
ÉPÜLŐBEN A PIAC 
Alig kezdődött el az új vásárcsarnok építése, 

már is nagy érdeklődés övezi. A polgi is folya-

matosan posztol, blogol, ír. Blogjából idézünk 

az 5. oldalon.

ÚJPESTI SÉTA-STAFÉTA
 „Városnézős-városmutogatós” játékra invitáljuk 

Önöket! Önök, kedves újpesti olvasóink, hogyan 

mutatnák be Újpestet egy turistának? Mi most a 

víztoronyról írtunk a 7.oldalon.

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2016. március 10., X. évf., 9. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU
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FELKÉSZÜLT A VÁROSGONDNOKSÁG 
A TAVASZRA
A Városgondnokság munkatársai folyamatosan 

városunk tisztán tartásán és zöldterületeinek 

gondozásán dolgoznak. Az évszakváltások min-

dig újabb feladatokkal járnak.  5.oldal

ES! MEGJELENIK MINDEN ÉHÉTEN! • 2016 márci s 10 X é f 9 s ám

ÚÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

ÚJPESTI NAPLÓ

ITTHON KÉSZÜLNEK TOVÁBB AZ OLIMPIÁRA
Véget ért a fl oridai edzőtábor, újra hazai környezetben készülnek az újpesti úszók. Decemberben a BVSC-től klubunkba igazolt 

Kapás Boglárka, aki lényegre törően mondta el a véleményét az eddigi lila-fehér edzésekről és a felkészülésről. 13. oldal

Tisztelet 
a hősöknek! 

Írásunk a 2. oldalon

Emlékezzünk 

Március 15., 11 óra

Petőfi  szobor 

(Deák Ferenc és

Rózsa utca 

kereszteződése.)

az 1848-as 
szabadságharc

hőseire!
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Vannak napok,
amiket sosem felejt el az ember. Tudja, 

érzi, ez most egy olyan nap, ami örök em-

lék marad. Beleég a retinámba, ahogy a 

kislányom ragyogó arccal újságolja: Anya, 

elindult a karrierem, majd büszkén, szé-

pen artikulálva, hangosan szavalni kezdi, hogy: „Vannak 

napok, melyek nem szállnak el, /De az idők végéig megma-

radnak,/Mint csillagok ragyognak boldogan/S fényt szórnak 

minden születő tavasznak…”A márciusi ifjak miért csak 

férfi ak? A lányok mit csináltak akkor? – kérdi a vers végén.

Először Juhász Gyulára gondolok. Milyen jó lett volna is-

merni őt, vagy bárkit a Nyugatosok közül, bárkit a régi na-

gyok közül. Aztán arra gondolok, hogy ezt a napot sosem fe-

lejtem el. A lányom büszkeségét, hogy szerepelhet az iskolai 

ünnepi műsorban. A március 15-e a kedvenc ünnepem, 

mondja boldogan, mert azt érzi, ez a szereplés mérföldkő 

az életében.  Honnan tudjuk, hogy ez egy olyan pillanat, egy 

olyan nap, egy olyan ember? Honnan tudjuk, hogy ez most 

fontos, meghatározó, sorsfordító, felejthetetlen?

Ha visszamehetnék az időben, de nem ismerném a ma-

gyar irodalmat, történelmet, és szembejönne velem egy 

sármos, barna, szakállas férfi , bemutatkozna, lehet, kezet is 

csókolna, és azt mondaná: Juhász Gyula vagyok, vajon meg-

érezném, hogy ez egy végzetesen nagy név, nagy ember, 

nagy idő? Vagy ha még régebbre mehetnék vissza, mondjuk 

egészen 1848-ig, mi lenne velem? Hol élnék? Itt, mint most, 

Budapesten? Milyen lenne az életem? Tudnék németül? 

Tudnék magyarul? Gazdag lennék vagy szegény? Mi len-

ne a vesztenivalóm? Lenne fi am, férjem? A fi am, a férjem 

márciusi ifjú lenne? Mit csinálnék én akkor? Mit mondanék 

nekik? Sírva könyörögnék, hogy Édeseim, Drágáim, ne men-

jetek sehova, maradjatok itthon, ne harcoljatok, nem érdekel 

a nyelv, nem érdekel a nemzet, nem érdekel a szabadság, 

csak az élet, az a fontos. Élni bármi áron, bármilyen körül-

mények között. Vagy azt mondanám, menjetek, harcoljatok, 

mert ezt kell most tenni, az élet annyit ér, amennyire magad 

tudod becsülni benne? Mit választanék? Megérezném, mit 

kell mondanom? És milyen nyelven mondanám? A lányok 

mit csináltak akkor?

Az 1848-49-es szabadságharc a nemzeti identitásunk 

alapköve és az újkori magyar történelem legmeghatározóbb 

eseménye. Szerves része az akkori, egész Európán átvonuló 

forradalmi hullámnak. Erejét mi sem bizonyítja jobban, mint 

az, hogy az egész térségben ez volt az egyetlen annyira erős 

felkelés, ami eljutott a katonai ellenállásig és csak a Cári 

Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni. És én ennek 

a harcnak köszönhetem, hogy leírhatom ezeket a szavakat, 

ezen a nyelven, ebbe az újságba, és ennek a harcnak kö-

szönhetem, hogy a lányom ezen a nyelven szavalhat Juhász 

Gyulától. Juhász Gyulát is ennek a harcnak köszönhetem. 

 T. E.

Kezicsókolom!
Töredelmesen be kell vallanom Maguknak valamit. Valamit, amit máskor nem mondok ki, 

holott ki kellene, de félve az érzelgősségtől, rettegve a nagy szavaktól, a közhelyektől, inkább 

szemérmesen hallgatok. Szóval, pironkodva ugyan, de most, a Napjukon kijelentem: Maguk 

nélkül semmit sem érne ez a rémesen nagybetűs élet. Fabatkát sem. Már azon túl, hogy 

Maguk nélkül nem is lenne életünk, ugye, amiért szintén hála és köszönet. De mihez kezde-

nénk a mosolyuk nélkül, vagy a sokszor elviselhetetlen könnyeik nélkül? Mi hajtana minket 

a Maguk szépsége, bolondító erotikája nélkül? Ténferegnénk tanácsaik nélkül, hőzöngenénk 

érzékenységük nélkül. Ha Maguk nem lennének, elviselhetetlenül egyszerű lenne a világ. Ha 

nem idegesítenének szeszélyeikkel, nem bolondítanának szerelmükkel, nem csábítanának 

kacérságukkal, végtelenül üresen és unalmasan telne az élet. Ha olykor nem néznének fel 

ránk, nem lehetnénk erősek, ha olykor nem sírhatnánk a vállukon, nem lehetnénk gyengék. 

Jut eszembe, a válluk, na, az az igazi gyengém. Csak ezt akartam Maguknak bevallani 

köszöntésként, vagy inkább köszönetként. Kezicsókolom! JUHÁSZ MÁTYÁS

NŐNAPI KÖSZÖNTÉS
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Újpest 
kiváló
diákjai
Újpest Önkormányzata 

idén is kiírta az Újpest Ki-

váló Tanulója Díj, az Újpest 

Kiváló Diáksportolója Díj 

és a Kiváló Diákközösségi 

Munkáért Díj elnyerésére 

vonatkozó felhívásokat. A 

tavalyi kiírásra sok kiváló 

felterjesztés érkezett. 

Kitűnő tanulmányi átlag mellett nagyon ko-

moly versenyeredményekkel neveztek az 

Újpest Kiváló Tanulója Díjra. Az Újpest Kiváló 

Diáksportolója Díjra jelentkezők között pedig a 

sok korosztályos válogatott versenyző mellett, 

volt, aki sportágában már a felnőtt országos 

bajnokságot is megnyerte! A Kiváló Diákközös-

ségi Munkáért Díjban részesültek iskolájuk di-

ákönkormányzatában vezető szerepet töltenek 

be, de emellett osztály- vagy diáktársaik önzet-

len segítésében is oroszlánrészt vállalnak.

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármestert 

kérdeztük, hogyan lehet valaki Újpest Kiváló 

Tanulója, Újpest Kiváló Diáksportolója, miként 

kaphat Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjat. 

– A díjak adományozására bárki tehet ja-

vaslatot. A javaslathoz mellékelni kell a tanuló 

köznevelési intézménye vezetőjének ajánlását. 

Az Újpest Kiváló Diáksportolója Díj esetében 

a javaslathoz mellékelni kell továbbá a tanuló 

sportszervezete vezetőjének ajánlását, illetve 

ha van más ajánlás, azt is. A javaslatokat az 

erre rendszeresített adatlapokon a szüksé-

ges mellékletekkel ellátva egy  eredeti 

példányban személyesen vagy postai 

úton lehet benyújtani – ismertette 

lapunknak dr. Molnár Szabolcs az 

eljárás szabályait. 

A benyújtás határideje 2016. 

március 31. Mit kell még fi gyelem-

be venni a jelölésnél?

– A határidő után érkezett, vagy hiányosan 

kitöltött javaslatokat sajnos nem tudjuk fi gye-

lembe venni. A jelöléseket Budapest Főváros 

IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának Ifjúsági, Sport, Művelődési és Ok-

tatási Osztályán kell benyújtani. 

