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PÉLDAÉRTÉKŰ FEJLESZTÉS
A buszt, villamost, a leendő 3-as 
metrót és vasutat összekötő 
intermodális csomópont a Megye-
ri út és a Külső Szilágyi út torkolatá-
ban jön létre.   4. oldal

EGYÜTT ÜNNEPELTÜNK 
A hazaszeretetről, szűkebb hazánk, 
Újpest iránt érzett szeretetünkről 
szólt többek között Wintermantel 
Zsolt az önkormányzat megemléke-
zésén.  2., 16. oldal

FOLYTATÓDÓ PÁRBESZÉD
Napokon belül érkeznek a posta-
ládákba az Újpesti Párbeszéd 2013 
kérdőívei, ismét számos dologban 
kéri ki az újpestiek véleményét az 
önkormányzat.  3. oldal

BERKI VERHETETLEN
Remek évkezdés: Berki Krisztián, a 
lólengés londoni olimpiai bajnoka 
magabiztosan nyerte a tornászok 
franciaországi Világkupa-versenyét. 
 13. oldal
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Az Újpest
örökös
bajnoka 
Dunai Antal olimpiai bajnok labda-
rúgó, szakedző a Magyar Érdemrend 
Középkeresztje kitüntetést vette át 
a nemzeti ünnepen. Az elismerés 
születésnapra érkezett. 9. oldal

2013



A nemzeti ünnepünket 
megelőző napon, március 
14-én délelőtt hagyomá-
nyosan a városrész diákjai-
val közösen hajtott fejet Új-
pest Önkormányzata a sza-
badságharcban vitézségével 
kiemelkedő szerepet vállaló 
Lebstück Mária huszár fő-
hadnagy, Éber Nándor, Ga-
ribaldi dandárparancsnoka, 
valamint Mészáros Gábor 
vörössipkás honvéd sírjánál 
a Megyeri temetőben.

nemzeti ünnep előtti délelőt-
tön, az évszakhoz képest szo-
katlanul hideg időben, hagyo-

mányos temetői megemlékezés során 
tisztelegtek a forradalom hősei előtt, 
és helyezték el a kegyelet virágait az 
emlékezők. A programsorozat nyitá-
nyaként a szabadságharcot hősiesen 
végigküzdő, különös sorsú asszony, 
Lebstück Mária huszár főhadnagy sír-
jánál hajtottak fejet az ünneplők. 

Március 15-e tiszteletére a Karin-
thy Frigyes Magyar–Angol Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola felső ta-
gozatos tanulói, majd az újpesti Hor-
vát Nemzetiségi Önkormányzat meg-
hívására a XIV. kerületi Horvát Álta-
lános Iskolából érkezett diákok ad-
tak műsort, a zuhogó eső miatt a ter-
vezettnél rövidebben. Dalok, versek 
csendültek fel magyarul és horvátul.

Az ünnepi műsort követően a vá-
ros nevében Rádi Attila alpolgármes-
ter és dr. Tahon Róbert jegyző, majd 
Bartók Béla, a Fidesz frakcióvezető-
je és Hladony Sándor önkormányzati 
képviselő, Gál Istvánné, a Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat elnök asszo-
nya, továbbá Mátésné Pataki Ágnes, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Budapest IV. Tankerületének igaz-
gatója Hamzáné Szita Ilona, a Megyeri 
Úti Általános Iskola igazgatója társasá-
gában helyezte el a megemlékezés virá-
gait Lebstück Mária síremlékénél.

A megemlékezés hagyományosan 
Éber Nándor haditudósító, majd Mé-
száros Gábor vörössipkás honvéd sír-
jánál folytatódott, ahol az ünneplők 
szintén fejet hajtottak, és koszorút 
helyeztek el.  (Bővebben: ujpest.hu)

Rendhagyó márciusi 
ünnep, hóeséssel 

Igazi tél köszöntött nemzeti ün-
nepünkre. A szokatlan hideg és a 
hóesés miatt az idei megemléke-
zést a Kozma Lajos Faipari Szak-
középiskola aulájában tartot-
ta meg pénteken délelőtt Újpest 
Önkormányzata. Az ünnepségen, 
majd az azt követő koszorúzá-
son a város vezetői mellett pár-
tok, civil-, ifjúsági és emlékszer-
vezetek képviselői is részt vettek, 
és fejet hajtottak Petőfi  Sándor 
szobra előtt.

Az Újpest-Központ aluljáróban a 
Bem Néptáncegyüttes toborzójával 
kezdődött az ünnepi délelőtt. A tán-
cosok műsorral invitáltak minden új-
pestit az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc hőseinek emlékére ren-
dezett ünnepségre. Az ünnepi műsort 
a Bem Néptáncegyüttes vezette fel, 

majd a Tungsram Kodály Zoltán Fér-
fi kar a Mint büszke sólyom című dalt 
adta elő. Ezután Wintermantel Zsolt 
ünnepi beszéde következett:

– Úgy gondolom, manapság a 
szabadságról és a szabadság szere-
tetéről sok szó esik, a haza szerete-
téről viszont annál kevesebb. Sokan 
gondolják úgy, hogy a hazaszeretet 
nagy tetteit csak kivételes történel-
mi korszakokban lehet gyakorolni. 
Úgy gondolom, a haza szeretetét 
itt és most a kis tettekben is megél-
hetjük. Ezért fordítsuk hát tekinte-
tünket magunk felé. A hazának arra 
a szegletére, amelynek biztosan is-
merjük határait, és amely hazának 
magunk is mindennap alakíthatjuk 
a történelmét: tekintsünk legszű-
kebb hazánkra, Újpestre. Hogyan 
éljük meg a hazaszeretetet, azaz 
szűkebb hazánk, Újpest szeretetét? 
– tette fel a kérdést a polgármester.

Wintermantel Zsolt rámutatott: 
szeretem a hazámat, amikor gyer-
mekként megtanulok egy verset, 
hogy Újpest ünnepét szebbé te-
gyem, ha felmosom a lépcsőházat 
az ajtóm előtt, ha rendben tartom 
a kertemet, házam előtt az utcát, 
lenyírom a füvet, télen ellapáto-
lom a havat, ha vállalom egy játszó-
tér játékainak újrafestését, ha ruhát 
gyűjtök vagy süteményt sütök az itt 
élő szegény gyerekeknek, ha fát ül-
tetek a közterekre, ha az utcán fel-
veszek egy eldobott nejlonzacskót, 
amit olyasvalaki dobott el, aki még 
nem tudja, hogy a hazát így is lehet 
szeretni. És végül: szeretem a hazá-
mat, Újpestet, hogyha részt veszek 
a közösség életében, hogyha eljö-
vök erre a közösségi ünnepre, erre 
a megemlékezésre.

A beszédet követően a Tungs-
ram Kodály Zoltán kórus újabb dala, 
majd a Babits Mihály Gimnázium di-
ákjainak hangulatos műsora követ-
kezett, amely nagyszerűen megele-
venítette és a helyszínre varázsolta 
az 1848-as forradalmi hangulatot.

A műsor zárásaként az ünneplők 
közösen elénekelték a Szózatot és a 
székely himnuszt, majd a Petőfi -szo-
bornál helyezték el a megemléke-
zés virágait. Az újpesti önkormány-
zat nevében Wintermantel Zsolt pol-
gármester és dr. Hollósi Antal ország-
gyűlési képviselő helyezett el koszo-
rút, majd fejet hajtottak a helyi pár-
tok, civilszervezetek, ifjúsági és em-
lékszervezetek, sportegyesület képvi-
selői is. Ezzel zárult az idei, rendha-
gyó megemlékezés március idusán, a 
forradalom és szabadságharc kitöré-
sének 165. évfordulóján. G. R.

(Képgaléria a 16. oldalon.)
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Hazaszeretet a mindennapokban

Wintermantel Zsolt polgármester 
dr. Hollósi Antal országgyűlési 

képviselővel koszorúzott



A jövő hét elején kézbesítendő Újpesti Párbeszéd 
2013 többek között arra is kíváncsi lesz, vajon a vá-
laszadók az elmúlt és az azelőtti évben is részt vet-
tek-e a közös gondolkodásban, vagy ellenkezőleg: 
idén először teszik mindezt.

Wintermantel Zsolt emlékeztet arra, hogy ennek a 
közös jövőtervezésnek több dolgot köszönhetünk: 
a saját kézbe vett és felújított szakrendelőt, Újpest 
ősszel átadásra kerülő saját uszodáját és a Szilas par-
kot – amelynek építkezése megkezdődött.

A polgármester szerint ezek miatt az eredmények 
miatt fontos mindenkinek részt vennie az idei párbe-
szédben, amelyből – a tavalyihoz hasonlóan – háztar-
tásonként két példányt küldenek ki a jövő hét elején. 
A kitöltött ívek visszajuttatása díjmentes, azonban 
akinek kényelmesebb, a kézbesítés kezdetétől elekt-
ronikus formában is kitöltheti a párbeszédet. Az elő-
ző évben feltett kérdésekre összesen csaknem tízez-
ren válaszoltak. A városvezetés továbbra is fi gyel az itt 
élők véleményére, ennek eredményeként tartható szá-
mon például az SZTK felújítása, Újpest saját uszodájá-
nak megépítése és a készülő Szilas park is. M. O. A.

Jövő héten postázzák

A párbeszéd 
folytatódik
Idén is számos dologban kéri ki az új-
pestiek véleményét az önkormány-
zat, a kérdőíveket a jövő hét elején 
postázzák, háztartásonként két pél-
dányban, de elektronikusan is ki le-
het majd tölteni. Az Újpesti Párbe-
széd 2011-es indulása óta sok ezren 
mondták már el véleményüket, ja-
vaslataikat, amelyeket megvalósít, il-
letve döntéseinél fi gyelembe vesz a 
városvezetés.
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A tavalyi év végén a Fóti útról a Görgey úti szak-
orvosi rendelőintézetbe költözött a tüdőszűrő állo-
más, a rendelő rekonstrukciója révén. Az átszerve-
zés célja az ellátás hatékonyságának és gyorsaságá-
nak növelése volt. 

– Nyilvánvaló előnye az állomás áthelyezésének, 
hogy a betegek egy azonos helyen tudnak megjelen-
ni tüdőszűrésre és egyéb vizsgálatokra – mondta el 

dr. Bauknecht Éva, az újpesti tüdőgondozó főorvo-
sa. Hozzátette: – Szakmai szempontból már most is 
látni lehet, hogy beindult a rendszer, és a kezdeti ne-
hézségeken túl vagyunk. Lerövidült a leletkiadás idő-
tartama, hiszen azokat már nem kell behozni a Fóti 
útról értékelésre, majd visszaszállítani, mivel csak 
néhány lépésre vagyunk egymástól.

A tüdőszűrés jelenleg – az érvényben lévő ÁNTSZ-
rendelet alapján – minden 30 év feletti lakos számára 
kötelező, és beutaló nélkül elvégezhető. Emellett a 30 
év alattiak körében zömmel munkahelyi vagy iskolai, 
pályaválasztási alkalmassági vizsgálatok kapcsán in-
dokolt az ellenőrzés. A jelenlegi ÁNTSZ-rendelkezés 
azonban június végén megváltozik: a szűrővizsgálatra 
nem lesznek kötelezhetők a 30 évnél idősebbek sem.

– A tüdőszűrés kötelezettségének eltörlését az in-
dokolja, hogy a tbc előfordulási gyakorisága most már 
tartósan és nagymértékben lecsökkent Budapesten 
és a közép-magyarországi régióban is – tudtuk meg 
a főorvostól. – Ennek ellenére a tüdőgyógyászszakma 
nagyon erősen amellett volt, hogy tekintettel Ma-
gyarország rendkívül rossz tüdőrák-előfordulási ará-
nyára, ne szűnjön meg a tüdőszűrés rendszere. Amíg 
nincs egy jobb effektussal működő szűrési rendszer, 
addig 40 év felett évenként egyszer továbbra is lehe-
tősége lesz mindenkinek igénybe venni a vizsgálatot 
beutaló nélkül, térítésmentesen.

