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MILYEN ÚJPESTET SZERETNE?
„A város nem egy szervezeti egy-
ség, hanem egy élő szervezet.” 
Városunk és a most induló Új-
pesti Integrált Településfejlesztési 
Stratégia főépítészével, Szesztai 
Györggyel beszélgettünk.  3. oldal

RANGOS VERSENY ÚJPESTI 
DIÁKOKNAK 
Felső tagozatosoknak és középisko-
lásoknak tartottak képzőművészeti 
versenyt az Újpesti Károlyi István 
Általános Iskola és Gimnáziumban. 
 6. oldal

SZÍV KÜLDI VALENTIN-NAPRA
Olvasóink közül ezúttal is sokan vá-
lasztották az Újpesti Naplót, hogy 
vigye hírül üzeneteiket a szerelmesek 
ünnepén. Szeretetteljes üzenetek szól-
nak szülőknek, nagyszülőknek, gyere-
keknek és szerelmeseknek.  8-9. oldal

LOVE STORY
A szerelmes történet, vagyis a Love 
Story a szerelmesek napján, az Új-
pest Színházban lesz látható. A ro-
mantikus darabok kedvelői a híres 
fi lm musicalváltozatát a Sziget Szín-
ház előadásában láthatják. 11. oldal
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Dombi már 
lila-fehérben 
kajakozik

„2012 óta Újpest díszpolgára va-
gyok, szinte minden ideköt. Nagy 
öröm számomra, hogy újpesti szí-
nekben versenyezhetek!”– nyilat-
kozta az olimpiai bajnok.  13. oldal



Hűségnyilatkozat 
A kedvenc suszterem mindent megjavít. 
Neki meg én vagyok a kedvence, mert szere-
ti a kihívásokat. Még mindig erőlködik ezzel 
a csizmával, kérdi mosolyogva, és csóválja a 
fejét, amikor tél közepén, évről évre, újra és 
újra beállítok hozzá. Meg lehet még javítani, 
kérdezek vissza, tudom, nagyon régi, de ez 
a kedvencem. Mindent meg lehet javítani, a 
cipészem szerint, csak az a kérdés, megéri-e.

Az egyik kollégám azt mondta a minap, 
ő rosszul van már ezektől a hűségnyilatko-
zatoktól. Az „ezeken” a különböző szolgál-
tatók által ránk tukmált többéves együtt-
működési szerződéseket értette. Bármihez 
és bárkihez lehet hűséges az ember, a kérdés 
csak az, megéri-e.

Negyedik éve annak, hogy az Újpesti 
Cseriti kupakgyűjtési akciójának keretében 
egy rászoruló gyermek életét tehetik jobbá 
a segítőkész újpesti polgárok. Idén a 8 és fél 
éves Farkas Biankáért gyűjtjük az adomá-
nyokat. Egy olyan műtét előtt áll, ami után 
nagyságrendeket nőhet a kislány életminő-
sége. Együtt javíthatunk az esélyein, ha ke-
vesebb lesz a fájdalom, kinyílik a világ, nem 
kérdés, hogy megéri-e. 

Kozák Danuta, Berki Krisztián és Gyurta 
Dániel mellett újabb olimpiai bajnokkal, 
Dombi Rudolffal erősödött az UTE. A győz-
tes kajakos ünnepélyes keretek között írta 
alá szerződését. „Hazataláltam”, nyilatkozta 
lapunknak az aláírást követően. Büszke min-
den újpesti. A hűség ilyen.

Közel két évtizede Angliából indult el 
egy kezdeményezés, amely Valentin-nap 
környékén minden évben egy hétig a há-
zasság fontosságára kívánja irányítani a fi -
gyelmet. A család ügyét, annak fontosságát 
már 4 kontinens 21 országában ünneplik. 
Magyarország 2008-ban csatlakozott a kez-
deményezéshez. Amikor a házasság hetéről 
hallok, mindig nagyanyám jut eszembe. 55 
évig élt nagyapámmal, házasságban. Amíg a 
halál el nem választ. Pedig szerintem, akkor, 
amikor ők összeházasodtak, még nem is lé-
tezett az a fogalom, hogy hűségnyilatkozat.

Boldog Bálint-napot minden kedves olva-
sónknak! TALLÉR EDINA

Immár negyedik éve, hogy az Újpesti Cseriti ku-
pakgyűjtési akciójának keretében egy rászoruló 
gyermek életét tehetik jobbá a segítőkész újpesti 
polgárok. Idén a 8 és fél éves Farkas Biankáért 
gyűjtjük a kupakokat. A kislány koraszülöttként 
jött a világra, agyvérzést kapott, ezért sem mozog-
ni, sem beszélni nem tud. A barcelonai Policlínicán 
Dr. Igor Nazarov professzor egy úgynevezett 
mikroszikés beavatkozással képes lenne segíteni 
rajta, de a kislány szülei nem tudják egyedül előte-
remteni a májusi műtét költségét.

Az újpesti összefogással azonban elérhető a cél. 
Gyűjtsük továbbra is a műanyag kupakokat, és tá-
mogassuk pénzadománnyal a családot!  Ú. N. 

A kupagyűjtési akció pár éve, Fábry Mária 
jóvoltából, követésre talált Székelyföldön is. 
Több étteremben, kávézóban, tornateremben 
is gyűjtik a kupakokat, a csíkszentimrei Arany 
János Általános Iskola pedagógusa, András Éva 
pedig a saját osztályaiban hirdetett versenyt. 
A 82 tanulóból 60-an gyűjtögettek, fejenként 
kb. 53 kupakot szedtek össze. A négyzsáknyi 
kupakot 2014 decemberében – hivatali segít-
séggel – sikerült eljuttatni Budapestre.

Bankszámlaszám, ahol 
a család tudja fogadni 
az adományokat: Bu-
dapest Bank: 10103881-

32299151-00000000; IBAN: HU72-10103881-
32299151-00000000; Swift kód: BUDA HUHB
A Facebook-oldal a „Gyűjtés Biankának” cí-
men érhető el.

Összefogás 
Biankáért

Játék az élet
„Álom: játék, mint az élet… Néha 
komolyra fordul a játék. Az élet 
is, az álom is.” – olvashatjuk 
Krúdy Álmoskönyvében. Maga 
a tény, hogy Krúdy Gyula ezt a 
kötetet inkább játszadozásként 
szerkesztette, minthogy bárki 
komolyan vegye, megmutatja: 
a játéknak hatalmas ereje van. 
Rengeteg akadályt legyőz, átsegít 
a nehézségeken, könnyedén tanít 
komoly dolgokra. Az álom pe-
dig? Anélkül mit ér az élet?

Kell egy nagy álom, ezt így 
gondolta a Mikuszi Suli és ala-
pítványa, az Örökmozgó Komp-
lex Mozgásfejlesztő Alapítvány, 
mikor megálmodták a közös 
célt. Elképzelték, hogy egészsé-
ges és iskolaérett ifjúságot ne-
velnek, melyhez egyik oldalról a 
sport irányából közelítenek, má-
sik oldalról pedig terápiás mód-
szerekkel. A terv megvalósult, 

2014-ben az önkormányzat tá-
mogatásával létrejött a Mikuszi 
Fejlesztősarok Káposztásmegye-
ren. Az alapítvány azóta is azon 
dolgozik, hogy mindenki számára 
elérhetővé tegye fejlesztőfoglal-
kozásait anyagi lehetőségektől 
függetlenül. Úgy gondolják, min-
den gyereknek alapvető joga van 
a fejlődéshez, ebben segítenek a 
kerületben élő családoknak. Te-
rápiás foglalkozásaikat minden 
esetben játékos keretek közé 
bújtatják, hogy személyesebbé és 
élvezhetőbbé váljon a gyerekek 
számára. A fejlesztőjátékokon ke-
resztül törekednek a sikerélmény 
megélésére, a pszichés gátlások 
oldására, ami az önértékelést, 
önbecsülést és végül a kívánt 
eredmény elérését nagymérték-
ben elősegíti. A terápiák mellett 
nagy fi gyelmet és jelentőséget 
fordítanak a közösségalkotásra, 
integrálásra, és a komplex sze-
mélyiségfejlesztésre.  V. G.

Mikuszi Fejlesztősarok 
és „Örökmozgó” 

Alapítvány tornaterme:
1048 Budapest, Pácoló u. 7. 

Káposztásmegyer 
(ÁMK közelében)
www.mikuszi.hu, 

www.orokmozgo.hu
Tel.: +36 30 981-7427, 274 5454
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ötletadás és a véleményezés lesz. Tervező bemuta-
tók kapcsán, kérdőívekben és konkrét priorizálási 
feladatokban mondhatják el álláspontjukat. Példá-
ul a környezeti munkacsoportban kiemelten fontos 
lesz majd, hogy mit gondolnak Újpest-Központról, 
a városkapuról, a Duna-partról vagy akár Káposz-
tásmegyerről. 

A tervezés feladata lesz, hogy az eddigiek mel-
lé kitűzzön új hívószavakat és fejlesztési célokat is, 
amelyek összhangban vannak a szomszéd telepü-
lések céljaival, reálisak és szakmailag is megállják a 
helyüket.

– Főépítészként ön milyen célokat fogalmaz 
meg a településfejlesztési projekttel kapcsolat-
ban? 

– Legfontosabb, hogy úgy kell beavatkozni a vá-
ros életébe, hogy az a település számára a lehető 
legkedvezőbb legyen, szem előtt tartva a tényt, 
hogy nem egy műszaki létesítményről, hanem egy 
élő szervezetről beszélünk. A sikeres városok tit-
ka, hogy kitűzzünk egy közös célt, és folyamatos 

együttműködéssel valósítsuk azt meg. Újpesten 
ennek már hagyománya van. A tervezés során nem 
elégszünk meg a jelenlegi helyzettel, hanem akár tíz 
évre előre racionális terveket szövünk, helyet adva 
az új ötleteknek, kezdeményezéseknek. Ennek egyik 
előképe az Újpesti Párbeszéd, amely szintén az új-
pestiek igényeinek felmérését és kielégítését szol-
gálja. Egy munkacsoport annyiban kínál többet, 
hogy az egyéni érdekek, vélemények és szándékok 
rögtön ütköznek is egymással.  DOMJÁN VIVIEN

Milyen 
Újpestet 
szeretne? 
A nemrégiben indult új Újpesti Tele-
pülésfejlesztési Koncepció és Integrált 
Településfejlesztési Stratégia kidolgo-
zása a lakosság bevonásával történik. 
A sikeres együttműködés érdekében 
munkacsoportok alakulnak, hogy a 
civil és érdekképviseleti szervezetek, 
valamint a vállalkozások képviselői 
ott mondhassák el a várossal kapcso-
latos észrevételeiket. A munkacso-
portokról városunk új főépítészével, 
Szesztai Györggyel beszélgettünk. 

– A településfejlesztési stratégia kidolgozása is az 
újpestiek bevonásával történik. Milyen felada-
tokra számíthatnak, akik aktívan részt vesznek a 
tervezésben? 

