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JELENE IS LESZ 
Tanyagazdaság és lovarda épül 
Káposztásmegyeren, így a gyerme-
keknek valós képük lesz az állattar-
tásról, a konyhanövények termesz-
téséről.  8. oldal

KLASSZISSAL JOBB
Az önkormányzat jóvoltából új ké-
szülékkel gyarapodott a megújult 
szakorvosi rendelőintézet képalko-
tó diagnosztikai részlege. Csökken 
a várakozási idő is.  5. oldal

JUTALOMFALATOT KAPTAK
Jó tapasztalatot szereztek a közte-
rület-felügyelők és a polgárőrök, a 
szúrópróbaszerű ellenőrzésen min-
den csipes kutya ajándék jutalom-
falatot kapott.    7 oldal

VILÁGRASZÓLÓ TETT
Gyurta Dániel, az UTE olimpiai baj-
noka átadta aranyérmének máso-
latát a tragikus hirtelenséggel el-
hunyt riválisa családjának. A gesz-
tusért fair play díjat kap.  13. oldal
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Tengernyi hó
A gyermekek örültek a lezúduló hónak, a felnőtteknek 
sokasodó tennivalókat hozott a téli időjárás. 2–3., 16. oldal



Szent István téren már végez-
tek, a Király utca, illetve Nyár 
utca útvonalakon pedig je-

lenleg is folyik a síkosságmentesítés – 
számolt be az aktuális helyzetről Rádi 
Attila alpolgármester.

– Bár éppen nem esik a hó, 
síkosságmentesítésre szükség van. Ehhez 
környezetbarát, úgynevezett zöldsót 
használunk, amely a hagyományos – 
Újpesten már nem használható – nát-
rium-kloriddal szemben kevésbé olvasz-
tó, sokkal inkább síkosságmentesítő ha-
tású. Idén összesen tizenöt tonnát vásá-
roltunk belőle, tavalyról pedig öt tonna 

maradt, amit ónos eső, illetve jegesedés 
ellen is tudunk használni – magyarázta 
az alpolgármester.

A hó- és jégmentesítésre harminc 
ember „vezényelhető ki”, összesen öt, 
jól felszerelt járművel dolgoznak. A 
két nagytraktor elején hótoló, hátul-
ján pedig sószóró van, ezenfelül há-
rom utcaseprő gép segíti a munkát.

A városgondnokság „hatáskörébe” a 
sétálóutcák és a parki sétányok tartoz-
nak. Ilyenek például a Szent István tér, 
az utcák által határolt terület vagy a Ki-
rály utcai sétány, a Semsey park, a Kata-
lin park, az ökoparkok, illetve a Nyár ut-

cai sétány, valamint a káposztásmegyeri 
parkok (pl.: Bőröndös utcai park, 
Homoktövis park) útjai.  M. O. A.

A családi házak, társasházak előt-
ti járdákon az ingatlanok tulaj-
donosainak kell gondoskodni a 
síkosságmentesítésről. Ha azért tör-
ténik baleset, mert egy tulajdonos 
nem takarította le a járdát, kártérí-
tési kötelezettsége, felelőssége ke-
letkezik. Amennyiben a városgond-
nokságnak marad rá kapacitása, 
egy-egy olyan járdaszakaszt is meg-
tisztít, ami eredetileg nem feladata. 

Folyamatos munkát ad a téli időjárás
Bár a hóesés elállt, a városgondnokságnak ezekben a percekben is akad munkája, síkosságmentesítést végeznek. 
Az újpesti parkok, sétálóutcák és parki sétányok hómentesítéséért felelős Újpesti Városgondnokság összesen har-
minc embert tud városszerte „kivezényelni”, akik két nagytraktor, valamint három kisebb jármű segítségével még 
nagyobb hatékonysággal tudnak dolgozni. 

A

Reklámok 

Illeszkedjen 
a városképhez
Az utcai reklámok elhelyezésének, al-
kalmazásának követelményeiről szóló 
rendeletet fogadott el az önkormányzat 
képviselő-testülete az elmúlt év végén.

 – Újpesten teljesen szabályozatlanul vannak kint 
a különféle reklámfelületek. Óriásplakátok, fény-
reklámok magán- és közterületeken, sokszor en-
gedély nélkül. Ugyanígy rendezetlen az építménye-
ken elhelyezett reklámok helyzete. Ezt az anomáliát 
volt hivatott megszüntetni az önkormányzat ren-
delete – mondta dr. Tahon Róbert jegyző. – A ren-
delet kettős célt szolgál: egyfelől városképi szem-
pontok érvényesítését, másfelől a reklámozás jog-
szerűségének biztosítását. Nyilvánvaló, hogy a vá-
rosképet jelentősen befolyásolja a reklámok és hir-
detések sokasága, hiszen jól látható, központi he-
lyekre telepítik őket, hogy betöltsék funkciójukat. 
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A városgondnokság síkosságmentesítést, hóeltakarítást végez

Környezetbarát zöldsót használunk 
– mondta Rádi Attila

Illegálisan elhelyezett táblát bontatott el az önkormányzat
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– Reggel hét óra óta mind az öt munkagép Újpest 
útjait takarította. Menetrend szerint haladnak, ha-
vat tolnak és síkosságmentesítenek. Most végeztek 
az első körrel, és kezdik újra – közölte hétfő reg-
geli megkeresésünkkor Fejér János. – A városgond-
nokság felkészült a hosszabban elhúzódó havazás-

ra, rutinosan végezzük a feladatunkat – jelentette 
ki a szakember.

Cserna Sándor közbiztonsági referens a télire for-
dult időjárás okán elsősorban azt javasolta, hogy 
csak akkor induljunk el autóval, ha mindenképpen 
muszáj, de ha már megtesszük, feltétlenül tegyünk 

be a csomagtartóba a csúszásmentesítéshez homo-
kot, a kerék kipörgésének megelőzésére egy kisebb 
szőnyeget, takarót és meleg italt, még akkor is, ha 
csupán rövid távolságra indulunk. 

– Tankoljuk tele gépjárművünket, hiszen az ilyen-
kor többet fogyaszt, mint egyébként. Ne felejtsük 
el letisztítani a tükröket, ablakokat, és mérjük fel 
a gumik állapotát. Mielőtt kiszállunk, győződjünk 
meg, hogy nem jeges, síkos felületre lépünk-e. Le-
hetőleg telitalpú, csúszásmentes lábbeliben vezes-
sünk! Ellenőrizzük az akkumulátorok állapotát, fúj-
juk be szilikonspray-vel a gumicsíkokat – sorolta fel 
a szakember a megszívlelendő tanácsokat.  G. R.

A rendelet következetes betartásával biztosítha-
tó lesz, hogy ezek az eszközök rendezett formá-
ban illeszkedjenek az épített környezethez, sőt, 
inkább gazdagítsák azt. Az önkormányzat foko-
zatosan felszámolná az engedély nélküli, a vá-
rosképet rontó, igénytelenül fenntartott rek-

lámberendezéseket. A rendelet célja továbbá a 
gazdasági szempontból is elfogadhatatlan hely-
zet megváltoztatása, vagyis a jogos közterület-
használati bevételek realizálása – hangsúlyozta a 
jegyző. – Természetesen nem egyből, fi gyelmez-
tetés nélkül érvényesítjük a rendeletet. Minden 

érintettet fi gyelmeztetünk, felszólítjuk, hogy te-
gyenek eleget a rendeletben foglaltatnak. A saj-
tóban is közzétesszük, így senkinek a fi gyelmét 
sem kerülheti el. Csak akkor intézkedünk, ha 
ezek után sem történik változás – tette hozzá dr. 
Tahon Róbert.
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Az önkormányzat megbízásából az Újpesti Városgondnokság Kft. illegálisan el-
helyezett óriásplakátot bontott le december végén Káposztásmegyeren. Lakos-
sági bejelentés érkezett az önkormányzathoz arról, hogy óriásplakátokat építet-
tek a Külső-Szilágyi út és a Megyeri út kereszteződésének közelében. A hivatal 
felszólította a két hirdető céget, hogy mutassák meg a szükséges engedélyeket 
(építési engedély, közterület igénybevételére vonatkozó szerződés, egy esetben 

fakivágási engedély), de ennek határidőre nem tettek eleget. Az egyik építtető 
cég arra hivatkozott, hogy az óriásplakátok MÁV-tulajdonú területen állnak, de 
geodéziai felmérés bizonyította, hogy újpesti tulajdonú közterületre, illetve fő-
városi–újpesti vegyes ingatlanra épültek. Így december 21-én délelőtt a város-
gondnokság munkatársai Wintermantel Zsolt jelenlétében megkezdték a bon-
tást. A költségeket a reklámozó cégnek számlázta az önkormányzat. 

Tábla engedi a 
járdán parkolást
Lakossági bejelentés alapján, az ön-
kormányzat közbenjárására vált ké-
nyelmesebbé a közlekedés a Deák 
Ferenc utca István út és Nádor utca 
közötti szakaszán. Az önkormány-
zat nemrégiben szintén intézkedett 
lakossági kérésre, az Újpesti Párbe-
szédet pedig kifejezetten azért hívta 
életre a polgármester, hogy a kérdő-
ívek segítségével kérjék ki az újpesti-
ek véleményét, javaslatait.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a napokban 
léptette életbe és táblázta ki a Deák Ferenc utcában 
megváltozott forgalmi rendet. Az előző szabályozás 
szerint tilos volt a járdán parkolni, és az utcaszakaszon 
közlekedő 30-as buszok nem fértek el biztonságosan, 
ezért a BKK engedélyezte a járdán történő várakozást, 
amelyet a buszmegálló mögött külön tábla jelez.

A változtatás az István út és a Nádor utca közöt-
ti szakasz mindkét oldalára vonatkozik, az előírás 
szerint a gyalogosoknak másfél méter széles közle-
kedőfelületet kell szabadon hagyni. A módosításra 
vonatkozó kérelmet lakossági bejelentés alapján to-
vábbította az önkormányzat, amely már nem elő-
ször jár el hasonló ügyben.  M. O. A.

