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ÚJPESTI NAPLÓ

NEM NYARALNI MENTEK FLORIDÁBA 
Egy hónapig itthon készültek az UTE úszói az idei megmérettetésekre. Kapás Boglárka, SZTANKOVICS ANNA

 és Gyurta Gergely, hogy csak a legjobbakat említsük, már a tengerentúlon, közelebbről Floridában edzenek. 

Nyaralásról szó sincs, Amerikában három kemény hét vár az úszókra.  13. oldal  

„ÚJPESTNEK LELKE VAN”
Február elsejétől új alpolgármesterrel erősödött 

városunk önkormányzata. Bemutatjuk dr. Zsig-

mond Barna Pált.   5. oldal 

ÚJRA PIAC PLACC 
Játékok, régi pénzek, apró kincsek. Február első 

hétvégéjén ismét megnyitott a Piac Placc a Szent 

István téren.  16. oldal

A TIZENEGYEDIK BÁL
Február 25-én már tizenegyedik alkalommal 

rendezik meg az Újpesti Jótékonysági Polgári 

Bált a Polgár Centrumban.   2. oldal
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Jönnek a városi programok   3. oldal



2007-ben határoztuk el, hogy felelevenítjük 

a bálozás hagyományait. A kommunista re-

zsimig óriási kulturális, közösségi élet zajlott 

Újpesten, egyletekkel, egyesületekkel, és 

persze bálokkal. Ezek a fontos közösségi bázi-

sok, szellemi központok gyakorlatilag teljesen 

megszűntek. A bálozás is egy közösségépítő 

program, ezt akartuk annak idején felelevení-

teni. És ennyi év után már kijelenthetem, hogy 

sikerült újra meghonosítanunk itt ezt a szép 

hagyományt – mesélte Ozsváth Kálmán ön-

kormányzati képviselő, a bál egyik szervezője.

Az elmúlt évtizedben szerves része lett 

Újpest közösségi életének ez az esemény, 

mondhatni, sikk lett részt venni a Jótékony-

sági Bálon, melynek bevételéből minden 

évben egy olyan egyesületet, alapítványt, 

szervezetet támogatnak a szervezők, amely 

sokat tesz Újpestért a sport, az egészségügy, 

a kultúra, a vallás vagy az oktatás területén, 

vagyis olyan intézményeket, amelyek va-

lamilyen formában a közt szolgálják Újpes-

ten. Idén a Károlyi István Általános Iskola és 

Gimnázium alapítványára esett a szervezők 

választása. 

Kétszázhúsz éve született Gróf Károlyi Ist-

ván, és úgy gondoltuk, ez egy remek apropó 

arra, hogy idén a városalapítónkról elnevezett 

iskola alapítványát támogassuk – indokolta a 

választást Ozsváth Kálmán. A bál fővédnöke 

minden évben gróf Károlyi László és felesége, 

Erzsébet asszony.

A jeles társasági esemény február 25-én, 19 

órakor kezdődik a Polgár Centrumban. J. M.
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K Ö Z T É R

Megsárgult mozijegyek, belépő a „Szép-

művészetibe”, képeslapok és karácsonyi 

üdvözlőkártyák. Még egy üres parfümös 

üveg is, az első szerelmem illata. Minden 

egy dobozban, a féltve őrzött dobozban. 

Van egy kétszázasom, egy ezresem és egy tízezresem. 

Szombat délelőtt sétálok a Szent István térre, a Piac Placcra. 

Korán van, lehet, hogy még nem tudnak visszaadni, nem baj, 

úgysem szeretnék sokat költeni. A tízezrest elrakom, ezerket-

tő elég lesz. Egy jó erős kávéval a kezemben nézem az em-

bereket. Figyelem, kinek milyen történet jut eszébe egy-egy 

tárgyról. Emlékek hada sorakozik az asztalok között. 

Kábé a harmadik-negyedik asztalnáé egy ősz hajú, kedves 

arcú néni mosolyog rám. Nem szól, nem tukmál, csak moso-

lyog. Régi, jó állapotú könyvek egymás mellett, ábécésorrend-

ben. Kétszáz forintért árulja darabját. Kiválasztottam hatot, ez 

épp ezerkettő. A fekete város, Ha a világon mindenki ilyen 

volna…, Egy asszony élete, Hangyaboly és még kettő, amire 

már nem emlékszem. 

– Ezt a hatot szeretném. Nagyon jó állapotban vannak, lát-

szik, hogy nagyon vigyázott rájuk a néni – mondom. 

– Igen, pedig mindegyiket vagy ötször olvastam. Még az 

első fi zetéseimből vettem őket. Tudja, drágám, az meg már 

nem ma volt – válaszol a néni, arcán huncut mosollyal. 

Szerintem régen biztosan igazi, pörgősszoknyás, csinos 

lány volt. Látszik rajta. 

– Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy találkoztunk – 

mondom neki.

– Tudja mit? Vigye el egyben az összes könyvet, magának 

adom. Nem kell többet fi zetnie, csak fogja, és vigye el így 

egyben. Ezek az én emlékeim, jó helyen lesznek magánál – 

szól utánam.

Megtorpanok. Visszafordulok. Mit mondjak most? Mi a jó 

mondat? A meghatódottságtól és a döbbenettől benn akad a 

szó. Csendben rakom be a könyveket a táskába. Sorrendben, 

ahogy a néni asztalán is voltak. A könyvespolcom legféltet-

tebb darabjai lesznek majd, és történetük már az én emléke-

im is.  D. V.

Emlékeim

Szerelmesek, 
figyelemĪ

Az Újpesti Napló ebben az évben is segít a szerelmesek-

nek! Örömmel közvetíti február 16-án megjelenő lapszá-

mának oldalain a Bálint-, azaz Valentin-napi üzeneteket.

A néhány soros, névvel vagy jeligével ellátott üzeneteket 

a már megszokott módon várjuk a szerkesztőségbe.

Leveleiket február 13-ig a szerencsi.csilla@ujpestimedia.hu 

e-mailre, postán feladva vagy személyesen az Újpesti 

Napló címére (1043 Bp., Tavasz u. 4., Ady Endre Művelő-

dési Ház) juttassák el. 

Tizenegyes
Szép estélyi ruhák, elegáns öltö-

nyök, fi nom ételek, zene, karaoke, 

tánc, tombola, csillogás, jótékony-

ság. Február huszonötödikén már 

tizenegyedik alkalommal rendezik 

meg az Újpesti Jótékonysági Pol-

gári Bált a Polgár Centrumban.

Belépőjegyek még kaphatók, amelyeket a 0620-8280514-es és a 0670-3131831-es telefonszámon lehet megrendelni. 



 

Megyünk kifelé a télből, ez pedig nem csak a tavasz, 

de az újpesti programok közeledtét is jelenti. Ismét 

elindul az egészen karácsonyig tartó Találkozzunk 

többször! programsorozat.  

Április 23-án a nyugdíjasoknak szervezett operettel indul a „sze-

zon”. Ezúttal ifj. Johann Strauss: A cigánybáró című nagyoperettjét 

tekinthetik meg az érdeklődők, a hagyományokhoz hűen most is a Jég-

palotában. Ezt követően még egy hét sem telik el, és jön a közkedvelt 

Káposztásmegyeri Nap és a Futó- és Kerékpáros Fesztivál (április 

29.), majd május első hétvégéjén az évről-évre népszerűbb Horgász-

verseny (május 6.). Idén május 13-án lesz a Tábor utcai Tavaszi 

Sportparti és főzőverseny. Két hét pihenés után már a Családi Napra 

készülhetünk, ami ismét a Víztorony lábánál lesz, május 27-én. 

