
A VÁLTOZÁS NAPJA 
8 ezer állatvédő aktivista, szimpatizánsok, ál-

latbarátok vonultak a Parlament elé február 

20-án, hogy petíciót nyújtsanak be a büntető 

törvénykönyv módosítása érdekében.   5. oldal

MESÉS HELY
Jön a jó hír azoknak, akik már nagyon várják a 

tavaszt! Hamarosan nyit a Tarzan™ Park, Buda-

pest egyedülálló szabadtéri családi játszóparkja!

 6. oldal 

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2016. február 25., X. évf., 7. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

TÓTKA: KÖTELEZŐ KIJUTNUNK AZ OLIMPIÁRA
Nehéz lesz legyőzni a párosunkat – ígérte Tótka Sándor, az UTE világbajnok kajakozója. 

Már túl van a hazai alapozó edzéseken, jelenleg Dél-Afrikában folytatja a felkészülést.  13. oldal
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ÉRKEZIK A HAMUPIPŐKE
A nagy sikerű Hókirálynő című előadás után a 

Noir Színház rövidesen új meglepetéssel várja 

az újpesti közönséget. Március 26-án az Újpest 

Színházba érkezik a Hamupipőke.   11. oldal

Irány 
a piac!

ÚJPESTI NAPLÓ

Írásunk a 3. oldalon
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Aranyoskám…
„Anyám! Miért kellett a szegény, szomorú 

néninél lealkudni az olcsó zöldséget?” – 

értetlenkedtem felháborodva kiskoromban, 

miközben tömött szatyrokat cipelve hagy-

tuk el a pécsi vásárcsarnokot. Jó anyám 

büszkén és elégedetten lépdelt, jómagam viszont pironkodva 

szégyenkeztem, hiszen rém kellemetlennek éreztem az alku-

dozást, pláne, hogy a zöldséges néni az „Aranyoskám, maga 

ki akar engem rabolni” mondatot ismételgette, fájdalmasan 

visító hangon. Anyám tán nem is igen értette a felháborodá-

somat, de azért megpróbálta elmagyarázni, hogy a piacon ez 

a szabály, afféle íratlan törvény, bizony alkudozni kell. Higy-

gyem el, a néni jól járt, mi nemkülönben, és még a húsleves is 

fi nom lesz ezekkel a zöldségekkel, szóval nyugi. Nem győzött 

meg, holott kiművelt szakértője az ilyesminek: nagy kedvvel 

alkudja le a négy forintot kettőre, kedélyesen cseveg a rég-

ről ismert kofákkal, élvezi a piac hangulatát, és egyáltalán 

nem szegi kedvét az olykor felhangzó „aranyoskám” kezde-

tű sirám. Évekkel később, amikor egyetemistaként gyakran 

csillapítottam az egész estés dorbézolás okozta éhségemet 

vásárcsarnokban fogyasztott reggelivel, kezdtem megérteni, 

vagy inkább megérezni a piac varázsát. A nagy reggeli sür-

gés-forgás közepette, kissé könyörgő arccal helyeztem ke-

véske pénzemet a sütödés néni kezébe, aki ugyan rosszalló-

an, és nyilván aranyoskám megszólítással jelezte, hogy éppen 

gazul kirablom őt, de azért tett még némi fokhagymás májat 

a papírtányéromra, a sültkolbász mellé. Később, szerencsé-

sen Lisszabonban éldegélve már nagy érzékkel alkudtam le a 

karácsonyi halat a helyi piacon, ahol a kofa a portugál nyelv 

legszebb fordulatait használva méltatlankodott, de azért kifi -

lézte és becsomagolta nekem az ünnepi vacsora alapját. Túl a 

kiskoromon, egyetemen, Portugálián, bizton állíthatom, hogy 

már tényleg érzem a piac varázsát. Legyen az Pécsen, Lisz-

szabonban, vagy akár Újpesten. Bizony, Aranyoskám!  

 JUHÁSZ MÁTYÁS

Újpest büszkesége
Horváth Patrícia, az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola és Gimnázium 10. évfolyamos ta-

nulója III. helyezést ért el az 1956-os Magyar Sza-

badságharcosok Világszövetsége által hirdetett 

országos rajzpályázaton. 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 2014 év végén kiadta az Októ-

beri Tűzvirág ’56 című antológiát. Készülve a Magyar Szabadság Emlékévére, az 1956-

os Magyar Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára a szövetség rajzpályázatot 

hirdetett középiskolásoknak. A feladat a kötetben lévő versek illusztrálása volt. A beérke-

zett hetvenkilenc pályaműből a Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafi kusművész vezette zsűri 

döntése alapján harminckilencet állítottak ki a Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában. 

Köztük Horváth Patrícia művét is. 

Az ünnepélyes díjátadó és kiállításmegnyitó február 26-án lesz. 
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– Nem vagyok az a kimondott piac-pali, de az újpesti piachoz ze-

nei kötődésem is van – meséli Ujvári Szilveszter, Zola. 

– Három videoklipet is forgattam itt. Köztük Újpest város dalához 

készült egy-egy jelenet, illetve a legutolsó zenekari videóban sze-

replő robot is itt jár-kel, dolgozik. Sajnos ritkán jutunk el a felesé-

gemmel a piacra, de ha sikerül, akkor a család egyik régi barátját 

mindenképp meglátogatjuk, illetve a legfi nomabb pékárukat is itt 

gyűjtjük be. A zöldség-gyümölcs pultokról már nem is beszélve, 

amellett nem lehet úgy elmenni, hogy ne vigyünk haza valami fi -

nomságot! Nagyon kedvesek az árusok és ez számomra ugyan-

olyan értékkel bír, mint az, hogy jó minőségű a portékájuk!

Március végéig vasár-

naponként, délelőtt 

10 és 12 óra között 

Peppinó, a lufi hajtogató 

bohóc várja a gyereke-

ket a standok között. 

– Kell még valami? – kérdi a férj. 

– Kell még egy kiló mandarin és alma is. Meg még ugorjunk el egy 

csirkéért – mondja ragyogó arccal a feleség. Imád vásárolni.

– Én inkább megvárlak a büfében – mosolyog a férj.

Szombati pillanatok városunk piacán.

Javában zajlik az új piac és vásárcsarnok építése, de az élet nem állt 

meg a piacon. Sőt. A régi vásárcsarnok folyamatosan üzemel. Minden 

árus a szokott, jó minőségű árukészlettel várja vásárlóit, a hét minden 

napján. A hatalmas barkacsokrok már büszkén húzzák ki magukat a 

standokon, mintha csak azt kiáltanák: itt a tavasz!  

– Szerencsére az építkezés nem vette el sem a vásárolók, sem az áru-

sok kedvét – mondja Párger Ferenc az Újpesti Piac és Vásárcsarnok 

vezetője. – Húsvét közeledtével tovább bővül a kínálat, és programokkal 

készülünk a gyerekeknek és a felnőtteknek is. Az ünnepet megelőző hét-

végén állatsimogató, tojáskeresés a templomkertben és tojásos kenyér 

várja a Szent István térre látogatókat. A húsvéti készülődést és bevásárlást 

megkönnyíti majd, hogy addigra a Templom utca lezárása feloldódik. D.V.

Az aktuális forgalmi helyzetről információk találhatók az ujpest.hu/

piac oldalon, az Újpest-Káposztásmegyer Facebook-oldalon, valamint 

– BKV érintettség esetén – a BKK portál utazási információs felületén.

Február 6-án ismét megnyi-

totta képzeletbeli kapuját a 

Piac Placc. Ha az idő is ked-

vező, akkor minden szom-

baton és vasárnap válogat-

hatunk a mások által áruba 

bocsátott kincsek között. 