A köztudatban számos tévhit él azzal kapcsolat-
ban, hogy a tüdőszűrés mennyire alkalmas a tüdő-
rák kiderítésére. Az azonban tény, hogy a betegsé-
get túlélők nagy része annak köszönheti gyógyulá-
sát, hogy a vizsgálat során időben felismerték a bajt.

– A tüdőrákos betegek kb. 15-20 százalékánál 
ugyanis a tüdőszűrés során fedezték fel a betegsé-
get, de ezt az alacsony kiszűrési gyakoriságot az is 
magyarázza, hogy éppen a kockázati csoportba tar-
tozók, a 40-50 év feletti, rendszeres dohányosok na-

gyon nagy számban nem mennek el a vizsgálatra – 
magyarázta dr. Bauknecht Éva.

Magyarország sajnos világelső a tüdőrákos meg-
betegedések gyakoriságát tekintve. Évente mint-
egy nyolcezer ember hal meg ebben a betegségben, 
ezért is fontos, hogy a kötelezettség eltörlése ellené-
re is részt vegyünk a szűréseken. (antosa)

A tüdőszűrő állomás félfogadási helye, ideje: Új-
pesti Szakorvosi Rendelőintézet, 1044 Bp., Görgey 
u. 30. III. emelet. Hétfő, szerda: 13.00-tól 18.30-ig; 
kedd, csütörtök, péntek: 8.00-tól 13.30-ig.

AZ ÖNKORMÁNYZAT JOBB 
GAZDÁJA A SZAKRENDELŐNEK 
A beköltöztetéssel végre a 
megfelelő helyre kerül a Tüdő-
szűrő Állomás. Az egyébként 

sem ideális körülmények között, egy óvoda 
szomszédságában működő ernyőképszűrőnek 
a szakrendelőbe való költöztetése korábban is 
szóba került, de az akkori tulajdonos Fővárosi 
Önkormányzat a szakmai érvek ellenére sem 
tette meg a szükséges lépéseket. Az Újpesti Ön-
kormányzat ezen döntése is bizonyítja, hogy 
jobb gazdája a szakrendelőnek, amit a lakos-
ságtól érkező visszajelzések is igazolnak. Csat-
lakozva dr. Bauknecht Éva főorvos asszony vé-
leményéhez, magam is orvosként és országgyű-
lési képviselőként kívánom, hogy minél többen 
vegyék igénybe ezt, a most már korszerűbb kö-
rülmények között működő szűrőállomást, le-
gyenek aktív résztvevői saját és családjuk egész-
ségét megőrző programoknak – mondta dr. 
Hollósi Antal országgyűlési képviselő.

A szakorvosi rendelőben működik 
az ernyőképszűrő állomás

Jó döntés volt 
Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet 
korszerűsítésének részeként az épü-
let harmadik emeletén alakították ki 
a központosított képalkotó diagnosz-
tikai állomást. Ennek keretében a tü-
dőszűrő is beköltözhetett az épület-
be. Az eltelt idő tapasztalatai is a vál-
tozás eredményességét igazolják.

A közös jövőtervezés eredménye a 
Káposztásmegyeren épülő uszoda is 
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Újpest!
 Hajrá 



Wintermantel Zsolt az együttműkö-
dés sajtónyilvános aláírásakor felidéz-
te: a MÁV húsz évvel ezelőtt ugyan-
ide tervezett vasúti megállót, tehát az 
intermodális csomópont ötlete nem 
újkeletű. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÖSSZETARTOZÁS
A két polgármester más-más szavakkal, 
de külön-külön is üdvözölte a csomó-
pont kapcsán létrejövő együttműkö-
dést. László Tamás XV. kerületi polgár-
mester elmondta: noha a beruházás Új-
pesten valósul meg, a szomszédos ke-
rület számára fejlesztési szempontok-

ból szintén előnyös, továbbá a két vá-
rosrészt egy vasúti aluljáró kötné össze.

Wintermantel Zsolt hozzátette: 
az agglomerációból érkező forgalom 
csak akkor csillapítható, ha adottak 
hozzá az infrastrukturális feltételek.

– Jól látható, hogy az új város-
vezetés és a főpolgármester meny-
nyire másképp gondolkodik a kö-
zösségi közlekedés fejlesztéséről, így 
lendületet adva az infrastukturális 
fejlesztésekhez. Mint ahogy az a 
káposztásmegyeri intermodális cso-
mópont esetében is elmondható, a 
kerületek és a főváros közlekedési fel-

adatait együtt, összehangoltan lehet 
megoldani – fogalmazott Újpest pol-
gármestere.

HELYSZÍN MODULOKBÓL
Mint ismert, Wintermantel Zsolt kez-
deményezésére 2011-ben került a Fő-
városi Önkormányzat Közgyűlése elé 
a „Káposztásmegyer vasúti és egyéb 
fővárosi közösségi közlekedési fej-
lesztésének támogatása” című pro-
jekt, amely jelentősen érinti Újpest-
Káposztásmegyer közösségi közle-
kedését. A közgyűlés 2011. augusz-
tus végi ülésén 25 millió forintot sza-
vazott meg a tervezési és előkészíté-
si munkákra. A buszt, villamost, a le-
endő 3-as metrót és vasutat összekö-
tő csomópont a Megyeri út és a Külső 
Szilágyi út torkolatában jön majd lét-

re. A projekt szerint a csomópontban 
P+R parkolókat is létesítenek.

A polgármester hozzátette: fontos 
tudni, hogy a csomópont modulokból 
áll össze. Bár az összetevőket együtt ter-
vezték, azok egymás nélkül is megépít-
hetők. További várható fejlesztés még, 
hogy a majdani megvalósításkor újra-
gondolják a környék buszközlekedését. 

FEJLESZTÉSI FORRÁS
Végül, de nem utolsó sorban Újpest pol-
gármestere a rendezvény résztvevőit tá-
jékoztatta arról is, hogy a BKK 635 millió 
forintot nyert el európai uniós forrásból a 
3-as metró meglévő nyomvonalának fel-
újítására, valamint a Káposztásmegyerig 
történő továbbépítés érdekében elké-
szítendő megvalósíthatósági tanulmá-
nyokra.   M. ORBÁN ANDRÁS

Szombaton két eseményre is várja az Újpesti 
Piac- és Vásárcsarnok a vásárlókat. Sokak kéré-
sére március 23-án reggel 6 órától megnyílik a 
Piac-Placc, amely afféle bolhapiacként üzemel 
majd szombatonként a Duna sétányon.

Sokak kérésére március 23-án, szombaton in-
dul az Újpesti Piac-Placc vásársorozata az Újpesti 
Piac- és Vásárcsarnok szomszédságában, a Duna sé-
tányon. A vásár afféle bolhapiacként működik majd 

szombatonként, ahol az újpestiek otthon felesle-
gessé vált apróságaikat, használati tárgyaikat, ruha-
neműiket árusíthatják. Az árusításra jelentkezőket 
a Piacfelügyelőség várja személyesen, illetve a 370-
6448-as telefonszámon, már a mostani vásár előtt. 
A vásár természetesen nem csupán azokra számít, 
akik árusítani szeretnének. A régi, másoknak már 
feleslegessé váló tárgyak, holmik között válogatni, 
nézelődni legalább olyan élvezetes, mint áruba bo-

csátani azokat. Az Újpesti Piac-Placc szombaton-
ként reggel 6 és délután 14 óra között várja majd 
az újpestieket. A házirend a Piacfelügyelőségen, 
illetve a www.ujpest.hu/piacplacc weboldalon 
olvasható.

Most szombaton tíz óra tájban a gyermekeket és a 
felnőtteket húsvéti nyúlvárásra is hívják. A gyerme-
keket számtalan meglepetés várja, és nem maradhat 
el a már hagyományos ételkóstoló sem.  G. - B.

Együttműködés, nem 
csupán megállapodás
Ünnepélyes keretek között írta alá a káposztásmegyeri 
intermodális csomópont tervezését valamint Újpest és a 
XV. kerület együttműködését szabályzó dokumentumot 
László Tamás, a XV. kerület polgármestere és Wintermantel 
Zsolt. Újpest polgármestere szerint a beruházással a két, 
közös múltra visszatekintő városrész kapcsolata is fejlődik.
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Szombaton piacnapra fel!

TALÁLKOZÁSOK MEGYEREN IS
Újabb állomásához érkezik a feb-
ruár 17-én útjára indult Találko-
zások programsorozat. Ezúttal a 
húsvét jegyében tölthetnek el egy 
vidám és hasznos délutánt a nyug-
díjasok az Őszkacsintó Idősek 
Klubjában.

A Találkozások soron következő 
programja március 26-án 13 óra-
kor veszi kezdetét a Nagyszomba-
ti utca 17. szám alatt található intéz-
ményben, ahol húsvét alkalmából kis-
diákok köszöntik az időseket, a hímes 
tojások átadása után pedig kötetlen 
beszélgetés veszi kezdetét. Mindeköz-

ben a program nem feledkezik meg a 
nyugdíjasok egészségéről sem, ugyan-
is a délután során vérnyomás- és vér-
cukorszint-mérés is lesz.

Ahogyan a február 21-i Újpesti 
Napló hasábjain beszámoltunk róla, 
a Találkozások programsorozat feb-
ruár közepén indult útjára azzal a 

céllal, hogy az idősek egy hasznos, 
mégis jókedvű délutánt töltsenek 
együtt. A valamennyi újpesti nyug-
díjasházat felkereső rendezvénysoro-
zat egyben jó alkalom arra is, hogy 
az idősek találkozhassanak és beszél-
gethessenek a választókerületek kép-
viselőivel. M. O. A. 

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



Az utóbbi időben is több panasz, meg-
keresés érkezett szerkesztőségünkbe, 
amelyekből kiderült: a kutyapiszok-problé-
ma továbbra is napi gondot okoz az újpestieknek. 
Számos intézkedés született az elmúlt időszakban: 
sorra nyíltak és nyílnak a kutyafuttatók, egyre több 

a kutyaürülék-gyűjtő szemetes, a gyűjtőzacskó, il-
letve sűrűsödtek a kutyapiszok felszedését célzó el-
lenőrzések. Úgy tűnik, ez mégsem elég. Elhatároz-
tuk, körbenézünk, hogy mit gondolnak az újpesti-
ek, kutyagazdák és nem kutyások, valamint a szak-
emberek, vajon látnak-e változást ezen a területen?

Az Újpesten élő Tóth Krisztina két kutyus – egy 
öt- és egy nyolcéves – gazdája.

– A nyolcvanas évek óta tartok kutyát, akkoriban 
kevés állat élt Újpest-szerte, így érthetően még nem 
okozott égető problémát a köztéren hagyott ürülék 
– így Tóth Krisztina, aki szerint neki természetes, 
hogy felszedi kedvencei után a kutyapiszkot. Annál 
is inkább, mivel maga is ott sétáltatja a kutyákat, 
ahol él, és nem szeretné, ha bárki belelépne a ku-
tyagumiba. – Még több kihelyezett ürülékgyűjtőre 
és -zacskóra lenne szükség, de legtöbbet a fi gyelem-

felkeltő és elrettentő táblák jelente-
nének a köztereken – véli Tóth 

Krisztina.
Madarász Csilla koráb-

ban már az önkormány-
zatnak is jelezte pana-
szát, miszerint a Szi-
geti–Závodszky–Deák 
utca és a Pécsi Sándor 
sétány környékén na-

gyon sok kutyapiszok ta-
lálható, amit jelzése sze-

rint főként a máshonnan ér-
kező kutyások hagynak ott. Maga 

is ebtulajdonos, és úgy véli, a kutyatar-
tás nemcsak örömmel, de felelősséggel is jár, saját 
állatunkkal, de másokkal szemben is. Mint mond-

ja: maguk a kutyák is megbetegedhetnek az elha-
gyott ürüléktől.