Május 31-én ötödszörre is megmutathatjuk, hogy még mindig mi 

vagyunk a legsportosabb város. Újpest-szerte Kihívás napi programok 

várnak kicsit és nagyot. Természetesen egy nyár sem múlhat el város-

unk négy napon át tartó fergeteges szülinapi bulija nélkül. Augusz-

tus 24-e és 27-e között Városnapok! Idén ősszel sem marad-

hatunk Káposztásmegyeri Sport- és Egészségnap, Futó- és Kerékpáros 

Fesztivál nélkül. Szeptember 23-án, a Szüreti Mulatsággal egy 

napon vár a fesztivál is. Ha szerencsénk lesz, akkor szeptember 

30-án még lesz esélyünk egy kis késő nyári időjárásra, így az Őszi 

Sportparti is napsütésben telhet majd. November 25-én pedig is-

mét megnyitja kapuját a Karácsonyi Vásár a Szent István téren.
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G A L É R I A

7 eVÁROSNAPOK
Helyszín: Szent István tér

FUTÓ- ÉS KERÉKPÁROS 
FESZTIVÁL
Helyszín: Káposztásmegyer

OPERETT 
SZÉPKORÚAKNAK

Helyszín: Jégpalota 

SPORTPARTI
Helyszín: Tábor utca, 
sportpálya 

KIHÍVÁS NAPJA
Helyszín: Újpest-szerte

CSALÁDI NAP
Helyszín: Víztorony 
(Árpád út – 
Laborfalvi Róza utca)



4  |   Ú J P E S T I  N A P L Ó   –  XI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2017. február 9.

E G É S Z S É G

A felmérésben a felnőtt- és gyer-

mek járóbeteg-szakrendelő, a 

gyermek- és felnőtt fogászat, a 

mentálhigiénés gondozó és a területi védőnői 

tanácsadók működésével kapcsolatban kérték 

ki a véleményeket.

A válaszokban nagyon sok elismerést kap-

tak a fejlesztésekre, korszerűsítésekre vonat-

kozóan. A kérdőív kitöltésével lehetőség nyílt 

további javaslatok megfogalmazására, ame-

lyek három fő területet érintettek.

A legtöbben a klimatizálás problémáját emlí-

tették. A szükséges bővítésnek a jelenlegi rend-

szer műszaki tartalma határt szab, de az idei 

év végén mód nyílik felülvizsgálni az esetleges 

kapacitásnövelés lehetőségét az intézményben.

A másik problémás területként az eseten-

kénti hosszú várakozási időt jelölték meg a 

válaszadók. A külsős orvosok magas száma 

miatt bizonyos szakterületeken csak egy hó-

napra tudják a szakrendelőben előre megha-

tározni és felelősen elkészíteni az előjegyzési 

naptárat. Folyamatos törekvés ugyanakkor a 

szakorvosok számának bővítése, miközben az 

általános orvoshelyzet az intézmény működé-

sére is hatással van.

Többen is említést tettek a gyer-

mekgyógytorna kissé nehézkes 

megközelítéséről. Ezért a szakren-

delőben azt javasolják, hogy a láto-

gatók bátran használják a főbejárat 

és feljáró melletti felvonót. A felvo-

nó használatában a portaszolgálat 

munkatársai is segítenek, akiknek 

egy csengőgomb megnyomásával 

lehet jelezni.

A szakrendelő munkatársai bíznak benne, 

hogy a jövőben is segítőik között üdvözölhetik 

az újpesti polgárokat. Azt várják a válaszadóktól, 

hogy a legközelebb esedékes betegelégedett-

ségi kérdőíves felmérésben is vegyenek részt. 

A kérdőívet online felületen is ki lehet tölteni, a 

www.ujpestiszakrendelo.hu oldalon.

Az SZTK dolgozói minden választ és véle-

ményt fontosnak tartanak, mert ezek nagyban 

hozzájárulnak a munkájuk még eredménye-

sebb elvégzéséhez.  CS. J.

2017. január 1-jétől előjegyzéses rend-

szerben működik a felnőtt bőrgyógyászati 

szakrendelés az Újpesti Szakorvosi Ren-

delőintézetben. Csak az időponttal rendel-

kező kerületi lakosokat tudják fogadni a 

szakorvosok. Időpontot személyesen lehet 

kérni a recepción vagy a 06-1-696-0009 

telefonszámon. A jelentkezők minden 

esetben készítsék elő a TAJ-kártyájukat 

és a lakcímkártyájukat, mert ezekre a do-

kumentumokra szükség van a telefonos 

egyeztetés során is.

Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet minden évben be-

tegelégedettségi kérdőívvel fordul a város lakosságához. 

Legutóbb tavaly ősszel végeztek felmérést. Ennek ered-

ményeként közel 1500 kitöltött kérdőívet kaptak vissza.

Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet tavaly vette át a Károlyi Sán-

dor Kórháztól az újpesti lakosok kardiológiai, gasztroenterológiai 

és mammográfi ai ellátását. A kardiológia és a gasztroenterológia 

az első emeleten kapott helyet. Az előbbihez három rendelőt ala-

kítottak ki (EKG-asszisztensi, terheléses EKG és ultrahang), az 

utóbbihoz pedig két korszerű, kiemelt gyógyászati egység épült 

alsó és felső endoszkópos vizsgálatokra. A rendelésekhez új di-

agnosztikai berendezéseket is beszereztek. A mammográfi a a 

szakrendelő röntgenosztályára került. Közben folytatódtak a fej-

lesztések a többi szakrendelésen is: kisebb felújításon esett át a 

harmadik emeleti elektroterápiai rendelő, és korszerűsítették az 

ötödik emeleti szemészetet.

Számít a betegek 
véleményére az 
Újpesti Szakrendelő

Kevesen tudják, hogy 

február 14. nem csak a 

szerelem ünnepe, ha-

nem az epilepsziával élők 

világnapja is. Szent Va-

lentin ugyanis nem csak 

a szerelmesek, hanem 

az epilepsziások védő-

szentje is. Ezen a napon 

14 órától a Magyar Epi-

lepsziával Élők Alapítvány 

és a Nem Adom Fel 

Alapítvány a Nem Adom 

Fel Cafe & Barba hívja 

mindazokat, akiket ez 

a téma érint, érdekel. A 

rendezők mindenkit sze-

retettel várnak.



– A város közössége nem idegen sem az ön, sem a 

családja számára. A feladat azonban mégis új. Mit le-

het tudni újpesti múltjáról, illetve mi az, ami ismét ide 

vonzotta? 

– Több mint húsz éve élek Újpesten, itt találtam otthonra, itt kezdtük 

el az életet a feleségemmel. Öt fi am van, mind az öten született újpes-

tiek, lila a vérük. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem el a 

jogi kart, aztán a közigazgatásban és a magánszférában is eltöltöttem 

néhány évet. Az elmúlt hat évben pedig Csíkszeredában voltam Ma-

gyarország főkonzulja.  

– Júniusban Csíkszeredán volt egy jótékonysági fo-

citorna, ahol még főkonzulként képviselte Magyaror-

szágot. Újpesten kiemelkedően fontos szerepet kap a 

mozgás és az utánpótlás-nevelés. Az ön életében mi-

lyen szerepet játszik a sport?