Miként előző lapszámunkban beszámol-
tunk róla, ugyancsak lakossági kérés alap-
ján engedélyezték a járdán történő parko-
lást a Károlyi István utca, a Berzeviczy Ger-
gely utca és a Venetiáner utca közötti szaka-
szán. A piac sarkán a Szent István tér, a Temp-
lom utca és a Károlyi István utca keresztező-
désénél pedig újabb táblákat helyeztek ki. 
Utóbbi helyszínen ugyanis még mindig akad-
tak olyanok, akik behajtottak a piac mellett 
egyirányúsított utcába.  

Tovább támad a tél
Jelentős mennyiségű hó hullott le hétfőre Újpesten is. A havazás nem érte fel-
készületlenül az Újpesti Városgondnokság dolgozóit, korán indult a munka. 



Helyreigazítás
Előző lapszámunkban, a polgármester úrral készült interjúban tévesen kö-
zöltük, hogy „Legutóbb például 150 millió forintot fordítottunk a Károlyi 

Kórház támogatására a város saját kereteiből.” A valóságban Wintermantel 
Zsolt és Nagy István sikeres fellépésének eredményeként, a Fővárosi Közgyű-
lés nyújtott 150 millió forintos azonnali támogatást a Károlyi Sándor Kórház 
számára, így elkerülve a csődöt.

Zökkenőmentes évkezdésről számol be dr. Balogh 
Szilvia hivatalvezető, aki már a beszélgetés elején 
leszögezi: munkatársaival együtt az ügyfélközpon-
tú, minőségi ügyintézés a céljuk, amelybe minden-
képpen beletartozik a barátságosság igénye is. Az 
állampolgárokat és a vállalkozásokat segítő, életsze-
rűen működő közigazgatás létrehozása a cél. 

– Nem túlzás, hogy történelmi léptékű átalakí-
tás vette kezdetét a járási hivatalok létrejöttével, 
határozott választóvonal került az állami és az ön-
kormányzati feladatok közé. A demarkációs vona-
lat azért húzták meg, a hatásköröket markánsan el-
különítve egymástól, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá, 
koordináltabbá és takarékosabbá váljon a közigaz-
gatás – mondja dr. Balogh Szilvia, az újpesti kerüle-
ti hivatal vezetője. – A helyi szabályozáshoz kapcso-
lódó, sajátos mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek, a 
helyi rendeletek végrehajtása, amelyhez elengedhe-
tetlen a helyi viszonyok ismerete, maradt az önkor-
mányzatnál, jegyzői hatáskörben. Ahol viszont az 
államnak vannak egyértelműen törvényi kötelezett-
ségei és ebből adódóan feladatai, ott a járási hivatal 
intézkedik – emeli ki a hivatalvezető. 

A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb ré-
szét a jól ismert okmányirodai feladatok jelentik. Az 
István úti épületben és Káposztásmegyeren, a Hajló 
utcai kihelyezett okmányirodában zajlik az ügyfél-
fogadás, a megszokott ügyfélfogadási időben. 

– Itt intézhetők például a személyi igazolvánnyal, 
a lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a 
közlekedési igazgatással kapcsolatos teendők. Az 
okmányirodai feladatoktól jól elkülönülten, úgyne-
vezett szakigazgatási szervként a gyámhivatal és a 
munkaügyi kirendeltség működik Újpesten. A kerü-
leti hivatalban zajlik továbbá a szabálysértési ügyin-
tézés is – hangzik a felsorolás.

Hogy miben áll az új hivatal gyorsasága, erről a 
hivatalvezető azt mondja: 

– A hatáskörök szétválasztása, az ügyfélbarát és 
emberközpontú ügyintézés már önmagában garan-
cia erre. Nem véletlen, hogy a hivatalban dolgozók 
szinte mindegyike korábbi önkormányzati dolgo-
zó volt. A kerületi ügyintézéssel ugyanis elégedet-
tek voltak a helybéliek. Az új szervezeti egység még 
inkább kedvez az olykor szükséges átcsoportosítás-
nak: felmérve a változó igényt, újabb ügyintézők se-

gíthetnek be, ahol éppen szükséges. De ezen túlme-
nően is lesz változás. 

– A járási rendszer lesz az egyablakos ügyintézés 
bázisa. Ez azt jelenti, hogy a járási rendszerre épü-
lő kormányablak-hálózatnak köszönhetően egyet-
len helyen tudják majd az állampolgárok hivatalos 
ügyeiknek nagy részét intézni 2013 végére – jelzi a 
nem távoli jövőt dr. Balogh Szilvia. B. K.

Dr. Balogh Szilvia, Budapest Főváros Kormány-
hivatala IV. Kerületi Hivatalának vezetője az 
egyik legfi atalabb a kinevezett vezetők között. 
Újpesti születésű, és jelenleg is a városrész az 
otthona. A Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men jogászként doktorált. 2001-től ügyvédje-
löltként dolgozott Budapesten, majd 2003-ban 
Üröm jegyzőjévé választották, amely tisztséget 
mostani kinevezéséig töltötte be. 
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Állami és önkormányzati ügyek

A markáns szétválasztás 
a gyorsaság záloga 
Az István úti új városháza épületének cégére ugyan még nem jelzi, de már 
itt működik Budapest Főváros Kormányhivatalának IV. Kerületi Hivatala. En-
nek ellenére máris elkészíthető a kormányhivatal első két hetének mérlege. 



étfő óta új készülékkel gya-
rapodott a megújult újpesti 
rendelőintézet képalkotó di-

agnosztikai részlege. A berendezést a 
fenntartó önkormányzat vásárolta az 
intézménynek.

– Az új berendezés klasszisokkal 
jobb a képalkotásban, és többfunkciójú 
– mutatja be a rendelőintézet új büsz-
keségét dr. Csemniczky Katalin, a kép-
alkotó részleg főorvosa. – A készülék 
alkalmas a fej, has, kismedence, a lágy 
részek, így az ízületek, emlő vizsgálatá-

ra, de teljes körű érvizsgálatra, a nya-
ki és a verőerek, valamint a mélyvénák 
vizsgálatára is használható – sorolja a 
főorvos asszony. – Röviden a jövőben 
több vizsgálatot tudunk majd elvégez-
ni, és sokkal jobb minőségben – ösz-
szegzi a készülék előnyeit Csemniczky 
doktornő.

A páciensek hamarosan már érzé-
kelik azt, hogy január 14-e óta immár 
két ultrahangkészülékkel párhuzamo-
san végzik a vizsgálatokat. A koráb-
ban hosszú várólisták ugyanis remél-

Rövidül a várólista  
Új ultrahangkészülékkel gazdagodott a napokban az Új-
pesti Szakorvosi Rendelőintézet képalkotó diagnosztikai 
osztálya. Az eddigi nyolc-tíz éves, szerényebb képességű 
gép mellé érkezett egy vadonatúj, amellyel a korábbinál 
sokrétűbb és jobb minőségű felvételeket készíthetnek a 
betegekről. Az új „segítségnek” köszönhetően hamarosan 
a várólisták is jelentősen rövidülhetnek.

Klasszisokkal jobb

H
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Ahogyan korábban megírtuk, tizenöt, arra érdemes 
fi atal négy kategóriában vehetett át ösztöndíjat a 
városházán még tavaly. A tizenötből tíz tanuló ka-
pott Ugró Gyula tanulmányi diákösztöndíjat, köz-
tük Szepesi Nóra Judit. Kiss-Simon Franciska pedig a 

Újpest Diákösztöndíjasai 7. rész

Kitűnő tanuló, 
kitűnő sportoló
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester adta át az 
elmúlt évben az újpesti önkormányzat diákösz-
töndíjait tizenöt, arra érdemes tanulónak. Hét-
ről hétre jelentkező sorozatunkban az ösztöndí-
jasokat mutatjuk be olvasóinknak.

díjazottak közül egyedüliként ka-
pott Bene Ferenc sport diákösz-
töndíjat.

Szepesi Nóra Judit az Eötvös 
József Gimnázium 11. évfolyamos 
tanulója. Tanulmányi eredménye 

jeles (4,80; 4,90; 4,80; 4,90). An-
gol nyelvből letette a középfokú 
nyelvvizsgát. 2009-ben a Bolyai 
anyanyelvi csapatverseny orszá-
gos döntőjén I. helyezést ért el. A 
Szép magyar beszéd verseny du-

nántúli fordulójában Kazinczy-
jelvény arany fokozatában része-
sült 2010-ben.

Kiss-Simon Franciska a Csoko-
nai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnázium 11. évfolyamos ta-
nulója. Franciska a magyar női 
jégkorong-válogatott kerettagja. 
Versenyeredményei kimagaslóak: 
országos női jégkorongbajnok-
ság I. hely (2012); U18-as váloga-
tott-világbajnokság I. hely (2012); 
felnőtt női világbajnokság II. hely 
(2012); kvalifi kációs világbajnok-
ság U18-as női válogatott I. hely 
(2011); Felnőtt női világbajnok-
ság II. hely (2012).  M. O. A.

 Szepesi Nóra Judit Kiss-Simon Franciska

Szerelmesek Az Újpesti Napló ebben az évben is segít 
a szerelmeseknek! Örömmel közvetíti éppen február 

14-én megjelenő lapszámának oldalain a Bálint-, 
azaz Valentin-napi üzeneteket. A néhány soros, névvel 

vagy jeligével ellátott üzeneteket a már megszokott 
módon várjuk a szerkesztőségbe.

Várjuk leveleiket február 8-ig a
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mailre, 

postán feladva pedig az Újpesti Napló címére 
(1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Ház).

hetőleg jelentősen lerövidülhetnek a 
jövőben.

– Vannak olyan fővárosi intézmé-
nyek, ahol ma öt-hat hetet is várakoz-
niuk kell a betegeknek egy-egy képal-
kotó diagnosztikai vizsgálatra. Nálunk, 
Újpesten viszont a korábbi közel egy 
hónap helyett hamarosan mindössze 
két hétre csökkenhet majd a várakozá-
si idő, sőt szeretnénk, ha már akár egy 
hét alatt sorra kerülhetnének páciense-
ink az ultrahangvizsgálatokra – árulta 
el a főorvos asszony.

GAZSÓ RITA



90 éve történt

A gyógyítás volt 
a mindene
Kilencven évvel ezelőtt rakta le 
dr. Gárdy Jenő (1886–1944) a Jókai 
utcai újpesti gyermekszakrendelő 
alapjait. Az eredetileg József főherceg 
Szanatórium helyi intézeteként létre-
jövő egység először tbc-gondozóként 
felnőtt és gyermek betegeket kezelt, 
majd 1937-től kizárólag gyermekek 
gyógyításával foglalkozott. 