–  Az internetes partnerségi felületeken felül há-
rom munkacsoport alakul, humán, gazdasági és a 
környezeti. Ezek a területek, amelyek együtt fedik 
le a település életének legfontosabb szegmense-
it. A lakosság bevonása és a széleskörű partnerség 
nagyon korszerű és előremutató megoldás. Ebben 
az a fontos, hogy meg kell találni a jó egyensúlyt a 
partnerek, az önkormányzat és a tervezők szerepe 
kapcsán – mondja Szesztai György, főépítész. – A 
tervezésben együttműködő partnerek fő feladata az 

A településfejlesztési stratégia elkészítésének 
lényege, hogy a település helyi adottságait, 
lehetőségeit, problémáit, valamint az itt élő 
emberek, itt működő vállalkozások, intéz-
mények és társadalmi szervezetek igényeit 
fölmérve, és a településfejlesztés távlati cél-
jait fi gyelembe véve készüljön egy terv arról, 
hogy a következő 5-6 évben mely területeken 
és milyen jellegű fejlesztéseket kell megvaló-
sítani. A tervek, feladatok és hangsúlyok ki-
alakításában kiemelt fontosságú az újpestiek 
elképzeléseinek és igényeinek megismerése.  

ÚJPEST
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

2020



Made in 
Újpest

Hogy lett Horváthékból Csíkos 
Márti és Csíkos bácsi? Mindez hogy 
köthető Újpesthez? Erről szól soro-
zatunk következő epizódja. 

szakrendelővel szemben lévő pavilonok 
egyikében volt egy ruhabolt. A villamos-
megállóban sétálva néztem a kirakatot 

és az amerikai fi lmekben látott esküvők jutottak 
eszembe. Az örömanyák szépen kivasalt, világos 
nadrágkosztümje, és egy hozzá illő, hatalmas ka-
lap. Sosem mentem be, aztán a pavilonokat le-
bontották, az üzlet eltűnt. A Görgey Artúr utca 
4. szám alatt nyitott újra, felette a felirat: Csíkos 
Exkluzív Divatáru. 

– Harmincöt évig Rákospalotán volt egy ru-
hakészítő üzemünk – meséli Horváth Istvánné 
„Csíkos Márta”, az üzlet vezetője. – Akkoriban 
még nagyon hosszú procedúra volt nevet adni 
egy vállalkozásnak. A már foglaltakat visszadob-
ták és hónapokig kellett várni.  Nálunk a csíkos 
anyagokat kedvelték a legjobban, így könnyű volt 
a névadás. Szerencsére elsőre elfogadták a Csíkos 
nevet, ami azóta úgy ránk ragadt, hogy a vezeték-
nevünkre szinte már senki sem emlékszik. 

„Csíkosék” több mint tíz éve jöttek Újpestre, 
akkor már kisvállalkozásként. Különleges, saját 
készítésű ruhákkal várják a vevőket. 

– Arra törekszünk, hogy ne tömegdivatot árul-
junk, hanem olyan ruhákat, amik nem mennek 
ki a divatból. 38-tól 52-ig kínálunk méreteket, 

de ha nagyobbra vagy kisebbre van szükség, az 
is megoldható. Visszajáró vendégeink vannak, 
sokan vidékről jönnek. Garantált, hogy ha valaki 
komolyan vásárolni szeretne, biztos nem távozik 
üres kézzel – mondja az üzletvezető.

Télikabátok, blúzok, sapkák, táskák, sőt még 
kiegészítők is sorakoznak a gondosan elrendezett 
polcokon.  

Ha valami előnytelen vagy nem áll jól, az nem a 
nő hibája! Rosszul van szabva, rossz a méret vagy 
a fazon, tovább kell nézelődni! Ugye milyen jól 
esik Csíkos Márti tanácsa?  D. V.

CSÍKOS EXKLUZÍV DIVATÁRU
1041 Görgey Artúr utca 4. 
Telefon: 06 30 / 931-44-51

Így lettünk mi 
Csíkosék!

A
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Találkozzunk 
minden nap!
Kéthetente megjelenő soroza-
tunkban olyan vállalkozásokat 
mutatunk be, amelyek csatlakoz-
tak az ÚjpestKártya programhoz. 
Folyamatos kedvezményekkel 
várják a kártyatulajdonosokat, 
tovább öregbítve az újpesti kö-
zösségépítés jó hírét. 

Barangolás 
játékországban
El tudják képzelni azt a helyet ahol 
hatalmas muffi nokon ülhetünk, 
miközben habos forrócsoki gőzölög 
a mesébe illő fehér kis asztalokon? 
Elég idillikus, de létezik. A Pindur 
Palota Játék Centrumban, az Óce-
ánárok utca 3-7. szám alatt.

 Játszóház, kávézó, játékbolt. Felso-
rolni is nehéz, mi minden van egy he-
lyen, ahol az anyukák álma is teljesül. 
Elkortyolgatni egy kapucsínót, és elol-
vasni egy cikket vagy egy fejezetet ked-
venc regényükből, úgy, hogy a gyermek 
se unatkozzon. Csábító gondolat, igaz? 

– A férjem ötlete volt, hogy csinál-
junk egy webshopot számítástechni-
kai eszközökből – meséli Simara-Sós 
Daniella, a Pindur Palota vezetője. 
–  Mondtam, hogy én a számítástech-

nikai dolgokhoz nem értek annyira, 
viszont a játékokat annál jobban sze-
retem. Egy önálló játék webshopnak 
azonban nem láttuk értelmét, ezért 
úgy döntöttünk, nyitunk mellé egy 
játékboltot és egy játszóházat is. 

Az elképzelés sikeresnek bizonyult. A 
tavaly áprilisi nyitás óta folyamatosan 
ötletekkel és szolgáltatásokkal bűvöl a 
Pindur Palota. A szülők együtt játszhat-
nak gyermekeikkel, de animátorszolgál-
tatás is igénybe vehető.

– Kedvezményekkel és facebookos 
játékokkal is kedveskedünk ven-
dégeinknek – mondja az üzlet-
vezető. – Február 6-án indul egy 
videoversenyünk, amelynek lényege, 
hogy a szülők itt a játszóházban levi-
deózzák csemetéjüket, és ezt feltöltik 
a Pindur Palota Facebook-oldalára. 

A tavalyi fotós játék győztese már 
törzsvendég a játszóházban. Szofi  
most nagyszüleivel érkezett és nagyon 
koncentrál a kirakósra, miközben Hel-
lo Kittys pohárból issza a baracklevet. 
Kérdezném ugyan őt is, de nem nyi-
latkozik, inkább játszik.

Ilyen egy igazi játékország varázsa. 

Az ÚjpestKártya tulajdonosok az 
egész napos jegyek árából 20%, 
míg a kávéházi termékek árából 
10% kedvezményt kapnak. 

A Pindur Palota Játék Centrum-
ról készült televíziós műsort az 
Újpesti Közéleti Televízió február 
6-ai adásában láthatják.  D. V.
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Végre elindult!
A gépek már javában dolgoznak 
a Görgey út teljes megújításán. A 
munka menetéről folyamatosan 
tájékoztatjuk az újpestieket, itt 
az Újpesti Naplóban, valamint az 
alábbi oldalakon: 
www.ujpest.hu/hirek/tags/Gorgey

www.bkk.hu/gorgey

EGY KÉP 
– EGY MONDAT

Megújuló óvoda
Teljesen megújul a Lakkozó Tagóvo-
da épülete és udvara április 30-ig. Az 
intézményben plusz egy tornatermet 
alakítanak ki. 

Wintermantel Zsolt polgármester és dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester bejáráson tekintette meg 
a munkálatokat, Majzik Ferencné óvodavezetővel 
és a felújítást végző vállalkozóval közösen február 
6-án.

Dr. Molnár Szabolcstól megtudtuk, jelenleg egy-
szerre négy csoportszoba felújítását végzik. A gyere-
kek a másik szárnyban vannak, és miután ez a rész 

elkészül, hamarosan átköltöznek, és a most haszná-
latban lévő négy csoportszoba kerül sorra.

Az épületen hő-és tetőszigetelést, nyílászárócse-
rét végeznek, és a teljes gépészet is megújul, bele-
értve az elektromos hálózatot.

– Az udvart is rendbe teszik, a beruházást ön-
kormányzati forrásból valósítjuk meg – mondta dr. 
Molnár Szabolcs.

Kiemelte: a rekonstrukció során még egy torna-
szobát kialakítanak, ez pedig a látás- és hallássérül-
tek számára is akadálymentesített lesz. A mosdók 
felújítása szintén az esélyegyenlőség fi gyelembevé-
telével történik.

A Park Óvoda Lakkozó tagóvodája nyolc cso-
portszobával, összesen kétszáz gyerekkel működik 
Káposztásmegyeren. A munkálatok ideje alatt két 
csoport van az épületben, mindig azon a részen, 
ahol nem folynak munkálatok.  

 MOA

Téli álomból ébred 
a Rózsavirág tér
Ezekben a hetekben szinte minden fi gyelem a 
Görgey útra, és az ott zajló, régóta várt felújí-
tásra irányul, de ne feledkezzünk meg a folya-
matosan formálódó Rózsavirág térről sem! 

Városunk legújabb közösségi tere a téli hónapokban is épül, 
szépül. A parkon átvezető sétány, a növénykazetták és az 
épületek körüli díszburkolatok már elkészültek. Folyamatban 
vannak a közmű- és a közvilágítás-kiépítések. Megérkeztek 
a parki-berendezési tárgyak is. A téren a jelentősebb építési 
munkálatok hamarosan befejeződnek, még hátravan a parko-
ló, kutyafuttató építése, a tereprendezés. A jó idő beköszön-
tével pedig kezdődhet a végső környezetrendezés, füvesítés, 
növénykiültetés, ami után a tér elnyeri végső formáját, és tel-
jesen megújulva nyújt majd kellemes kikapcsolódási lehető-
séget az itt élő újpestieknek. D. V.
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Rangos 
verseny 
újpesti 
diákoknak
Felső tagozatosoknak és 
középiskolásoknak tartot-
tak képzőművészeti ver-
senyt az Újpesti Károlyi 
István Általános Iskola és 
Gimnáziumban február 
4-én. A hozott és a hely-
színen készített pálya-
munkákat Somos Zsuzsa 
zsűrielnök értékelte.

– Rég nem volt ilyen nagyszabású kép-
zőművészeti megmérettetés Újpes-
ten. Jó látni, hogy a digitális technika 
mellett a hagyományos eszközökkel 

is ugyanolyan aktívan dolgoznak a 
diákok – nyitotta meg a versenyt 
Hirmann László, az iskola igazgatója.

Lozsekné Tuza Márta rajztanár, a 
Károlyi Galéria vezetője visszautalt 
rá: az alsósok megmérettetése már 
lezajlott a Bene Ferenc Általános Isko-
lában. Most a felső tagozatosok és a 
középiskolások versenyeznek.

Mindenki egy-egy hozott munkával 
érkezett és a helyszínen szintén kel-
lett alkotni egyet. A pályaművek egy-

egy fogalomhoz kapcsolódtak, a két 
munka azonos témakörben is készül-
hetett. A színes technikával készített 
hozott, és a helyszínen alkotott grafi -
kai munkát egyszerre értékelte a zsűri, 
amelynek elnöke Somos Zsuzsa volt.

