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EGY SZELET ÚJPEST 
Rendkívül népszerű volt a hétvégén a 
Vadgesztenye cukrászda, ahol sokan 
kóstolták meg a fi nom és „jótékony”  
Újpest szeletet. Nemsokára bármely 
cukrászda elkészítheti.  – 6. oldal 

JÓ ITT ÉLNI
Újpestieket kérdeztünk arról, hogy 
az egy évvel ezelőtt kitöltött Újpesti
Párbeszéd óta látnak-e javaslatai-
kat érintően változást, fejlődést a 
városban.  – 2. oldal 

KÁNONI VIZITÁCIÓ
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás érsek 
volt a Nap utcai Szent József Plébá-
niatemplom és Újpest vendége. Ká-
noni vizitációra 1934-óta nem volt 
példa. – 7. oldal 

ÖTKARIKÁS MÚLT
Újpesti sportoló 1932-ben Los An-
gelesben, a X. nyári olimpián szer-
zett először aranyérmet. Új soroza-
tunkban a nagy bajnokokat idézzük 
meg. – 13. oldal 

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. március 14., VI. évf., 10. szám
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ÚJPESTI NAPLÓ

Szabadság – gyermekszemmel 
Nemzeti ünnepünk előtt óvodásokat és iskolásokat kért arra az Újpesti 
Sajtó Kft., hogy rajzolják le a szabadságot. A díjazottak rajzaival hívjuk
olvasóinkat közös megemlékezésre március 15-én. – 5. oldal
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Idén is szóljon hozzá 
Újpest jövőjéhez! 
Érkeznek a kérdőívek a háztartásokba.Töltse ki 
Ön is, vonja be családját, barátait a véleményal-
kotásba! Újpesti Párbeszéd címmel immár  máso-

dik alkalommal gyűjti össze a Polgármesteri Hi-
vatal a városrészben élők véleményét, gondolata-
it a fejlődést meghatározó kérdésekben. 2012-ben 
minden háztartás két példányt kap a kérdőívből, 
de tetszőleges mennyiségben fénymásolhatók is 
a nyomtatvány lapjai. A visszaküldés díjmentes. 
A kérdőív letölthető az önkormányzat honlapjá-
ról: www.ujpestiparbeszed.hu, illetve kitölthető 
online, az internetes felületen is. 

Egy évvel ezelőtt kérte először a városvezetés, 
hogy az Újpesti Párbeszéd kérdőív segítségével az 
újpestiek több témában mondjanak véleményt, te-
gyenek javaslatot. A kezdeményezés hagyományt 
teremtett, hétezren szóltak hozzá Újpest jövőjéhez, 

bizonyítva, hogy erős közösség az újpesti, sokan 
éreznek felelősséget a közös ügyek iránt. 

TEGYEN ÖN IS JAVASLATOT!
Az idei kérdőíven a városvezetés arra kér választ, 
mire fordítson pénzt városunk, mit tart a megkér-
dezett és családja az önkormányzat legfontosabb 
feladatának? Sokakat érintő kérdés: legyen-e új 
strandja Újpestnek? Miként vélekednek a fizetős 
parkolásról. Újabb kérdésként a piac használatá-
ról, illetve az ebadó lehetséges kivetéséről mond-
hatják el a megkérdezettek a gondolataikat. Az új-
pestiek javaslatot tehetnek arra is, milyen jelmon-
data legyen Újpestnek, továbbá a „Találkozzunk 

MAGYAR RÓ-
BERT: – Egyálta-
lán nem mind-
egy, milyen kör-
nyezetben élünk, 
hiszen ez kihat a 

közérzetünkre. Éppen ezért fejtet-
tem ki véleményemet tavaly az Új-
pesti Párbeszéd kapcsán, amikor az 

uszodát hiányoltam, aminek racio-
nális okai mellett, érzelmiek is van-
nak, lévén, hogy a régi gyógyfürdő 
közelében lakom. Ezt már aligha si-
kerül életre kelteni, örülök viszont 
a Káposztásmegyeren épülő uszo-
dának, mert fontos a sport, a fia-
talok úszásoktatása. Hiányoltam a 
parkok, játszóterek felújítását, sze-

rencsére egy év alatt ebben is nagy 
előrelépés történt. Olvasom, látom, 
hogy az utcák felújítása terén is tör-
tént változás. Szépen halad a prog-
ram.  Ami a Városgondnokságot il-
leti: elégedett vagyok a munkájuk-
kal. Sokszor sétálgatok a gyerekkel 
a Király utcában és azt látom, hogy 
állandóan csinosítják a virágágyáso-
kat, ökoparkot is kialakított az ön-
kormányzat. Végre a Görgey utca 
katasztrofális állapota is megszűnik, 
de lenne még tippem. 

KOCSOV AND-
REA: – Megmon-
dom őszintén, 
én az Árpád úti 
uszoda felújítása 
mellett kardos-

kodtam mindig, az általam kitöltött 
kérdőíven is ez szerepelt első helyen. 
Már látom, ebből nem lesz semmi, 
mivel horribilis összegbe kerülne a re-
noválás, ki is írták rá, hogy eladó. Ilyen 
körülmények között különös jelentő-
sége van az épülő káposztásmegyeri 
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Folyamatos párbeszédben

Jó Újpesten élni!   
Egy évvel ezelőtt több mint hétezer újpesti mondott véle-
ményt az Újpesti Párbeszédben többek között arról, mit 
hiányolnak Újpesten, mi az, amire nagy szükség lenne? A 
kérdőív tapasztalatai beépültek a „Hajrá Újpest!” városfej-
lesztési programba, számos észrevétel pedig azóta meg is 
valósult. Hárman most arról beszéltek az Újpesti Napló-
nak, éreznek-e változást a tavaly papírra vetett vélemé-
nyek, az Újpesti Párbeszéd megindulása óta?

Gyermekszakrendelő fennállása óta, a komp-
lex ellátás részeként, gyermekpszichiátria is 
működik Újpesten. A pszichiátrián nem csak 

a IV., de a XV. kerületi gyerekeket is fogadják, és sokan 
jönnek Pest megye különböző településeiről is.

– Soha nem kellett még senkit elküldeni azért, mert 
például Győrben lakik, őt is fogadni tudjuk – meséli dr. 
Kovács Alice gyermekpszichiáter. A rendelésen minden 

gyermeket ellátnak, akit hozzájuk irányítanak, a hét 
bármely napján, délelőtt és délután egyaránt.

Az újpesti rendelésen előforduló leggyakoribb prob-
lémák kicsi gyerekeknél a fejlődési elmaradás, a be-
szédfejlődés és egyéb funkciók megkésése. A későb-
bi korban a gyermekeknél a magatartászavarok, a szo-
rongás jelenik meg, és a mai világban nagyobb szám-
ban fordulnak elő a kényszeres betegségek, a hangu-

Az első naptól a gyermekekért   
Amióta Újpest Önkormányzata a Görgey úti Szakorvosi rendelőintézet tulajdo-
nosa, a felújítás mellett előtérbe kerültek az orvos szakmai kérdések is. Sorozatun-
kat a Gyermekszakrendelőben, a pszichiátrián folytatjuk.

A



A főváros idei költ-
ségvetését az ész-
szerű gazdálkodás 
ösztönzése és a ha-
tékonyság növelé-
se jellemzi. Súlyos 
örökséget hagyott 
az előző vezetés 
utódaira, adósság-
ban úszik a tömeg-

közlekedés, a bevételek pedig várható-
an csökkennek. A lapunknak nyilatkozó 
Nagy István alpolgármester, aki tagja a 
fővárosi közgyűlésnek is, elmondta, je-
lentős siker, hogy a Görgey utca felújítá-
sa és a káposztásmegyeri csomópont fej-
lesztése továbbra is bent maradt a költ-
ségvetésben. A nehéz helyzet ellenére 
Újpest nem lesz vesztes. 

– Mennyiben tér el az idei költségvetési, 
gazdasági környezet az előző évektől?

– A főváros költségvetését ebben az év-
ben több tényező rendkívül feszítetté te-
szi. Ezek között is a legsúlyosabbak közé tar-
toznak a Demszky Gábor vezette szocialis-
ta-liberális többségű önkormányzat öröksé-
gei. Nem sorolom ezeket, hiszen nap, mint 
nap hallhatunk róluk a médiában. Mégis, a 
BKV kilátástalannak tűnő helyzete mellett 
még egyet kiemelnék. Ez a „Cet” beruházása. 
A Demszky-korszak egyik legbotrányosabb 
ügye, több mint vérlázító, és a főváros szá-
mára még beláthatatlan anyagi kockázato-
kat hordoz. Ez olyan, mintha az ember venne 
egy házat, aztán a beköltözés után kiderül-
ne, hogy az előző tulajdonos hatalmas jelzá-
loghitelt vett fel felújításra, a pénzt elköltöt-
te, de a rekonstrukció nem történt meg. Az 
új tulajdonosnak fi zetnie kell, és neki kell fel-
újítani a házat is, ha nem akarja, hogy rádől-
jön. Ráadásul, e súlyos „hagyaték” felszámo-
lását nehezíti az európai válság elhúzódása, a 
remélt fellendülés elmaradása is. Ezért kellett 
csökkenő iparűzési adóval és illetékbevétellel 
számoló költségvetést készíteni. A növekvő 
kiadási igények és megbújó kockázatok, va-
lamint csökkenő bevételek közepette kell a 
főváros költségvetését egyensúlyban tartani. 
Nem kis feladat. A lehetetlen határát súrolja. 