Irány a piac!
A piac aktuális akció-

iról és a programokról 

minden héten az új-

ság 15. oldalán tájé-

kozódhatnak. 
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Dr. Molnár Szabolcs, Újpest alpolgármestere 

az önkormányzat nevében köszöntötte az Eu-

rópai Bizottság képzőprojektjének részeként 

ide látogató médiacsoportot. Az alpolgármes-

ter kiemelte, az önkormányzat kötelességének 

érzi a nemzetiségek támogatását, s büszke 

arra, hogy az Újpesti Cigány Nemzetiségi Ön-

kormányzat kulturális tevékenysége a társada-

lom más rétegeit is érinti. 

Molnár István Gábor, az Eötvös József 

Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság és az 

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke elmondta: „Nagy szeretettel fogadtuk 

be az Európai Bizottság programját, melynek 

keretében most ez a kiváló kezdeményezés 

bemutatkozhat.” Bemutatta a küldöttségnek 

a helytörténeti gyűjteményt, amely egy 15 

éves kutatás eredményeként született meg 

és 170 éves történetet dolgoz fel. Elmondta, 

a közösségi ház nem csak múzeum. A ta-

noda 67 hátrányos helyzetű diák fejlesztését 

szolgálja, a tornaterem pedig szintén rengeteg 

gyereknek ad hátteret a mozgáshoz, az ökölví-

vóedzésekhez. 

Makula György rendőr alezredes előadásá-

ban a csoport meghallgatta az Európai Roma 

Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület 

programját. Az egyesület magyar kezdemé-

nyezésre, a Nyílt Társadalmi Intézet, az Igaz-

ságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint 

a brit és amerikai Fekete Rendőrök Egyesülete 

támogatásával alakult. Létrehozását magyar 

roma és nem roma rendvédelmi szakemberek 

kezdeményezték, megalakításában hat eu-

rópai ország (Bulgária, Csehország, Egyesült 

Királyság, Magyarország, Románia, Szlovákia) 

rendészeti képviselői vettek részt. Legfonto-

sabb céljai közé tartozik az esélyegyenlőség 

megteremtésének elősegítése hazánk és az 

unió államainak rendvédelmi szerveiben, a 

rendvédelmi szervek és a roma közösségek kö-

zött fennálló kölcsönös előítéletesség csökkenté-

se, a cigány származású hivatásosok számának 

növelése, a már állományban lévő roma kollégák 

élet- és szolgálati körülményeinek javítása, a 

roma kisebbség hazai és európai integrációjá-

nak támogatása, részvételük segítése a hazai és 

nemzetközi rendvédelmi képzésekben, valamint 

a nemzeti és nemzetközi társszervezetekkel való 

együttműködés. VG

Évről-évre egyre több roma fi atal választja a rendvé-

delmi szakmát. Ez egy olyan kezdeményezésnek is 

köszönhető, amely 2006-ban indult Budapesten. Az 

Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egye-

sület egy EU-s támogatásnak köszönhetően most 

még több fi atalt tud segíteni. Az egyesület bemutatko-

zójának a Rácz Gyöngyi Közösségi Központ – Újpesti 

Cigány Közösségi Ház adott otthont február 19-én. 

Rendőrnek lenni jó
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Idén januárban, Deteken történt az a szörnyű 

eset, amikor valaki agyonvert egy kiskutyát és 

az erről készült felvételt még meg is osztotta 

egy közösségi portálon. A felháborodás orszá-

gos volt, korábban soha nem létező mértékű 

összefogás kezdődött az állatkínzás ellen, a 

törvények megerősítéséért. Január 19-én az 

Állatmentő Liga, az Állatmentő Szolgálat Ala-

pítvány és a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi 

Egyesület kezdeményezésére egy országos 

állatvédelmi szövetség megalakításának meg-

beszélésére gyűltek össze a hazai állatvéde-

lemben tevékenykedő bejegyzett civil szer-

vezetek az újpesti városházán. 26 szervezet 

csatlakozott a szövetséghez. Olyan új típusú, 

etikai és szakmai szabályokat tartalmazó, ha-

tékony és felelős állatvédelmi hálózat jött létre, 

mely Magyarországon korábban soha nem lé-

tezett. Akkor döntöttek arról is, hogy február 

20-ára tüntetést szerveznek az állatvédelmi 

törvény szigorításáért. A szervezők által Kö-

vér Lászlónak címzett törvényjavaslat a mos-

tani két év börtönbüntetés helyett hárommal 

szankcionálná az állat elűzését, elhagyását,  

A szombati tüntetésen 

Pataki Gábor, az 

Állatmentő Liga elnö-

ke, az Újpesti Állatvé-

delmi Járőrszolgálat 

vezetője, a tüntetés 

egyik szervezője így szólt a jelenlévőkhöz:   

– Köszönöm, hogy eljöttetek, mert van 

egy kis adósságunk. Nem sok, csak úgy 

33 ezer évnyi. Akkori ugyanis az a lelet, 

melyet régészek találtak, s amely azt bi-

zonyítja, hogy akkortájt kezdődött a kutya 

háziasítása. Akkor sikerült az embernek 

maga mellé állítania a farkast, amely in-

nentől fogva testőre, segítője, munkatársa, 

s olyan hű barátja lett, aki mindent meg-

tesz gazdájáért. Eltelt 33 ezer év, de mi, 

emberek, még mindig nem viszonoztuk 

ezt az ember leghűségesebb négylábú 

társának. Nem védjük meg őt, hagyjuk, 

hogy elvetemült, beteg egyének bántsák, 

kínozzák, vagy akár meg is öljék. S tehetik 

ezt szinte büntetlenül. Követeljük, módo-

sítsák az állatvédelmi törvényt úgy, hogy 

az állatkínzók mindenképpen börtönbün-

tetést kapjanak. Legyen ez a nap a válto-

zás napja! Börtönt az állatkínzóknak! 

EGYÜTT A TISZTÁBB 

ÚJPESTÉRT!

A város vezetése számos in-

tézkedéssel támogatja azokat 

a kutyabarátokat, akik tekin-

tettel vannak az újpesti közösség minden tagjára.

Három éve indult és egyre népszerűbb az 

Újpest Önkormányzata által életre hívott nem 

Nagy Dolog! kampány. A kezdeményezés célja, 

hogy a felelős állattartásra és városunk tiszta-

ságának megőrzésére hívja fel a fi gyelmet. A 

kutyapiszok összeszedése nem csak köztisz-

tasági kérdés. Ahogy otthoni környezetünket 

rendben tartjuk, ugyanúgy kell felelősséget 

viselnünk közösségi területeink iránt is. A köz-

területeken hagyott szemét nem csak hogy 

szabálysértés, de ellentmond az együttélés 

legalapvetőbb szabályainak is.

Börtönt az állatkínzóknak!
Közel 120 állatvédő, civil szervezet mint-

egy 8 ezer aktivistája, illetve szimpati-

zánsok, állatbarátok gyűltek össze feb-

ruár 20-án koradélután a Nyugati téren, 

majd vonultak át a Parlament elé, hogy 

petíciót nyújtsanak be a büntető tör-

vénykönyv módosítása érdekében. 

ha pedig az állattal különös kegyetlenséggel 

bánik valaki, tettét akár öt év letöltendő bör-

tönbüntetéssel is sújthatnák.

Horváth László országgyűlési képviselő, az 

Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 

tagja vette át az állatvédők petícióját, s arra 

tett ígéretet, hogy a parlament illetékes szak-

bizottsága szakértők bevonásával minél előbb 

megtárgyalja azt. Mint mondta, egy egészséges 

társadalomban nincs helye az állatkínzásnak, 

nincs helye a vandalizmusnak. Elengedhetetlen, 

hogy ne csak megfelelő törvények legyenek, de 

azok végre is legyenek hajtva.  P. J.