Az alsó tagozat 1-2. osztályából Mal-
mosi Dorka, az Újpesti Szűcs Sándor 
Általános Iskola, a 3-4. osztályból pe-
dig Paál Petra, az Újpesti Károlyi István 
Általános Iskola és Gimnázium tanuló-
ja került ki győztesen. Az 5-6. osztályo-

sok közül Hollósi Boglárka, a Babits Mi-
hály Gimnázium, a 7-8. évfolyamosok 
közül pedig Molnár Tamara, a Halassy 
Olivér Német Tagozatos Általános Is-
kola tanulója nyerte a versenyt. A kö-
zépiskolások mezőnyéből Hajba Bian-
ka Nikoletta, az Újpesti Károlyi István 
Általános Iskola és Gimnázium diákja 
tudhatja magáénak az első helyet.

A megmérettetésen Újpest vala-
mennyi általános- és középiskolája 
képviseltette magát. MOA

Közeleg a Valentin-nap, amit február 14-én ün-
neplünk. Nálunk inkább Bálint-napként terjedt 
el. Utánaolvastam, mit is jelent ez nekünk. Hosz-
szas keresgélés után meg is találtam. Valentin, 
vagyis Szent Bálint a szerelmesek, a lelki betegek 
és az epilepsziával élők védőszentje. Magyaror-
szágon, a népi hagyomány szerint, ha Bálint-na-

pon száraz, hideg idő van, akkor jó lesz a termés. 
Azt tartották, hogy Bálint-napon választanak 
párt a verebek, és akkor jönnek vissza a vándorló 
vadgalambok. Töttös közelében, Bólyban van az 
egyetlen Szent Bálint tiszteletére szentelt kápol-
na Magyarországon. Tudom, hogy a szerelmesek 
ilyenkor megünneplik azt, hogy együtt lehetnek, 

ajándékot adnak egymásnak, elmennek vacsoráz-
ni. Nálunk az iskolában a fi úk még nem szoktak 
ilyet csinálni.

Nekem, 10 évesen, még csak annyit jelent, hogy 
apa virágot visz anyának. 

KOLTAI LAURA
Szűcs Sándor Általános Iskola

V A L E N T I N - N A P

DIÁKOK ÍRTÁK

A grafikai munkák a helyszínen készültek
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A színek mérnöke
A művészet mindenkinek mást jelent. Nekünk, újpestieknek hatalmas büsz-
keség, hogy olyan embert tudhatunk magunk között, aki a tudományok 
szemszögéből közelít a művészet felé, s kifejezésmódjával két világot közelít 
egymáshoz – hangzott el február 4-én Wintermantel Zsolt ünnepi köszöntő-
jében, melyet a híres újpesti festőművész, Jozefka Antal kiállításán mondott. 

Nem volt túl nagy szerencséje annak, aki 
háromnegyed hat után érkezett a Polgár 
Centrum – Újpest Galériájába, az Újpesti 
Művészek Társasága és az Újpesti Kulturá-
lis Központ által szervezett kiállításra. Ak-
kor már csak a lépcsőn lehetett megállni a 
tömegben. Rengetegen voltak kíváncsiak 
Jozefka Antal nyolcvanadik születésnapja al-
kalmából rendezett, ötvenéves munkásságát 
bemutató kiállításra, melyen a polgármeste-
ren kívül P. Szabó Ernő művészettörténész is 
méltatta a festőművész alkotásait. A művé-

szettörténész kiemelte: az a technika, mellyel a művész természeti jelenségeket és létállapotokat idéz meg, 
meghatározó, már önmagában megadja a képi világ érzelmi hátterét. Jozefka Antal évekig kísérletezett 
vegyészmérnökként, így nem csoda, hogy különleges viszonya van a színekkel és az áramlással, melyet úgy 
jelenít meg képein, hogy az egymásba boruló árnyalatok adják a képek természetességét.

A művész születésnapja alkalmából nyolc hatalmas gyertya égett, Dancsó Diána hegedűművész egy 
Bach-darabot adott elő, mely gyönyörűen illeszkedett a kiállítás hangulatához.  VG.

Kultúrházak ünnepe
Február 13-a és 15-e között rendezik meg a „Kul-
túrházak éjjel-nappal” országos rendezvényt, a 
Magyar Népművelők Egyesülete szervezésében. 
A művelődési házakat és a bennük zajló mun-
kát népszerűsítő programsorozathoz az újpesti 
művelődési intézmények is csatlakoztak. 

FEBRUÁR 13., PÉNTEK:
Ifjúsági Ház, 18 óra: Farsangi örömzene
Ady Endre Művelődési Ház
20 és 23 óra között: Táncház

FEBRUÁR 14., SZOMBAT: 
Lóverseny téri Közösségi Ház, 17 és 18 óra kö-
zött:
„Szederinda” Aprók Táncháza – óvodás, kis-
iskolás korú gyermekeknek

Karinthy Frigyes Művelődési Ház, 20 és hajnal 1 
óra között: Valentin-napi Koktél Est

Ady Endre Művelődési Ház – Újpest Színház
9.30 és 11 óra között: Nyílt óra (színjátszó tan-
folyam) Mi így csináljuk! címmel
19 óra: Love Story – romantikus musical

FEBRUÁR 15., VASÁRNAP:
Megyeri Klub, 15 óra: A párkapcsolat alapkö-
vei előadás  D. V.

Wintermantel Zsolt gratulál a művésznek

NYITVA TARTÁS:
H-P: 6.00–20.00  •  SZ: 8.00–20.00  •  V: 8.00–17.00

FEBRUÁRI WELLNESS AKCIÓ
2015.02.02 és 2015.02.27 között 
a hétköznap délelőtt megváltott napijegy mellé 
a wellness kiegészítő jegy 
50% kedvezménnyel vehető igénybe.

1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18.   •  Tel.: 06 1 696 1641
www.haloujpest.hu



 

 

Szív küldi
Valentin- 
napra
Olvasóink közül ezúttal is 
sokan választották az Új-
pesti Naplót, hogy vigye hí-
rül üzeneteiket a szerelme-
sek ünnepén. Köszönjük! 

Zámbó Jimmy dalával kívánok nektek Boldog 
Valentin-napot: G. Zs.; M. E.; B. B.; K. Cs.; T. Zs.; 
G. M. Jellige: „…legyen tánc…”

Panni „néni”! Valentin-nap alkalmából na-
gyon sok boldogságot, jó egészséget és sok-
sok örömöt kívánok neked az életben!

A Vadas családnak, a messzi távolból sok 
szeretettel kívánok minden jót az életben. 
Adjon az Úr jó egészséget, kitartást, boldog-
ságot, és minden szép és jót, ami még boldo-
gabbá teszi az életeteket!  Kicsigesztenye

Drága Szerelmem! Nagyon szépen köszö-
nöm, hogy már 4 éve az életem része lettél. 
Négy év alatt kaptam tőled két kis csodát, 
azaz két szép kislányt, Dorinát és a kis Lili-
két. Ezzel az idézettel kívánok neked boldog 
Valentin-napot: „Szeretnék szemedbe nézni, 
elmondani, hogy nélküled nem érdemes élni. 
Ha a síron túl is van egy élet, ott sem szeret-
nék mást, csak Téged!” Szeretni foglak örök-
kön örökké!  Cicád

Kicsi pici szerelmem! Nem tudok eléggé hálás 
lenni Neked azért, amiért a szerelmünk gyü-
mölcsével lepsz meg Engem! Erre szavakat sem 
igazán találni. Az eleje biztos nehéz és furcsa 
lesz, de tudom, hogy nagyon jó anya válik belő-
led! Még két hónap, de apa már most köszönti 
az Ő kis szeme fényét! Szeretlek, Te Iubesc!

Édesemnek Édesétől! Létezik az, hogy valaki 
belép egy ajtón, vagy beszáll egy autóba, és 
amikor meglátjuk, amikor először találkozik 
pillantásunk az övével, azonnal tudjuk, ő az? 
Létezik az, hogy egyetlen pillanat során olyan 
mértékű és mélységű érzelmek halmozódnak 
fel bennünk, mint amire egész addigi életünk 
során nem volt példa? Behunyom a szemem, 
visszagondolok erre a pillanatra, és emléke-
zem. Arra, ami ekkor történt. Mi hatalma-
sodott el rajtam? Mi okozta az érzést, ami 
egyetlen pillanat alatt beleköltözött elmémbe, 
s végérvényesen felkavarta addig józannak vélt 
működését? Talán az ösztön. Talán a viszon-
zás csodálatos érzékelése. Mert pontosan úgy 
nézett rám, akkor, először, mint ahogyan sze-
rettem volna, hogy rám nézzen. Ahogyan csak 
az néz a másikra, aki pontosan azt éli át, amit 
akkor, azokban a pillanatokban én is átéltem.

„Köszönöm, hogy már három éve mellettem 
vagy jóban, rosszban. Házasságunk során 
őrizzük meg ezt a jó szokásunkat. Szeretlek! 
Anditól Tamásnak”

Culuka, tiszta szívből szeretlek! Kérlek, bízz 
bennem! Nagyon fontos vagy nekem!

Jelige: „Éjszakai Élet”
„Szónál szebbet súgsz, kezdete és vége nincs, 
ölelsz, ölellek.
Minden parázs hideg hamu, minden szó 
néma látomás.
Nem kellenek szavak, elég egy összevillanás.
Még az se kell, elég, ha vagy!
Drága szerelmem, Ferikém! Boldog Valentin-
napot és nagyon boldog születésnapot kíván 
a Te: Erzsikéd.

Gabi nagyinak a világ legjobb, legaranyo-
sabb, legmegértőbb és legodaadóbb nagyi-
jának Valentin-nap alkalmából nagyon sok 
szeretetet küldünk! Kívánunk neki sok bol-
dogságot, jó egészséget, még ezer évig legyen 
mellettünk!  Unokái: Peti és Dárió

Lacikám! Nagyon szeretlek!  Dóri

Jelige: Mosómaci
Valentin-nap alkalmából szeretnélek felköszön-
teni Mosómacim! Tudnod kell, hogy vitáink el-
lenére nem szeretek egyedül aludni, és azért jó, 
hogy vagy nekem! Szeretettel:  Cicahusi

Nyuszifülnek
„Az élet szép, ha van valaki veled,
mi itt vagyunk, ezt sose el ne feledd.”
 Szerető családod

Anyától
Adrienn, kicsi lelkem, boldogságom,
köszönöm, hogy vagy nekem!
Berti fi am, kis rosszcsontom, tőled
pörög a világegyetem.
Édes férjem, kedves társam,
téged imád a szívem. 
Drága szép kis családom,
Veletek teljes az életem!