– Számomra is rendkívül fontos. Két fő hobbim a hoki és a foci. Nyolc 

éve vagyok az elnöke UTE jégkorongszakosztályának. Természetesen a 

gyerekeim is sportolnak. A három nagyobbik fi am komolyan hokizik, a 

negyedik gyermekem focizik, a legkisebb fi am pedig ötéves, neki még 

az oviba járás a sport. Örömmel tölt el, hogy Újpest ilyen sportos város, 

és közösen lehetünk erre nagyon büszkék. 

– Azt hiszem, akkor idevág a kérdés: mit gondol az 

újpesti közösségről? 

– Újpestet nagyon hamar megszerettük, igazi otthonra leltünk. Ebben 

a városban létezik egyfajta lokálpatriotizmus, egyfajta közösség. Öröm-

mel tapasztaltam, hogy bár a nagy Budapestnek közigazgatásilag része 

a város, de Újpestnek lelke van. Létezik az úgynevezett újpesti szellem, 

attitűd, gondolkodásmód, amely összetart, és amire lehet építeni. En-

nek nagyon fontos alappillére az Újpesti Torna Egylet, ami országhatá-

rokon túl is ismertté teszi a várost, ha úgy tetszik, zászlóshajó. 

– A közösség, a sport segíthet a beilleszkedésben, il-

letve visszailleszkedni is a családnak. A gyerekek hogy 

viselik a változást? 

– A gyerekek mindig könnyebben alkalmazkodnak. Ha van egy ott-

hon, ahova haza tudnak menni, akkor minden, ami az otthon körül van, 

egyszerűbben felfogható és feldolgozható. Újpestre ők is hazajárnak. A 

jelenlegi házunk már akkor is megvolt, mikor elmentünk külszolgálatra. 

Ez mindenképpen segítette az ő visszailleszkedésüket. Az iskola és a 

sport is nagyon fontos szerepet játszott ebben. 

– Ötgyermekes apukaként hogyan tudja összeegyez-

tetni a munkában betöltött szerepet a családapa sze-

repével? 

– Ez nagyon nehéz. Ha az ember komolyan veszi a munkáját, akkor 

sokkal kevesebb időt tud tölteni a családjával, mint amit szeretne. A 

mai világ sajátossága, hogy nagyon sokat kell dolgozni, és ez mindig 

egyfajta egyeztetést jelent. Az ember igyekszik összehangolni az élet 

különböző dimenzióit, aminek része a család, a feladatok és a munka 

is. 

– Újpesten most milyen feladatok elé néz? Milyen te-

rületekért fog felelni, illetve hol találkozhatnak majd ön-

nel az újpestiek? 

– Remélem, minél többször találkozhatunk majd. Örömmel állok az 

újpestiek rendelkezésére. Elsősorban az európai uniós ügyek és fej-

lesztési források, valamint a kormányzati fejlesztési források vonatko-

zásában képviselem majd a város érdekeit. Ezen felül nemzetközi és 

bizonyos városfejlesztési ügyek is kerültek hozzám.  D. V.

K Ö Z T É R

O N L I N E  E L É R H E T Õ S É G E I N K :  W W W . U J P E S T . H U    |   T O V Á B B I  F O T Ó K :  F A C E B O O K . C O M / U J P E S T . K A P O S Z T A S M E G Y E R     |   5

„Újpestnek lelke van”
Február elsejétől új alpolgármesterrel erősödött város-

unk önkormányzatának „csapata”. Dr. Zsigmond Barna 

Pál az eskütétel után egyből munkába is állt. Újpestről, 

családról, feladatokról és célokról beszélgettünk.  

Dr. Zsigmond Barna Pál jogász 

végzettségű szakember, több évet 

dolgozott a közigazgatásban és az 

üzleti életben. 2011-től, hat éven 

át volt Magyarország csíkszeredai 

főkonzulja. Az új alpolgármester 

nős, öt gyermeke van. Elnökségi 

tagja a Magyar Jégkorong Szö-

vetségnek, és elnöke az UTE jég-

korongszakosztályának.

Február 1-jén tette 
le esküjét dr. Zsigmond 
Barna Pál
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Az első állomásunk Nagyvárad volt. A székesegyház és kincstár, 

Szent László hermájának és életének felelevenítése után a Kano-

nok sort néztük meg. A sétálóutcában a nagyváradi irodalmi élet 

fő alakjainak szoborkompozícióját lefényképezve beszéltünk Ady 

Endre, Juhász Gyula, Dutka Ákos és Emőd Tamás munkásságáról, 

valamint a nagyváradi irodalmi életről és az itt megjelenő magyar 

nyelvű újságokról.

Innen sétáltunk a Kőrös-parton álló Lorántffy Zsuzsanna-szobor-

hoz. Itt is elhelyeztük a nemzeti színű szalagot az iskola nevével és 

a látogatás dátumával. Megbeszéltük, milyen fontos volt számára a 

hit, a Biblia, a református templomok támogatása, valamint a sze-

gény sorból kikerült diákok felkarolása, mentorálása. 

A szoborral szemben megtekintettük a váradolaszi református 

templomot. Sétánk során láttuk a Nagyváradi Állami Színházat és az 

Emke Kávéházat is, hiszen itt ismerkedett meg Ady Lédával. 

Aztán megálltunk Királyhágón, ahol az esős idő ellenére is gyö-

nyörködtünk az elénk táruló kilátásban. Kolozsvárra így késő délután 

érkeztünk. Először az erdélyi nemzeti panteonba, azaz a Házsongárdi 

temetőbe mentünk. Egy főhajtás erejéig felkerestük Apáczai Csere Já-

nos, Szenczi Molnár Albert, Dsida Jenő sírját. Röviden felelevenítettük 

munkásságukat, majd elénekeltünk egy-egy zsoltárt a sírhelyeknél, 

és mindegyiken elhelyeztük az emlékezés szalagját. A nemzeti színű 

szalag elhelyezése közben felidéztük egy-egy jellemző gondolatukat.

Ezután a Kolozsvár főterén álló Szent Mihály templomba mentünk, 

majd Mátyás király lovas szobra előtt a nagy király életéről hallgat-

tunk kiselőadást. Kolozsvár legrégebbi házánál, melyben Mátyás 

királyunk született, felidéztük a ház történetét.  (folytatjuk)

DIÁKOK ÍRTÁK

Határtalanul, 
Erdélyben – 1. rész
A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium hetedik évfo-

lyamából 26-an a Határtalanul Pályázat keretében, a gimnáziumi évfo-

lyamokból pedig 13-an a Benkő István lelkipásztor emlékére Alapítvány 

fi nanszírozásával vettünk részt erdélyi tanulmányi kiránduláson.

A kirándulásunk célja az volt, hogy a reformációval és a magyarság-

gal ismerkedhessünk Erdélyben. Különös fi gyelmet fordítottunk Loránt-

ffy Zsuzsanna emlékére és tevékenységére.

Az előkészítő órákon áttekintettük a reformáció történetét (aminek 

idén van az ötszáz éves évfordulója), ismerkedtünk az irodalmával, ze-

néjével, művészetével és Lorántffy Zsuzsanna életével. A feladatok, kis-

előadások előkészítése, a megemlékezés szalagjainak elkészítése után 

nagy izgalommal vártuk az indulás hajnalát. 
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Kiállítás Újpesten
Január 30-án nyitotta meg kapuit a városépítészeti ötletek ki-

állítása az Ifjúsági Házban. Az érdeklődők megismerkedhet-

nek a városfejlesztési tervekkel, amiket egyetemi hallgatók 

készítettek a városról. Ez az esemény Újpest Önkormányza-

ta, a Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszéke és 

a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési 

Kara között lévő együttműködésnek köszönhető.