Van erre a célra hivatalos formanyomtat-

vány?

– Igen. Az adatlap  beszerezhető a Pol-

gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, 

illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról. 

Minden, a felhívással kapcsolatos kérdésre az 

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 

munkatársai adnak felvilágosítást a 231-

3298 és a 231-3101/216  telefonszámokon.

Kik nyerhetik el a díjakat?

– Az Újpest Kiváló Tanulója Díj 

annak az általános- vagy középiskolai 

tanulónak adományozható, aki az ado-

mányozás évében január 1-je és az 

adományozásra tett javaslat előter-

jesztésének időpontja között folya-

matosan bejelentett állandó lakó-

hellyel rendelkezik Újpesten, és aki 

tanulmányi évei alatt kitűnő vagy jeles 

tanulmányi eredményt ért el, kiemelke-

dő tanulmányi eredményével, példamutató 

magatartásával dicsőséget szerzett Újpestnek 

vagy iskolájának.

Az Újpest Kiváló Diáksportolója 

Díj annak az általános- vagy középiskolai 

tanulónak adományozható, aki az adományo-

zás évében január 1-je és az adományozásra 

tett javaslat előterjesztésének időpontja között 

folyamatosan bejelentett állandó lakóhellyel 

rendelkezik Újpesten, kiemelkedő sporttel-

jesítményével dicsőséget szerzett Újpestnek 

vagy iskolájának, magatartásával, tanulmányi 

és sportteljesítményével jelentős mértékben 

példát mutat diáktársainak.

A Kiváló Diákközösségi Munká-

ért Díj annak az általános- vagy középiskolai 

tanulónak adományozható, aki az adományozás 

évében január 1-je és az adományozásra tett 

javaslat előterjesztésének időpontja között fo-

lyamatosan bejelentett állandó lakóhellyel ren-

delkezik Újpesten, meghatározó szerepet tölt 

be a diákéletben, magatartása és szorgalma 

példaértékű a diáktársak számára, és leg-

alább két éve folyamatosan részt vesz az isko-

lai diákközösség szervezésében, munkájában.

Mi jár a díjjal?

– A díjak adományozásáról a Közművelődési 

és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Kép-

viselő-testület dönt. A díjazottak díszoklevélben 

és tárgyjutalomban is részesülnek.  V. G.

„„„„„ A díjak 

adományozására 

bárki tehet javaslatot. 

A javaslathoz mellékelni 

kell a tanuló köznevelési 

intézménye vezetőjének 

ajánlását.
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Ahogy előző lapszámunk-

ban is megírtuk, a forgalom-

ból kivont, lejárt műszaki ér-

vényességgel vagy forgalmi 

rendszámmal nem rendel-

kező járműveket a közterü-

let-felügyelet március 15-e 

után elszállíttatja. A hatá-

lyos fővárosi és helyi ren-

deletek alapján ugyanis fő-

útvonalon egyáltalán nem, 

mellékútvonalon érvényes 

közterület-használati hoz-

zájárulás nélkül legfeljebb 

15 napig tárolhatók ezek a 

járművek – fi gyelmeztet a 

közterület-felügyelet. 

Az Újpesti Közterület-felügyelet az állampol-

gári bejelentések és az önkormányzati össze-

sítések alapján felmérte, nyilvántartásba vette, 

majd kategorizálta az Újpesten lévő üzemkép-

telen járműveket.

Az intézkedés célja, hogy a közterület-fel-

ügyelet a hatályos önkormányzati rendelettel 

és a társadalmi igénnyel összhangban ha-

tékonyan tisztítsa meg az üzemképtelen és/

vagy forgalomképtelen roncs gépjárművektől 

az utcákat. Ennek köszönhetően több helyen 

szabaddá válthatnak majd a parkolóhelyek, 

melyeket hosszú hónapok óta foglalnak el 

üzemképtelen elhagyott gépjárművek. 

A közterület-felügyelet felhívja minden gép-

jármű-tulajdonos fi gyelmét, hogy üzemképte-

lennek az a jármű minősül, amely a közúti for-

galomban a vonatkozó előírások szerint nem 

vehet részt. Másik eset, ha a jármű műszaki 

állapota nyilvánvalóan nem teszi lehetővé a 

közúti forgalomban történő részvételt (pl. köz-

lekedési balesetben sérült forgalomképtelen 

jármű).

A forgalomból kivont, lejárt műszaki érvé-

nyességgel, vagy forgalmi rendszámmal nem 

rendelkező jármű közterületen, a hatályos fő-

városi és helyi rendeletek alapján főútvonalon 

egyáltalán nem, mellékútvonalon, érvényes 

közterület-használati hozzájárulás nélkül, leg-

feljebb 15 napig tárolható.

A tizenöt napnál régebben vesztegelő gép-

járművek üzembentartóival szemben az Újpes-

ti Közterület-felügyelet közigazgatási eljárást 

indít az önkormányzat Igazgatási Főosztály 

Általános Igazgatási Osztályánál. 

Amennyiben az elszállítás továbbra sem tör-

ténik meg, a tulajdonos költségére végezteti el 

azt a közterület-felügyelet. 

Az elszállítás díja személygépkocsi vagy 

pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótko-

csija, valamint segédmotoros kerékpár esetén 

17250 Ft. A közúti közlekedés szabályairól 

szóló rendeletben meghatározott, előbbiekben 

nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű 

vagy ezek pótkocsija esetén az előbbi költség 

háromszorosa, a jármű tárolásának díja pedig 

napi 1200 Ft.

„Tisztelettel, megkérjük Újpest lakosságát, 

egyben minden gépjármű-tulajdonost, ameny-

nyiben üzemképtelen járművet tárol közte-

rületen, haladéktalanul intézkedjen a külön 

jogszabályokban megjelölt jogsértés meg-

szűntetéséről. Ellenkező esetben a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően – a tulajdonos 

költségére – Felügyeletünk hatóságilag meg-

rendeli az üzemképtelen jármű elszállítását és 

annak őrzését.” 

A régóta vesztegelő, esetleg rendszám nél-

küli járműveket a 231-3250 vagy a 06/70 

452 05 90-es ügyfélszolgálati telefonszámo-

kon, illetve írásban a kozterulet@ujpest.hu 

email címen lehet bejelenteni.

 MOA

EGY KÉP, EGY MONDAT

Az elmúlt hetek esőzése után 

már nagyon várjuk a tavaszt, 

így szerkesztőségünk ezzel a 

képpel köszönti és hívogat-

ja az idei első rügyfakasztó 

napsugarakat. 
 

Elszállítják a forgalomból 
kivont járműveket!

FIGYELEM!
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Épülőben a piac
Írta: Domján Vivien

Alig kezdődött el az új vásárcsarnok építé-

se, már is nagy érdeklődés övezi. A polgi 

is folyamatosan posztol, blogol, ír. És tény, 

ami tény, mi is szeretjük a piacot. 

„Hetek óta böngészem a világhálót, és osztok meg érdekességeket kü-

lönleges piacokról a világ minden tájáról. Piaclázban égek – szoktam 

mondani, ami nem csoda, hisz Újpest ismét nagy horderejű változás előtt 

áll: a város „középpontja” (nem geometriai, „csak” szociológiai értelem-

ben) gyökeresen átalakul. A piac új épülettel, hatalmas nyílt terekkel és 

közösségi funkciókkal bővül.” – írja a polgármester blogbejegyzésében. 

BÍRSÁG 5.000 FT-TÓL 50.000 FT-IG

A tavasz közeledtével megszaporodnak a köz-

területekre illegálisan kirakott zöldhulladék-

kupacok, melyek amellett, hogy önmagukban 

is problémát okoznak, vonzzák azokat, akik 

építési hulladékot, háztartási szemetet boríta-

nak ki szabálytalanul az utcára, ezzel szeny-

nyezve a környezetet. Többször előfordul, hogy 

a zöldhulladék lerakásakor a parkoló autókat 

megkarcolják, jelentős anyagi károkat okozva 

ezzel. A Városgondnokság az illegálisan lera-

kott szemetet igyekszik a legrövidebb időn be-

lül elszállítani, de ez többletköltséggel jár, így 

más közcélú fejlesztésekre kevesebb pénz jut. 

Az illegális szemetelésre a közterület-felügye-

lők kiemelt fi gyelmet fordítanak a szolgálatuk 

során, és tettenérés esetén intézkednek az il-

legális szemetelőkkel szemben.  D. V.

Új évszak – Felkészült a Városgondnokság
Repül az idő – szól a köz-

hely. De valóban. Nem 

olyan rég még a Város-

gondnokság téli munkáit 

összegeztük, most pedig 

már tavasz van. Legalább-

is a naptár szerint. Eső ide 

vagy oda, városunk már 

készül az új évszakra. 

Városgondnokság munkatársai folya-

matosan városunk tisztántartásán és 

zöldterületeinek gondozásán dolgoz-

nak. A megszokott mindennapi munkák mellett az 

évszakváltások mindig újabb feladatokkal járnak. 

– Kimondottan a tavaszi feladatok közé 

tartozik a lombgyűjtés befejezése – mondja 

Fejér János, a Városgondnokság zöldterületi 

üzletágvezetője. – Ilyenkor kezdődik a rózsák 

metszése, az ágyások kitakarítása, a fák tá-

nyérozása és öntözése. Fontos munka továb-

bá a gyepfelületek levegőztetése, a kétnyári 

virágágyások rendbetétele, valamint a cserjék, 

sövények talajának felásása és tápanyag-

utánpótlása. 