IrmuCica: Te vagy a fény lelkem sötét éjjelében. 
Te vagy, ki elhozta a boldogságot. Köszönöm az 
elmúlt 10 évet és a három szép kislányt, amivel 
megajándékoztál. Örökké szerető Macikád

Nagyon boldog Valentin napot kívánok az én 
legfantasztikusabb Valentinomnak!
Tudtad, hogy az álmok valóra válnak? Köszö-
nöm ezt a sok szép „pár” évet. Imádlak!  Bo-
gárszemű kicsilány Pöttöm

Drága Szívemnek!
Ezúttal is küldök Neked egy kis meglepit, 
mint minden egyes évben eddig. Nagyon sze-
retlek! Pusszancs: a te Totid!

Misikémnek, Valentin-napra
Szeretném, ha tudnád, hogy szeretlek téged, 
szeretném, ha tudnád, csak miattad élek!
Szeretnék a szemedbe mélyen belenézni, 
és elmondani, hogy nem tudok nélküled élni!

Drága szüleimnek és gyermekeimnek: Cs. 
Lajos, Cs. Lajosné, Viktor és Roland! Az egész 
világon Ti vagytok Nekem a legfontosabbak, 
soha, de soha nem akarlak elveszíteni titeket. 
Köszönöm, hogy vagytok Nekem, hogy min-
dig vigyáztok Rám. Nélkületek nem lennék 
senki. Büszke vagyok Rátok. Nagyon szeretlek 
benneteket. Kérem Istent, ez még nagyon so-
káig így legyen. Lányotok, „Anya”

Drága Mamszika és Papszika! Köszönjük 
szépen a sok-sok szeretetet, gondoskodást, 
törődést, türelmet, amit kaptunk tőletek. 
Most már rajtunk a sor, hogy mindezt viszo-
nozzuk nektek. A Jóisten vigyázzon rátok és 
tartson meg Titeket nekünk még nagyon so-
káig! Nagyon szeretünk titeket! Tomika, Titike 
és Jucika

Egyetlen Liviusz!
Szeretnék valamit tenni Érted,
Valamit, ami olyan nagyon szép, 
hogy benne a lelkemet megérzed,
mintha meztelen szívem érintenéd.
Szeretnék eljutni hozzád,
mint eltévedt vándor, fogadj magadhoz,
S ne kérdezd, honnan hoztam az út porát,
ha szomorúság űzi ajkam poharadhoz.
Szeretnék megpihenni nálad,
Csöndbe takarózni békés rejtekeden,
S ha szememben látsz kucorgó árnyat,
Gondos kezekkel hitesd el: ember nevem.
És én majd akarok valamit tenni Érted,
de hősként sorsod meg nem válthatom.
Csak érezd, hogy vagyok s nem hiába élek,
mert a hétköznapok terhét veled vállalom.
Remélem, veled élem le az életem, mert
ha nem is mondom, hidd el, hogy nagyon IMÁDLAK 
 Krisztina

Drága Nyuszkó! Köszönöm azt a fél évet, 
amit a férjedként eltölthettem melletted. Vá-
rom a folytatást!!! Puszil, Mackó

Édesanya! Már tizennégy éve szeretlek!
 a Te Tökfejed

Sok-sok szeretettel gondolok rátok Lacikám, 
Levikém, Domikám! Anikót is puszilom!

Feri! Sok puszit küldök!

Szeretlek Édes, szeretlek Téged, 
szeretni foglak, amíg csak élek. 
Kezem reszket, szívem nehéz, 
Szeretlek Téged, ennyi az egész.
 Szerelmemnek Jocinak, Julcsitól
 
Krisztina
Soha nem felejtem, mit éreztem, mikor elő-
ször megláttalak. Volt benned valami külön-
leges, ami örökre megmarad emlékezetem-
ben. Talán a szemeid, talán a kezeid, vagy az 
ellenállhatatlan mosolyod – mindazok a dol-
gok, amiket már oly jól ismerek. Bármi is volt 
az, magával ragadott és megigézett. Ha most 
rád nézek, olyan embert látok, aki életem 
mindennél fontosabb részévé vált. Vannak 
pillanatok, mikor újból érzem a varázslatot, 
ugyanazt a láthatatlan erőt, amely feléd húz 
– éppúgy, mint mikor először találkoztunk. 
És ilyenkor újból megtörténik velem. Szerel-
mes leszek. Szeretettel Liviu M.

Drágámnak, Csocsónak, Boldog Valentin-
napot velem, és köszönöm az elmúlt 20 sze-
retetteljes évet is! Szeretlek!  Nyí.

A lovakat imádó barna Vilmosnak üzenem, 
hogy nagyon szeretem, és remélem, egymás 
mellett fogunk „megfi atalodni”. Csoki

Lacikám! Szép, barna szem, 
nem tagadom, én a kék-
re nem haragszom, de a 
barna szem sugára, em-
lékeztet az éjszakára. 
 Dorottya

Manócskámnak és babámnak, 
anya szeme fényeinek kívánom, le-
gyenek mindig egészségesek, váljanak 
valóra álmaik, kapjanak annyi szeretetet 
egymástól és másoktól, ami boldoggá teszi az 
életüket. Millió puszit küld:  Ancó

Kicsi Ficánkám!
Kívánom, hogy a következő 20 évet is ilyen 
szeretetben, megértésben töltsük, békében 
felnevelve a csemetét és a két „nem Szutyit”! 
Együtt semmi sem lehetetlen!  Bogárka

Drága Hélioszom! Itt egy újabb lehetőség, 
hogy megköszönjem azt, hogy vagy nekem/
nekünk! Köszönöm a szerelmedet; a szeretete-
det; a türelmedet; a gyengéd kezedet; a neve-
tésedet; azt, hogy közel 11 év után is engem 
választasz minden nap, hogy nem engeded el 
az evezőt, és nagy hála a kis Törpikéért, és 
hogy ennyire tudjuk szeretni Őt is!
Nem múló szerelemmel: Szelénéd

Boldog Valentin-napot kívánok Drága Felesé-
gemnek (Homokiné Somos Csillának)! Köszö-
nöm! Ti vagytok az ÉLETEM a Kis Pompossal!  
 Krisztián (APA)

„Egyetlen Ágim! Boldog szerelmesek napját 
kívánok! :-) Szeretlek.  Füli”

Drága Katus! Már 14. éve kapok szeretetet, 
törődést és kérés nélkül is segítséget Tőled, 
tudom, már csak ezért megérte élni. Remé-
lem lesz elég időm és erőm, hogy 
életem végéig viszonozhassam az őszinte jó-
ságodat. És azt a sok jót, amit kaptam.
Végtelenül szeret férjed, Zsolt

Drága Gitus!
Örökké szeretni foglak! Lacika

Mókus még mindig szerelmes POCIBA.

Köszönet a 37 évért, a két szép gyerekért, a 
két szép unokáért, és hogy még mindig sze-
retsz! Én is szeretlek Mucikám!

„Ha sikerül egy szerelmespárnak egymás mel-
lett jól megöregedni, rádöbbennek arra, hogy 
ami összekapcsolja őket, az nem a két test egy-
mást kívánása, nem is a férfi úi és női lélek von-
zalma és taszítása, hanem egy mély sorskö-
zösség, mely több, mint szerelem, több, mint 
szeretkezés, több, mint barátság.” Szerelmem, 
Balázs, köszönöm Neked az elmúlt 7 évet, 
még tízszer ennyit kívánok magunknak! Linda

Rózsának és Papának
„Barátod az, ki akkor jön, ha kell,
Kit nem a pénzed, s a rangod érdekel.
Aki előtt nincsenek titkaid,
s rohan, ha hívod, mindegy, hogy hol lakik.
Nem számít az sem, nappal, vagy éjszaka. 
Akinek fontos egy barát „jajszava”.
Akivel gyorsan rohan az idő,
de ha hiányzik, holnap újra jő.
Aki meghallgat, s komolyan veszi,
és hogyha sajnál, azt őszintén teszi.
Aki megérti minden gondodat,
ki szót sem vár, elég a gondolat.”
Boldog Valentin napot!
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Ancsikám! Valentin-nap alkalmából sok sze-
retettel köszöntelek! Köszönöm, hogy vagy 
nekem, és köszönöm Neked szerelmünk gyü-
mölcsét, Emmát! Jelige: „J. Zs. Csipubaba”

Drága Picurkám! A 24. házassági évfordulónk 
és Valentin-nap alkalmából millió puszit küld 
szerető férjed: Miki Jelige: „Skoda S100L”

Mindkét nagymacit öleli Anyamaci.

Drága Mackó!
Köszönöm, hogy a feleséged lehetek és vi-
gyázol rám! Tudd: ez a szerelem, nem múlik 
sohasem.
Jelige: „Megérkeztél”  Nyuszkód

„Szemed csillogása, mosolyod ragyogása, 
szívemben az örök boldogság forrása. Forró 
szellő suhan keresztül testemen, s suttogja, 
hogy te vagy az egyetlen!” Imádlak!  Apci!

Istinek
Aki nem csak szavakkal szeret, hanem tettekkel is.
Akinek a számára én vagyok a legféltettebb kincs.
Akinek hiányzok, ha nem vagyok épp vele.
Akinek a szerelmének nincs semmi feltétele.
Aki ha meglát, szíve nagyokat dobban.
Aki a fülembe súgja: téged szeretlek a legjobban.
Aki számára én vagyok a világ.
Aki nem hazudik azzal, hogy imád.
Akinek a mindene én vagyok.
Aki úgy szeret, hogy magam vagyok.
Akinek nem kell mellém semmi.
Aki az életemet szebbé teszi!
 M-től

Mackónak Boldog Valentin-napot, céljai 
eléréséhez hosszú, egészséges életet kíván 
szerelemmel: Fülike

S!
Mikor szívünk először összedobbant,
Mikor szemed rám nézve lángra lobbant,
Mikor az első csókod az ajkamra égett,
Én már akkor tudtam, hogy szeretlek Téged.
 Pocok

Boldog Valentin-napot kívánok az én drága 
szerelmemnek, L. Gábornak és köszönöm, 
hogy van nekem! Látlak!!!
Mottónk: Siess orr!!

Nagyon boldog születésnapot kívánok 
drága lányomnak, Baranyi Andi-
nak!!! Puszi: Anya, Pamacs és a 
többi kutyuli

Már 40 éve „A reggeli nagyon fi -
nom volt. Szépen szőkül a 

hajad. Én még mindig.”
a l á í r á s : 

Detto

Drága Békakirályfi m!
Nagyon köszönöm ezt a sok évet, amit veled 
tölthettem el. Nagyon szeretlek és szeretni is 
foglak örökké! A te békakirálylányod

Csengének!
Emlékezz, amikor még kicsi voltál,
mi volt az álmod, amire vágytál?
Szerettél volna már felnőtt lenni,
s a szerelmeddel együtt lenni.
Teljesült végre egykori álmod,
együtt vagyunk, s együtt hálunk.
Legyünk boldogok mindörökké,
A szeretet kísérje utunkat még vagy ezer évig!

