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ÚJPESTI NAPLÓ

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Az önkormányzat minden olyan 
civil kezdeményezés mellé odaáll, 
amelynek segítségével a lakók kör-
nyezetüket szebbé teszik. Két tár-
sasház fogott össze.    5. oldal

FORMÁLÓDÓ BÖLCSŐDE
Káposztásmegyeren nagyon sok kis-
gyerekes család él, a bölcsődei helye-
ket a Homoktövis Bölcsőde bővíté-
sével növeli az önkormányzat EU-s 
pályázat segítségével.   4. oldal

ÚJPESTI DIÁKNAPOK 2013
A hétfőtől péntekig tartó sereg-
szemle első napján amatőr középis-
kolai színjátszó-találkozó és fotóki-
állítás példázta az újpesti diákok te-
hetségét és kreativitását.     8. oldal

FRANCI A LEGJOBB VÉDŐ 
Kiss-Simon Franciska, a magyar 
női jégkorong-válogatott kapitá-
nyaként Új-Zélandon ért el újabb 
sikereket, a világbajnokság legjobb 
védője lett.   13. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2013. április 18., VII. évf., 15. szám
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Egy hónapja, hogy a helybéliek kérésére megnyílt a Piac-

Placc a Duna sétányon. Az új közösségi tér rövid idő alatt 

népszerűvé vált.     3. oldal

Minden szombaton 
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Újpest fi atal arcai különleges produkcióval készülnek, Kozma Vanessza tánc-
cal, Takács Márk énekszámmal köszönti az időseket. Nótaműsorral készül lá-
togatóba az Újpesti Magyardal és Zenebarátkör László Mária vezetésével. A jó-
kedvű és egyben hasznos délutánt az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 
nyugdíjasotthonában tartják (Tungsram utca 9.), ahová nemcsak az ott élőket, 
hanem mindenkit szeretettel várnak 14 órára. M. O. A.

Találkozások áprilisban is
Nem mindennapi programmal várja az időseket a Találkozá-
sok programsorozat, amelynek újabb epizódjára a Tungsram 
utcában kerül sor, április 23-án. Az esemény térítésmente-
sen látogatható, szeretettel várják az újpesti szépkorúakat.

Egy egyéniség 
a medence partján
Nyaranta természetes volt, hogy anyámtól meg-
kaptam a diákbérletet a Tungira, és a környék-
beli srácokkal, osztálytársakkal, barátokkal szinte 
minden napunkat ott töltöttük. Ezzel biztosítot-
tuk, hogy a legendás úszómester, Csukor Laci bácsi 
megdolgozzon a pénzéért. 

Hetedikes voltam, amikor év végén közös meg-
egyezéssel szerződést bontottunk a Bajza utcai is-
kolával. Aki ismeri a sportnyelvet, tudja, hogy 
ez mit jelent egy edző esetében… Így aztán „át-
igazoltam” nyolcadikos koromra az Erzsébetbe, 
ahol lelkesen meséltem az egyik osztálytársam-
nak, Hotorán Jancsinak, aki az Izzóban vízilabdá-
zott,  hogy gyakran járok az Újpest és az Izzó ha-
zai meccseire. Meglepetésemre nem azt kérdez-

te, hogy láttam-e már játszani Gyarmatit, Kárpá-
tit, vagy védeni Boros „Apit”, hanem azt, hogy lát-
tam-e már vezetni Lemhényit. 

Eltelt egy hét, és a pénztárnál egy gombóc fagy-
lalt árával többet kellett fi zetni a belépőért (a bér-
letem már nem volt érvényes), ebből tudtuk, hogy 
pólómeccs lesz. Megörültem, amikor megtudtam, 
hogy Lemhényi Dezső vezeti az Újpest mérkőzé-
sét, ám arra már nem emlékszem, ki volt az ellenfél, 
„Butykó” szereplése elfeledtette az ilyen apróságokat.

Egyik, az újpesti csapatot sújtó döntése olyany-
nyira felbőszítette a mögötte álló szurkolót, hogy 
bekiabált: „Mit fújtál, te hülye?” Lemhényi meg-
fordult, és szelíden megkérdezte, hogy miért nem 
ért egyet az ítélettel. Szegény bekiabálót váratla-
nul érte ez a fordulat, mekegett-makogott, végül 
kinyögte, hogy Kiss Attila hozzá se ért az ellenfél-
hez, miért fújt ellene. Erre a játékvezető pontosan 
elmondta, hogy a szabálykönyv melyik paragrafu-
sa rendelkezik úgy, hogy ha egy játékos a víz alá vi-
szi a labdát, akkor szabaddobást kell ellene ítélni. 
Majd feltette a kérdést: „Nos, melyikünk is a hü-
lye?” Addig nem volt hajlandó folytatni a meccset, 
amíg az illető el nem ismerte, hogy ő az.

Mondanom se kell, hogy a jelenet mosolyt csalt 
minden néző és játékos arcára, nekem viszont 
most inkább sírni volna kedvem, ha belegondolok, 
hogy nincs már se Lemhényi, se az UTE vízilabda-
csapata, se az Izzóé, se a Tungi.

Részlet olvasónk, Rácz Frigyes visszaemlékezéséből.
Továbbra is várjuk leveleiket, emlékeiket, ké-

peiket!

Életre szóló élmények

Vissza
 a Tungit!
Korábbi lapszámunkban visszaemlékezés-
re kértük olvasóinkat, kérve, írják meg 
nekünk élményeiket a Tungsram strand-
dal kapcsolatban. Személyes történetek 
százai és ezrei bizonyítják, hogy működé-
se alatt majd minden újpesti megfordult 
ott. A Tungi strand kedves, olykor életre 
szóló élmények, soha el nem múló barát-
ságok, örök szerelmek születésének szín-
helye volt. 

Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény archív felvétele
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Mint ismert, a havonta megrendezendő Találkozások programsorozat a Ki-
rály utcai Bársonyszív Idősek Klubjából indult útjára azért, hogy Újpest Ön-
kormányzata szórakoztató, ugyanakkor tartalmas kikapcsolódási lehetősé-
get kínáljon az időseknek, és egyúttal a látogatók találkozhassanak a válasz-
tókerületek önkormányzati képviselőivel is. A februári program életmódról, 
böjtről, a március végén az Őszkacsintó Idősek Klubjában megrendezett ta-
lálkozó a húsvétról szólt, de utóbbi helyen például dr. Hollósi Antal ország-
gyűlési képviselő az egészségmegőrzés jegyében vérnyomást is mért.

2013

Ötezren már véleményt mondtak

Az Újpesti Párbeszéd sikerét és népszerűségét jel-
zi, hogy a március végi kiküldése óta közel ötezer 
kérdőív érkezett vissza kitöltve a polgármesteri 
hivatalba, illetve az elektronikus kitöltés során. 

Mint ismert, az idén is számos dologban kéri ki 
a városvezetés az újpestiek véleményét a helyi köz-
ügyekben az Újpesti Párbeszéd során. A kérdőívek 

folyamatosan érkeznek vissza kitöltve, postai úton 
a polgármesteri hivatalba, illetve személyes kézbe-
sítéssel az István úti okmányirodában elhelyezett 

gyűjtőládába. Rendkívül népszerű az internetes ki-
töltés is, erre a www.ujpestiparbeszed.hu oldalon 
van lehetőség.

Erős közösség az újpesti, sokan éreznek felelős-
séget a közös ügyek iránt. Erre utal a visszaküldött 
kérdőívek eddigi nagy száma. A válaszadók többsé-
ge már korábban is párbeszédet folytatott a város-
vezetéssel, számos kitöltő pedig már harmadik alak-
lommal tesz javaslatot, formál véleményt.  U. N. 



Újpesti Piac-Placc

Vásári forgatag 
a Duna sétányon   
Valóságos vásári forgatag fogadta az 
Újpesti Piac-Placcra látogatót ápri-
lis 13-án a Duna sétányon. A jó idő 
láthatóan sok újpestit kicsalogatott 
ezen a napsütéses szombaton. A vá-
rosháza sarkától a vásárcsarnokig so-
rakozó árusok asztalai körül hatal-
mas tömeg hullámzott egész dél-
előtt. Úgy tűnik, eladók és vevők egy-
formán elégedetten távoztak a hely-
színről, hiszen lépten-nyomon azt 
hallhattuk: a jövő héten is jövünk!

gy hónapja, hogy az Újpesti Piac és Vásár-
csarnok szomszédságában, a Duna sétányon 
megnyílt az újpestiek új közösségi tere, a Piac-

Placc. A szombati vásár már hozzátartozik a Szent Ist-
ván tér hétvégi arculatához, rövid idő alatt megsze-
rették a helyiek. Vannak konkrét céllal érkező gyűj-
tők, de akad, aki csak nézelődik, sőt olyannal is talál-
koztunk, aki minden hétvégén kijön és vásárol. Min-
denki talál kedvére valót. Találhatunk itt ágyneműt, 
festményt, antik kávédarálót éppúgy, mint pecabo-

tot, ólomkatonát, csipketerítőt, régi könyvet, hang-
lemezt, elektronikus cikket és sok-sok ruhaneműt.

– Nagyon jó ötletnek tartjuk, hogy a helyi város-
vezetés elindította a Piac-Placcot. Mi már a múlt hé-
ten is jártunk kint. Ami vonzó, hogy nagyon jók az 
árak, kedvesek, segítőkészek a portékájukat árulók. 
Mi babaruhát kerestünk, és vettünk is mindkét al-
kalommal, ezúttal kiskabátot, nadrágokat. Nagyon 
meg vagyunk elégedve, csak ajánlani tudom min-
denkinek – mondja Szabó Brigitta, fi atal anyuka.

Az Újpesti Piac-Placc jelenleg százhúsz elárusító-
helyből áll, nyitva tartása megegyezik a vásárcsar-
nokéval, azaz szombatonként reggel 6-tól 14 óráig 
várja a látogatókat. Az eladók közül többen rend-
szeresen kijárnak. 

Váradi Lászlóné már negyedszerre bérel stan-
dot a Piac-Placcon. Mint mondja, újpesti lakosként 

nagyszerű kezdeményezésnek tartja a piacot, aho-
vá családok, fi atalok, idősebbek ki tudnak jönni, és 
eladni dolgokat, amelyeket meguntak vagy már ki-
nőttek a gyerekek. 

– Különösen jól jön ez a nagycsaládosoknak, 
amilyen például én is vagyok. Nyitás óta itt vagyok 
a Piac-Placcon, első alkalommal hat órakor mínusz 
tíz fokban kezdtem, de végigcsináltam. Szerencsé-
re sokan vásárolnak minden szombaton. Az árban 
általában meg tudunk egyezni. Aki gyerekkel van, 
vagy idősebb, azoknak mindig engedek – teszi hoz-
zá Váradiné.