Újpest lakossága 1870–1910 között tízévenként 
megkétszereződött. A századfordulót követően 
nem sokkal Magyarország negyedik legnagyobb ipa-
ri városává vált, ahol a gyári munkásság 52 százalé-
ka az 500 főnél többet foglalkoztató nagyüzemek-
ben dolgozott. A nagyipar hazai, úgynevezett korai 

fejlődésének eredményeként a kapitalizmus ellent-
mondásai is jóval előbb és koncentráltabb formá-
ban mutatkoztak Újpesten. 

„A népbetegségek, közülük a tbc, a morbus 
hungaricus – pusztított, a gümőkóros halálozá-
sok rendszeresen meghaladták az országos 
és legtöbb esetben budapesti átlagot is” 
– olvashatjuk többek között Bánóné dr. 
Fleischmann Marianna újpesti gyógy-
szerész, kandidátus írását a Helytör-
téneti Értesítő 1998. szeptemberi szá-
mában az éppen 75 éves jubileumát 
köszöntő gyermekszakrendelőről. A 
tanulmányban emléket állít Gárdy 
Jenő doktornak, a tbc elleni küzde-
lem egyik legnagyobb harcosának, aki 
az 1923-ban létesült tébécégondozó ala-
pítója és igazgatója volt.

„Nemcsak intenzív és tudományosan jól megala-
pozott munkásságot folytatott, hanem merészen 
újított. Védőoltást szorgalmazott a tbc elleni vé-
dettség elérése érdekében, és rendszeres szűrővizs-
gálatot alkalmazott. Gárdy irányításával 1933-ban 
– elsőként Magyarországon – végezték el a város 
reprezentatív szűrését. Újpest kb. 60 000-res lakos-
ságából 7406 személyt vizsgáltak meg. 65 beteg a 

környezetére veszélyt jelentett, vagyis minden 110-
ik, magát egészségesnek tartott egyén bizonyult tü-
dőbajosnak. 2068 eset volt olyan, akik gondozást és 
megfi gyelést igényeltek” – olvasható a gyógyszerész 

helytörténet-kutató írásában. 
„Gárdy Jenő egyik lényeges újítása a gyer-
mekek szűrővizsgálatához kapcsolódott. 
A gyermekek röntgenátvilágítással – 
tuberculin kenőcs segítségével – tör-
ténő szűrésekor számtalan egyéb kó-
ros állapot is felszínre került. Országos 

viszonylatban és időrendben először ve-
zette be, hogy a tbc-s eredettől való el-

különítés érdekében szakorvosokon
– orr-fül-gégész, kardiológus és tüdő-
gyógyász – kívül gyermekgyógyász is 

részt vegyen a szűrővizsgálatokon.”
Dr. Gárdy Jenő a Kollár Miklós gyáros, 

később díszpolgár által adományozott telken lét-
rehozta az ország első munkaterápiás gyógyinté-
zetét, amely később átalakult a tbc-s gyermekek 
gyógyiskolájává és gyógyóvodájává. Újpesten a sze-
gények orvosának nevezték. Gárdy Jenőt 1944 vé-
gén deportálták, Auschwitzban vesztette életét, 58 
éves korában. Emlékét utca és emléktábla őrzi Új-
pesten.  B. K.

jpest kertvárosát köti össze a pamutházi laká-
sokkal és a háromszintes lapos tetős tömbbel 
Újpesten a Szent László (korábban Papp Jó-
zsef) tér. A teknősbékás kút a helybéliek ked-

venc találkozási helyévé vált felavatását követően, s ma-
radt is évtizedeken keresztül. Számtalan család és mun-
kahelyi kollektíva fotózkodott a szobor előtt, így ha a 
régi albumokat lapozgatjuk, láthatjuk, hogy a teknős 
szinte családtagnak számított. A szoborkút mögötti üz-
letsorban sokáig működött a Kolibri cukrászda, amelyet 
a környékbeliek rendszeresen látogattak. A Kolibri és a 

blendébe most bele nem férő nyári terasza már csak az 
emlékezetben él. Ma is látható viszont a hetvenes évek 
közepén készült felvétel által megörökített több hatá-
sos részlet.

A Medgyessy Ferencet és Sidló Ferencet mesterének 
valló Nagy Géza (1921–2003) szobrászművész alkotása 
a Teknősbéka, a betonból, bronzból készült kútszobor. 
A szoborkompozíció 300 cm átmérőjű, nyolcszögletes 
betonmedencében 60x100 cm-es talapzaton álló, 60 cm 
magas bronzfi gurát tár elénk. 1958-ban, 55 évvel ezelőtt 
készült. A szobrot az 1951–1956 között épülő lakótelep 

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

üzletsora előtti park sarkán avatták, ma is ott áll. Az 1970-
es években még működő kút volt.

A felvételünkön a szobor mögött látható lakóépü-
let a Szent László tér 8. számú ház, amelynek bejárata 
a Klapka György utcára tájolt. A házat két művész há-
rom sgrafi ttója díszíti. A képen látható Klapka György 
utcai, délnyugati homlokzat Kádár György Kossuth- és 
Munkácsy Mihály-díjas festőművész Faültetők című alko-
tását ábrázolja. (A képen nem látszó északi falon Göllner 
Miklós sgrafi ttója van.) A sgrafi ttókkal díszített Szent Lász-
ló téri házakat Pintér Béla tervezte, a szocreál stílus első 
periódusának, a funkcionalizmusnak értékes példái. 

A teknősbéka alatti betonmedencét 2010-ben elbon-
tották, az új talapzat akkor készült. A szobor régóta cson-
ka, hiányzik a teknős farka. Új lámpákkal néhány éve na-
gyobb fényt kapott a tér, a macskakövet felváltó új útbur-
kolattal tompább lett a forgalom zaja. B. K.

A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és 
Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti Helytör-
téneti Gyűjtemény és Várai Mihály. Sorozatunkat kövesse 
a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

Ú

Szent László tér, Teknősbéka. Kútszobor, 
az üzletsor felől fotózva 

Újpest akkor és most XX. rész
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avaly ősszel zárult az önkormányzat által támogatott II. Új-
pesti Lions Békeposzter rajzverseny, amelyet ezúttal is új-
pesti országos siker követett. Megosztott második helye-

zést ért el a Babits Mihály Gimnázium és a Karinthy Frigyes Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ötödikes tanuló-
ja, Gerencsér Kamilla. (Mint ismert, az előző évben újpesti gyermek 
nyerte az országos versenyt. A szerk.) 

– Nagy öröm számunkra, hogy az önkormányzati segítséggel 
megvalósult II. Újpesti Lions Békeposzter rajzverseny újabb si-
kert hozott – mondta Saly Péter, az Újpest Árpád Lions elnö-
ke. – A „Képzeld el, milyen a békés világ” témakörben számta-
lan értékes alkotás született. Felhívásunkat egyre komolyabban 
veszik az iskolák, hiszen jelentősen megnőtt a részt vevő tan-
intézmények és a beküldött pályaművek száma is – fűzte hoz-
zá az elnök.

Február 22-én 16 órakor hivatalos eredményhirdetéssel egybe-
kötött kiállítás nyílik az országos verseny legszebb munkáiból a fe-
rencvárosi Erlin Galériában, a Ráday utca 49. szám alatt, ahol egye-
bek mellett Gerencsér Kamilla munkája is megtekinthető lesz. A 
klasszikus, felszabadult gyermeki örömből fakadó, külső világot áb-
rázoló rajzzal előkelő helyezést elért kislány felkészítő tanára Vincze 
Zoltánné volt. 

Gratulálunk Gerencsér Kamillának és tanárának, Vincze 
Zoltánnénak! G. R.

Január 12-én és 13-án este első közös 
kutyacsip-ellenőrzésre gyűltek össze az 
Újpesti Közterület-felügyelet, vala-
mint az Újpesti Bűnmegelőzési Pol-
gárőr Egyesület emberei. A szakembe-
rek azt ellenőrizték, hogy az idei év ele-
jétől érvénybe lépett törvénynek meg-
felelően a helyi kutyák kaptak-e csipet.

2013. január 1-jétől hatályba lépett a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szó-
ló kormányrendelet módosítása, amely 
szerint a négy hónaposnál idősebb ebek 
csak elektronikus csippel megjelölve tart-
hatók. 

Az elmúlt hétvégén, szombaton és va-
sárnap este 20–24 óra között az Újpesti 
Közterület-felügyelet és az Újpesti Bűn-
megelőzési Polgárőr Egyesület szúrópró-
baszerű ellenőrzést tartott az utcákon. 

Szombaton Káposztásmegyeren mérték fel a helyze-
tet, vasárnap pedig a Tél utca–Pozsonyi út–Semsey 
park vonalán beszélgettek a kutyásokkal. Szerencsé-
re jók a helyi arányok: Káposztásmegyeren 36 meg-
vizsgált állatból 31-nél, míg Újpesten 17-ből 16 ku-
tyában megtalálták a csipet. Minden csipes kutya 
ajándék jutalomfalatot kapott. 

Garamszegi Andrea, az Újpesti Közterület-fel-
ügyelet osztályvezetője elmondta, hogy a követke-
zőkben rendszeressé teszik az ellenőrzést, főként a 
kutyafuttatók, játszóterek környékén. Garamszegi 
Andrea hozzátette: rövidesen saját, speciális 
csipleolvasó készüléket is kapnak, amellyel nagyon 
egyszerűvé válik az ebek ellenőrzése.

A törvény előírása szerint az ebtartók, akik elmu-
lasztják a csip beültetését házi kedvenceiken, janu-
ártól büntetéssel sújthatók.

 – Az újpesti önkormányzat célja nem a bünte-
tés, hanem a fi gyelmeztetés és a jogkövető maga-
tartásra szoktatás, de végső esetben, többszöri 
fi gyelmeztetés után, ha más nincs, ma-
rad a büntetés       – szögezte le a 

közterület-fel-
ügyelet ve-
zetője. 

Az ebek mikrocsipes egyedi megjelölése és köz-
ponti regisztrációja köz- és állat-egészségügyi, ál-
latvédelmi és közbiztonsági szempontból egy-
aránt fontos, hisz így az elveszett állatok köny-
nyen visszatalálnak gazdáikhoz, és a felelőtlen 
ebtartók is felelősségre vonhatók. Jelentős és fo-
lyamatos gondot okoz például a közterületen ha-
gyott kutyapiszok, ám ezentúl az egyszerűbb be-
azonosíthatóságnak köszönhetően könnyebben 
utolérhetőek lesznek majd az ürüléket ott felej-
tő gazdik is.

