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TAVASZI JÁRDAFELÚJÍTÁSOK
A tavaszt a járdafelújítások is jelzik 
a kertvárosi utcákban és a lakóte-
lepeken egyaránt. Az önkormány-
zat számára egy rövid járdaszakasz 
rendbetétele éppolyan fontos, mint 
egy főútvonalon lévőé.  5. oldal

AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓ
Hálás vagyok, hogy számos újpesti 
barátom eljött az eseményre, és meg-
hallgatta az előadásomat – mondta 
Bertalan Tivadar képzőművész a Ma-
gyar Művészeti Akadémián megtar-
tott székfoglalója után.  5. oldal

ZSŰRI ELŐTT A SZUSZA-SZOBOR
Az alkotó, Szabó Sándor Ferenc új-
pesti műhelyében neves szobrászok 
– Kő Pál és Mihály Gábor – zsűriz-
ték Szusza Ferenc készülő, egész ala-
kos szobrát, amely jó kritikákat ka-
pott a bírálóktól.  7. oldal

ÉLETE AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSE
Mol Tehetséggondozásért díjat vehe-
tett át Keszthelyi Miklós, az UTE jég-
korongedzője, aki az óvodai és iskolai 
korcsolyaoktatáson keresztül egészen 
az U16-os utánpótlás-korosztályig fog-
lalkozik a gyerekekkel.  13. oldal

Nyit a Tarzan Park

A tavasz beköszöntét a Tábor utcai 
Tarzan Park megnyitása is jelzi. Az 
ország legnagyobb szabadtéri csalá-
di játszóparkja a szombati szezonnyi-
tót megnövelt területtel, új játszóesz-
közökkel és az újpestieknek nyújtott 
kedvezményekkel várja.  3., oldal
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A választási 
eljárással 
kapcsolatos 
határidőkről
Tisztelt Újpesti 
Választópolgárok!
2014. április 6-án (vasár-
nap) az országgyűlési kép-
viselők választásán sza-
vazni reggel 6.00 és 19.00 
óra között lehet.

I. KÜLKÉPVISLETI NÉVJEGYZÉKBE 
VALÓ FELVÉTELI KÉRELEM 
BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Amennyiben a választópolgár a 
szavazás napján külföldön tartóz-
kodik, Magyarország nagykövetsé-
gén vagy főkonzulátusán adhatja le 
szavazatát abban az esetben, ha kér-
te a külképviseleti névjegyzékbe 
történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzék-
be való felvételt 2014. márci-
us 29-én 16.00 óráig lehet kér-
ni a választási iroda vezetőjétől, 
személyesen, ajánlott levélben, a 
www.valasztas.hu honlapon, vagy 
ügyfélkapus regisztráció esetén a 
www.magyarorszag.hu honlapon. 
A kérelemnyomtatvány igényelhe-
tő a Választási Irodán, letölthető a 
www.ujpest.hu honlapról.

II. ÁTJELENTKEZÉSI KÉRELEM 
BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Az a választópolgár, aki a szavazás 
napján lakóhelyétől távol, de Ma-
gyarország területén tartózkodik, 
átjelentkezéssel szavazhat.

Az átjelentkezéssel a választó-
polgár a lakcíme szerinti ország-
gyűlési egyéni választókerület 
szavazólapján szavazhat.

A választópolgár legkésőbb 2014. 
április 4-én (péntek) 16.00 óráig 
kérheti az átjelentkezést, illetve visz-
szavételét a lakcíme szerinti névjegy-
zékbe.

A kérelemnyomtatvány igényel-
hető a Választási Irodán, letölthe-
tő a www.ujpest.hu honlapról.

III. MOZGÓURNA IRÁNTI 
KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE
Az a választópolgár, aki a szavazókö-
ri névjegyzékben szerepel, de egész-
ségi állapota, fogyatékossága, illet-
ve fogva tartása miatt nem tud el-
menni a szavazóhelyiségbe, moz-
góurnát kérhet. Aki a mozgóurnát 
más indokkal (pl. kényelmi szem-
pontok miatt) kéri, annak a kérését 
a Választási Iroda, illetve a szavazat-
számláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát a 2014. április 
4-én (pénteken) 16.00 óráig at-
tól a helyi választási irodától, a 
szavazás napján, 2014. április 
6-án (vasárnap) 15 óráig pedig 
attól a szavazatszámláló bizottság-
tól lehet igényelni, ahol a választó-
polgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos tudnivaló, hogy aki moz-
góurnát kért, a szavazókörben 
„hagyományos módon” nem sza-
vazhat, kizárólag mozgóurnával!

A mozgóurna iránti kérelmet a 
fent jelölt határidőben és helyen 
lehet benyújtani, személyesen 
vagy meghatalmazott útján – tel-

jes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazással – ajánlott 
levélben, a www.valasztas.hu hon-
lapon, vagy ügyfélkapus regisztrá-
ció esetén a www.magyarorszag.hu 
honlapon.

A kérelemnyomtatvány igényel-
hető a Választási Irodán, illetve le-
tölthető a www.ujpest.hu honlap-
ról.

Felhívom a fi gyelmüket, hogy a 
névjegyzékkel kapcsolatos vala-
mennyi kérelemnek tartalmaznia 
kell a választópolgár nevét, születé-
si nevét, születési helyét, anyja ne-
vét, személyi azonosítóját, továbbá 
a választópolgár megadhatja a pos-
tacímét, e-mail címét vagy telefax-
számát, ahova a kérelmével kapcso-
latos értesítés megküldését kéri.

Az adatokat a személyi igazol-
ványban szereplő adatokkal meg-
egyezően kell megadni. A nem 
megfelelő adatközlés a kérelem el-
utasítását vonja maga után.

A szavazóhelyiségben az a válasz-
tópolgár szavazhat, aki a kinyom-
tatott szavazóköri névjegyzékben 
szerepel.

A választópolgárnak igazolnia 
kell személyazonosságát (érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal, 
útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), 
valamint a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját.

A választópolgár a fenti-
ek után megkapja a lebélyegzett 
szavazólapo(ka)t, az átvételt alá-
írással igazolja.

A lejárt érvényességű okmá-
nyokkal rendelkezők nem szavaz-
hatnak, őket a szavazatszámláló bi-
zottság köteles visszautasítani.

Felhívom a fi gyelmüket, hogy a 
szavazás napja előtt vizsgálják 
meg okmányaik érvényességét, 
és időben gondoskodjanak az ér-
vényes dokumentumok beszer-
zéséről!

Budapest, 2014. március 24.

Dr. Tahon Róbert,
a Választási Iroda vezetője



Az elmúlt hetekben már bepillanthattunk olva-
sóinkkal az épülő csodaparkba. Láthattuk a pira-
mist, amelyet kötélalagút köt össze az újpesti víz-
tornyot formázó, több mint hétméteres óriásto-

ronnyal. Megismerhettük Tarzan dzsungelt for-
mázó játszóhelyét, múlt héten pedig az izgalmas 
kalózhajót fedezhettük fel, szomszédságában egy 
tutajjal.

A következő játszóeszközcsoport, amelyet szom-
battól már a park látogatói is használhatnak, egy 
különleges kis erőd, cölöpvár lesz. A két sátortetős, 
négyszögletes tornyot cölöpkerítés köti össze, ame-
lyen egy kétszárnyú kapun keresztül léphetünk majd 
be a vár udvarára. A játszóeszköz elsősorban kiseb-
beknek ajánlott, akik a cölöpkerítés mellett bújócs-
kázhatnak, felmászhatnak a vártornyokba, ahonnan 
lecsúszhatnak egy kisebb csúszda segítségével. Az 
erőd udvarán egy csinos kis hintó áll, amely várható-
an főként a várkisasszonyokat varázsolja majd el. A 
hintó sem romantikus üldögélésre alkalmas csupán: 
hátul egy mászófal segítségével a tetőre is felkapasz-
kodhatnak a hintót elrabló kis útonállók.  G. R.
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árcius 29-én nyit meg újra Újpest egyik 
büszkesége, a Budapest Márka díjas 
Tarzan Park. A tematikus elrendezés-

ben csoportosított, tavaly megismert óriás ját-
szótéren a Homoktenger, a Zengőrét, a Felhővá-
rak, a Picurvár, a Hintarét, a Billegliget és Lián-
dzsungel elnevezésű játszóterületek az idei sze-
zonnyitóra további 6400 négyzetméternyi új ját-
szóterülettel és újabb játékokkal egészülnek ki. 
Miként a tavalyi parknyitás előtt, most is újpes-
ti óvodások, iskolások tesztelték a park játszóesz-
közeit, felhőtlenül szórakoztak és mozogtak a jó 
időben. Nem csoda, hogy sokan várják a szezon-
nyitást.

Az idei megnyitón már a Tarzan Park új ütemé-
nek egy részét is birtokba vehetik a gyerekek. Az 
elmúlt hetekben bemutatott játékok közül szom-
baton már „hajóra szállhatnak” a kis kalózok, de 
kipróbálhatják a napokban elkészült cölöpvárat, 
megmászhatják a csodapiramist, ám a játékcso-
portnak az újpesti víztorony mintájára tervezett 
tornyába az alatta folyó munkák miatt csak ké-
sőbb juthatnak majd át. A park második ütemé-
nek többi része, benne a vizes elemekkel, május-
ra készül el.

Most, hogy kedvezőre fordult az idő, bátran 
tervezhetünk szabadtéri programokat. A Tarzan 
Park zárt, biztonságos, kulturált jellegének, felsze-
reltségének, nem utolsósorban a Tarzan-terasznak 
köszönhetően ideális helyszíne lehet születésna-
pi buliknak, csoportos látogatásoknak. Ezekre a 
park a kicsi és a nagy vendégeit kedvezményes 
ajánlattal várja, amelyről további információt a 
www.tarzanpark.hu oldalon találhatnak.  G. R.