Práger Ferenc piacvezetőtől megtudtuk: az újpes-
tiek igazi sikerként élik meg a Piac-Placc megindu-
lását.

– Először negyven asztallal kezdtük a vásárt, ma 
már százhúsznál tartunk, és további hetven család 
vár arra, hogy helyet kaphasson az elkövetkező hetek 
valamelyikén. A helyi vezetéssel együtt úgy döntöt-
tünk, egyelőre nem bővítjük az asztalok számát, ha-
nem rotációs rendszerben, egymást váltva vehetnek 
részt a jelentkezők a rendezvényen – mondja az Új-
pesti Piac- és Vásárcsarnok vezetője. GAZSÓ RITA

Az Újpesti Párbeszéd kérdőíveire visszaérke-
zett korábbi válaszokból kitűnt, a helyiek sze-
retnének egy hangulatos kis piacot. Így szüle-
tett meg az Újpesti Piac-Placc ötlete. A stan-
dokon minden otthon feleslegessé vált aprósá-
got, használati tárgyat eladhatnak az erre vál-
lalkozók, kivéve élelmiszert, vegyi árut, virá-
got vagy élő állatot. Az elárusítóstandot bérlők 
helypénzt, a helyiek 900 forintot, a nem újpes-
tiek pedig 1500 forintot fi zetnek.
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– Magam is a kezdeményezők között voltam, és támogat-
tam, hogy létrejöhessen a Piac-Placc. Az elmúlt években 
több olyan vásárt is láttam, amelyhez hasonlót el tudtam 
volna képzelni Újpesten is – mondja Nagy István alpolgár-
mester. – Néhány éve Genfben, a Rousso-kastély mellett 
jártam egy varázslatos piacon, amely külön kis vásárváros-
ként működött a településen. A régiségektől kezdve a sző-

nyegen, fűszerféléken, ruhaneműkön át szinte mindenfé-
lét lehetett kapni. Hazai példát említve a káptalantóti Li-
liomkert a kedvencem, ahol a zsibvásár jellegű agora egy-
ben biopiacként is működik, és egyfajta turisztikai látvá-
nyosságot nyújt. Az újpesti Piac-Placcnak is egészen bizto-
san van jövője, hiszen hangulata van, és életet visz a Szent 
István térre. 

E

Jótékonysági 
vacsora a Városunk 
újságért
Zenés jótékonysági vacsoraestet ren-
dezett szombat este az újpesti székhe-
lyű Budapesti Honismereti Társaság a 
tizenöt esztendeje megjelenő, Város-
unk – Budapesti Honismereti Híradó 
elnevezésű, ingyenes helytörténeti ki-
adványának támogatása érdekében. 

Az Újpesti Polgár Centrumban megtartott est fő-
védnöke a köszöntőt is mondó Wintermantel Zsolt, 
háziasszonya Szöllősy Marianne, az Újpesti Helytörté-
neti Gyűjtemény vezetője, védnöke pedig szintén új-
pesti Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövet-
ség elnöke volt, de megjelent az eseményen számos 
jeles helytörténész is. A vacsoravendégeknek műsor-
ral, tánccal, tombolával köszönték meg adományai-
kat a szervezők. A negyedévente megjelenő újság ki-
adását ugyanis a korábbi években főként pályázati és 
alapítványi támogatásokból fi nanszírozták, ám az el-
múlt esztendőben az országos pályázatokból nem si-
került támogatást kapni, így a szervezetet jelentősen 
megterhelte a lap kiadása. Korábban hasonló céllal 
már sikeresen rendeztek jótékonysági estet, a szerve-
zők most is az összefogás erejében bíztak.  G. R.



int ismert, a kivitelezés február végén 
kezdődött meg, azonban az elmúlt he-
tek időjárása nem volt kegyes az építke-

zéshez.
Gódor Mariann projektvezető a helyszínen fel-

sorolta: a negyven gyermeket befogadó épületek-
nek külön bejáratuk lesz, a meglévő szárny energe-
tikai felújításon esik át, kiépítik a tűzjelző hálóza-

tot, akadálymentesítik az épületet, és összekötik a 
most készülőkkel.

Páli József, a választókerület önkormányzati kép-
viselője azt mondta, a beruházással régi lakossági 
igényt teljesít az önkormányzat, mivel a férőhelyek 
száma évekig gondot jelentett.

– Újpest és Káposztásmegyer sokáig büszke lehet 
majd erre az épületre – tette hozzá.

Az építkezést szintén megtekintő Wintermantel 
Zsolt rámutatott: Káposztásmegyeren sok fia-

tal, kisgyerekes család él, a bölcsődei férőhelyek 
hiánya miatt szükség volt erre az uniós beruhá-
zásra.

– A munkálatoknak már kézzelfogható nyoma 
van, szerencsére elmondható, hogy az építkezés el-
lenére viszonylag zavartalan a bölcsőde működése 
– fűzte hozzá a polgármester.

A teljes bővítésnek és a meglévő épület energeti-
kai korszerűsítésének a határidő szerint augusztus 
31-re kell elkészülnie. M. O. A.

Bejáráson tekintette meg a Homok-
tövis Bölcsőde bővítési munkálatait 
Wintermantel Zsolt és Páli József, a 
választókerület önkormányzati kép-
viselője. A negyven férőhelyes bőví-
téssel régi lakossági igényt valósít 
meg az önkormányzat.

M
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Kisgyermekes családok örömére

Épül és bővül 
a bölcsőde

 
�  Legyen tagja a Facebookon a Nem Nagy Do-

log-közösségnek!
�  Igényeljen ingyenes kutyapiszokzacskó-készletet 

a Nem Nagy Dolog! kampány partnereinél. 
�  Adja le a csomagban található, kitöltött űr-

lapot az Újpesti Ajándékboltban, és legyen 
Öné az értékes nyeremények egyike.

�  Javasoljon helyszínt kutyafuttató építésére és 
kutyapiszokgyűjtő telepítésére.

�  Csatlakozzon önkéntesként kutyapiszok-
mentesítési akcióinkhoz.

� Kövesse kampányunkat.
 Részletek: ujpest.hu/nemnagydolog, 
Nem Nagy Dolog! Facebook-oldala

Népszerű 
a Nem Nagy 
Dolog! 
kampány
Az Újpest tisztaságáért és a felelős ál-
lattartásért indított önkormányzati 
kezdeményezés első hetén közel há-
romszázan jelezték igényüket ingyenes 
kutyapiszokzacskó-készletre, és több 
mint kétszázan csatlakoztak a Nem 
Nagy Dolog! Facebook-közösséghez.

Az önkormányzat nyereményjátékokkal, hasznos in-
formációkkal, friss hírekkel teszi minden újpesti szá-
mára érdekessé a Nem Nagy Dolog! Facebook-oldalt 
és az Ujpest.hu aloldalaként működő honlapot.

Ezeken az internetes felületeken olvashatnak az 
önkormányzat legújabb intézkedéseiről, a kutya-
piszok-mentesítési, takarítási akciókról, magáról 
a kampányról vagy akár a kutyatartás tudnivalói-
ról. Az Ujpest.hu/nemnagydolog oldal folyamato-
san bővül hasznos tartalmakkal, egyebek között en-
nek segítségével javasolhatnak helyszínt kutyafutta-
tó kialakítására vagy szemetesek kihelyezésére, el-
mondhatják véleményüket, beküldhetik a kedven-
cükről készült képeket.

A kutyapiszok felszedésére alkalmas szette-
ket Újpest-szerte 23 helyszínen és az ujpest.hu/
nemnagydolog oldalon igényelhetik az újpesti 
bejelentett lakcímmel rendelkező kutyások. Má-
jus 8-ig már nincs sok idő, így aki nem akar lema-
radni, az keresse fel a kampány kiemelt partnere-
it, vagy regisztráljon interneten keresztül!

Gódor Mariann projektvezető vezette körbe az építkezésen 
Wintermantel Zsoltot és Páli Józsefet



z önkormányzat a szemét el-
szállítása mellett a munkák-
hoz szükséges felszerelésről, 

szemeteszsákokról, kesztyűkről is gon-
doskodott. A jól végzett munka végez-
tével Hladony Sándor önkormányzati 
képviselő egy kis közös falatozásra in-
vitálta a megfáradt csapatot. 

– Természetesnek tartom, hogy 
az önkormányzat minden olyan civil 
kezdeményezés mellé odaáll, amely-
nek segítségével a résztvevők lakókör-
nyezetüket szebbé teszik. Ezek az em-

berek nemcsak a rendrakásra, de ké-
sőbb a szépítésre is odafi gyelnek. Vi-
rágot igényelnek, cserjéket ültetnek. 
Úgy vélem, példaértékű ennek a tár-
sasháznak az összefogása, hiszen lám, 
az Istvántelki útiak is csatlakoztak ma 
hozzájuk. A közös akció következ-
tében az önkormányzat egy fuvarral 
egyszerre két helyszínről tudja szállí-
tani az összeszedett hulladékot – fo-
galmaz Hladony Sándor.

– Ötödik éve minden tavasszal 
meghívjuk a lakóközösséget azzal, 
hogy csatlakozzon hozzánk, akinek 
ideje engedi – meséli a Zichy úti tár-
sasház gondnoka, Surák Tibor. – Lejö-
vünk, takarítunk, közben jót beszél-
getünk. Egészen más utána kinézni az 
ablakon, ha tisztaságot és rendet lá-
tunk magunk körül. Ezzel minden-
ki így lehet, hiszen aki valamiért nem 
tud részt venni a rendrakásban, az ká-
vét hoz, sütit süt, ezzel is támogatva, 
megköszönve a munkánkat. Ha csak 
egy köszönömöt kapunk érte, nekünk 
már az is elég – teszi hozzá.  G. R.

A takarítást szépítés követi

Civilek a város tisztaságáért
Immár ötödik éve, hogy ilyenkor tavasszal, egy szombat délelőttön a Zichy Mihály 
utca 1–7. számú panelház lakói közül többen nekilátnak a ház körüli szemét összesze-
désének. A jó példának, mint tudjuk, mindig akadnak követői. Így történt ezúttal is, 
hiszen a kezdeményezéshez április 13-án a közeli, Istvántelki út 54–60. szám alatti la-
kók egy része is csatlakozott, akik a saját portájuk környékét tették rendbe. 
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A Szabadság parkban
A jó idő beköszöntével folytatják a Sza-
badság park több mint hatszáz négy-
zetméteres kutyafuttatójának kialakí-
tását a közfoglalkoztatottak. Az Újpes-
ti Közhasznú Foglalkoztatási Osztály tá-
jékoztatása szerint napokon belül befe-
jeződnek a munkálatok, kihelyezik a Vá-
rosgondnokság által gyártott ügyességi 
akadályokat, amelyeket az önkormány-
zat a gazdikkal közösen választ ki, a ku-
tyák igényeinek megfelelően.