Dr. Király Péter, a Rex Kutyaotthon Alapítvány 
alapítója szerint a külföldi példák alapján remélhe-
tő, hogy amennyiben a kutyák országszerte „sze-
mélyi igazolványhoz jutnak”, radikálisan csökken-
ni fog a kóbor állatok létszáma. Mint mondta, az 
állatvédők és a hatóságok egyaránt bíznak abban, 
hogy a mikrocsipezéssel néhány éven belül nem 
lesz olyan kutya, amelyiknél nem lehet megállapí-
tani, hogy ki volt az utolsó gazdája, így elkerülhe-
tő lesz, hogy felelősségre vonás nélkül utcára kerül-
hessenek az ebek.

Dr. Koleszár István, a Rex Állatsziget igazgatója 
szerint a jogalkotó az uniós országok gyakorlatát 
tartotta szem előtt, amikor a rendelkezések betar-
tásában feltételezte az állampolgárok önkéntes jog-
követő magatartását. A hazánkban e téren tapasz-
talható sajátosságok miatt azonban várható, hogy a 
civil állatvédő szervezetek aktív részvétele, valamint 
a hatóságok tervszerű és hatékony ellenőrzése, illet-
ve a szükséges szankciók kiszabása nélkül az új jog-
szabályok szigorú rendelkezései ellenére sem lehet 
érvényt szerezni a „blökik jogainak” – vélekedett a 
szakember. GAZSÓ RITA

A békés világ gyermekszemmel

Kamilla sikere
Újpesti sikert hozott az országos Lions Békeposzter rajzverseny, a 
második díjat Gerencsér Kamilla, a Karinthy általános iskola tanu-
lója hozhatta el. 

Az önkormányzat egyelőre nem 
büntet, csak fi gyelmeztet 

A csipes kutya 
jutalomfalatot 
kapott

T
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Hatvannyolc éve ért
véget Újpesten 
a második világháború
Újpesten hatvannyolc évvel ezelőtt, 1945. ja-
nuár 10-én ért véget a második világháború. 
A Megyeri úti temetőben január 10-én kora 
délelőtt Wintermantel Zsolt, valamint dr. Hollósi 
Antal országgyűlési képviselő hajtott fejet, és 
helyezte el a város koszorúját a második világ-
háború újpesti áldozatainak emlékművénél.

Újpest egyedülálló 
színfolttal gazdagodhat

Tanyagazdaság 
és lovarda 
minden 
korosztálynak
A tervek szerint a fővárosban egye-
dülálló módon jövő tavasszal tanya-
gazdaság kezdheti meg működését 
Újpesten. A képviselő-testület de-
cember végén döntött a polgármes-
ter előterjesztéséről: annak érdeké-
ben, hogy a városi gyerekeknek va-
lós képük legyen az állattartásról, a 
konyhanövények, gyümölcsök ter-
mesztéséről és kiemelten a lovak tar-
tásáról és magáról a lovaglásról, egy 
tanyagazdaságot és lovardát kíván-
nak építeni Káposztásmegyeren. Mi-
vel beépítési szabályokat kell változ-
tatni hozzá, az út hosszú, de az elő-
készítő munka már megkezdődött.

különleges projektről Wintermantel Zsolt 
polgármester lapunknak elmondta, hogy 
egy pár évvel ezelőtti beszélgetés döbben-

tette rá arra, hogy a városi gyermekek nagy része – 
önhibájukon kívüli okból – elszakadt a természet-
től. Egy óvónő mesélte, hogy amikor a gyerekeket 
arról kérdezte, hogy mi borítja a csirke testét, egyi-
kük kivágta a választ: nejlonfólia. 

A polgármester történetét valóban ijesztő példák-
kal lehetne még folytatni, a tehén lila színéről, vagy az-
zal, hogy a tojás és a tyúk között a városi gyerekek jó 
része nem lát összefüggést, vagy egyenesen azt gondol-
ja, hogy a nyúl is tojással szaporodik. Míg mások évmil-
liókkal ezelőtt kipusztult őslények rajongói, talán nap-
jaink haszonállatai is érdeklődést váltanának ki belő-
lük, ha módjuk lenne rá élőhelyükön megismerni őket.

ÉLMÉNY ÉS ISMERET
Az ovisok piaclátogatását már megszerveztük, 
és úgy tűnik sikeres – mutatott rá Wintermantel 
Zsolt. A gyerekek élményekkel gazdagodnak azáltal, 
hogy nem egy hipermarket polcai között sétálnak, 
hanem őstermelők, hentesek, pékek portékáit né-
zegethetik, és kérdéseikre választ kapnak – érvelt.

A tanyagazdaság és a lovarda két önkormányzati 
területen, a Megyeri út és az Óceánárok utca sarkán 
lesz. A közlekedés kiváló, a buszmegállótól kétperc-
nyi sétával megközelíthető. A tervek szerint az isko-
lások szervezetten látogathatnák a gazdaságot és a 
lovardát, a rövid előadásokat a növények és az álla-
tok természetes megfi gyelése követné. A lovardával 
kapcsolatban külön említést érdemel, hogy Újpes-

ten egykor virágzott a lósport, amire egyes helyne-
vek ma is emlékeztetik az utókort. Ráadásul a Nem-
zeti alaptanterv is kiemelten kezeli a gyermekek 
megismertetését a lósport szépségeivel.

A projekt célja a gyermekek ismereteinek bővíté-
se, ami, mint minden oktatási feladat, természete-
sen kiadással jár. A haszonnövények beszerzése, ne-
velése, az állatok tartása fi nanszírozást igényel. Ezt 
mérsékeli, hogy a tervek szerint mód nyílik a lovar-
dában bértartásra és bérlovagoltatásra is. Végül az 
sem elhanyagolható szempont, hogy a projekt né-
hány embernek munkahelyet teremt.  N. ZS. 

VÁRJÁK A GYEREKEK
A gyerekek is várják már az új intézményt. 
Dudás Márk, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya-
mos Gimnázium ötödikes tanulója úgy véleke-
dett, szükség van rá, hogy a közelben legyen egy 
hely, ahol állatokat lehet simogatni, megismer-
ni az élethelyüket, tartásukat. Ő, aki szereti a ter-
mészetet, vagy az állatkertbe, vagy a veresegyhá-
zi medveparkba kell hogy menjen az élményekért. 
Biztos minden újpesti gyerek örül, ha megépül a 
tanyagazdaság és a lovarda. N. ZS. 
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Egészséges fi nomságok

Újpesti találmány 
a mézzselé 
Új biotermékek láttak napvilágot a 
közelmúltban, méghozzá egy újpesti 
„feltalálónak” és családjának köszön-
hetően. A forradalmi újítás eredmé-
nyeként a méz – megtartva minden 
pozitív tulajdonságát – már új, köny-
nyen kezelhető, zselés formában éde-
sítheti meg a hétköznapokat.

Jó hír a méz kedvelőinek: hamarosan minden kellemet-
lenség, ragacsosság nélkül élvezhetik a virágok nektár-
jából előállított fi nomságot. Egy újpesti feltalálónak 
köszönhetően ugyanis úgynevezett mézzselé formájá-
ban is elérhető az értékes nedű. Tavaly év végén mutat-
kozott be a nagyközönség előtt az újpesti találmány, a 
teát-kávét mézesítő zselé. Osztatlan sikert aratott.

– Egy baráti beszélgetés alkalmával a kislányom 
megpróbált egy kis mézet tenni a teájába, de az 
üveg kiborult, és minden ragacsossá vált. Így jött 
az ötlet, hogy a méznek olyan formát kéne adni, 
ami kiküszöböli az ilyen jellegű problémákat – me-
séli Iván János, a termék feltalálója. – A nejemmel, 
aki képzett agrármérnök, és méhészetből diplomá-
zott, megkonzultáltuk, van-e realitása annak, hogy 
a mézet egy szilárdabb halmazállapotban tudjuk 
fogyasztani.

Az ötletet továbbgondolva egy élelmiszer-ipa-
ri szakember segítségével sikerült eljutni a készter-
mékig, a különleges receptúra végleges for-
májáig, amely aztán elnyer-
te a „bio” minősítést. Tehát a 

zselé tiszta méztartalmán 
túl egy olyan 

adalék anyag 

biztosítja kivételes állagát, amely szintén megfelel 
a „bio” minősítésnek. A termék tehát semmi olyan 
anyagot nem tartalmaz, amely káros hatással lenne 
az emberi szervezetre.

– A méz eredendően bio, de nem mindegy, ho-
gyan lát napvilágot: a talajszennyezettségtől és a 
permetezés okozta károsodásoktól mentesen kell 
a méznek megszületnie, így megkaphatja a „bio” 
minősítést – mondta el a termékek megálmodója. 
– Törekszünk arra, hogy magyar termelőktől vá-
sároljunk mézet, hazánkban is egyre több méhész 
gyakorolja a „bio”-gondolkodást. 

A natúr és a csokoládéval dúsított mézzse-
lé mellett egy másik egészséges édesség is szüle-
tett, a magas rozstartalmú, csokoládéval bevont 

rozskorpaszelet, amely a gyomornak 
és az emésztésnek is jót tesz, pozitív 
élettani hatású. Szerencsére az újpes-

ti édességekre már nem kell 
sokat várni, előreláthatólag 
februártól találkozhatunk 
velük a kávézókban, teá-
zókban. (antosa)

Hat újpesti orvos a döntőben

Tizenhat 
napon át 
szavazhatunk 
Thekleszné Deák Rita, hálája je-
léül, egyedüli újpestiként hét or-
vost jelölt az Astellas az Év Orvosa 
2012. évi díjára. Közülük hatan to-
vábbjutottak az internetes közön-
ségszavazásra. Az elismerésre ösz-
szesen százharminchat jelölés ér-
kezett. 

– Idén hét csodálatos orvost java-
soltam a díjra – mondja a háromgyer-
mekes édesanya, aki elmondása sze-
rint nagyon sokat köszönhet a gyó-
gyítóknak. Hatan tovább jutottak az 
internetes közönségszavazásra.