A demonstráción részt vett 

Wintermantel Zsolt, Újpest polgár-

mestere, aki maga is elkötelezett állatvédő. 

– Egy társadalom erejét az mutatja meg, 

hogy hogyan viselkedik a védtelenekkel. 

Büszke vagyok rá, hogy Újpest az állatvé-

delem tekintetében is élen jár. 2013-ban az 

országban nálunk alakult meg elsőként az 

Állatvédelmi Járőrszolgálat, melynek pél-

dáján ma már több kerületben is működik 

hasonló szervezet. Beindítottuk és sikere-

sen működik a felelős kutyatartást szorgal-

mazó „Nem nagy dolog” kampány, tízezer 

négyzetméternyi kutyafuttatót építettünk 

meg. A mai nap életünk egy olyan pillanata, 

amelyik igazi változást hozhat az állatvéde-

lemben, születhet egy olyan törvény, amely 

elrettentő erejű, s amely példás büntetést 

szab az elvetemült állatkínzókra. Szükség 

van erre, hogy minden ember megtanulja 

végre tisztelni azokat az élőlényeket, me-

lyek leghűségesebb társai a mindennapok-

ban – nyilatkozta a témával kapcsolatban.

A VÁLTOZÁS NAPJA 

Pataki Gábor átadja 
Horváth László 
országgyűlési kép-
viselőnek a petíciót
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ÚJPESTI SÉTA

Újpesti séta című rovatunkban arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sétáin-

kat nem mindennapivá tesszük: a megszokott útvonalakról letérve jobban 

megismerjük Újpestet. Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk!

Mesés hely
Újpesten sokan isznak kávét reggelente tarzanos bögréből. 

Jobb kedvük lesz tőle. Jó ránézni, aranyos a fi gura, vidám a 

színvilág, jobb íze lesz a kávénak. A napnak. Főleg most, hogy 

jön a tavasz és már nem feltétlenül kell a szobában kávézni, 

kimehetünk a szabadba is. Rövidesen nyit a Tarzan™ Park.

Tarzan egy képzeletbeli alak, egy regény- és mesehős, aki egy angol főnemes fi a. 

Szülei helyett a majmok nevelték a dzsungelben. A róla elnevezett újpesti élmény-

központ ellenben nagyon is valóságos. Kalózhajójával és homokbányájával, csodála-

tos ligeteivel, dús lombú fáival rengeteg családot idevonz az egész ország területéről. 

Egy napra, vagy pár órára egy másik világba repít. Kikapcsol. A gyerekek külön-

böző tematikájú, érdekesebbnél érdekesebb játszószigetek között bolyonghatnak. 

Ott van a Picurvár, a nagy kedvenc, a Hintarét, ahol a kicsik csoportosan is hin-

tázhatnak, a Liándzsungel, melyben a kapaszkodás és a mászás kerül előtérbe. A 

zenei hangoktól gazdag Zengőerdő egy igazi kuriózum a felnőtteknek is, a gyere-

kek kedvence pedig a Placcs Placc, ahol minden a víz szeretetéről szól. 

A játékszigetek eszközeit úgy alakították ki, hogy azok mindamellett, hogy 

elősegítik az idegrendszer fejlődését, a gyermekeknek barátságos környezetben 

biztosítanak mozgáslehetőséget a korosztályuknak megfelelően. Az élmények 

mellett nem lehet fi gyelmen kívül hagyni a park fejlesztő, jótékony hatásait. A 

mászással, csúszással, kapaszkodással, lengéssel, hintázással, ugrálással, a 

hely kiváló lehetőséget teremt, hogy a játék mellett a sikeres mozgás kivitelezé-

se is örömet okozzon a gyermeknek. 

Jön a jó hír azoknak, akik már nagyon várják a tavaszt! Hamarosan nyit a 

Tarzan™ Park, Budapest egyedülálló szabadtéri családi játszóparkja!  VG

Szezonnyitó hétvége: 2016. március 12–15. között

™

 

2016. ÉVBEN ÚJ NYITVATARTÁSI REND:

Márciusi nyitvatartás: 2016. március 12–15-ig és 19–20.: 10.00–17.00-ig

Tavaszi szünet: 2016. március 24–31-ig: 10.00–17.00-ig

Előszezon: április K-V: 10.00–18.00, május K-V: 10.00–18.00 

Főszezon: június H-V: 10.00–20.00,  július H-V: 10.00–20.00, augusztus 

H-V: 10.00–20.00 

Utószezon: szeptember K-V: 10.00–18.00, október K-V: 10.00–17.00, 

november: zárva

(2016. évben elő- és utószezonban a Tarzan™ Park hétfői napon zárva tart!)

A nyári időszakban a korábban megszokott 19 órás zárási időszakot meghosszab-

bították, így június és augusztus között már 20 óráig tartanak nyitva minden nap!

 

„A Tarzan™ Park olyan színtér, ahol a játszva fejlődés maradéktalanul meg-

valósul. A gyermekek a szabad levegőn játszva sajátítják el azon képes-

ségeket, készségeket, amelyek a zökkenőmentes tanulásukat, a mozgás 

korai megszeretését, az egészséges életmód kialakítását segítik elő.” 

 (Tóth Anett gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, közoktatási szakértő)

Az erről szóló tanulmányt itt olvashatják: http://tarzanpark.hu/assets/

pedagogiai_kiadvany.pdf

Az újpesti cseritis gyerekek a március 12-i megnyitón ingyen látogatják 

majd a parkot, melyről később részletesen beszámolunk!



K U L T Ú R A

O N L I N E  E L É R H E T Õ S É G E I N K :  W W W . U J P E S T . H U    |   T O V Á B B I  F O T Ó K :  F A C E B O O K . H U / U J P E S T . K A P O S Z T A S M E G Y E R     |   7

Szóló, duett, tercett, kvartett, kamarakórus. A Pécsi 

Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola adott otthont az újpesti műdalének-

lési versenynek, február 18-án.  

Kategóriánként három korcsoportban indultak versenyzők. Felcsen-

dültek virágénekek, históriás énekek, spirituálék, egyházi énekek, káno-

nok. A verseny végén, amíg a zsűri döntött, a Menzaminta Kft. aprósü-

teménnyel vendégelte meg a gyerekeket. 

A győztesek teljes listája megtalálható az ujpest.hu oldalon. 

Műdaléneklési 
verseny

A vetélkedő novemberben kezdődött. Az első 

körben a csapatok ellátogattak a Megyeri úti 

temetőbe és felkeresték Pécsi Sebestyén 

sírját, ahol virágot helyeztek el, mécsest 

gyújtottak, majd fotót készítettek és beküld-

ték a versenyre. Decemberben egy feladat-

lapot kellett kitölteniük, januárban pedig egy 

színes, látványos, mutatós tabló elkészítése 

volt a feladat. 

A fotókat és a tablókat az iskolában állítot-

ták ki. 

A nyertesek listája megtalálható az ujpest.hu 

oldalon. 

Online is művelten 
A műdaléneklési versenyhez hasonlóan az újpesti online műveltségi ve-

télkedő eredményhirdetését is a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tartották, február 18-án. 
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Viszlát tél, 
helló tavasz! 
Így búcsúztatták a telet az újpesti iskolások. Egész feb-

ruárban mindenhol jelmezbe öltözött diákok igyekez-

tek elűzni a hideget és köszönteni a várva várt tavaszt. 

A beküldött képeik mindenkiben felidézik a régi iskolai 

farsangok hangulatát. 