ÚJPESTIEKNEK KEDVEZMÉNNYEL
Egyéni gyermek-belépőjegyeket 1850 Ft-ért, 
felnőttjegyet 1450 Ft-ért, csoportjegyet pe-
dig 800 Ft-ért válthatnak a látogatók, amely-
ből a lakcímkártya vagy az Újpest Kártya be-
mutatásakor az újpestiek 25 százalékos ked-
vezményt kaphatnak. A Tarzan Park márci-
us–április hónapban 10–17 óra közötti, má-
justól októberig pedig a tavalyinak megfe-
lelő 9–19 óra közötti nyitvatartási időben 
látogatható a Tábor utca 28. szám alatt. A 
parkba érkezőket nagy területű kerékpár- és 
autóparkoló fogadja. 

Szombattól 
Tarzan Park
Szombattól újra kinyit a Tábor ut-
cában a Tarzan Park, amely megle-
petésekkel indítja az új szezont. Im-
már nem titok, hogy az ország legna-
gyobb családi játszóparkja tovább-
ra is őrzi ezt a titulust, sőt, újabb te-
rülettel és számtalan játszóeszköz-
zel bővülve várja a látogatókat több 
mint két és fél hektáron.
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Belépés az erődbe
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Kupakgyűjtő pontok

Örömteli 
küldetés
Sorozatunkban olyan vál-
lalkozásokat, szervezete-
ket mutatunk be, amelyek 
segítik az Újpesti Cseriti 
kupakgyűjtési akcióját.

A Csupa Csibe Csirke Falatozó azon 
vállalkozások egyike, amelyek szin-
tén a jó ügy elkötelezettjei. Bónis Ti-
bor tulajdonos azt mondta, kezdettől 
fogva szelektíven gyűj-
tik a hulladékot, és ha 
ezzel jó ügyet is szolgál-
nak, az számukra külön 
öröm. 

– Nálunk a dolgozók 
is gyűjtik a PET-tetőt, s van egy törzs-
vendégünk is, aki rendszeresen kupa-
kokkal érkezik – teszi hozzá Bónis Ti-
bor.

Úgy gondolták, az önkormányzat 
jótékonysági szervezetének felhívásá-
ra folytatják üzletükben a kupagyűj-
tést, és ezzel a környékbeli házakban 

lakóknak és a náluk vá-
sárolóknak is lehetősé-
get nyújtanak arra, hogy 
hozzájáruljanak egy kis-
gyermek gyógykezelésé-
hez és a tanulását segítő 

laptop megvásárlásához.  MOA

A Csupa Csibe Csirke Falatozó 
címe: IV., Árpád út 98.

Dr. Kovács Zoltán, a Magyar Autóklub 
főtitkára arról tájékoztatta a megje-
lenteket, hogy a klub szolgáltató köz-
pontjának különleges – 2011. novem-
ber 11-én avatott – központi épületé-
nek átadása óta az építésztársadalom 
jeles képviselőinek elismerését vívta ki. 
Formabontó alakján kívül a ház műkö-
dése is rendkívül modern, hisz fűtését, 
melegvíz- ellátását földhő-energiából 
nyerik. 2012-ben a Magyar Ingatlan-
fejlesztési Nívódíj pályázaton a Ma-
gyar Építész Kamara különdíját nyer-
te el, 2013-ban a jellegzetes „A” betűt 
formázó épület az Építőipari Nívódíjat 
kapta meg. Az erre utaló emléktáblát 
most vehették át az alkotók.  

– Minden épület olyan, amilyen a 
megbízója. A Magyar Autóklub mert 
nagyot álmodni, így a tervezőknek 
szép feladat jutott – mondta Lukács 
István, a Lukács & Vikár Tervezőiro-
da tervezője. – A székházról készült 
képek a világ számtalan szaklapjá-
ban jelentek már meg. Az épület 
felkerült a világ építészeti térké-
pére, és több mobilalkalmazás-
ban is szerepel már.

A kivitelezők képviseletében 
Németh Donát, az Újlaki Épí-
tő Kft. ügyvezetője ismertette, 
hogy ezt a beruházást az inno-
váció, a tehetség és az együtt-
működés jellemezte. Az újpes-
ti önkormányzattal példás volt 

az együttműködés a lebonyolítás vala-
mennyi szakaszában.

– A Magyar Autóklub emblematikus 
épülete üzenet a jövőnek – fogalma-
zott Wintermantel Zsolt polgármester. 
Újpesten nagyon sok nívós dolog tör-
ténik, és sok nívós dolog épül, de nem 
minden kap nívódíjat. Ha egy Újpesten 
létrejött épület, vagy megvalósult gon-
dolat kap nívódíjat, az valóban üzenet 
mindenki számára.  A székház ugyan-
olyan emblematikus része Újpestnek, 
mint például a Megyeri híd, és ha egy-
szer majd átalakul itt a forgalom, a Bu-
dáról Pestre érkezők ezt az épületet 
pillantják majd meg először, ez lesz az 

első képük és talán 
emlékük is 

Újpestről.  
 P. J.

– Örömmel költöztünk Újpestre, és szeretnénk a város mindennapjaiban 
részt venni – mondja Kléner Katalin, a Madárfészek Ökölvívó Akadémiát és 
az annak otthont adó Pozsonyi úti, egykori Halassy-sportközpont épületét is 
üzemeltető alapítvány elnöke.

Az akadémia szívesen lett állomása a jótékonysági csoport élményajándé-
kainak, és ingyenesen biztosít egy-két óra tekézést a Cseriti szervezésében ér-
kező vendégeknek. Az első ünnepelt, Molnár Ágnes, Gigi, családja és barátai 
kíséretében kíváncsian fedezte fel és vette birtokba a lufi kkal díszített teke-
pályát, majd izgatottan vágta fel tortáját, természetesen Halász Judit Boldog 
születésnapot! című dalának éneklése után.

– A sport mellett más rendezvények, kezdeményezések iránt is nyitottak 
vagyunk, szívesen segítünk bármiben – tudjuk meg a terveket. – Értesültünk 
az Újpesti Cseriti programjairól, többek között arról is, hogy az általános isko-
lás, nehéz sorsú családok gyermekei minden hónapban a Maki Játszóházban 
tarthatják születésnapi zsúrjukat. Mivel az épületünk kiváló lehetőséget nyújt 
családi, baráti találkozókra, mi is szívesen látunk születésnapos gyermekeket 
a Madárfészekben. Kicsiket és a játszóházból már kinőtt, tini korosztályt egy-
aránt – emelte ki Kléner Katalin. U. N.

Újpesti különlegesség a világ építészeti térképén 

„A” mint Autóklub
Ünnepélyes keretek között adták át nemrégiben a Ma-
gyar Autóklub Szolgáltató Központ épületén az Építő-
ipari Nívódíjat hirdető emléktáblát. 

Szívből jövő felajánlás   
Újabb élményajándékához talált támogatót az Újpesti 
Cseriti. Március 22-én a Madárfészek Ökölvívó Akadé-
miával közösen születésnapi zsúrt szerveztek egy újpes-
ti kislánynak. A program különlegessége, hogy az ünne-
pelt szülei, testvérei és barátai is meghívást kaptak, így 
családi körben tölthettek el egy kellemes délutánt.

(Beruházó: Magyar Autóklub; tervező: 
Lukács és Vikár Tervező Iroda; kivitelező: 

Újlaki Építő Kft., Légmester Kft.)

Az asztalfőn az ünnepelt családi és baráti körben



Magyar Művészeti Akadémia

Bertalan Tivadar 
székfoglalója
A Magyar Művészeti Akadémia akadé-
mikusai péntekenként székfoglaló elő-
adásokat tartanak a Benczúr Házban. 
Március 21-én, pénteken Bertalan Ti-
vadar életműdíjas festő, grafi kus, lát-
ványtervező és író, Újpest és Budapest 
díszpolgára székfoglaló előadására ke-
rült sor Többműfajúság a technika és a 
specializálódás korában címmel.

z előadás népes hallgatóság – számos elis-
mert újpesti képzőművész, műpártoló és 
-tisztelő, továbbá dr. Hollósi Antal ország-

gyűlési képviselő, az Újpesti Közművelődési Kör 
ügyvivője – és világhírű művészek előtt hangzott 
el. A levezető elnök Marton Éva operaénekes, a 
laudátor Szakolczay Lajos irodalomtörténész volt, 

az MMA elnökségét Sára Sándor fi lmrendező kép-
viselte.

– Oly közösségbe kaptam meghívást, amely 
nagy társadalmi és művészréteget von maga köré – 
mondta el lapunknak Bertalan Tivadar a székfogla-
ló előadást követően. – Hálás vagyok, hogy számos 
újpesti barátom eljött az eseményre, és meghallgat-
ta az előadásomat. Nagyra becsülöm a Magyar Mű-
vészeti Akadémia törekvését, amellyel a levelező és 
a rendes tagoknak egyaránt havi támogatást nyújt, 
s ezzel megkönnyíti nagyon sok művész életét. Szá-
momra ennél is fontosabb, hogy kiállításokra is ka-
punk lehetőséget. Ha minden jól alakul, nemsokára 
a Vigadóban nyílhat meg életmű-kiállításom. Egyszer 
el kell számolni azzal, amit az ember végzett – tette 

hozzá az öniróniájáról jól ismert művész. – Engem a 
színházi szekcióba soroltak be, amelyet Marton Éva 
vezet. Úgy gondolták, ez minden művészet esszen-
ciája. Örömmel csatlakozom a művésztársakhoz és 
Marton Éva elnök asszonyhoz, akinek nagy tisztelője 
vagyok – fűzte hozzá Bertalan Tivadar.  B. K.