– Szerintem egy állattartónál alapvető, hogy 
eteti-itatja, orvoshoz viszi kedvencét, miként az 
is, hogy összeszedi a kutyapiszkot utána. Ez utób-
bi sajnos még nem teljesül, ugyanis tíz kutya-
tartóból nyolcan nem szedik össze a kis halmo-
kat – ad hangot véleményének Dornyi Gyula, aki 
Káposztásmegyeren él, s nem kutyatulajdonos.

Mint mondja: bár közvetlenül a házuk mellett van 
kutyafuttató és ürülékgyűjtő szemetes, ennek ellené-
re rendszeresen talál elhagyott kutyagumit.  G.R.

Dr. Horzsa Éva gyermekorvos szerint a kutyapi-
szok a különböző bélférgek, baktériumok mi-
att okoz gondot, s különösen a gyermekek-
re veszélyes. A toxocaraparazita akár életve-
szélyes tüdőgyulladást, agyhártya- és agyvelő-
gyulladást, szélsőséges esetekben vakságot is 
okozhat, de rendszeresen előfordulhat, hogy 
szalmonellát kapnak el a kisgyerekek.

– A kutyaürüléket igazából veszélyes anyag-
ként kellene kezelnünk, mivel tartalmaz az em-
berről állatra, illetve állatról emberre terjedő 
fertőzést – mondja dr. Koleszár István állator-
vos. – Káposztásmegyeri állatorvosként úgy lá-
tom, a helyi állattartók nagy része összegyűjti 
a kutyapiszkot, tehát elindult egy pozitív folya-
mat. Mi a Rex Kutyaotthon Alapítványnál fon-
tosnak tartjuk, hogy már gyermekkorban el-
kezdjük a felelős állattartásra nevelni a gyere-
keket, hiszen csak így változtathatunk egy tár-
sadalom alapszemléletén.
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Szemléletváltás 
a felelős 
állattartásért
Az újpestiek és az önkormányzat 
számára is komoly gondot, a kutya-
tartók és a nem kutyások között pe-
dig évről évre fellángoló vitát okoz a 
köztereken hátrahagyott kutyaürü-
lék. Abban minden érintett egyetért, 
hogy nem egyszerű megoldást talál-
ni a problémára, a változáshoz 
ugyanis teljes szemléletválto-
zásra van szükség. Látszik, 
hogy még sok a teendő, 
de az önkormányzat szá-
mos előremutató kezde-
ményezéssel igyekszik a 
helyzeten javítani. 

Új parkoló 
épül
Új parkoló kialakítása folyik az Ugró 
Gyula soron. A fejlesztést azért vált 
szükségessé, mivel a Szűcs Sándor Ál-
talános Iskola és a Dalos Óvoda előt-
ti útszakasz mindkét oldalát a reggeli 
és a délutáni órákban is autók foglal-
ják el, akadályozva ezzel a forgalmat. 
A hamarosan igénybe vehető parko-
lóhelyek tehermentesítik az Erdősor 
utcai parkolót és a fekvőrendőrökkel 
együtt biztonságosabbá teszik a köz-
lekedést. A munkálatok várhatóan 
két héten belül befejeződnek.

Újpest-szerte folytatódik a kutyafuttatók létesítése. Az elmúlt héten a Szabadság 
parkban kezdődtek meg a munkálatok, jelenleg éppen a betonozásnál tartanak. Az 
Újpesti Közhasznú Foglalkoztatási Osztály tájékoztatása szerint a több mint hat-
száz négyzetméteres területen két héten belül befejeződhet a kutyafuttató kialakí-
tása, amelynek lezárásaként különböző játékokat is elhelyeznek az állatok számára.

Mint ismert: a közelmúltban megváltoztak az állattartási szabályok, 
amelyekbe beletartozik, hogy szankcionálják a póráz nélküli kutya-
sétáltatást, valamint az is, hogy az állatokat csak az arra kijelölt he-
lyen, azaz a kutyafuttatókon lehet szabadon engedni. Az ürülék el 
nem takarítását szintén megnövelt bírsággal sújthatják.



Regényes gyerek- és fi atalkor után a Baromfi ipa-
ri Országos Vállalat Tollfeldolgozó Üzeménél dol-
goztam húsz évig, ahonnan műszaki vezetőként 
jöttem el, amikor a vállalat Kecskemétre költö-

zött. 1972 tavaszán nyitottunk meg itt a Nádor 
utca és a Mátyás tér sarkán. Akkoriban rengeteg 
szolgáltató, kereskedő, afféle igazi kis bolt sorako-
zott egymás mellett Újpesten – mesél a kezdetek-
ről Kovács Árpád. 

Mint mondja, régen annyi munkájuk volt, hogy 
éjjel-nappal dolgoztak. Sokszor még házhoz is jár-
tak Újpestre, Fótra. Ekkor még igazi jó alapanyag-
ból készültek a párnák, a paplanok. Később a dun-
nákat dolgoztatták át paplanná, majd lassan azok 
is „kimentek a divatból”. Pedig egy jó toll, legyen az 
párnában vagy paplanban, akár tíz évig is kitart, és 
aki próbálta, az tudja, egészen más érzés egy ilyen 
ágyneműben feküdni. Egy jó pehelypaplan ugyanis 
odasimul, az tökéletes – avat be minket a titokba 
az idős mester. Aki szereti a jót, és meg is tudja fi -
zetni, az még ma is ragaszkodik a tollhoz.

– Paplankészítéssel én egészítettem ki a szol-
gáltatásaink körét. Fóton van a műhely, ez ugyan-
is helyigényes elfoglaltság. Régebben volt olyan, 
hogy a férjemmel hetente 15-20 paplant is legyár-
tottunk. Mára sajnos visszaesett a forgalmunk. Ki-
szélesítettük a tevékenységünket, így ágynemű- és 
ruhatisztítást is vállalunk – veszi át a szót a mes-
ter lánya, Szabó Pálné Ildikó, aki üzletvezetőként 
is édesapja nyomdokaiba lépett. – Édesapám 
nem hagyományos nyugdíjas, közel a nyolcvan-
hoz sem. Igazi ezermester, aki nem csupán a há-
tunk mögött látható tolltisztító gépet készítette 
el és tartja karban még most is, de a mai napig fo-
lyamatosan tesz-vesz otthon, mindent maga vé-

gez el a ház körül – mondja tisztelettel és szere-
tettel Ildikó.

– Már évekkel ezelőtt átadtam a lányomnak a 
bolt vezetését, ami egyre nehezebb feladat. Igaz, 
ennyi ideig is csak úgy tudtunk fennmaradni, hogy 
nem a gyors meggazdagodás volt a célunk. Egy üz-
letet csak becsületesen lehet fenntartani ma is. 
Csak azt vállaljuk el, amit a legjobb tudásunk sze-
rint el is tudunk végezni. Ennek köszönhető talán, 
hogy az elégedett újpesti vendégek egymásnak ad-
ták a címünket, s évtizedek óta visszajárnak – zár-
ja a beszélgetést Kovács Árpád.  G. R.

A tolltisztító címe: IV., Nádor u. 33/a. 
Telefon: 380-4710.

Made in 
Újpest

Szakmai tudás 
és becsület   
Kovács Árpád több mint negyven éve 
nyitotta meg tolltisztító-paplanos 
műhelyét a Mátyás tér sarkán. Azt 
mondja: annak idején nem gondol-
ta volna, hogy ennyi idő múlva is itt 
lesznek még. A kis üzlet évtizedeken 
keresztül nyújtott szerény, de biztos 
megélhetést a családnak. Az újpesti-
ek pedig évtizedek óta visszajárnak.

A 10-es villamos
az Újpesti 
Naplóban 8. rész

Hajók, híd 
és nagyvilág 
A szobor mögött a nagy placcot egy elég otromba 
körhinta, egy fából készült forgó dob tette játszótér-
ré, amelyre forogtában, menet közben lehetett fel-le 
ugrálni. Az volt benne a pláne! De azonkívül semmi. 
Csak a nagy tér, fehér murvával felszórva. Egy szint-
tel lejjebb két pad, távol, egymással szemben. Itt foly-
tak a fociderbik kiskapura, ha elegen voltunk a „pálya” 
méretéhez, és nem volt ott a parkőr hegyes végű, vé-
kony fémbotjával, amelyre a lehullott leveleket, papí-
rokat szurkálta fel. Mert ha ott volt, akkor maradt a fel-
ső szint, ahol a kapukat négy táskakupac jelentette, és 
a játékteret a játszók számához alakítottuk.

És a két nagy, sárga házban laktak a lányok, a 
hajdanvolt diákrajongások. Bármikor fel tudom 

idézni arcukat, alakjukat, köpenyük suhanását, lép-
teik zenéjét. Bánkuti Mari, Sziráki Marcsi, később a 
Mahart-házból Polónyi Ildikó. Az első szerelmek… 

A hajósok háza elé, érdekes módon, nem a „Pus-
kás Öcsis” park ikerpárját alakították ki, ami logikus 
és esztétikus is lett volna, hanem az üres, gazos te-
lekre, amelyen néha cirkusz vagy vidámpark ütött 
tanyát, odanyomtak három toronyházat, és a kerü-
let telekkönyvében utcanevet adtak neki. Ez a há-
rom toronypanel lett korai előfutára annak, hogy 
ma mindenhova lakóparkot akarnak építeni, ahova 
lehet, sőt, oda is, ahova nem. Nincs rá hely? Majd 
csinálnak! A mi időnkben a lakótelepekkel volt így 
az ország, de az szociális szükségletnek számított. 

Újpest hangulata, atmoszférája meg is itta a levét 
rendesen. Örök időkre. 

De már oda is értünk a lenti megállóba az Árpád út 
végén, ahol a 10-es vonala elvált az 55-östől, onnan a 
„nagy testvér” meg a busz a belső, az angyalföldi Váci 
útra kanyarodott, a Kocsiszín, a hajógyár meg a Láng 
irányába. A 10-es meg a külső Váci útra, ahol nem lehe-
tett panaszkodni, hogy ne lettek volna munkahelyek. 

De előbb nézzünk körbe, hiszen itt nagyon jól 
látható Újpest földrajzi fekvésének sajátossága, 
hogy természetes határai vannak! A kereszteződés-
től balra a vasút a vasúti híddal, mögötte a remíz, a 
villamosgarázs. Előtte a „kis” Duna, azaz a téli kikötő, 
a szigeten meg a hajógyár. Az újpesti vasúti hídnak 
már a kishídja is új világot nyitott meg előttünk: leg-
többször bringára fel, de akár gyalog is, a bivalyerős 
traverzek között, amelyektől olyan zömöknek érző-
dik távolabbi folytatásához képest. Hát irány a Szú-
nyog-sziget, amely nekünk a hajógyáron túl már való-
ságos vadregénynek számított. Erdővel és kellemes, li-
getes partszakasszal. De a nagyhídon Aquincum vagy 
a Római-part felé lehetett menni, vagy tovább, akár 
egészen Szentendréig. 

Mi leginkább a Rómait vettük célba, a csónakhá-
zak és az üdülők hangulatos világát, aztán kishajóval 
vissza a Tungsram strandhoz és a 10-es villamoshoz.
 RÉTI JÁNOS a www.tizesvillamos.hu szerzője

„Mi leginkább a Rómait vettük célba…”

„Az elégedett újpestiek egymásnak adták a kilincset…”
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Keresztutat szervez már-
cius 23-án 15 órakor a 
Regnum Christi. A kálvá-
riamenet az Oktogontól a 
Hősök teréig halad majd.

Több mint tíz éve rendezte első ke-
resztútját Budapesten a Regnum 
Christi. Az volt a céljuk, hogy meg-
mutassák a budapestieknek a húsvét 

valódi értékét, lényegét, tanúságot te-
gyenek a hitük mellett.

– A Várban szerveztünk először ke-
resztutat, ahol fi atalok játszották el 
passiójátékként a kálvária állomásait. 
De 2009-re olyan sokan lettünk, hogy 

kiszorultunk onnan, és már negye-
dik éve rendezzük az Andrássy úton 
– mondta Csernus László, az esemény 
főszervezője.