G A L É R I A

DIÁKOK KÉPEKBEN



 
Nyolcéves az 
Adorate Kórus
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Az Adorate Kórus 2008. febru-

ár 9-én alakult, a reneszánsz éve 

gondolatából táplálkozva. Egy 

megújuló, de egyben a régi alapo-

kon nyugvó kórus létrehozása volt 

a fő cél. Sikerült. 

Alapítói újpesti, zenekedvelő és -művelő 

amatőrök. Jelenleg körülbelül harminc tag-

ja van, túlnyomó többségük újpesti, illetve a 

szomszédos kerületekből csatlakozott az együt-

teshez. A kórus Újpest Önkormányzatának tá-

mogatásával rendszeresen ad koncertet város-

unkban is. Legutóbb február 20-án, szombaton 

a Városháza Dísztermében léptek fel. 

(A koncert megtekinthető az ÚKTV pénteki 

adásában.)

Fehívjuk betegeink 
fi gyelmét, hogy a

GÖRGEY ARTÚR UTCAI

SZAKRENDELŐBEN 
működő fül-orr-gégészeti 

és audiológiai
 szakrendelésünkön

 mindenkinek

INGYENES 

HALLÁSVIZSGÁLATOT
 biztosítunk!

Nagyothalló betegeink 70%-os 
támogatással kaphatnak 

személyre szabott 
hallásjavító készüléket.
Elemek kedvezményes 

áron vásárolhatók. 

Rendelési idő: 
a hét minden munkanapján

Érdeklődni és bejelentkezni az 
alábbi telefonszámokon lehet.

Tel.: 369-47-77, 
06-70-418-5170

Tamatika Kft.

Ismét telt ház 
az Újpest 
Színházban
Telt házas nézőtér fogadta a HADART Színház társulatát 

február 20-án, az Újpest Színházban. Moravetz Levente 

Őrületek tornya című előadására már jó előre minden 

jegy elkelt, a darab pedig osztatlan sikert aratott.

Nem csoda. Szereposztása már szinte előre garantálta a jó hangula-

tot. Főszerepben: Straub Dezső és Mérai Katalin. A Csuka család tagjai: 

Végh Judit, Szabó Mátés és Seres Dániel. Gézát, a közös képviselőt 

Háda János, Zsófi t, a szomszédasszonyt Laurinyecz Réka és Klárát, az 

ingatlanügynököt Zakariás Éva alakította.
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2016. március 12-15.

10.00 – 17.00-ig

MÁRCIUSI NYITVA TARTÁS:
2016. március 19-20. • 10.00 – 17.00-ig
2016. március 24-31. • 10.00 – 17.00-ig

1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

www.tarzanpark.hu

SZEZONNYITÓ

HÉTVÉGE!

ÓRIÁS  KALANDOS  BIZTONSÁGOS

ÚjpestKártyával 
25% KEDVEZMÉNY 1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18.   •  Tel.: 06 1 696 1641

www.haloujpest.hu

NŐNAPI AKCIÓ
2016. március 8-án 
minden hölgy vendégünk

25% kedvezménnyel válthatja meg napijegyét, 

továbbá a wellness kiegészítő jegy

50% kedvezménnyel vehető igénybe részükre!

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

A legnagyobb szám az Alkotmányban a 

NIVRAM koncert volt, ami Újpest legnépszerűbb 

zenekarát jelentette. Különösen a dobost, a Ko-

vács Jocót szerette nagyon a közönség. Egyé-

niség volt és nagyon tudott dobolni! A koncert 

kezdetekor, amikor felmászott a szerelés mellé 

a kis dobogóra, jött a hang a nézőtérről: „ki a vi-

lág legjobb dobosa?” A közönség kórusban vá-

laszolt: „a Joci!” És közel jártak az igazsághoz!

Mindenki tudja, hogy Szörényi Levente a 

Könyvesben érettségizett 1963-ban. Aztán 67-

ben, amikor az Alkotmány műsorán szerepelt az 

Ezek a fi atalok című fi lm, Szörényi Levente óriá-

si képe nézte Újpestet az Alkotmány homlokza-

táról. Tetszett. Élveztük. Büszkék voltunk rá! 

A Szabadság legemlékezetesebb bulija a 

Bergendy-matiné volt, a második részben 50 

perc Koncz Zsuzsával. 

A Fény mozival búcsúzom: akkor már „vasár-

napi apuka” voltam és hétvégenként találkoz-

tam a fi ammal. Vidéken éltem. Hova menjünk, 

tanakodtunk egy vasárnap délelőtt, 1978-ban. 

Nézzük meg a Fényben az Akit buldózernek 

hívnak című Bud Spencer-fi lmet. Nekem a vége 

előtt jóval el kellett jönnöm, mert indult a távol-

sági busz. A fi am a nézőtéren maradt, én meg 

mentem az Engels térre, elérni a buszt. Rossz 

érzés volt, neki is, nekem is. Sose felejtem el.                                             

 RÉTI JÁNOS              

Ha nagyon akarom, még ma is hallom az új-

pesti mozik felcsapódó székeinek lármáját, 

amikor beáramlottak a nézők, mert kinyílt az 

ajtó. Mindenki a helyét kereste és igyekezett 

jól helyezkedni. Jött a híradó, azután a fi lm. 

Eleinte normál méretben, azután már széles 

vásznon. Az egyikben varietéműsort is adtak a 

híradó és a fi lm között, és ott volt kerthelyiség. 

A minap elsirattam Újpest kórházait, most meg 

az fáj, hogy nem maradt mozi Újpesten! Pedig 

volt. Négy is: a Fény, az Alkotmány, a Szabad-

ság és a Tündér.

A Fény és az Alkotmány a legújabb fi lmek-

kel, a Szabadság meg a Tündér utánjátszó volt. 

A Tündérbe szinte sose jártunk, nem is tudom, 

hogy járt-e oda valaki egyáltalán.

A Szabadság forgalmát leginkább annak 

köszönhette, hogy volt kerthelyisége. Nyáron 

kellemessé tette a mozizást és voltak ott kis 

varietéműsorok a nagyfi lm előtt. Meg a Köny-

ves ott tartotta néhány ünnepélyét, mert csak a 

Tavasz utcán kellett átmenni.

Széles 
vásznon

TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT A Fény „fi lmszínház”, az egykori Apolló, az 

Apolló ház gyomrában volt, szó szerint, mert a 

tetőszerkezete beleemelkedett a ház földszint-

jébe. Ez kicsit furcsává tette belül az épületet, 

de meg lehetett szokni.

 A házmesterlakás szobáján építéskor vág-

tak két kis lukat, amin át látni lehetett a fi lme-

ket, amikor beengedtek. A fi uk jó néhányszor 

behívott bennünket.

A mozi folyamatosan játszott, és folyamato-

san be lehetett menni. Volt nem egy olyan fi lm, 

aminek a végét előbb láttuk, mint az elejét.

Az Alkotmány volt a „zászlósmozi”, a kerület 

minden nagy, illetve fontos rendezvényét ott 

tartották. Oda jártak az iskolák – a Könyves 

is – nagy rendezvényeket tartani politikai ün-

nepségek idején. 