Hálás vagyok a sorsnak, hogy mellém rendelt, 
a legnagyobb ajándék, hogy megtaláltam 
benne azt a Társat, aki a Mindent jelenti 
számomra! Három csodálatos év van mögöt-
tünk, és hosszú út áll még előttünk! Öt hó-
napja bearanyozza minden napunk a mi kis 
szerelmünk! Nagyon szeretünk! pp 

Apa!
Köszönöm Neked az elmúlt tíz évet és legna-
gyobb kincsünket, a fi unkat. Remélem még 
vagy 50 évig együtt. Szeretlek nagyon! Szilvia

Cicám!
Sétálj velem szerelmesen
Mondd el nekem, amit másnak nem mond-
hatsz el
Nevess velem a saját butaságodon is
Sírj velem ha szomorú vagy
Tervezd el velem a jövőt
Oszd meg velem az élet minden csodáját
Álmodj velem új álmokat
Élvezd velem a hétköznapokat
Dolgozz velem közös céljainkért
Táncolj velem szerelmünk ritmusára
Kelj át velem az életen 
Öleljük meg egymást
minden lépés után
örökké
Szerelmesen!
 Millió csók: Krampid 

„Nem tudom, mi voltam eddig,
Ámde azt sem, mi leszek;
Tőled függ, hogy sötét árnyék
Vagy fényes sugár legyek.
Az élet viharában te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel bennem.
S hogy megosztod az életed velem.”
Sok szeretettel küldöm Valentin-napra szí-
vemnek, Zsoltnak. Felesége, Renáta.

Ündürixi, Begyusz és Cicó!
Nagyon szeretlek Titeket, remélem, még sok-
szor köszönthetem a lassan nagycsaládot so-
raimmal ezen a napon!

 Puszi, Anyákki

Szerelmem, Iceném!
1870 db szerelmes csó-

kot küldök neked,
hiszen ennyi napja 
dobogtatod meg a 

szívemet!
„Árnyalatlan CsPH-d „

Drága Nikim!
Nagyon-nagyon imádlak és még soha 

nem szerettem senkit sem ennyire, mint 
téged, és nem is fogok. Nekem te vagy a leg-
fontosabb az egész világon, te vagy az életem 
értelme, és te vagy az a lány az életemben, akit 
örökre szeretni fogok! Akárhogyan is alakítja 
utunkat a sors, én soha nem feledlek, mert nem 
létezik még egy ilyen lány a földön mint te, akit 
ennyire szeretek! Imádlak Egyetlenem!  Sz.O.

Manócskámnak: hálás vagyok, hogy egy-
máshoz tereltek minket, boldog vagyok és 
szerencsésnek érzem magam, hogy együtt 
lehetünk. Szeretlek Rituskám! „Minden elő-
vigyázatosságom és fenntartásom elszállt ak-
kor, amikor a szemedbe néztem, mert láttam, 
hogy ez egy életre szól.” /S(L)Sz/

Mackóm! 
Nagyon Boldogságos Valentin-napot kívánok 
e pár sorral!
Aki nem csak szavakkal szeret, hanem tettekkel is,
Akinek a számára én vagyok a legféltettebb kincs.
Akinek hiányzok, ha nem vagyok épp vele,
Akinek a szerelmének nincs semmi feltétele,
Aki ha meglát, szíve nagyokat dobban,
Aki a fülembe súgja: Téged Szeretlek a legjobban.
Aki számára én vagyok a világ,
Aki nem hazudik azzal, hogy imád,
Akinek a mindene én vagyok,
Akinek nem kell mellém semmi, 
Aki az életemet szebbé teszi!
Nagyon Szeretlek, Te vagy a mindenem, az 
Életem!  Csókol: Babókád

Drága Anyukám! (Anyuc)
Köszönöm, hogy szeretsz, féltesz, vigyázol 
rám, átölelsz, ha félek, minden nap tiszta ru-
hával vársz. Köszönök mindent, amit adtál és 
adsz. Nagyon szeretlek. Millió puszi, Bogika

Kicsi Tündérkém, Babuckám!
Te vagy az egyetlen a Földön, akiért mindent 
megteszek. Milliószor csókol, Anyuc

Sok szeretettel köszöntöm férjemet születés-
napja és névnapja alkalmából. Millió puszi, Gabi

Drága Gabika!
Valentin-nap alkalmából azt kívánjuk Né-
ked, hogy hordozzon Téged tenyerén az élet. 
Puszika, Anya és Apa

Drága Bálintka!
Boldog Valentin-napot kívánunk. Örülünk, 
hogy megtaláltad a Boldogságod. Vigyázz reá.

Drága Adri! Köszönjük, hogy újra boldog a 
fi únk. Köszönjük a gondoskodásodat, szerete-
tedet. Millió puszi, Gabi, Bálint

Drága unokánk, Bogika!
Nagyon szeretünk téged. Maradj mindig ilyen ara-
nyos jó Tündér. Tanulj olyan szépen, mint eddig, 
büszkék vagyunk. Sok-sok puszi, Mami és Papi

Drága Márkó!
Szeretettel köszöntünk Valentin-nap alkalmá-
ból. Gratulálunk a sportban és tanulásban el-
ért eredményért, örülünk neki. Sok-sok puszi, 
Gabi mama, Bálint papa

Kedves Ármin, alias Béla! Remélem, egyszer 
majd meg tudom hálálni mindazt a jót és 
szépet, amit az elmúlt hónapokban tőled 
kaptam. Addig is, ezzel a verssel szeretném 
kifejezni, mennyire szeretlek.
Pilinszky János: Átváltozás
„Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végighallgattad mindig, amit mondtam,
Halandóból így lettem halhatatlan.”
Boldog Valentin-napot kíván a Te hercegnőd
Jelige: Béla

Onnan tudjuk, hogy valaki fontos nekünk, 
hogy félünk, hogy elvesztjük. Puszi és ölelés: 
a Te Szöszid Jelige: Balum

„Kisvidra” Köszönjük, hogy a sima hétközna-
pok is Ünnepek lesznek melletted! Papus

Istenünk kegyelmes ajándékaként megszüle-
tett örök és rendkívüli megbonthatatlan kap-
csolatunk. Adjon életerőt mindkettőnknek a 
mindennapokban! Szj. „a 125-ös teremből”

Margó néni!
Sok szeretettel gondolok rád Valentin-nap 
alkalmából. Ezer évig halljuk még hangod, lás-
suk még mosolyod, és érezzük szeretetedet! 
Millió puszi: barátnőd, Csilla

Jellige: …valami ott maradt…..
Egy csepp mosoly a szájad szélén,
csiklandós, kellemes, zene.
Kis ragyogás szemeid fényén,
bizony a szív üzenete.
Ki kapja, nem tudja megállni,
sajátját el nem rejtheti,
szívet melenget, enged szállni.
Mennyei, mégis emberi.
S ha van pár perced, nézz tükörbe,
villantsd magadra mosolyod.
Indítsd a reggelt így, megtörve
minden gonosz varázslatot.
S ha mosolyod bőséggel árad,
a nap is, hidd el, rád ragyog,
Nem lesz boldogabb ember nálad.
Próbáld ki, és megláthatod!
…ezt nem hagyhattam ki! 
Boldog Valentin-napot! 

Drága édes szerelmem!
Köszönöm neked, hogy 30 éve velem vagy, 
jóban, rosszban. Hogy számíthatok rád, hogy 
a másik felem vagy. Kimondhatatlanul szeret-
lek, és boldoggá teszed életem minden per-
cét.  Kicccicád

Szerelmem! Köszöntelek Téged a szerelme-
sek napján! Változok, kérlek, bízz bennem. 
Ígérem, hogy nem fogsz csalódni. Örökké 
szeretlek! Laci

Kedves Anyukánk! :) Szeretnénk, ha tudnád, 
hogy Te vagy a legjobb anyuka a világon! Sze-
retünk Téged! Domi és Levi

Kicsi szívem kicsi álma, 
te vagy már a szívem párja! 
Szívem a szerelem lángjától ég, 
határ a csillagos ég!
Szeretlek!

Kedves Anyu, kedves Nagyi! Szeretettel kö-
szöntünk Téged idén is! Köszönjük az együtt 
töltött sok-sok időt, reméljük lesz még benne 
részünk! Sok puszi: Domi, Levi, Laci

Drága Kati! Köszönjük az együtt töltött éve-
ket! Nagyon hiányzol Nekünk! Reméljük ha-
marosan újra találkozunk. :-)  Ú. N.

Huba babának és az ő szépséges Anyukájá-
nak kívánunk ragyogó tavaszt és nagyon jó 
egészséget!  A szerk.

„Kicsit sűrűbben is gondolhatnál rám, főleg 
így Valentin-nap tájékán. Az SMS-re válaszol-
ni és a mackólányt nem elhanyagolni” Nyolc 
éve már…! 

9-M! A Pufi -Pofi -Bulldog még mindig boldog Veled! 

Drága Muckó! Valentin nap alkalmából azt 
kívánom Néked, sok szépet és jót tartogasson  
számodra az élet. Üzenem, hogy nagyon sze-
retlek. Pufi  Nyufi ”

Drága Kicsikém! Nagyon boldog Valentin-napot 
kívánok! Nagyon szeretlek és szeretni is foglak. Bol-
dog vagyok veletek! Imádás van! Millió pusszancs
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Hallásunk csökkenése ko-
moly akadályát jelent heti
annak, hogy teljes életet

éljünk. „Tapasztalatom sze rint azok
a hallásveszteséggel élő embe rek, akik
nem kezeltetik problémájukat, idővel
befelé fordulóvá válnak. Ennek oka,
hogy nem értik meg pontosan, hogy
mit mondanak nekik, és kényel-
metlennek érzik, hogy gyakran vissza

kell kér dez niük.” – meséli el nekünk
Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az
Amplifon Hallás központok audio -
lógus főorvosa. Az érintettek számá -
ra a hallás csökkenés az elszi geteltség
érzését hozza magával, amely súlyo -
sabb esetben akár depresszi ó hoz is
vezethet.
A halláscsökkenés okozta követ kez -
mények hallókészülék segítsé gével a
legtöbb esetben  or vo  solhatóak.

A szakember nem győzte hang sú -
lyozni, milyen fontos, hogy időben
eljussunk egy hallásspecialistához.
„Az agyunk hallásközpontja hosszan -
 tartó halláskárosodás esetén elfelejti,
hogyan hangzottak régen a különböző
hangok. Ha túl sokat várunk, akkor
lehet, hogy már késő lesz, és a
legmoder nebb halló készülékkel sem
tudunk segíteni. A hangok valóban
hangosabbak lesznek, de az érintett
ennek ellenére sem fogja érteni a
beszédet.” – világított rá a probléma
lényegére a szak ember.
Mit tegyen, ha szeretne elláto-
gatni egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző kam-
pányának köszönhetően most
újpesti lakosoknak is lehe tőségük
van arra, hogy részt vegyenek egy
ingyenes, teljes körű hallásvizsgála-
ton. Kérjen időpontot most! 
Bejelentkezés: 06-1 951 7622 

Szilveszterkor sokan el ha   -
tá   rozzák, hogy egész -
ségesebb, teljesebb életet
fog nak élni. Talán nem is
gondolnánk, hogy hallá-
sunk egészsége milyen
óriási hatással van éle -
 tünkre. Miért érde mes
meg  fo gadnunk, hogy sok -
 kal inkább odafigye lünk
hallásunk épségére?

A hallás nem játék
A HALLÁS
NEMJÁTÉK EZT LÁTTA 

A TV-BEN

Újévi fogadalom

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, 
hogy már késő lesz.