Bertalan Tivadar magyar művészeti akadémi-
ai tagságával háromra emelkedett az újpesti 
tagok száma. Az MMA tagja Szunyoghy And-
rás Újpestért díjas grafi kusművész, továbbá 
Schrammel Imre Kossuth- és Prima Primissima 
díjas keramikus, Újpest díszpolgára.

(A székfoglalóról: www.ujpest.hu)
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Az önkormányzat fo-
lyamatosan újítja fel a 
régi, töredezett járdá-
kat, cseréli a burkola-
tokat, javítja a hibá-
kat. Mindezt a gyalo-
gosok biztonságos és 
komfortos közlekedé-
se érdekében.

– A nagymértékű, a város egészét érintő fejleszté-
sek mellett fontos, hogy meglássuk a kisebb, egy-egy 
lakóközösség életkörülményeit javító feladatokat. 
Van olyan helyszín, ahol csak pár méternyi járda asz-
faltozására van szükség, míg máshol teljes utcahosz-
szon vadonatúj burkolatot kell építenünk. Alighogy 
befejezünk egy járdát, máris újabb utcában kezdjük 

az építkezést. Örömmel tapasztaljuk, hogy az em-
berek eljuttatják hozzánk kéréseiket, javaslataikat az 
Újpesti Párbeszéden vagy a helyi képviselőjükön ke-
resztül, mert ezzel is segítik és gyorsítják a munkán-
kat – mondta el kérdésünkre válaszul Rádi Attila al-
polgármester.  U. N.

A legkisebb 
is fontos
„Alighogy befejezünk egy járdát, máris 
újabb utcában kezdjük az építkezést”. 
Eötvös, Janda, Hajló, Csíksomlyó, Tá-
bor, Káposztásmegyeri, Ugró Gyu-
la, Sporttelep, Megyeri. Csak néhány 
utca azok közül, ahol jelenleg is zajla-
nak kisebb-nagyobb járda- és burko-
latjavítási munkálatok.

Janda utca: már felszedték a járdalapokat Hajló utca: befelyeződtek a munkálatok

Dolgoznak az Eötvös utcában

Bertalan Tivadart Magyarország egyetlen „öt az egyben” művészének 
tartják: több mint száz magyar és külföldi játékfilm látványmestere, 
díszlettervezője, art direktora, továbbá táblaképek, grafikák, könyv-

művészeti munkák, kiállítások, „egyszemélyes” könyvek, borítók, 
kötéstervek, tipográfiák, szövegek és illusztrációk alkotója 

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program

 



Made in 
Újpest

Több mint húsz esztendeje, hogy Biró Endre 
és családja Újpesten létrehozta családi nyom-
dáját. A kor igényeihez igazodva fokozatosan 
nőttek elismert kiadói és nyomdai vállalkozás-
sá, miközben megtartották a családi jelleget. 
A szülők több évtizedes munka után, öt esz-
tendeje mentek nyugdíjba. 

– Édesapám és édesanyám az Ofszet- és Játékkár-
tya Nyomdában dolgoztak, ott ismerkedtek meg. A 
nyolcvanas évek végén betársultak 
egy kis nyomdába, 

és idővel a nővéremmel együtt kivásároltak min-
denkit, így került a család kezébe a nyomda – kez-
di Biró Krisztián, az alapító fi a, a mai ügyvezető a 
családtörténetet, amely egyben a kisvállalkozásban 
üzemeltetett nyomda történetének kezdete is.

A Biró Family Nyomda az elmúlt évek alatt fo-
kozatosan vált egyre elismertebb kiadói és nyom-
dai vállalkozássá. „A művészetért – a művésze-
kért” jelmondatuk jegyében döntöttek a könyv-
kiadás bevezetése mellett. Először antológiák 
megjelentetésével léptek piacra, ezt a szerzők re-
gényei, verses- és novellásköteteinek kiadása és 
nyomdai munkája követte.

Krisztián közgazdasági szakközépiskolában vég-
zett, majd a családi nyomdában kezdett dolgozni.

– Mindenképp nyomdász szerettem volna len-
ni, hiszen már az iskolai szünetekben is itt dolgoz-
tam, és nagyon megszerettem ezt a munkát.

A fi atalember édesapja úgy látta jónak, ha 
Krisztián nem a tulajdonos fi aként érvényesül, 
hanem bejárja a szamárlétra minden fokát.

– Talán még szigorúbban voltam fogva, mint 
az alkalmazottak. Sokáig egy-

általán nem értettem, hogy apám miért volt ve-
lem ilyen kemény. Csak akkor láttam be, hogy mi 
értelme volt apám szigorának, amikor nyugdíj-
ba ment, hiszen hirtelen rám szakadt az irányítás 
minden felelőssége – vallotta be őszintén.

Ekkor már bármilyen problémával, kérdéssel 
nyugodtan fordulhattak hozzá, mert – éppen a 
megszerzett gyakorlat miatt – tudott segíteni. 

A nyomda fő profi lja a papíralapú ofszetnyomtatás: 
névjegykártya, meghívó, szórólap, újság, katalógus, 
könyv kerül ki tőlük. Utóbbiból több mint 150 saját 
kiadással büszkélkedhetnek. Ezek közül több újpes-
ti témájú volt: a 2000-es év elején gróf Károlyi István-
ról szóló kétkötetes kiadványt jelentettek meg, 2007-
ben, a város százéves évfordulóján egy Újpest törté-
netét feldolgozó, Biró Endre által válogatott saját ta-
nulmánykötetet, valamint egy fotóalbumot adtak ki.

Biró Endre, mondhatni, igazi polihisztor, aki nem-
csak a nyomdászathoz, könyvkötészethez ért kivá-
lóan, de szépen ír. Így még ma, nyugdíjasként is so-
kan kérik fel előszó megírására készülő kiadványuk 
elé. Emellett hobbiból helytörténettel és családku-
tatással is foglalkozik. Nem véletlen, hogy 2000-ben 
Szent István-emlékplakettet, 2002-ben Krúdy-ezüst-
érmet kapott, 2003-ban pedig a Magyar Kultúra Lo-
vagja címet is elnyerte. De hogy az alma nem esett 
messze a fájától, azt abból is látjuk, hogy munkás-
ságáéért 2012 októberében Krisztián is elnyerte a 
Krúdy Gyula-emlékérem bronz fokozatát, amelyet 
azok kapnak, akik sokat tettek Krúdy emlékének 
ápolásáért, műveinek terjesztéséért.  G. R.

Biró Family Nyomda és Könyvkiadó
Nádor u. 26. Tel.: 1 369-9129

Családias nyomda 

M o z a i k6

Tízes villamos 
– különjárat (10.)

Előbb 
se korán
Első szerelmi nyiladozásomat Ági 
jelentette, az Apolló-házban. A 
„Tatasos”. Haját kakastaréjba fésülték, 
de Ági hadilábon állt a k betűvel, és 
t-vel helyettesítette. Így lett hajvise-
lete tatastaréj, Ági pedig a „Tatasos”. 

A földszinten laktak, a ház úri szárnyá-
ban, míg mi a harmadikon, jobb felől. A 
földszintet elvette a mozitető, amely 
másfél méteres falon tartotta a fölé ma-
gasodó üvegsátort. Igen, a ház udvara 
egy emeletnyi magas mozitető volt. 

Nagyobb szerelem ébredt bennem a 
„Tatasos” unokatestvére iránt. Sokszor 
jött a rokonaihoz, akik szintén a föld-
szinten laktak, a lépcsőfeljárónál. Náluk 
volt napokig, de a nevére már nem em-

lékszem. Budáról jött, a Bem tér környé-
kéről. Egyszer rávettem apámat, hogy 
nagyanyámtól, az Arany János utcából 
menjünk el a Bem térre, hátha látom 
szívem hölgyét játszani, sétálni, vagy mit 
tudom én… Vártunk, de hiába.

Egyébként Ágit elvált anya nevelte, 
egyedül. Nagyvilági nő volt a ház föl-
dön járó asszonyai között. Voltak kap-
csolatai – nem lehetett nem látni az 
odajáró udvarlókat –, míg egy elég ron-
da nagyon kitartónak bizonyult. Tatasos 
büszkén újságolta: „Féjhez mentünt!” 

Ezek a fellángolások folytatódtak az 
Attila utcai suli alsó tagozatában.

Először Halász Tündébe volt fülig sze-
relmes minden fi ú. Vetélkedtek, hogy 
tanítás után ki vihesse egy darabon 
Tünde táskáját. A „hölgy” vonult, élvez-
ve sikerét, és váltogatta a táskavivőket.

Elkerült az Attilából, csak gimnazis-
taként, a Kanizsaiban tűnt fel újra, maj-
dani feleségem, Juli osztálytársaként. Ba-
rátnők lettek. Az irodalom vonzotta, 
felnőttként egyik sikerírónk barátnője 

volt egy ideig. El is jöttek hozzánk, ami-
kor mi már házasok voltunk. 

Sokáig tartottuk vele a kapcsolatot, 
jó házibulik voltak a Dózsa György úti 
villájukban. Akkor egy joghallgatóval, 
Lajossal járt, nővére, Csilla pedig egy 
ifjú foci-játékvezetővel. De ők nem 
sokat voltak otthon. 