A Városgondnokság feladati közé tartozik 

még a játszóterek rendbetétele, felkészítése a 

szezonra. Mire az időjárás is észreveszi, hogy 

tavasz van, elvégzik a tavaszi karbantartási 

munkákat, feltöltik a homokozókat, ellenőrzik 

a játszótereken a mászókákat, hintákat.  

Írásában Újpesttől Seattle-ig és Chile-ig barangol virtuálisan és veszi 

számba melyik piac, mitől olyan különleges. 

„A buzzfeed.com-on például megtalálható egy lista a világ 35 legkü-

lönlegesebb piacáról (büszkén jegyzem meg, köztük van a Fővám téri 

Nagycsarnok is        ).”

De hogy jön ez Újpesthez? A portékák, az emberek, a szokások ugyan 

mindenhol mások, de egyvalami a világ összes piacát összeköti: külön-

leges hely. 

„Különleges, mert emberközeli. A piac közösségi tér, ahol az emberek 

közvetlen kontaktusba kerülnek egymással. Közvetlen, emberi kontak-

tusba. A plázában a körömreszelgető fi atal lánykák a kassza mögött 

már akkor sem emlékeznek a vevőre, amikor az még egyik lábával a 

küszöbön belül van. A piacon a jó kofa, a vérbeli kereskedő névről ismeri 

a vevőket, tudja mit szeretnek, mit nem, az érett körte a kedvence, vagy 

a kicsit keményebb, ropogósabb, tudja a nevüket és az unokák nevét.”

Wintermantel Zsolt teljes írását a wezse.blog.hu oldalon olvashatják. 

A tavasz folyamán az 

önkormányzat éves ter-

ve alapján végzi majd a 

közterületek kaszálását 

és a parlagfű irtását. Aki 

parkokban, játszótereken 

mégis találkozik parlag-

fűvel, bejelentést tehet 

a Polgármesteri Hivatal 

Városüzemeltetési és 

Környezetvédelmi Osz-

tály 231-3101/144-es 

mellékén.

Az illegális szemétlerakás köztisztasági szabálysértésnek 

minősül. Tettenérés esetén 5.000 forinttól 50.000 forintig 

terjedő helyszíni bírság szabható ki. Amennyiben az elkö-

vető nem fi zeti be a bírságot, feljelentést tesznek ellene a 

Kormányhivatalnál. Abban az esetben, ha nem tettenérés-

ről van szó, de a szemét tartalmából következtetni lehet 

az elkövetőre, akkor szintén feljelentés a következmény. 

Amennyiben illegális szemétlerakást tapasztalnak, és tet-

ten érik az elkövetőt, napközben a közterület-felügyeletet 

(231-3250), éjszaka a rendőrséget hívják. 



6  |   Ú J P E S T I  N A P L Ó   –  X. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2016. március 10.

K Ö Z T É R

Újpest 
a központ
A folyamatos fejlődésnek 

és a jó megközelítésnek 

köszönhetően évről-évre 

egyre többen szeretnének 

Újpestre költözni. Pesti-

Szabados Ágnes és férje 

nyolc éve nyitotta meg a 

Pesaco Ingatlanforgal-

mazó és Belsőépítészeti 

Kft.-t Káposztásmegye-

ren. Cégük más kerüle-

tekben lévő ingatlanokkal 

is foglalkozik, de igazi új-

pestiek lévén városunk áll 

a központban.  

– Miért pont Újpestet 

választották a 

cég székhelyé-

nek? 

– Több mint har-

minc éve élünk Újpes-

ten, így gyermekkorunk 

nagy részét is itt töltöttük. 

Folyamatosan részesei vol-

tunk a város változásainak, 

újjászületésének. Gyermekeink 

is itt születtek és itt jártak óvo-

dába, általános iskolába. Nagyon 

kellemes tapasztalataink voltak 

a Park és Királyliget Óvodákban. A 

kisebbik gyermekünk még az Újpesti 

Károlyi István Általános Iskola és Gimná-

zium tanulója, ahol jó alapokat kap a középis-

kolás évekhez. Ő az UTE Atlétikai Szakosztály-

ban edz, ahol szintén szerencsénk volt,mert 

kiváló edzőt és pedagógust kaptunk Forgács 

Judit személyében. Újpest nagyon sok lehető-

séget kínál mindenkinek, csak élni kell velük. 

Ennek példája az ÚjpestKártya program is. 

– A belsőépítészet egyre na-

gyobb teret hódít. A legjobb tér-

kihasználás, a stílus és minden, 

amitől otthonos az otthon. Önök 

hogyan segítenek ebben az ér-

deklődőknek? 

– Cégünk az ingatlanok eladása mellett a 

legnagyobb hangsúlyt a felújításra helyezi. 

Többféle lehetőséget kínálunk az ügyfele-

inknek. Az általunk közvetített ingatlanokat 

ugyanúgy felújítjuk, mint a saját tulajdonú 

vagy más irodánál vásárolt lakásokat. Sze-

mélyes találkozás során felmérjük az 

igényeket, megismerjük 

az ügyfeleinket, vágyai-

kat, és ezek tükrében ké-

szítjük el a terveket és a 

költségvetést. A teljes körű 

felújítás során a nyílászárók 

cseréjétől kezdve az összes 

belsőépítészeti munkát elvé-

gezzük. Gondolok itt a festés, 

tapétázás, burkolás mellett, 

konyhabútor és egyéb bútorok 

gyártására is. Az ügyféllel kö-

zösen választjuk ki az anyago-

kat, segítünk, hogy a megfelelő 

anyagi keretek között mozogva 

minőségileg és esztétikailag is 

elégedettek legyenek munkánkkal. 

– Az elégedettség az egyre na-

gyobb érdeklődésben mérhető. 

Milyen a kapcsolat az újpestiek-

kel?

– Szerencsésnek mondhatjuk magunkat. 

Egyre többen ismernek meg és keresnek 

fel minket. Azt hiszem ez az igazi elismerés, 

amikor úgy lépnek be az irodánkba, hogy 

már bizalmat szavaznak nekünk. Természe-

tesen más kerületekben is dolgozunk, de az 

újpestiekre fókuszálunk elsősorban ezért is 

csatlakoztunk a kártyaprogramhoz. Elsődle-

ges célunk az volt, hogy azok az emberek is 

megismerjenek minket, akik nehezen vágnak 

bele egy felújításba akár anyagi akár korukra 

való tekintettel.

– Vállalkozóként mit gondolnak 

az ÚjpestKártya programról?

Azt gondolom,hogy ez a kezdeményezés 

nagyobb vásárlási kedvet nyújt a lakosság ré-

szére. Ezen felül természetesen mi a reklám 

értékét tartjuk nagyon fontosnak, hogy minél 

többen megismerjék a munkánkat. Rendsze-

resen készülünk mi is a hírlevélen keresztül 

informálni ügyfeleinket, illetve óriásplakátunk 

is van Káposztásmegyeren. 

– Ügyfeleik körében mennyire 

népszerű az ÚjpestKártya, milyen 

kedvezményeket biztosítanak a 

kártyatulajdonosoknak? 

– Már néhányan igénybe vették a kedvez-

ményeket és mi felhívjuk az ügyfelek fi gyelmet 

rá, hogy érdemes kiváltani a kártyát.  Márciustól 

minden hónapban akciót hirdetünk. Jelenleg a 

kádakra jár 10% kedvezmény. A részletek-

ről facebook oldalunkon, illetve honlapunkon 

(www.pesaco.hu) tájékozódhatnak.  D. V.

Sorozatunkban olyan vállalkozásokat 

mutatunk be, amelyek csatlakoztak az 

ÚjpestKártya programhoz. Folyamatos 

kedvezményekkel várják a kártyatulajdono-

sokat, tovább öregbítve az újpesti közös-

ségépítés jó hírét

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ
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ÚJPESTI SÉTA-STAFÉTA

Újpesti séta-staféta című rovatunkban „városnézős-városmutogatós” játék-

ra invitáljuk Önöket! Arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sétáinkat különle-

gessé tesszük. A megszokott útvonalakról letérve, jobban megismerjük 

és jobban bemutatjuk Újpestet az érdeklődőknek. Erre a sétára invitáljuk 

Önöket is. Tartsanak velünk! Önök, kedves újpesti olvasóink, hogyan mu-

tatnák be Újpestet egy turistának?

Hello tourist!
„…du bist in Budapest, capitol of Hungary!…” Ha egy-

szer az ember elkezdi dúdolni az Emil.Rulez! slágert, 

amely Budapestről szól, nem bírja abbahagyni. „For a 

little money I will show you this beautiful city.” Na és mi 

az, amit Önök először ajánlanának egy turistának? „Vá-

rosnézős-városmutogatós” játékra invitáljuk Önöket! 