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget 
biztosítunk újpesti lakosok számára 
2015. február 2-től 20-ig
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja a 06-1 951-7622-es 
telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Budapest IV., 
Szent István tér 5.
amplifon.hu(x)
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Kinek a története?
„hány féle szürke árnyalatot is mondtál?”

Magyari Andrea: Sztori 
(Parnasszus 2010)

Nem szürke, vörös. Ró-
zsaszín és vörös. A könyv 
borítója az, én így monda-
nám, de lehet, hogy ezeket 
az árnyalatokat másképp 
nevezik. Van, aki azonnal 
kiszúrja a legapróbb szín-
béli eltérést is, pontosan 

tudja a nevét, hogy melyik mire jó, akár egy 
tehetséges enteriőrtervező, aki a tónusokat 
patikamérlegen keverteti ki. Árnyalatnyi kü-
lönbség is számít, mert az egységesség a cél: 
belső térben a működést úgy alakítani ki, 
hogy az egyszerre legyen hatásos és ízléses. 

Magyari Andrea kötete tele van az én sztori-
jával, sok-sok női én, alaposan kiszámolva, hogy 
épp elég legyen, nem sok, inkább kevés a jóból, 
olvasnám még tovább. Ötvenkét oldal, har-
mincegy vers. Négy fő részre tagolódik a kötet, 
nincs egységes lírai én, minden vers külön szto-
ri, sokféle beszélő és helyzet van. Más-más tó-
nus, persze csak árnyalatnyi a különbség, elég, 
hogy gyanakodjak, az író most játszik velem. 

Tényleg játszik. De nagyon komolyan, ahogy 
az egy valamire való játékban elvárható. Mesél, 
egyik história jön a másik után, drámai mono-
lógok sora, mire végzel a könyvvel, egy szakítás-
történetté áll össze a kép. De kinek a története? 
Én arra tippelek, hogy Magyari Andreáé. Ő ta-
lálta ki. Azt találta ki, hogy különböző sorsok-
ba bújik bele. Közelít sorsokba, távolít magától, 
arrébb tol, pakolgat ide-oda, mások történetét 
meséli, magára igazítja. Lírai szerepjáték. Addig 
és úgy csinálja, míg tényleg az lesz, hogy a vé-
gén mindenki összeáll egy képpé.

„minden komponálható” Ez a (strand) című 
vers első két szava. Nem véletlen a kisbetű, 
nem sajtóhiba a mondat elején. A Sztoriban 
minden kisbetű, ráadásul a címek zárójelbe 
kerülnek, így lett kitalálva, megkomponálva.

„távolabbról / indulni most már ennek a tisz-
tásnak /…/ az első kutyatejnyomot újra elérve / 
mintha sajátunk lenne aztán az, ami / azon túl 
van: a senkiföldje / eltűnik, vagy befelé kezd ter-
jeszkedni legalábbis, a / föld magja felé (mert ki 
hinné komolyan, hogy meghódítható / bármi”, 
írja az (egy talált tájék megtisztítása) című, kö-
tetzáró versében. Nem csak itt, a kötet többi da-
rabjában is ehhez tartja magát: a keresést közelí-
ti hozzám, nem a meghódításra játszik, ezzel (is) 
győzött meg. És a plasztikus képekkel, tapinta-
tosan brutális mondataival, árnyalataival, ahogy 
megmutatta a történetekben a benyomódáso-
kat, szúrásokat és ajtóréseket. TALLÉR EDINA

Love Story
Egy szerelmes történet, sőt 
A szerelmes történet, vagy-
is a Love Story a szerelmesek 
napján, az Újpest Színházban. 
Február 14-én, Bálint-napon 
láthatják a romantikus da-
rabok kedvelői a híres fi lm 
musicalváltozatát a Sziget-
szentmiklósi Sziget Színház 
előadásában. A rendezővel, 
Pintér Tiborral beszélgettünk.

– Nem csordul túl a szerelem?
– Lehet, de a Love Story igazából 
nem egy vidám szerelmes tör-
ténet. A darab háromnegyede 
nagyon pörgős és derűs, a 60-as, 
70-es évek világhírű slágereivel 
tarkítva, de a vége szomorú, hi-
szen a történet tragédiába tor-
kollik. Ezért is csináltunk musicalt 
a fi lm színpadi adaptációjából, 
hogy egy kicsit feloldjuk a tragédi-
át ezekkel a fantasztikus dalokkal.

– Sikeres a fi lm musicalválto-
zata?

– Több mint hatvanszor ját-
szottuk eddig és mindenhol 

nagy sikert aratott. A musical 
ugye egy banális műfaj, hiszen 
normális esetben egy haldokló 
például nem kezd el énekelni. 
De a műfaj mégis feloldja ezt az 
ellentmondást, és a néző elfo-
gadja, hogy a zenével mondjuk 
el a legmélyebb érzelmeinket.

– Akkor azért óvatosan, pa-
tikamérleggel kellett kimérni az 
érzelmeket, nehogy sok legyen.

– Így van, könnyen giccsessé 
válhat, hiszen ebből nem lehet 
kihagyni a nagy érzelmeket. De 
könnyebbség, hogy a Love Story 
Shakespeare-ig vezethető vissza, 

hiszen a történet alapja a Rómeó 
és Júlia. Talán Shakespeare fogal-
mazta meg a legjobban, legszeb-
ben, hogy a szerelem akkor lehet 
halhatatlan, ha belehalunk.

– Ahogy a Rómeó és Júlia, úgy 
a Love Story is foglalkozik kora-
beli társadalmi problémákkal. Itt 
két különböző anyagi helyzetű és 
vallású fi atal szeret egymásba a 
70-es években, New Yorkban.

– Igen, ez a mi előadásunknak 
is fontos része. És bár szerin-
tem az amerikai fi lmekből már 
mindenkinek ismerős ez a New 
York-i világ, de azért mi meg-
próbáltuk kicsit magyarítani a 
történetet.

– Nem először és nem is utoljá-
ra játszotok Újpesten.

Dózsa Lászlóval, az újpesti 
teátrum művészeti vezetőjével 
régóta szövögetünk közös ter-
veket. Így jött a Love Story is. És 
talán már elárulhatom, hogy ta-
vasszal a Hyppolit, a lakáj című 
előadásukat láthatják majd az 
újpestiek, és az Újpest Napokra 
is tervezünk egy szabadtéri mu-
sicalt. Szeretünk itt játszani.   

 JUHÁSZ MÁTYÁS

Káin gyermekei
Rendezte: Gerő Marcell. Írta: Gerő Marcell, Sára 
László. Operatőr: Kiss Rudolf Péter. Zene: Dominique 
Gadmer. 99 perc. Bemutató: február 12.

A főbenjáró bűnök elkövetőivel általában szenv-
telen rendőrségi tudósításokban, szenzációhajhász 
bulvárhíradókban, vagy fi kciós fi lmekben talál-
kozhatunk. Igazi választ a legfontosabb kérdésre, 
a miértre, egyik sem ad, mert többnyire nem is 
kíváncsiak rá – csak tényt közölni vagy szórakoz-
tatni akarnak. Monory Mész András még a 80-as 
években úgy döntött, az ítélkezés kényszere nélkül 
próbálja bemutatni és megérteni, miért válik va-
laki gyilkossá. A tököli börtön falai közt forgatott 
Bebukottakban (1985) fi atalkorú elítélteket ülte-
tett a kamera elé, akik döbbenetes őszinteséggel 
beszéltek bűnről és bűnhődésről. A fi lm a rend-
szer gyomrát megfeküdte, betiltották, és csak ’89-
ben kerülhetett a nézők elé.

Mi történhetett azóta Józseffel, Pállal és Zsolttal, 
a Bebukottak kölyökképű gyilkosaival? Hogyan élik 
ma mindennapjaikat, túl tudtak-e lépni a múlton? 
Erre volt kíváncsi Gerő Marcell, aki majd harminc 
év távlatából felkutatta az ötvenes éveiket taposó 
meglett férfi akat, és hetekre, hónapokra a nyo-

mukba szegődött. Aligha meglepő, hogy egyikük 
sem tudta helyrebillenteni kisiklott életét. Van, aki 
hajléktalanként járja az utcákat, a másik egy pszi-
chiátria lakója, a harmadik páriaként tengődve 
próbálja helyreállítani kapcsolatát a gyerekeivel. 
A Káin gyermekei, az elődjéhez hasonlóan, nem 
akarja lenyomni a néző torkán az úgynevezett ta-
nulságot, hagyja inkább, hogy a képek, a szereplők 
és a sorsok meséljenek. Gerő fi lmje sem fejti meg 
a nagy rejtélyt – talán nem is lehet, hiszen maguk 
az elkövetők sem mind tudják megmondani, mi 
motiválta őket –, cserébe viszont hiteles, megrázó 
és katartikus. B. S.
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Rendőrség a Facebookon is
Bűnmegelőzési céllal, tájékoztató jellegű  Facebook-oldalt hozott létre nemrégi-
ben a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A BRFK Bűnmegelőzési Portál néven mű-
ködő oldal célja a fővárosiak, ezzel együtt az újpestiek tájékoztatása annak érde-
kében, hogy minél kevesebben váljanak bűncselekmény vagy baleset áldozatává. 
Az oldalon ezen felül a BRFK beszámolói, tájékoztatói is megtalálhatók. moa 

Újra Egészségdélután Újpesten
Nagy érdeklődés mellett tartottak felvilágosító előadást 
február 6-án a vastagbél megbetegedéseiről a szakorvo-
si rendelőintézetben. A tájékoztatót a nagy sikerre való 
tekintettel február 19-én megismétlik.

A szakrendelő tavaly indított ismertetősorozata közérdeklődésre számot tartó 
egészségügyi témákról szól. A február 5-i, negyedik előadás témája a „Vastagbél- 
és végbéldaganat: a jó eséllyel gyógyítható rák” volt. A résztvevők számára ingye-
nes szűrővizsgálatot biztosítottak, oly módon, hogy a rendelő térítésmentesen 
biztosította számukra a mintavételhez szükséges eszközöket. (A szűrővizsgálat 
jelen esetben a székletből történő vér kimutatatását jelenti, amelyhez a mintavé-
teli eszközt az előadást követően kapták meg a résztvevők.)

Az előadást akkora érdeklődés övezte, hogy február 19-én, 17 órakor meg-
ismétlik. Az előadás helyszíne ezúttal is a rendelőintézet 611-es terme lesz. A 
szűrővizsgálat előzetes telefonos regisztrációhoz kötött, amelyhez TAJ szám 
szükséges! Telefonszám: 696-0009 MOA
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Az érdeklődésre valótekintettel 
az előadást megismétlik.