– A nem könnyű helyzet ellenére mik ma-
radtak az idei büdzsé kiemelt területei?

A főváros legnagyobb problémája a közös-
ségi közlekedés fi nanszírozása, ez áll az idei 

költségvetés középpontjában. A legfonto-
sabb teendő a BKV megmentése, a négyes 
metró építésével kapcsolatos kötelezettsé-
gek teljesítése. Ezek megoldásának kellett 
mindent alárendelni. A költségvetés tervezé-
sekor alapvető szempont volt a főváros kö-
telezően ellátandó illetve önként vállalt fel-
adatainak és fejlesztési, felújítási igényeinek 
áttekintése. A költségvetésben az önként 
vállalt feladatok közül sokat már nem, vagy 
csak alacsonyabb szinten támogat a fővá-
ros. A kötelező feladatok ellátásakor pedig 
takarékosságot, hatékonyságot vár az intéz-
ményeitől a városvezetés. Ennek érdekében 
a működési kiadási előirányzatok 10 száza-
lékát zároltuk. A fejlesztések, felújítások ter-
vezése során csak a legszükségesebbek ke-
rülhettek be a költségvetésbe. Ennek elle-
nére Wintermantel Zsolt polgármester úrral 
közösen sikerült elérni, hogy az újpesti Gör-
gey utca felújítása és a káposztásmegyeri 
közlekedési csomópont bennmaradhatott 
a főváros hétéves fejlesztési tervében.

– Központi kérdés a BKV helyzete. Hogyan 
látja a tömegközlekedési cég jövőjét?

A Demszky-érában a BKV nem kapott 
önkormányzati támogatást a működésé-
hez. Ezért a cég arra kényszerült, illetve arra 
kényszerítették, hogy hitelből pótolja a hiányt. 
2002 és 2010 közötti években jelentős, tízmil-
liárdos nagyságrendű hitelt vett fel, évenként 
változó mértékben. Ezek visszafizetésének 
most érkezett el a határideje. Döbbenetes 
szám: összességében 58 milliárd forint lejárt 
hitelről beszélünk. Tény, hogy a BKV nem tud 
ekkora adósságot rendezni, és az is igaz, hogy 
a fővárosnak sincs annyi pénze, hogy magára 
vállalja az adósság megfizetését. A BKV jelen-
leg egyértelműen támogatásra szorul. Ebben 
az évben a 32 milliárd normatív támogatáson 
felül még 16 milliárd fogyasztói árkiegészítést 
vár az államtól.  Ugyanakkor érthető az álla-
mi álláspont is, hogy ez a helyzet hosszú tá-
von nem tartható fenn, tenni kell azért, hogy 
a BKV a későbbiekben ne szoruljon működé-
si támogatásra. Az a döntés született a mos-
tani helyzet kezelésére, hogy az állam garan-
ciát ad a BKV számára a hitelei átütemezésé-
hez. De a probléma ettől még nem oldódott 
meg, csak egy kis időt nyertünk. A BKV műkö-
dését szigorú takarékosság előírása mellett ra-
cionalizálni kell, amihez hosszú távú program-
ra és új megoldásokra van szükség. – N. Zs.

Nyögi a főváros a Demszky-éra örökségét

Az újpesti fejlesztések 
nem estek áldozatul
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uszodának, mert Újpest egyszerűen nem lehet meg uszoda nélkül. 
Az SZTK renoválását korábban is halaszthatatlannak tartottam, sze-
rencsére megkezdődtek a munkálatok, és gőzerővel folyik a felújítás. 
Hiányoltam a Piac korszerűsítését, ebben is történt előrelépés. Meg-
oldották a nagycsarnok fűtését, úgyhogy összességében elégedett 
vagyok a fejleményekkel. A szüleim is újpestiek, én is itt születtem, 
el nem tudnám képzelni, hogy máshol éljek.  

REMÉNYI RÉKA: – A tavalyi Párbeszédben az 
SZTK-t és a tisztaságot írtam be arra a kér-
désre, miben szeretnék javulást. Örülök, hogy 
van változás. Olvastam az Újpesti Naplóban is, 
hogy folyik a küzdelem a kutyapiszok ellen, saj-
nos azonban az eredmény még nem megfele-

lő. Kutyatulajdonos társaim sok esetben nem takarítanak kedven-
cük után. Tudom, a gondolkodásmódon a legnehezebb változtat-
ni, de keményebb bírságokkal talán inkább előbb mint utóbb, si-
kerül rendet tenni ezen a területen is. Ezzel gyakorlatilag ki is me-
rül az elégedetlenségem. Az Izzó lakótelepen lakom, és mások vé-
leményét is tolmácsolom: remek érzés végigmenni a felújított Er-
dősor utcán. Hallom, a Görgey utca is sorra kerül, ami szintén jó 
hír. A parkok rendezettek, szépek a kandeláberekre kihelyezett vi-
rágok. Annyi kulturális és egyéb program között válogathatunk, 
mint még soha. Bár pátoszosan hangzik, mégis kimondom: látszik, 
van gazdája a városnak, tényleg jó Újpesten élni. – Á.T. 

többször!” programok során kiket látnának szívesen 2012-ben a 
színpadon. 

A véleménynyilvánítás anonim. Azok, akik mégis megadják ne-
vüket és elérhetőségüket arra adnak felhatalmazást, hogy a jövő-
ben „házhoz” küldjék számukra a tájékoztatást fontos közügyek-
kel kapcsolatban. 

A Polgármesteri Hivatal a kiküldést és a kitöltést követően az 
alábbi címre várja a kérdőíveket: 1439 Bp., Pf 669. A boríték-
ra írják rá: Újpesti Párbeszéd. A nyomtatványok személyesen 
is leadhatók a Városháza új épületben, az Okmányiroda bejá-
ratánál elhelyezett ládában (1042 Bp., István út 15., földszint). 
A tavalyi felmérés eredményeit a www.ujpestiparbeszed.hu/
kerdoiv201103eredmeny.php oldalon tekinthetik meg.

latzavar, valamint az étkezéssel, alvás-
sal kapcsolatos problémák – tájékoz-
tatott a doktornő. Szerencsére azon-
ban a tapasztalatok alapján elmondha-
tó, hogy egyre tájékozottabbak az em-
berek, aminek köszönhetően nagyobb 
számban jutnak el szakemberhez, aki 
segíteni tud.

A jól működő rendelés és ellátás az 
SZTK októberi önkormányzati átvé-
tele óta még szervezettebb lett, hang-
súlyozta a főorvos. Emellett szakmai 
szempontból is fontos, hogy jobban 
működik az orvosi továbbképzések tá-
mogatásának, illetve megszervezésé-
nek rendszere is. (antosa)
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1840. március 15-e jelentős dátum Újpest életé-
ben. Ekkor kelt gróf Károlyi István alapító leve-
le, amelyben a földesúr kötelező érvényű szer-
ződést kötött „a Megyeri pusztáján felállítandó, 
Új-Megyer nevet viselő gyarmatán” megtelepedő 
lakosokkal.

Károlyi István (1797–1881) gróf, főispán, politikus, 
akadémikus, Újpest alapítója, művelt, világot járt, 
haladó gondolkodású ember volt. A hatalmas fóti 
uradalom birtokosa az 1838-as nagy pesti árvíz után, 
hogy a főváros lakóin segítsen, ösztönözte a Duna 

melletti területen a letelepe-
dést. Ebből jött létre 1840-
ben Új-Megyer néven Újpest 
községe. A 101 lakost szám-
láló településen az első ta-
nácsot 1840. április 5-én vá-
lasztották, a bíró Lőwy Izsák 
lett. Az alapító levél az ura-
dalom feudális jogainak erő-
teljes biztosítása mellett gaz-
dasági téren több olyan ren-
delkezést tett, amelyek a ka-
pitalista fejlődés irányába 
mutattak. Támogatta az új-
pesti ipar fejlődését, mester-
embereket és gyárosokat te-
lepítve le a községben. A te-
lepülést Lőwy Izsák, a község 
majdani első bírója nevezte 
el Új-Pestnek. Településünk 
1841-ben már hivatalosan is 
Újpest néven szerepelt.

Nyolc évvel a szabadságharc előtt

Március 15-én 
kelt Újpest 
alapító levele 

Városháza, a Petőfi  
utca felől fotózva

Büszkeségünk, a gyönyörű  Városháza 
nem sokat változott az elmúlt több mint 
száz évben, ami az építészek kiváló ter-

veinek, és az utókor gondoskodásának, a felújí-
tásoknak köszönhető. Jórészt a funkciók is ma-
radtak, mindössze a földszinti üzletek tűntek el.  