Sorozatunkban szerkesztőségünk indítja a stafétát. Mi 

ezt ajánljuk és így:

Hello tourist on the right side, hello tourist on the left side! Figyelem, 

fi gyelem! Itt látható a híres újpesti víztorony. A csodálatos épület. A kerület 

szimbóluma. Nézzék, milyen gyönyörű! Ha egy újpesti meglátja képen, vagy 

akár élőben is, megdobban a szíve. 2003 óta nem üzemel, de ez semmit 

sem von le az értékéből. Az épület 1911–1912-ben, egy modern, vasbeton 

technikával készült. Újpest város 1905-ben döntött a helyi vízvezeték-há-

lózat kiépítéséről. Pályázatot írtak ki rá, melyet egy belga társaság nyert 

el, akik 1910-ben 2 millió osztrák-magyar koronával projektcéget hoztak 

létre a kivitelezésre. A rendszernek szüksége volt egy víztoronyra is, hogy 

biztosítani tudja az egyenletes vízellátást a nagyobb fogyasztású napokon 

is. És azt ugye nem is tudták, hogy az újpesti víztorony egy 1500 m³-es ún. 

Intze-rendszerű vasmedencét foglal magában, mely 15 méter átmérőjű. És 

hogy a víztorony alapozása 19 m átmérőjű, 2,40 méter vastag betonlemez. 

A torony alsó – fő teherhordó – része téglafal, 9,50 m belső átmérővel, 

1,80 m kezdő falvastagsággal. A felépítmény 27 m magasságig 2 méternyit 

szűkül, a konzolok alsó alján a külső átmérő nagyjából 11,6 m. Már akkor 

is tudták, érezték, hogy Újpest szimbóluma lesz, mikor tervezték, építették. 

1912. július 8-án lett kész ez a gyönyörű építmény, ekkor adták át ünne-

pélyesen a torony kulcsát a vízvezetéket üzemeltető társaság vezetőjének. 

1944-ben az újpesti partizánok megvédték a víztornyot a nyilasoktól, akik 

fel akarták robbantani azt. A hőstettet egy tábla jelzi a torony oldalán. 2003 

óta nem üzemel. A Fővárosi Vízművek tulajdona. Újpest csodája.  VG

Ön mit és hogyan mutatna be egy külföldi vagy egy vidékről érke-

zett turistának városunkból? Várjuk ötleteiket! Írjanak nekünk! 

(szerkesztoseg@ujpestimedia.hu) A legizgalmasabb írásokat szerkesz-

tett formában közöljük. Staféta indul!

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S

Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Népjóléti és Lakásügyi 

Bizottsága a 2/2016. (I.21.) határo-

zatával döntött a 10/2015. (II.27.) ön-

kormányzati rendelet alapján történő 

fogyatékos személyek adósságterhe-

inek enyhítése és életfeltételeinek ja-

vítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő 

támogatás elnyerésére irányuló pályá-

zat kiírásáról 2016. február 1. napjától. 

A támogatás vissza nem térítendő.

A pályázatot az erre rendszeresített nyomtat-

ványon személyesen – vagy törvényesen 

meghatalmazott képviselő útján – a Szociális 

Osztály 1042 Király u. 12-14. szám alatti épüle-

tében – ügyfélfogadási időben – lehet benyújtani. 

Pályázati nyomtatvány megtalálható a Szociális Osz-

tályon, valamint letölthető honlapunkról (ujpest.hu).

A hiányosan benyújtott és a pályázat benyújtásá-

nak határidejéig nem pótolt, valamint a vonatkozó 

rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatáro-

zott feltételeknek meg nem felelő pályázati kérel-

mek nem kerülnek elbírálásra. Erről a kérelmezőt 

– az ok megjelölésével – értesíteni kell. Utólagos 

hiánypótlásra nincs lehetőség. A részletes 

pályázati feltételekről felvilágosítás szemé-

lyesen – ügyfélfogadási időben – a Szociális Osz-

tályon vagy a 231-31-78-as telefonszámon kérhe-

tő, illetve a részletes pályázati feltételek a honlapon 

(ujpest.hu) megtalálhatóak.

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2016. március 30.

A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testü-

letének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága bírálja el. 

A döntésről a pályázókat az Önkormányzat írásban 

értesíti. 

 NAGY ISTVÁN alpolgármester
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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.

Wing Tsun 

Kung-Fu Újpesten 

A Wing Tsun kung-fu az egyetlen olyan ősi kínai 

harcművészet, melyet egy apáca hozott létre 

300 évvel ezelőtt. Nem igényel különösebb fi zikai 

erőt, akrobatikus hajlékonyságot, bárki bármikor 

elkezdheti, mert könnyen és gyorsan tanulható. A 

Wing Tsun egy titkos stílus volt, emiatt megmaradt 

a tradíció, így azokat a technikákat is tartalmazza, 

melyek más stílusból a versenysporttá történő át-

alakulásuk miatt elvesztek, pl. az érzékeny, gyenge 

pontok támadása.

Hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca fi -

gyelembe vette az emberi anatómiát és a puszta 

fi zikai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, 

gyorsaságra, könnyedségre helyezte a hangsúlyt. 

Közelharci technikái révén esélyt ad a nőknek 

és a gyengébb fi zikumú férfi aknak is a 

valós harcban.

A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány sze-

rint csak családon belül történhetett, apáról-fi úra 

szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor 

Yip Man nagymester elkezdte nyilvánosan 

is tanítani. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki vi-

lághírűvé tette ezt a stílust. Az öreg mester Dr. 

Leung Tinget nevezte ki örökösének, aki rövid 

ideig Hong Kong elsőszámú akciósztárját, Jackie 

Chant is trenírozta.

A Wing Tsun orvosi szempontból is egyedülálló, 

gyakorlói egészségesebbek az átlagnál mind fi zikai, 

mind mentális tekintetben. Belső erős (Chi Kung) 

gyakorlatai meghosszabbítják az aktív életkort, és 

nagyon jó hatással van a gyermekek 

személyiségfejlődésére is.

A Wing Tsun kung-fu magas szintű önvédelmi 

értéke miatt az FBI és a Bundeswehr kikép-

zési anyagában is szerepel. Mivel lehetőség van 

egyéni tanulásra is, ezért egyre több elfoglalt, ma-

gas beosztású személy is gyakorolja ezt a stílust.

Mindezeket alátámasztja, hogy világszerte 65 

országban több százezer tanítvány gyakorolja egy-

séges tananyag és vizsgarendszer szerint, mely 

elsajátítását magasan képzett oktatók biztosítják.

Magyarországon is a legnagyobb Kung-Fu 

egyesület - több mint 25 éve - Si-Fu Máday Norbert 

9. nagymesteri fokozatú főinstruktor vezetésével.

Tréningek hétfőn, pénteken a IV. ker., Bene Fe-

renc Sporttagozatos Ált. Isk. (Munkás-

otthon u. 3.) ahol 2016. március 21-én 

(hétfőn) 19:00-kor lesz egy nyilvános be-

mutató az érdeklődőknek. Edzési idő-

pontok: hétfő, péntek: 18:45-20:15-ig.

Infó: Si-Hing Kerekes Csaba 5. mesterfokozat

Tel.: 30/9-83-83-73 

WWW.WINGTSUNKUNGFU.HU

Itt a tavasz – újra sportparti 
A Tavaszi Sportpartival elindul a városi rendezvények hosszú sora. Április 16-án sportversenyek, 

bográcsozás, evés, nevetés lesz a program a szokott helyen, a Tábor utcában. 

A felnőttek csapatokban igyekeznek elkészíteni a nap legfi nomabb egytálételét, aminek idén a 

vaddisznó és a gomba lesz az alapja. A főzés mellett a sporté lesz a főszerep. Falmászás, kispályás 

foci, parkröplabda, buborékfoci. Semmi nem maradhat ki. 

A gyerekeket 9 és 16 óra között pontgyűjtő versennyel, kreatív kézműves foglalkoztatóval, gye-

rekjátszóval, lufi hajtogató bohóccal és arcfestéssel várják a szervezők.  D.V.

A főzőversenyre személyesen lehet nevezni a Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési 

és Oktatási Osztályán (István út 14. I. em. 36., 37.), a jelentkezéskor az újpesti csapatok előny-

ben részesülnek. Amit biztosítanak a szervezők: tűzrakó hely, tűzifa, 1 db asztal, 2 db pad, 2 

kg vaddisznóhús, 0,5 kg gomba. 

A felnőtt kispályás labdarúgásra és a parkröplabdára előzetesen je-

lentkezni lehet a Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és 

Oktatási Osztályán a 231-3101 (116, 118 mellék) telefonszámon, 

vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal (István út 14. I. em. 36., 

37.) irodájában, az első 20 csapat nevezését fogadják el. 

Tisztítják 
a vízhálózatot
A Fővárosi Vízművek Zrt. értesíti 

a fogyasztókat, hogy hálózattisztí-

tási munkák miatt március 22-én 

7 órától március 23-án 15 óráig 

a IV., XIV., XV. kerületekben nyo-

máscsökkenés és vízzavarosodás 

várható. 

A magasabb épületek felső 

szintjein átmeneti vízhiány is elő-

fordulhat. Az üzemi beavatkozás 

miatt felzavarosodott víz vas-man-

gán oxidokat tartalmaz, azonban 

ülepítés után már felhasználható.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a fo-

gyasztók türelmét és megértését 

kéri.
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Terepasztal minden 
korosztálynak
LEGO- és vasútmodell-kiállításnak adott otthont az 

Ady Endre Művelődési Ház színházterme. Az 1-es 

Villamos Klub először hozta el minden korosztályt 

megszólító tárlatát az Adyba. Korábban Káposztás-

megyeren volt hasonló kiállítás.