Hladony Sándor közös 
falatozásra hívta
 a takarításban 

résztvevő csapatot

A lakóközösség 
tagjait évek óta 
csatlakozásra 

kéri a gondnok

A kistestű kutyáknak is biztonságos
A környékbeli kutyatulajdonosok kérésére az önkormány-
zat sűrűbb ráccsal vette körül az Ugró Gyula soron lévő 
2000 négyzetméteres kutyafuttatót.

A decemberi átadáson több gazdi is jelezte, hogy a kisebb kutyák átférnek a rá-
cson, és ez az út közelsége miatt balesetveszélyes. Rádi Attila alpolgármester ak-
kor ígéretet tett a kerítés kiegészítésére, ami most meg is valósult. Rádi Attila la-
punknak elmondta: a Nem Nagy Dolog! kampány egyik fontos eleme, hogy köz-
vetlen párbeszédet folytatnak a kutyatulajdonosokkal. Ez a lehetőség egy kutya-
futtató kialakításánál különösen hasznos, hiszen a környékbeli gazdik tudják leg-
jobban, mire van szükségük kutyáiknak. 



A 10-es villamos
az Újpesti 
Naplóban 12. rész

A vezérkar, 
vendégek és Judy

legemlékezetesebb rendezvény nekünk 
az „új ebédlőben” az ifjúsági vezetők bál-
ja volt, amelynek eleve eredeti hangulatot 

adott, hogy minden asztalon hatvan vagy nyolc-
van kis drótállványra rögzített Tungsram-lámpabu-
ra díszlett, kifestve mókás, színes fi gurává. Az ani-
máció Kovács Jocótól, az ország egyik legjobb és Új-
pest legnépszerűbb dobosától származott, nagyon 
tehetséges festő is volt ugyanis. Illés Karcsival meg 
Szabó Vilivel napokon át szinte éjjel-nappal festet-
ték a fi gurákat. 

Jocó sokat volt a klubban, és többször szerepelt 
aktuális zenekarával gyári rendezvényeken. Az At-
lantisszal, még a Neményi Béla–Sankó-időkből, a 
Gallusz-trióval (Gallusz Gyuri, Jeszenszky Pista, Ko-

vács Jocó, kiegészülve Nagy Gabival, Gyuri feleségé-
vel). Az Izzó lett Jocó második otthona, és mi szere-
tettel láttuk őt a „családban”. 

Az átjáró-épületrész funkciója lett még, hogy ott 
kezdtük a klubéletet egy tárgyalószerűségben. Oda 
hívtuk meg Vitray Tamást, később Soós Zoltán köl-
tőt és a Gerendai nevű rendőr alezredest bűnüldö-
zési élménybeszámolóra, majd az akkor nemrég 
megnyílt Hotel Intercontinental reklámfőnökét, ké-
sőbb Endrődy István grafi kusművészt, a Ludas Ma-
tyi kiváló karikaturistáját. 

A csúcs mégis az volt, amikor a folyosón (a tár-
gyalóban nem lévén ilyenhez hely) az akkor nagyon 
népszerű Faragó Judy és a Flottilla zenekar játszott! 
Mintha a Scampolo lett volna beöltöztetve fl ottil-

la-egyenruhába! Mint az eszelősök táncoltunk a fo-
lyosó fekete lapburkolatán. Azok a bulik jelentették 
az épületrész próbaterhelését. Kibírta! Talán ’65-öt 
mutatott a naptár. 

De kívül, a guruló 10-es villamos mellett és fö-
lött már ott tornyosult a tízemeletes irodaház. Első 
emeleti szintjén, építészetileg is „kiugrasztva”, a ve-
zérigazgatóság, a vezérkar főhadiszállása. Dienes 
Béla titkársága és a műszaki igazgató, velük szem-
ben a kereskedelmi igazgató, távolabb a gazdasági 
meg a személyzeti és szociális igazgató. 

Aki onnan a függőlépcsőn jött a földszintre, az 
a protokollosztály sok vendéget látott birodalmába 
érkezett. A kis létszámú osztályt az Elnöki Tanács el-
nökének menye vezette. Kiválóan! Mariann nagyon 
szép, dekoratív, okos, határozott nő volt, mintha Is-
ten neki teremtette volna a protokollfeladatok szer-
vezését és a gondoskodást a gyárba látogató külföl-
diekről. Nem voltak kevesen… 

Ha például Dániában otthon van az uralkodó, hi-
vatali palotája előtt felvonva leng az ország zászla-
ja. A Tungsramban onnan lehetett tudni, hogy „itt-
hon van a Vezér”, hogy az irodaház „üvegportá-
ja” előtt, előkelő magányban parkolt a pezsgőszí-
nű Studebaker, amelyet a részvényesektől kapott 
Dienes Béla, igaz, nem újonnan. Ritkán látható tí-
pus volt az országban. 
 RÉTI JÁNOS, a www.tizesvillamos.hu szerzője

A Tungsram fesztivált kísérő Atlantis

A

Míg a kandalló régen nélkülözhetetlen haszná-
lati tárgynak, az otthon alapvető részének szá-
mított, addig ma – a számtalan fűtési megol-
dás mellett – dísztárgyként tekintünk rá. Rit-
ka szakma a kandallókészítés, kevesen űzik. 
Ezek egyike az Újpesten élő Márki Dezső, aki-
nek hobbijából nőtt ki vállalkozása.

– Tősgyökeres újpesti vagyok. Már a születé-
sem regényes volt, a Szülőotthonban jöttem vi-
lágra, a háború közepén, egy jelentősebb bombá-
záskor. A légitámadás elől a pincébe menekítet-
tek mindenkit, kivéve engem, akit ott felejtettek 
a szülőszobán. Mondták is édesanyámnak, hogy 
hosszú életű leszek, ha egy bombatámadást túlél-
tem – kezdi viccesen a beszélgetést Márki Dezső. 
– Újpesten jártam általános iskolába, itt kezdtem 

el sportolni, teniszezni. Emellett sokszor rúgtuk a 
bőrt a grundon. Családi gyökereim az építőiparba 
nyúlnak vissza. Már gyerekkoromban magamba 
szívtam a malter szagát, ugyanis az egyik nagybá-
tyám kőművesmester volt, a másik pedig ács. Ért-
hető tehát, hogy ezek után az építőipar vonzott 
leginkább. A Thököly úton, az Építőipari Tech-
nikumban végeztem, majd főiskola következett, 
amelyet később szakmérnöki képesítéssel egészí-
tettem ki. Sokáig az építőiparban dolgoztam, leg-
hosszabb ideig a Dobó laktanyában működő Épí-
tő Dandárnál, ahol sorkatonaként kezdtem, majd 
itt maradtam építésvezetőként. Ezekben az évti-
zedekben tipikus panelházépítések mellett sokfé-
le szakmai kihívás megtalált: építhettem bunkert, 
repteret, szállodát, uszodát. Ennek 1991-es meg-
szűnése után vállalkozóként tevékenykedtem to-
vább, szintén az építőiparban. A kandallóépítéssel 
először hobbiként kezdtem el foglalkozni, közel 
harminc éve. Főként barátoknak építettem egyet-

kettőt. Magánvállalkozást kezdtem, építészmér-
nökként kitanultam a kandalló- és cserépkály-
ha-építő szakmát is. Összetett feladat ez, hiszen 
mellette el kellett sajátítanom a kőfaragó- és a la-
katosszakmát is. Azóta, immár sok éve szerte az 
országban, de itt Újpesten is készítek kandallókat. 
Egyebek mellett az újpesti Gerber Alajoséknak, 
sőt Korda Györgyéknek, Maksa Zoltánnak.

Márki Dezső korszerű fűtőberendezésekkel ki-
alakított, rusztikus, eklektikus, skandináv és mo-
dern stílusú kandallókat is készít, akár két-három 
nap alatt.

– A tanulással mindenesetre azóta sem álltam 
le – teszi hozzá. – Épp a közelmúltban végeztem 
el egy számítógépes grafi kai tanfolyamot, amely-
nek segítségével három dimenzióban készíthetek 
terveket a kandallóépítéskor.   G. R.

Márki Kandalló: Bp., IV., Munkácsy M. u. 41.
Telefonszám: 06-30 999-8656

Made in 
Újpest

Építészből 
kandallókészítő  
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Idősebbek 
is elkezdhetik
A ma emberét igen sok stressz 
éri nap mint nap: káros környe-
zeti hatások, a család és a mun-
ka közötti egyensúly megtartá-
sának nehézségei, magas teljesít-
ménykövetelmények. A negatív 
tényezők egyik orvossága a moz-
gás, a nordic walking különösen. 
A természet élménye, a friss le-
vegő, a természet hangjai mind 
elősegítik a jó közérzetet. Aki 
nem tudná, annak eláruljuk: en-
nek a fi atal sportnak néhány éve 
itt nálunk, Káposztásmegyeren a 
Farkaserdőben is hódolhat bárki.

– A nordic walking egy itthon 
még kevésbé ismert, elterjedt sport, 
amelynek lényege speciális alapanya-
gú botokkal a szabad levegőn gyalog-
lás, valamint nyújtó és erősítő gyakor-
latok összessége. Egy olyan, az egész 
testre ható edzésmódszer, amely a 
karnak a bottal végzett munkája ré-
vén a teljes izomzatot igénybe veszi, 

erőteljesen hat a szív- és érrendszerre, 
fokozza a vérkeringést és az anyagcse-
rét – mesél a sport lényegéről Török 
Lili, az Útkereső Nordic Walking Egye-
sület elnöke. 

Különösen olyan emberek kezd-
hetik el így könnyedén e sportot, 
akik már hosszabb ideje nem végez-
nek rendszeres testmozgást, egészsé-
gi problémával, esetleg túlsúllyal küz-
denek. A nordic walking ugyanis az 
izomzatot, az ízületeket, a szív- és ér-
rendszert kíméletesen terheli meg, 
ezért különösen ajánlott az idősek-
nek. Fiataloknak is ajánlják e mozgás-

formát, hiszen a nordic walking kivá-
lóan alkalmas zsírégető edzésre, mi-
vel az aktív bothasználat révén átla-
gosan húsz százalékkal több kalóriát 
éget el a szervezet, mint a normál gya-
loglás során.