Lajos behozta a kancsó bort, és elő-
vette a gitárt. Irredenta dalokat éne-
kelt, mi vele együtt, mert lassanként 
megtanultuk tőle a szövegeket. „So-
mogy megye kellős közepében”, „Szél 
űzi széjjel a fellegeket”, „Muszka föl-
dön lassan jár a posta…”

Tünde egyetemet végzett, és dél-
amerikai, latin-amerikai irodalmat fordí-
tott, nagyszerűen. Mást már nem tud-
tunk róla. Nem él. Öngyilkos lett. 

Halász bácsi híres rózsakertész volt. 
Két nemesítését a lányairól nevezett 
el. Az egyik Halász Csilla lett, a másik 
Halász Tünde. 

Aztán az Attilában találtunk új sze-
relmet magunknak. Maricát, aki na-
gyon szép volt, és szépsége igencsak 
el tudta venni az eszünket. Csapatos-
tól kísérgettük haza mindennap. Na-
gyon odavoltunk érte. Szülei értékel-
ték, hogy mi értékeljük őt, és egyszer 
meghívtak bennünket a születésnap-
jára. Felvettük az öltönyt, és nagy ille-
delmesen beléptünk. Minden tökéle-
tes volt. Vendéglátás, vendégszeretet 
és a felénk irányuló kedvesség. Csak 
nem éreztük odavalónak magunkat. 

Marica vegyész lett, vezető. Orszá-
gos funkcióban is volt. Televízióban 
láttuk olykor. Büszkék voltunk rá. 

 RÉTI JÁNOS 
„…és arra nézted már?”
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hogyan korábban megírtuk, formálódik 
Szusza Ferenc szobra, az alkotófolyamatnak 
azonban egy kötelező eljárás, a szakmai zsű-

rizés is részét képezi. Erre nemrégiben került sor Sza-
bó Sándor Ferenc Virág utcai alkotóműhelyében.

A készülő művet ottjártunkkor két neves, Újpesten 
lévő alkotásairól is ismert szobrászművész, a Kos-
suth-díjas Kő Pál és a Munkácsy Mihály-díjas Mihály 
Gábor szemlézte Szabó Eszter Ágnessel a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus képviseletében. 

Kő Pál elmondta, erős, jó munkát láthatunk, a 
téma (vagyis Szusza Ferenc személye) szerencsés 
választás. Az alkotó jó képanyagokból dolgozik, és 

ugyan a portrék és az egész alakos képek önmaguk-
ban messze nem jelentenek garanciát arra, hogy a 
készülő alkotás is jól sikerül, azonban ez egy jó szo-
bor lesz – tette hozzá elismerően.

Mihály Gábor hasonlóan vélekedett; szerinte is jó al-
kotás van készülőben. A szobrászművész egyben szere-
tettel idézte fel: egykoron Újpesten kezdte pályafutá-
sát, ezért a város máig nem közömbös számára. MOA

Zsűri előtt 
a Szusza-
szobor
Az alkotó, Szabó Sándor Ferenc új-
pesti műhelyében neves szobrá-
szok zsűrizték Szusza Ferenc készü-
lő, egész alakos szobrát, amely jó kri-
tikákat kapott.

A

A versenyt Újpest valamennyi iskolá-
jának meghirdették, a megmérette-
tésbe öt intézmény tizenhárom csa-
pata kapcsolódott be. Katona Gyön-
gyi, az Újpesti Kulturális Központ mű-
velődésszervezője az előzményeket és 
a vetélkedő jelenlegi állását ismertet-
ve elmondta, a verseny első állomá-
sán Krizsán Sándor helytörténész – 
vetítéssel egybekötve – a város közle-
kedését ismertette a lóvasút indításá-
tól a metró építéséig. 

– Ezt követően a diákok egy fel-
adatlapot kaptak, a tesztek megoldá-
sához fel kellett keresniük a Helytör-
téneti Gyűjteményt, és az ott talál-
ható információs bázist is használni-
uk kellett. A további forduló nem nél-
külözi a gyakorlatot és a helyismere-
tet sem, a csapatok több, a múltbé-
li vagy jelenlegi közlekedés szempont-
jából fontos helyszínt keresnek fel, és 
dokumentálják ottjártukat – sorolja 
Katona Gyöngyi.

A döntőt a negyedik forduló jelen-
ti, amely egyben egy szóbeli beszámo-
lót is jelent. Katona Gyöngyi hozzáte-

szi: a vetélkedőnek nem a lexikális tu-
dás az elsődleges célja, hanem a ta-
pasztalatszerzés. 

A döntő április közepén lesz, az 
eredményhirdetés pedig jövő hónap 
végén várható. A legjobban teljesítő 
csapat könyvjutalmat kap. MOA

A lóvasúttól a metróig 
Többfordulós közlekedési vetélkedőt szervezett újpesti 
ötödik osztályosoknak az Újpesti Kulturális Központ; a 
döntő április közepén lesz.

Lyukasztás mint 
versenyfeladat

Lételemünk 
és a dunavirág
Kiállítással hívja fel a fi gyelmet az (ivó)vízkészlet fontosságá-
ra az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium. 

Az intézmény galériájában a víz világnapjához időzítve nyílt meg Létele-
münk a víz címmel az Újpesti Kulturális Központ és az Újpesti Helytörté-
neti Gyűjtemény közös tárlata, amelyet dr. Kriska György, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézetének fő-
munkatársa nyitott meg egy nem mindennapi jelenséget bemutató rövid-
fi lmmel.  A Duna ökológiája tisztulásának eredményeképpen a folyón – be-
leértve az újpesti szakaszt is – negyven év elteltével nemrégiben ismét meg-
jelent a dunavirág. (A kérészfaj hasonlít a tiszavirágra, de két órával későbbi 
időpontban rajzik.)Kriska György szerint e pozitív változás főként a korszerű 
szennyvíztisztításnak köszönhető. A rovarok „virágzását” kisfi lmen mutatta 
meg a diákoknak, valamint a megjelent vendégeknek. A tárlat védnöke Rádi 
Attila alpolgármester, a kiállítás április 8-ig tekinthető meg. MOA

Alkotók és zsűrizők az újpesti műteremben: Mihály Gábor, Malovecz Ildikó, Szabó Sándor Ferenc, Kő Pál és Szunyoghy András 

Érdekes és tanulságos







Tisztelt Újpestiek!
Amennyiben támogató ajánló-
íven Dr. Hollósi Antal Fidesz–

KDNP országgyűlési képviselőjelöltjére alá 
szeretnék írni, kérjük, látogasson be sze-
mélyesen irodánkba. 1042 Budapest, 
Árpád út 56. (I. emeleten az udvarban), 
hétköznap 8–20 óra között. Tel.: 369-0905

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők április 7-én, 
hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadó-
órát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán 
képviselők április 7-én, hétfőn 18-tól 19 
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 
Fidesz-iroda (1042 Budapest, Árpád út 
56.). Tel.: 369-0905. Jókay Attila, Koronka 
Lajos önkormányzati képviselők április 
14-én, hétfőn 17-től 18 óráig, Bartók Béla 
önkormányzati képviselő április 8-án, 
kedden 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 
369-0905. Dr. Szabó Béla önkormányzati 
képviselő április 28-án, hétfőn 18-tól 19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 
Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905

TISZTELT BARÁTAINK!
Irodánk minden pénteken 17 és 
18 óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 

hogy minél hatékonyabban működhes-
sünk 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) min-

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányza-

ti képviselő – Újpest
Lehet Más a Politika (LMP)
Tel.: 06-20 390-0566
E-mail: ujpest@lehetmas.hu 
https://www.facebook.com/LMPujpest
Újpesti LMP-iroda, 1041 István út 22., a 
Főposta mellett.
Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, hívásra én 
megyek el Önhöz! 

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-
7830-as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköz-
nap 14-től 17 óráig hívható – bármikor; 
Szabó Gábor önkormányzati képviselő 
előzetes telefonon történt egyeztetés alap-
ján – a 06-1 369-4205-ös telefonszámon, 
hétköznap 14-től 17 óráig hívható – a 
megbeszéltek szerint, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első és második szer-
dáján 17 órától – előzetes bejelentkezés 
alapján a 06-20 466-8576-os telefonszá-
mon – tart fogadóórát az Újpesti Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Gimnáziumban (1046 Budapest, Bőrfestő 
u. 5–9.).

TÖLTSÖN VELÜNK EGY VIDÁM DÉLUTÁNT!
Április 3-án, csütörtökön szeretettel 
meghívom Önöket a 15 órakor kezdődő 
előadásra, egy Kabarédélutánra, Beregi 
Péter és Heller Tamás műsorára, az Ady 
Endre Művelődési Házba (IV., Tavasz u. 4.). 
A rendezvényre jegyeket kell igényelni 
munkanapokon 14–17 óra között a Nádor 
u. 1.-ben, a kerületi MSZP-frakcióirodán.
 Kiss Péter országgyűlési képviselő
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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. 

MEGHÍVÓ 
A Magyar Munkáspárt 
Újpesti Szervezete szeretettel 

meghívja Önt és kedves családját a 2014. 
március 30-án 16 órai kezdettel megren-
dezésre kerülő kampányzáró lakossági 
fórumra. A rendezvény helyszíne a Petőfi 
Tanya étterem (Budapest IV. ker., Petőfi u. 
28). A fórumra ellátogat dr. Thürmer 
Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke is. A 
délután háziasszonya Urbán Éva, a 
Magyar Munkáspárt Kabinet vezetője. Az 
eseményen részt vesz Fehérvári Zsolt 
István, a Munkáspárt Budapest 11-es 
választókerületének országgyűlési képvise-
lőjelöltje.