A március 3-tól 6-ig tartó négynapos kiállítás rengeteg látogatót von-

zott a legkisebbektől a legnagyobbakig. Kovách Lászlótól, az 1-es Villamos 

Klub elnökétől megtudtuk, Playmobil, Lego és hagyományos vasúti terep-

asztalokat is bemutattak az érdeklődőknek. – Előbbi két fajta inkább a 

kicsik számára érdekes, a LEGO városokban villamosok és vonatok róják 

a köröket. Utóbbiakból egyébként tizennyolc félénk van, most három fajtát 

láthatunk üzemben – mutat a legnagyobb LEGO asztalra Kovách László.

A „valódi” modellasztalokhoz fordulva tovább sorolja: az egyik legko-

molyabbnak a TT jelű-nyomközű kisvasutak számítanak, az Adyban kiál-

lítottakat 1972-ig gyártották a volt NSZK területén. Ezek mellett megta-

lálható volt még a H0M jelű 1:18 méretarányú kerti vonat is. A kiállítást 

vezethető vasút, favonat és játszószőnyeg tette teljessé. MOA

Történelem, ahogy 
kevesen ismerik
Történelmünkről egymás közt címmel tart havonta 

előadássorozatot az Újpesti Városvédő Egyesület. A 

március 8-i alkalom a Könyves Kálmán uralkodásá-

tól II. (Vak) Béláig tartó időszakot ölelte fel.

A havonta rendezett alkalmakon dr. Nyárs Csaba jogász, az egyesület 

tagja tart előadást a magyarországi uralkodókról. Dr. Nyárs Csaba ha-

zánk történelmét kutatja, előadásaiban lineárisan veszi végig a magyar 

történelem időszakait, uralkodóit. Ismertetőit a honfoglalás időszakának 

bemutatásával kezdte, március 8-án az érdeklődők az 1096-tól, Köny-

ves Kálmán uralkodásától kezdődő időszakról hallhattak egészen II. 

(Vak) Béláig. Dr. Nyárs Csaba több, a történelemből kevéssé ismert ösz-

szefüggésre is rávilágított uralkodóink kapcsán. Könyves Kálmán idején 

például kevés király tudott írni-olvasni, effajta tájékozottsága kiemelte 

a korszakban uralkodók közül Könyves Kálmánt. Egyik korát megelőző 

intézkedése, hogy a kereskedőktől is írásbeli megállapodást kért. Az 

egyházhoz jó kapcsolat fűzte, azonban a világi hatalomra való törek-

vésüket hatékonyan kezelte: visszavett a javaikból, csak a Szent István 

által adományozott értékeket hagyta meg számukra. Uralkodása húsz 

éve alatt Magyarország belépett Európa vérkeringésébe. Az előadás II. 

(Vak) Béla uralkodásának ismertetésével zárult, és a következő hónap-

ban még mindig az Árpád-korral, az 1141 utáni időszakkal folytatódik.

 Kép és szöveg: MOA
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M Ú L T I D É Z Ő

Tavaszi szüneti

KÍSÉRŐJEGY MENTES 
NAPOK

a TarzanTM Parkban

Március 24–től március 29-ig

MINDEN NAP
egy megváltott gyerekjegy mellé

egy felnőtt kísérő jegye

INGYENES!

Várjuk szeretettel
az ország legnagyobb

szabadtéri 
családi játszóparkjában!

25% KEDVEZMÉNY

1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

www.tarzanpark.hu

ÓRIÁS  KALANDOS  BIZTONSÁGOS

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

Ünnepeld velünk a 

VÍZ VILÁGNAPJÁT 
március 22-én (kedden) 

06.00 és 20.00 óra között 
a Halassy Olivér Városi Uszodában!

Uszodánk ezen a napon a megszokott 
nyitva tartással és az eseménnyel kapcsolatos 

tájékoztató programmal várja a látogatókat!

Görögországban volt edző, oda mentünk ki 

hozzá Szalonikibe. Nagyon várt és nagy sze-

retettel vett körül bennünket, mindent megtett 

azért, hogy jól érezzük magunkat. 

– Te hogy voltál a focival?

– Mint játékos, én „A” Zsengellérhez  képest  

„labdába se rúgtam”. Őszinte vagyok: nem 

voltam kiemelkedő képességű futballista. Ez-

zel csalódást okoztam, mert neki az koronáz-

ta volna meg az életét, ha én a nyomdokaiba 

lépek. 

Focizgattam az Egyetértésben, nem különö-

sebb sikerrel, és beláttam, hogy az én futball 

pályafutásom befejeződött.

– Már 17 éve nem él…

– Amikor 1996-ban elég gyengének érez-

te magát, én próbáltam kimenni hozzá, de 

Szerbiában karamboloztam és vissza kellett 

fordulnom. Két évre rá, 1998-ben már beteg 

volt, kiutaztunk hozzá, a húgommal. Március 

28-án köszöntünk el tőle. Feküdt egy ágyon, 

integetetett nekünk, mi pedig éjjel kettőkor 

felszálltunk a repülőgépre. Reggel már várt az 

üzenet, hogy hajnal négykor meghalt. Mielőtt 

megkérdeznéd, válaszolok: soha, sem legvé-

gül, sem azelőtt egyetlen szóval nem mondta, 

hogy megbánta volna a döntéseit, vagy azt, 

hogy így alakult az élete. 

 RÉTI JÁNOS    

Huszonkilencedikén lesz 17 éve, hogy a le-

genda, Zsengellér Gyula Ábel, átigazolt az égi 

Újpestbe, elvarázsolni az angyalokat. Hogy 

megmutassa nekik: így is lehet focizni. Igen, 

Zsengellér, legenda. Az újpesti fociban, a válo-

gatott történetében, a magyar labdarúgásban és 

Európa labdarúgásában is. Örökké tartozni fo-

gunk az emlékének olyan nyilvánossággal, ami-

lyet megérdemelt volna. De legalább újra meg 

újra megpróbáljuk csökkenteni a tartozást!

Az Újpestben 303 meccset játszott, 368 gólt 

szerzett. A válogatottnak 39 alkalommal volt 

tagja és 32 gól az övé. Az Újpesttel négyszeres 

bajnok. Ötszörös gólkirály, 1838-ban a vb-n má-

sodik csapat tagja. Ugyan ebben ez évben Euró-

pa válogatott, 39-ben a KK győztes csapat tagja. 

1947-től Olaszországban, majd Görögor-

szágban játékos és edző. Később Ciprus szi-

getén telepedett le, ott hunyt el 1999 március 

29-én.  

A mi generációnk a fi át ismerte, talán minden-

ki ismeri Újpesten, ha közelebbről nem is, de lá-

tásból igen, mert ő volt „a Zsengellér fi a”. Anno, 

fél évszázad távolából, a „tizesvillamos.hu” okán 

találkoztunk. 

Zsengellérek
TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT – Milyen volt Zsengellér Gyula fi ának lenni? 

– Apám 1947 októberében ment el. Utolsó 

itthoni meccsét a Ferencváros ellen játszotta, 

5-1-re győztek. Kiment Olaszországba, mert 

az AS Róma 2 éves szerződést kínált neki. Ak-

kor még Sárosi Gyurkának, meg neki megen-

gedték, hogy külföldre távozzanak. 

– Ötéves voltál, amikor elment. Hogy kezd-

tél tudatára ébredni, hogy egy Európa-klasszis 

sztár, egy világsztár fi a vagy?

– Amikor iskolás lettem, akkor kezdtem 

akarva – akaratlanul is érzékelni. Mindenki azt 

kérdezte, hol van, hazajön-e, mit tudunk róla? 

Nyugodtan állíthatom, az egész gyerekkorom 

úgy telt, hogy róla faggatnak az emberek.  

– Amikor eldőlt, hogy nem tudtok utána 

menni, hogy tartottátok a kapcsolatot?

 – Szenzációs apám volt! Úgy élt és visel-

kedett, mint egy igazi világsztár. Körülrajongta 

szűkebb és tágabb környezete, róla ment a 

szöveg a társaságokban. Nagyon hatásos fel-

lépése, óriási szövege volt, imádott viccelődni. 

Külön is szeretném kihangsúlyozni – kintről is, 

amennyire tudott, példamutatóan gondoskodott 

a családjáról.

– Mikor volt alkalmad újra személyesen ta-

lálkozni vele?

 – Először 1964-ben mentem ki hozzá. Per-

sze szerette is volna, ha kint maradok. Akkor 

Di Stefanóval és 
Puskással Madridban

Zsengellér Zsolt



K U L T É R K É P

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     |   11

Valamikor 1967-ben a Paramount Pictures 

irodalmi ügynöke letett egy alig 60 oldalas, 

befejezetlen kéziratot a stúdió alelnökének 

asztalára, akinek ennyi is elég volt ahhoz, 

hogy megállapítsa: kincsre bukkantak. A 

szerzőtől, Mario Puzótól aprópénznek szá-

mító 12.500 dollárért vette meg a könyvet, 

aki rossz anyagi helyzete miatt kénytelen 

volt elfogadni az ajánlatot. 