– Edzéseinket az újpesti Farkas-
erdőben, heti háromszori alkalom-
mal tartjuk, kedden, csütörtökön 
és szombaton. Az Útkereső Nordic 
Walking Egyesület már négy éve mű-
ködik itt Újpesten, negyven aktív ta-
gunk van. Az első alkalom, a betaní-
tás ára 2000 forint, de később, aki ta-
gunk lesz, attól mindössze havi 1000 

forint tagdíjat kérünk. Botokat bizto-
sítunk az első egy-két hónapra, amíg 
a jelentkezőről kiderül, el tudja-e kép-
zelni e sportot hosszú távon. Edzése-
inkre korhatár nélkül várjuk a férfi a-
kat és a nőket. (x)
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Egy lokálpatrióta cukrászda

Torták, 
sütemények 
és fagylaltok
Három évvel ezelőtt nyílt 
meg a Galopp utca 2. szám 
alatt a hangulatos Édes-
Gyömbér cukrászda, ame-
lyet hamar megismertek és 
megszerettek a helybéliek. 

– Egy cukrászdának nincs annál jobb 
reklám, mint ha megkóstolják az 
itt készülő édességeket. Azt vallom, 
hosszú távra kell tervezni, és folya-
matosan minőségi termékekkel elő-
rukkolni. Mi ehhez tartjuk magunkat. 
Csokoládés készítményeinket például 
belga csokoládéból készítjük, kizáró-
lag friss tejszínt, gyümölcsöt alkalma-
zunk. Színezék, aroma nálunk kizárva 
– mondja Barabás Csilla, a cukrász-
da tulajdonosa. – Esküvőre, eljegyzés-

re, születésnapra, gyerekzsúrra, egyéb 
családi ünnepre különlegesen szép 
tortákat készítünk, hogy az igazán 
emlékezetes alkalomhoz mi is hozzá-
járuljunk. Szívesen ajánlunk a kataló-
gusunkból választható, általunk ter-
vezett tortákat, de nincs akadálya az 
egyéni, vevői elképzelés megvalósítá-

sának sem – fűzi hozzá a tulajdonos. 
– Friss süteményeink széles választé-
ka is igényességet mutat. Kisgyerme-
kes anyukaként a fi atalok édességfo-
gyasztását is jól ismerjük.

A melegebb idő beköszöntével 
egyre több, kizárólag főzött fagy-
lalt készül a cukrászdában. A tava-
lyi fagyiversenyen az Édes-Gyömbér 
citromfagylaltjának ítélték oda az 
ítészek az Újpest Legjobb Fagyija cí-
met. 

– Tudás, szakmaszeretet, a vásár-
lóktól érkező vélemények ismere-
te egyaránt szükségesek ahhoz, hogy 
egy cukrászda látogatott legyen. Az 
első perctől úgy éreztük, hogy újpes-
tiként a város életében is részt kívá-
nunk venni. Az elsők között kaptuk 
meg az Újpest-szelet féltve őrzött re-
ceptjét, és készítettük el a Vadgeszte-
nye cuki útmutatása alapján. A legen-
dás sütemény árának 10 százalékával 
az Újpesti Cseriti jótékonysági céljait 
segítjük, folyamatosan. A közeljövő-
ben szintén süteményfelajánlással tá-
mogatjuk az önkormányzat jótékony-
sági szervezetét – tudtuk meg. 

Barabás Csilla lokálpatriótának 
tartja magát, érdekli a város múlt-

ja és jelene is, és örömmel tölti el, 
ha azt látja, cukrászdája az újpestiek, 
káposztásmegyeriek találkozóhelyévé 
vált az elmúlt időszakban. Az ismer-
kedést szolgálta például egy koráb-
bi fagyiízlelő verseny vagy éppen az 
a rajzverseny is, amelyre az iskolások 
nevezhettek.  (x)

Az újpestieknek 
a szolgáltatásainkból, 

-25% kedvezményt biztosítunk 
a kupon felmutatása után.

Az újpestieknek 
a szolgáltatásainkból, 

-10% kedvezményt biztosítunk 
a kupon felmutatása után.





ÚJPESTI SAJTÓ AZ
ÚJPESTI SZOLGÁLTATÓKÉRT

Nordic Walking 
Újpesten

Ajánljuk neked, 
ha egészségesen

 akarsz élni. Ha még nem 
sportoltál és szeretnéd 
elkezdeni. Ha szeretnél 
mozogni,  hogy jobb 
legyen a kondíciód. 

Jelentkezés: 
06-30-601-5466

ÚJPESTI SAJTÓ AZ
ÚJPESTI SZOLGÁLTATÓKÉRT



12 és 20 év közötti diákok ré-
szére kiírt pályázatra kilenc 
alkotó negyvenkilenc művet 

küldött be. Ezek közül a zsűri tizenki-
lenc fotót talált kiállításra méltónak.
Török Rita, az Újpesti Kulturális Köz-
pont igazgatója az április 15-én meg-
tartott megnyitón beszédében ki-
emelte, hogy ma, a digitális fényké-
pezés korában, amikor már minden-
ki könnyedén készíthet képet, kü-
lön öröm, hogy vannak olyan fi ata-
lok, akik nem elégednek meg az egy-
szerű fotók elkészítésével, hanem tö-
rekednek azokat művészi értékkel is 
megtölteni. Az igazgató külön örö-

mét fejezte ki, amiért a kiállított al-
kotások között helyet követelt magá-
nak egy mindössze 12 esztendős diák, 
Németh Ádám munkája is.

Az első helyezést elért 17 éves Fü-
zesi Krisztiántól megtudtuk: 1997 óta 
lakik Újpesten. „Minden ideköt, itt 
nőttem fel, s a jövőben is itt szeret-
nék élni – mondta. – A családomon 
kívül idekötnek a barátaim is. Szere-
tem a város tereit, utcáit. Egyiket-má-
sikat gyakran lencsevégre is kapom. 
Meglátásom szerint az elmúlt évek-
ben rengeteget szépült a város, er-
ről tanúskodnak a képeim is. A Szige-
ti József Utcai Általános Iskolába jár-

tam, jelenleg pedig egy zuglói gimná-
ziumban tanulok. A gimnázium után 
a műszaki egyetemen vagy főiskolán 
szeretnék tanulni informatikát és gra-
fi kát.”

Abbas Gábor, aki a második helyen 
végzett, 19 éves, és az Újpesti Két Ta-
nítási Nyelvű Műszaki Szakközépisko-
la és Gimnázium végzős tanulója. „Új-
pesten nőttem fel, és jelenleg is min-
den szál ideköt – fogalmazott. Szere-
tem a fotózást, de a fi lmezés még en-

nél is jobban izgat. Továbbtanulni is 
ebben az irányban szeretnék.”

A harmadik helyezést a 18 éves Faj-
ta Eszternek ítélte oda a zsűri. „Az el-
múlt tanévben iskolai fényképész le-
hettem, ami azt jelentette, hogy az 
összes iskolai eseményről én készít-
hettem a fotókat. Ez nagy megtisztel-
tetés volt számomra. Az nem kérdés, 
hogy mi szeretnék lenni, ha nagy le-
szek: fotós.” 

(Bővebben: www.ujpest.hu)  NGI 

A zsűri elnöke Dózsa László színmű-
vész, az Újpest Színház főrendezője, 
tagjai Czégény Ilona, az Újpesti Kultu-
rális Központ– Ady Endre Művelődési 
Ház  intézményvezető-helyettese, va-
lamint Naszádosné Hegedűs Erzsébet, 
a Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola drá-
mapedagógusa volt.

Dózsa László megnyitóbeszédében 
kilátásba helyezte: „Színházat építek 
Újpesten, ezért nagyon fi gyelek, és ha 
látok olyan tehetséget, akit érdemes-
nek tartok arra, hogy együtt dolgoz-
zunk, annak szólni fogok.”

A találkozót életre hívó Újpesti 
Kulturális Központ – Ifjúsági Ház kul-
turális szervezője, Takács-Kollárik Or-
solya elmondta, hogy a rendezvény 

nem csupán a gyerekeknek, de a taná-
roknak is jó alkalom a tanulásra. „Sok 
mindent el tudnak lesni egymástól a 
fi atalok éppúgy, mint felkészítő taná-
raik” – hangsúlyozta.

A csapatok közül az első helye-
zést a Bródy Imre Gimnázium Berda-
színpad csapata nyerte Kábulat című 
előadásával. Dózsa László értékelésé-
ben kiemelte, hogy a fi atalok színvo-
nalas előadásban vitték színre és jól 
oldották meg korunk egyik legége-
tőbb problémájának, a kábítószer-fo-
gyasztás témájának feldolgozását.

A második helyen a Károlyi István 
12 Évfolyamos Gimnázium Mesterem-
berek csapata végzett, Shakespeare 
Szentivánéji álom című darabjából a 
mesteremberek mesteremberek szín-

játékát dolgozták fel. A csoportot fel-
készítő Répássi Andrea lapunknak el-
mondta: „Közel két hónap kemény 
munka van mögöttünk. A legnehe-
zebb először az volt, hogy a gyerekek 
ráérezzenek a darabra, majd az, hogy 
ne nevessék végig ezt a vicces művet. 
Szerintem humorosnak lenni az egyik 
legnehezebb feladat a színész számá-
ra.”

A harmadik helyezést a Kanizsay 
Dorottya Egészségügyi Szakképző Is-
kola és Gimnázium Dinnyék elnevezé-
sű csapata szerezte meg Móricz Zsig-
mond Dinnyék című művének színre-
vitelével.

A zsűri külön dicséretben részesítette 
a Babits Mihály Gimnázium Babits Mi-
hály Irodalmi Színpadát, akik a Petőfi  
naplója című darabot vitték színre. A 
zsűritől nem kapott díjat, a közönség 
viszont vastapssal jutalmazta a Károlyi 
István 12 Évfolyamos Gimnázium Pat-
kányfogók csapatát, akik a Tom Sawyer 
című darabot mutatták be.

A nyertesek április 19-én, pénteken, 
a városházán megrendezendő ünne-
pélyes díjátadón Wintermantel Zsolt-
tól vehetik át az elismeréseket. N. G.