1895-ben határozatot fogadtak el egy kétszin-
tes községháza felépítéséről a Szent István téri 
telken, az akkori mázsaházzal szemben. A pályá-
zatot azonban csak 1898-ban írták ki, amelynek 

nyertesei Böhm Henrik és Hegedűs Ármin, a kor 
jelentős építészei voltak. A kivitelezés feladatát 
egy helyi építési vállalkozóra, Schreiber Gyulá-
ra bízták, így az akkor jelentős, kétszázezer fo-
rint birtokában, 1899 májusában elindulhatott 
az építkezés. Az új községháza szédületes tem-
póban épült, és egy év múlva már teljes pompá-
jában át is adták. 

Némi változás történt az eredeti tervekhez ké-
pest a hasznosításban, hiszen itt kapott helyet a 
járásbíróság és az alagsorban a börtön is. Ezen kí-
vül a téglavörösre vakolt, világos mészkővel díszí-
tett községháza földszinti helyiségeit üzleteknek 
adták ki. Ez jól látszik a most közölt, 1910 körül 

Újpest akkor és most VI. rész

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesí-
tünk a mával. 

jpjp készült képeslapon is. Az épület felénk eső oldalán 
Glück József mészáros üzlete, Kohn Sámuel-Fischer 
Mór Cipőraktár áruháza, az épület sarkán pedig a 
Tejcsarnok Szövetkezet boltja látható. Az Újpesten 
játszódó, Kártyavár című Babits-regényben szerep-
lő kávéház is itt üzemelhetett.

A díszes, eklektikus épület, amely a századfor-
duló egyik jelentős alkotása volt, számos szecesszi-
ós jegyet is visel magán. Oromzatát a Nagy Károly 
korabeli legendákból ismert, Roland vitéz szobrá-
val díszítették, ami a városok törvényhatósági joga-
it jelképezte, a hátsó homlokzathoz tartozó erkély 
alatt pedig kis teret alakítottak ki, ahonnan a járás-
bíró intézhetett szózatot az egybegyűltekhez. Az 
épület előtt bérkocsi-állomás kapott helyet. – Á.T.

A rovat tanácsadó-szakértői: Szöllősy Marianne és 
Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. 

Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

B

Újpest alapító levelének egyik oldala. 
Az első szerződést Mildenberger Márton kötötte 

Károlyi Istvánnal. (A felvétel az Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény tulajdona)

„Régészkedő”
diákok találtak rá 
Az Újpesti Helytörténeti Gyűj-
temény egyik legjelentősebb 
relikviája, az alapító levél, egy 
szerencsés véletlennek köszön-
hetően maradt ránk. Neogrády 
László tanár úr, Újpest későb-
bi díszpolgára, a helytörténeti 
kutatás lelkes támogatója, di-
ákjaival „régészkedett”. Padlá-
sokon és pincékben poroso-
dó papírokat gyűjtött. A Jó-
zsef Attila utcában, a Károlyi 
család telekeladási irodájának 
egy nedves helyiségében ira-
tokat találtak. Itt került elő Új-
pest alapító oklevele is, a grófi  
család több könyvritkaságával 
együtt.  – B. K.
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ebstück Mária Zágrábban gazdag keres-
kedőcsalád gyermekeként született, majd 
a forradalom előtt Bécsben nevelkedett. 

Naplójából tudjuk, miként lett részese a bécsi for-
radalomnak. Az alig 18 éves fi atal lány éppen Bécs 
belvárosába indult, hogy kalapot vegyen magá-
nak. Hazajutnia azonban nem sikerült, mert a vá-
ros kapuit lezárták. Mari kisasszony a tömött ut-
cán, a forradalmi események kellős közepén talál-
ta magát. A nagy felfordulást az új kalap is meg-
sínylette, tönkrement. Az ifjú hölgy azonban „hu-
száros” megoldást választott: még aznap este egy 

gárdasapkára cserélte a női fejfe-
dőt, majd megkezdte az őrszol-
gálatot. A császárhű családjával 
is szembekerülő honleány egy is-
merős cipész segítségével öltött 
férfi ruhát, a suszter felesé-
ge pedig Mária haját vág-
ta fi úsra. 

Honvédtisztként az 1848-
as bécsi forradalomban 
a jogászcsapatban har-
colt, majd november-

ben csatlakozott a honvédséghez. Részt vett 
a branyiszkói, és a kápolnai csatában, és Buda 
visszavételénél is. Tulajdonképpen illegális ka-
tonai karrierje során egészen a főhadnagyi ran-
gig vitte a Miklós-huszároknál. A szabadság-

harc bukása után azonban az aradi várbörtön 
jutott számára is.

1880-ban Újpestre költözött a fiához. Itt is 
halt meg, 62 éves korában.   – B. K.

Lebstück Mária legendás alakja 
Jókai Mór által vált széles kör-

ben ismertté. A hős honle-
ány története egy jóval ké-
sőbbi korban Huszka Je-

nőt és Szilágyi Lászlót 
is megihlette: a Mária 
főhadnagy című, for-
dulatokban bővelkedő 
operett ma is kedvelt 
darabja a színházak re-
pertoárjának. 

Bár az újpesti Lebstück Mária törté-
nete a Mária főhadnagy című ope-
rettnek köszönhetően az egész vilá-
got meghódította, mégsem a kato-
naruhába bújt asszony az egyetlen 
különleges sorsú újpesti az 1848-
49-es szabadságharc történetében. 
Mészáros Gábort saját korában nem 
övezte a hősöknek kijáró tisztelet.

A Megyeri temetőben nyugszik Mé-
száros Gábor, vörössipkás honvéd, aki-
ből soha nem lett „ünnepelt” hős. A 
szabadságharc leverése után hazatért 
Újpestre és időskorát egyedül, elhagya-
tottan, egy szükséglakásban tengődve 
élte le. Meglehetősen sokáig, hiszen túl 
azon, hogy Mészáros Gábor azon ke-
vesek közé tartozott, akik hazatérhet-

tek a harc után, 
a mai napig ő 
Újpest leghosz-
szabb életű pol-
gára. Az egykori 
honvéd ugyan-
is 109 éves korá-
ban halt meg. 

Ha saját kora nem is, az utókor meg-
felelő tisztelettel emlékezik az egysze-
rű katonára, aki a hazája, az eszméi, a 
hite védelmében vállalta volna a halált 
is a csatamezőn. Mészáros Gábor sírem-
lékét minden évben megkoszorúzzák a 
Megyeri temetőben nemcsak tavasszal 
a forradalom ünnepén, de októberben 
is, amikor az aradi tábornokok és a nem-
zet tragédiájára emlékezünk.  – L. Z.

A megemlékezés helyszíne és időpontja:

Petőfi szobor, 
2012. március 15., 11.00 óra

(Újpest, Deák Ferenc és Rózsa utca kereszteződése).

Ünnepi köszöntőt mond: 
Wintermantel Zsolt, 

Újpest polgármestere

A műsorban közreműködnek a Könyves Kálmán 
Gimnázium diákjai, a Tungsram Kodály Zoltán 

Férfikar, valamint a Bem Néptáncegyüttes.
Várjuk családjával, barátaival együtt

 a közös megemlékezésre!

      Újpest Önkormányzata

Diákok megemlékezése
Március 14-én, szerdán 11 órakor a Karinthy Frigyes 

Általános Művelődési Központ Általános Iskola, valamint 
a Horvát Általános Iskola diákjainak megemlékezése Lebstück 

Mária huszárfőhadnagy sírjánál, a Megyeri úti temetőben.

Károly, a hős honleány
Újpesten, a Csokonai utca 4. számú ház falán szerény emléktábla 
jelzi: az egyszerű ház lakója volt egykoron Lebstück Mária, aki Ká-
roly néven, huszár főhadnagyi rangban harcolt, szigorú titokban 
tartva női mivoltát. Az 1848-1849-es forradalom százhúsz éve el-
hunyt legendás hősének Újpest közössége állított emléktáblát.

M E G H Í V Ó
Újpest Önkormányzata az idei 

esztendőben is megrendezi hagyományos 
koszorúzási  ünnepségét az 1848-as 

forradalom és szabadságharc 
hőseinek emlékére, melyre 

ezúton tisztelettel meghívjuk.