Minden érdeklődőt és szimpatizánst 
szeretettel várunk! 

www.munkaspart.hu

 P Á R T H Í R E K
Újpestért 
Egyesület
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Ingyenes 
jogsegélyszolgálat 
A Károli Gáspár Református Egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karának tanárai (és 
hallgatói) az újpesti önkormányzattal foly-
tatott együttműködés keretében április-
ban is ingyenes jogsegélyszolgálatot tar-
tanak.

Helyszín a polgármesteri hivatal föld-
szinti 27-es terme, ahol főként ügyvite-
li megoldásokban, panaszok megfogalma-
zásában segítenek, de valamennyi jogi te-
rületen tanácsot adnak. (IV., István út 14.)

AZ ÁPRILISI IDŐPONTOK:
� Április 3., kedd, 10-től 12 óráig: dr. 
Cservák Csaba docens (Alkotmányjogi 
Tanszék)
� Április 8., kedd, 10-től 12 óráig: dr. 
Tóth Zoltán docens (Jogtörténeti, Jogel-
méleti és Egyházjogi Tanszék)
� Április 15., kedd, 10-től 12 óráig: dr. 
Domokos Andrea docens (Büntetőjogi, 
Büntetőeljárás-jogi és Büntetés-végrehaj-
tási Jogi Tanszék)
� Április 24., csütörtök, 10-től 12 órá-
ig: dr. Dobrocsi Szilvia adjunktus (Büntető-
jogi, Büntetőeljárás-jogi és Büntetés-végre-
hajtási Jogi Tanszék)
� Április 29., kedd, 10-től 12 óráig: dr. 
Grad-Gyenge Anikó docens (Polgári Jogi és 

Római Jogi Tanszék)

Köszönik és kérik a támogatást
Az újpesti gyermekszakrendelő „Vissza az egészséghez” Alapítványa minden felajánlónak köszöni az egy százalékokat. A 663 418 
Ft-ból – más alapítvánnyal összefogva – ultrahangkészüléket vásároltunk. Kérünk mindenkit, hogy továbbra is támogassa alapít-
ványunkat. Célunk egy gyermekszemészeti vizsgálókészülék vásárlása. Dr. Lengyel Zsuzsanna, a kuratórium tagja

P Á L Y Á Z A T

Újpesti Önkormányzati Böl-
csődék Intézménye a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A § alapján pályázatot hir-
det ügyintéző munkakör be-
töltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: Határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő

A munkavégzés helye: Újpesti Önkor-
mányzati Bölcsődék Intézménye

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék In-
tézménye rábízott gazdasági ügyeinek elő-
készítője és közvetlen lebonyolítója. Szám-

vitellel kapcsolatos ügyviteli munka, esz-
köznyilvántartások, könyvelési rendszer, 
analitikus nyilvántartások kezelése. Leltáro-
zás, selejtezés megszervezése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés.
•  Gazdasági, ügyviteli, legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat.
•  Magyar állampolgárság, büntetlen elő-

élet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előny jelent:
• Emelt szintű szakképesítés.
•  Gazdasági területen szerzett, legalább 

1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
•  Kiváló szintű önálló, precíz, felelősség-

teljes munkavégzésre való alkalmasság.

•  Jó szintű kommunikációs és kapcsolat-
építő és -fenntartó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 
szakmai önéletrajz, motivációs levél. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. április 04.

Pályázatok benyújtásának módja:
•  Elektronikus úton Bőszné V. Orsolya ré-

szére a munkaugy@ujpestibolcsik.hu 
e-mail címen keresztül vagy 

•  Személyesen a 360-05-08 telefonszá-
mon való egyeztetés után Bőszné V. Or-
solyánál a 1041 Budapest, Lőrinc utca 
35–37. szám alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása a beérkezés sor-
rendjében folyamatosan történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2014. április 10.
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százötven éve született Pállya Celesztin 
műveiből készült emlékkiállítás és pályá-
zati kiállítás a Budapesti Tavaszi Fesztivál 

első napjától látható. A megnyitón a polgármester 
a genovai születésű, Újpesten letelepedett polihisz-
tort méltatta, és köszönetet mondott mindazok-
nak, akik ápolják örökségét, vagy a pályázaton sa-

ját művel mérettették meg magukat a neves zsű-
ri előtt. 

A március 21-i kiállítás kettős tárlat, valamint a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitónapja is volt egy-
ben. Emellett olyan alkotónak állít emléket, akire 
méltán lehet büszke az utókor, hiszen nem csupán 
festő, hanem sokoldalú alkotó, polihisztor volt.

Wintermantel Zsolt úgy fogalmazott, hogy ma-
gas színvonalú zsűri által válogatott művek kiállí-
tásán mondhat beszédet, és gratulálhat a nyertes 
alkotóknak. A megnyitón dr. Hollósi Antal ország-
gyűlési képviselő és számos újpesti képzőművész is 
megjelent az Újpest Galériában.

A polgármester felidézte: noha Pállya Celesz-
tin nem Újpesten és még csak nem is Magyaror-

szágon született, sikereit mégis ebben a közösség-
ben érte el, amely befogadta, s művészi kiteljesedé-
sét a város Újpest Díszpolgára címmel honorálta. 
Wintermantel Zsolt köszönetet mondott azoknak, 
akik gondozzák a hagyatékot (köztük a jelen lévő 
Kazi Zoltánnénak), és azoknak is, akik neveztek a 
festőről elnevezett képzőművészeti pályázatra.

Az idén tizedik alkalommal meghirdetett képző-
művészeti pályázatra harminchárom alkotó közel 
száz művel nevezett. 

A 2014. évi jubileumi Pállya Celesztin képzőmű-
vészeti pályázat I. díjasa: Sebők Alajos.

II. díj: Dobos Éva; III. díj: Tóth Péter. Különdíjat Pal-
los Istvánnénak ítélt oda a zsűri.

A tárlat április 12-ig látogatható.  MOA

Dupla 
megnyitó 
és díjátadó
Kiállításmegnyitó alkalmával adta át 
az önkormányzat által meghirdetett 
Pállya Celesztin képzőművészeti pá-
lyázat díjait Wintermantel Zsolt az 
Újpest Galériában.

A

Szerelmem, Sárdy 
Április 5-én Újpesten, a 
Polgár Centrumban ven-
dégszerepel Meskó Zsolt 
egyfelvonásos operettje, a 
Szerelmem, Sárdy. Az egy-
szereplős, rendkívül szó-
rakoztató darab a múlt 
századi híres bonviván 
életének fontosabb állo-
másait eleveníti fel egy ra-
jongó szemszögéből.

A darab története egyszerű: egy fi atal énekes hir-
telen jött szabadsága alatt nemrégiben elhunyt 
nagyanyja titkos naplójának elolvasásába kezd. 
Megelevenedik az idős hölgy életének számára is-
meretlen oldala, a múlt század legnagyobb bonvi-
vánja iránti élethosszig tartó vonzódása. A fősze-
replő, Derzsi György narrálja és eljátssza az esemé-
nyeket: hol női hangon a nagymama bőrébe bújik, 
hol az unoka szerepét alakítja. 

Ha már Sárdy, természetesen a zene sem marad-
hat ki: a szöveges blokkok között Derzsi énekben 
is megidézi az énekes máig élő, legendás alakját. 
Olyan dalok csendülnek fel, amelyeket Sárdy János 
hangján ismert meg a világ.

Miként Derzsi György színművész elmondta: ko-
rábbi fellépésein sokszor énekelte Sárdy János dala-
it, és észrevette, hogy ezeknek a daloknak van a leg-
nagyobb sikere. Innen jött a műsor ötlete, amelyhez 
Meskó Zsolt írt színdarabot, Harangi Mária rende-
zővel pedig színpadra állították.  G. R.

In memoriam 
Regős István
Két esztendeje hunyt el Regős István dzsesszze-
nész, a zeneakadémia és az Erkel Gyula Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanára. Barátai, zenésztár-
sai koncerttel emlékeznek rá március 28-án a 
Polgár Centrumban.

– Értelmiségi családból származott, rendkívül intel-
lektuális ember volt, messze az átlag fölötti műveltség-
gel, olvasottsággal, ami, valljuk be, a zenészpályán elég 
ritka. Hatalmas muzsikus volt, és kiváló pedagógus – 
emlékszik vissza az újpesten élő Nesztor Iván dzsessz-
dobos, aki Regőssel együtt tanított a zeneakadémián.

Regős István majd negyven esztendeig oktatott 
ifjú zenészeket szolfézsra, zeneelméletre, dzsessz-
történetre, zenekari gyakorlatra, zongorára. Tanít-
ványa volt az Újpesti Kulturális Központ munka-
társa, Szűts István zongorista, zeneszerző is: 

– Meghatározó tanár volt az életemben. A mai 
napig emlékszem néhány olyan mondatára, ame-
lyek segítenek a pályámon. Zenei alázatra tanítot-
ta tanítványait. Abszolút hallása volt, és a zenei igé-
nyessége nem engedte, hogy egy szint alá menjen, 
kompromisszumokat kössön. Ez sokszor megnehe-
zítette az érvényesülését – meséli Szűts István.

Sokoldalúságára jellemző, hogy a duó formáció-
tól a big bandig működtette zenekarait. Negyven-
éves korában, már befutott dzsesszzongoristaként 
kezdett el szaxofonozni, és tíz évig kizárólag ezen a 
hangszeren játszott. Egy nyilatkozata szerint azért 
váltott hangszert, mert ha ránézett a zongorára, 
már tudta, hogy milyen hangot fog leütni, és az új 
instrumentum ismeretlensége inspirálta őt. Zené-
jét leginkább a népzene, az avantgárd és a modern 
dzsessz határozta meg. 