Dr. Erdei Zsuzsanna házi gyermek-
orvos, dr. Csiki Árpád belgyógyász-
kardiológus háziorvos, dr. Lengyel 

Zsuzsanna gyermek-ortopédfőorvos, 
dr. Jerger András szülész-nőgyógyász 
főorvos, dr. Rigler Erzsébet gyermek-
szemész szakorvos és dr. Pácz Ferenc 
gyermekgyógyász és pulmonológus 
főorvos pályázata az Astellas honlap-
ján már olvasható. (Dr. Pácz Ferenc és 

dr. Rigler Erzsébet ugyan nem itt dol-
goznak, de nagyon sok újpesti bete-
get látnak el.) 

– Nagyon örültem, amikor megtud-
tam, hogy az Astellas-díjra mi, betegek 

jelölhetjük orvosainkat. Nagyszerű le-
hetőségnek tartom, hogy hálánkat ily 
módon kifejezhessük. Nagy álmom, 
hogy egyszer egy újpesti orvos kapja 
meg ezt a rangos kitüntetést! – tette 
hozzá Thekleszné Deák Rita.

Ebben segíthetnek az újpestiek. A 
szavazás megkezdődött január 14-én. A 
hónap végéig, január 31-éig voksolhat-
nak a jól ismert orvosok mindegyikére 
a www.astellasazorvosokért.hu webol-
dalon. Tetszési sorrendben három tör-
ténetet kell kiválasztani, amelyek közül 
a legjobbnak ítélt három pontot ér, de 
a harmadiknak sorolt is közelebb juttat 
egy orvost a díjhoz. M. O. A.

„Van, akit érdekel, ami 
benned rejlik”
Centenáriumi év
A Don Bosco Szaléziak 2013-ban ün-
neplik magyarországi letelepedésük 
századik évfordulóját. A centenári-
um év programjairól sajtótájékozta-
tón számolt be nemrégiben Ábrahám 
Béla szalézi tartományfőnök. 

A centenáriumi év központi mon-
data: „Van, akit érdekel, ami benned 
rejlik” – egy olyan üzenet, amelyre a 
vallás iránt kevésbé érdeklődők is fel-
fi gyelhetnek. Az ünnepélyes meg-
nyitó január 26-án lesz a Szent Ist-

ván Bazilikában ünnepi szentmisé-
vel, amelyet Erdő Péter bíboros, prí-
más, esztergom-budapesti érsek, a 
centenáriumi év fővédnöke celebrál. 
Ugyanezen a napon a budai Várban 
nyílik reprezentatív kiállítás, amely a 
szaléziak száz évét dolgozza fel. 

AZ ÚJPESTI SÁNDOR ISTVÁN 
EMLÉKEZETE
A Terror Háza Múzeummal együtt-
működve február 22-én Sándor István 

szalézi szerzetes testvérre emlékeznek 
meg, akit koholt vádak alapján 1953-
ban kivégeztek, és akinek a boldoggá 
avatása már előrehaladott állapotban 

van. Sándor Istvánról játékfi lm elemek-
kel gazdagított rövid dokumentum-
fi lm készül Dér András rendezésében.

VILÁGJÁRÓ KÖRÚTON
A rend alapítójának ereklyéje világjá-
ró körútján május 17–26. között tar-
tózkodik Magyarországon, október 
18–20. között pedig a szalézi rendfő-
nök, Pascual Chávez látogat hazánk-
ba. A jubileumi emlékévet a napok-
ban nyílt interaktív vándorkiállítással, 
továbbá nyáron kerékpártúrával, vala-
mint Balatonkenesén Szalézi Part elne-
vezéssel ifjúsági találkozóval teszik még 
emlékezetesebbé a szervezők.  U. N.

Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök 
a sajtótájékoztatón

Az Astellas-díj Skriba Melinda műalkotása



INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Január 23-án, szerdán 18 órától 
19 óráig ingyenes jogi tanácsadást 

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

FIDESZ – MPSZ 
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
január 28-án hétfőn 18 órától 19 óráig 
tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Budapest, Árpád út 56.). Tel.: 369-
0905. Németh Edit Éva, Hladony Sándor 
Gyula önkormányzati képviselők febru-
ár 4-én hétfőn 17 órától 18 óráig tarta-
nak fogadóórát. Balázs Erzsébet, 
Ozsváth Kálmán képviselők február 
4-én hétfőn 18 órától 19 óráig tartanak 
fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-0905. 
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormány-
zati képviselők február 11-én hétfőn 17 
órától 18 óráig, Bartók Béla önkormány-
zati képviselő február 12-én, kedden 18 
órától 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
Fidesz-iroda (1042 Budapest, Árpád út 
56.). Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

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

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

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

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

MEGHÍVÓ
A KDNP IV., XIII. és XV. kerületi szerveze-
tei február 9-én rendezik meg az Észak-

pesti Kereszténydemokrata Jótékonysági Bált, 
amelyre tisztelettel várják az érdeklődőket. A 
bál helyszíne a Széchenyi István Általános 
Iskola (2120 Dunakeszi, Károlyi u. 23.). A belé-
pőket min. 5000 Ft/fő adomány fejében bizto-
sítjuk, a jelentkezés sorrendjében. A svédasz-
talos vacsorát a Csülök vendéglő biztosítja. Az 
adományokat a rákospalotai ESZI Fejlesztő 
Gondozó Központ–Tanoda részére gyűjtjük. 
Belépőjegyek igényelhetők a keresztenybal@
gmail.com, valamint a 06-20 932-6523-as tele-
fonszámon.  A szervezők

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

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

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő: előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-
7830-as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő: előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
369-4205 telefonszámon hétköznap 14-től 
17 óráig hívható – bármikor; Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő: minden hónap 
első hétfőjén 17-től 18 óráig tartanak 
fogadóórát az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Budapest, Nádor u. 1.). Horváth Imre 

önkormányzati képviselő: minden hónap 
első szerdáján 17 órától tart fogadóórát a 
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnáziumban (1046 Budapest, Bőrfestő 
u. 5–9.).

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

www.mszpujpest.hu

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

zati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója 
minden hónap 2. hétfőjén, 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló 
u. 42–44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 
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Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
ÚJPESTEN
� Újpesti Téli Fesztivál. „Összegzés”. 
Molnár Ferenc fotóművész kiállítá-
sa. Megtekinthető január 27-ig, 
naponta 11-től 18 óráig. Újpest 
Galéria
� Újpesti Téli fesztivál. „A meg-
nyugvás ösvényein”. Damó István 
grafikusművész kiállítása. 
Megtekinthető január 27-ig, napon-
ta 9-től 17 óráig. Új Galéria. Ifjúsági 
Ház
� Újpesti Téli Fesztivál. „Természetes 
kontraszt”. Csillag Körtvélyesi 
Anikó grafikusművész kiállítása 
január 25-től február 25-ig. Karinthy 
Frigyes Művelődési Ház
� A magyar kultúra napja alkalmá-
ból Bernolák Béla vászonra nyom-
tatott fotóiból nyílik kiállítás a 
Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium Károlyi Galériájában. A 
megnyitó időpontja: január 22., 
15.00. Megtekinthető az intézmény 
nyitvatartási idejében.

HETI AJÁNLÓ 
Január 18., péntek
Újpesti Téli Fesztivál
GÁLAMŰSOR
� 17.00–20.00: Csillagszóró Gála. 
Újévi gálaműsor az intézményben 
tanulók, továbbá sport- és tánccso-

portok, ovisok és iskolások részvéte-
lével. Karinthy Frigyes Művelődési 
Ház

Január 19., szombat
Újpesti Téli Fesztivál
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
� 10.00: Családi játszó. Ifjúsági Ház

CSALÁDOKNAK
� Éjszaka a könyvtárban a magyar 
kultúra napja alkalmából. 
Ingyenes programok: 17.00: Az égig 
érő fa. A MárkusZínház előadása. 
21.00: A Fókatelep akusztikus kon-
certje. 22.00–06.00: Ingyenes 
negyedéves beiratkozás a könyvtár-
ba. Király Könyvtár

Január 20., vasárnap
Újpesti Téli Fesztivál
ÚJÉVKÖSZÖNTŐ 
GYERMEKTÁNCHÁZ
� 10.00–12.00: Gyermektáncház 
Újpesten. Az Ady Endre Művelődési 
Ház és a Bem néptáncegyüttes élő-
zenés táncháza. Újévköszöntő vigas-
ság, kézműves-foglalkozás az NKA 
támogatásával. Ady Endre 
Művelődési Ház

ZENÉS EST, TÁNC
� 17.00–21.00: Hétvégi randevú. 
Zenés-táncos est az NKA támogatá-
sával. Ady Endre Művelődési Ház

Január 22., kedd
SZÍNHÁZ
� 19.00: Csongor és Tünde. A Szép 
Ernő Színház előadása. Ady Endre 
Művelődési Ház

ELŐZETES
AZ ÚJPESTI TÉLI FESZTIVÁL 
PROGRAMJAIBÓL
Január 26., szombat
� 10.00–11.30: Babaszínház. 
Évszakok. Lóverseny téri Közösségi Ház
� 20.00–24.00: Görög est. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

Január 27., vasárnap
� 11.00: Zenés családi délelőtt. 
Apa, figyelj rám! Halász Judit kon-
certje. Ady Endre Művelődési Ház

Február 8., péntek
� 14.00–15.30: Jeles napok. 
Farsangi vigasság. Ifjúsági Ház

Február 9., szombat
� 9.00: Farsangfarki mulatság. 
Szent István tér

Összeállításunk nem tartalmazza a 
teljes kínálatot. Kérjük, érdeklődjön 
az intézményeknél is! 

Január 20–27.: a Krisztus-hívők egységéért

Ökumenikus 
imahét Újpesten
Az imaalkalmak minden este 6 órakor 
kezdődnek, a megjelölt helyszíneken.