A

Takács-Kollárik Orsolya

Találkozó, zsúfolt nézőtér előtt

A fiatalok a diákélet pillanatait, a várost örökítették meg fényképezőgépükkel

Diákélet diákszemmel
Az Újpesti Diáknapok rendezvénysorozat keretében Di-
ákélet diákszemmel címmel kiírt fotópályázatra beérke-
zett alkotások közül a legjobbakat április 21-ig tekinthe-
tik meg az érdeklődők az Újpesti Kulturális Központ – If-
júsági Ház Új Galériájában. 

A tehetségeket az Újpest Színház is várja

Középiskolás színjátszók 
izgalmas vetélkedője
Évek óta nagy sikerrel rendezik meg a Középiskolás Ama-
tőr Színjátszó Találkozót, második esztendeje az Újpesti 
Diáknapok keretében. Az idén, április 15-én, öt kerületi 
színkör mérte össze tudását.
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Keszthelyi Ilona a közigazgatásban 
eltöltött, három évtizedes kiemel-
kedő munkájáért Miniszteri Elisme-
rő Oklevelet kapott a közelmúltban. 
A méltatás szerint az újpesti polgár-
mesteri hivatal anyakönyvi osztályá-
nak vezetője huzamos időn át vég-
zett szakmai munkájának, valamint 
a Közigazgatási Minisztérium ered-
ményes működése szempontjából 
fontos szakmai feladat végrehajtá-
sában szerzett érdemeinek elismeré-
seként részesült a díjban. Az újpesti-
ek által jól ismert kitüntetett úgy fo-
galmaz, hogy csak teszi a dolgát.

– Én csak teszem a dolgom. Úgy 
próbálom mások ügyeit intézni, ahogy 
elvárnám, hogy az enyémeket intéz-
zék. Ez az elismerés nemcsak az én ér-
demem, hanem azoké is, akik megsze-
rettették velem ezt a hivatást, és per-
sze a munkatársaimé is – mondja rá 
jellemző szerénységgel az újpesti szüle-
tésű Keszthelyi Ilona, aki március 15-én 
Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott a 
közigazgatási és igazságügyi miniszter-
től. Harminc éve, szeptember 15-én 
volt az első munkanapja az újpesti vá-
rosházán, ahol szerinte Budapest leg-
profi bb anyakönyvvezetői dolgoztak 
akkor. – Olyan szeretettel, alaposság-
gal tanították nekem ezt a hivatást, 
ahogy könyvek, jogszabályok vagy akár 
az iskola soha nem tudta volna megta-
nítani – mondja.

Diákkorában még nem tudta pon-
tosan, hogy milyen hivatást választ 
majd, de abban biztos volt, hogy em-
berekkel szeretne foglalkozni, mások 
ügyeit segíteni. 1979-ben született a fi a 
– aki szintén kormánytisztviselő lett –, 
és Ilona a gyeses évei végén határozta 

el, hogy az Államigazgatási Főiskolán 
szeretne tanulni. Felvételi követelmény 
volt az egyéves tanácsi gyakorlat, így 
került a városházára és a közigazgatás-
ba. Azt még nem sejthette, hogy ez egy 
életre szóló frigy lesz a közigazgatással 
és az újpesti városházi épülettel is. A 
három évtized alatt a céljai mit sem 
változtak: segíteni, könnyebbé tenni az 
emberek életét, egyszerűsíteni az ügy-
intézést.

– Mindig az ügyfél a lényeg. Ez a leg-
fontosabb. Nagyon remélem, hogy egy 
ügyfél sem megy ki elégedetlenül a IV. 

kerületi anyakönyvi hivatalból. Mert 
ha olyan kérése van, amiben nem tu-
dunk segíteni, akkor is megpróbálunk 
mindent megtenni, hogy kiderítsük, 
hol és hogyan tudná elintézni az ügyét.

Tevékenységének látványos része a 
házasságkötési szertartások vezetése, 
ami szerinte leírhatatlanul felemelő, 
és soha nem válhat rutinná. Az anya-
könyvvezető az emberi lét legfonto-
sabb pillanatainak lejegyzője, születés, 
házasságkötés, halál dokumentálója. 
De munkája rendkívül összetett, szer-
teágazó jogismeret, pontosság, empá-
tia szükségeltetik hozzá. És a folytonos 
változások miatt rendszeres önképzés.
– A hivatásszeretetet nehéz szavakba 
önteni. Nemcsak az anyakönyvi mun-
kát szeretem, hanem az egész közigaz-
gatást, az újpesti hivatalt, a kollégái-
mat, a városháza épületét. Ezért soha 
nem számít, hogy hány órakor kezdő-
dik a munkaidő, és meddig tart. Ha 
szükséges, akkor hajnaltól késő estig 
bent vagyok bármikor. Azt szoktam 
mondani, hogy nekem a Városháza is 
az otthonom.  JUHÁSZ MÁTYÁS

A hivatal is az otthona

Mindig 
az ügyfél 
a fontos

Mint arról korábban beszámoltunk, egy szülő pa-
naszt tett a Pozsonyi úti Arany Horgony ügyeletes 
gyógyszertár ellen, a lassú kiszolgálás, valamint a 
gyógyszerész fl egma és provokatív stílusa miatt. Tu-
catszám érkeztek e témában megjelent cikkeinkre 

az észrevételek. Az üggyel kapcsolatban utaltunk 
arra, hogy az ÁNTSZ vizsgálatot indított, amely a 
napokban zárult. Mindent rendben találtak a pa-
tikában.

Az ÁNTSZ ellenőrei szakmai szempontok alap-
ján vizsgálták az Arany Horgonyt. Jelentésükből ki-

derül, hogy munkatársaik előzetes bejelentés nélkü-
li ellenőrzések keretében vizsgálták a gyógyszerkészít-
mények készletben tartását, illetve a gyógyszertár éj-
szakai ügyeleti tevékenységét. Ellenőrzéseik idején a 

patikában mindkettő megfelelt a jogszabályi előírá-
soknak. Az éjszakai próbavásárlások alkalmával sem 
hosszas várakozást, sem egyéb szakmai hibát nem ta-
pasztaltak az ellenőrök.

A szülő az ügyeletes gyógyszerész fl egma, pro-
vokatív stílusát is kifogásolta. E bejelentés valóság-
tartalmának megállapítását az ÁNTSZ a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara Etikai Bizottságához mint 
hatáskörrel rendelkező szervhez helyezte át kivizs-
gálásra. N. I.

Az ÁNTSZ szerint 
minden rendben van
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z Újpesti Lengyel Nemzetisé-
gi Önkormányzat tagjai, Újpes-
ten élő lengyelek és magyarok 

közösen, misével tisztelegtek a katyni 
tragédia vértanúinak emléke előtt va-
sárnap délután, a nemzetiségi önkor-
mányzat Nyár utcai székhelyén. A mi-
sét Karol Kozłowski atya, a Lengyel Per-
szonális Plébánia plébánosa celebrál-
ta, és Bogumił Sutarski főhadnagy em-
lékére ajánlották, akit feltehetőleg Har-
kovban kínoztak meg, majd végeztek 
ki. Itt mutatták be az áldozat fi ának, dr. 
Konrad Sutarskinak nemrégiben meg-
jelent tényfeltáró könyvét is, amelyet 
Az én Katynom címmel írt a hosszú év-
tizedekig elhallgatott tragédiáról. Az 
újpesti önkormányzat részéről Hladony 
Sándor önkormányzati képviselő vett 
részt a megemlékezésen.  G. R.Fo
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Mise és könyvbemutató a katyni 
tragédia emlékére
Ezekben a napokban emlékezünk meg országszerte – a lengyel–magyar barátság je-
gyében – az 1944-ben Katynban lemészárolt mintegy 22 ezer lengyel áldozatról. 

A



TISZTELT ÚJPESTIEK! 
A Fidesz március 16-án megkezd-
te aláírásgyűjtő akcióját a rezsi-

csökkentés megvédése érdekében. Az 
újpesti Fidesz-irodában az alábbi időpon-
tokban tölthetik ki az íveket: Hétfőtől 
péntekig 11.00–18.00. Helyszín: 1042 
Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
április 22-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, 
Árpád út 56. Tel.: 369-0905. Németh Edit 
Éva, Hladony Sándor Gyula önkormány-
zati képviselők május 6-án, hétfőn 17-től 
18 óráig tartanak fogadóórát. Balázs 
Erzsébet, Ozsváth Kálmán képviselők 
május 6-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tarta-
nak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Budapest, Árpád út 56.). Tel.: 369-
0905. Jókay Attila, Koronka Lajos önkor-
mányzati képviselők május 13-án, hétfőn 
17-től 18 óráig; Bartók Béla önkormány-
zati képviselő május 14-én, kedden 18-tól 

19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 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

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.).

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányza-

ti képviselő (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?” rendezvényso-
rozat következő előadása április 

23-án, kedden 10 órától lesz az újpesti 
Polgár Centrumban (IV., Árpád út 66.), a 
rendezvényre a belépés ingyenes. 

A programsorozat fővédnöke: Kiss 
Péter országgyűlési 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.).
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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Újpestért 
Egyesület

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� M. Kovács Ilona festőművész kiállítá-
sa. Naponta 11–18 óra között, szombaton 
9-től 18 óráig. Hétfő: szünnap. Csoportos 
látogatás bejelentése: 379-3114. Újpest 
Galéria
� Alexander Kabanov festőművész és 
Inna Barycseva Kuba-nova iparművész 
kiállítása.  Április 5-től 19-ig, naponta 
11–18 óra között, szombaton 9-től 18 
óráig. Hétfő: szünnap. Újpest Galéria
� Diákélet diákszemmel. Fotókiállítás az 
Újpesti Diáknapok 2013 rendezvénysoroza-
tának felhívására. Április 21-ig látogatható 
mindennap 9-től 18 óráig. Ifjúsági Ház, Új 
Galéria
� Az én természetem. Fotókiállítás 2013. 
A Föld napja rendezvénysorozat alkalmá-
ból. Megnyitó: április 22., 17 óra. 

Megtekinthető április 28-ig mindennap 
9–18 óra között. Ifjűsági Ház
� Művész-tanárok képző- és iparművé-
szeti kiállítása. Megnyitó: április 25., 17 
óra. Látogatható: május 20-ig. Károlyi 
Galéria, Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
� Két évezred között – fejezetek Újpest 
történetéből. Újpesti Helytörténeti 
Gyűjtemény. Vasárnap és hétfőn zárva.