– Regős Pista sokáig lakott Újpesten, az állomás-
nál volt az első önálló lakása. A legelső zenekará-
ban ő zongorázott, én doboltam, és a Bikini későb-
bi basszusgitárosa, a szintén újpesti Németh Lojzi 
volt a bőgős. És pont huszonöt éve ketten alapí-
tottuk a zeneiskola dzsessztanszakát – eleveníti fel 
a közös emlékeket Nesztor Iván, aki Szűts Istvánnal 
közösen szervezi a koncertet barátjuk emlékére, az 
Újpesti Kulturális Központ égisze alatt.

– Sok nagyszerű zenész lép fel március 28-án, 19 
órakor a Polgár Centrumban, ahol a   zeneiskola is 
képviselteti magát. Szándékaink szerint a koncerttel 
elindítjuk a Regős István Dzsesszklubot is, amelynek 
keretében havonta egyszer hallgathatnak dzsesszt a 
műfaj újpesti rajongói – mondja Szűts István. 

Az emlékkoncert egyben az újpesti dzsesszélet 
megújulását is jelentheti. J. M.

A megnyitó számos vendéget, látogatót vonzott



12 M o z a i k

F E L H Í V Á S
Budapest Főváros IV. Ker. Újpest Önkor-
mányzata pályázatot hirdet Budapest 
Főváros IV. Kerület Újpest Önkormány-
zata Képviselő-testületének 11/2013. 
(III. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
ALAPJÁN AZ ÚJPESTI CIVILSZERVEZETEK 
TÁMOGATÁSÁRA. 

A pályázat célja: A civilszervezetek által 
Újpesten szervezett rendezvények, prog-
ramok költségeihez, a civilszervezet által 
nyújtott adományok költségeihez, műkö-
dési feltételeit segítő tárgyi eszköz beszer-
zéséhez, valamint működési költségeik fe-
dezéséhez való hozzájárulás. 

Pályázók köre: civilszervezetek (egyesüle-
tek, alapítványok)
    
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 11/2013. 
(III. 1.) önkormányzati rendelete alkalmazá-
sában civilszervezet: 
a)   az a Magyarországon nyilvántartásba 

vett egyesület – a párt, a szakszerve-
zet, az alapcélként vallási tevékenységet 
végző egyesület és a kölcsönös biztosí-
tó egyesület kivételével –, valamint az 
az alapítvány,

aa)  amelynek székhelye vagy telephelye Új-
pest közigazgatási területén van, vagy

ab)  amely Újpesten működő önálló szerve-
zeti egységgel rendelkezik, vagy 

ac)  amely Újpesten működő, önálló szer-
vezeti egységnek nem minősülő tag-
csoporttal (cél szerinti tevékenysé-
get végző közösséggel) rendelkezik, 
vagy 

ad)  az aa)–ac) pontokban foglaltak hiányá-
ban Újpesten érdemi, cél szerinti tevé-
kenységet fejt ki.

A pályázaton nem vehetnek részt: 
•  azok a szervezetek, amelyek Újpest Ön-

kormányzata felé elszámolási kötelezett-
ségüknek nem tettek eleget a szerződés-
ben meghatározott időpontig;

•  valamint azok a civilszervezetek, amelyek 
politikai tevékenységet folytatnak.

A pályázaton elnyerhető támogatás: visz-
sza nem térítendő pénzbeli támogatás.

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
1.  a hiánytalanul kitöltött pályázati adat-

lapot;
2.  a költségvetést, az igényelt támogatás 

tervezett felhasználásának részletes is-
mertetését;

3. a pályázati program részletes leírását;

4.  a civilszervezet hatályos létesítő okiratá-
nak másolatát;

5.  a civilszervezet nyilvántartási adatairól 
kiadott, 90 napnál nem régebbi kivona-
tot; 

6.  a civilszervezet tényleges tevékenységé-
nek rövid leírását;

7.  számlavezető bank által kiadott bank-
számla-igazolást.

Pályázás módja:
Pályázni írásban kizárólag az erre a célra 
rendszeresített adatlapon lehet. 
A pályázatokat és mellékleteit 1 eredeti pél-
dányban személyesen vagy postai úton le-
het benyújtani.
A határidő után érkezett vagy hiányosan 
kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírá-
lásra.

A pályázat benyújtási határideje: 
2014. április 30.
2014. június 15.

2014. szeptember 30.
2014. november 30.

Egy civilszervezet ugyanazon támogatá-
si keret terhére évente csak egy pályázatot 
nyújthat be.

Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. Ke-
rület Újpest Önkormányzata, Polgármes-

teri Hivatal, Ifjúsági, Sport-, Művelődési és 
Oktatási Osztály (1042 Budapest, István út 
14. I. 37.)

A határidő után érkezett vagy hiányo-
san kitöltött pályázatok nem kerülnek el-
bírálásra.

A pályázatokat a Közművelődési és Ok-
tatási Bizottság bírálja el. 

A támogatást elnyerő pályázókkal az ön-
kormányzat a támogatásról és annak feltéte-
leiről támogatási szerződést köt. A támo-
gatás feltételeit, felhasználásának módját, 
a szakmai és pénzügyi beszámoló rendjét a 
támogatás elnyerése után a pályázók és az 
önkormányzat szerződésben rögzítik. 

Egyéb információk:
•  A pályázati dokumentáció beszerezhető a 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (Bp. IV., István út 15.), illetve letölt-
hető az önkormányzat honlapjáról (www.
ujpest.hu).

•  A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvi-
lágosítást adnak az Ifjúsági, Sport-, Műve-
lődési és Oktatási Osztály munkatársai a 
231-3138-as telefonszámon.

Újpest, 2014. március
    

Dr. Molnár Szabolcs
  alpolgármester

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2014. áp-
rilis 6-ára kitűzött országgyűlési válasz-
tás hétvégéjén az Okmányirodai Osztály 
(1042 Budapest, István út 15.) nyitva tar-
tása – és az ellátandó feladatok köre – az 
alábbiak szerint alakul:

2014. április 4. (péntek), 13.00-tól 
16.00 óráig  lakcímváltozások bejelenté-
se, elkészült okmányok – személyazono-
sító igazolvány, útlevél, vezetői engedély 
– átvétele, vesztett, jogszabályi feltételek 
megléte esetén a szavazáson személyazo-
nosság igazolására alkalmas okmányok 
(ideiglenes személyazonosító igazolvány, 
lakcímkártya) készítése, pótlása.

2014. április 5. (szombat), 8.00-tól 
14.00 óráig elkészült okmányok – sze-
mélyazonosító igazolvány, útlevél, veze-
tői engedély – átvétele, vesztett, jogsza-
bályi feltételek megléte esetén a szavazá-
son személyazonosság igazolására alkal-
mas okmányok (ideiglenes személyazo-
nosító igazolvány, lakcímkártya) készíté-
se, pótlása. 

2014. április 6. (vasárnap), 8.00-tól 
19.00 óráig elkészült okmányok – sze-
mélyazonosító igazolvány, útlevél, veze-
tői engedély – átvétele, vesztett, jogsza-
bályi feltételek megléte esetén a szavazá-
son személyazonosság igazolására alkal-
mas okmányok (ideiglenes személyazo-
nosító igazolvány, lakcímkártya) készíté-
se, pótlása. 

A káposztásmegyeri okmányiroda 
(1048, Budapest, Hajló u. 42–44.) nyit-
va tartása 2014. április 4. (péntek), 
13.00-tól 16.00 óráig lakcímváltozások 
bejelentése, jogszabályi feltételek meglé-
te esetén, vesztett, a szavazáson személy-
azonosság igazolására alkalmas okmá-
nyok (ideiglenes személyazonosító iga-
zolvány, lakcímkártya) készítése, pótlása. 
 Dr. Balogh Szilvia hivatalvezető

2014
Április 18-ig várják a kérdőíveket
Újpest Önkormányzata április 18-ig várja vissza kitöltve az Újpesti Párbeszéd 2014. kérdőíveit. Mint ismert, a kér-
dőív és az Újpest Kvíz kitölthető elektronikus úton a www.ujpestiparbeszed.hu oldalon,  a nyomtatott példá-
nyok pedig térítésmentesen visszaküldhetők a válaszborítékban. Lehetőség van idén is arra, hogy személyesen is 
leadják a kérdőívet az újpestiek az okmányiroda épületében, az István út 15. szám alatt. 
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Két válogatott gyaloglóval erősö-
dött az UTE atlétikai szakosztálya. 
Madarász Viktória a londoni olimpi-
án képviselte hazánkat, és Rácz Sán-
dorral egyetemben tavaly a moszkvai 
világbajnokságon is küzdött a minél 
jobb helyezésért. 

többszörös magyar bajnoknő évekkel ez-
előtt már újpesti színekben versenyzett, 
majd idén januárban visszatért a lilákhoz. 

Sporttársa és egyben párja Debrecenből került a fő-
városba, és elmondása szerint már évek óta Újpes-
ten él és sportol. 

– Sokszor kérdezték már, miért igazoltunk Új-
pestre – kezdte a beszélgetést Viktória. – Egyszerű 
a válasz, sok szállal kötődünk a városhoz. Boldogan 
tértünk haza, és eredményeinkkel szeretnénk meg-
hálálni a bizalmat.