Az Alkotmány volt a 
„zászlósmozi”, a kerület 
minden nagy, illetve 
fontos rendezvényét 
ott tartották. Oda jártak 
az iskolák – a Könyves 
is – nagy rendezvé-
nyeket tartani politikai 
ünnepségek idején. 
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József Attila verse óta tudjuk, hogy „nem 

fog a macska egyszerre kint s bent egeret”, 

de kivételek persze mindig vannak. Holly-

woodban a Coen testvérek képviselik ezt az 

anomáliát – részesei is a rendszernek, meg 

nem is. Több mint 30 éve készítik fi lmjei-

ket, és egy pillanatra sem hagyták magukat 

beskatulyázni. Forgattak vígjátékot (Arizo-

nai ördögfi óka), szatírát (A nagy Lebowski, 

Hollywoodi lidércnyomás), fekete komédiát 

(Fargo), westernt (A félszemű), drámát (Egy 

komoly ember) és noirt (Az ember, aki ott 

se volt), de minden fi lmjük kilóg a válasz-

tott műfajból. Szeretnek kísérletezni, letérni 

a kitaposott ösvényekről – a saját fejük és 

nem a közönség elvárásai után mennek. A 

fi lmvilág legnagyobb elismerését, az Oscart 

is úgy zsebelték be a Nem vénnek való vi-

dékért, hogy semmit nem adtak fel a stílu-

sukból.

Csoda-e ezek után, ha hívó szavukra egy-

mást ölik a sztárszínészek, hogy bekerül-

hessenek az aktuális Coen-produkcióba? 

Új fi lmjük, az Ave, Cézár is elképesztő 

társulattal támad: George Clooney-tól 

Scarlett Johanssonon át Josh Brolinig ter-

jed a névsor, de feltűnik Channing Tatum, 

Tilda Swinton vagy Ralph Fiennes is. A 

sztárparádé persze indokolt, hiszen maga 

a történet is Los Angelesben, Hollywood 

aranykorában, az 50-es években játszódik. 

Főszereplője egy úgynevezett „intéző”, aki 

a fi lmstúdiók megbízásából a színészek 

szakmai és magánéletét felügyeli, így a 

legnagyobb sztár eltűnésekor is neki kell 

akcióba lépnie.

Az Ave, Cézárral sem tagadták meg ma-

gukat a testvérek: úgy élcelődnek az ame-

rikai fi lmiparon, hogy közben szeretettel 

tisztelegnek is előtte. BS

FILMAJÁNLÓ

Legyél szép, jó, 
kedves és okos
A  nagysikerű Hókirálynő című előadás után a Noir 

Színház rövidesen új meglepetéssel várja az újpesti 

közönséget. Március 26-án, 15 óra 30 perctől az Új-

pest Színházba érkezik a Hamupipőke. 

A klasszikus mese színpadi feldolgozása a fi atal Hamupipőke törté-

netét meséli el, aki szülei halála után mostohaanyjával és annak két 

lányával él kiszolgáltatott szolgasorban. Bár a legmegalázóbb feladato-

kat bízzák a fi atal lányra, és cselédként tartják a háznál, Hamupipőke 

nem adja fel a reményt, és mindig édesanyja utolsó szavai lebegnek a 

szemei előtt: „légy bátor és kedves.” Amikor a királyi udvar meghívókat 

küld szét, hogy a fi atal hercegnek menyasszonyt találjanak, Hamupi-

pőke reménykedni kezd, hogy ő is rátalálhat a boldogságra. Gonosz 

mostohaanyja azonban megtiltja, hogy részt vegyen a bálon. Ám ahogy 

a mesékben az lenni szokott, a segítség sem várat sokat magára: egy 

varázslatos tündér segítségével örökre megváltozik a fi atal lány élete...

Egy újabb 
vallomásAve, Cézár!

Garaczi László: 

Wünsch híd

Magvető kiadó, 2015

160 oldal

2015-ben jelent meg a Magvető Ki-

adó gondozásában Garaczi László 

A Wünsch híd című kötete, mely az 

Egy lemur vallomásai című sorozat 

(Mintha élnél, Pompásan buszozunk, 

Arc és hátraarc) negyedik darabja. 

„Van egy titokzatos híd a Városligetben a Hő-

sök tere és a tó között. Erre járt a földalatti, a 

síneket betemették, néhány méternyi földön ível 

át a gyaloghíd. Céltalan kerülő az ég felé, emléke 

a nincsnek. Garaczi László mára már klasszikus 

lemur-sorozatának újabb emlékezetes része 

erre jár” – olvasható a könyv fülszövegében. „Az 

elbeszélői hang egyszerre naivan gyermeki és 

a vénnél is vénebb; a folyamatos múlt intenzív 

jelenléte alakítja-tagolja ezeket a kisprózai mes-

terfutamokat. A regény apró elemekből épül fel 

és az egész árnyéka a hiányt rajzolja ki. Garaczi 

közelről pillant az emlékezet és a felejtés tárgya-

ira, megfi gyeli a múltat, leírásai az érzékeinkre 

hatnak. Ennek az írásművészetnek ízei vannak, 

mégsem hangulatpróza.”  T. E.

Hamupipőke / Gaál Mónika

Herceg / Illyés Viktor

Mostoha / Weisz Ildikó

Anasztázia / Dömök Edina

Drizella / Takács-Kiss Zsuzsanna

Tündér / Veréb Dia

Hopmester / Harcsik Róbert

Mesélő / Siménfalvy Ágota

Koreográfus: Kósa András

Hangmérnök: Csutorás Bánk

Díszlet: Iványi Árpád

Jelmez: Veréb Dia

Producer: Fábián Géza

Rendezte: Iványi Árpád
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Rendőrségi hírek
KÉT DOHÁNYBOLTBÓL LOPOTT, 

NÉV SZERINT KERESIK

Először készpénzt, majd a másik helyen a riasztót kiiktat-

va dohányt és szeszesitalt is elvitt az a férfi , akit nevének 

közzététele mellett keres az újpesti rendőrség.

A 37 éves férfi  először február 21-én délelőtt tért be 

az egyik újpesti dohányboltba, ahonnan készpénzt lopott. Ezt követően kb. fél óra 

múlva bement egy másik dohányüzletbe, ahol kiiktatta a riasztót és úgy látott 

„munkához”. Innen szeszesitalt és dohánytermékeket vitt el. 

A rendőrség nevét és személyleírását is közzétette hivatalos oldalán: Topa Jó-

zsef körülbelül 190 centiméter magas, körülbelül 90 kilogramm súlyú, arca ová-

lis. Haja barna színű. A férfi  a bűncselekmény elkövetésekor sötétszürke színű 

„pufi dzsekit” viselt, amelyen mellmagasságában egy piros színű csík volt, szürke 

színű nadrágot és fekete színű bakancsot viselt.

Az újpesti rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Topa Józsefet felismeri, 

tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval ren-

delkezik, hívja a 06-1 231-3400/140 vagy a 06-70-370-4857 telefonszámot, 

vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 

06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, vagy tárcsázza a 107-es, vagy a 

112-es segélyhívók egyikét.

 police.hu/moa

KÁBÍTÓSZER A KOCSIBAN

Közúti ellenőrzés során találtak kábítószert az újpesti rendőrök egy 39 éves 

dunavarsányi férfi  kocsijában – adta hírül a hirado.hu. A járművet közúti ellen-

őrzésen állították meg, kábítószer-kereső kutya segítségével vizsgálták át. A 

64,2 gramm kábítószergyanús anyagon kívül kábítószer fogyasztásához hasz-

nált eszközöket is találtak, az ismeretlen anyag az előzetes szakvélemény sze-

rint heroin. Újpesten az önkormányzat és a rendőrség együttműködve lép fel a 

drogfogyasztás (és terjesztés) ellen, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum március 

10-ére szervezett, szülőknek szóló tájékoztatója is ezt a célt szolgálja. 

 hirado.hu/moa

LIFTEKBEN PRÓBÁLT 

LOPNI, ELKAPTÁK

Három különböző lépcsőház liftjében lopott 

az a férfi , akit nem sokkal ezután a villa-

mosmegállóban kaptak el az újpesti rend-

őrök.