L

Újpest titkos hőse

Vörössipkásoknak az 1848 májusában felállított 9. kassai zászlóalj honvédeit ne-
vezték. Szintén „vörös sipkát” kapott a 11. kolozsvári honvédzászlóalj legénysé-
ge is. E két zászlóalj a szabadságharc alatt olyan vitézséggel harcolt, hogy mint a 
legbátrabb katonák, Görgey Artúr javaslatára megkülönböztetésképpen vörös 
sipkát hordhattak. Görgey javaslata Kossuthnak 1849 áprilisában: „Adjunk vörös 
sapkát mindazon zászlóaljaknak, s másnemű hadrészeknek, melyek folytonos 
vitézségök által e világ tiszteletét, bámulatát, a haza köszönetét megérdemlik…” 

Korabeli rajz
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Hagyományos 
ízek a piacon 
Újpesti helytörténeti fotók egy ki-
főzdében és magyar Lacikonyha egy 
svéd útikönyvben. Ezekre, és sok 
másra is büszke Nagyné Pintér Jolán, 
aki már 30 éve szolgálja ki az újpes-
tieket a piacon. 

a három üzletet üzemeltet, mindegyi-
ket idős újpestiektől vették át. Jolika 
szívesen emlékszik vissza rájuk, egy ki-

csit mindenkitől tanult. Azt mondja, a legnehe-
zebb feladat a lángos sütés. Egykor a férjével in-
dították be az első üzletet, a Lacikonyhát. Az iga-
zi lendületet a nagybátyja adta, aki 1939-ben sze-
rezte meg a vendéglátóipar első elismerését, Jolika 
pedig ma is őrzi ezt az oklevelet. A példakép szá-
mos budapesti éttermet felvirágoztatott, de Ber-
linben is vezetett egy vendéglőt. 

Nemcsak a családtörténet, hanem a világtörté-
nelem és így Újpest történelme is nagyon fontos 
számára. Szerinte 
a régmúlt időkben 
még voltak való-
di értékek, ezért 

is ragaszkodik az egykori fotókhoz és a régi re-
ceptekhez.  Az egyik legnagyobb büszkesége egy 
svéd útikönyv. Csaknem 10 évvel ezelőtt ugyanis 
svéd turisták érkeztek Újpestre és a Lacikonyhát 
választották. Aztán többször, éveken át visszajár-
tak a magyaros ízekért, míg egyszer csak egy de-
dikált könyvvel állítottak be. A kötetben bizony 
jó szívvel ajánlják a svédországi turistáknak az új-

pesti Lacikonyhát is.
Az igazi siker talán mégis az, 

hogy szinte mindenki isme-
ri Jolikát, aki a piacra jár. Bár-
kivel szívesen beszélget a fá-
radhatatlan üzletasszony, 

beáll a pultba, ha arra 
van szükség és lelke-
sen rendezgeti a kör-
nyezetét.  – D. Zs.

Made in 
Újpest

M

Át kell írni a régi-régi mondást! Március 10-e 
óta ugyanis a „viszik, mint a cukrot” helyett ta-
lálóbb a „viszik, mint az Újpest szeletet”. Ettől 
a naptól kapható ugyanis újra a legendás süte-
mény, amelynek megvásárlásával ezúttal nem-
csak a nosztalgia, de a jótékonyság oltárán is ál-
dozhatunk. 

A Vadgesztenye cukrászdában a Valiczek házaspár
nem csak a süti „újraélesztésén” fáradozott, nagyon 
örül az érdeklődésnek is. Több száz süti fogyott el 
szombaton és vasárnap. Annak pedig kifejezetten 

örülnek, hogy a sütemény készítésével, árusításával 
a hátrányos helyzetű gyerekeken segíthetnek. Az 
Újpesti Cseriti ugyanis 10 %-ot a kap minden egyes 
Újpest szelet árából.

EGY SZELET SEGÍTSÉG
Az Újpesti Cseriti háziasszonya, Wintermantel 
Adrienn úgy véli, hogy az ilyen kicsinek tűnő dol-
gokból születnek a legnagyobb csodák. A rászoru-
ló gyerekek támogatása mindig felemelő érzés, né-
hány tízezer forintból nagyon sok élménydús prog-
ramot szervezhetnek a gyerekeknek – legyen szó 
akár kirándulásról vagy állatkert látogatásról. Az 
pedig, hogy mindezt egy sütemény segítségével te-
hetik, különösen jó ötlet – mondja. 

Százszámra fogyott az Újpest szelet a hétvégén! 
Voltak, akik már szombaton, nem sokkal a nyitás 
után betértek a cukrászdába. Mások telefonon ér-
deklődtek, induljanak-e el otthonról, van-e még 
belőle? Volt. Bőven. A Vadgesztenye cukrászdában 
ugyanis most már lehet Újpest szeletet kapni. 

Folytatják! 
Az Újpesti Cseriti tavaly ősz-
szel indult Újpesten. Pénz-
adományt, használt, ám jó 

állapotú játékokat gyűjtöttek azért, hogy a ne-
héz sorsú gyerekek karácsonya is feledhetet-
len legyen. Gyűltek a cégek által felajánlott él-
ményajándékok is. A program olyannyira sike-
res, hogy az Újpesti Cseriti folytatja munkáját 
2012-ben is. Folyamatosan gyűjtik az adomá-
nyokat. Ebben segít az Újpest szelet.

Online „rendelték”
Az Újpest szelet újjáélesztésének ötlete tulajdon-
képpen az Újpest-Káposztásmegyer Facebook ol-
dalról indult. Itt ugyanis hetek óta rendszeresen je-
lennek meg képek, archív fotók az egykori Újpestről. 
A mai Újpest központról készült egyik régebbi fel-
vétel apropóján emlegették fel az olvasók az Újpest 
szeletet, amelyet egy azóta már lebontott cukrász-
dában lehetett kapni. A beszélgetést olvasva ju-
tott eszébe a későbbi megvalósítóknak, hogy újjá-
szervezik a gyártást. Felkutatták azokat, akik még 
emlékeztek a süteményre, sőt rátalátak arra a cuk-
rászra is, aki annak idején készítette is. Az Újpesti 
Cseritivel szövetkezve pedig nemcsak  a gyomrun-
kat, de a lelkünket is táplálja a szelet, amelynek fo-
gyasztása ilyen értelemben igenis jótékony hatású. 

Azóta jelentkezett annak a cukrásznak az unoká-
ja is, aki kitalálta a sütemény eredetijét. Reméljük, 
hamarosan bemutathatjuk őt is, és megismerhetjük 
a nagyszülő történetét is.  – D. Zs. / L. Z.

Várják újpesti cukrászdák jelentkezését 
Újpest legendás sütijét néhány hétig csak a 
Vadgesztenye cukrászda árusítja. Ám Zsuzsika
néni szívesen átadja az eddig féltve őrzött re-
ceptet. Ezért folyamatban vannak az egyezte-
tések, hogy minél több újpesti cukrászdában 
kapható legyen az Újpest szelet, és a finom sü-
temény árusításával csatlakozzanak az Újpesti 
Cseriti kezdeményezéséhez. 

Újpest szelet. 
Egy szelet Újpest



őpásztori látogatást tett az új-
pesti Szent József plébánián 
március 9-11. között dr. Erdő 

Péter bíboros, prímás, az Esztergom-
budapesti főegyházmegye érseke. A 
bíboros, prímás érsek pénteken kora 
délelőtt érkezett Újpestre Molnár Ist-
ván atyához. Megtekintette a Nap ut-
cai Szent József templomot, majd a 
plébániát. Rövid beszélgetést követő-

en együtt keresték fel a Károlyi Sán-
dor Kórházat, ahol dr. Bocskai Ta-
más főigazgató, dr. Hollósi Antal orvos 
igazgató, valamint dr. Horváth Csil-
la ápolási igazgató kalauzolta a ven-
déget, aki több beteget is meglátoga-
tott. 

Vasárnap délelőtt 10.30-kor a Nap 
utcai Szent József plébánián ünne-
pi szentmisét tartott a bíboros, ame-

lyen kiszolgáltatta a bérmálás szentsé-
gét is. A magas rangú egyházi vezető 
elmondta, ilyen kánoni vizitáció utol-
jára 1934-ben volt. A szentmisén részt 
vett Wintermantel Zsolt és számos ön-
kormányzati képviselő is. 

Exkluzív interjú dr. Erdő Péter prímás 
érsekkel az újpesti látogatásról: www. 
ujpest.hu, valamint az Újpesti Napló 
jövő heti lapszámában.  – B. K., J. M.

Gyakori vendég
Dr. Erdő Péter gyakori vendége 
Újpestnek. A tavalyi Városnapok 
idején az Egek Királynéja Főplé-
bánián járt, találkozott a hívek-
kel, majd megáldotta a piac ke-
reskedői által, a rászorulóknak 
felajánlott terményeket.

Bevált a rendezők szándéka, mert 
a március 8-án, délután zajló ren-
dezvényen, az Ady Endre Művelő-
dési Központban közelebb kerültek 
egymáshoz az épek és a fogyatékkal 
élők. Az esélyegyenlőségi napon a fi -
gyelem a hátrányos helyzetűekre irá-
nyult. Az intézmény sikerrel szere-
pelt egy pályázaton, ennek eredmé-
nyeként jött létre a programsorozat, 
amelynek első eseményén jártunk. 

Dr. Molnár Szabolcs megnyitó be-
szédében hangsúlyozta, milyen lénye-
ges ügy mellé álltak a szervezők.