HETI PROGRAMNAPTÁR
Április 18., csütörtök
OVI SZÍNHÁZ
� 9.30: Pinocchio. Mesejáték. A Szegedi 
Miniszínház előadása. Lóverseny téri 
Közösségi Ház 

FELNŐTTKÉPZÉS
� 15.00–19.00: Felnőttképzési Tanácsadó 
Szolgálat. Ady Endre Művelődési Ház

ÚJPESTI DIÁKNAPOK
� 14.00: Tehetségkutató verseny. Ifjúsági Ház

Április 19., péntek
ÚJPESTI DIÁKNAPOK
� 14.00: Diákpolgármester-választás. 
Eredményhirdetés. Újpesti városháza, díszterem

Április 20., szombat
� 9.00–17.00: Tavaszi Sport-party. Ifjúsági 
Sporttelep, Tábor u. 24.

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00–13.00: Itt a tavasz! Családi játszó. 
Tipegő tornával, bábelőadással. Ifjúsági 
Ház
� 10.00–16.00: A Föld napja. Rex 
Állatsziget

OPERASTÚDIÓ
� 17.00: Zene-Denevér. Johann Strauss operett-
je az Erkel Operastúdió művészeinek előadásá-
ban. Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola, Ifjúsági Ház 

Április 21., vasárnap
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00: Zenés Családi Délelőtt. Micimackó 
meséi. A Fogi Színház előadása. Ifjúsági Ház
� 10.00–12.00: Gyermektáncház Újpesten. 
Zöldág-járás a Bem Nép-táncegyüttessel. 
NKA-támogatással. Ady Endre Művelődési Ház

Április 23., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30–11.00: Babajátszó. Keddenként. 
Ifjúsági Ház

Április 24., szerda
DIÁKOKNAK
� 14.00–15.30: Játssz-óra. Csütörtökön is. 
Ifjúsági Ház

Összeállításunk nem tartalmazza a teljes kínálatot. A műsorváltoztatás jogát az intézmények fenntartják. Kérjük, érdeklődjön a helyszíneken is!

A NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZATOK ESEMÉNYEI

Kaffee & Kuchen ismét!
2013. április 27-én, szombaton 16 órai kez-
dettel német klubdélutánt tartunk.

Program: beszámoló a Boden-tó körüli 
tanulmányútról; a Dunaharaszti Hagyo-
mányőrző Táncegyüttes bemutatkozása; 
továbbá filmvetítés a szudétanémetek kite-
lepítéséről.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Újpesti Német Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselő-testülete

Anyák napi előkészületek 
Április 28-án, vasárnap 10–12 között az 
alábbi programra hívjuk, várjuk az újpesti-
eket. Anyák napi előkészületek – kézmű-
ves-foglalkozás, kertépítés.

Míg a gyerekek a foglalkozáson vesznek 
részt, a felnőttek segíthetnek az önkormány-
zat előtti kiskert rendezésében. Virág-, bokor-
ültetés.

Ezután megvendégeljük Önöket: ebéd – 
gulyáspörkölt. Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Újpesti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testülete

Köszönik a támogatást
A Madarász utcai Gyermekkor Alapítvány köszöni minden kedves IV. kerületi 
lakosnak, hogy támogatta 1%-os adófelajánlásával, illetve adományaival alapítvá-
nyunkat, hiszen csak a civil társadalom segítségével tudtuk megújítani intenzív 
osztályunkat.

2011-ben két új, modern, kényelmes, „anyás” kórtermet sikerült kialakítani sebé-
szetünkön, amelyeket 2012-ben a szükséges kiszolgálóegységekkel bővítettünk.

A Madarász sebészetén 2013. április 1-jétől kezdve hétfőtől csütörtökig reggel 
9 órától este 19 óráig, pénteken reggel 9 órától délután 17 óráig látjuk el régi, 
valamint új fekvő- és járóbetegeinket is.

Kérjük, ez évben is ajánlják fel adójuk 1%-át, illetve lehetőségeikhez mérten 
adományokkal is járuljanak hozzá, hogy még több beteg gyermek sorsán javít-
sunk. Adószámunk: 1962244617-1-41

 A Madarász utcai Gyermekkor Alapítvány



Domenico Cimarosa A titkos házas-
ság című vígoperája és két klasszikus 
Mozart-opera: a Figaro házassága és a 
Cosi fan tutte. Nem a Magyar Állami 
Operaház repertoárjából szemezget-
tünk, hanem az Erkel Gyula Újpesti 
Zeneiskola Operastúdiójának műsorá-
ból. A stúdió négy éve alakult az isko-
la növendékeiből, és mára kezdi túl-
nőni tantermi kereteit.

– Mostanra két csoportra osztható 
az Operastúdió társulata. Az egyikben 
a zeneiskola jelenlegi diákjai játszanak, 
a másikban egykori tanítványok és az 
iskolához valamilyen módon kapcso-
lódó énekesek. Egy évben egy elő-
adást játszunk, hagyományosan a Ze-
nede-napon, de a nagy érdeklődés mi-
att általában meg kell ismételnünk a 
produkciót – mondta el lapunknak 
Hruby Edit operaénekes, az együttes 
alapítója, művészeti vezetője.

Nem volt ez másként idén sem, pe-
dig némileg könnyedebb műfajjal pró-
bálkozott az Operastúdió. A legújabb 
produkció egy opera nehézségű ope-
rett, ifj. Johann Strauss népszerű műve, 
A denevér. A bemutató április 14-én, a 
Zenede-napon volt, de 20-án, szom-
baton 17 órakor megismétlik az elő-
adást. A siker talán annak is köszön-
hető, hogy Frosch szerepében – ame-
lyet egykor többek között Latabár Kál-
mán alakított parádésan – sztárvendé-
get láthat a nagyérdemű. A szeszbarát 
börtönőrt az Újpesten élő humorista, 
Éles István alakítja.

– Más zenei produkcióban már dol-
goztam együtt Istvánnal, aki elképesz-
tően muzikális ember. És ugyan Frosch 
prózai szerep, amikor kiválasztottuk 
a Strauss-operettet, egyértelmű volt, 
hogy őt kérem fel a szerepre. „A dene-
vérben” egyébként az a legnagyobb ne-
hézség számunkra, hogy operett lévén 
tele van prózai részekkel, és a társula-
tunk tagjai énekesek, nem színészek. 
De szerintem azért sikerült megolda-

nunk ezt is – tette hozzá Hruby Edit, 
aki rendezője az előadásnak. 

Éles István régóta áll színpadon, de 
inkább szólóműfajban, mint egy tár-
sulat tagjaként.

– Nem színész vagyok, inkább pó-
diumszínész. Szokatlan számomra ez 
a fajta színpadi lét, de nagyon izgal-
mas. Frosch szerepéről mindenkinek 
Latabár vagy Agárdy legendás ala-
kításai jutnak eszébe. És bár általá-
ban a színpadon minél pontosabban 
igyekszem utánozni másokat, most 
inkább különbözni szeretnék az elő-
döktől. Ezért eléggé átírtam a szere-
pet – mondta a humorista.

Így ugyan kimaradt Latyi legendás 
mondata, hogy „lehet, hogy tán it-
tam, lehet, hogy tán torgok, de részeg 
nem vagyok”, viszont remek új poé-
nokon kacaghat a közönség, miköz-
ben dúdolja az ismert dallamokat.

 JUHÁSZ MÁTYÁS

Előadás: április 20-án 17 órakor 
az Erkel Gyula Újpesti Zeneisko-
lában, az Ifjúsági Házban. 

A Magyar Írószövetség és a 
Hét Krajcár Kiadó tisztelettel 
meghívja Önt és kedves bará-
tait 2013. április 25-én, csütör-
tökön 18 órától Székely Dezső 
Amíg szól a harang című kö-
tetének könyvbemutatójára. 
Helyszín: Magyar Írószövetség 
Klubja (1062 Bp., Bajza utca 

18.). Az estet megnyitja Szentmártoni János költő, a 
Magyar Írószövetség elnöke.

Közreműködik Dóka Andrea színművésznő; Benke 
László költő, a Hét Krajcár Kiadó vezetője; Bobély 
László író, a Havi Magyar Fórum főszerkesztője.

Könyvbemutató
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Frosch és 
az újpesti
énekesek
Az operát operett váltot-
ta az Erkel Gyula Újpesti 
Zeneiskola Operastúdiójá-
ban. Avagy berepült „A de-
nevér” a zeneiskolába.

Már 12 846-an 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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Zenede-nap a növendékekért
Április 13-án, szombat délután ismét Zenede-napra várta a kicsiket és nagyokat több 
helyszínen az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola és az iskola alapítványa. A késő estébe nyú-
ló, sorrendben hetedik zenede-napi rendezvényen minden oldaláról bemutatkozott a pa-
tinás intézmény: volt koncert, hangszerbemutató, opera-előadás, táncház és tombola.

– Szerencsére ismét sokakat megmozgatott a Zenede-nap. Remélhetőleg a mai nap sikere 
majd a beiratkozáskor is visszaköszön, és ismét sok tanítványt nyerünk meg vele a zeneiskola 
számára – mondta Sillye Gergely igazgató.

– A siker mellett nagy segítség a rendezvény belépőjegyeiből befolyó összeg is – folytatja 
Kornackerné Ossó Lilian művész-tanár, az alapítvány elnöke. – A támogató jegyeket alapítvá-
nyunk most is hangszerek, oktatási eszközök beszerzésére, tanulmányi támogatásra, valamint a 
helyi, fővárosi, országos és nemzetközi versenyekre indított növendékek költségeinek hozzájáru-
lására fordítja majd. (Bővebben: www.ujpest.hu) G. R.



negyvenkét rendőr először 
KRESZ-tudásáról és szakmai 
ismereteiről adott számot a 

számukra megrendezett verseny bu-
dapesti döntőjében. Ezt követően a 
gépkocsizó járőrök autóba ültek, és 
a rutinpályán mutathatták be, nehe-
zített körülmények között, mennyi-
re uraik járműveiknek. A karos forga-
lomirányítók az Árpád út–Rózsa utca 
kereszteződésében maguk irányítot-
ták a forgalmat. Az utóbbi kategóriá-
ban versenyzőknek öt-öt perc állt ren-
delkezésükre, hogy megmutassák, vá-
ratlan forgalmi helyzeteket is képesek 
kezelni, legyen szó bármilyen forgal-
mas útszakaszról.

A huszonhárom kerületből érkezett 
negyvenkét járőr között akadt olyan, 

aki mindkét 
k a t e g ó r i á -
ban indult. 
Újpest mind-
két versenytí-
pusban indított 
versenyzőt, Galler Bri-
gitta főtörzszászlós a ka-
ros forgalomirányítók kö-
zött mutathatta be tudá-
sát, míg Bohács Róbert fő-
törzsőrmester a gépkocsi-
zó járőrökkel mérte ösz-
sze képességét.