Rendezőt találni már nehezebb mutat-

vány volt, a stúdió produkciós vezetője 

ragaszkodott hozzá, hogy a hitelesség mi-

att egy olasz-amerikait szerződtessenek. 

Tizenkét jelölt is nemet mondott, mire az 

utolsó, Francis Ford Coppola csatlakozott a 

stábhoz. A főszerepre Puzo kezdettől Marlon 

Brandót javasolta, de a producerek ódzkod-

tak a problémás hírű sztártól. A tesztfelvé-

telek, amelyeken Brando vattapamacsokkal 

a szájában mondta fel a szöveget, végül 

meggyőzték őket. Az akkor még ismeretlen 

Al Pacino leigazolásáért jobban meg kellett 

Coppolának harcolnia, mert a stúdió Warren 

Beatty vagy Robert Redford személyében 

egy már befutott sztárt szeretett volna.   

A forgatás sem indult sétagaloppnak, 

a rendező nehezményezte a szűkös költ-

ségvetést, lassúsága miatt a producerek 

pedig már azt latolgatták, hogyan tudnák 

minél kisebb veszteséggel lecserélni őt. 

A Paramount később, meglepő módon, 

kevesellte az erőszakos jeleneteket, amit 

Coppola pótforgatással orvosolt. Hogy ezek 

után az Olasz-Amerikai Polgárjogi Liga ag-

godalmát fejezte ki az olasz-amerikaiakkal 

kapcsolatos sztereotípiák miatt, és kérte a 

maffi a, illetve a Cosa Nostra szavak mellő-

zését, szinte már említést sem érdemel.

A végeredmény ismert: 1972-ben meg-

született A keresztapa, amely szinte azon-

nal kultklasszikussá vált, és hatásából máig 

nem veszített semmit. Erről most végre a 

nagyvásznon is meggyőződhetünk, mert 

a háromszoros Oscar-díjas fi lm digitálisan 

felújított, feliratos verziója március 10-től 

visszatér a mozikba. B. S.

FILMAJÁNLÓ

Az előző évekhez hasonlóan Újpest Önkormány-

zata ingyenes színházi előadásra hívja az újpesti 

szépkorúakat.

A Találkozások programsorozat keretében idén a Víg özvegy című 

operettet ajándékozza a nyugdíjasoknak Újpest Önkormányzata. Az 

előadás április 16-án, a Jégpalotában lesz, 15 órai kezdettel. A darab-

ban olyan neves színészek szerepelnek, mint a Jászai Mari-díjas Sáfár 

Mónika, a szintén Jászai Mari-díjjal kitüntetett Szirtes Gábor, valamint 

Egyházi Géza, Lukács Anita, Vadász Zsolt, Teremi Trixi, Németh Gábor, 

Bozsó József.

A Jégpalotában a helyeket 13.30-tól lehet elfoglalni. A Jégpalota 

címe: IV., Homoktövis u. 1. (Homoktövis u.-Külső Szilágyi út sarok).

Az előadásra szóló meghívó postán érkezik majd. A belépéshez a 

meghívóra vagy újpesti lakcímkártyára lesz szükség.  D.V.

Tájtörténetek 
zenei háttérrel

A Keresztapa
L-C útján címmel nyílt kiállítás 

március 4-én az Ifjúsági Házban. 

Ghyczy György festőművész mun-

káit április 11-ig nézhetik meg az 

érdeklődők. A tárlatot dr. Feledy 

Balázs művészeti író nyitotta meg. 

Közreműködött még Szűts István, 

a Kormorán Zenekar billentyűse.

Ghyzcy György képein a vonalak és formák úgy 

állnak össze egy teljes, egész történetté, hogy 

közben apró részletek ragadják meg az ember 

fi gyelmét. A részletek vibrálnak, kiabálnak, fel-

hívják a fi gyelmet az apróságok fontosságára, s 

mégis nagyon harmonikus, kerek egész világot 

alkotnak az összképben. Sokatmondó, mély, 

érzelemgazdag alkotások ezek, melyek mellett 

nem lehet elmenni egyszerűen. Lebilincselnek, 

marasztalnak. Impulzívan hatnak az érzékekre, 

gondolatokat ébresztenek, fi lozófi át sugallnak, 

mélylélektani tartalmakat érintenek.

A kihagyhatatlan kiállítás április 11-ig látogat-

ható!  V.G.

A meghívóval egy 

másik levelet is 

kapnak az újpes-

ti szépkorúak, 

amelyben az idei 

tartósélelmiszer-

osztásról tájéko-

zódhatnak.

Operett a szépkorúaknak
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Hónapról hónapra személyes és 

hasznos tanácsokkal szolgálja 

az újpestieket a rendőrség Ház-

hoz megyünk programja. Március 

első hetében is az Újpesti Áruház 

földszintjére települt ki a tanács-

adó-bűnmegelőző stand.

A Házhoz megyünk programnak mindig 

van aktualitása, a tanácsadó-bűnmegelőző 

standdal mindig az adott hónap első heté-

ben találkozhatnak az újpestiek valamely 

forgalmas helyszínen. Márciusban szintén 

az Újpesti Áruház földszintje adott otthont 

a rendőrségi kampánynak, amely a police.

hu megfogalmazása szerint „a lakosság va-

gyonbiztonsága érdekét” szolgálja.

A jó együttműködés részeként közterület-

felügyelő, polgárőr és vagyonvédelmi szak-

ember is segíti a rendőrök már-már tényle-

gesen házhoz menő tanácsadó munkáját.

Márciusban új tájékoztatók jelentek 

meg, amik a személyes találkozáson túl 

nem csupán a vagyonvédelemről adnak 

rövid összefoglalót. Tájékoztatnak példá-

ul a biztonságos bankkártya-használatról, 

megszólítják a fi atalokat, informálnak arról 

is, hogyan kerülhető el és kezelhető jól a 

megfélemlítés.

Az újpesti rendőrség időről időre fi gyel-

meztet az „unokázás” néven ismertté vált 

csalásformára. Ezzel kapcsolatban a Házhoz 

megyünk standjánál is felhívják az érintet-

tek fi gyelmét, és lapunkban is rendszeresen 

jelenik meg rendőrségi felhívás. A csalás 

abból áll, hogy ismeretlenek késő este vagy 

az éjszakai órákban hívnak fel időseket, és 

az unokájukként bemutatkozva, balesetre, 

kórházi kezelésre hivatkozva kérnek pénzt. 

Előfordul olyan is, amikor nem hozzátarto-

zóként mutatkoznak be, hanem azt állítják, 

hogy a családtag a felelős a váratlan helyze-

tért. A hallgatásért cserében pénzt kérnek. 

Mindkét esetben valaki mást küldenek a ki-

csalt összegért. A védekezési forma minden 

hasonló helyzetben ugyanaz: olyan szemé-

lyes adatokra kell visszakérdezni, amit csak 

a valódi unoka tudhat, vagy – bármit is állít 

a névtelen telefonáló – fel kell hívni a való-

di hozzátartozót, tényleg váratlan helyzetbe 

került-e. A pénzt semmilyen esetben sem 

szabad idegennek átadni, csak olyan veheti 

át, akit a hívott fél ismer!

 Kép és szöveg: M. Orbán András

A PROGRAM BIZALOMNÖVELŐ SIKERE

A Házhoz megyünk kampánysorozata 

tavaly indult útjára, Újpest az elsők kö-

zött csatlakozott. A kezdeményezés nem 

csupán a látogatókat vonzza, hanem 

hozzájárult ahhoz is, hogy az itt élők 

egyre nagyobb bizalommal forduljanak 

az egyenruhásokhoz. A növekvő bizalom 

és az összefogás hozzájárult a 2015-ös 

év eredményeihez. Új-

pesti lett az év egyik 

iskolarendőre, akivel a 

Házhoz megyünk stand-

jánál is találkozhattak 

már az újpestiek.

HALLÁSA AKTÍV
ÉLETÉNEK KULCSA

„ A hallókészülék szakmai munkámban fantasztikus 
segítség, észrevétlenül megbújik a fülben, szinte 
láthatatlan. Segítségével a kollégákat tökéletesen 
hallom. Ez a legfontosabb számomra.”

VEGYEN RÉSZT DÍJMENTES
HALLÁSVIZSGÁLATON!

Most egy 
.

 

 
 

1068 Budapest, 
Szondi u. 98/A 

 
 
 

M O Z A I K

Sokoldalú, 
házhoz jövő 
tájékoztatás
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Itthon készülnek tovább az olimpiára

sőbb már minden rendben volt.

Rio előtt Győrben, az országos bajnokságon  és 

az Európa-bajnokságon is izgulhatunk Bogiért.

– A győri OB programját még nem tudom 

pontosan, lehetséges, hogy kipróbálom maga-

mat számomra idegen számokban is.  A londoni 

Eb-n pedig szeretnék egy jót versenyezni. A brit 

Jazmin Carlin valószínűleg ott lesz, hiszen ez 

neki hazai pálya, vele számítok egy nagy csatára.

Virth Balázs edző elégedetten összegzett a 

fl oridai hetek után. 