– Minden generációnak, és mind-
két félnek tennie kell azért, hogy vál-
tozzon a szemlélet – emelte ki az al-
polgármester aláhúzva,  hogy az erre 
való nevelést gyerekkorban hasznos 
elkezdeni. – Kimondottan örülök an-

nak, hogy a nyitórendezvény a legif-
jabb nemzedékhez szól – mondta. 

És valóban, a kicsik léptek színre; az 
5-10 évesek meghallgatták a Babszem, 
a különleges álommanó című me-
sét. A játékos vetélkedőkbe a szerve-
zők jeltolmácsokat és egyéb szakem-
bereket is bevontak. Később szakmai 
konzultáción vehettek részt a vendé-
gek, majd megnyílt a szájjal és lábbal 
festők: Kolonics Nádasi Szilvia, Kormos 

László valamint Kránitzné Tóth Dóra 
kiállítása, aki egyébként a helyszínen 
be is mutatta rajztudását. 

A Roll Dance Budapest Táncegyüt-
tes és az Erika C Dance School műsora 
is sikert aratott. Az esélyegyenlőségi 
napot sikeresnek értékelték a szerve-
zők és a résztvevők egyaránt. A követ-
kező program április 3-án lesz, amikor 
a parasportolók mutatkoznak be.

(Bővebben: ujpest.hu) – Á. T.

Segítők, közreműködők 
A rendezvény a fogyatékossággal 
élőket segítő szervezetek együtt-
működésével valósult meg. Köz-
reműködők: a Mozgássérültek 
Budapesti Egyesülete és Újpes-
ti Szervezete, az újpesti Ezer Szín 
Kulturális és Önfejlesztő Egyesü-
let, és a Cri Du Chat Baráti Tár-
saság Közhasznú Egyesület. A 
programot a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja, fővédnöke pedig 
Wintermantel Zsolt.

Kánoni vizitáció 
Újpest vendége volt három napon át dr. Erdő Péter bí-
boros, prímás, az Esztergom-budapesti főegyházmegye 
érseke. A magas rangú egyházi személyiség a Nap utcai 
Szent József plébánián tartott kánoni vizitációt valamint 
a bérmálás szentségét szolgáltatta ki. A vendég találko-
zott a Károlyi Sándor Kórház vezetőségével, a betegek-
kel, továbbá Újpest polgármesterével is.

F
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Esélyegyenlőségi nap 

Együtt jó!

Megtelt a Nap utcai templom az ünnepi szentmisén

A legifjabbaknak is szólt



Keddenként ügyelet
Az egyesület szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatot a lakossággal, ezért 
minden kedden 18.00-19.00 óráig ügyeletet tartanak a Nyár utca 42-44 
alatti bázison, ahová szeretettel várnak minden kerületi lakost, akár egy 
beszélgetésre is. Természetesen a panaszokat is befogadják az ügyeletes 
polgárőrök. 

 jármű gyakorlatilag mindent 
tud, ami a korszerű bűnmeg-
előzéshez szükséges, így fel-

szerelték például rendszámfelismerő 
rendszerrel is. Saját tulajdonú gépko-
csival még sosem rendelkezett a tár-
saság, most úgy sikerült hozzájutni, 
hogy az önkormányzat tavaly 1 millió 
600 ezer forinttal támogatta az egye-
sületet. Ez több mint ötszöröse az 
előző évi összegnek.

Az ünnepségen, a polgárőr ta-
gok és vezetők mellett részt vett 
Wintermantel Zsolt, Cserna Sándor, 
a Polgármesteri Hivatal közbizton-
sági referense, valamint Ozsváth Kál-
mán és Hladony Sándor önkormány-
zati képviselők is. 

 – Nagyon örülök, hogy a technikai 
eszköztárat ezzel az autóval sikerült 
bővíteni – mondta a polgármester. – 
A közvélemény-kutatások azt mutat-
ják, hogy az emberek számára, köz-
vetlenül a biztos egzisztencia után, a 
második legfontosabb dolog a rend és 

a közbiztonság. Azzal, hogy az önkor-
mányzat segített megvásárolni az au-
tót, nem szívességet tett, hanem egy 
olyan feladat ellátásához adott anya-
gi támogatást, amely a közösség javát 
szolgálja, és többszörösen megtérül 
majd – emelte ki Wintermantel Zsolt.
(Bővebben: ujpest.hu) – Á.T. 

Szolgálnak 
A polgárőrök az összes nagyobb 
önkormányzati rendezvényen 
részt vesznek, ahol biztosítási fel-
adatokat láttak el. Az Ady End-
re Művelődési Központtal kö-
tött megállapodásnak megfelelő-
en, jelen vannak a programokon, 
különös tekintettel a Vasárnapi 
randevúra, de a színházi bemuta-
tók idején is fokozott szolgálatot 
látnak el. A kicsöngetést követő-
en megjelennek a kerületi iskolák 
környékén is, hogy óvják a gyere-
kek biztonságát. 

Polgárőr autó – önkormányzati segítséggel

Önzetlenül, 
a közbiztonságért, 
a rendért
Az önkormányzat támogatásának köszönhetően egy kor-
szerűen felszerelt gépkocsival lett gazdagabb az Újpesti 
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület. A március 9-én, dél-
után a Nyár utcai bázison lezajlott átadáson részt vett 
Wintermantel Zsolt is, akit tiszteletbeli polgárőrré foga-
dott a társaság. 

A
8 K ö z t é r

Új arculat, új műsorok
Az ÚKTV márciustól megújult külsővel, arculattal, és műsorokkal 
várja nézőit! 

A március 16-i  Újpesti Híradóban tudósítást láthatnak a március 15-i ün-
nepségekről, a Városgondokság tavaszi munkálatairól, és megismerkedhet-
nek az SZTK gyerekpszichiátria osztályával. Az Újpesti Körkép című maga-
zinműsorból megtudhatják a tavaszi sminktrendeket, újpesti háziasszonyok 
mutatják be legjobb receptjeiket. Beszámolunak Erdő Péter bíboros úr láto-
gatásáról, valamint  az Újpest szelet sikereiről is. Az Újpest Kávéház című 
portré műsorban ezúttal Halász Judit művésznővel láthatnak beszélgetést. 

Az ÚKTV riportjait a www.ujpest.hu weboldalon, és az Újpest- 
Káposztásmegyer Facebook oldalon is megtekinthetik!

Lerajzolták a szabadságot
Néhány hete rajzpályázatot hirdetett az Újpesti Sajtó Kft. a gyerekek-
nek. A „Rajzold le a szabadságot” címmel meghirdetett verseny alkotá-
saira az Újpest-Káposztásmegyer Facebook oldalon lehetett szavazni. 
Ahogy ígértük, március 1-jén eredményt hirdettünk.

Óvodás kategória: I. helyezett: Nagy Nándor, II. helyezett: Ferenczi Gréta 
Anna, III. helyezett: Tóth Menta

Alsós kategória: I. helyezett: Tóth Fanni, II. helyezett: Koblencz Ákos, III. 
helyezett: Pekárovics Réka Viktória

Felsős kategória: I. helyezett: Gyarmati Csilla, II. helyezett: Terebesi Bence, 
III. helyezett: megosztott helyezések: Gujdi Szabina és Pap Dominik

Az összesített legtöbb lájkot begyűjtő versenyző, és ezzel a közönségdíj 
nyertese: Nagy Nándor. A nyertesek az Exit cirkusz újpesti nyitó előadására 
kaptak meghívást. Az alkotások az Újpest-Káposztásmegyer Facebook olda-
lon, valamint március 15-én  a Petőfi szobornál rendezendő önkormányzati 
ünnepségen tekinthetők meg. Újpesti Sajtó Kft.



Újpesti műsortükör
2012. március 14-21-ig  

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Mézes mirákulum. Tószegi Judit méz-
műves mézeskalács kiállítása a II. Újpesti 
Méz Napok jegyében. Március 19-ig, 9.00-
18.00 között. Újpesti Gyermek Galéria.
� „A méz és én”. Méz napi rajzpályázat 
kiállítása a II. Újpesti Méz Napok jegyé-
ben. Március 19-ig, 9.00-18.00 között. 
Megnyitó: március 9-én, 16.30-kor. Újpesti 
Gyermek Galéria
� „Csak a szépre emlékezem.” B. Láng 
Ernesztin kiállítása. Március 8-25-ig. 11.00-
18.00-ig. Újpest Galéria
� „A szívből jövő művészet”. Pinkóczi 
Barka és a HRIDAYA-ART közös kiállítása. 
Március 27-ig. 10.00-től. Karinthy Frigyes 
ÁMK Főépület 

SZÍNHÁZ
Újpest Színház
Ady Endre Művelődési Központ
� Március 18., 10.00: Szinovál Gyula: 
Panni és az álommanók. Interaktív 
mesejáték sok zenével. 
� Április 13., 19.00. Harsányi-Gyarmati-
Siliga: Pesti srácok. Musical. Újpest 
Színház

VERSPÓDIUM
� Április 14., 18.00: Meddig vagyok?! – 
Esztergályos Cecília önálló estje. Újpesti 
Polgár Centrum

ELŐZETES
� Március 24. 19.00: Az Ewald rézfúvós 
együttes koncertje. Újpesti Polgár 
Centrum
� Március 25.,11.00: „Apa figyelj rám!”. 
Halász Judit koncertje. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont
� Március 30., 15.00: „Magyarföldről 
sodor a szél”. Tavaszköszöntő nóta 
gálaműsor. Ady Endre Művelődési 
Központ

HETI ÚJDONSÁG
Március 14., szerda
ÜNNEPRE KÉSZÜLVE
� 11.00: A Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ és a Horvát 
Általános Iskola diákjainak megemlé-
kezése Lebstück Mária huszárfőhadnagy 
sírjánál, a Megyeri úti temetőben.