A harmincéves férfi  február 17-én reg-

gel 9 óra után az egyik Erzsébet utcai ház 

liftjében próbálta meg kivenni utastársa 

kabátzsebéből a pénztárcáját. A sértett ezt 

észrevette és megfogta a férfi  kezét, aki ez-

után kirántotta csuklóját a sértett kezéből, 

majd elmenekült a helyszínről.

10 óra körül újból próbálkozott, ezúttal a Virág utcában, ahol már sikerrel járt. 

Szintén a felvonóban emelte ki a sértett kezében lévő szatyorból annak pénztár-

cáját a benne lévő készpénzzel és személyes irataival együtt, majd elmenekült. 

Körülbelül fél óra múlva a Rózsa utcában bukkant fel ismét. Itt a liftbe beszállva 

egy nő táskáját akarta elvenni, de az nem hagyta, ám a tolvajnak mégis sikerült 

megszerezni a kiszemelt pénztárcáját, amivel elmenekült.

A rendőrök kicsivel 11 óra előtt fogták meg a Tél utca-Pozsonyi utcai villamos-

megállóban, majd előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi nek többek 

között rablás miatt is felelnie kell. police.hu/moa

´ ´´ ´

´ ´´ ´

´ ´´ ´

´ ´´ ´

´ ´´ ´
´ ´́ ´
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Tótka: Kötelező kijutnunk az olimpiára

Afrikában folytatja a fel-

készülést.
 – Teljesen elégedett vagyok a téli felkészü-

léssel, edzőm, Hűvös Viktor szerint ott tartunk, 

ahol tartanunk kell – nyilatkozta a világbajnok. 

– Nagyszerűen halad a munka, és tudom, 

hogy a kitartás, az izzadás kamatozni fog a 

versenyeken. Már alig várom az első vízre 

szállásunkat, hiszen otthon csak az edzőter-

mekben edzhettünk.

Tótka Sándor az edzőtáborról elmondta, 

hogy Dél-Afrikában az első héten a szokásos 

mederben folyik a munka, fokozatosan kapják 

majd az egyre nagyobb terhelést.

– Végre ismét egy hajóban evezhetek Mol-

nár Petivel, elmondhatom, már hiányzott a 

közös munka. Párosunkról csak annyit mon-

dok, a világbajnokság után éreztem, hogy ez a 

kettős beérett. Ősszel a sevillai edzőtáborban 

összeültünk, sokkal erősebbnek éreztem a pá-

rosunkat. Bátran kijelenthetem, nagyon nagy 

dolgok elé nézünk.

A sport mellett Sándor nem feledkezik meg 

a tanulásról sem. Persze nehéz – különösen az 

olimpia évében – összeegyeztetni a dolgokat, 

de elhanyagolni nem szeretné a tanulmányait. 

– Fontosnak tartom a tanulást, két diplo-

mát és nyelvvizsgát szeretnék elérni, hogy a 

civil életben is el tudjak helyezkedni, ami azért 

remélhetőleg még sok év múlva lesz, hiszen 

több olimpiai ciklusban is gondolkodom. Idén 

természetesen Rió van a fókuszban, ezért 

most csak minimális tárgyat vettem fel az 

iskolában. Reggel, délben és este is csak az 

olimpia jár a fejemben, ilyenkor nincs sok idő 

a tanulásra.

S P O R T

Gál Csaba labdarúgóedzői pályafutá-

sa 2006-ban kezdődött, amikor felvételt 

nyert a Testnevelési Egyetem testneve-

lői-edzői szakára. A kötelező szakmai 

gyakorlat után került az UTE labdarúgó-

szakosztályához  2006 telén.  Jelenleg ő 

az UTE Labdarúgó Akadémia scouting 

(játékos-megfi gyelő) hálózatának vezető-

je, és az U14-es korosztály edzője.

– Pedagógusként másként áll a gyerekekhez, mintha 

csak szakmailag lenne képzett edző?

– Nagyon hosszú éveken át tanultam az egyetemen, 

pedagógus is vagyok, és iskolában is oktattam négy 

éven keresztül. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül 

válik jó edzővé, aki jó labdarúgó volt, és természetesen 

fordítva is igaz a megállapítás. Az utánpótlásban érteni 

kell a játékosok nyelvét is. A pedagógiai tudás segít a 

személyiségtípusokat felismerni. 

– Volt olyan játékosa, akiről más lemondott, mégis ki 

tudta hozni belőle a legtöbbet?

– Nevet nem mondanék. De akadt olyan, akivel egy 

éven át dolgoztam, és sikerült nála elérnem, hogy mér-

kőzéseket döntsön el. Ő rúgta például a büntetőket, mert 

mentálisan stabil, kiegyensúlyozott volt. De ő volt az a 

játékos is, akivel sokat, nagyon sokat kellett beszélgetni, 

mert a mi munkánk arról is szól, hogy tudjunk beszélgetni 

a játékosainkkal. Sajnos azt hozzá kell tennem, hogy a mai 

fi atalok nem tudnak kommunikálni, sem a pályán sem pe-

dig a civil életben. Nekünk edzőknek még fontosabb, hogy 

beszélgessünk velük, mert hiszek a szavak erejében.

– Az edzői hivatásában mit tart leginkább szem előtt?

– Számomra a legfontosabb a következetes-

ség. A következetesség, úgy tapasztaltam, segíti a 

csapatösszetartozást is, és ha a társaság csapattá válik, 

akkor ez a pályán, a játékban is megmutatkozik. 

– Decembertől a játékosmegfi gyelő-hálózat vezetője. 

Hogyan történik a játékosok felkutatása?

– Minőségi játékosokban fejlődnünk kell, ez tény. Azt 

kell megérteni, hogy egy „C” típusú játékosból nem tu-

dunk „A” típusú játékost képezni. Ennek érdekében egy 

olyan szervezeti rendszer kialakításán dolgozunk, amivel 

Magyarországot felosztottuk  egy  déli- és egy észak-ke-

leti régióra. A vidéki megfi gyelők a nagyobb korosztályt 

monitorozzák, míg a kisebbeket Budapestről és az agg-

lomerációból várjuk. Szeretnénk a tehetséges játékoso-

kat az Újpest kötelékében látni. (gergely)

Négy érem 
egy hétvégén

Tótka az olimpiai céljait is kendőzetlenül fo-

galmazta meg.

– Ha abból indulok ki, milyen jó volt tavaly a 

páros, és hogy most egész más szinten kezdjük 

a munkát, nehéz lesz minket legyőzni. Persze, tu-

dom, előttünk állnak még a hazai válogatóverse-

nyek. De ha világbajnokként nem tudunk nyerni, 

nem érdemeljük meg az olimpiai indulást.  (GG)

Nehéz lesz legyőzni a pá-

rosunkat – ígérte Tótka 

Sándor, az UTE világ-

bajnok kajakozója. Már 

túl van a hazai alapozó 

edzéseken, jelenleg Dél-

Legfontosabb a következetesség

Az elmúlt napokban 

az UTE birkózói sok-

felé jártak, és ahol 

szőnyegre léptek, ér-

meket szereztek a 

versenyeken. A felnőtt 

kötöttfogású versenyzők Dániában jártak, a 

Thor Masters-kupán. A válogatottkeret-tag 

Szabó László a 75 kilósok küzdelmében 

négy mérkőzést vívott, és végül egy vereség-

gel a harmadik helyen zárt. A 98 kilós Varga 

Ádámnak többet kellett birkóznia, Ádám hat 

mérkőzést vívott, és csak a döntőben szenve-

dett vereséget. Ezüstérmes lett.