– Nagyon elégedett voltam az úszók eddigi 

munkájával. Hazaérkezésünk után, az átállás 

miatt egy kicsit nehezebb volt pár nap, de a 

következő hetekben már jobb dolgokra és 

eredményekre számítok. A következő, hód-

mezővásárhelyi edzőtáborban szeretnék  to-

vábblépni és egy sokkal intenzívebb munkát 

végezni, hogy az áprilisi magyar bajnokságon 

szuper időket tudjunk elérni.

A tréner azt is elmondta, hogy Danival kö-

zösen döntöttek úgy, hogy az olimpiai bajnok 

nem indul a londoni kontinensviadalon.

– Úgy gondoltuk, hogy inkább a felkészülést 

választjuk, ezért hagyjuk ki az Eb-t. Minden erőnk-

kel arra kell koncentrálnunk, hogy az olimpia jól 

sikerüljön. Természetesen, abban az esetben, ha 

a váltónak szüksége lesz Danira, azt vállalja, de az 

egyéni számokban most nem fog indulni.

– A felkészülés szempontjából nagyon jól 

sikerült a fl oridai edzőtábor – mondta Gyurta 

Dániel. – Hétről hétre egyre nagyobb intenzi-

tással és több munkával csináltuk az edzése-

ket. Azért is nagyon jónak értékelem az idei 

felkészülést, mert bár a tavalyi évre a formába 

hozásom nem sikerült a legjobban, maga a 

szereplésem nem volt rossz. Azokat az időket, 

amiket akkor úsztam, most sikerült túlszár-

nyalnom, ráadásul nem csak egyszer-egyszer, 

hanem folyamatosan. 

S P O R T

Első alkalommal rendeztek Lég-

torna Világbajnokságot Magyar-

országon. Az eseménynek a Fő-

városi Nagycirkusz adott otthont. 

A több tucat versenyző között 

mexikói, szlovák és cseh tornász 

is szerepelt.

Gombóc, spárga, kocka, dugóhúzó, bomba 

és helikopter – a kötelező elemek. A legtöbben 

az úgynevezett tissue-n mutatták be produk-

ciójukat, de a karikagyakorlatok is nagy sikert 

arattak. A zsűri fővédnöke Magyar Zoltán két-

szeres olimpiai bajnok tornász, a nemzet spor-

tolója. Azt mondja, bár ez elsőre nem szem-

betűnő, de sok a közös pont a tornában és a 

cirkuszi mutatványokban.

– Ez egy olyan fantasztikus mozgás, ami az 

emberben érzéseket hoz elő, félelmet. Az ember 

nézi és azt hiszi, hogy jaj, most le fog esni, és 

nem, nagyon kemény dolog ez – fogalmazott.

A zsűriben foglalt helyet Újpest olimpiai baj-

noka, Berki Krisztián. 

– Kegyetlenül nehéz sport – összegzett. 

– Szerintem, legalább annyit és olyan kemé-

nyen dolgoznak a versenyzők, mint azt mi, 

tornászok tesszük. Kimondottan érdekes volt, 

hogy – ugyan a cirkuszban folyt a verseny –, de 

nekem cseppet sem tűnt artistamutatványnak 

egy-egy produkció. Bevallom, néha csak ámul-

tam a gyakorlatok láttán. Fantasztikus sportem-

berek mutatták be tudásukat, akik néha még 

a gravitációt is meghazudtolták a bemutatójuk 

során.  Csak gratulálni tudok a résztvevőknek, 

bevallom, nagyon nehezen tudtam dönteni, 

amikor pontoznom kellett. 

– A Fővárosi Nagycirkuszban ilyen jellegű 

sportesemény még nem volt. Mivel a cirkusz-

művészet és a sport egymáshoz nagyon közel 

áll, ezért is öröm, hogy itt rendezhettük meg 

a világbajnokságot – mondta Vincze Tünde, a 

Magyar Légtornász Egyesület elnöke. G. G.

Véget ért a fl oridai edzőtábor, 

újra hazai környezetben készül-

nek az újpesti úszók. December-

ben a BVSC-től klubunkba igazolt 

Kapás Boglárka, aki lényegre tö-

rően mondta el a véleményét az 

eddigi lila-fehér edzésekről és a 

felkészülésről.

– Floridában fantasztikusan éreztem magam, 

az edzések pedig jobban mentek, mint valaha, 

friss és motivált vagyok. Az akklimatizáció miatt 

az első napok valóban nehezebben teltek, de ké-

Berki is 
csak ámult

Elhunyt az újpesti legenda
Kuharszki Béla 1958-tól tíz évig játszott 

az Újpesti Dózsa labdarúgócsapatában.  A li-

la-fehérekkel az 1959–1960-as idényben baj-

nokságot nyert – négyszer volt ezüst-, kétszer 

bronzérmes –, az 1968-69-es szezonban pedig döntőt játszott 

a csapattal az UEFA Kupa elődjének tekintett Vásárvárosok Ku-

pájában. A válogatottban hatszor lépett pályára, tagja volt az 

1962-es chilei világbajnokságon szerepelt nemzeti együttesnek.

Kuharszki Bélát 75 éves korában érte a halál. Az UTE saját 

halottjának tekinti. (g)

Telt házas 
szülői
„Az UTE Labdarúgó Aka-

démia biztonságban 

van, mert az önkor-

mányzat mellette áll, és 

nem engedi megszűn-

ni vagy tönkremenni, 

mint ahogy a több 

mint 130 éves kö-

zös múlt ezt már 

többször bizonyította. Az Önkor-

mányzat és az UTE itt volt, itt van 

ma is, és itt is lesz Újpesten.”

Telt házas központi szülői-

értekezletet tartott március 

3-án az UTE labdarúgó-

akadémiája, ahol Újpest 

alpolgármestere, Nagy 

István az önkor-

mányzat nevében 

támogatásáról 

biztosította az 

intézményt.

Gyurta kijelentette, hogy az áprilisi Országos 

Bajnokságon Győrben biztosan indul, és az is 

végleges, hogy nem vesz részt a londoni Eu-

rópa-bajnokságon, mert abban az időpontban 

egy újabb edzőtáborban készül a legfontosabb 

megmérettetésére, a riói olimpiára.

A csapat legfi atalabb tagja, a kétszeres if-

júsági olimpiai bronzérmes, Sztankovics Anna 

úgy érzi, sokat fejlődött a kinti időszak alatt.

– Nem igazán tudnám nyaralásnak nevezni 

a fl oridai négyhetes felkészülést – nyilatkozta. 

– Most, hogy itthon vagyunk, jut idő sok más 

dologra is, amire kint nem, így ez is befolyásolja 

a teljesítményünket. Úgy érzem, hogy nagyon 

jól sikerült ez a közel egy hónap, és már nagyon 

várom, hogy ebből mi fog kisülni.

Anna nagyon reméli, hogy minél előbb meg-

váltja repülőjegyét Rióba, ezért semmiképpen 

sem hagyná ki a londoni Európa-bajnokságot.

– Jelen pillanatban még nincs meg a kvali-

fi kációm Rióra, így azt meg kell úsznom. Ha a 

mezőnyt nézem, akkor a londoni a legalkalma-

sabb verseny a szintidő megúszására. Persze, 

ez csak akkor igaz, ha a győri országos bajnok-

ságon nem sikerülne ezt összehoznom. 

 ute.hu/gg

Kapás Boglárka

Gyurta Dániel

Sztankovics 

Anna 
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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

Fogadóóra változás! Jókay Attila önkormányzati képviselő fogadóórája március 21-én 

hétfőn 17-18 óráig lesz. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Németh 

Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők április 4-én, hétfőn 17-

18 óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők április 4-én, hétfőn 18-19 

óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay At-

tila önkormányzati képviselő április 11-én, hétfőn 17-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 

Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária, Bartók Béla önkormányzati képviselők 

április 12-én kedden, 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-

09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő április 25-én, hétfőn 18-19 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.  

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 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 (legközelebb áp-

rilis 7-én) 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

GYERTYÁS MEGEMLÉKEZÉSRE VÁRJUK ÖNÖKET!

Március 11-én, pénteken 16 órára várjuk Önöket az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 

rendezendő gyertyás megemlékezésre a Görgey szoborhoz. (Gyertyáról a szervezők gondoskodnak.)

 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

KIRÁNDULÁS SZENTENDRÉRE

Természetjáró Körünkkel március 18-án, pénteken Szentendrére megyünk sétálni, majd megnézzük a Retro 

Múzeumot is. Találkozó 9.15 órakor az Újpest-Városkapu Volán autóbusz végállomáson (a Váci út felőli résznél). A 

Múzeumba a kedvezményes belépődíj 400 Ft. Ha kérdése van a kirándulással kapcsolatban, hívhatja a 30/458-

9929-es telefonszámot. A rendezvénysorozat védnökei: Dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre ország-

gyűlési képviselő. MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

 

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

den 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, Európa 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-es 

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

65%-ban 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

� Eladó Gödöllőn, 1001 m²-es zártkert a belterület 

határán az Úrréti tó közelében a Füves közben. A telek 

elérhetősége Újpestről, 30-40 perc az autópályán. I. á.: 

2.9 M Ft, tel.: 06-30 537-6985

� Eladó Újpesten, 72 m²-es, erkélyes, teljesen felújított 

2+fél szobás, étkezős, gardróbos, tehermentes örök-

lakás, napos, szép kilátással. Ár: 22 M Ft. Tel.: 06-20 

441-5116, 230-6699

Ingatlant vesz

� Figyelem! Keresek a IV., XV. kerületben, jó állapotú 

téglalakást, 36 m²-ig. A II. em., viszonylag elfogadható 

környéken. Ingatlanosok ne hívjanak! Tel.: 06-1 369-9781

Oktatás

� Matematika- és fi zikafelkészítést vállalok. Tel.: 06-70 

220-7758 

� GITÁROKTATÁS ÚJPESTEN. Kezdő és haladó gitárosok 

tanítása, rutinos tanár segítségével.„Ha nem megy egye-

dül a tanulás, segítek.” Tel.: 06-20-616-2422.