A kiállítást Ozsváth Kálmán, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 

elnöke nyitotta meg. Beszédében kitért arra, hogy Újpest már a megalapítása óta 

híve a folyamatos fejlesztéseknek és a szebb környezet kialakításának. A jelenlegi 

fejlesztési tervek – amelyek a kiállítás anyagát képezik – az Újpesti-öbölre, a 

Tulipán kertre, illetve a Központi Lakótelep panelszínezéseire vonatkoznak. A jövő-

ben akár új étteremmel, kerékpárkölcsönzővel vagy művészteleppel is bővülhetne 

kerületünk, illetve még több lakótelepi ház ölthetne magára vidámabb színeket. 

A megnyitón az egyetemek képviselői köszönetüket fejezték ki, hogy hallgatóik 

valós építészeti problémákkal foglalkozhatnak az oktatás keretein belül is, egy 

ilyen színes környezeti elemekkel bíró helyen, mint városunk. Ezt követően az öt 

legjobb tervet készítő diákot jutalomban részesítették.

A kiállítás február 12-ig tekinthető meg, munkanapokon 9 és 18 óra között. A 

belépés díjtalan.

Mikrohitel Program www.mva.hu www.mikro-hitel.hu

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Telefon: +36 20 290 3970, E-mail: mikrohitel@mva.hu

Hitelcél: 
beruházás- és/vagy 

ORSZÁGOS 
MIKROHITEL PROGRAM

Fix ügyleti 
kamat:

3,9
százalék

max.
Hitelösszeg:

10 
millió Forint

max.

10 
év

Elhunyt egykori munkatársunk, 
Horváth Dávid fotóművész

Munkásságát, életét az elesettek iránti 

érdeklődés hangsúlyozta. Egy 2011-es in-

terjújában ezt így fogalmazta meg: „Más-

ság-fotósként tartanak számon, mert a 

társadalmi deviancia felmutatása a célom 

– cigányokat, hajléktalanokat, betegeket, 

drogosokat, fogyatékosokat, az élet vesz-

teseit fényképezem, hogy tudatosítsam a 

létezésüket – és hogy a képek nézőiben tudatosodjék: mi mindent kell 

megváltoztatni, hogy megszűnjenek a társadalmi különbségek. A Bálint 

György-i ars poeticát így formáltam a magam képére: Felháborodom, te-

hát fényképezek.” 

Horváth Dávid közel húsz éven át, 1993-tól 2012-ig volt az újpesti 

önkormányzat lapjainak (Újpest, Újpesti Napló), kiadványainak hivatásos 

fotósa. A fi atal, pályakezdő fotósok mentora 68 éves volt.







10  |   Ú J P E S T I  N A P L Ó   –  XI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2017. február 9.

M O Z A I K

A farsangi rendezvények a vidámságról, szí-

nekről szólnak, de enni mindenkinek kell. A 

vendégvárás is tükrözheti a farsangi han-

gulatot. Most elővehetjük a különféle színes 

alapanyagokat, tálalási eszközöket. Több, 

kisebb adagokat tálaljunk, akár szilárd, akár 

folyékony kínálatról legyen szó. Az aprósüte-

ményeket különféle színű, méretű tálkákba 

tehetjük. A gyümölcsleveket is töltsük üve-

gekbe, kancsóba. Az ásványvizet is feldí-

szíthetjük, citrom-, narancs-, mandarinka-

rikákkal, és vékonyan, spirálosan hámozott 

héjukkal. Díszíthetjük a tálkákat, üvegeket, 

poharakat színes szalagokkal, szalvétával. 

Készíthetünk több színű és ízű pogá-

csát. A tésztát 3 felé osztjuk. Az egyikbe 

őrölt sáfrányt gyúrunk, a másikba papri-

kakrémet, a harmadikba tökmagkrémet 

gyúrunk. Így más-más színű pogácsát süt-

hetünk. A díszítéssel is variálhatunk: a tete-

jére reszelt sajtot, köménymagot, tökmagot, 

napraforgómagot, szezámmagot szórha-

tunk. Megkenhetjük tökmagolajjal, para-

dicsompéppel, mustárral, tormakrémmel, 

majonézzel, sajtkrémmel. Szaggathatunk 

többféle méretű pogácsát, vagy kockákat 

vághatunk, vagy derelyevágóval csíkokra 

vághatjuk a tésztát.

Gyümölcssaláta: 3-3 db narancsot, 

mandarint, kivit, banánt, 1 db ananászt dara-

bokra vágva több tálba elrendezünk. Meggy-

befőttel, dióval, mandulával, mogyoróval 

díszítjük.

Zöld saláta: Jégsalátát, lila káposztát, 

sárgarépát, kaliforniai paprikát, sütőtököt, 

retket vékony csíkokra, a paradicsomot cik-

kekre vágjuk.

Öntet: citromlé, mustár, olívaolaj, tök-

magolaj, só, őrölt bors, szerecsendió, vágott 

petrezselyem, kevés édesítőszer. Turmixoljuk 

össze, tegyük üvegbe. Ne öntsük a salátára, 

csak tegyük mellé.  Tartsuk hűtőben a zöld-

ségeket és az öntetet tálalásig!

 LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

Farsangi 
kavalkád

Valószínűleg a főváros minden kerületében 

volt vagy van egy Brunovszkyhoz hasonló 

vendéglátóhely, ami nem feltétlenül étterem, 

de az is, nem feltétlenül bálterem, de az is, 

hanem leginkább kerthelyiség, meg ivó.

De Brunovszky csak egy volt: a mi 

Brunovszkynk Újpest és Rákospalota határán. 

Hatalmas kerthelyiség, és ugyancsak ha-

talmasnak számító ivó, azaz söntés. Minden 

más része is a vendégeket szolgálta, de olyan 

istenigazából az ivó és a kert alapozta meg a 

főváros-szerte ismert hírnevét.

Mert sokszor hangzott el baráti társaságok-

ban, hogy „menjünk el a Brunóba!”, vagy „nem 

iszunk meg valamit a Brunónál?” Legtöbbször 

az lett a vége, hogy igen, megittak valamit.

A Brunovszky, azaz a „Brunó”, a Szilágyi 

utca elején, nem messze a Szülőotthontól, az 

állomással szemben, Újpest legnagyobb, leg-

terjedelmesebb szórakozóhelye volt, mármint 

nagyságra, területre nézve. Állítólag szezon-

ban 2.500 vendéget is képes volt fogadni.

Akiről a nevét kapta, illetve örökölte, azaz 

eredeti tulajdonosa, Brunovszky József  Ernő 

vendéglős mester volt, aki 1905-ben született 

Újpesten, és 12 éves korától dolgozott az apja 

által 1868-ban alapított vendéglőben. Szak-

máját Párizsban tanulta, és apja halála után 

átvette a vendéglő és kávéház vezetését.

A 2500 férőhely és a hozzá tartozó bornagy-

kereskedés együttesen a környék legnagyobb 

vendéglátóhelye volt. A második világháború 

során az épület súlyosan megrongálódott. Fel-

újítását követően a vendéglő 15 alkalmazottat 

és egy hattagú zenekart foglalkoztatott. Álla-

mosítása 1949-ben történt.