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Ismét a The Shadows árnyékai
1962-ben az Apache című számmal csaptak a húrok közé és rendületlenül nyom-
ták a beat-zenét az évezred végéig. A The Shadows muzsikáját itthon is rajongva 
hallgatta a 60-as évek ifjúsága, és már fél éve kedvükre nosztalgiázhatnak ked-
venc zenekaruk muzsikájára Újpesten is. A Shadows Magic T. Band ugyanis min-
den hónap utolsó szombatján, a Városháza pincéjében, a Hungaricum Pontban 
eleveníti fel a legendás zenekar legnagyobb slágereit és repíti vissza a rajongókat 
az igazi beat-korszakba. A következő koncert február 28-án, este 7 órakor lesz.  



azataláltam – mondta az olimpiai bajnok 
az aláírást követően. – Újpesten születtem, 
itt jártam óvodába, iskolába, itt kezdtem 

el sportolni, a szüleim a mai napig itt élnek. 2012 
óta Újpest díszpolgára vagyok, szinte minden ide-
köt. Nagy öröm számomra, hogy újpesti színekben 
versenyezhetek!

Dombi, aki eddig az Építők Margitszigeti Diák KC 
sportolója volt, kijelentette, hogy az edzője válto-
zatlanul Szilárdi Katalin lesz, majd hozzátette, so-

kat számít neki, hogy a jövőben olyan, ugyancsak 
olimpiai bajnok klubtársai lesznek, mint a kajakos 
Kozák Danuta, az úszó Gyurta Dániel, vagy éppen a 
tornász Berki Krisztián.

– Nagyon örülök, hogy az UTE színeiben verse-
nyezhetek. Sok mindenben nem fog változni a fel-
készülésem, a társak és az edzéseim helyszíne sem 
változik. Tudom és érzem is, jó csapatba kerültem. 
A jövőben is azon leszek, hogy minél 
jobb eredményeket érjek el – nyilat-
kozta az olimpiai bajnok.

A Központ Bisztróban tartott 
aláírási ceremónián elhangzott, 
Dombi szerződtetése a helyi önkor-
mányzat segítségével valósulhatott 
meg. Wintermantel Zsolt polgármes-
ter emlékeztetett arra, hogy Újpest 
városa 2010-ben hosszú távú 
együttműködést kötött az 
UTE-val, ami stabilitást 
hozott, ennek köszön-
hetően a klub egyrészt 
meg tudja tartani spor-
tolóit, másrészt újakat 
is tud igazolni. A közös 
munka meghozta gyü-
mölcsét, ugyanis a tava-
lyi év legeredményesebb 
egyesülete az UTE lett.

Őze István klubigazgató arról beszélt, hogy a 
klub és az önkormányzat közötti együttműködés 
több lábon áll: az élsport és az utánpótlás működ-
tetése mellett a létesítményfejlesztésre is nagy gon-
dot fordítanak, mert szeretnék, hogy a gyerekek 21. 
századi körülmények között sportolhassanak. 

Doma Gergő, az UTE kajak-kenu szakosztályának 
vezetője ehhez kapcsolódva elárulta, folyamato-
san nő a náluk sportoló gyerekek száma, és javul a 
munka minősége is. 

– Ami az élversenyzőket illeti – folytatta a 
szakosztályvezető, – szeretném, ha a szakosztá-
lyukból három versenyző kijutna a riói olimpi-
ára. Ha ez sikerül, biztos vagyok abban, hogy ők 

érmet hoznak haza Brazíliából.
A közelmúltban az ifjúsági olimpiai bajnok, 
felnőtt világbajnok, Tótka Sándor is az UTE-

ba szerződött. Dombi ez ügyben sem 
rejtette véka alá a véleményét.

– Idén is a K–2 1000 méter lesz 
a fő versenyszámom, párom-
mal, Boros Gergellyel harco-
lunk a riói repülőjegyért – 

mondta. – Persze, Sanyival 
is szívesen ülnék egy hajó-
ba, de erre egyelőre nem 
sok az esély, hiszen ő sprin-
ter, én pedig az ezer páros-
ban gondolkodom.  G.G.

Dombi Rudi 
már lila-fehérben 
kajakozik
Kozák Danuta, Berki Krisztián és 
Gyurta Dániel után újabb olimpiai 
bajnokkal, Dombi Rudolffal erősödött 
az UTE. A Londonban K–2 1000 méte-
ren (Kökény Rolanddal) győztes kaja-
kos ünnepélyes keretek között írta alá 
szerződését, amelyet Őze István klub-
igazgató is ellátott kézjegyével.

H
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Knoch Viktor ezüstöt nyert a világkupán
A magyar férfi  váltó ezüstérmet nyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók 
Drezdában rendezett világkupa-versenyének zárónapján. A viadal hivata-
los honlapja szerint a Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján 
Csaba összetételű staféta a holland csapat mögött a kínaiakat és a dél-
koreaiakat megelőzve ért célba másodikként az 5000 méteres döntőben.

Péni először lett felnőtt országos bajnok
Nem született nagy meglepetés a százhalombattai 
10 méteres sportlövő országos bajnokságon, me-
lyen az olimpiai számok közül férfi  puskában az UTE 
versenyzője, Péni István győzött.

A férfi  puskásoknál a világ- és Európa-bajnok Sidi 
Péter távollétében egyértelműen az ifjúsági olimpiai 
bajnok Péni István számított favoritnak. A lila-fehérek 
klasszisa az alapversenyben és a döntőben is igazolta 
a papírformát, a nemzetközi szinten is kiválónak szá-
mító 627,6 körös teljesítménnyel végzett az alapverseny első helyén, óriási, 
4,5 körös előnnyel megelőzve a második Nagy Sándort. A döntőben Péni 
folytatta remeklését és 208,5 körrel lett első, míg az ezüstérmes Nagy 5,3 
körrel maradt el tőle.

– Istók a juniorok között hozta a kötelezőt, első lett, bár a saját korosztályá-
ban mindig nagyobb a felelőssége – mondta az edző, Oroszi Edit. – A felnőttek 
között is fantasztikusan versenyzett, azt hiszem, a több mint ötkörös győzel-
mét nem kell megmagyaráznom. Az már csak hab a tortán, hogy ilyen pazar 
eredménnyel ünnepelte első felnőtt magyar bajnoki címét. Eddig ugyanis, mi-
vel tavaly még ifjúsági korú volt, nem indulhatott a felnőttek között. 

– A közeljövőben milyen kihívások várnak rád? – kérdeztük az újdonsült 
bajnokot.

– Edzőtáborba megyünk, Tatán készülünk a március másodikán kezdődő 
kontinens bajnokságra – válaszolt Istók. – Külön öröm, hogy az UTE-ból hét 
lövő utazik Hollandiába. Ezúttal a juniorok között versenyzem, mert a felnőtt 
Európa-bajnokság nem olimpiai kvótaszerző verseny.    

A női puskások között a 40 lövéses versenyben az újpesti Biatovszki Mira 
ezüstérmet szerzett.  (gergely)

A magyarok mindössze hétezred má-
sodperccel maradtak el a győztes vál-
tótól, ugyanakkor több mint három 
másodperccel futottak jobb időt a 
kínaiaknál, a koreaiakat pedig hat má-
sodperccel előzték meg. A 
magyar négyes ezzel meg-
ismételte tavaly novem-
berben elért eddigi legjobb 
eredményét: a montreali 
vk-n szintén második lett.

– A hétezred másodperc 
nagyon kis különbség, csak 
centikben lehet kifejez-
ni – mondta Knoch Vik-
tor. – Ötezren ennyivel veszíteni nem 
öröm, de mi mégis boldogok voltunk, 
hiszen nagyon jól ment a váltó. A be-
futónál éreztük, hogy csak másodikak 
vagyunk. Ha egy kis szerencsénk van, 
talán nyerünk is, de így sem vagyunk 
elkeseredve. Készülünk az utolsó vk-

versenyre, ahol, természetesen, az ara-
nyért lépünk jégre.

Egyéniben, a férfi ak közül az UTE ver-
senyzője, Knoch Viktor érte el a legjobb 
eredményt, ő 500 méteren negyedik 

lett. Ugyanezen a távon Liu 
Shaolin 17., Liu Shaoang 24. 
helyen végzett, míg 1500-
on Burján a 13., Varnyú 
Alex pedig a 29. lett.

A rövidpályás gyors-
korcsolyázók világkupa-
sorozata a törökországi 
Erzurumban zárul.  (g)

Eredmény: Férfi  váltó (5000 
m) 1. Hollandia 6:52.001 perc, 
2. MAGYARORSZÁG (Knoch 
Viktor, Liu Shaolin Sándor, Liu 
Shaoang, Burján Csaba) 6:52.008, 
3. Kína 6:55.225, 4. Koreai Köztár-
saság 6:58.217
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Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi 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

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő február 23-án, hétfőn 18-19 óráig tart fo-
gadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda, 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Németh 
Edit Éva,  Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők március 2-án hétfőn, 

17-18 óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők március 2-án hét-
főn, 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda, 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 
369-09-05. Jókay Attila március 9-én, hétfőn 17-18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária; Bartók Béla 
önkormányzati képviselők március 10-én, kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 
Fidesz Iroda, 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. www.ujpestifi desz.hu

Tisztelt Barátaink! Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart nyitva. Kérjük 
Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Budapest, Szent László tér 7. Telefon: 06-70-372-3709 www.
ujpestijobbik.hu, e-mail cím: ujpest@jobbik.hu

Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 18 órától, a fenti 
címen.  Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

Perneczky László Önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo 

Újpesti LMP Iroda – István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne ön jöjjön, hívásra én megyek el Önhöz!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütör-
tökén 14 órától. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségé-
ben (1046 Bp., Nádor u. 1.). Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első 

péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében (1046 
Bp., Nádor u. 1.). A fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369 4205 telefonszámon! 

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

LÁTOGATÁS A FÖLDTANI INTÉZETBEN
A Természetjáró kör következő „kirándulása” február 20-án, pénteken lesz, a Földtani Intézetbe 
(Lechner Ödön tervezte műemléképület kiállításokkal) megyünk egy vezetéses látogatásra. Belépődíj 
nincs. Találkozó 10.30-kor az épület bejáratánál (XIV. Stefánia út 14.). A részvételhez előzetes regiszt-
ráció szükséges. Jelentkezni február 16-17-én (hétfőn-kedden) lehet a 06-20-239-9136-os számon.
A rendezvény védnökei: Dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre országgyűlési képviselő.
Odajutás: 1-es villamossal a Zuglói Vasútállomás megállóig (Thököly útig), onnan a 7-es busszal a 
Stefánia úti megállóig, innen kb. 150 méter gyalog.  Azokat is várjuk baráti közösségünkbe, akik eddig 
még nem jöttek velünk! MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

P Á R T H Í R E K

Ingatlan eladó
� Elcserélném vagy eladnám budakeszi 
(nagyszénászugi) zártkerti ingatlanomat. 585 m2 te-
lek, 30 m2-es téglaépület + melléképület, víz, villany 
van. A belterülethez legközelebb elhelyezkedő telek, 
lakókörnyezet ideális. IV-XIII. ker.-ben lakáscsere ér-
dekel. Ár: 7.5 M Ft, tel.: 06-30 771-1186

� Eladó Újpesten ötlakásos társasházban egy más-
félszobás, 50 m2-es, tehermentes, téglaépítésű lakás. 
Földszintes, rendezett közös nagy kerttel. Ár: 11 M Ft, 
tel.: 06-20 348-6625

Ingatlant vesz
� Kis téglaépítésű társasházi lakást vagy garzont, 
egyedi fűtésest vásárolnék Újpesten, Angyalföldön, 
Zuglóban, Palotán készpénzfizetéssel. Házrész és 
alagsori lakás nem érdekel, magánszemély vagyok. 
Kilencmillióig. Tel.: 06-30 312-4650

Ingatlant kiad
� Kiadó Újpest Központban 2 szobás, 56 m2-es, 
újépítésű, újonnan berendezett, klímás, napfényes 
öröklakás, plusz erkély és tároló. Igény esetén 2 gép-
kocsi tárolására alkalmas garázzsal. Tel.: 06-20 520-
9996, 06-1 370-8262

Ingatlan csere
� Káli, 2 szobás, étkezős, összkomfortos, 1200 m2-
es összközműves telken lévő házat cserélek, újpesti 
lakásra. Értékegyeztetéssel, esetleg ráfizetéssel. Érd: 
06-20 204-5805

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

� Matematikából korrepetálás, valamint pótvizsgára 
felkészítés 30 év tapasztalattal. Tel.: 06-30 297-4207 
vagy 06-1 370-0674

Állást kínál
� MASCO Kft. műszakicikk-eladót keres nagyke-
reskedelmi boltjába. Feladatok: bolti értékesítés, 
árufeltöltés, rakodás. Teljes munkaidő. Jelentkez-
ni lehet: 70/708-4199-es telefonon vagy masco@
masco.hu e-mail címen.