A lila-fehér szakosztály női versenyzői 

szintén Skandináviában, közelebbről Svéd-

országban gyarapították érmeik számát. A 

Klippan Lady Openen vettek részt, ahol kadet 

korosztályban Nagy Bernadett ezüstérmet 

nyert. Az olimpiára készülő Németh Zsanett 

ezúttal halványabban teljesített, az ötödik he-

lyen végzett.

A hazai szőnyegről sem hiányoztak a lilák. 

Az U23-as kötöttfogású Országos Bajnokság-

nak Mogyoród adott otthont, ahol Bíró Péter 

66 kg-ban a bronzéremig menetelt. (g)

TÓTKA SÁNDOR

1994. július 27.

A 2014-es világbajnok-

ságon aranyérmes lett 4 

× 200 méter váltóban. A 

2015-ös gyorsasági ka-

jak-kenu világbajnoksá-

gon a K-2 200 méteres 

számban Molnár Péter-

rel lett aranyérmes.
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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, csütörtö-

kön: 10-től 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

Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők március 7-én, 

hétfőn 17-től 18-óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők 

március 7-én, hétfőn 18-tól 19-óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Buda-

pest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati képviselő március 14-én, hétfőn 17-től 

18 óráig, tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Má-

ria, Bartók Béla önkormányzati képviselők március 8-án, kedden 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. 

Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő március 

28-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (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 Bp., 

Szent László tér 7. Tel.: 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.  

VALÓDI NEMZETI KONZULTÁCIÓ

„Mi meghallgatjuk az Ön véleményét” címmel rendezvénysorozatot indítunk, melynek keretében 

aktuális kérdésekről beszélgetünk az Újpesti Önkormányzat jobbikos képviselőjével, bizottsági tagjaival, meghívott 

vendégekkel. Februári témánk: az oktatás helyzete. Eredményes nevelés, oktatás folyik az újpesti iskolák-

ban? Szükség van-e intézményfenntartó központokra, vagy a volt SZDSZ által képviselt teljes liberális oktatás a 

megoldás? A jobbik javaslata: nemzeti oktatáspolitika. Jöjjön el, mondja el a véleményét Ön is!

Időpont: 2016. február 19. (péntek), 17 óra. Helyszín: Jobbik Iroda, 1046 Bp., Szent László tér 7.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Jobbik Újpesti Szervezete és Pajor Tibor önkormányzati képviselő.

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!

LÁMPÁS KLUB A VÁROSHÁZ PINCÉBEN MINDEN HÓNAP UTOLSÓ CSÜTÖRTÖKÉN. 

Február 25., 18 órától: „Cifraszűr és trágyaborítás, avagy a politika és bulvár különös házassága.”  

Vendégünk SALLAI RÓBERT BENEDEK (SRB), országgyűlési képviselő. Klub 14, Újpest, István tér 14. A részvétel ingyenes!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütörtökén 

17 órától a Homoktövis Általános Iskolában (1046 Bp., Homoktövis u. 100.)

Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-től 18 óráig. Hely-

szín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében. A fenti fogadóórákra előzetes bejelentke-

zés szükséges a 06 1 369 4205 vagy a 06 20 419 7869 telefonszámon!

Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-től 18 óráig. Helyszín: 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.) Előzetes bejelentke-

zés és időpont egyeztetés a 06 30 400 9297 telefonszámon lehetséges!

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökjén (március 3-án) 

13 órától a Képviselői Irodában (IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház) a 4. emelet 418-as szobában. Bejelentkezés 

vagy más időpont megbeszélése a 06-30-458-9929-es telefonszámon.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Március 10-én és március 24-én, 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat – tanácsadás – igénybe-

vételére van lehetőség előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 30/458-9929-es telefonszámon lehet. 

Helyszín: Képviselői Iroda; IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház). Horváth Imre országgyűlési képviselő

KÉPVISELŐI KLUB

Képviselői Klub, „nyitott iroda” lesz február 26-án, pénteken 14 és 18 óra között (érkezhet ezen idő alatt 

bármikor.) Várom azokat az érdeklődőket, akik szeretnének beszélgetni, véleményt mondani, javaslatot tenni, poli-

tizálni, a kerület, a világ dolgairól társalogni. Helyszín a Képviselői Iroda, IV. Kiss Ernő u. 3. (a P+P Irodaházban) 4. 

emelet, 418-as szoba. Barátsággal, Horváth Imre országgyűlési képviselő

KÉZIMUNKA SZAKKÖR

A Kézimunka Szakkör következő találkozója – a részvétel ingyenes – március 3-án, 10 órától lesz. Cím: IV. ker., 

Kiss Ernő u. 3. (a P+P Irodaházban) 4. emelet 449-es szoba. Foglalkozásunkon kokárdát fogunk készíteni. Ha egy 

jó társaságot keres, ha kedvtelése a kézimunkázás, vagy ha csak érdeklődik, és most szeretne ezzel a hobbival 

megismerkedni, várjuk egy jó hangulatú, családias délelőttre, ahol köthetnek, hímezhetnek, horgolhatnak is! Ha 

kérdése van, hívhatja a 30/458-9929-es telefonszámot. A szakkör szervezői nevében, Kalina Éva 

A Demokratikus Koalíció Újpesti Szervezete tájékoztatja a lakosságot, hogy irodánk minden kedden 

15 és 18 óra között és minden szerdán délelőtt 10 és 12, délután 14 és 18 óra között nyitva tart. 

Várunk minden érdeklődőt. Telefon: 06 70 347 1040 Cím: 1042 Bp., Árpád út 19.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második hétfőjén 16 és 

19 óra között fogadóórát tart a DK Újpesti szervezete frakcióhelyiségében. Cím: 1042 Budapest, Árpád út 19. 

Bejelentkezés: 06 70 347 1040, e-mail: Budapest11@dkp.hu, dkujpest_hu.novodev.hu

LAKOSSÁGI FÓRUM

A Demokratikus Koalíció Újpesti Szervezete 2016. március 11-én, 17 órakor az Újpesti Polgár Centrum-

ban (1042. Budapest, Árpád út 66.) AZ OKTATÁS SZABADSÁGA címmel lakossági fórumot tart. Vendégünk 

Niedermüller Péter a Demokratikus Koalíció alelnöke, Európai Parlamenti képviselő és Arató Gergely volt 

oktatási államtitkár. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

FOGADÓÓRA

dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció) Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén, 

17 és 18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat (1046 Bp., Hajló u. 42-44.)

Ingatlan eladó
� Újpesten eladó családi ház, Baross u 76/b, 429 m² 

telek. 120 m²-es, 4 szobás, összközműves, tehermentes, 

65% bővíthető. Ép. 1960, sarokház, melléképület, pince. 

I. á.: 37.2 M Ft. Tel.: 06-70 318-6359

� Újpesten, Bajza József u. 59. alatt, kétgenerációs csa-

ládi ház eladó. Saroktelek, 1986-os ép., 120 m² + 24 

m² tetőtér, kis ház, 40 m² szuterén. I.á.: 72 M Ft, 550 m² 

telek. Tel.: 06-70 318-6359

� Magánszemélytől eladó 71 m²-es, 2,5 szobás, klímás, 

panorámás nyolcadik emeleti panellakás Újpest köz-

pontjában. Kulturált lépcsőház és lakóközösség, kiváló 

közlekedés, minden a közelben. Csak magánszemélyek 

hívását várom. Irányár: 16,4M Ft Érd. 06-30 6990123

Oktatás 

� Matematika-, fi zika-, és kémia-korrepetálást vállalok, 

házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

� Matematika-, és fi zikatanítás általános és középisko-

lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz 

megyek! Tel.: 06-20 959-0134

� Matematika-, fi zika-, kémiaoktatás, korrepetálás ál-

talános- és középiskolásoknak. Vizsgákra, érettségire 

felkészítés egyénre szabott, hatékony módszerekkel. 