Életemben talán háromszor vagy négyszer 

vendégeskedtem a Brunovszkynál. Talán két-

szer a kertben és kétszer az ivóban, de va-

TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT 

A Bruno
lahogy nem éreztem odavalónak magunkat. 

A rendszeres látogatókhoz – nevezzük így: a 

törzsközönséghez – képest nagyra nőtt gye-

rekek voltunk, a nálunk fi atalabbaknak viszont 

öregek. A söntés csupa kirakat volt, látni lehe-

tett a negyed Újpestet, a kerthelyiségbe meg 

szép szelíden besütött a nap. 

Talán ha közelebb lett volna Újpest belvá-

rosához…

Nem tudom miért, de úgy érzem, ma nem 

történik ott semmi. De talán egyszer még – 

milyen romantikus lenne – valaki szólna, hogy 

„nem iszunk meg valamit a „Brunónál?”

       RÉTI JÁNOS
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A tavalyi év egyik legnagyobb feltűnést keltő fi lmje, a Jackie azt pró-

bálja meg bemutatni, hogy miként élte meg ő a tragédiát, és hogyan 

gondoskodott a férje örökségéről. 

Ma már természetes, hogy be lehet pillantani a Fehér Ház kulisszái 

mögé, de Kennedyék előtt az ország vezetői nem engedték közel ma-

gukhoz a sajtót. Az első igazi „médiaelnök”, a fi atalsága és megnyerő 

külseje miatt is körülrajongott Kennedy volt, de felesége, Jackie is 

másként értelmezte a First Lady-szerepet, mint elődei. Eleganciájá-

val, ikonikus ruháival divatot teremtett, és ő volt azt aki egy televíziós 

műsor kedvéért körbevezette a nézőket a Fehér Házban. 

Pablo Larraín fi lmje többek közt ezt az adást, és az özvegy első, 

merénylet utáni interjúját rekonstruálja hihetetlen precizitással, mi-

közben a nő szemén keresztül is megelevenednek a merénylet utáni 

másodpercek, órák, napok. Natalie Portman teljesen eltűnik a szerep-

ben, a maszkmestereknek hála nem csak külsőleg hasonlít az egy-

kori First Ladyre, de különleges akcentusát és 

beszédmódját is tökéletesen utánozza. Olyan 

látványos színészmutatvány ez, amiért általában 

Oscart szokás adni, és a jelölés begyűjtése után 

Portmannek erre meg is van minden esélye.

A fi lmnek persze nem a színészi játék az egyet-

len erénye. Kiderül belőle az is, hogy az elnök fe-

lesége több volt szimpla divatikonnál, ha ő nincs, 

talán a Kennedy-kultusz sem alakul ki.  BS

Jackie
FILMAJÁNLÓ

1962. november 22-én John F. Kennedyt, az USA 

35. elnökét Dallas városában lelőtték. A merénylet 

képsorai bejárták a világot, mostanra könyvtárnyi 

irodalma van, fi lmek készültek róla, az összeeskü-

vés-elméletek híveinek fantáziáját pedig máig izgatja 

a rejtély. A feleség, Jacqueline Kennedy szerepéről 

eddig kevesebb szó esett. 

munkák mind-mind az általa és barátja, kollé-

gája, Bartók Béla által felkutatott és feldolgozott 

népdalkincsből sarjadnak. Kodály Zoltán kitar-

tó és megalkuvást nem ismerő személyisége 

kellett ahhoz, hogy az énekoktatás a porosz 

típusú pedagógiáról átállhasson a mi pentaton 

gyökerű népzenénkre. Ennek a törekvésnek kö-

szönhetjük, hogy ma már nagyon gazdag nép-

dalkincsből meríthetünk az iskolában.

Elhivatott pedagógusok munkáját dicsérte 

január 27-én a kerületi népdaléneklési ver-

seny. A kerület majdnem minden iskolájából 

érkeztek kollégák és izguló, csillogó szemű 

gyerekek. A megnyitó szavak után felemelő 

volt hallani közel száz gyerek közös éneklését. 

Az eredményhirdetésen a neves zsűri szín-

vonalasnak ítélte a felkészülést, és a további-

akhoz szívesen adott szakmai tanácsokat. Ne 

csüggedjenek azok a gyerekek sem, akik nem 

jutottak tovább, hiszen aki zenével, népzenével 

foglalatoskodik, olyan kincsek birtokába kerül, 

amelyek élete végéig elkísérik – tették hozzá.

 (Lozsekné Tuza Márta beszámolója)

Szervező: Feith Adrienn. A díjazottak teljes 

listája olvasható az ujpest.hu oldalon. 

Népdalverseny 
újpesti diákoknak
„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek olyan régiói, me-

lyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán)

Tiszán innen, Dunán túl címmel került megren-

dezésre január 27-én a Pécsi Sebestyén Ének-

zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola szervezésében az országos népdalének-

lési verseny.

Kodály Zoltán halálának ötvenedik évforduló-

ján érdemes átgondolni, milyen sokat köszön-

hetünk a mesternek. A kórusművek, a zenekari 

darabok és az életmű döntő része, a pedagógiai 
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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 Bizott-

sága a 3/2017. (I.19.) határozatával döntött a 10/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelet alapján történő fogyatékos személyek adósságterheinek 

enyhítése és életfeltételeinek javítása céljából díjhátralék-

kiegyenlítő támogatás elnyerésére irányuló pályázat kiírá-

sáról 2017. február 1. napjától. A támogatás vissza nem térítendő. 

A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen – vagy 

törvényesen meghatalmazott képviselő útján – a Szociális Osztály, 1042 Király 

u. 12-14. szám alatti épületében – ügyfélfogadási időben – lehet benyújtani. 

A pályázati nyomtatvány megtalálható a Szociális Osztályon, valamint letölt-

hető honlapunkról (www.ujpest.hu). A hiányosan benyújtott és a pályázat be-

nyújtásának határidejéig nem pótolt, valamint a vonatkozó rendeletben vagy 

a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázati 

kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Erről a kérelmezőt – az ok megjelölésével 

– értesíteni kell. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Részletes pályázati feltételekről felvilágosítás személyesen – ügyfélfogadási 

időben – a Szociális Osztályon vagy a 231-31-78-as telefonszámon kérhető, 

illetve a részletes pályázati feltételek a honlapon (www.ujpest.hu) megtalálhatók. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 22., 16 óra 

A pályázatokat az Önkormányzat képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi 

Bizottsága bírálja el. A döntésről a pályázókat az Önkormányzat írásban értesíti. 

Budapest, 2017. január 31.    Nagy István

A Magyar Posta Zrt. 
Központi Területi Igazgatósága

Újpest 1 postára

 
munkakörben

munkatársakat keres.
 
A munkakör betöltésének feltétele:

- iskolai végzettség: 8 általános,
- bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint. 

A munkakörrel kapcsolatban információt ad: 

www.posta.hu
Nagy sikerrel zárult az Újpest Városházán 2016. november 

23-án és 2016. november 30-án megrendezett „Szülői 

értekezlet!”és a „Minden, amit a duális képzésről tudni kell!”, 

továbbtanulásról szóló előadás első két állomása, mely a Budapesti Keres-

kedelmi és Iparkamara IV. kerületi Tagcsoportja szervezésében valósult meg. 