Március 15., csütörtök 
NEMZETI ÜNNEP
� 11.00: Újpest Önkormányzatának  meg-
emlékezése. Koszorúzási ünnepség az 
1848-as forradalom és szabadságharc 
hőseinek emlékére. Petőfi szobor, Deák 
és Görgey utca kereszteződése

Március 16., péntek 
NÓTA
� 16.00: Szabadság, szerelem, hazafiság. 
Tavaszi nótaműsor. HAKME Klub (Bp., IV. 
Berda J. u 48.)

Március 17., szombat 
HANGVERSENY
� 16.30: Gondolatok zenében elmondva: 
Haydn: Krisztus hét szava a kereszten. 
Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia 
hittanterme

Március 18., vasárnap
GYERMEKEKNEK
� 10.00: Panni és az álommanók. Zenés 
mesejáték. A Szép Ernő Színház vendégjá-
téka. Ady Endre Művelődési Központ
� 10.45: Gyermek táncház és kézműves 
foglalkozás a Bem Néptáncegyüttessel. 
Ady Endre Művelődési Központ

ZENÉS EST
� 17.00-22.00: Hétvégi randevú. Zenés 
táncos est a Silver zenekarral. Ady Endre 
Művelődési Központ

Érkezik az Ewald együttes
Az Ewald Rézfúvós Együttes az ország 
egyik legtehetségesebb fúvós együttese, 
nyitottak minden stílus és irányzat, a 
könnyebb és komolyabb műfajok felé egy-
aránt. Bakó Levente, Tarkó Tamás, 
Kovalcsik András, Magyar Péter, Peresztegi 
Attila, a kvintett művészei, szólistaként is 
országos versenyek győztesei, díjazottjai. 
Március 24-én, 19.00 órai kezdettel lép-
nek fel az Újpesti Polgár Centrumban töb-
bek között Rossini, Borodin, Albinoni, 
Grieg, Liszt műveivel. Jegyár: 900 Ft.

Örökzöld egyfelvonásosok
Újpest Színház bérlet 3. előadásában, 
április 21-én, 19.00 órakor Karinthy két 
egyfelvonásosát, a Bösendorfert és a 
Dunakanyart láthatja a közönség a MOM 
Színház vendégjátékaként. Szereplők: Tímár 
Éva, Zöld Csaba (Bösendorfer), Fehér Anna, 
Márton András (Dunakanyar). Rendező: 
Réczei Tamás. A Dunakanyar egy tipikus 
eszpresszó-helyzet, melyben a vendég meg-
próbál vigaszt találni a pultos nőben, talán 
az első emberben, akibe aznap este bele-

akadt. A Bösendorferben szinte gyilkolásig 
jut el egy ostoba telefontréfa. Karinthy 
Ferenc figuráit talán a magány űzi, hogy 
ilyesféle próbálkozásokat, bátortalan, vagy 
éppen frivol lépéseket tegyenek egy-egy 
vadidegen felé. Jegyár: 2500, 2200 Ft.

Nóta gálaműsor
Március 30-án, 15.00 órai kezdettel tavasz-
köszöntő nóta gálaműsor színhelye lesz az 
Ady Endre Művelődési Központ. László 
Mária rendező-műsorvezető „Magyarföldről 
sodor a szél” címmel állította össze a 
műsort. A rendezvény fővédnöke dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester, társszervező az 
Újpesti Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
A közönség ismert és népszerű előadómű-
vészek fellépésének örülhet. Jegyár: 1000 Ft. 

Színház és táncház 
Panni és az álommanók címmel interaktív 
mesejáték érkezik az Ady Endre Művelődési 
Központba március 18-án, 10.00 órakor. A 
Szép Ernő Színház zenés előadása segítségével 
visszatérhetnek a nézők Óz földjére. Az elő-
adást követően tavaszváró táncház és kéz-
műves foglalkozás kezdődik a Bem Néptánc-
együttessel. Ezúttal zajkeltőket készítenek, a 
tánchoz pedig tekerőlant adja a talpalávalót.

Fotózzunk!
Digitális fotótanfolyamot indít március 
28-tól a Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ Közösségi Háza. A 
három alkalom, tananyaggal együtt, 8500 

forintba kerül. Előzetes jelentkezés a Közösségi 
Házban, a 380-6760-as telefonszámon, illetve 
Hlaszni Veronika oktatónál (06-20-340-9440).

A tavaszi szünetre
Kézműves foglalkozás lesz a tavaszi szünet-
ben a Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ Főépületében. Az 
április 5-én, 10.00-13.00 óráig tartó prog-
ramon üveg-, és textiltojás festés várja a 
gyermekeket. A belépő: 500 Ft.

Családi játszó
Március 31-én 10.00-13.00-ig Családi ját-
szó színhelye lesz az Újpesti Ifjúsági Sport- 
és Szabadidőközpont. A húsvéti játszóház 
bábelőadással, tojásfestéssel, locsolóver-
sekkel várja a gyermekeket. A babajátszó-
ban ugrálóvár, mászóka, kismotor, tram-
bulin, rengeteg képességfejlesztő játék 
várja az apróságokat. Lesz mesesarok és 
diafilmvetítés. 10.30-tól tipegő torna. A 
belépés egy éves korig díjtalan.
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AZ ÚJPESTI KÖZÉLETI 
TELEVÍZIÓ MŰSORAI

ÚJ ADÁS
Péntek: 19.00 – Újpesti Híradó, 

19.20 – Újpesti Körkép, 
19.50 – Újpest Kávéház

ISMÉTLÉSEK
Hétfő, Kedd: 7.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 22.00 
Szerda, Csütörtök: 7.00, 9.00, 

12.00, 15.00, 19.00, 21.00
Péntek: 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 22.00

Szombat, Vasárnap: 8.00, 
12.00, 15.00, 19.00, 22.00

A műsorok közötti időszakban
 csatornánkon képújság látható. 
Az adás anyagai megtalálhatók 

a Facebookon is.



FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati 

képviselő március 26-án, hétfőn 18.00-
19.00 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. 
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők április 2-án, 
hétfőn 17.00-18.00 óráig tartanak fogadó-
órát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán 
képviselők április 2-án, hétfőn 18.00-
19.00 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  
Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 
369-09-05. Bartók Béla önkormányzati 
képviselő április 10-én, kedden 18.00-
19.00 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink! 
Irodánk minden pénteken, 17 és 
18 óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhes-
sünk együtt! Cím: 1046 Bp., Szent László tér 
7. Tel.: 06-70-372-3119, 06-70-381-8193.

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 
18 órától, a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

Szalma Botond önkormányzati 
képviselő, frakcióvezető (KDNP) 
fogadóórája, minden hónap első 

hétfőjén, 18 órától 19 óráig kerül meg-
tartásra a Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi 
Házában (Lóverseny tér 6. sz.)

FOGADÓÓRA
Perneczky Lász ló ön kor mány-

za ti kép vi se lő (LMP), Fenn tart ha tó Fej lő-
dés ta nács nok fo ga dó órá ja: elő ze tes 
egyez te tés alap ján. Tel.: +36-20-390-
0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

MSZP KÉP VI SE LŐI 
FO GA DÓ ÓRÁK
Far kas Ist ván ön kor mány za ti 

kép vi se lő: elő ze tes te le fo non tör tént 
egyez te tés alap ján – a 06 20 518 7830-as 
te le fon szá mon – bár mi kor. Belán Be at-
rix ön kor mány za ti kép vi se lő min den 
hó nap el ső pén te kén 17 órá tól, Sza bó 
Gá bor ön kor mány za ti kép vi se lő min den 
hó nap el ső hét fő jén 17-18 órá ig az 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szer ve-
ze té nél (1046 Budapest, Ná dor u. 1.) 
tar ta nak fo ga dó órát. Hor váth Im re 
ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap 
el ső szer dá ján 17 órá tól tart fo ga dó órát 
a Cso ko nai Vi téz Mi hály 12 Év fo lya mos 
Gim ná zi um ban (1046 Budapest, Bőr fes-
tő u. 5-9.)