Január 21., hétfő: Úton Krisztus megtöretett testével
Evangélikus templom (Lebstück M. u. 38.)
Igét hirdet: Petőné Juhász Emília református beosztott lelkész
Január 22., kedd: Úton a szabadság felé
Baptista imaház (Kassai u. 26.)
Igét hirdet: Horváth Zoltán római katolikus plébános
Január 23., szerda: Úton, mint a föld gyermekei
Egek Királynéja-főplébániatemplom (Szent István [piac] tér)
Igét hirdet: Neuwirth Tibor református lelkész
Január 24., csütörtök: Úton Jézus barátaiként
Káposztásmegyeri református új templom (Bőröndös u. 17.)
Igét hirdet: Legeza József görög katolikus parókus
Január 25., péntek: Úton, akadályokon át
Káposztásmegyer, római katolikus templom, közösségi ház
(Tóth Aladár u. 2.): ifjúsági alkalom!
Igét hirdet: Solymár Péter evangélikus lelkész
Január 26., szombat: Úton a szolidaritásban  
Újvárosi református imaház (Attila u. 128.)
Igét hirdet: Mészáros Kornél baptista lelkipásztor – főtitkár

Mit kíván tőlünk az Isten? (Mikeás 6, 6-8 alapján)

Úton levés Isten és egymás felé, az egység jegyében! Minden 
este, az imaalkalmak után közös agapé, szeretetvendégség 
lesz a helyi közösségi teremben. Mindenkit szeretettel 
várunk felekezettől, világnézettől függetlenül.
 Az újpesti keresztény egyházak

www.ujpest.hu



Újpesti Téli Fesztivál
2013. január 17 - február 9.

JANUÁR 18., PÉNTEK 17.00-20.00: 
Csillagszóró gála – Karinthy Frigyes Művelődési Ház

JANUÁR 20., VASÁRNAP 10.00: 
Gyermektáncház a Bem Néptáncegyüttessel – Ady Endre Művelődési Ház

JANUÁR 25., PÉNTEK 10.00:
 „Természetes kontraszt”. Csillag Körtvélyesi Anikó grafi kusművész 

kiállításának megnyitója. Február 25-ig – Karinthy Frigyes Művelődési Ház, galéria

JANUÁR 27., VASÁRNAP 11.00: 

Apa, fi gyelj rám! Halász Judit koncertje – Ady Endre Művelődési Ház

FEBRUÁR 8., PÉNTEK 

14.00-15.00:
Jégszobrászat, kiszebáb égetés, farsangi fánk kóstolás – 

Homoktövis Általános Iskola előtti tér

14.00-15.30:
Jeles Napok – „Farsangi Vigasság” – Ifj úsági Ház

FEBRUÁR 9., 9.00:
Farsangfarki mulatság – Szent István tér

Részletek: 

ujpest.hu/telifesztival

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Szigeti Béla 1945-ben született Újpesten, már gyer-
mekkorában dobos akart lenni. A szintén újpesti, 
világhírű dzsesszdobos Kőszegi Imrével volt közös 
hangszeres vizsgájuk, ahol Szigeti Béla kapta a jobb 
minősítést. Jellemzően erre a történetre szerényen 
nem reagál, csak annyit mond, hogy Kőszegi nagy 
dobos. 

Újpestről viszont szívesen beszél. „Bárhová vetett 
is a sors, mindig erőt adtak erős újpesti gyökere-
im. A családom, a neveltetésem, gyermekkori bará-
taim, akiktől ugyan természetesen kissé eltávolod-
tam, de most is nagy örömmel láttuk viszont egy-
mást” – mondja.

Szigeti Béla zenélt az Újpesten a máig legendás 
Bajtala-trióban, a Metróban és a Piramisban is. A 
zenekarok mellett sokáig – a korszakra jellemző-
en – vendéglátós zenéből is élt. Meséli, hogy ugyan 
szerette, hogy zenél, bejárja az országot, és nagy ze-
nészekkel dolgozik, viszonylag jól él, mégis elhagyta 
az országot. „Egyszerűen világot akartam látni, ami-
re, ugye, akkoriban itthon nem volt lehetőség. Som 

Lajos, a Piramis basszusgitárosa szólt, hogy men-
jünk ki Frankfurtba zenélni. Ő intézte az útlevele-
ket, szervezte az utat. A bátyám akkor már Auszt-
ráliában élt, ezért addig nem is kaphattam útleve-
let. De így ’73-ban én is disszidáltam.”

Muzsikált majd mindenhol Európában, New 
Yorkban, Ázsiában és Ausztráliában is. Az ötödik 
kontinensen a testvére, az – akkor már szintén ki-
utazó – édesanyja és a legendás basszusgitáros, 
Orszáczky Jackie is próbálta maradásra bírni, de ő 
inkább továbbállt. 

„Valahogy mindig mennem kellett, nehéz volt le-
telepednem, pedig megpróbáltam párszor. Végül 
Svájcban találtam otthonra. Régóta Bázelben élek, 
ott van a családom is.” 

Szigeti Béla háromszor nősült, és ugyanennyiszer 
vált el, egy lány és egy fi ú büszke édesapja. A gye-
rekek kiválóan beszélnek magyarul, mindig is fi gyelt 
arra, hogy tisztában legyenek a gyökereikkel. Először 
harmincöt év után látogatott haza, hogy a gyerekei-
nek megmutassa, honnan is indult világ körüli útjára. 

„Újpest nagyon sokat változott az utóbbi évti-
zedekben, alig hasonlít arra, amit annak idején itt 
hagytam, mégis nagyszerű hazajönni. És sok szép 
helyen jártam a világban, de az biztos, hogy a Bala-
tonnál szebbet még sosem láttam. Szerencsére ezt 
a gyerekeim is így gondolják.”

Egy hétig volt itthon, egykori zenésztársai, gyer-
mekkori barátai – Szunyoghy András grafi kusmű-
vésszel az élen – egy sörözőben szerveztek össze-
jövetelt Szigeti Bélának. „Remekül éreztem magam, 
nagyon jó volt látni a régi barátokat. De bármilyen 
jó is volt itthon, most már mennék haza.” J. M.

K ö z t é rÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  2 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  j a n u á r  1 7 . 11 

Vendégségben volt itthon a dobos
Újpesten született, itt nőtt fel, majd elhagyta az országot, és dobverővel a 
kezében bejárta a világot. Hazalátogatott a Svájcban élő Szigeti Béla.

Örömzene a kiállítászárón
Kiállításbúcsúztató és újévköszöntő örömzene volt 
vízkereszt estéjén az Ifjúsági Házban. Kovács „Jocó” Jó-
zsef kiállítása koncerttel és koccintással zárult.

John Lennon, Jimi Hendrix vagy éppen Frank Zappa emlékét nemcsak zenével, 
de festészettel is meg lehet idézni. Erre volt példa Kovács „Jocó” József Újpesten 
született zenész és festőművész kiállítása, ahol – csendéletek és tájképek mel-
lett – zenészek ihlette festményeket is láthatott több héten át a nagyérdemű.

Kovács Jocó életében mindig is párhuzamosan volt jelen a dobolás és a 
festészet. A Ritmusok dobverővel és ecsettel című tárlat záróestjén a meg-
nyitóra összeállt zenekar játszott, barátaikkal kiegészülve, a doboknál termé-
szetesen Kovács Jocóval.

– A kiállítás megnyitója előtt alakultunk Hang-szín néven, de ma már Las-
sú méreg a nevünk. Ez az első búcsúkoncertünk. Remek, hogy barátokkal ze-
nélhetek barátoknak, és az is, hogy itt lehetett kiállításom Újpesten – mond-
ta a dobos-festő.

A koncert valóban igazi örömzenét hozott, a rock legnagyobb klasszikusai-
nak zenéi (például a Rolling Stones, a Cream vagy Hendrix számai) csendültek 
fel, így vízkeresztkor jó hangulatban zárult a kiállítás, és indult az új év.



12 M o z a i k

Nemrégiben kétféle bűnügyi térképet is nyilvánosság-
ra hozott a rendőrség. Az egyik utcára lebontva mutatja 
meg a bűncselekmények számát, a másik típusú adatbázis 
az egyes bűncselekménytípusok előfordulási gyakoriságát 
mutatja. Míg korábban csak lezárt ügyek alapján készült 
összesítés, addig a mostani térképek az elrendelt bűnügyi 
nyomozásokat veszik fi gyelembe, emellett nyilvánosak.

Országos tekintetben Budapest bűnügyileg fertőzött-
nek számít, azonban a kerületek között nagy különb-
ségek mutatkoznak. Általánosságban a külső kerüle-
tek mondhatók biztonságosabbnak, az autólopások szá-
ma fővárosszerte magas. Ezzel szemben Újpesten kevés 
a gépjárműfeltörés, a betöréseket sikerült visszaszoríta-
ni, így a város e tekintetben biztonságosnak mondható.

Az újpesti adatokat egyébként a lakosság is megis-
merhette, a rendőrség például tavaly novemberben 
Káposztásmegyeren tartott közbiztonsági fórumot. Itt 
elhangzott: Újpesten havonta átlagosan két-három rab-
lás, húsz autólopás, tíznél kevesebb autófeltörés, vala-
mint átlagosan napi egy bejelentett betörés történik.

Az éves bűncselekményszám négy és ötezer közötti, 
közepesen magasnak számító, amit az egy négyzetkilo-
méterre jutó, viszonylag nagy népsűrűség, a nagy átme-
nő forgalom és a rendszeresen zajló futballmérkőzések 
egyaránt árnyalnak. A rendőrség egyébként hamarosan 
újabb adatokkal jelentkezik, amikor is Újpestet tétele-
sen össze lehet majd vetni más városrészekkel.

 M. ORBÁN A.

– Az iskolakerülés elleni fellépésben január 1-jétől a rend-
őrök új feladatot kaptak. Ha a járőr tizennégy év alatti fi a-
tallal találkozik, és törvényes képviselője nincs jelen, igazol-
tathatja a diákot – ismertette az új feladatkör részleteit dr. 
Terdik Tamás újpesti rendőrkapitány. Hozzátette, ameny-
nyiben tanítási időszakról van szó, a tanulónak rendelkez-
nie kell igazolással, miért van távol az iskolától. Ha a kisko-
rú nem tudja igazolni a távollétét, a rendőrök a személy-

azonosság megállapítása után felveszik a kapcsolatot az is-
kolával, majd a diákot a rendőrség által kiállított elismer-
vény ellenében átadják az intézménynek, egyúttal a törvé-
nyes képviselőt is értesítik

A rendőrkapitány kiemelte, az intézkedés mindig annak 
a kapitányságnak a feladata, ahányadik kerületben megta-
lálták a tanulót. A feladatkör egyébként országos, Újpes-
ten az első héten nem találtak csellengőt.