Érdeklődni: 06-30 729-0564

Régiség

� BOROSTYÁN-KORALL ÉKSZEREK felvásárlása 30.000 

Ft-tól 300.000 Ft-ig/db! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 

Ft-tól. Régi bútorokat, festményeket, Herendi, Zsolnay, 

Gorka, Hummel, Meissen, Kovács Margit dísztárgyakat, 

asztali-, fali-, álló- és karórákat (nem működőt is), bronz, 

fa és ezüst tárgyakat, képeslapokat, kitüntetéseket, 

érmét, pengőt, katonai eszközöket. Teljes hagyatékot 

készpénzért! Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. ker. Szent 

István Krt. 25. szentistvankrt25@gmail.com, tel.: 06-20-

914-0150

� Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. 

Készpénzért bútort, festményt, csillárt, porcelánt, órá-

kat, kerámiát, szőnyeget, könyvet, kitüntetést, jelvényt, 

katonai és háborús tárgyakat, bizsut, borostyánt, hír-

adástechnikát, CD-DVD-t, hanglemezt, ezüst tárgyakat, 

ékszert, alpakkát. Pintér Nikoletta, tel.: 06-1 466-8321, 

06-30 973-4949

� Bélyeget, papírt és fémpénzt, papírrégiséget, 

könyveket, porcelánt, kitüntetést, egyéb régisé-

get vásárolunk és aukcióra átveszünk. Cím: VI. 

Andrássy út 16. Nyitvatartás: H-SZ: 10-17-ig, P: 

10-19-ig. Tel.: 317-4757

Eltartás

� Életjáradéki szerződést kötne megbízható, diplomás, 

egzisztenciával rendelkező középkorú hölgy. Havi életjá-

radék, igény esetén segítségnyújtásra a mindennapok-

ban nyugdíjasok számára. További tájékoztatás: 06-70 

540-0114

Szolgáltatás

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU,

22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 

javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 

hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év ga-

ranciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 

06-70 550-0269

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-

munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvé-

delmét, fényezését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

� Nyugdíjas asztalos munkát vállal, javítást is. Fiókcse-

rék, szekrénypántok cseréje, székjavítás. Tel.: 06-70 

234-7759, 06-1 306-2023

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület
Újpestért
Egyesület

Állást kínál

� A Családi Ingatlan Centrum IV. kerületi irodájába 

ingatlanreferenst keresünk. A betanulási idő alatt 

fi zetést biztosítunk. Ha felkeltettük érdeklődését, 

fényképes önéletrajzát az allas@csic.hu e-mail 

címre várjuk. 

Festmény

� 19-20. századi magyar és régi külföldi festmé-

nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 

értékbecslés. Tel.: 06-30-949-29-00 E-mail: nemes.

gyula@nemesgaleria.hu. Nemes Galéria: 1024. Szil-

ágyi Erzsébet fasor 3.

Köszöntő

Boldog 90. születésnapot kíván 

KÖLES JÁNOSNAK 

családja és barátai!



TOVÁBBI HÚSAKCIÓK

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC

és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai

2016. február 25. – március 2.

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél csak kedden sertéskaraj, 
sertéscomb, sertésoldalas és sertésdagadó 999 Ft/kg | sertéslapocka és 
sertéstarja 899 Ft/kg | hátsó sertéscsülök 799 Ft/kg | darált sertéshús 899 Ft/kg 
| házi sertészsír 499 Ft | házi parasztkolbász 1199 Ft | csirkeszárny 399 Ft/kg 
| csirkecomb 599 Ft/kg | csontos csirkemell 999 Ft/kg | csirkemáj 499 Ft/kg.
A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentesnél csak szerdán sertéscomb, 
sertéslapocka, sertéstarja és sertésdagadó 999 Ft/kg | sertéskaraj 1150 Ft/kg 
| hajdúsági lángolt kolbász 999 Ft/kg | füstölt csemegeszalonna 999 Ft/kg 
| tokaszalonna 999 Ft/kg.

A Nagycsarnokban Tomahatsch Bélánál koktélparadicsom 790 Ft/kg | 
eper 990 Ft/kg | gyökér 199 Ft/kg | sárgarépa 99 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél narancs 
199 Ft/kg.
A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye Kkt.-nál 
idared alma 198 Ft/kg | aszaltszilva 1980 Ft/kg. 

ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDENNAP ÜZEMEL. 

A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.

Vasárnap is várjuk kedves vásárlóinkat 7–14 óráig, 

délelőtt 10–12 óráig lufi hajtogató bohóc 

szórakoztatja a gyerekeket.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK

CSIRKEMELLFILÉ
Mátyás-Hús Kft.-nél csak kedden

1199Ft
/kg

999Ft
/kg

160Ft
/kg

SERTÉSOLDALAS
Kedves Hentesnél 
csak szerdán

PIAC-PLACC MINDEN SZOMBATON ÉS VASÁRNAP A DUNA-SÉTÁNYON!
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BURGONYA
Sárgarépa Kft.-nél

FEJESKÁPOSZTA
Tomahatsch Bélánál
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Újpest, ahogy az 
újpestiek látják!
Szeretsz fotózni? Örökítsd meg a város életét, 

hogy a te képed legyen „A hét fotója!” 

Várjuk az újpesti témájú fényképeket az ujpestifoto@gmail.

com címre. Technikai megkötések nincsenek, mobiltelefonos 

fotóval ugyanúgy lehet pályázni, mint profi  géppel készített kom-

pozícióval. (A nyertes műveket később akár ki is állíthatjuk, vagy 

felhasználhatjuk az Újpesti Sajtó Kft. kiadványaiban, ezért érde-

mes legalább 2 megabyte-os képfájlt küldeni.)

A hét képét vasárnap hirdetjük ki és tesszük közzé az Újpest-

Káposztásmegyer Facebook-oldalon, de akár ide, az Újpesti 

Napló soron következő számába is bekerülhet.
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Újpest a legjobb téma
Ezt mondják azok a fotósok, akik sorra küldik a jobbnál-jobb képeket 

Facebook-oldalunkra és az Újpesti Sajtó Kft. által kiírt fotópályázatra 

is. A képeket itt is bemutatjuk, így egyre többen látják Újpestet a fo-

tósok lencséjén keresztül. 

Laczkó-Magyar György a szerelem miatt költözött Újpestre. Amikor összeházasodtak 

feleségével, ide költöztek. Ennek 26 éve. Szerelem, otthon, Újpest. A három legfontosabb dolog 

György életében. Ő is, mint a többi, városunk iránt elkötelezett fotós, egyetlen napot sem hagyna 

ki, hogy ne készítsen képet Újpest valamely részletéről. Ezeket sokszor összenézi, összerakja, s 

a legjobbnak ítélt darabokat beküldi egy pályázatra. 2011-ben például az emlékezetes neonos 

képével, amit a Horváth Cukrászdában készített, első lett az Újpesti Sajtó Kft. által kiírt Élet-képek 

fotópályázaton. A Győri Fotóklub Egyesület pályázatán pedig az Újpesten készült pipacsos képé-

vel nyert, melyen a virág szála egy női arcra asszociál. A Farkas-erdő és a Szilas-patak közelében 

készítette. Sokat kirándul, járja a tereket, utcákat és számtalan természet adta csodát látogat 

fotós barátaival, a Sasszem Fotókörrel. Együtt minden könnyebb. 

KIHAGYHATATLAN PILLANATOK

A HÉT FOTÓJA

G A L É R I A