A versenyzők többsé-
gének az elméleti ver-
senyszám jelentett na-
gyobb kihívást, azonban az 
a két egyenruhás, aki a legke-

vesebb hibaponttal 
teljesítette a teljes 

megmérettetést, egy-
egy kerékpárt nyert, 

és elindulhat az országos 
döntőben is. A második 

helyezettek egy vezetéstechnikai tré-
ninget, a bronzérmesek ajándékcso-
magot nyertek. Újpest a karos forga-
lomirányításban teljesített jobban, vi-
szont a dobogóig idén sajnos nem ju-
tott el. M. O. A.

Járőrök versenye
Gépkocsizó és karos forgalomirányító járőrök mérték össze 
tudásukat Újpesten a Magyar Autóklub tanpályáján és a 
forgalomban. A Budapest 23 kerületéből érke-
ző egyenruhások elméleti tudásukról is 
számot adtak a budapesti döntőben.
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Fát loptak, lebuktak
Járőrök fi gyeltek fel négy emberre, 
akik fát pakoltak egy bevásárlókocsi-
ba egy Dugonics utcai telephelyen áp-
rilis 7-én. A rendőrök a társaság tag-
jait igazoltatván észrevették, hogy az 
ingatlan téglakerítését egy helyen fris-
sen kivésték, majd az egyik épület bejá-
rati ajtajára felszerelt OSB-lapot fejszével 
bontották szét. A két felnőttről kiderült, 
hogy gyerekeik jelenlétében loptak, és 
már több ízben vittek el ugyanerről a 
telepről faanyagot. A rendőrök mind 
a négyüket előállították, a felnőttek 
ellen lopás és kiskorú veszélyeztetése, 
a fi atalok ellen pedig lopás miatt fo-
lyik eljárás.

Balhés tolvaj a boltban
A biztonsági őr vette észre, hogy egy 
férfi  táblás csokoládékat tesz a zsebé-
be az egyik Rózsa utcai élelmiszerdisz-
kontban április 6-án. A férfi , miután 
meglátta, hogy a biztonsági őr felé 
közelít, kidobálta nadrágjának zse-
béből az édességeket, próbálta az őrt 
megrúgni, agresszívan viselkedett, or-
dítozott, az üzletben elhelyezett sze-

lektív hulladékgyűjtőt rugdosta. Sz. 
Dezsőt a rendőrök többször felszólí-
tották cselekményének befejezésére, 
aki ennek nem tett eleget, és a rend-
őri intézkedés alól is megpróbálta ki-
vonni magát. Üzletszerű lopás és ga-
rázdaság miatt kell felelnie.

Ivócimborái bántalmazták
Pénzváltás ürügyével bántalmazott 
négy férfi  és egy nő egy másik férfi t 
a Kordován téren a napokban a haj-
nali órákban. A rendőrségen bejelen-
tést tevő R. Milán azt mondta, hogy 
kora hajnalban korábbi ivócimbo-
rái állították meg azzal, hogy váltsa 
fel a pénzüket, de amikor az áldozat 
elővett egy ötezer forintost, az egyik 
férfi  kikapta a kezéből, majd ököl-
lel arcon ütötte. Miután vissza akar-
ta kérni a bankjegyet, az őt megál-
lító társaság egy másik tagja bántal-
mazta, majd az ötfős csoport elme-
nekült.

A rendőrök R. Milán személyleírása 
alapján az egyik támadót még a hely-
szín közelében elfogták, további hár-
mukat pedig a járőrök és a bűnügyi 

állomány összehangolt munkája ered-
ményeként még ugyanaznap délelőtt 
elfogták.

A négy férfi  ellen csoportos rablás 
miatt folyik eljárás

Ellenőrt bántalmazott
Lejárt bérletszelvényt adott át, letép-
te a kitűzőjét és a karszalagját, majd a 
megállóban bántalmazta a 12-es villa-
moson dolgozó jegyellenőrt egy fér-
fi  a Görgey úton április 8-án. Az el-
lenőr a jegyek érvényességét ellen-
őrizte, amikor a férfi hoz ért, akit ér-
vényes utazási igazolvány hiányában 
arra kért, hogy szálljon le a járműről. 
A támadó ekkor vette elő a lejárt bér-
letszelvényeket, amelyeket az ellenőr 
jegyzőkönyv ellenében át akart venni, 
erre a férfi  letépte az őt ellenőrző azo-
nosítóit, a megállóban pedig mellka-
son ütötte.

A kiérkező rendőrök az ellenőr sze-
mélyleírása alapján a közelben elfog-
ták A. Gyulát, akivel szemben közfel-
adatot ellátó személy elleni erőszak 
bűntette miatt folyik eljárás.

 M. O. A. 

Ingyenes lakossági 
jogsegélyszolgálat

A Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Kara, valamint az Újpest Ön-
kormányzata Polgármesteri Hi-
vatalának együttműködése ré-
vén 2013. márciustól újraindult 
az ingyenes lakossági jogsegély-
szolgálat a polgármesteri hiva-
talban (IV., István út 14. föld-
szint 27.) 10-től 12 óráig.

Április hónapban az alábbi 
időpontokban minden újpesti 
lakos ingyenesen veheti igénybe 
a szolgáltatást!
 Dr. Tahon Róbert jegyző

IDŐPONTOK
Április 23., kedd: Dr. Udvary Sán-
dor Egyetemi docens, tanszék-
vezető, Polgári Eljárásjogi Tsz.
Április 30., kedd: Dr. Móré Sán-
dor egyetemi adjunktus, Köz-
igazgatási Jogi Tsz.

A gépkocsizó járőrök a rutinpályán 
mutatták be, hogy uraik járműveiknek



A győzelemnek köszönhetően a lá-
nyok feljutottunk a divízió 1/B cso-
portba, ahová eddig még soha sem si-
került a magyar válogatottnak beke-

rülnie. Ilyen magas szinten még nem 
állt a felnőtt női jégkorongunk. Kü-
lön öröm, hogy Franciska megbízha-
tó, klasszis játékával a Világbajnokság 

Legjobb Védője megtisztelő címet is 
kiérdemelte. 

Már egy évvel ezelőtt is nagyon kö-
zel voltak a lányok a feljutáshoz, ám 

tavaly Észak-Korea 
csapata megelőz-
te Franciékat, ez-
zel hiúsította meg 
a hőn áhított fel-
jutást. A jövőre 
nézve kimondot-
tan reményt kel-

tő, hogy az ázsiaiak – most egy cso-
porttal feljebb – bronzérmet szerez-
tek, tehát a mi lányainknak is van esé-
lyük arra, hogy a következő évben 
megvessék lábukat az elitmezőnyben.

Az Újpesten élő hokis lány elismeré-
se mellett még két címet hozott haza 
a magyar küldöttség Új-Zélandról. A 
nemzetközi szövetség Trencsényi Kit-
tit választotta a torna legjobb játé-
kosának, és Huszák Alexandrát a leg-
jobb támadónak.  (G)

Franci lett a világbajnokság legjobb hátvédje
Kiss-Simon Franciska, a Csokonai-gimnázium tanulója a magyar női jégkorong-váloga-
tott kapitányaként Új-Zélandon a 2/A csoportos világbajnokságon első helyezést ért el. 

„One moment in time” 
a parasportban
Április 16-án az Aquaworld élményfürdőben nyílt meg Szalmás Péter 
sportfotó-kiállítása, amely a parasport egyszeri, megismételhetetlen pil-
lanatait tárja a közönség elé. A kiállító maga is élsportoló volt, két évtize-
de fotóriporter, szakterületén belül elsősorban sporteseményeket örökít 
meg, és több paralimpikont is személyes ismerősei között tudhat. 

Szalmás Péter az újpesti székhelyű Parasportpress Jövőjéért Közhasznú Alapít-
vány kurátora, mostani kiállításának fővédnöke Wintermantel Zsolt, a megnyitó-
rendezvény védnöke pedig Juhász Szabolcs, az Aquaworld Budapest Élményfürdő 
igazgatója. A kiállítás rendezői: Parasportpress Jövőjééért Közhasznú Alapítvány, 
a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Újpesti Szervezete, továbbá a Ramada 
Resort Aquaworld Budapest szálloda és élményfürdő komplexum. A megnyitón 
Szekeres Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős helyettes 
államtitkára, valamint több paralimpikon is tiszteletét tette. M. O. A.

Újpest Önkormányzata 
SPORTNAPRA ÉS FŐZŐVERSENYRE 
hív minden kedves érdeklődőt!

Helyszín:  Újpest, Tábor u. 24.
Időpont:  2013. április 20.

Főzőverseny:

Jelentkezés:

A program fővédnöke: 

Újp

SPORTPARTYtavaszi
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Kupakgyűjtés 
a Tavaszi Sportpartyn is
Egyre többen csatlakoznak az Újpes-
ti Cseriti újabb kupakgyűjtési akció-
jához, amellyel most Marci életét te-

hetik könnyebbé. 
Egy segítő szándé-
kú cég 16 zsáknyi 

műanyag kupakot küldött a napok-
ban Marcinak, aki minden kupakkal 
közelebb kerül ahhoz, hogy egy évig 

biztosan járhasson az állapotán ja-
vító kezelésre. A kisfi ú egyesztendei 
kezeléshez közel ötszázezer forint-
ra lenne még szükség, amihez még 
mintegy 6000 kilogramm kupakot 
várnak. A jótékonysági szervezet 

mindenkit arra biztat, hogy tovább-
ra is fogjunk össze, és gyűjtsük össze 
Újpest összes kupakját! 