Az érdeklődők örömmel vették, hogy sok olyan hasznos ismerettel gazdagod-

tak, melyek nagyban segítik a gyermekek pályaválasztását. A résztvevők egy-

öntetű kérése volt, hogy ilyen típusú rendezvényekkel teremtsünk hagyományt.

ELŐADÁS-SOROZAT HARMADIK ÁLLOMÁSA

„MIT AD A KAMARA AZ ÖNKÉNTES KAMARAI TAGOKNAK?”

„MIT AD A KAMARA A REGISZTRÁLT SZERVEZETEKNEK?”

Időpontja: 2017. február 15. 17:30-19:00 óra

Helyszíne: Újpest Városháza Pince Klub 

Előadó: Leitner Zoltán főtitkár-helyettes, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

Előadás-sorozatunk negyedik témája a tanulók nyári szakmai gyakorlatáról 

szól, amelyre az érintett tanulók szüleit, az iskolák és a gyakorlati képzőhelyek 

képviselőit várjuk. Az előadás várható időpontja: 2017. március 22. 

Kérem, hogy részvételi szándékukat e-mailben a 13ker@bkik.hu e-mailcí-

men vagy telefonon a 06/30/460-6342 telefonszámon Cser Ágnes kolléganő-

nél jelezni szíveskedjenek. HEGYALJAI ISTVÁN, a IV. kerületi Tagcsoport elnöke

AZ ÚJPESTI VAGYONŐR KFT. VAGYONŐR 

MUNKATÁRSAKAT KERES, saját állományba vétellel.

Elvárás: érvényes vagyonőri igazolvány, különbözeti vizsga megléte, 

számítógépes ismeret. Előny: B kategóriás jogosítvány, diszpécseri tapasztalat, 

biztonságtechnikai ismeretek, érvényes fegyverviselési engedély.

Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajz megküldésével 

a vagyonor@uvzrt.hu e-mail címre.



Erősödött a kajak-
kenu szakosztály
Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövet-

ség szakmai igazgatói posztját elvállaló Doma Gergőtől Homoki Tamás 

vette át az újpesti szakosztály irányítását. Az új szakosztályvezető el-

mondta: a klubnak nagyon erős U23-as kerete van, hiszen a női kenu 

kivételével az újpestiek szerezték tavaly a legtöbb pontot, jelentős 

különbséggel, a korosztályos bajnokságon. Hozzátette, hogy a tehet-

séges fi atalok, valamint a világbajnok Tótka Sándor mellé tapasztalt 

felnőtt versenyzőket kellett igazolniuk, ezért döntöttek Kulifai, Pauman 

és Tóth, valamint Lakatos szerződtetése mellett.

Az újpestiek távlati céljaival kapcsolatban annyit mondott, hogy ver-

senyzőikkel szeretnének minimum három szakágban kijutni a 2020-

as tokiói olimpiára és ott a dobogóért küzdeni. Az anyai örömök elé 

néző ötszörös olimpiai aranyérmes Kozák Danuta is részt vett a sajtó-

tájékoztatón, ahol elárulta, hogy nem állt le az edzésekkel, és szept-

embertől már ő is teljes erővel Tokióra akar készülni.

Őze István, az Újpesti Torna Egylet klubigazgatója megjegyezte, 

maximálisan elégedettek a kajak-kenusok riói szereplésével, az ott 

nyert három aranyéremmel, valamint egy negyedik helyezéssel. Em-

lékeztetett rá, hogy 2010-ben kötöttek együttműködési megállapo-

dást az újpesti önkormányzattal, az élsport, az utánpótlás valamint a 

létesítmények fejlesztésére.

A Vasasból érkező új versenyzők közül Kulifai Tamás kifejtette, mivel 

Pauman Dániellel és Tóth Dáviddal bejött nekik, hogy öt éve együtt ké-

szülnek és versenyeznek, ezért úgy gondolták, hiba lett volna különválniuk.

– Eljött számunkra a klubváltás ideje, ezért mi kerestük meg az 

UTE-t. Tudtuk, hogy itt magas színvonalú szakmai munka folyik, úgy 

éreztük, ezt megérné kipróbálni - jelentette ki Kulifai Tamás.

Pauman Dániel ezt azzal egészítette ki, hogy lezártak egy korszakot 

Fábiánné Rozsnyói Katalinnal, de a januári ausztriai edzőtáborozás 

alapján úgy érzi, hogy új szakvezetőjükkel, a kétszeres olimpiai bajnok 

Fazekas-Zur Krisztina edzéseit is irányító Rami Zurral még egy lapáttal 

rátesznek arra a munkára, amit „Kati nénivel” végeztek. 

A Győrből érkező Lakatos Zsanett kifejtette, klubváltásában nagy 

szerepet játszott, hogy két női kenus szám is felkerült a tokiói játékok 

műsorára. Hozzátette: több edzőnél is megfordult az elmúlt években, 

de most már egy biztos helyre akart kerülni, ezért választotta az UTE-t, 

ahol elsősorban az egyesre kíván koncentrálni.

Péni első lett Münchenben
Münchenben rendezték az év első és legnagyobb légfegyveres 

versenyét, ahol 50 ország több mint 600 versenyzője vett részt, 

olimpiai és világbajnokokkal, érmesekkel a soraikban. Az ifjúsági 

olimpiai bajnok, Péni István a felnőttek között indult, és egyetlen 

versenyzőként mind a két nap dobogóra állhatott. Egy arany- és 

egy bronzérmet szerzett.

Zsanettnek a bronz jutott
Párizsban a felnőtt kötött- és szabadfogású, valamint női nem-

zetközi birkózó versenyen ismét bizonyított az UTE olimpikonja. 

Németh Zsanett bronzérmet vehetett át az eredményhirdetés 

során. A magyar küldöttség összesen két arany-, négy ezüst- és 

hat bronzéremmel zárta a viadalt.

blkékükőkjéúá k

Egy hónapig itthon készültek 

az UTE úszói az idei megmé-

rettetésekre. Kapás Boglárka, 

Sztankovics Anna és Gyurta Ger-

gely, hogy csak a legjobbakat 

említsük, már a tengerentúlon, 

közelebbről Floridában edzenek. 

Nyaralásról szó sincs, Amerikában 

három kemény hét vár az úszókra. 

Virth Balázs edző Kovácshegyi Ferenccel 

együtt felügyeli mindhárom úszó felkészülését.

– Azért megyünk Floridába, hogy megala-

pozzuk a tavaszi és a nyári formánkat – mond-

ta az utazás előtt a tréner. – Ott indul csak be 

igazán az alapozás, mondhatjuk úgy is, hogy a 

mennyiség eléri a maximumot mindenkinél. A 

szerdai és szombati edzéseken már az úszó-

számokhoz közvetlenül csatlakozó edzésmun-

kát végeznek a sportolók. Itthon inkább egy 

általános jellegű munka folyt, hogy felhozzuk 

őket olyan szintre, hogy kint már teljes érté-

kű munkát végezhessenek.  Floridában egy 

klasszikus nagy alapozás lesz, sok méterrel, 

és hosszú-hosszú edzésekkel.

Kapás Bogiéknak – ahogy tavaly az olimpia – 

idén a budapesti világbajnokság lesz a legfőbb 

erőpróba, persze azért más versenyeken is elin-

dulnak az úszók.