� Angol tanítást vállal tapasztalt angol szaktanár min-

den szinten. Egyéni kiscsoportos oktatás gyerekeknek, 

felnőtteknek. Sikeres nyelvvizsgára felkészítés a metró 

közelében. Tel.: 06-20 235-3664

� Matematika korrepetálás. A matek nem nehéz! Hogy mitől 

és hogyan lesz könnyű, azt mutatom meg példacentrikusan 

a diák nyelvén. Tel.: 360-1657, 06-20 9270-270

Vegyes

� Eladó új, inox 10-18-as edény garnitúra, új, fehér 

főzőrendszer, 2 db fém vasalódeszka kicsi-nagy. Új toló-

kocsi, mozgássérülteknek és beteg embernek, új, kom-

binált hűtő-fűtő és légtisztító, női ruhaneműk. Tel.: 06-20 

441-5116, 230-6699

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, pen-

gőt, katonai eszközöket. Teljes hagyatékot készpénzért! 

Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. ker. Szent István Krt. 25. 

szentistvankrt25@gmail.com, tel.: 06-20-914-0150

� Papírpénz-felvásárlás! Forgalomból kivontak! Német 

márka, osztrák schilling, holland gulden, spanyol peso, 

belga frank, svéd korona, portugál escudo {PTE}, pengő, 

érmék, 40-es évektől forint stb. Készpénzért., V. ker. Szent 

István krt. 25. H-P 10-16-ig, Tel.: 06-70-608-6082

� 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. Nyitva tartás: H-SZ: 10-17-ig, P: 

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

P Á R T H Í R E K

Hétvégi felszolgálókat 

keresünk éttermünkbe.

 Egyetemistákat betanítunk. 

Érdeklődni: Árvai Gábor üzletvezetőnél 

Tel.: 06-30-247-838

Újpestért 
Egyesület
Újpestért
Egyesület

� Vásárolok régi könyveket, képeslapot, jelvényt, kitünte-

tést, iratot, térképet, fémpénzt, papírpénzt, játékot. Bármi-

lyen régi vagy retro tárgyat. Antik ezüst, festmény, ékszer, 

borostyán, bútor is érdekel. Teljes hagyatékát megveszem. 

Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 9244-123

Bútor

� Eladó koloniál bútorok, nagyon jó állapotúak. Új, masz-

szírozó elektromos fotel. Tel.: 06-20 441-5116, 230-6699 

Szolgáltatás

� KLÍMAtelepítés, karbantartás, javítás garanciával. 
Ingyenes helyszíni felmérés! 06-30-931-7486, 
www.annauklima.hu

� REDŐNYÖS MŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 

redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-

lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 

Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszere-

lés. tel.: 370-4932

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU. 

22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javí-

tását- illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszige-

telő üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. A 

felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 550-0269

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-mun-

ka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét, fényezését 

vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

Festmény

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

nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 

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

mes.gyula@nemesgaleria.hu. Nemes Galéria: 1024 

Budapst, Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Egészség

� Becsípődések, elmozdulások, fi camok, gerinc-

ferdülés, nyaki merevség, karfájdalmak. Csontko-

vács Tel.: 06-30-255-4688

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik 

ismerték és szerették, hogy édesanyám 

Vukitsevits Ferencné 

hosszú, türelemmel viselt betegség után életének 

89. évében, 2016. március 1-én örökre itt hagyott 

bennünket. Hamvaitól 2016. március 25-én 9:00 

órakor veszünk végső búcsút a Megyeri Temető 1. 

sz. ravatalozójában. Emléke a szívünkben örökké él! 

Gyászolja lánya, veje, unokái és távoli rokonai.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Mátyásiné Szekszárdi Mária Magdolna 

életének 71. évében elhunyt. 

Búcsúztatása 2016. március 11-én lesz 

14:00 órakor a Megyeri Úti temetőben.

Búcsuzik Tőle családja és szerető Fia!

Gyászjelentés

2016. március 11-től 16-ig (pén-

tek-szerda) az Újpest Kártya Iroda és 

az Újpest Márkabolt technikai okok 

miatt zárva tart. Ez idő alatt a hirdetés-

felvétel is szünetel! 2016. mércius 17-én 

(csütörtök) már leadhatóak a hirdetések.

Figyelem!

Orosz Cukrászda 
Ünnepi akciója:
 2016. március 15-én, 

minden termékünkből 
15% kedvezményt adunk.

A 4 napos ünnep alatt 
minden nap 9-18 -ig 

szeretettel várjuk 
kedves vendégeinket!



TOVÁBBI HÚSAKCIÓK

HÚSVÉTI ELŐKÉSZÜLETHEZ:

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai

2016. március 10-16.

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél csak kedden hagyományosan 
füstölt termékek húsvétra: kötözött sonka 1199 Ft/kg | füstölt tarja 1899 Ft/kg 
| parasztlapocka 1199 Ft/kg | szívsonka 1999 Ft/kg | parasztsonka 1699 Ft/kg 
| minden sertéshús 899 Ft/kg | egész csirkecomb 599 Ft/kg | alsó csirkecomb 
499 Ft/kg | csirkeszárny 399 Ft/kg | csirkemellfi lé 1199 Ft/kg | csirkemáj 499 Ft/kg.
A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentesnél csak szerdán sertéscomb, 
sertéslapocka, sertéstarja, sertésdagadó és sertésoldalas 999 Ft/kg 
| sertéskaraj 1150 Ft/kg | hajdúsági lángolt kolbász 999 Ft/kg | füstölt 
csemegeszalonna 999 Ft/kg | tokaszalonna 999 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél csak vasárnap sertéscomb, 
sertéstarja, sertéslapocka, sertésoldalas és sertésdagadó 999 Ft/kg | füstölt 
oldalas 1499 Ft/kg | füstölt fej 799 Ft/kg | kolozsvári szalonna 1999 Ft/kg.

A Nagycsarnokban Tomahatsch Bélánál padlizsán 290 Ft/kg | gyökér 
200 Ft/kg | sárgarépa 100 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Jópáros Kft.-nél körte 390 Ft/kg | lénarancs 
249 Ft/kg.
A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye Kkt.-nél idared alma 198 
Ft/kg | jonatán alma 298 Ft/kg | aszaltszilva 1980 Ft/kg.

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

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

Vasárnap 10–12 óráig lufi hajtogató bohóc 
várja a gyerekeket.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK
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FÜSTÖLT CSÜLÖK
Mátyás-Hús Kft.-nél csak kedden

BURGONYA
Sárgarépa Kft.-nél

 ANGOL ZELLER
Jópáros Kft.-nél

290Ft
/csomag

FÜSTÖLT LÁB
Duna-Muhari Bt.-nél csak vasárnap

499Ft
/kg

1399Ft
/kg

160Ft
/kg

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
március 12. szombat 6 – 14 óráig
március 13. vasárnap 7 – 14 óráig
március 14. hétfő 7 – 14 óráig
március 15. kedd ZÁRVA
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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 kompozíci-

óval. (A nyertes műveket később akár ki is állíthatjuk, vagy fel-

használhatjuk az Újpesti Sajtó Kft. kiadványaiban, ezért érdemes 

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. 

Szilvásy Tibi egy igazi vagány, újpesti fotós srác. Életvidám, lendületes, dinamikus, s ez 

látszik a képein. A lendület mellett művészi látásmód, jó értelemben vett őrültség, a határok 

feszegetése, színek elevensége jellemzi munkáját. Kicsit ellentmondásos, vagy inkább szélsősé-

ges. Vidám, eleven, vibráló, szürke, matt és mély egyben. Igazi!

„Két éve próbálok igényesebb képeket készíteni” – meséli Tibi szerényen, miközben van egy 

több mint 800 fős rajongói oldala a Facebookon, a Tibianconero’s Photo Blog, tele zseniális ké-

pekkel. Mindemellett a híres, majdnem 30 ezer taggal rendelkező Pesten fotóztam csoport egyik 

adminisztrátora, így képei nap, mint nap pörögnek a közösségi média által nyújtott felületeken. 

Tibi szavait idézve még kicsiben működik és a lájkokra hajt, szerintünk meg hatalmas dolog, 

hogy ilyen közösséget működtet. A tagok nem csak fotósokból állnak, bárki küldhet képet, még 

az is, aki telefonnal próbálkozik. Sokszor azok a legjobbak. A lényeg, hogy inspirálják egymást, 

értékeljék egymás munkáit. Igaziak, vagányok mind! VG

KIHAGYHATATLAN PILLANATOK

A HÉT FOTÓJA

G A L É R I A