KIRÁNDULÁS A NÉPLIGETBE
A Természetjáró Kör következő (12. 
pecsétgyűjtő) túrája március 23-án, 
pénteken lesz. Az idei első tavaszi kirán-
dulásunkkor a Népligetbe megyünk. 
Gyülekező 10.00-10.15 között a 3-as 
Metró Népliget megállójában. A rendez-
vénysorozat fővédnöke: Kiss Péter 
országgyűlési képviselő. Azokat is várjuk, 
akik nem tudtak eljönni az előző kirán-
dulásainkra, de szeretnének egy közös-
séghez tartozni, kimozdulni otthonról, 
és nem riadnak meg egy kis sétától, 
jókedvtől sem! 

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezete

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Új pes tért Egye sü let ön kor-
mány za ti kép vi se lő i nek fo ga dó órái: 
Dr. Dabous Fayez (5. evk.) ön kor-

mány za ti kép vi se lő, a Káposztásmegyeri 
Te le pü lés ré szi Ön kor mány zat elöl já ró ja, 
min den hó nap 2. hét fő jén, 17-18-ig tart-
ja fo ga dó órá ját. Hely szín: Bp., IV. Haj ló u. 
42-44., a TRÖK he lyi sé ge. Pá li Jó zsef Pál 
(1. evk.) ön kor mány za ti kép vi se lő, min-
den hó nap 2. hét fő jén 17-18-ig tart ja 
fo ga dó órá ját. Hely szín: Bp., IV. Haj ló u. 
42-44., a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület
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Várják a javaslatokat 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a 7/2012. (II.28.) számú rendele-
te alapján meghirdeti az „Újpest Gyermekeiért” díj elnyerésére vonatkozó felhívást. 
A díj odaítélhető személyeknek, intézményeknek, szervezeteknek. A részletes kiírás a 
www.ujpest.hu oldalon olvasható. A benyújtás helye: Budapest Főváros, IV. ker. Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Művelődési és Oktatási Osztály, 1041 Budapest, 
István út 14. I/42. A javaslat benyújtási határideje: 2012. március 28.

A díj adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a képvi-
selő-testület dönt. Felvilágosítás a 231-3209-es telefonszámon. 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a 8/2012. (II.28.) számú  ren-
delete alapján meghirdeti az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diákspor-
tolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjak elnyerésére vonatkozó felhívást. 
Részletes kiírás a www.ujpestu.hu oldalon. 

Eljárási szabályok:
(1) A Díjak adományozására az Újpesten működő oktatási intézmények vezetői te-

hetnek javaslatot. A javaslathoz mellékelni kell a tantestület és a diákönkormányzat vé-
leményét.

(2) Az Újpest Kiváló Diáksportolója Díj adományozására az (1) bekezdésben foglal-
takon túlmenően javaslatot tehetnek az iskolai diáksportkörök és diák-sportegyesüle-
tek, valamint az Újpesten működő más sportszervezetek is. Ebben az esetben is ki kell 
kérni az oktatási intézmény vezetőjének és az (1) bekezdésben megjelölt testületeknek 
a véleményét.

(3) A Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj adományozására – az (1) bekezdésben foglal-
takon túlmenően – az iskolai diákönkormányzatok is tehetnek javaslatot. Ebben az eset-
ben is ki kell kérni az oktatási intézmény vezetőjének és a tantestületnek a véleményét.

(4) A javaslatokat az erre rendszeresített adatlapokon a szükséges mellékletekkel el-
látva 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály, 1042 Budapest, István út 14. I. 37. Benyújtás 
határideje: 2012. március 31.

A felhívással kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport 
Osztály munkatársai  a 231-3176-os telefonszámon.

 Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

Tisztelt Szülők, Támogatók!
A Kincskereső Kisködmön Alapítvány ku-
ratóriuma (Karinthy Frigyes Általános Mű-
velődési Központ Általános Iskola 1048 
Budapest, Hajló u. 2-8.) ezúton is szeretné 
megköszönni Önöknek, hogy személyi jö-
vedelemadójuk 1 százalékát az Alapítvány 
részére felajánlották.

A felajánlott összeget többek között 
könyvtárfejlesztésre, digitális tantermek 
kialakítására, valamint udvari játékok vá-
sárlására használtuk fel.

Továbbra is köszönettel fogadunk bár-
milyen támogatást. 

Turnerné Gadó Ágnes
iskolaigazgató 

Tisztelt Szülők, Támogatók!
A Karinthy Frigyes Általános Művelődé-
si Központ (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 
ezúton is szeretné megköszönni támoga-
tóinak, hogy személyi jövedelemadójuk 1 
százalékát intézményünknek felajánlották. 
A felajánlott összeget idén is technikai fel-
tételeink javítására, különböző berendezé-
si tárgyak és eszközök fejlesztésére, gyer-
mek- és ifjúsági rendezvények, illetve kiad-
ványok, valamint a közművelődési progra-
mok támogatására használtuk fel. 

Továbbra is köszönettel fogadunk min-
den felajánlást, támogatást!

Török Rita
intézményigazgató

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 átalakulásuk miatt elvesztek, pl. az érzékeny, gyen-
ge pontok támadása. Hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca fi gyelembe vette az em-
beri anatómiát és a puszta fi zikai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaság-
ra, 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 szerint csak családon belül történhetett, apáról-fi -
úra szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor Yip Man nagymester elkezdte nyilváno-
san is tanítani. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az öreg mes-
ter 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 egészsé-
gesebbek az átlagnál mind fi zikai, mind mentális tekintetben. Belső erős (Chi Kung) gyakorla-
tai meghosszabbítják az aktív életkort, és nagyon jó hatással van a gyermekek személyiségfej-
lődésére is. (A gyerekek külön csoportban, külön mester fi gyelme mellett edzhetnek.)

A Wing Tsun kung-fu magas szintű önvédelmi értéke miatt az FBI és a Bundeswehr ki-
képzési anyagában is szerepel. Mivel lehetőség van egyéni tanulásra is, ezért egyre több el-
foglalt, magas beosztású személy is gyakorolja ezt a stílust. Mindezeket alátámasztja, hogy 
világszerte 65 országban több százezer tanítvány gyakorolja egységes tananyag és vizsga-
rendszer szerint, mely elsajátítását magasan képzett oktatók biztosítják.

Magyarországon is a legnagyobb kung-fu egyesület – már 25 éve – Si-Fu Máday Nor-
bert 8. mesterfokozatú főinstruktor vezetésével. Tréningek hétfőn, pénteken a Pécsi Se-
bestyén Általános Iskolában (Lőrinc u. 35-37.) ahol 2012. március 23-án (pénteken) és 
április 2-án (hétfőn) 19:15-kor lesz egy nyilvános bemutató az érdeklődőknek. Infó: Si-
Hing Kerekes Csaba 4. mesterfokozat.

Tel.: 30/9-83-83-73 vagy WWW. WINGTSUNKUNGFU.HU

Az újpesti 
klubban oktató 

mesterek.

Köszönik az 1%-ot! 



Szépírók a Szigetiben 
Az idén első alkalommal rendez-
ték meg a sajátos nevelési igényű 
gyerekek számára az országos szép-
író versenyt. Újpesten az Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény (EGYMI) felkérésére isko-
lánk, a Szigeti József Utcai Általános 
iskola szervezte meg és bonyolítot-
ta le az eseményt.

megmérettetés nagyon fontos alkalom 
volt a résztvevő gyerekek számára, hiszen 
lehetőségük nyílt megmutatni tehetsé-

güket. Nagyon sok szép, gondos írás született. 

A zsűri döntése alapján
íme a dobogósok: 

I. KATEGÓRIA
1.  Vojtkó Bence (Gyermekház Iskola – 2. osztály)
2.  Sinkovicz Annamária (Megyeri Úti Általános 

Iskola – 1. osztály)
3.  Kiss Balázs (Megyeri Úti Általános Iskola – 2. 

osztály)

II. KATEGÓRIA
1.  Papp Nikoletta Ildikó (Testnevelés Tagozatos 

Általános Iskola – 3. osztály)
2.  Kiss Armand (Szigeti József Utcai Általános 

Iskola – 3. osztály)
3.  Horváth Regina (Pécsi Sebestyén Általános és 

Zenetagozatos Iskola – 4. osztály)
III. KATEGÓRIA
1.  Adu László (Testnevelés Tagozatos Általános 

Iskola – 6. osztály)
2.  Papp Márk (Homoktövis Általános Iskola – 6. 

osztály)
3.  Szolláth Titanilla (Homoktövis Általános Is-

kola – 6. osztály)

A díjakat – dicsérő szavak kíséretében – Török 
Ibolya igazgató asszony adta át. Nem másodlagos 
fontosságú tény, hogy a kategóriák győztesei kép-
viselik majd Újpestet a fővárosi versenyen.

 Hidasi Marianna

Először csak ügyességi, aztán gyorsasági görkorcso-
lyáztunk, de azt már terepen. Utána jött a görhoki, 
a görkosár, a lányoknak pedig a táncos görkorcso-
lya. Olyannyira, hogy számos jótékony hatását fi-
gyelembe véve be is vettük a helyi testnevelés tan-

tervbe, melynek segítségével minden gyerek torna-
órán sajátíthatja el a görkorcsolyázás alapjait.