– A fő cél a világbajnokság. De például a fl o-

ridai edzőtábor után lesz egy hollandiai verseny, 

ahol megnézzük, hol tartunk. A megmérettetés 

után jön egy thaiföldi edzőtábor, ami után jön a 

magyar bajnokság. Június közepén, szinte köz-

vetlenül a világbajnokság előtt, egy római ver-

senyre is elmegyünk. Szóval, van miért dolgozni.

Két edző irányítja a három különböző stílusú, 

úszásnemű versenyzőt. Adódik a kérdés, hogy le-

het pontosan, egyformán odafi gyelni mindenkire?

– Kovácshegyi Ferenc tervezi és vezeti Gegét 

(Gyurta Gergő, a szerk.) én meg Bogit és Boszit 

(Kapás és Sztankovics Anna, a szerk.). A három 

versenyző két edző egyébként nem egy rossz 

felállás. Bogi általában Boszival edz együtt, 

természetesen mindenki a saját úszásnemét 

szem előtt tartva, de a versenyek előtt már 

mindenki csak a saját edzését csinálja. A for-

mába hozás mindenkinek egyéni, a pillanatnyi 

érzésekre kell hagyatkozni mind a hármuknál. 

O N L I N E  E L É R H E T Õ S É G E I N K :  W W W . U J P E S T . H U    |   T O V Á B B I  F O T Ó K :  F A C E B O O K . C O M / U J P E S T . K A P O S Z T A S M E G Y E R     |   13

Az oldalt összeállította: GERGELY GÁBOR

S P O R T

Nem 
nyaralni 
mentek 
Floridába 

EGY KIS ÍZELÍTŐ

Minden nap egy egyórás kondiedzéssel in-

dul. Kivéve a szerdát és a szombatot, akkor 

csak egy tréning szerepel a programban 

a negyvenperces nyújtás után. Ezeken a 

napokon a torna könnyebb, de az úszás 

nehezebb. Hétfőn, kedden, csütörtökön és 

pénteken két edzés, amelyeken az erőfej-

lesztésen van a hangsúly.

Kapás Boglárka és 
Sztankovics Anna

Gyurta Gergely
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Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók 
dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

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

Jókay Attila önkormányzati képviselő február 13-án, hétfőn 17-18 óráig, tart fogadó-

órát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária, 

Bartók Béla önkormányzati képviselők február 14-én, kedden 18-19 óráig tartanak 

fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati 

képviselő február 27-én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 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. Kérjük Önöket, vegyék 

fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk: 1046 Buda-

pest, 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.

RAFFAY ERNŐ ÚJPESTEN

Migráció Magyarországon a XIX. században címmel Raffay Ernő történész tart előadást az Ady Endre 

Művelődési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezvény házigazdája, Pajor Tibor önkormányzati 

képviselő. Időpont: 2017. február 28. (kedd), 18 óra. Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház, 1043 Budapest, 

Tavasz utca 4.

TOVÁBB FOLYTATÓDIK A JOBBIK VALÓDI NEMZETI KONZULTÁCIÓJA!

Újpesten is drasztikusan megemelkedett az új építésű lakások ára. Ön szerint ebben szerepet játszott a CSOK 

bevezetése? Ön adna állami támogatást 50-60 millió forintos lakások megvásárlásához? Jöjjön és mondja 

el véleményét! Várjuk február 10-én, 17-én és 24-én, pénteken, 17-18 óra között az újpesti jobbik 

irodában!  Jobbik 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 csütörtö-

kén 17 órától, Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 

óráig. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyisége (1041 Bp. Templom 

u. 6.). A fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges; Belán Beatrixhoz sms-ben a 06 20 466 8426, dr. 

Trippon Norberthez a 06 30 193 2312 telefonszámon. Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. 

vk.) minden hónap első szerdáján 17-18 óráig. Előzetes bejelentkezés, helyszín és időpont-egyeztetés: 06 

30 400 9297 számon.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA 

Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökén (március 2.) 

13 órától a Képviselői Irodában (1046 Bp., Kiss Ernő u. 3. 4/418.) február 10-én és 24-én 17 órától 

INGYENES JOGSEGYÉLSZOLGÁLAT igénybevételére is lehetőség van! Előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 

06 30 458 9929 

FARSANGI MULATSÁGBA VÁRJUK február 17-én, pénteken 15 órakor 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! MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 

Szervezete

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második 

hétfőjén 17 és 18 óra között fogadóórát tart előzetes egyeztetés után a DK Újpesti Szervezete 

frakcióhelyiségében. Cím: 1042 Budapest, Árpád út 19. Bejelentkezés: 06 30 714 0774. E-mail 

cím: Budapest11@dkp.hu, http://dkujpest.hu/

FOGADÓÓRA

Légrádi Péter önkormányzati képviselő (Együtt – A Korszakváltók Pártja) fogadóórája minden 

hónap első szerdáján 18 és 19 óra között. Helyszín: az Együtt újpesti frakcióhelyisége (Bp., IV. Árpád 

út 162.) E-mail: ujpest@egyuttpart.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.)

P Á R T H Í R E K

Oktatás
� Korrepetálást vállalok. Házhoz megyek, hétvégén is! 
Matematikából, fi zikából. Tel.: 06-70 220-7758

� Tapasztalt pop- és jazz-zongorista könnyűzenei zongo-
rázás oktatását vállalja pop-rock, jazz, funky stb. stílusok-
ban, Újpesten. Tel.: 06-20 977-3123

� Matematika-korrepetálás. A matek nem nehéz! 
Hogy mitől és hogyan lesz könnyű, azt mutatom meg 
példacentrikusan a diák nyelvén. Felvételire korábbi pél-
dasorokkal gyakorolunk. Tel.: 06-20 927-0270

Állást keres
� Nyugdíjas hatvanas nő, betegfelügyeletet vállal. Bu-
dapesten a IV. vagy XIII-XV. kerületben. Tel.: 06-70 358-
3033, este 06-1 784-2099

� Nyugdíjas gépkocsivezető „hivatásos” állást keres. 
Minden megoldás érdekel. Tel.: 06-70 549-1981

Állást kínál
� Tapasztalt takarítókat keresünk újpesti intéz-

mények takarítására, 4, 6, illetve 8 órás munka-

rendben. Biztos munkalehetőség, jó csapat várja 

a leendő munkatársakat. Érdeklődés, jelentke-

zés: 20/462-0838.

� Munkalehetőség! Újpesten végzendő hajnali 

hírlapterjesztési feladatok ellátására 4-7 óra kö-

zött, heti 6 nap, kézbesítő munkatársat keresünk 

szórólap terjesztéshez. Jelentkezni lehet e-mail-

ben: hirlapkezbesites@gmail.com címen vagy a 

06-70-252-0444-es telefonszámon.

� A 4M Dance Company táncosokat, szakképesí-

téssel rendelkező pedagógusokat keres oktatói, 

asszisztensi munkára. Ingyenes képzés, verseny-

képes jövedelem, fejlődési lehetőség! Jelentke-

zés: bede.melinda.4m@gmail.com

� Keresek egy leinformálható ezermester szakembert, 
aki ért a kerti munkához. Metsz, permetez, gyümölcsöt 
leszedi, és a ház körüli kisebb javításokat elvégzi. Tel.: 
369-7631

Hagyományörző pékség
� Valódi kovásszal készült kenyerek, régi ízeket 

idéző péksütemények, cukrásztermékek! A hir-

detés bemutatója 5% kedvezményben részesül. 