Az idei év jól indult gyaloglóinknak. Szlovákiá-
ban, Besztercebányán fedett pályás viadalon álltak 
rajthoz, ahol Közép-Európa legjobb felnőtt és után-
pótláskorú versenyzőivel találkoztak. A nőknek 3000 
méteres távon írtak ki számot, amelyet Madarász 
Viktória nyert meg 12:56,7 perces időeredménnyel. 
A férfi ak 5000 méteres versenyében Rácz Sándor 
bronzérmet szerzett 20:29,6-os idejével. A versenyt 
követően alig tértek haza, máris a fedett pályás ma-
gyar bajnokságon találták magukat, amelyen Viktó-
ria és Sándor arany-, illetve ezüstérmes lett.

– Viki elhallgatja, mert igen szerény, hogy élete 
legjobb idejét gyalogolta a versenyen, alig maradt 
el az országos csúcstól – mondta Sándor. – Én is 
elégedett vagyok a teljesítményemmel, és az idő-
eredményem ismeretében mondhatom, jó idény-
re számítok.

Vikiék elmondták, hogy már nagyon várják a 
szabadtéri versenyeket, ahol húsz, illetve ötven 
kilométeren állnak rajthoz. Legközelebb például 
Luganóban, az európai gyaloglás egyik fellegvárá-
ban. 

– Nagyon szeretem a luganói versenyt – mond-
ta Viktória. – Talán azért is tartozik a kedvence-
im közé, mert 2011 márciusában ott teljesítettem 
az olimpiai kiküldetéshez szükséges szintet, majd 
2013-ban szintén Luganóban sikerült 20 kilométe-
ren „kigyalogolnom” a moszkvai repülőjegyet.

Tavasztól igen sűrű lesz a gyaloglók programja, 
nehéz versenyek elé néznek mindketten. Világkupa, 
kontinensbajnokság és természetesen a magyar baj-
nokság is előttük van. Hogy elérjék 
céljaikat, még sok-sok cipőt kell 
szétgyalogolniuk az edzéseken 
a Szilágyi úti stadionban. 

 G. G. 

A pályán és 
az életben 
is együtt 
gyalogolnak

Mol Tehetséggondozásért díjat 
vehetett át a Művészetek Pa-
lotájának Üvegtermében Keszt-
helyi Miklós, az UTE jégko-
rongedzője. Az Új Euró-
pa Alapítvány 2006 óta 
évente százmillió forin-
tot fordít a fi atalok, 
a pedagógusok és a 
gyermekegészségügy 
támogatására.

– Már aktív játékos koromban 
is készültem az edzői pályára – 
mondta a kitüntetett újpesti szak-
edző. – A testnevelő tanári diplo-

mám megszerzése után a szakedzői vizsgát 
is letettem, és immáron már húsz éve fog-
lalkozom a jégkorong oktatásával. 

Keszthelyi Miklós az óvodai és isko-
lai korcsolyaoktatáson keresztül egészen 

az U16-os utánpótlás-korosztá-
lyig foglalkozik a gyerekekkel. 
A magyar Jégkorong Szövet-
ség U14-es tehetséggondo-
zó programjának a kezdetek-
től fogva az egyik vezetője. 
Munkáját a szövetség is el-
ismeri, két alkalommal nyer-
te el a legjobb utánpótlás-
edzőnek járó díjat.

– Számomra nemcsak hi-
vatás, hanem küldetés is az 

utánpótlás nevelése – jelen-
tette ki. – Tudom, mindenkiből 

nem lehet élsportoló, de a rendszeres mozgás, a 
sport megszerettetése sem elhanyagolható fel-
adat. Öröm látni, hogy a gyerekek biztonságo-
san mozognak a jégen, egyre jobban korcsolyáz-
nak, és eredményeket érnek el a bajnokságokon. A 
munkám egész embert és huszonnégy órás elfog-
laltságot igényel, de nem panaszkodom. Mint már 
mondtam, erre tettem fel az életemet.  (gégé)

Az elmúlt hét év során már több mint ötven 
kiváló pedagógus példamutató munkáját is-
merte el az alapítvány. Idén hétszáznál több 
jelölt közül választotta ki a kuratórium azt 
a négy tanárt és négy edzőt, akik önzetlen 
munkájukért átvehették a díjat. A tanárok 
és az edzők munkájukkal, áldozatkészségük-
kel és szakmai támogatásukkal számos te-
hetséges fi atal kibontakozását segítették. Az 
elismeréseket többek között Kovács Kata-
lin olimpiai bajnok kajakozó és Ónodi Eszter 
színművész, az alapítvány jószolgálati nagy-
követe adta át.

Élete az utánpótlás nevelése

A



In gat lan el adó
� Nógrádon gyönyörű panorámás, faházas nyara-
ló 3,9 M Ft-ért eladó. A ház szigetelt, és a víz be-
vezetve. Két éve lett teljesen felújítva és átalakítva, 
másfél szobás a ház. E-mail: tamaskovacs1@chello.
hu; tel.: 06-30 465-1543

� Eladom vagy cserélem 27 m2-es saját tulajdonú, 
kertes sorházi lakásomat. Panel, 35 m2-re, II. eme-
letig. Ár: megegyezés szerint, tel.: 06-70 207-6046

� Újpest József Attila utcai társasházban (zsidó 
templom környékén), 52 m2-es földszinti lakás + 
teremgarázsban gépkocsibeálló eladó. Tel.: 06-30 
951-4679

� IV. kerületben eladó egy 37 m2-es, jó állapo-
tú, szoba-hallos lakás, vagy elcserélném egy ki-
sebb családi házra, amely szintén jó állapotban 
van. Értékegyeztetéssel! Tel.: 06-1 369-9781, 06-30 
945-7903

� Tulajdonostól eladó Újpest-központban IV. 
emeleti, 1,5 szobás, 35 m2-es, erkélyes, felújítandó, 
napfényes lakás. Liftes házban, magánszemélynek. 
I.á.: 7,3 M Ft, tel.: 06-20 540-6179

� Újpesten könnyen két lakássá alakítható, 105 
m2-es, egyszintes, világos, 3 szoba + amerikai 
konyhás, nappalis, teljesen felújított, dupla kom-
fortos, cirkós, szép ház sok extrával, csendes kör-
nyéken, 390 m2-es parkosított kerttel eladó. I.á.: 
33,9 M Ft, tel.: 06-30 845-9029

Ingatlant vesz
� Magánszemély venne Káposztásmegyer II. lakó-
telepen 50 m2-nél nagyobb lakást, 8 M Ft körül. 3 
szobás, erkélyes előny. Tőke és hitel (kb. 2 hónap). 
Tel.: 06-30 864-4146 

Ingatlant kiad
� Újpesten bútorozott garzonlakás hosszú távra 
kiadó. Bérleti díj havi 40 000+rezsi+2 havi kaució, 
tel.: 06-20 414-0152 

Ingatlant cserél
� Bp. IV. kerület Városkapunál jó közlekedéssel, 56 
m2-es öröklakást, utcai 2 szobás téglaépület. Ren-
dezett földszinti, pince műhelynek vállalkozásra 
kialakítható, utcai lejárattal, rendezett környezet. 
Cserélnék IV–XV. ker. családi házra, házrészre. Rá-
fizetek. Tel.: 06-70 513-4911

Kiadó szobát keres
� Egyedülálló, középkorú hölgy különálló szobát 
keres idős hölgynél. Tel.: 06-20 427-0758

Oktatás
� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást vál-
lalok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 
554-1395. 

� Matematika-, fizika-, informatikakorrepetálását 
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallga-
tó. Házhoz megyek, e-mail: matek@zrob.hu; tel.: 
06-30 572-7416

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

Régiség
� Almási Katalin vásárol magas áron készpénzért 
bútorokat, festményeket, karórát, zsebórát, falió-
rát, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csil-
lárt, könyveket, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, 
bizsukat, borostyánt, ezüstöt, ékszert, mindenfé-
le régi tárgyat. Teljes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal hétvégén is! Tel.: 06-30 308-9148

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, dia-
film, jelvény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, akár 
teljes hagyaték is érdekel. Lomtalanítást vállalok. 
Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-
20 924-4123
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Bútor
� Fémvázas, összeszerelhető galéria eladó. Mé-
retek: 300 cm hosszú, 160 cm széles, 210 cm ma-
gas, lépcső 270 cm, alkalmas alvóhelynek, raktár-
nak stb. Ára 200 ezer Ft. Megtekinthető jofogas.hu, 
érdeklődni: 06-20 335-0900

Gondozás
� Idős házaspár házvezetőt keres ott lakással, teljes 
ellátással, anyagiak megbeszélés szerint. Tel.: 06-70 
407-1536

Szolgáltatás
� Tisztelt Hölgyem, Uram! Korrekt, meg-
bízható szerelő vállal víz-, fűtésszerelést, 
duguláselhárítást 30%-OS KEDVEZMÉNNYEL. 
Tel.: 06-20 433-1628; 402-0627

� 2006-ban alakult bt. társasházak kezelé-
sét vállalja reális áron. Személyes egyezte-
tésre minden érdeklődőt megkeresünk. Tel-
jes körű szolgáltatást vállalunk. Tel.: 06-20 
377-2155

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, 
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épü-
letgépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 
360-0035, 06-30 975-2315

� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás ga-
ranciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-
30 931-7486; www.annauklima.hu

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

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

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

� COMPUTERTECHNIKA, számítógép javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, 
-bővítés, tanácsadás. INGYENES KISZÁLLÁSSAL! 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-30 857-2653

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet min-
denfajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, 
-szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, ro-
letta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, 
ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 
370-4932

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

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyha-
bútorok, irodabútorok stb. méretre gyártása a 
legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 
13 800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 
06-30 368-1354

� ABLAKJAVÍTÁS, www.AJTOABLAKDOKTOR.HU,
 20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa- és 
műanyag ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, szigetelését 1 év garan-
ciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 
06-70 550-0269

Egészség
� Még nem késő elkezdeni! Sportolni, kirán-
dulni, fogyni vágyó hölgyek és urak jelentke-
zését várjuk NORDIC WALKING egyesületünk 
edzéseire az újpesti Farkaserdőbe. Információ 
és jelentkezés: Török Lili. Tel.: 06-30 601-5466; 
Utkeresonordicwalking.hu.