Mindegyik stációnál egy-egy család 
elmélkedik, és mond el a saját életé-
ből egy – az adott stációhoz köthető 
– személyes példát. A keresztutat sza-
badtéri szentmise zárja a Hősök terén. 

Ozsváth Kálmán, az Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szövetség (IKSZ) 
Észak-Pesti Szervezetének elnöke már 
harmadik alkalommal vesz részt az 
Andrássy úti kálvárián.

– Nagyon fontos számomra a nagy-
böjti időszakban a lelki megújulás. 
Egy keresztút pedig alkalmas erre. 
Fontos abból a szempontból is, hogy 

a város szívében te-
hetünk tanúságot 
krisztusi hitünkről. 
Az Andrássy utat 
végre nemcsak fel-
vonulásokra, poli-

tikai demonstrációkra használják az 
emberek, hanem most, idézőjelesen, a 
hitünkért demonstrálhatunk. Egy ke-
resztény embernek kötelessége a ta-
núságtétel. Az a tapasztalatom, hogy 
évről évre egyre többen vesznek részt 
ezen a programon – mondja. 

Tavaly körülbelül kétezer ember 
vett rész a keresztúton, és a szervezők 
remélik, hogy idén még többen lesz-
nek. Természetesen minden újpestit is 
szeretettel várnak.  J. M.
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A mi játszóterünk
Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet A mi ját-
szóterünk címmel. Célunk, hogy az újpesti játszóte-
reket használó közösségek maguk válasszák ki a ját-
szóterükhöz leginkább illő nevet. 

Példaként három játszóteret neveztünk el. Így lett 
Káposztásmegyeren Bőröndös Játszótér és Homoktö-
vis Játszótér, valamint az Ősz utca–Rózsa utca találko-

zásánál az Őszirózsa Játszótér. Az ötletes nevek mellett 
várunk olyan kedves, emlékezetes játszótéri történe-
tet, amelyet örömmel megosztanának Újpest polgára-
ival. Javaslataikat, történeteiket eljuttathatják hozzánk 
március 13-tól egy online kitölthető űrlapon keresz-
tül (ujpest.hu/jatszoter), valamint leadhatják szemé-
lyesen az Újpesti Ajándékboltban (István út 17–19.) 
március 31-ig.

Az elnevezésre váró játszóterek listája előző lapszá-
munkban és a www.ujpest.hu weboldalon olvasható.  

Húsvét előtt       
Keresztút 
az életért

Sporttáborok 
az aktív nyári 
szünetért

– A gyermekek lételeme a 
sport, a mozgás. Szerencsére 
az iskolákban elindultak a min-
dennapos iskolai testnevelés-
órák, ám hogy életükből nyá-
ron se maradjon ki a mozgás, 
sporttábort szervezünk szá-
mukra. Ilyenkor egyébként is 

nagyon sok szülőnek, családnak nehéz megoldani a gyer-
mekek elhelyezését. Ezen szeretnénk segíteni. Speciális tá-
boraink során nagy hangsúlyt fektetünk a mozgáskoordi-
náció és az egyensúlyérzék fejlesztésre, az alapkészségekről 
ugyanis köztudott, hogy mekkora hatással vannak a kon-
centráció és a tanulás fejlődésében – mondja a táborokat 
szervező Fit Forma Stúdió Újpest tulajdonosa, dr. Csomai 
Zita orvos-természetgyógyász, életmód-tanácsadó és te-
rapeuta.

Mint mondja, tartalmas foglalkozásokat kínálnak a tá-
borok alatt, amelyeknek a fele a mozgásról szól, sorjáték, 
labdajáték, körjáték, koreografált táncóra várja a gyere-

keket. A fennmaradó időben pedig akit a nyelvtanulás, 
-gyakorlás érdekel, anyanyelvű angol- vagy némettanár-
ral gyakorolhat, akit pedig a kézművesség jobban leköt, 
barkácsfoglalkozásokon vehet részt, mindezt játékos for-
mában, sok sétával, mesével, játékkal.

– A „zöld” szemlélet jegyében környezetvédelmi tábort 
is szervezünk az érdeklődőknek. A benti foglalkozásokon 
kívül mintegy háromszáz négyzetméteres udvarunkon 
szabadtéri programokat is kínálunk a gyerekeknek – teszi 
hozzá a létesítmény vezetője. (x)

K
épünk illusztráció

Az újpestieknek a szolgáltatásainkból, 
-10% kedvezményt biztosítunk 

a kupon felmutatása után.





árcius 22-én a víz világ-
napját ünneplik szerte a 
világon 1992 óta. A célja, 

hogy felhívja az emberek fi gyelmét 
a víz fontos szerepére az életünk-
ben, hiszen létkérdés, hogy megóv-
juk a Föld vízkészletét. Ebből az alka-
lomból és hasonló céllal látott ven-
dégül közel 250 újpesti gyermeket 
az Aquaworld élményfürdő Újpest 
Önkormányzata és az Újpesti Cseriti 
szervezésében.

A kisdiákok előbb elméleti, majd 
tapasztalati úton ismerkedhettek a 
vízzel. Juhász Szabolcs, az élményfür-
dő igazgatója tartott bevezetéskép-
pen ismeretterjesztő előadást, majd 
önfeledt fürdőzés következett.

– Próbáltam elmondani, megtaníta-
ni a gyerekeknek azt, hogyan kell a vize-
ket, fürdőket biztonságosan használni. 
Tisztelni kell a vizet, és akkor kisebb a 
balesetveszély. Mi Magyarországon sze-
rencsések vagyunk, hiszen nagy vízkész-
let áll a rendelkezésünkre. De ezt a víz-
készletet unokáinknak is meg kell őriz-
nünk. Azaz a környezetvédelem min-
den szempontját fi gyelembe véve, tu-
datosan kell használnunk. Takarékos-
kodnunk kell a vízzel, mert ez az állapot 
nem fog örökre fennmaradni. Ez nagy 
felelősség – mondta Juhász Szabolcs.

Az élményfürdő a víz világnapján 
is előadásokkal, prezentációkkal, kü-
lönleges programokkal várja az ér-
deklődőket. J. M.

Újpesten közel háromszáz elneve-
zett közterületet találunk. Soro-
zatunkban arról kérdeztük az új-
pestieket, tudják-e, kiről, miről 
kapta a nevét az utca, ahol ott-
honuk található. Ezen a héten 
Káposztásmegyeren, a Bőröndös ut-
cában jártunk, a száz évnél is idő-
sebb utcák után egy „fi atalban”. 

A Bőröndös utcában a hűvös idő-
ben két kisgyermekét terelő anyuka 
szabadkozik: nemrég költöztek ide, 
még csak ismerkednek a környék-
kel. Azon, hogy miért Bőröndös az 
utca neve, nem gondolkodott el, le-
het, hogy foglalkozásra utal. Moso-
lyogva említi vidéken élő szüleinek a 
véleményét, akik hallván a lakáscse-
réről, az utcanevet megtudva tréfá-
san kérdeztek vissza: akkor bőrönd-
ben fogtok élni? 

Egy idősebb úr közel jár a megfej-
téshez: – Valahol olvastam arról, hogy 
régi, ma már kihalt szakmák képviselő-
inek állítottak a lakótelep építésekor az 
utcaelnevezésekkel emléket – mondja.

A lakóházak előtt 
álló templomépület 
a református egyház 
szolgálatában áll. 
Zámbó András a lel-
késze, ismeri a kör-

nyéket is, mint a tenyerét. 

– Amikor 16 éve ideköltöztünk, ér-
deklődve néztük az utcaneveket. Úgy 
tudjuk, hogy az újpesti iparosok né-
hány jellegzetes „bőrös” szakmájá-
ról kapta nevét néhány utca: a Cser-
ző, a Szíjgyártó, a Bőrfestő és a Bőrön-
dös… Mi is jó néhány bőrönddel köl-
töztünk ide a református templom-
házba. A Biblia „jövevénynek” neve-
zi az embereket. Átutazók vagyunk. 
Hiába akarunk berendezkedni itt a 
Földön, végül mindnyájan megha-
lunk, és semmilyen vagyont nem vi-
hetünk magunkkal. Az Isten által ké-
szített örök honba csak értékálló hol-
mi mehet. Jól tesszük, ha bőröndünk-
be csak üdvösséget és szeretetet cso-
magolunk – szól a helytörténet mellé 
a lelkészi útmutató. B. K.

Idézzük az Újpesti utcanévlexikont: „Bőrön-
dös utca (Káposztásmegyer, 1985). Járműtelep 
utca 5.-től a Külső Szilágyi utca 54.-ig. Az elne-
vezés Újpest egykori bőriparára emlékeztet.” 
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Utcáról utcára

Bőröndös utca

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
ÚJPESTEN
� 55 nő, 55 szín. Képzőművészeti 
kiállítás. Megtekinthető március 
24-ig, naponta 11–18 óra között, 
szombaton 9-től 18 óráig. Hétfő: 
szünnap. Csoportos látogatás 
bejelentése: 379-3114. Újpest 
Galéria.
� Fotó-szintézis. Slezák Ilona, 
Simó Szabolcs és Somfai Sándor 
művei. Megtekinthető március 
24-ig, 9-től 18 óráig az Ifjúsági 
Házban, Új Galéria.
� Parafrázisok a gyermeki látás-
mód tükrében. Módszertani kiál-
lítás az általános iskolák módszer-
tani anyagából. Megnyitó: március 
25-én, 17 órakor. Megtekinthető: 
mindennap 9-től 18 óráig, április 
14-ig. Ifjúsági Ház, Új Galéria

HETI PROGRAMNAPTÁR
Március 21., csütörtök
OVIS SZÍNHÁZ
� 9.30: Egyszer egy hétpettyes kati-
cabogárka. A Nefelejcs Bábszínház 
előadása. Lóverseny téri Közösségi Ház

ISKOLÁSOKNAK
� 14.00–15.30: Játssz-óra. Sokféle 
játék, kézműveskedés. Ifjúsági Ház

Március 22., péntek
ISKOLÁSOKNAK
� 14.00–15.30: Jeles napok – hús-
véti locsolkodás. Ifjúsági Ház
� 15.00: Nádas József-szavalóverseny. 
Könyves Kálmán Gimnázium

ZENÉS EST
� 18.00: Örömzene az Impulse 
zenekarral, Rónai Orsi énekessel, 
közben jam session. Ifjúsági Ház

Március 23., szombat
KLUB, TÚRA
� 7.15: A Bagoly Klub túrája a 
Pilisszentkereszt–Kevély-nyereg–
Pilisborosjenő útvonalon, előzetes 
jelentkezéssel. Ifjúsági Ház

HAGYOMÁNYŐRZÉS
� 10.00: Húsvéti nyúlvárás meg-
lepetésekkel és ételkóstolóval. 
Újpesti Piac- és Vásárcsarnok

BABASZÍNHÁZ
� 10.00–11.30: Dúdoló. Az Esztrád 
Színház előadása 0-tól 4 éves korig. 
Lóverseny téri Közösségi Ház

EGÉSZSÉG, EZOTÉRIA
� 10.00–18.00: Egészség- és 
ezotérianap. Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház

GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00–16.00: A víz világnapja 
és húsvétváró családi nap. Rex 
Állatsziget

KONCERT
� 18.00: A Koncertmuzsika Zenekar 
hangversenye. Ifjúsági Ház

ONLINE JÁTÉKOK
Reggeltől ebédig: Internet Fiesta 
a Király utcai Könyvtárban. 
„Amikor nem szól rád senki” –
játék weboldalak cseréje. Emeleti 
e-olvasóterem

Március 24., vasárnap
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00: Tavaszköszöntő. Gyermek-
táncház a Bem Néptánc-együttessel. 
Az NKA támogatásával. Ady Endre 
Művelődési Ház
� 10.30: Zene–Tér–Kép-bérlet. 
Interaktív zenedélelőtt 7-től 11 
éves gyermekek számára, a MÁV 
Szimfonikus Zenekarral. Rézfúvós 
hangszerek. (További előadás: 
április 14-én és május 5-én.) Ady 
Endre Művelődési Ház

ZENÉS EST
� 17.00–21.30: Hétvégi Randevú 
a Szilver zenekarral. Ady Endre 
Művelődési Ház

Március 25., vasárnap
ISKOLÁSOKNAK
� 14.00–18.00: Húsvéti készülődés. 
Előzetes jelentkezéssel. Ifjúsági Ház

Március 27., szerda
� 16.00–18.00: Vásárlás az 
interneten. Internet Fiesta, gya-
korlati oktatással, előadással. 
Király utcai Könyvtár

Március 28–29., 
csütörtök–péntek
TAVASZI SZÜNETRE
� 10.00–12.00: Kézművesprog-
ramok a tavaszi szünetre. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház
� 10.00–12.00: Tavaszi szünete-
lő. Ifjúsági Ház

Fürdőzés elméleti ismeretekkel 
Már számos alkalommal látott vendégül újpesti gyere-
keket az Aquaworld élményfürdő. A március 18-i meg-
hívásnak ezúttal a víz világnapja volt az apropója. 