Mivel a tizennégy év alattiaknak még nincs személyi iga-
zolványuk, azonosításuk diákigazolvány vagy az adatok 
bemondása alapján történik. Dr. Terdik Tamás hozzátette, 
amennyiben a fi atal nem működik együtt, és a helyszínen 
nem sikerül egyértelműen megállapítani a személyazonos-
ságát, vagy kideríteni az iskola címét, szülői, törvényes kép-
viselői felügyelet hiányában előállítható.

Dr. Terdik Tamástól megtudtuk azt is, hogy a csellengő 
diákok főként plázák környékén tartózkodnak, mivel álta-
lában játékgépeznek, de tavasszal a parkokban is előfor-
dulhatnak. M. O. A.

A külváros biztonságosabb
Bár a biztonságérzet relatív fogalom, a bűnügyi térképek szerint is Újpest a biztonsá-
gosabb kerületekhez tartozik. A statisztikák szerint körülbelül évi négy-ötezer bűntény 
történik itt, az autólopások száma viszonylag magas, azonban a feltörések száma ala-
csony, és a betöréseket is sikerült visszaszorítani. Az újpesti rendőrség hamarosan friss, 
más kerületekkel összevetett részletes statisztikát is közzétesz.

Rendőrök kísérik vissza a csellengőket 

Távol az iskolától
Új feladatkörrel bővült a rendőrök munkája, 
akiknek ezentúl vissza is kell kísérniük az is-
kolába azokat a 14 év alatti diákokat, akik ta-
nítási időben igazolatlanul maradnak távol.

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Pályán a diák- 
olimpikonok
A Halassy Olivér Sportközpontban 
a kerületi általános iskolák harma-
dik osztályos csapatainak részvé-
telével folytatódott január 15-én a 
Diákolimpia. Újpest Önkormányza-
ta évtizedek óta szervezi az alapfo-
kú oktatási intézmények számára a 
versenyt. 

A 2012–2013-as tanévben tizen-
két sportágban mérhetik össze ügyes-
ségüket a gyerekek. A versenysoro-
zatban szerepel mezei és váltófutás, 
többpróba, torna, csivit (csupa izom, 
vidámság, torna), sor- és váltóverseny, 
fl oorball, teremlabdarúgás, kézilabda, 
kosárlabda, röplabda és sakk. A Diák-
olimpia összetett pontversenyébe ez-
úttal tizenöt újpesti intézmény ne-
vezett: Angol Tagozatos Általános Is-
kola, Bene Ferenc Általános Iskola, 
Benkő István Református Általános 
Iskola és Gimnázium, Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium, 
Halassy Olivér Német Tagozatos Ál-
talános Iskola, Homoktövis Általános 
Iskola, Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium, Lázár Ervin Általános Is-
kola, Megyeri Úti Általános Iskola, Pé-
csi Sebestyén Ének-Zenei Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Szigeti Jó-
zsef Utcai Általános Iskola, Szűcs Sán-
dor Általános Iskola.
A versenyeken az I–III. helyezett is-
kolák csapatai oklevél, a csapattagok 
érem díjazásban részesülnek. A helye-
zések alapján az iskolák pontokat kap-
nak, és az elért helyezési pontok ösz-
szesítése után alakul ki az év végi vég-
ső sorrend. A versenykiírás értelmé-
ben az összesített pontverseny alap-
ján az I–VI. helyen végzett iskolák a 
tanév végén sportszervásárlási utal-
ványt kapnak. (g)

A rendőrök a mindennapok segítői



A Nemzetközi Fair Play Bizottság budapesti ülé-
sén Gyurta Dánielt utánpótlás kategóriában fair 
play díjra terjesztették fel. Újpest büszkesége, 
az immáron UTE-színekben versenyző olimpiai 
bajnok mellúszó Párizsban, az UNESCO székhá-
zában, a Nemzetközi Fair Play Díj ötvenedik át-
adásán kapja meg az elismerést áprilisban. A vi-
lágbajnok londoni olimpiai győzelme után jelen-
tette be, hogy aranyérme másolatának átadásá-
val tisztelegni kíván a tavaly április végén, 26 éves 
korában tragikus hirtelenséggel elhunyt riválisa 
és barátja, Alexander Dale Oen emléke előtt.

– A magyar Év Sportolója-díjátadóhoz hasonló 
eseményen adtam át Alexander testvérének az ér-
met – mondta hazaérkezését követően Gyurta Dá-
niel. – Norvégul köszöntöttem a hamari olimpiai 
amfi teátrumban az ünnepségen megjelenteket. Be-
vallom, nagyon meghatódtam, amikor a legalább 
négyezer ember állva, könnyeivel küszködve perce-
kig tapsolt, amikor nyelvükön megszólaltam, és el-
mondtam az itthon megtanult szöveget.

Kamuti Jenő, a Magyar és Nemzetközi Fair Play Bi-
zottság elnöke úgy nyilatkozott, hogy az olimpián 
nemcsak a győzelem a fontos, hanem az emberség 
és az együttérzés is. Most ezt díjazza a grémium.

– Természetesen nagyon jó érzéssel tölt el, hogy 
megkapom a díjat – jelentette ki Dani. – De, bár-
csak ne én volnék a kiválasztott, mert akkor Alexan-
der még mindig köztünk lenne, és egymás ellen ver-
senyezhetnénk. 

– Tetted Norvégia-szerte is nagy visszhangot 
váltott ki. Az újságok külön oldalakat szenteltek 
Gyurta Dánielnek.

– Igen, magam is tapasztaltam ezt. De higgyék el, 
különösebb dolgot nem csináltam, csak betartottam 
augusztusban tett ígéretemet. Remélem, Alexander 
szüleinek, testvérének tudtam valamelyest enyhíteni 
azt a hatalmas fájdalmat, amelyet barátom elveszté-
se okozott a családnak. GERGELY GÁBOR

Heidum Berni 
éremért utazik 
az Európa-
bajnokságra
Sűrűre sikeredett az elmúlt év vége a rövid-
pályás gyorskorcsolyázó Európa-bajnoknő-
nek. Heidum Bernadett előbb Nagoyában, majd 
Sanghajban szerepelt a világkupán. Mindkét 
versenyen tisztes eredményt ért el, jószerivel 
csak ázsiai és tengerentúli versenyzők utasítot-
ták maguk mögé a magyar lányt. Berni az el-
múlt heteket itthon töltötte, hiszen nagy fel-
adat előtt áll, Malmőben a kontinensbajnoksá-
gon akar érmet, akár aranyérmet nyerni.

– Milyen formában vagy?
– Egyre jobban érzem magam. Rengeteg kilo-

méter van a lábamban, sokat edzettem, szerintem 
jó eséllyel lépek jégre az Európa-bajnokságon. 

– Malmőben nem lesznek kínaiak, koreaiak, 
„csak” Európa legjobbjai lesznek az ellenfelek. Mi-
lyen eredménnyel lennél elégedett?

– Nem szeretek ígérni, mert egy versenyen sok 
minden megtörténhet. Lehetsz a legjobb formá-
ban, ha valaki kipenderít a pályáról, vagy vélet-
lenül elesel a futamban. De, nem titkolhatom, 
csalódott lennék, ha érem nélkül érkeznék haza 
Svédországból. 

– Ez az érem akár arany is lehet?
– Reménykedem benne…
– Ugorjunk egy kicsit előre az időben. Tudom, 

sok verseny van még addig, de azért megállítha-
tatlanul közeledik a téli olimpia. Szocsiban bizto-
san indulnak az ázsiai korisok. Szerinted mi kell 
ahhoz, hogy megszorítsd, esetleg legyőzd őket?

– Munka, sok munka és egy jó adag szerencse 
is. Egyébként volt már rá példa, hogy megelőz-
tem őket, de persze az olimpia egészen más mű-
faj. Ott biztosan csak a világ legjobb versenyzői 
indulnak majd. Éppen ezért mondom, ha pont-
szerző helyen tudok végezni, akkor már elégedet-
ten venném le a döntő után a korcsolyámat. De 
most az Európa-bajnokság a legfontosabb, ott 
kell jól szerepelnem! (G. G.)

Szakosztályról szakosztályra
 Egyre erősebb a röplabdaszakosztály
Az Újpesti Dózsa (1956-ig Bp. Dózsa) röplabdaszakosztályát, férfi  és női 
szakágat működtetve, 1948-ban alapították. A csapat több mint negyven-
éves története során a lila-fehér klub egyik legeredményesebbje volt. 

A férfi ak az 1955–63, míg a nők az 
1963–68 közötti időszakban meg-
szakítás nélkül nyerték a bajnoki cí-
meket. Az újpestiek mindig megha-
tározó szerepet játszottak a hazai 
röplabdázás életében, éppen ezért 
a sportkedvelők megdöbbenésé-
re 1990-ben a női, majd 1992-ben a 
férfi  szakágat is megszüntették. Ti-
zenhat évi hosszú szünet után, 2008. 
július 15-én azonban felébredt Csip-
kerózsika-álmából a szakosztály, de 
csak a női szakág indult újra.

– Szerencsére nem szunnyad-
tunk el örökre, mi több, egyre erő-
sebbek vagyunk, egyre többen vá-
lasztják a röplabdázást a sportol-
ni vágyó lányok közül – mond-
ta Ancsin Ildikó szakosztályveze-
tő. – A felnőttcsapat a hazai első 
osztályú bajnokságban vitézkedik, 
a juniorok és a legkisebbek is szép 
eredményeket érnek el.

– Még ejtünk szót a felnőttekről, 
de előbb az utánpótlásról beszél-
jünk. Jönnek a gyerekek az UTE-ba?

– Nagyon szoros és gyümölcsö-
ző a kapcsolatunk az ÚCSDSE-vel. 
Náluk is kiváló munka folyik, sok 
tehetséges, ügyes gyerek bonto-
gatja szárnyait az egyesületben. 
Bátran mondhatom, előbb-utóbb 
többen bekerülhetnek tőlük az 
UTE röpisei közé.

– A felnőttcsapat hol áll a baj-
nokságban?

– Szerintem nem álom, hogy 
bekerüljünk a legjobbak közé, a 
rájátszásba. Nincs különösebb 
különbség a csapatok között, egy-
egy pont fog dönteni a mérkőzé-
seken.

– Tavaly még a nemzetközi po-
rondon is játszottak. Nem volt túl 
korai a mély víz?