Az összegyűjtött kupakokat a Tava-
szi Sportpartyn is leadhatják, méghoz-
zá az Újpesti Ajándékbolt sátránál.
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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
� Tulajdonostól az Attila utcában, füvesített előkert-
tel rendelkező, 30 m2-es, teljesen felújított téglala-
kás eladó. Új műanyag nyílászárokkal, új (hideg-, me-
legburkolatok), vízszerelés, villanyszerelés, új komp-
lett fürdőszoba. Világos, tehermentes, 3 m2-es tároló, 
azonnal költözhető, I.á.: 5,9 M Ft, tel.: 06-30 636-3243

� Eladó Újpesten egy téglaépítésű, 38 m2, szoba-hal-
los, konvektoros, pincés, védőrácsos, jó karban lévő la-
kás. Rezsi szempontjából is elfogadható. I.á.: 7,8 M Ft, 
tel.: 369-9781

Ingatlant vesz
� Eladó lakást keresek Újpesten és Káposztásmegyeren. 
Lehet felújítandó, díjtartozással terhelt is, tel.: 06-30 
200-5685

Ingatlant cserél
� Dunakeszin, Barátság úti lakótelepen 2 szobás, vi-
lágos panellakást, csendes rendezett házban, újpestire 
cserélek. Minden megoldás érdekel. Hívjon, megegye-
zünk! Érdeklődni, tel.: 06-30 924-1821

� Elcserélem vagy eladom Budapestről 5 km-re levő 
kétszintes házamat, gyümölcsössel, szőlővel, gyönyörű 
kilátással, újpesti erkélyes panellakásért. Minden meg-
oldás érdekel, érdeklődni egésznap lehet, tel.: 06-20 
390-4057

Szolgáltatás
� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garanciával. 
Szezon előtti kedvezmény! „A” kategóriás hűtő-fűtő 
klímaberendezés beszerelve 130 ezer Ft, tel.: 06-30 864-
5544, www.annauklima.hu

� 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

� VILLANYSZERELŐ GYORSSZOLGÁLAT! Hibaelhá-
rítás, villanybojler-javítás, háztartási készülékek 
bekötése, biztosítótáblák, kapcsolók, lámpatestek 
cseréje. EPH, érintésvédelmi vizsgálatok, minősítő 
irattal, tel.: 06-20 976-0005

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

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

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

� Kisebb-nagyobb benti, kinti burkolási munkák, ja-
vítások, bontások, megbízható szakembertől. Korrekt 
áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon 
is. Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 219-1624

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

� Matematikatanítást vállal matematikatanár szakos 
egyetemi hallgató. Házhoz megyek, tel.: 06-30 572-
7416

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, jel-
vényt, porcelánt, ezüstöt, katonai tárgyakat, játékot, 
fotót, diafilmet, diavetítőt, képeslapot, régi pénzt, akár 
teljes hagyatékot, bútorral együtt is. Minden régi tárgy 
érdekel. Lomtalanítást vállalok, tel.: 06-20 924-4123

� Katalin vásárol magas áron! Bútorokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, porcelánt, szobrot, hang-
szert, könyveket, csillárt, csipkét, kitüntetést, régi 
pénzt, kerámiát, bizsukat, ezüstöt, borostyánt, tört 
aranyat, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással. Hétvé-
gén is! Tel.: 06-30 308-9148

ÚJPESTI SAJTÓ AZ ÚJPESTI 
SZOLGÁLTATÓKÉRT!

Az Újpesti Napló kuponos akcióval 
indít új lehetőséget az újpesti 

szolgáltatóknak. Előző számainkból 
olvasóink visszakereshetik az eddig 

megjelent kedvezményes ajánlatokat. 
Bővebb információt a 

hirdetes@ujpestimedia.hu 
e-mail címen kérhet. 

EDDIGI  SZOLGÁLTATÓINK: 

• Oxygéndús Testkultúra Szalon, 
1042 Bp., Király u. 13. 
(márc. 21-ei lapszám)

• Fodrászat, 1045 Bp., Nyár u. 101. 
(márc. 28-ai lapszám)

• Crystalsziget, 1043 Bp., Munkásotthon u. 18. 
(ápr. 05-ei lapszám)

• Egészségcentrum, 1047 Bp., Baross u. 99. 
(ápr. 05-ei lapszám)

• Dr. Balogh Zsuzsanna főorvos 
magánrendelője (ápr. 11-ei lapszám)

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jöven-
döl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, mun-
ka-, üzlet- és sikermágia, tel.: 06-70 214-9230

Társkeresés
� Újpesti, 54 éves férfi, egyedül, rendezetten élő, in-
telligens, magas és fiatalos, keresi újpesti, független, 
kedves, őszintén szeretni tudó, füstmentes, korban 
hozzá illő, komoly szándékú hölgy társát, tel.: 06-20 
232-3128

Egészség
� LÉZERTERÁPIA, REUMATOLÓGIA, AKUPUNKTÚ-
RA, fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csont-
ritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellá-
tás, lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok, tel.: 
368-6349, 06-20 968-6886

� Tegyen testi, lelki egészségéért! Aura, csakrák, ideg-
rendszer, belső szervek, szénanátha, immunrend-
szer beszabályozása, szellem, átok és rontás levé-
tele. 2000Ft/fő, ölben ülő gyereknek ingyenes, tel.: 
783-8809, 06-20-629-7468, www.spiritualiskezeles.hu

Állást kínál
� Újpesti telephelyű cég csomagolókat keres. Ér-
deklődni napközben a 06-20 912-7328-as telefon-
számon lehet.

A Budapest-Káposztásmegyeri 
Református Egyházközség jótékonysági
ruhaakciót rendez a Bőröndös utca 17. 
szám alatti református templomban 

május 6-án, hétfőn és 7-én, kedden 10-
től 18 óráig. Mindenki szeretettel várnak!

Minőség olcsón!

Postacímünk:
1106 Budapest, Keresztúri út 8/A.
Tel.: 264-4555, fax: 264-4551 
mobil: 06-70-364-7433  
E-mail: terjesztes@dunakiado.hu

Magyar királyok 
és uralkodók
27 részes könyvsorozat

Benedek Elek Összes Meséje
30 részes könyvsorozat

ÍZŐRZŐK
30 részes szakácskönyvsorozat

www.dunakiado.huAktuális sorozatainkat keresse az 
újságárusoknál és a Postán!
Rendelje meg közvetlenül  

a kiadótól, így akár 5 KÖTETET 
INGYEN KAP a sorozatból.
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ÖN IS!
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1490 Ft
kötetenként! 

A sorozat ára:
43.905 Ft helyett 
37.455 Ft.
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1195 Ft
kötetenként 

A sorozat ára:

35.350 Ft helyett 

30.710 Ft.

gyaMMagMag

1695 Ft
kötetenként 

A sorozat ára:
44.765 Ft helyett 

36.010 Ft.

F E L H Í V Á S

Budapest Főváros IV. Ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-
testületének 7/2012. (II. 28.) számú rendelete alapján ebben az 
évben is sor kerül Újpest Egészségéért díj adományázására.

A díj annak a személynek adományozható, aki az egészségügyi vagy szociális terü-
leten az újpesti lakosok egészségéért, jólétéért végzett magas színvonalú, kiemel-
kedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest 
egészségügyének, szociális ellátásának fejlesztéséhez.

A DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA JAVASLATOT VÁRUNK:
–  Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesületektől, alapítványoktól, 

egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi önkormányzatoktól; 
–  az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi 

részesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől;
– korábban elismerésben részesített személyektől;
–  Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek veze-

tőitől; 
–  egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségektől;
– legalább tíz magánszemélytől együttesen.

Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság véleményének 
kikérését követően a képviselő-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani 
2013. április 30-ig Nagy István alpolgármester titkárságára. (Bp. IV., István út 14. 
II/68.)

Az adatlap letölthető a www.ujpest.hu lapon, vagy átvehető a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp. IV. ker., István út 15.), ahol a díj odaítélé-
sét szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.

Budapest, 2013. március 29. Nagy István alpolgármester
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:

csirkecomb 499 Ft/kg  

bébicsirke 600 Ft/kg 

csirkeszárny 499 Ft/kg-tól

csirkemáj 499 Ft/kg-tól 

csirkezúza 499 Ft/kg

csirke far-hát 199 Ft/kg

burgonya 140 Ft/kg-tól

vöröshagyma 120 Ft/kg-tól

fürtös paradicsom 580 Ft/kg

cukkini 350 Ft/kg-tól

kiwi 349 Ft/kg

eper 400 Ft/kg-tól

citrom 199 Ft/kg-tól 

hónapos retek 80 Ft/cs-tól

újhagyma 80 Ft/cs-tól

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

 www.ujpest.hu/piac

 (x)

Részletek: 

ujpest.hu/horgaszverseny
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Újpesti Horgászverseny
Csömöri tó

 2013. május 4., 6 órától
szombat

Nevezés az Újpesti Polgármesteri 
Hivatal Főpénztárában!

Befi zetési időpontok:
április 30-ig, a pénztár nyitvatartási ideje alatt (H: 14.00 – 17.00; 

SZ: 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00; P: 9.00 – 12.00)
(1041 Budapest, István út 14., I. em. 50.) Nevezési díj: 1500 Ft/fő

+47° 3
2’

 58 N, +19° 11’ 45 E

GPS

Értékes 
díjak

Találkozzunk 
április 20-án 

a Tavaszi Sportpartyn!

Női póló 
1890 Ft

Férfi póló 
1990 Ft

1042 Budapest, István út 17-19.  Az Ifjúsági Ház főbejáratánál. Telefon: 231-7071  Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig
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zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el 
az Újpesti Babaköszöntő 

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa 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, továbbá az ujpest.hu webolda-
lon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Gólya-Szabó Luca lányom 
2012. október 26-án látta 
meg a napvilágot, 52 cm-
rel és 3650 grammal. Na-
gyon szeretjük a babacso-
magot, a takarót egysze-
rűen imádjuk! A képen is 
látható, a body mintha rá 
lenne öntve!

Köszönjük! Írja az 
édesanya: Szabó Petra

S

Tisztelt Szerkesztőség!
Blaschtik Bence 2013. ja-
nuár 4-én este 10 órakor 
született, 49 centiméter-
rel és 2690 grammal.

Blaschtik Gábor és 
Blaschtik Gáborné

Kislányunk, Siska Ale-
xandra 2012. szeptem-
ber 19-én született, 3350 
grammal és 53 centimé-
terrel. Ezúton szeretnénk 
megköszönni az önkor-
mányzattól kapott baba-
köszöntő csomagot! 

Üdvözlettel: 
Lehelvári Andrea

Újpesti Majális
Május 1., szerda

Semsey park

Starlight Dance Company

Bohóc a pácban – színházi eló́adás
Táncoló Talpak Baráti Társaság

Zumba tánc

Animal Cannibals Csonka András

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Részletek: 

ujpest.hu/majalis
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Balesetmentesen!

Jótékony gurulás
Harmadik alkalommal rendezték meg a Szezonnyitó Motoros Gurulást. A több 
száz fős csapat hagyományosan az újpesti Andretti Üzletház elől rajtolt április 
13-án, szombaton délben, majd egy nagy kört írtak le a fővárosban. A találko-
zó célja a közlekedésben szereplők fi gyelmének felhívása arra, hogy megkezdő-
dött a motoros szezon, fi gyeljünk egymásra a békés és balesetmentes közleke-
dés jegyében. A találkozót a jótékonyság is jellemezte, a Hungária Rendőregyle-
tet támogatták adományaikkal a résztvevők. (Bővebben: www.ujpest.hu) G.R.

Ügyességi bemutató