Állást kínál
� Mellékhelyiség üzemeltetésére részmunkaidős, 
nyugdíjas alkalmazottat keresek azonnali munka-
kezdéssel, tel.: 06-20 427-0758

Van miért várni a hó végét!
Kedvenc McMenü™ Pluszod 50% kedvezménnyel!

Sajtos McRoyal™

Filet-O-Fish™

Big Mac™

McChicken™

Sertés McFarm™

Chicken McNuggets™ 6 db
Az ár a szósz árát is tartalmazza.  

Az ajánlat minden hónap utolsó vasárnapján és az azt következő hétfőn 
10.30-tól 22.00 óráig érvényes a Budapest, 1044, Külső Váci út 94-98, Budapest, 1045, Árpád út 183-185. szam alatti éttermekben, 

kizárólag a jelzett McMenü™ Plusz termékekre vonatkozik, és más kedvezményekkel nem vonható össze.

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, IV., Szent István 

tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, 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

Kereskedelmi egyesület
 OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző
Tel.: 06-20-951-3357

Arctorna
� Az arcunkon minden meglátszik, amit az évek 
hagytak rajta. Szeretné, ha arca fiatalosabb, fe-
szesebb lenne? Arctorna 27 évtől 70-ig. Erősöd-
nek az izmok az arcon, feszesebb lesz a bőr, a nyak 
visszanyeri fiatalosabb kontúrját. Áprilisban kez-
dőcsoport indul. Érdeklődni: 06-30 419-4951

Masszázs-pedikűr
� Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak megszün-
tetése. Pedikűr: korszerű, fájdalommentes tech-
nológia bevezetése. Sarokrepedések, tyúkszemek, 
gombás, benőtt körmök, bőrkeményedések keze-
lése. Újpesti SZTK II. em. 211. Nyitva tartás: H–Sz: 
9-től 15 óráig.

Friss hírek, tudnivalók: 

ujpest.hu!

Wing Tsun Kung-Fu Újpesten 
A Wing Tsun kung-fu az egyetlen olyan ősi kí-
nai harcművészet, melyet egy apáca hozott létre 
300 évvel ezelőtt. Nem igényel különösebb fi zi-
kai erőt, akrobatikus hajlékonyságot, bárki bár-
mikor elkezdheti, mert könnyen és gyorsan ta-
nulható. A Wing Tsun egy titkos stílus volt, emi-
att megmaradt a tradíció, így azokat a techniká-
kat is tartalmazza, melyek más stílusból a ver-
senysporttá történő átalakulásuk miatt elvesz-
tek, pl. az érzékeny, gyenge pontok támadása.

Hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca fi gyelembe vette az emberi anatómiát és a puszta fi zi-
kai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre helyezte a hangsúlyt. Kö-
zelharci technikái révén esélyt ad a nőknek és a gyengébb fi zikumú férfi aknak is a valós harcban.

A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett, apáról-fi ú-
ra szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor Yip Man nagymester elkezdte nyilvánosan 
is tanítani. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az öreg mester Dr. 
Leung Tinget nevezte ki örökösének, aki rövid ideig Hong Kong elsőszámú akciósztárját, Jackie 
Chant is trenírozta.

A Wing Tsun orvosi szempontból is egyedülálló, gyakorlói egészségesebbek az átlagnál mind fi -
zikai, mind mentális tekintetben. Belső erős (Chi Kung) gyakorlatai meghosszabbítják az aktív élet-
kort, és nagyon jó hatással van a gyermekek személyiségfejlődésére is.

A Wing Tsun kung-fu magas szintű önvédelmi értéke miatt az FBI és a Bundeswehr kiképzé-
si anyagában is szerepel. Mivel lehetőség van egyéni tanulásra is, ezért egyre több elfoglalt, magas 
beosztású személy is gyakorolja ezt a stílust.

Mindezeket alátámasztja, hogy világszerte 65 országban több százezer tanítvány gyakorolja egy-
séges tananyag és vizsgarendszer szerint, mely elsajátítását magasan képzett oktatók biztosítják.

Magyarországon is a legnagyobb Kung-Fu egyesület – több mint 25 éve – Si-Fu Máday Norbert 
9. nagymesteri fokozatú főinstruktor vezetésével.

Tréningek hétfőn, pénteken a IV. ker., Bene Ferenc Sporttagozatos Ált. Isk. (Munkásotthon 
u. 3.) ahol 2014. március 31-én (hétfőn) 19:00-kor lesz egy nyilvános bemutató az érdeklő-
dőknek. Edzési időpontok: hétfő, péntek: 18:45-20:15-ig.

Infó: Si-Hing Kerekes Csaba 5. mesterfokozat tel.: 30/9-83-83-73 vagy www.wingtsunkungfu.hu
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Újpesti Piacnap 
– megéri!
Április 2-án, szerdán 7 órá-
tól rendkívül kedvező áron 
kaphatók a következő ter-
mékek: 

Mátyás-Hús KFt. – a virágcsarnok 
hátsó kijárata melletti húsboltban: 

Sertés: karaj 1099 Ft/kg, comb 
1099 Ft/kg, lapocka 1099 Ft/kg, ol-
dalas 1099 Ft/kg, dagadó 1099 Ft/kg, 
darált hús 1099 Ft/kg, tarja 1099 Ft/
kg, hátsó csülök 899 Ft/kg.

Csirke: egész grillcsirke 599 Ft/
kg, csirkecomb 599 Ft/kg, csirkemell 

899 Ft/kg, csirkemellfi lé 1199 Ft/kg, 
csirkeszárny 499 Ft/kg.

Füstölt parasztkolbász 1099 Ft/kg, 
marhapacal 999 Ft/kg.

Vértes-Ázsió Bt. – a nagycsarnok-
ban a pékség mellett: 

Az összes sertéshús 1199 Ft/kg, 
kötözött sonka 1199 Ft/kg, csirkemáj 

599 Ft/kg, csirkezúza 499 Ft/kg. Az 
akció itt egész héten át tart!

Apró-Évi Bt. – a nagycsarnok vi-
rágpiac felőli végén: 

Fejes káposzta 65 Ft/kg, burgonya 
109 Ft/kg, vöröshagyma 119 Ft/kg, 
kígyóuborka 290 Ft/kg, paradicsom 
350 Ft/kg.  (x)

Keresse 
az „Akciós” 
zászló(ka)t!

Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

Folytatódó akciók

A  március 26-ai Újpesti Piacnap zöldség- és 

gyümölcsvásárral indult, az akciót jelentő 

zászlócskák „vezették” a vásárlókat a friss és 

gazdag árukínálathoz.

– Magam is hosszabb ideje piacra járó ember 
vagyok, ezért most nagy örömmel jöttem ide 
annak hírére, hogy az önkormányzat az Újpes-
ti Piac- és Vásárcsarnokkal közösen hétről hét-

re visszatérő akciókat biztosít a kereskedőkkel – 
mondta dr. Hollósi Antal országgyűlési képvise-
lő, akivel az e heti akciók helyszínén találkozunk. 

Hozzátette: a kezdeményezésnek azért is 
nagy a jelentősége, mivel napjainkban, amikor 
jelentős a multicégek térnyerése, a hazai minő-
ségi termékekhez sokkal kedvezőbb áron jut-
hatnak hozzá itt helyben a vásárlók. Ezért is kö-
szönet illeti az önkormányzatot és az újpes-
ti piacot a kezdeményezésért – tette hozzá dr. 
Hollósi Antal.
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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, kistaka-
ró, hűtőmágnes oltási naptárral, 
mappa, illetve pelenkacsomag talál-
ható. A védőnők által átadott cso-
magot örömmel fogadják a kisgyer-
mekes családok. Arra kérjük a büsz-
ke szülőket, nagyszülőket, fény-
képezzék le csemetéjüket újpesti 
bodyban, és a képet küldjék be szer-
kesztőségünkbe. Örömmel tesszük 

közzé 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! 

S

Kisfi unk, Mákszem Marcell 
2012. december 27-én szü-
letett, 3,5 kilogrammal és 
55 centiméterrel. Köszön-
jük a csomagot, amellyel 
már el is indítottuk a lokál-
patriotizmus útján.

Mákszem Eszter és
 Mákszem István

Sziasztok újpestiek! Had-
nagy Emma vagyok, 2013. 
november 16-án születtem. 
A babaköszöntő csomagból 
a pihe-puha takarót szere-
tem a legjobban. Magam-
ról dióhéjban annyit, hogy 
jó étvágyú, jól alvó baba va-
gyok, szeretek sokat ölben 
lenni, és általában üvöltök a 
babakocsiban.

Retkes Dani és Bóna 
Rajmus unokafi vérek nagy 
örömmel viselik a macis 
bodykat! Nagyon örültünk 
a köszöntőcsomagnak, kö-
szönjük! 

A szülők nevében: 
Bóna-Tornyi Anetta

Itt a tavasz!
Újpest-szerte szemet gyö-
nyörködtető látványt nyújt 
az a több tízezer árvácska, 
amelyet a Városgondnokság 
ültetett ki az új évszak bekö-
szöntével.
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Már 16 669-en kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                 oldalt!    
www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez! Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, 
amely szintén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.
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