– Jó volt kipróbálni magunkat, 
hol is állunk a nemzetközi me-
zőnyben. Sok tapasztalatot sze-
reztünk, amit a hazai bajnokság-
ban kamatoztathatunk.

– Közvetlen utánpótlás nélkül 
nem létezik felnőttcsapat. A junio-
rokért te vagy a felelős. Milyenek a 
lányok?

– Remélem, hogy lassan kopog-
tatnak majd az első csapat ajta-
ján. Szóval, szorgalmasak, tehet-
ségesek. Lehet rájuk számítani.
 (gergely)

Gyurta: Bárcsak 
köztünk lenne 
Alexander!
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Ancsin Ildikó és lánya Kitti
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. 
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen 

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

In gat lan el adó
� Tulajdonostól eladó Újpest központjában, 200 
méterre a metrótól, Nyár utcában, igényesen, tel-
jes körűen felújított (új konyha, fürdőszoba, villany-
szerelés, festés, burkolatok). 53 m2-es, 2 külön nyí-
ló szobás, világos, panorámás erkélyes, azonnal köl-
tözhető, tehermentes panellakás. I. á.: 8,5 MFt, tel.: 
06-30-636-3243

� Családi ház sürgősen eladó! Blaha L u. 22. szám, 
tulajdonostól. 333 négyszögöl telek, 72 m2-es ház, 
kettő és fél szoba, összközműves, gázfűtés, azon-
nal költözhető. Kocsi beállás és építési lehetőség. 
Csendes rendezett kertváros, 15,5 MFt, tel.: 06-70-
329-1566

� Lakás tulajdonostól eladó Baross utcában, gázfű-
tés, összközműves, azonnal költözhető, tehermen-
tes, 22 m2-es. I. á.: 3,5 MFt, tel.: 06-70-329-1566

� Újpest kertvárosában eladó egy 4 és fél szobás, 
tetőtérbeépítéses, korszerű, hőszigetelt, előkertes 
családi ház, garázzsal. Az utca csendes, parkosított. 
A közlekedés kiváló. I. á.: 32,2 MFt, tel.: 06-30-630-
1265

� Tulajdonostól Újpest központjához közel, Illek 
Vince utcában, nagyon rendezett társasházban, sa-
ját előkertes, teljesen felújított, 39 m2-es, világos, 
azonnal költözhető, tehermentes téglalakás eladó. 
Klíma, új laminált parketta, festés, fürdőszoba, fa 
konyhabútor. I.á.: 6,3 MFt, tel.: 06-70-512-4108

� Nyárfa utcában teljes körűen felújított, kar-
bantartott, előkertes, 73 m2-es, téglából épült, rö-
vid határidővel költözhető, tehermentes, jó be-
osztású családi ház, garázzsal, szép kerttel, cserép-
kályhával eladó. I.á.: 22,9 MFt, tel.: 06-70-512-4107

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

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

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden 
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést. 
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonika 
ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnis-
szerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932

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

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

Egészség
� Megbízható középkorú hölgy idős beteg egyedül 
élő/álló emberrel eltartási szerződést kötne, tel.: 06-
20-968-2448 

Állást keres
� Megbízható középkorú hölgy vállal takarítást, fő-
zést, vasalást, tel.: 06-20-968-2448

Gyermekfelügyelet
� Non-stop gyermekfelügyelet, amíg Ön dolgozik, 
hivatalos ügyeit intézi biztonságban tudhatja gyer-
mekét. Szakképzett óvónők felügyelete mellett, 
egyéni fejlesztés is lehetséges, hétvégeken is. Érdeklő-
dés, tel.: 06-70-638-6409
 

HALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, 

hogy életének 97. évében elhunyt 
dr.  Széc s i  Káro ly 

nyugdíjas szülész-nőgyógyász 
főorvos, temetése január 23-án, 
szerdán 14.15-kor lesz a Megyeri 

temetőben. A gyászoló család 
nevében: Szécsi Áron.

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

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

zé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Grünwald Amélia Mária 
2012. szeptember 11-én 
érkezett meg szülei, Huszár 
Zsuzsanna és Grünwald 
Tamás nagy örömére. Az-
óta is egészségben és bol-
dogan tölti mindennap-
jait itt, Újpesten.  Szülei

S

Kisfi unk, Tiszafalvi Máté 
2012. június 29-én szüle-
tett 3630 grammal és 56 
cm-rel. Köszönjük az új-
pesti önkormányzat ba-
baköszöntő csomagját. 
Tisztelettel: Kosik Mónika 
és Tiszafalvi István

Kedves Szerkesztőség! 
Ezúton küldjük az új-
pesti babaköszöntő 
csomagban kapott öl-
tözékben készült fény-
képet fi unkról. Neve 
Kas Vince György, 15 
hetes. Kas Bence

KEDVES ÚJPESTI BETEGEK!
2013. január 1-től a szentendrei szakrendelő nőgyó-
gyászat-terhesrendelés osztályát vezetem és az ott mű-
ködő egynapos nőgyógyászati-sebészet osztályán is 
dolgozom. 28 évet töltöttem el Újpesten, a szülészet-
nőgyógyászati osztályon. Eljött az idő, hogy elköszön-

jek Önöktől mivel már nem tudnám ellátni úgy a betegeimet ahogy arra 
orvosi esküm kötelez (kórházbezárás, egynapos sebészet felfüggesztése…). 
Fájó szívvel búcsúzom, hiszen az Újpesten eltöltött idő rengeteg szép em-
léket, szakmai elégtételt nyújtott számomra. Azok a betegek, akik tovább-
ra is ragaszkodnak hozzám, elérhetnek Újpesten. Magánrendelőm címe: 
Újpest, Rózsa u. 44. fsz . 2. Hétfő délután 15-19 között. Tel.: 379-6916  

Dr. Lőrincz István szülész-nőgyógyász főorvos  (x)

Értesítés védőoltásról
Tisztelt Szülők! Felhívom szíves fi gyel-
müket, hogy a 2000. január 1. és 2000. 
december 31. között született leány-
gyermekek részére a méhnyakrákot és 
nemi szervi szemölcsöt okozó humán 
papillomavírus (HPV) megelőzésé-
re szolgáló védőoltás II. részoltásának 
időpontja 2013. január 28. és 2013. 
február 1. között lesz. Kérem, szí-
veskedjenek felkeresni házi gyermek-
orvosukat vagy a területileg illetékes 
gyermekrendelőt a II. részoltás beadá-
si időpontjának egyeztetése céljából.
 Nagy István alpolgármester

ÉJSZAKA A KÖNYVTÁRBAN!
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár újpesti Ki-
rály utcai könyvtára a magyar kultúra napja 
alkalmából 2013. január 19-én, szombaton 
rendkívüli nyitva tartással várja olvasóit!
Programjaink: 17.00: Az égig érő fa. A Márkus 
Színház előadása gyermekeknek, 18.00–20.00: 
zárva tartunk, 21.00: a Fókatelep akusztikus 
koncertje, 22.00–06.00: negyedéves ingyenes 
beiratkozás!

Az éjszakai nyitva tartás ideje alatt kávéval, 
teával várjuk vendégeinket. A rendezvények in-
gyenesek.  A Király Könyvtár munkatársai

Már 11 821-en kedvelik 
az Újpest-Káposztásmegyer                 oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan 
gyarapodó közösségéhez! Az Újpesti Közéleti TV-nek is 
van már Facebook oldala, amely szintén tetszésre méltó 

és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 
Az ujpest.hu weboldalon szintén 
megnézhetők az ÚKTV riportjai.
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉV ELEJI AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
folyamatos akciókkal 

várja a kedves 
vásárlókat!

HAZAI TERMÉKEK
99 Ft/kg cékla

149 Ft/kg gyökér

129 Ft/kg sárgarépa

199 Ft/kg zeller

179 Ft/kg kelkáposzta

99 Ft/kg fejes káposzta

499 Ft/kg fokhagyma

119 Ft/kg burgonya

119 Ft/kg vöröshagyma

120 Ft/csomag újhagyma

IMPORT ÁRU
300 Ft/db pomelo

580 Ft/kg olasz szőlő

298 Ft/kg sárgadinnye

250 Ft/kg kiwi

399 Ft/kg mandarin

298 Ft/kg-tól narancs

HÚSTERMÉKEK
599 Ft/kg akciós ár csirke-

máj és csirkezúza

999 Ft/kg fűszeres fasírthús

1400 Ft/kg gyros húskockák

600 Ft/kg pulykapárizsi

Várjuk szeretettel 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

 (x)

Újpesti Téli Fesztivál

Molnár Ferenc összegzése 
Az Újpesti Téli Fesztivál programsoroza-
tának részeként megnyílt Molnár Ferenc 
fotóművész Összegzés című kiállítása az 
Újpest Galéria emeleti termében. 

Nagyszámú érdeklődő gyűrűjében dr. Feledy Balázs művésze-
ti író nyitotta meg Molnár Ferenc fotóművész kiállítását január 
11-én az Újpest Galériában. Az alkotó kerek számú születésnapot 
jegyez: 1953-ban született Őrszentmiklóson. Az 1980-as évek óta 
foglalkozik művészi fényképezéssel. Munkáit a világ számos or-
szágában, köztük az Egyesült Államokban, Indiában és Japánban 
is kiállították, összesen hatvanöt díjat kapott. Az Újpest Galéri-
ában természetfotók és portrék egyaránt láthatók. A kiállítást 
Gelléri István rendezte. A fotók január 27-ig tekinthetők meg.
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Hógolyó és hómunka
Fehérre festette a tájat a hétfőn lezúdu-
ló hó. Úgy tűnik, az átmeneti olvadásnak 
azonban már vége, a hét második felé-
ben jóval fagypont alatti lesz a hőmér-
séklet. Tartós lesz a fehér takaró. A télnek 
teljes szívből örülnek a gyerekek, előke-
rültek a szánkók, a popsitepsik, minden 
valamirevaló lejtő a csúszkálást, a vidám 
siklást szolgálja sötétedésig és azon túl is. 

Havas alkotás
Csodaszép

Szánkódomb a Szilas parkban

Újpesten járt a villamos
Óvatosan közlekedjünk!

v

Bevetésre készen

Nagy lépés a hóban

Szánkódo b S il k

Kétirányú forgalom

Szántalpas iránytaxi
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