M



A kitüntetettek között újpestiek és 
olyanok is vannak, akiknek élete – csa-
ládjának és munkájának köszönhetően 
– összefonódik a várossal. A köztársa-
sági elnök a Magyar Érdemrend közép-
keresztje a csillaggal kitüntetést ado-
mányozta Széles Gábor újpesti születé-
sű üzletembernek. 

A Magyar Érdemrend középkereszt-
je kitüntetést vette át Trogmayer Ottó 
Széchenyi-díjas muzeológus, régész, a 
történettudomány kandidátusa, Új-
pesten élő nyugalmazott egyetemi ta-
nár. Szintén a Magyar Érdemrend kö-
zépkeresztjét vette át Dunai Antal lab-
darúgó, olimpiai bajnok, szakedző, az 
Újpesti Dózsa örökös bajnoka, továb-
bá Széles Sándor úszószakedző, az UTE 
olimpiai- és világbajnokának, Gyurta 
Dánielnek a mestere.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(polgári tagozat) elismeréssel tüntet-
ték ki az Újpesten élő dr. Fricz Tamás 
politológust, a Civil Összefogás Fórum 
alapítóját. 

A Magyar Bronz Érdemkereszt (pol-
gári tagozat) kitüntetést vette át az Új-
pesten élő ifj. Szabó László szakedző, a 
szentendrei Kossuth SE. úszószakosztá-
lyának vezetőedzője, a Lakkozó Utcai 

Általános Iskola korábbi tanára, szá-
mos újpesti tanítvány mestere. 

Érdemes Művész elismeréssel díjaz-
ták Erkel László Kentaurt, Erkel Tibor-
nak, Újpest díszpolgárának a fi át, Jászai 
Mari-díjas díszlet- és jelmeztervezőt.

A közigazgatási és igazságügyi mi-
niszter Miniszteri Elismerő Oklevelet 
adományozott huzamos időn át vég-
zett szakmai munkája, valamint a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
um eredményes működése szempont-
jából fontos szakmai feladat végrehaj-
tásában szerzett érdemeinek elisme-
réseként Keszthelyi Ilonának, a Buda-
pest Főváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Igazga-
tási Főosztály Anyakönyvi Osztálya ve-
zetőjének.

Gratulálunk!

Kitüntetések 
március 15. 
alkalmából 
Nemzeti ünnepünk alkal-
mából állami kitüntetése-
ket adtak át március 15-e, 
az 1848–1849-es forrada-
lom és szabadságharc kez-
detének, a modern par-
lamentáris Magyarország 
megszületésének napja al-
kalmából. 
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Keszthelyi Ilona Navracsics Tibor 
minisztertől vette át az elismerést

Fotópályázat

Újpesti Élet-képek
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. 
2013-ban is meghirdeti fotópályázatát Újpesti 
Élet-képek címmel. A pályázatra hivatásos és 
amatőr fotósok jelentkezését egyaránt várják 
a kiírók, a pályamunkák a fotográfiai műfajok 
széles skáláján mozoghatnak.

Díjak: 
I. díj: 50 000 Ft értékű utalvány
II. díj: 30 000 Ft értékű utalvány
III. díj: 20 000 Ft értékű utalvány

Három kategóriában lehet pályázni:
�  Hírek. A pályázók újpesti híreket, hírértékű esemé-

nyeket örökítsenek meg a fotográfia eszközeivel.
�  Események. A pályázók újpesti eseményekről, 

rendezvényekről, műsorokról, illetve a résztve-
vőkről készített pillanatokat örökítsék meg a 
fotográfia eszközeivel, amelyek a nagyközönség 
számára is érdekesek lehetnek.

�  Közterek. A résztvevőktől az újpesti közterek-
ről, épületekről, tájakról várnak felvételeket.

A pályázati anyagok beadása digitális formá-
ban, regisztrációt követően lehetséges. A pálya-
műveket 2013. július 1-től 5-ig várják a pályázat 
kiírói. A pályaműveket szakemberekből álló zsűri 

értékeli, több fordulóban. A legjobb pályaművek-
ből kiállítás nyílik 2013. augusztus 29-én, az 
Újpesti Városnapok programsorozatának esemé-
nyeként, s ekkor kerül sor a díjátadóra is. 

A részletes pályázati kiírás a 
www.ujpest.hu/fotopalyazat oldalon található. 

– Bizony, elérzékenyültem, amikor megkaptam a meg-
hívót az ünnepségre – mondta az Újpest örökös baj-
noka. – Először arra gondoltam, milyen jó, hogy még 
mindig nem felejtettek el, aztán arra jöttem rá, hogy 
biztosan tettem érte valamit a pályafutásom során.

Dunai alig tizennyolc évesen mutatkozott be az 
NB I.-ben, a Pécsi Dózsa színeiben, és a tokiói olim-
piai tornán aranyat nyert keretnek is a tagja volt.

– Sajnos Tokióban nem léphettem pályára, pedig 
nagyon számítottam rá. Aranyérmes lett a csapat, 

nekem viszont nem adtak érmet, amit máig nagyon 
fájlalok. 

Nem sokkal később – a legendás futballista, Bene 
Ferenc hatására – az újpesti lila-fehéreknél találta 
magát. Zsinórban hétszer nyerték meg a magyar baj-
nokságot, olyan legendákkal rúgta a labdát egy csa-
patban, mint Bene, Zámbó, Göröcs vagy éppen Fazekas 
László. Aktív pályafutása után Spanyolországban tíz 
évig dolgozott. A Xerez, a Real Betis, a Castellón, a 
Real Murcia és a Levante csapatait irányította. 

Edzőként egyik legnagyobb sikerét a magyar olimpiai 
válogatottal érte el, a gárda ugyanis kiharcolta a rész-
vételt az 1996-os atlantai ötkarikás játékokra.

Dunai ma is aktív szereplője a magyar labdarú-
gásnak, a Magyar Labdarúgó Szövetség tanácsadója 
és a Magyar Olimpiai Bizottság tagja.

 GERGELY GÁBOR

Bárdos Tamás korábbi 
pályázó fotója 

Dunai Antalt, az Újpest örökös bajnokát 
a köztársasági elnök tüntette ki
Az Újpesti Dózsa olimpiai bajnok labdarúgója március 14-én Áder János 
köztársasági elnöktől vette át a Magyar Érdemrend középkeresztje kitünte-
tést a Parlamentben. Az egykori csodacsatár akár születésnapi ajándéknak 
is tekinthette az elismerést, hiszen Dunai Antal lapunk megjelenése napján 
ünnepli hetvenedik születésnapját.

Dunai Antal
az ÚKTV

stúdiójában



Tisztelt Újpestiek! A Fidesz március 
16-án megkezdte aláírásgyűjtő 
akcióját a rezsicsökkentés megvé-

dése érdekében. Az újpesti Fidesz irodájában 
az alábbi időpontokban tölthetik ki az íveket: 
hétfőtől-péntekig 11-18 óráig. Helyszín: 1042 
Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-09-05

FIDESZ–MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők április 8-án, 
hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvise-
lők április 8-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-0905. 
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányza-
ti képviselők április 15-én, hétfőn 17-től 18 
óráig; Bartók Béla önkormányzati képvise-
lő április 9-én, kedden 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. 
Tel.: 369-0905. Dr. Szabó Béla önkormány-
zati képviselő március 25-én, hétfőn 18-tól 
19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., 
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

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

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

ÚJPESTI LáMPás KLUB… 
A KÖZLEKEDÉSRŐL

Vonatok, autók, repülők, hajók, BKK és 
BKV, metró egy-két-há’-négy, Alstrom 
metró, Combino villamos, kigyulladó 
buszok, Görgey út, körforgalom és min-
den, ami a résztvevőket érdekli! A nyilvá-
nos beszélgetés vendége Pongrácz 
Gergely, a BKK igazgatótanácsának tagja, 
közlekedésmérnök-közgazdász. Időpont: 
2012. április 3., szerda 18 óra. Helyszín: 
Újpesti LMP-iroda, István út 22.

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati képvise-
lő (LMP), fenntartható fejlődési tanácsnok 
fogadóórája minden szerdán 18-19 óra 
között, vagy előzetes egyeztetés alapján 
bármikor.

Újpesti LMP-iroda: 1041 Bp., István út 
22. Tel.: 06-20 390-0566. E-mail: ujpest@
lehetmas.hu. Honlap: ujpest.lehetmas.hu. 
Facebook.com/LMPujpest

MEGHÍVÓ
A „Ki mit tud?” rendezvénysoro-
zat következő előadása március 

26-án, kedden 10 órától lesz az Újpesti 
Polgár Centrumban (IV., Árpád út 66.). A 
rendezvényre a belépés ingyenes. A prog-
ramsorozat fővédnöke: Kiss Péter ország-
gyűlési képviselő és dr. Trippon Norbert, 
az MSZP kerületi elnöke.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselő 
előzetes, telefonon történt egyeztetés 
alapján – a 06-20 518-7830-as telefonszá-
mon – bármikor; Belán Beatrix önkor-
mányzati képviselő előzetes, telefonon 
történt egyeztetés alapján – a 369-4205-ös 
telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig 
hívható – bármikor; Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselő minden hónap első 
hétfőjén 17-től 18 óráig az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 

Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első szerdáján 17 órá-
tól 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. 

P Á R T H Í R E K
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Újpestért 
Egyesület

F E L H Í V Á S

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének
7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján
MEGHIRDETI AZ ÚJPEST GYERMEKEIÉRT DÍJ

elnyerésére vonatkozó felhívást.

„Újpest Gyermekeiért” díj annak a személynek 
adományozható, aki az újpesti gyermekek ellátásá-
ban, védelmében, nevelésében, oktatásában, közössé-
geik segítésében, szabadidejük hasznos, értelmes eltöl-
tésében, sportolásuk segítésében végzett magas szín-
vonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységé-
vel jelentős mértékben hozzájárult az újpesti gyerme-
kek életének gazdagításához, személyiségük harmoni-
kus fejlődéséhez.

Indokolt esetben olyan Újpesten működő intéz-
mény vagy egyéb szervezet részére is adományozható, 
amely fentiekben részletezett tevékenységét kollektíva-
ként fejti ki.

„Újpest Gyermekeiért” díj nem adományozható 
annak a személynek, aki az adományozás időpontjá-
ban a képviselő-testületnek, a képviselő-testület vala-
mely bizottságának vagy a részönkormányzat testüle-
tének a tagja. Az elismerés nem adományozható annak 
a szervezetnek, amely az adományozás időpontjában a 
képviselő-testületben képviselettel rendelkezik, továb-
bá nem adományozható pártnak és párt helyi szerve-
zetének.

A díj adományozására javaslatot tehet: 
•  a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a képvise-

lő-testület tagja;
•  a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat 

testülete, a képviselő-testületben működő frakció;
•  az Újpesten működő társadalmi szervezetek, egyesületek, 

alapítványok, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok;

•  az önkormányzati fenntartású intézmények és az 
önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő 
gazdasági társaságok vezetői; 

• a korábban elismerésben részesített személyek; 
• az Újpesten működő egyéb állami vagy önkormány-
zati intézmények, szervek vezetői;
•  egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi 

önszerveződő közösségek;
• legalább tíz magánszemély együttesen.