11 óráig leadott rendelését másnap 06.00-19.00 

között átveheti. Tradicipó Mintabolt, IV. Bercsé-

nyi utca 2. noandan@yahoo.com, 06-30-674-1022

Régiség
� Készpénzes felvásárlás! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 
Ft-tól, borostyán és korall ékszerek akár aranyáron. Régi 
bútorokat, festményeket, Herendi-, Zsolnay-, Gorka-, 
Hummel-, Meissen-, Kovács Margit-dísztárgyakat, aszta-
li-, fali-, álló- és karórákat (nem működőt is), katonai esz-
közöket, képeslapokat, kitüntetéseket, érmeket (pengő, 
márka, schilling stb.), teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás, 
értékbecslés. V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-70-
608-6082, szentistvankrt25@gmail.com

Szolgáltatás
� Hűtőgépek, klímák, mosógépek, villanytűzhe-

lyek, villanybojlerek, szakszerű javítása márkától 

függetlenül 30 éves tapasztalattal! Bíró Árpád 

háztartási gépszerelő. Tel.: 06-30-442-7452; 06-

70-618-7354

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-

fajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. 

Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonika-

ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnis-

szerelés. tel.: 370-4932

� 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

Újpestért 
Egyesület

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-munka! Tö-
rött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét, fénye-
zését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

Közös képviselet
� Cégünk komplex társasházkezelés-szolgáltatások-
kal várja. Közös képviseleti tevékenységünk teljes körű 
a könyveléstől a műszaki problémák megoldásáig. 
Újmegyer Kft. Árpád út 162. Tel: 0630/965-4844 231-
0901

1044 Budapest, Petőfi utca 28.
tel: 360-16-27

email: info@planetoptika.hu
web: www.planetoptika.hu

/planetoptika

A Bp.-Káposztásmegyeri Református egyházközség JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓT rendez a Bőröndös u. 17. sz. alatti Református Templom-

ban 2017. február 13-án, hétfőn és 14-én, kedden 9-18 óráig. Február 12-én 16.00-19.00 óráig vesszük át a holmikat. Kérjük, előtte ne 

hozzanak semmit, mert nem tudjuk tárolni! Mindenkit szeretettel várunk!

GYÁSZJELENTŐ
Gyermeki szeretet fájdalmával tudatjuk, 

hogy szeretett édesanyánk

Balázs Jánosné,

 Mednyánszky Henrietté 

balettmester

életének 92. esztendejében 

2017. január 17-én az Irgalmas Jézus 

ölelésében megtért teremtőjéhez. 

Élete küzdelemben, odaadó szeretetben, 

mindenkinek példaképül 

szolgáló elkötelezettség volt. 

Betegségét türelemmel, megértéssel viselve, 

szentségekkel megerősítve hunyt el. 

Gyászolják: fi a, testvére, menye, sógora, 

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

A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.
PIAC PLACC ÜGYFÉLFOGADÁS A PIACFELÜGYELŐSÉGEN:
KEDDEN 9-TŐL 12 ÓRÁIG, CSÜTÖRTÖKÖN 12-TŐL 15 ÓRÁIG.

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC 
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai

2017. február 9–15.
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A Kiscsarnokban Policsány Erikánál mag nélküli aszalt szilva 1980 Ft/kg | aszalt sárgabarack 2800 Ft/kg.

A Nagycsarnokban  Rozvaszky Tibornál mandarin 360 Ft/kg | golden és rubinolen alma 168 Ft/kg | görög narancs 248 Ft/kg.

A Nagycsarnokban Hajdú Vendel Andrásnál házi, vegyszer- és tartósítószermentes savanyú káposzta 500 Ft/kg.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK

A Kiscsarnok templom felőli oldalában a Cserpes Sajtműhelynél fetasajt 920 Ft/40 dkg | házi tejszín 470 Ft/3,3 dl |
laktózmentes joghurt 300 Ft/25 dkg.

A Kiscsarnokban a 109. Cukrászati Bt.-nél sima krémes 190 Ft/db | kókuszrolád 200 Ft/db | zserbó 1990 Ft/kg.

A Kiscsarnok és a templom közötti sétányon a Nagy Méhészetnél repceméz 1200 Ft/kg.

VEGYES AKCIÓK

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél egész héten csirkecomb 549 Ft/kg | csirkeszárny 499 Ft/kg | csontos csirkemell 799 Ft/kg | csirkemellfi lé 999 Ft/kg | 
faros csirkecomb 399 Ft/kg | csirkemáj 499 Ft/kg | csirkezúza 499 Ft/kg.

A Kiscsarnokban a Te-So Bt.-nél egész héten csirkemellfi lé 1190 Ft/kg | egész csirkecomb 649 Ft/kg.

A Virágcsarnok oldalában a Kosher Trade Kft.-nél egész héten sertéstarja 1099 Ft/kg | házi füstölt parasztkolbász 1499 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél sertésbőrke (kocsonyába való) 499 Ft/kg.

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK

PIAC PLACC MINDEN HÉTVÉGÉN, HA AZ IDŐJÁRÁS ENGEDI!

KELKÁPOSZTA
Pintér Tibornál

500 Ft
/kg VEGYES VIRÁGMÉZ

Nagy Méhészetnél

1400 Ft
/kg

NÁPOLYI TÖBB ÍZBEN
Valent édességnél

400 Ft
/0,5 kg

SERTÉSOLDALAS
Kosher Trade Kft.-nél

1099 Ft
/kg

RUSZIN 

FARSANG
Az Újpesti Ruszin 

Nemzetiségi Ön-

kormányzat 2017. 

február 11-én, 

19 órától farsangi 

rendezvényt szervez, 

melyre minden kedves 

érdeklődőt szeretettel 

várunk. Cím: Karinthy 

Frigyes Általános 

Iskola, 1048 Budapest 

Hajló utca 2-8.

Kereskedelmi érdeklődésű, mű-

szaki végzettségű kollégát 

keresünk szentendrei irodába. 

Fontos, hogy önállóan és csapatban 

is tudjon dolgozni. Hosszú távú 

munkalehetőség, változatos 

munkakör. Elvárások: műszaki 

affi nitás, B kat. jogosítvány, fogé-

konyság, jó helyzetfelismerő kész-

ség, kiváló kommunikációs készség, 

magabiztosság. Az önéletrajzokat az 

alábbi e-mail címre várjuk: info@

alukov.hu 

„Egy normál kerékpárt minden télen 

érdemes szervizbe vinni, ahol teljesen 

szétszedik és összerakják.”

Szerinte pont az őszi-téli, azaz a november-

február közötti időszak a legalkalmasabb a 

szervizeltetésre.

Dollinger Gyula a karbantartásról azt mondja: 

„a megfelelően szervizelt kerékpár egész 

évben biztonsággal használható.”
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Újra Piac Placc
Játékok, régi pénzek, apró kincsek. Február első hétvégéjén ismét 

megnyitott a Piac Placc a Szent István téren. A hűvös és a latyak sem 

tartott vissza senkit. Mindkét nap igazi vásári hangulat volt. 

Ködben 
is szép 

Minden asztal más 
különlegességet 
rejtett 

Még a gyerekek is 
megtalálták a nekik 

való asztalt 

A Placcon tényleg 
minden van, és 
egészen nyárig 
várja a kirakodóvásár 
szerelmeseit 

G A L É R I A

Volt miből válogatni 
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