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, faliórát, kar- és zsebórát, csillárt, 
porcelánokat, szobrokat, kerámiát, dísztárgyakat, 
hangszert, könyveket, szőrmét, csipkét, ezüstöt, bi-
zsukat, borostyánt, régi pénzt, érmét, kitüntetést, 
kristályt, írógépet, teljes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal. Hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, 
jelvény, festmény, ezüstöt, porcelán, bútor. Akár teljes 
hagyaték is érdekel. Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal 
fizetek. Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 924-4123
 
� BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁRLÁSA 10 000-től 
100 000 Ft-ig. Arany: 6500 Ft-tól, ezüst: 300 Ft-tól. 
Régi bútorokat, festményeket, órákat, porcelánokat, 
kerámiákat, dísztárgyakat, régi pengőt, érmét, kitün-
tetéseket, bizsukat, teljes hagyatékot felvásárolok 
készpénzért. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Cím: V. 
ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-20 914-0150

� Pappné Szilvia gyűjtő díjtalan kiszállással lakbe-
rendezési tárgyakat vásárol. Antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi 
pénzeket, kitüntetéseket, csillárt, szőnyeget, bizsukat, 
ékszereket és mindenféle régiséget, illetve hagyatékot. 
Tel.: 06-1 293-1759, 06-70 942-0806, 06-20 465-1961

Gondozás
� Konszolidált körülmények között élő – előny, ha a 
felnőtt gyerekek is budapestiek –, káros szenvedélyektől 
mentes házaspár jelentkezését várom, megbeszélt ho-
norárium ellenében történő napi gondozási feladatok 
ellátásához. Olyan házaspárt keresek, akik szükség ese-
tén éjszakai ügyeletet is képesek megszervezni, és akiket 
kölcsönös szimpátia esetén örökösömmé teszek. Érdek-
lődni a edebede345lop@freemail.hu e-mail címen lehet.

Szolgáltatás
� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabú-
torok, irodabútorok stb. méretre gyártása a leg-
olcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 
800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 
368-1354

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
20 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, szigetelését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését 1 év garanciával. Fel-
mérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 550-0269

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
előre egyeztetett időpontban. Érdeklődni hétköznap: 
8-19 óráig! Tel.: 06-30 219-1624 

� Lakatosmunkát, biztonsági rácsok, kerítések, erké-
lyek felújítását, beépítését vállalom. Épületgépészeti 
munkákat társasházaknak is, tel.: 360-0035, 06-30-
975-2315

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

� Festés, mázolás, tapétázás, 36 évi szakmai tapasz-
talattal. Korrekt árakkal, fóliatakarással, bútormozga-
tással. Forduljon hozzánk bizalommal. Tel.: 06-20442-
9570, 06-1 369-6674

Festmény
� KIEMELKEDŐ KVALITÁSÚ MAGYAR ÉS KÜLFÖL-
DI FESTMÉNYEK VÉTELE, ELADÁSA. Tel.: 06-30-
949-2900 e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Ékszer
� Valentin napra SWAROVSKI ékszer egy tökéletes 
ajándék, mellyel melléfogni nem lehet! Swarovski 
ékszerek antiallergén fémből Újpesten, elérhető 
áron a Christals Ajándéknál! Egyéb termékeink: 
Quilling termékek, plüssök, dekorációk… Cí-
münk: 1042 Bp., Petőfi u.16., www.facebook.com/
christalsajandek, tel.: 06-30-716-5005

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Újpest Önkormányzatának Szociális Intéz-
ménye Gyermekek Átmeneti Otthonában 
(1042 Bp., Hajnal u.15.) alkalmazna 0-3 éves 
korú gyermekek mellé csecsemőgondozói fel-
adatok ellátására heti 40 órában, szakképzett 
kisgyermekgondozót, nevelőt (OKJ végzett-
ség). Bérezés megegyezés szerint.

Önéletrajzát, a végzettséget igazoló ok-
iratokat, a három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát kér-
jük juttassa el postai úton az Újpest Önkor-
mányzat Szociális Intézménye címére (1042 
Bp., Deák F u.93.) vagy elektronikus úton a 
munkaügy@ujpestszi.hu e-mail címre.

Bolhakuckó
Önkiszolgáló 

bolhapiac
 Adj el nálunk! Bérelj polcot!

Árusítóhelyek már 300 Ft-tól!

Cím: 1042 Budapest Árpád út 54.

Tel.: +36 20 421 6968

Nyitva: H-P.: 10-18, Szo.: 9-13

E-mail cím: info@bolhakucko.hu

www.bolhakucko.hu

FOGÁSZAT, FOGTECHNIKA 

10% ENGEDMÉNY!
Teljes körű fogorvosi és fogtechnikai ellátás

Részletfi zetési lehetőség! (megbeszélés szerint)
Rendelési idő:

Hétfő-Szerda: 15.00-18.00-ig
3-5 nap alatt készülő munkák:
– porcelán munkák: 28 000 Ft

– fogsorok készítése: 85 000 Ft-tól
– rugalmas törhetetlen fogsor: 130 000Ft

– javítás megvárható!: 5000 Ft
– ingyenes állapotfelmérés

Nyitva: hétfő-péntek 9.00-18.00-ig
Cím: Bp. IV. ker. Erdősor u.12/b.

Fekete 220-as autóbusszal, Ugró Gyula. utca.)
Telefon: 06-1-230 – 9322, 06-20-375-5084

www.delifogaszat.hu
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Friss hírek,
 tudnivalók: 

ujpest.hu!

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

� élelmiszer-és vendéglátó eladó
� boltvezető � dada � dajka 

� raktáros � targoncás

Tel.: 06-20-951-3357

Akciós ajánlatok péntektől péntekig 
(jfebruár 13–20. között)

Újpesti Piacnap 

– megéri! 
A Virágcsarnok oldalában az Optimus Kft-nél 

sertésdagadó 1100 Ft/kg, sertéskaraj, tarja és 
comb 1200 Ft/kg, hajdúsági lángolt kolbász 999 
Ft/kg, füstölt csemegeszalonna 999 Ft/kg, tanya-
si egész csirkecomb 889 Ft/kg.

Figyelje, keresse 

az „Akciós” zászló(ka)t!
Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 
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M E G H Í V Ó
Az Újpesti Bolgár, Görög és Szerb 
Nemzetiségek Önkormányzatai

szeretettel meghívják 
Önt és tisztelt Családját a

2015. február 21-én, 18 órakor
kezdődő

BALKÁN ESTRE
A színes programot,

 táncház követi!
A büfében pedig mediterrán
 ételek várják a vendégeket! 

A belépés ingyenes!
Cím: Ady Művelődési Központ, 

Budapest IV. (Újpest), Tavasz u. 4.

A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft-nél gö-
rög narancs 200 Ft/kg, zsákos burgonya 690 Ft 
(10 kg/zsák), vöröshagyma 99 Ft/kg, alma 159 
Ft/kg.

A Megrak-Fruit Kft-nél cékla 100 Ft/kg, zsá-
kos fokhagyma 500 Ft/kg.

A jótékonyság hagyománya
Kilencedik alkalommal rendezik meg az Újpesti Jótékonysági Polgári Bált, 
amelynek ezúttal is a Polgár Centrum ad helyet. A bál időpontja: 2015. feb-
ruár 14, szombat 19:30 (kapunyitás 19 óra). Helyszín: Újpesti Polgár Cent-
rum, Árpád út 66. A jótékony célt szolgáló eseményen idén is egy olyan 
szervezet kap támogatást, amely kiemelkedően sokat tesz Újpestért. Ezúttal 
az Állatvédelmi Járőrszolgálat a kedvezményezett. moa
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Piac a vásárlókért
A lehetőség nem kényszer. A helyzet nem drá-
mai, hanem biztató. Az újpestieknek több felü-
let is lehetőséget ad, hogy megfogalmazzák a 
város működésével kapcsolatos igényeiket. Így 
van ez a piacot érintő témákban is. 

A vásárlói és a szolgáltatói igényeket is szem előtt tartva döntött 
úgy a képviselőtestület, hogy a piac március közepétől hétből hét 
napot tarthasson nyitva. A közel száz éve működő piac mindig 
központi helye volt az újpesti közösségnek, és mint ilyen, elsősor-
ban a vásárlók igényei alakították, alakítják működését.

Jelen döntés nem szól másról, minthogy az árusok több önál-
lóságot, a vásárlók plusz egy napot kaptak. Mindenki eldöntheti, 
hogy pihenőnapját mikor szeretné kivenni. Hétfőn, szerdán, vagy 
akár vasárnap. 

Miért olyan rossz, ha a piaci árusok akár vasárnap is nyitva lehet-
nek? Nem rossz. Nem kötelező. 

A piac a vásárlókért van, az önkormányzat pedig a komoly vá-
sárlói és kereskedői igény miatt döntött amellett, hogy márciustól 
minden árus és dolgozó eldöntheti, mikor veszi ki a szabadnapját, 
és minden vásárló vásárolhat a hét bármely napján, attól függően, 
mikor szeretne, mikor ér rá, mikor van kedve. 

Ja, és persze még egy fontos kérdés: hogy lenne vasárnapi Piac 
Placc vasárnapi piac nélkül?  DOMJÁN VIVIEN

Ismét Piac Placc
Jól döntött, aki február első szombatján korán kelt. Aranyat 
ugyan nem, de könyvet, táskát és igazi piaci kincseket lelhetett a 
Duna sétányon. Február 7-én újra megnyitott a Piac Placc. 

Nyüzsgött a Duna sétány 
az idei első Piac Placcon

Március 22-étől vasárnaponként is vár 
mindenkit az egyedi portékákat kínáló vásár
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