A javaslatokat az erre rendszeresített adatlapokon a 
szükséges mellékletekkel ellátva 1 eredeti példányban 
személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A javaslat benyújtási határideje: 2013. március 31. 

Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. Ker. Újpest 
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Ifjúsági, Sport-, 
Művelődési és Oktatási Osztály (1042 Budapest, István 
út 14. I. 37.)

A határidő után érkezett vagy hiányosan kitöltött 
javaslatok nem kerülnek értékelésre.

A díjak adományozásáról a Közművelődési és 
Oktatási Bizottság javaslata alapján a képviselő-testü-
let dönt. A díjazottak díszoklevélben és – intézmény, 
szervezet kivételével – pénzjutalomban részesülnek. 

Egyéb információk:
•  az adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV., István út 15.), 
illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról 
(ujpest.hu);

•  a felhívással kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást 
adnak az Ifjúsági, Sport-, Művelődési és Oktatási 
Osztály munkatársai a 231-3176-os telefonszámon.

Újpest, 2013. március 11.
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

F E L H Í V Á S

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének 8/2012. (II. 28.) 
önkormányzati rendelete alapján meghirdeti

AZ ÚJPEST KIVÁLÓ TANULÓJA DÍJ,
AZ ÚJPEST KIVÁLÓ DIÁKSPORTOLÓJA DÍJ

ÉS A KIVÁLÓ DIÁKKÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT DÍJ
elnyerésére vonatkozó felhívást

Újpest Kiváló Tanulója díj annak a tanulónak adományozható, aki 
• Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója;
•  tanulmányi évei alatt folyamatos erőfeszítést igénylő munká-

val kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el; és
•  kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató maga-

tartásával dicsőséget szerzett Újpestnek, illetve iskolájának.

Az adományozás során előnyt jelent, ha a tanuló tanulmányi 
versenyeken
• Újpesti szinten első–harmadik, vagy
• fővárosi szinten első–hatodik, vagy
• országos szinten első–tizedik helyezést ért el.

Újpest Kiváló Diáksportolója díj annak a tanulónak adomá-
nyozható, aki 
• Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója;
•  kiemelkedő sportteljesítményével dicsőséget szerzett 

Újpestnek, illetve iskolájának; és
•  magatartásával, tanulmányi és sportteljesítményével jelen-

tős mértékben példát mutat diáktársainak.

Kiváló Diákközösségi Munkáért díj annak a tanulónak ado-
mányozható, aki 
•  Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója;
• meghatározó szerepet tölt be a diákéletben;
• magatartása és szorgalma példaértékű a diáktársak számára; és
•  legalább két éve folyamatosan részt vesz az iskolai diákkö-

zösség szervezésében, munkájában.



A Szép Ernő Színház egyik fő pro-
fi lja, hogy ifjúsági előadásokat ját-
szik. A teátrum direktora és az elő-
adás rendezője, Szinovál Gyula sze-
rint ez hiánypótló, mert gyerek- és 
felnőttelőadásból rengeteg van, az if-

júságot viszont elhanyagolják a szín-
házak. A Pál utcai fi úk a színház ezen 
hagyományát viszi tovább, bár az elő-
adás több korosztálynak is szól.

– Amikor gyerekfejjel olvastam, 
nagy hatással volt rám a regény. Már 
akkor elhatároztam, hogy ezzel kezde-
ni szeretnék valamit. Nagyon boldog 
vagyok, hogy most – évtizedekkel ké-
sőbb – megrendezhetem. Ötvenéve-
sen egy kicsit persze más foglalkoztat a 
műben. Azokat az alapértékeket, ame-
lyekről szól, barátság, közösséghez tar-
tozás, önfeláldozás, a felnőtteknek is 
szeretném felmutatni. Kiveszőben van 
ugyanis az emberekből, hogy együtt 
érdemes csinálni a dolgokat. Csapat-
ban. Kicsit arra teszem a hangsúlyt, 
hogy nekünk, felnőtteknek szabad-e 
ekkora felelősséget, terhet rakni gyere-
kek vállára. Iszonyatos, ahogy a gyerek-
játékból véres valóság lesz. És ez a ma 
valósága is – mondja a rendező. 

Hozzáteszi, a mű egy olyan etikai kó-
dex, amely példa lehet felnőtteknek és 
gyerekeknek egyaránt. Az előadásban 
is különböző korosztályú színészek ját-

szanak. A rivális csapatokat gyerekek, 
a főbb szerepeket viszont felnőttek 
játsszák. Kivéve Nemecsek Ernő szere-
pét, akit a tizenkét éves Horváth Ben-
ce alakít. Bence tapasztalt színésznek 
számít, legutóbb a Szép Ernő Színház 
Légy jó mindhalálig című előadásában 
Nyilas Misit játszotta.

– Nemecsek nem különlegesebb 
fi ú, mint a többiek, csak nagyon kicsi, 
és ezért mindig lebecsülik. De csak 

testileg kicsi, mert hihetetlen lelkierő-
ről tesz tanúbizonyságot – mondja az 
ifjú színész.

Ezt az produkciót láthatja majd a 
nagyérdemű egy új, musicalváltozat-
ban. A darab abból szempontból ős-
bemutató, hogy a dalokat ehhez az 
előadáshoz írta Baka Gábor zene-
szerző. Az előadás főbb szerepeit Sol-
ti Ádám, Kántor Zoltán és Bor László 
játssza. JUHÁSZ MÁTYÁS

A Pál utca 
Újpesten
A magyar drámairodalom 
egyik legjelentősebb al-
kotójának regényéből ké-
szített musicalt az újpes-
ti Szép Ernő Színház. Mol-
nár Ferenc A Pál utcai fi úk 
című klasszikus regényé-
nek színpadi adaptációja 
március 22-én 19 órakor 
látható az Ady Endre Mű-
velődési Házban.

Eljárási szabályok:
(1) A díjak adományozására az Újpesten működő oktatási 

intézmények vezetői tehetnek javaslatot. A javaslathoz mellékelni 
kell a tantestület és a diákönkormányzat véleményét.

(2) Az Újpest Kiváló Diáksportolója díj adományozására az 
(1) bekezdésben foglaltakon túlmenően javaslatot tehetnek az 
iskolai diáksportkörök és diák-sportegyesületek, valamint az 
Újpesten működő más sportszervezetek is. Ebben az esetben is 
ki kell kérni az oktatási intézmény vezetőjének és az (1) bekez-
désben megjelölt testületeknek a véleményét.

(3) A Kiváló Diákközösségi Munkáért díj adományozására – 
az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – az iskolai diákön-
kormányzatok is tehetnek javaslatot. Ebben az esetben is ki kell 
kérni az oktatási intézmény vezetőjének és a tantestületnek a 
véleményét.

(4) A javaslatokat az erre rendszeresített adatlapokon a szük-
séges mellékletekkel ellátva 1 eredeti példányban személyesen 
vagy postai úton lehet benyújtani.

Benyújtás határideje: 2013. március 31.

Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. Ker. Újpest Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatal, Ifjúsági, Sport-, Művelődési és Oktatási 
Osztály (1042 Budapest, István út 14. I. 37.)

A határidő után érkezett vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem 
kerülnek értékelésre. A díjak adományozásáról a Közművelődési és 
Oktatási Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A díja-
zottak díszoklevélben és tárgyjutalomban részesülnek.

Egyéb információk:
•  az adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 

Irodáján (Bp. IV., István út 15.), illetve letölthető az önkor-
mányzat honlapjáról (ujpest.hu);

•  a felhívással kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az 
Ifjúsági, Sport-, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 
231-3176-os telefonszámon.

Újpest, 2013. március 11.
 Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

A Szép Ernő Színház előadásai az Ady Endre Művelődési Házban
A Pál utcai fi úk – 2013. március 22., péntek, 15 óra: nyilvános főpróba; 19 óra: előadás
A két Lotti – 2013. április 19., péntek, 11 óra: előadás
Légy jó mindhalálig – 2013. április 25., csütörtök, 15 óra: előadás
A Pál utcai fi úk – 2013. április 25., csütörtök, 19 óra: előadás

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet alapján 
PÁLYÁZATOT ÍR KI A FIATALOK GARZONHÁZÁBAN LÉVŐ „FECSKEHÁZI” LAKÁSOKRA.

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévüket be nem töltött – fiatal házaspár (házaspár alatt a 
továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt élettársakat is érteni kell), akik a pályázat benyújtását megelőző-
en legalább 3 éve folyamatosan rendelkeznek az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- vagy 
tartózkodási hellyel, és a házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban 
sem rendelkeztek önálló lakással. 

A megpályázható lakások:
• Blaha Lujza utca 9., fszt. 2. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., fszt. 7. – összkomfortos, 30 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/20. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/21. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/26. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/27. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/28. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/31. – összkomfortos, 32 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., II/34. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., II/36. – összkomfortos, 26 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., II/41. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., III/50. – összkomfortos, 32 m2 alapterületű

A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül, hétfőtől péntekig 11:00–14:30 
között van lehetőség. A megadott időtartamon túli megtekintéshez a gondnokkal történő előzetes időpont-
egyeztetés szükséges (tel.: 06-30 996-6009). 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker., István út 15.) szerezhető be, vagy letölthető a www.ujpest.
hu oldalról. A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri 
Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV., István út 14. fszt. 4. szám alatt). A pályázattal kapcsolatos részletes felvilá-
gosítás ugyanitt kérhető (tel.: 231-3179).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2013. április 29., 16 óra. Az érvényes pályázatokat a 
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság bírálja el a polgármester javaslata alapján. A bizottság döntése kiterjed a 
pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása között megüresedő lakások bérbeadására is.
A pályázókat az önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.

Budapest, 2013. március 21. Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata
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KÖRBE AZ ÉPÜLETBEN
Az ovisok először az ügyeleti szobát tekinthették meg, 
ahol megtudták: a rendőrök a térfi gyelők segítségé-
vel akkor is látnak bennünket, ha egyébként nincsenek 
kint egy adott helyszínen. Farkas Dóra főhadnagy ez-
után a földszinti folyosóra kalauzolta a csoportot, az 
innen nyíló irodákban a szabálysértési ügyeken dolgoz-
nak. A büntetőügyeket az első emeleten próbálják fel-
göngyölíteni, itt a főhadnagy csendet kért a látogatók-
tól, hiszen a séta perceiben is komoly nyomozás folyik. 

A rendőrségi fogda az alagsorban található, és 
bár szerettek volna, ide most nem pillanthattak be 
a gyerekek, mivel a szabályok értelmében az ide el-
zártakkal nem találkozhatnak.

A FELSZERELÉS
A rendőri munka elengedhetetlen kellékei, a rendőrau-
tók az udvaron sorakoztak, amelyek közül egyet szin-
tén megnézhettek az ovisok. Az időjárás azonban meg-
cserélte a sorrendet, ezért először a rendőri felszere-
léssel ismerkedhettek meg a nagycsoportosok. A gáz-
sprayt nem, a bilincset viszont kézbe vehették. Volt, aki 
rákérdezett, van-e a rendőrségnek helikoptere, egy má-
sik ovis pedig azt tudakolta, lőhetnek-e rendőrautóból. 

Farkas Dóra mindkét kérdésre igennel felelt, viszont a 
légi járművel kapcsolatban hozzátette, hogy az nem itt, 
hanem a Teve utcai rendőrpalota tetején található.

Amint az eső elállt, a gyerekek „birtokba vehették” 
és megcsodálhatták a rendőrautót, viszont aki beült, 
attól azt kérték, ne nyúljon semmihez. A rendőrsé-
gi látogatás egyértelmű siker volt az ovisok körében, 
akik a lehetőségért cserébe a távozás előtt rajzaikat 
adták át a főhadnagynak.

Farkas Dóra a végén hozzátette: az óvodások egy 
újpesti kezdeményezésnek köszönhetően látogathat-
tak el a rendőrségre. A kapitányság felhívása óvodák 
és iskolák részére szól, a gyerekeket idegenvezetés for-
májában „látják vendégül”. M. O. A.

