. Várjuk.  V.G.

KIHAGYHATATLAN PILLANATOK

A HÉT FOTÓJA

G A L É R I A
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