Ovisok 
a rendőrségen
Az Ambrus Óvoda két nagycsoport-
ja látogatott el az újpesti rendőrkapi-
tányságra, ahol a rendőrök munkáját 
és felszerelését is megismerhették, va-
lamint beülhettek egy rendőrautóba.

12 S z i r é n a

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Már 12 615-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.

Életmentő pontok Újpesten
Automata defi brillátor készülékek Újpes-
ten: Ady Endre Művelődési Ház (1043 Bp., 
Tavasz utca 4.); Polgármesteri Hivatal (1041 
Bp., István út 14.); Kihelyezett Okmányiro-
da (1048 Bp., Hajló utca 42-44.); Újpes-
ti Szent István téri piac, Piacfelügyelőség; 
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. (1042 Bp., 
Munkásotton u. 66-68.)

megelőző intelmek között dr. 
Terdik Tamás, Újpest rendőr-
kapitánya arra hívta fel a hall-

gatóság fi gyelmét, hogy amennyiben 
egy magát rendőrnek kiadó embert 
szeretnének ellenőrizni, ne az igazol-
ványát kérjék el, mert az könnyen be-
szerezhető, illetve hamisítható.

– Ilyen esetekben ne a segélyhí-
vókat, hanem az újpesti kapitányság 

231-3400-as számát tárcsázzák. Egy 
valódi rendőr meg fogja várni az azo-
nosítást, míg aki bűnelkövetési céllal 
jött, gyorsan továbbáll – magyaráz-
ta, majd hozzátette: – A postásként 
vagy közműcég alkalmazottaiként 
bemutatkozók azonosítására is lehet 
rendőrt hívni, a járőrök ilyen esetek-
ben is házhoz mennek, hiszen köte-
lességük.

A rendőrkapitány szólt még arról is, 
hogy a rendszerint unokaként bejelent-
kező telefonálónak – amennyiben való-
ban rászorul – csak személyesen adjanak 
át pénzt, sürgős műtétek esetén pedig 
nem kell adniuk, mivel ezeket a beavat-
kozásokat az állami egészségügyben térí-
tésmentesen végzik el Magyarországon.

– Házalókat szintén ne engedjenek 
be, mert az így kereskedők rendsze-

rint csalásból élnek. Vagy meglopják 
a vásárlót, vagy pedig magukkal viszik 
a már kifi zetett áru egy részét – fi gyel-
meztetett Terdik, miközben az egyik 
idős hölgy arról beszélt, hogy kereszt-
kérdésekkel fülelte le azt az álszerelőt, 
aki szifoncserére szeretett volna pénzt 
kicsalni tőle a villamosmegállóban.

A tájékoztató délután második fe-
lében Illés István őrnagy a népszerű 
Ayala vette át a szót, aki amellett, hogy 
az ORFK gyalogosokat védő kampá-
nyáról szólt a megjelenteknek, ismert 
emberek parodizálásával és megzené-
sített versekkel szórakoztatta közönsé-
gét. Az 1990-es humorfesztivál fődíjas 
rendőre itt is hangot adott álláspontjá-
nak, miszerint humorba ágyazva sok-
kal könnyebb és eredményesebb átad-
ni a komoly szakmai tartalmat.

 Kép és szöveg: M. Orbán András

Rendőrök és humor 
a nyugdíjasházban
Míg reggel óvodások érkeztek a kapitányságra, addig dél-
után a rendőrök mentek „házhoz”, ezúttal az Őszkacsintó 
Idősek Klubjába, ahol a nyugdíjasok az áldozattá válás elke-
rülhetőségéről hallhattak humorral is fűszerezett előadást.

A

A kapitányság óvodások és 
iskolások látogatását fogadja  

Illés István – Ayala – humorba 
ágyazta a komoly mondandót



lila-fehér sportolók három aranyérmet 
nyertek, amelyből kettőt Schmél Viktória 
zsebelt be. Első lett a kadett női tőr egyéni-

ben és a csapatban egyaránt. UTE-s társaival az idő-
sebb juniorok között a negyedik helyet vívták ki. A 
versenyeken általában legalább egyszer nehéz hely-
zetből kell felállnia a győztesnek. Vikivel sem tör-
tént másképpen.

– A nap elején nagyon gyengén vívtam, de sze-
rencsére az idő múlásával egyre jobb lett minden 
– mondta a bajnok. – A korábbi nemzetközi verse-
nyeken jól ment a vívás, így számítottam a sikerre, 
persze soha nem lehet biztosra venni a győzelmet. 
Nagyon boldog vagyok, hogy csapatban is sikerült 
győznöm, ráadásul az újpesti társaimmal sem vallot-
tunk szégyent.

A negyedik helyen végzett csapatban az újpesti Gó-
lya Fruzsina és Hajdu Melinda is helyet kapott.

– Bíztunk benne, hogy Viki segíteni tud nekünk a 
jó helyezés elérésében – mondta Hajdu Melinda. – 
Nekünk is jól jött, hogy hatalmas önbizalommal állt 
a pástra, és sorra hozta az asszókat.

– Mi sem vívtunk rosszul – vette át a szót Gólya 
Fruzsina. – Komolyan mondom, csak egy nagyon pici 
hiányzott az éremhez.

Persze a lányok nincsenek letörve az elszalasztott 
érem miatt, hiszen 2003 óta nem sikerült az elődön-
tőbe sem kerülni a csapatnak. A lányok mestere, Kreiss 
Gábor így összegzett: – Viki drámai körülmények kö-
zött nyerte meg az egyénit, és a csapatban sem ha-
zudtolta meg önmagát. Néha megállt az ütő bennem, 
amikor egymás után kapta a találatokat, de a végére 
mindig magára talált, és nyert. Egyszerűen szuper volt!

László Luca szintén aranyéremmel büszkélkedhet, 
hiszen a női kardcsapat tagjaként nyert Európa-baj-
noki aranyérmet. Hetekkel a verseny előtt beszélget-
tünk édesapjával, László Dezsővel, az UTE szakosz-
tály-igazgatójával. Megjósolta a sikert.

– Nagyon örülök az aranynak, és annak is, hogy a 
papa nem tévedett – jelentette ki Luca.

A lányok a verseny előtt nem titkolták, az aranyért 
lépnek pástra.

– Már az első mérkőzéstől kezdve éreztük, hogy 
jók vagyunk – folytatta Luca. – Kemények voltunk, 

és nagyon akartuk a sikert. Boldogság, hogy hazai pá-
lyán sikerült nyernünk.

Gergácz László, Luca mestere a pást mellett izgul-
ta végig az Európa-bajnokságot. Akadnak sportágak, 
ahol az edző szinte végigordítja a meccset, így űzi-
hajtja a játékosait. Gergácz mester általában csend-
ben fi gyeli az eseményeket.

– Csak az elvégzett munkában bízom – mondta. – 
Tudom, mit tud a versenyzőm, és azt is, milyen for-
mában van. Én legfeljebb a szünetekben adok taná-
csot, az asszó alatt azzal segítek, hogy nyugalmat su-
gárzok a versenyző felé.

Az újpesti fi úk is elismerésre méltó módon szere-
peltek az Eb-n. Kossuth Bálint egy negyedik, Mészá-
ros Tamás pedig egy ötödik helyezéssel tovább gyara-
pította az újpesti vívók nagy családjának éremgyűjte-
ményét. (gergely) 

Berki verhetetlen a lovon
Berki Krisztián, London olimpiai bajnoka magabiztosan nyerte a 
lólengés döntőjét a tornászok franciaországi Világkupa-versenyén. 

A döntőbe négy tornász került be, ahol 
Berki 6,7-es kiinduló pontú gyakorlatát 
mutatta be. A pontozóktól 15,966 pon-
tot kapott, amely elég volt az aranyérem 
megszerzéséhez. A második helyen az 
olimpiai bronzérmes brit Max Whitlock 
végzett. A verseny másik magyar indu-
lója, Hidvégi Vid nem került döntőbe, 
mert a selejtezőben leesett a szerről.

A kétszeres világ- és hatszoros Eu-
rópa-bajnok Berki a verseny után kije-
lentette, nem jelentett számára terhet, 
inkább az önbizalmát növelte, hogy 
olimpiai aranyérmesként kellett verse-
nyeznie.

– Nemcsak a sikernek örülök, hanem annak is, hogy újra nemzetközi mezőnyben verse-
nyezhetek – mondta az UTE tornásza. – A csarnokban tavaly már jártam, akkor telt ház volt, 
és most is sokan fi gyelték a versenyt. 

Kovács István, az olimpiai bajnok edzője szerint Krisztiánnak jót tett, hogy egy nemzetkö-
zi versenyen aratott győzelemmel kezdte az évet. (g)

Aranyakat vívtak össze 
az UTE versenyzői
Budapesten rendezték a kadett és junior vívó-Európa-bajnokságot, amelyen a ma-
gyar válogatott színeiben induló UTE-s versenyzők alaposan kitettek magukért. 
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Schmél Viktória 

Újpest Önkormányzatának vállalkozásfejlesztési 

programja keretében megjelenő támogatott hirdetés      

        Újpest Önkormányzata                 
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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 lant el ad
� Balatonkenese központjában, a Balatonhoz közel, 
központi fűtéses, 4 szobás, családi kőház gyümölcsös-
kerttel, saját kúttal, melléképülettel eladó. Hasonló 
csere is érdekel, tel.: 06-20 550-0475 

� Újpesten, a Blaha Lujza 22. szám alatt családi ház el-
adó. Telek 333 m2, ház 72 m2, költözhető. I.á.: 16,5 M 
Ft, tel.: 06-70 318-6359 

� Újpesten, tulajdonostól eladó az Erdősor utca 2. 
szám alatt 68 m2-es, 2,5 szobás, nagy konyhás, frissen 
felújított (mázolás, hideg- melegburkolás), új konyha, 
új fürdőszoba, házközponti fűtés, azonnal költözhe-
tő panorámás, nagy erkélyes lakás, 9,5 M Ft, tel.: 06-70 
512-4108

� Nyárfa utcában teljes körűen felújított, előkertes, 73 
m2-es, téglából épült, azonnal költözhető, tehermen-
tes, jó beosztású családi ház garázzsal, szép kerttel, cse-
répkályhával eladó Újpesten. I.á.: 22,2 M Ft, tel.: 06-70 
512-4107 

� Tulajdonostól eladó Újpest központjában, 200 mé-
terre a metrótól, a Nyár utcában igényesen, teljes kö-
rűen felújított (új konyha, fürdőszoba, villanyszerelés, 
festés, burkolatok), 53 m2-es, 2 különálló szobás, vilá-
gos, panorámás, erkélyes, azonnal költözhető, teher-
mentes panellakás. I.á.: 8,19 M Ft, tel.: 06-30 636-3243  

� Eladó a Perényi utcában egy 54 m2-es, 2 nagy-
szobás, hangulatos téglalakás, terasz és 7 m2-es tá-
roló is tartozik a lakáshoz. I.á.: 10,3 M Ft, honlapja: 
www.lakasujpesten.hu, tel.: 06-30 540-8739

� Ugró Gyulának, Újpest első polgármesterének a 
háza eladó. Első osztályúan felújított, 6 szoba, 220 m2, 
2 bejárat, 2 fürdőszoba, pince, kert, hőszigetelt, nor-
mál energiaigényű. Telek 384 m2. Két generációnak 
vagy vállalkozásnak kiváló, központi fekvésű, tel.: 06-30 
984-3025 

� Eladó a Stop Shopnál 34 m2-es, 1+ fél szobás, VIII. 
emeleti, panorámás, laminált parkettás, vízórás, köze-
pes állapotú panellakás, tehermentesen, Újpesten. A 
házban új kapuk vannak, és a lift is felújított. I.á.: 6,7 M 
Ft, tel.: 06-20 981-4319 

� Újpest kertvárosában tulajdonostól eladó egy 4 és 
fél szobás, tetőtér-beépítéses, korszerű, hőszigetelt, 
előkertes családi ház. Az utca csendes, parkosított, a 
közlekedés kiváló. I.á.: 33 M Ft, tel.: 06-30 630-1265

� Eladó lakás az Izzó-lakótelepen, II. emeleten, 57 m2-
es, 2 szobás, egyéni gázfűtéses, alacsony rezsivel, lo-
dzsás, világos, K–Ny-i fekvésű, felújítandó lakás. Rend-
kívül jó lakóközösséggel, a társasház tehermentes. I.á.: 
10,99 M Ft, tel.: 06-70 259-4488 

� Sürgősen eladó! Tulajdonostól Újpest kertvárosában 
96 m2-es családi ház (pince, három kamra) eladó. Ár 
megegyezés szerint, tel.: 06-70 293-6719 

Szolgáltatás
� Az Újpest Áruházban, a földszinten mindenne-
mű ruhajavítást, ruhatisztítást, patyolatot, és sző-
nyegtisztítást vállalunk. Nyitva: 9-től 18 óráig, tel.: 
06-20 270-7161

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászárók 
szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását 
vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő, tel.: 
06-30 447-4853

� Több évtizedes társasház-kezelői gyakorlattal 
teljes körű társasházkezelést vállalunk. 24 órás víz- 
és villanyszerelési ügyelettel, tel.: 06-30 949-6376; 
e-mail: hafilak@hafilak.hu

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

� REDŐNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet mindenfaj-
ta redőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. 
Fóti út 45., tel.: 370-4932

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

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

Garázs
� Kiadó Újpest-Megyeren, Fóti út-Megyeri út környé-
kén, 30 m2-es garázs, 2 kocsi elfér, tel.: 06-1-233 1702 

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

� Matematika-, fizika-, kémiakorrepetálást vállalok. 
Hétvégén is. Házhoz megyek, tel.: 06-70 554-1395

� Gitároktatás Újpesten! Tapasztalt, rutinos gitártanár se-
gítségével, amerikai iskolák és módszerek alapján, kezdők 
és haladók részére. Blues-, rock-, funky- és dzsesszstílusok 
tanítása. Érdeklődni H–P: 10-18 óra között, 06-20 616-2422

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, jelvényt, 
porcelánt, ezüstöt, katonai tárgyakat, játékot, fotót, dia-
filmet, szódásüveget, teljes hagyatékot bútorral együtt. 
Minden régi tárgy érdekelhet, ne dobja ki. Hívjon! Meg-
veszem. Padlás-, pincelomtalanítás, tel.: 06-20 924-4123

� Készpénzért veszek! Bútorokat, festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárokat, 
könyveket, hangszereket, csipkét, kézimunkát, bizsukat, 
borostyánt, ezüstöt, tört aranyat, ékszert, kerámiát, re-
zeket, szőrmét, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással, 
tel.: 06-30-308 9148 

Társkeresés
� Baráti körünkhöz társkereséssel egybekötve keresünk 
65–70 év közötti budapesti hölgyeket, urakat, füst-, al-
koholmentes, rendezetten élők jelentkezését várjuk. Jön 
a tavasz, jön a nyár, mindenki tásra vár. Itt a jó alkalom 
megtalálni egymást, tel.: 06-30 737-9226

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jö-
vendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, 
munka-, üzlet- és sikermágia, tel.: 06-70 214-9230

Egészség
� LÉZERTERÁPIA, REUMATOLÓGIA, AKUPUNK-
TÚRA, fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csont-
ritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, 
lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok, tel.: 368-6349, 
06-20 968-6886

Családi fogászati szombat
kicsiknek és nagyoknak 

 2013. március 23.-án szombaton 9:00 - 14:00

Gyerekprogramokkal és tanácsadással várjuk Önöket. 
Felnőtteknek állapotfelmérés, kezelési terv.
Amennyiben a családi napon foglal időpontot a további kezelésekre, 
kedvezményekben részesítjük. 

 Gyerekprogramok:
■ A helyes fogmosás alapjai /plakkfestés teszt/

■ Ismerkedés fogászati rendelővel - gyerekszemmel
■ Digitális szájvizsgálat bemutatása

■ Rajzverseny gyerekeknek, díjakkal: 
gyerek fogápolási csomag

■ Almaevő verseny
Minden megjelenő család a nap végén,

 tombolán vesz részt.

Cím: 1047, Budapest, Baross utca 99.
Tel.: (06-1) 231-01-38, (06-1) 231-01-39 Mobil: +36-30-519-8679

E-mail: info@mdcclinic.hu

Minőségi 
folyóbor kereskedés

ÚJPESTEN

Húsvéti csomag
ajánlatunk

2 liter szekszárdi Rékavár Pannon Cuvée 
(Portugieser-Pinot Noir) 2009 Wekler J. 

2 liter szekszárdi Wekler  Rékavár rozé

2 liter egri Vincze Merlot 2008

+

+
2 liter egri Vincze Merlot 2008

csak 5 000 Ft
6 liter minőségi folyóbor

Szeretettel várjuk boltunkban:
Újpesten a Templom u. 2-ben, 

az Orosz cukrászdával szemben.

Jöjjön el, kóstolja meg borainkat!

1041 Bp, Templom u. 2.
K-CS: 9-18  P: 9-20  Szo: 7-14  V: 10-16

www.borhalo.com/ujpest

REJTVÉNYFEJTŐK FIGYELMÉBE! E heti lapszá- 
munkból, anyagtorlódás miatt, kimaradt a kereszt- 
rejtvény. Olvasóinkat egy hét múlva megjelenő 
lapszámunkban kárpótoljuk.  A szerkesztőség

KLÍMA 
telepítés, karbantartás, 

javítás garanciával.
Szezon előtti kedvezmény!

„A” kategóriás hűtő-fűtő 
klímaberendezés beszerelve 

130 eFt
Tel.: 06-30-864-5544
www.annauklima.hu

GYÓGYÍTÓ ISTENTISZTELET
SZERDA 17 ÓRA

Újpest, Váci út 13.
(Andretti üzletház, emeleti terem)
www.jimsanders.hu, www.ksze.org

Tel.: 06 20 224 98 14
A részvétel ingyenes.

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata



M o z a i kÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  1 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  m á r c i u s  2 1 . 15 

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Tóth Sándor � Főszerkesztő: Ditzendy Attila Arisztid � Szerkesztő: Bangha Katalin � Munkatársak: Antos Anna, 
Gazsó Rita, Juhász Mátyás, M. Orbán András � Fotó: Kuzma Viktor, Várai Mihály � Irodave ze tő: Sze ren csi Csil la � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 1043 Bp., 
Ta vasz ut ca 4., I. em. Te le fon: 785-0366, fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8 � Nyom dai elő ál lí tás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt. 

� Ter jesz ti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Meg je le nik min den héten 43 500 példányban. � Vállalkozói és méretes 
hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu � Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. Köz lés ese tén fenn tart juk a szer kesz tés jo gát!   � A meg je lent meg hí vók és hir de té sek tar tal má ért 

fe le lős sé get nem vál la lunk. � Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu � Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

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

Az Újpesti Piac 
ajánlatai a húsvéti 

bevásárláshoz!

békebeli kötözött sonka 

1700 Ft/kg-tól 

vákuumfóliás kötözött 

sonka 1400  Ft/kg

parasztsonka 1699 Ft/kg-tól

hagyományos füstölésű 

tarja 1999 Ft/kg-tól 

pulykafelsőcomb 1230 Ft/kg

sütni való kolbász 799 Ft/kg

csirkecomb 499 Ft/kg

csontos csirkemell 899 Ft/kg 

csirkemáj és -zúza 499 Ft/kg

fejes káposzta 100 Ft/db 

fokhagyma 500 Ft/kg

burgonya 100 Ft/kg

vöröshagyma 120 Ft/kg

görög narancs 199 Ft/kg

idared alma 179 Ft/kg

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

 (x)

 (x)

Meghívó a Deák Oviba
Kedves leendő ovisok! 2013. április 2-án délelőtt 
9-től 12 óráig sok szeretettel várunk a Deák 
Oviba, hozd magaddal a szüleidet is!

Ezen a napon minden érdeklődő bepillantást 
nyerhet óvodánkba. Megismerhetik progra-
munkat, az óvoda dolgozóit, az épületet és a 
csoportszobákat, a gyerekek pedig kipróbálhatják 
az óvodai játékokat.

Címünk: 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 95. 
Tel./fax: 369-6307. 
Internet: www.deakovi.hu. 
E-mail: deakovi@deakovi.hu.
 Kurucz Orsolya óvodavezető

Vásároljon húsvéti tojást az Újpesti Piacon a Lipóti Pékségnél a legolcsóbban!

Március 28–30. között 
a gyermelyi tojás mindössze 29 Ft!

Ezenkívül keresse folyamatosan megújuló, friss, helybensütött termékeinket,

illetve a jól ismert Házi Parasztkenyeret, amely egyedül az országban 

folyamatosan az Újpesti Piacon a LEGFRISSEBB!

A Lipóti Pékség csapata udvarias kiszolgálással, minőségi termékeivel, 

és a 29 Ft-os gyermelyi tojással kíván minden kedves újpesti lakosnak

 áldott, békés húsvétot!
www.lipotipekseg.hu



A Babits Mihály Gimnázium 
diákjai remekeltek műsorukkal

16 M á r c i u s  1 5 .

A Finta házaspárnak 
ünnep Petőfi  
születésnapja
Nemzetiszínű szalaggal átkötött örökzöldet, 
virágot visz Petőfi  Sándor szobrához szilvesz-
terkor Finta Nándor és felesége. 

– Otthonunktól, a Rózsa utcából nincs mesz-
szire a szobor. Mivel az évek felettünk is elszáll-
nak, a férjem bizony már csak segítséggel tud el-

jutni a Deák utca sarkára. Annak ide-
jén szívén viselte a szobor sorsát, 
meggyőződése, hogy az ő kérését 
is meghallgatva került vissza hosz-
szú évek után újra, immár a Deák 
utca és a Rózsa utca kereszteződé-
sére. Azóta elmaradhatatlan progra-
munk, hogy az év utolsó napján Pető-
fi  Sándor születésére emlékezünk, 

nemzetiszínű szalaggal átkötött örökzöld ágat, 
virágot viszünk. Nekünk ünnep ez a szüle-
tésnap. Szeretném remélni, hogy fi atal köve-
tőkre is találunk egyszer, ha a mi erőnk fogy-
tán lesz… – mondta az idős hölgy, aki azért 
telefonált szerkesztőségünkbe, mert nagyon 
megörült az elmúlt lapszámunkban megjelent 
Petőfi -szobros cikknek.

Köszönjük a szép törté-
netet! 

 B. K.

1848 hőseire emlékeztünk
Újpest Önkormányzata március 15-én tartotta megemléke-
zését az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseinek 
tiszteletére. A zord idő átformálta a programot, a szabadtér-
re, a Petőfi -szoborhoz tervezett ünnepségnek a közeli Kozma 
Lajos Faipari Szakközépiskola aulája kínált helyet. Ünnepi be-
szédet Wintermantel Zsolt mondott, a műsorban felléptek a 
Bem Néptáncegyüttes tagjai, a Tungsram Kodály Férfi kar, va-
lamint a Babits Mihály Gimnázium középiskolásai. A megem-
lékezést követően a koszorúk és a virágok elborították a Pető-
fi -szobor talapzatát. A nemzeti ünnepet megelőző napon Új-
pest Önkormányzata karinthys és vendég diákokkal a Megye-
ri temetőben emlékezett a forradalom és szabadságharc hő-
seire. Képeink az ünnep emlékezetes pillanatait idézik. 

Ünnep, cudar 
időben

z
t

s

fi

s

A Bem Táncegyüttes a városközponttól az ünnepség 

helyszínéig toborozta táncával az újpesti közönséget 

Lebstück Mária huszár főhadnagy sírjánál 

A legifjabb korosztály képviseletében

A Tungsram Kodály Zoltán Férfikar elmaradhatatlan fellépő
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