Nemrégiben rendeztünk egy ügyességi görkor-
csolya versenyt az iskolánk tornatermében. A zug-
lói Dr. Mező Ferenc Általános Iskola harminckilenc 
tanulója vette fel a kesztyűt a Szűcs ellen. A leg-
ügyesebb fiú a Szűcs Sándor Általános Iskola 7. osz-

tályos tanulója Perez Garcia Joel Dávid, míg a lá-
nyoknál a vendégiskola 5. osztályos tanulója, Laka-
tos Bettina lett. Az akadálypálya után az alsósok-
nak és a felsősöknek külön-külön szerveztünk egy 
görhoki mérkőzést, mely során mindkét vándorku-
pát sikerült Újpesten tartani. Bővebben: ujpest.hu

 Kátai Tamás testnevelő

A műsorban a Budapesti Kisjelenet 
verseny első helyezettjei szerepeltek, 
több kategóriában. A 3-4. osztályo-
sok között nagy sikerrel szerepelt a 

Homoktövis Általános Iskola. A zsű-
ri tagja Wolfart Mária, Pappné Windt 
Zsuzsanna, Balázsné Gräff Magdol-
na, elnöke pedig Frigyesi András a 

Budapesti Német színház igazgató-
ja volt.

A program során színvonalas elő-
adásokat láthattunk, melyért külön 
köszönet illeti a felkészítő kollega-
nőket és kollegákat. Látszott a gyere-
keken, hogy élvezik a játékot, fi gyel-
nek egymásra, ami a közös produkci-
óban is megnyilvánult. Köszönjük az 
Ady Endre Művelődési Központ igaz-
gatójának és munkatársainak, hogy 
a program sikeres lebonyolításához 
hozzájárultak. 

Pappné Windt Zsuzsanna
ÚNNÖ elnök

Gördüljünk, 
gyerekek!  
A Szűcs Sándor Általános Iskola di-
ákjai nem csak gördülékenyen olvas-
nak, hanem nagyon szeretnek gör-
korcsolyával különböző akadályokat 
leküzdeni és ezzel együtt megoldha-
tó problémákat görgőkön gördülve 
megfejteni. 

Gondos írások születtek

A gyerekek élvezték a játékot

A vándorkupa Újpesten maradt

A
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Gála, a javából

Németül rendeztek jelenetet
A Fővárosi Német Önkormányzat és az Újpesti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében 2012. 
március 2-án került sor a Budapesti Német Kisjelenet Gálá-
ra az Újpesti Polgár Centrumban. 



A tavaszias idő, a hosszú ünnepi hét-
vége a szabadba csábít. Jó, ha tudjuk, 
beköszöntött a kullancsszezon. A köz-
hiedelemmel ellentétben ugyanis nem-
csak nyár elején támadnak a vérszívók, 
hanem már ilyenkor is. 

A kullancsok a telet megbújva vésze-
lik át, és a meleg tavaszi, nyár eleji napo-
kon kezdenek mozgolódni. Ahhoz azon-
ban, hogy ne száradjanak ki, magas pára-
tartalom is szükséges, ami általában május-
ban-júniusban érkezik el. Sajnos az enyhe 
telek és a nedves nyarak nagyon kedveznek 
nekik. Egyes tudósok szerint a klímaválto-
zásnak is szerepe lehet abban, hogy kullan-
csok által fertőzött területek rohamosan 
terjednek Közép-Európában. Kedvenc he-
lyeik a sűrű, alacsony fűvel vagy cserjékkel 
borított területek, amelyek nedves mikro-
klímát, a naptól és a széltől védett, kelle-
mes táplálkozó helyeket kínálnak nekik. Az 
erdők, erdőszélek, tisztások, rétek, folyó- és 
patakpartok pont ilyenek.  Az orvosok sze-
rint még nem késő védőoltást kérni.
 (Forrás: Pesti Zsibongó) 

Vírusos agyhártyagyulladás 
és Lyme-kór
A kullancsok világszerte körülbelül 300-féle 
betegséget terjesztenek, de ezeknek csak 
egy töredéke veszélyes az emberre, hazánk-
ban pedig csak néhány fertőzés fordul elő na-
gyobb számban. Gyakoriság szerint a baktéri-
um által okozott Lyme-kór áll az első helyen. 
A Lyme-kór ellen nem létezik védőoltás, de 
az időben felismert betegség jól gyógyítható 
antibiotikummal. A betegség kezdeti stádiu-
mában az egyetlen tünet a különböző test-
felületeken megjelenő, körkörösen terjedő 
bőrpír, a Lyme-folt, amelyet égő, viszkető ér-
zés is kísérhet. A kór későbbi fázisában ideg-
rendszeri panaszok, ízületi gyulladások je-
lentkeznek, amelyeket sikerrel gyógyítanak. 
A legritkább, de egyben a legsúlyosabb kul-
lancs által terjesztett fertőzés a vírusos agy-
velő- és agyhártyagyulladás, amely a tél vé-
gén ajánlott védőoltással megelőzhető.  

Védjük magunkat!

T E R M É S Z E T J Á R Á S

12 M o z a i k

Időpontok: 
 

2012. március 21., 28.  
és április 4., 11., 18. 

 18.00 órától 
  

Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár 4/3 Babits Mihály könyvtára  

IV. kerület Lóverseny tér 5/a. 
 

Témák: 

1). Van-e korrupciómentes 
igazságszolgáltatás?  
Mi miatt születhetnek téves ítéletek, és 
Isten ezt miként küszöböli ki? 
2). Hogyan deríthetem ki az igazságot?  
Mennyire relatív az én igazságom? 
3). Mit tehetek ha kezességet vállaltam?  
A bibliai kezes 
4). Honnan tudhatom, hogy folyik-e 
velem szemben büntetőeljárás? 
Lelkem pere 
5). Mit tehetek a kegyelmi eljárás alatt? 
Mi a különbség a Köztársasági Elnök 
által adható és az Isteni kegyelem 
között? 
 

Előadó:  
Dr. Makkos Norbert bíró 

A belépés díjtalan. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Szervező: Felfedezések Alapítvány  
A programot támogatja a 
Hetednapi Adventista Egyház 
www.adventista.hu 

PÁLYÁZATI FIGYELŐ 
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 
25/2009. (X.01.) számú Önkormányzati rendelet alapján 
pályázatot ír ki az átmenetileg nehéz helyzetbe került csalá-
dok lakáshitel törlesztéseinek támogatására. A pályázat tel-
jes terjedelmében a www.ujpest.hu weboldalon olvasható. 

Az Önkormányzat által folyósított támogatás havi összege leg-
feljebb 30.000 forint lehet, maximum hat hónapon keresztül. A 
támogatás vissza nem térítendő. Újabb támogatásra nem jogo-
sult az az adós, aki a rendelet szerinti támogatásban korábban 
már részesült, valamint egy hitellel terhelt lakás vonatkozásában 
egyazon háztartásban élő személyek részére csak egy támogatás 
állapítható meg.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályá-
zati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Budapest IV. ker., István út 15.) szerezhető be, vagy letölt-
hető a www.ujpest.hu-ról. Információ: 231-31-79. 

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2012. április 18. 
16.00 óra.

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat 
A Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának tanárai (és hallga-
tói) az újpesti önkormányzat-
tal folytatott együttműködés 
keretében ingyenes jogsegély-
szolgálatot tartanak (ügyviteli 
megoldások, panaszok megfo-
galmazása, tanácsadás minden 
területen). Időpontok: 2012. 
március 21., 27. Minden alka-
lommal délelőtt 10-12 óráig, a 
régi Városháza épületében, a 
földszint 27-es szobában. 



Az újpesti sportolók a történem során 
számolatlanul gyűjtötték az olimpiai 
aranyérmeket az ötkarikás játékokon. 
Az utókor természetesen nem feled-
kezhet meg a nagy bajnokokról, éppen 
ezért most, 2012-ben, a londoni nyá-
ri olimpiai játékok évében a lila-fehér 
egyesület aranyérmeseit mutatjuk be 
olvasóinknak. Újpesti sportoló 1932-

ben, a tizedik nyári olimpián, Los Angelesben szerzett aranyérmet elő-
ször. Három vízilabdázó: Barta István, Halassy Olivér, Németh János és 
a kardvívó Kabos Endre állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Barta István (1895–1948) a Nemzeti Sport 
Clubban (NSC) kezdett úszni. Mellúszóként 
1924-ben és 1926-ban országos bajnokságot 
nyert 100 méteren. 1923 és 1928 között kapus 
a III. kerületi Vívó Egylet csapatánál, mellyel 
háromszor nyert bajnokságot. 1930 és 1932 
között az UTE bajnok csapatának kapuját véd-
te. 1924–1932 között az első magyar vízilabda 

aranycsapat kapusa volt, amely 1932-ben Los Angelesben nyert olimpiai 
bajnokságot. Négy évvel korábban, Amszterdamban olimpiai ezüstérem-
mel gazdagította gyűjteményét.

Halassy Olivér (1909–1946) szintén az 
aranycsapat tagja volt. Olivért diákkorában 
villamosbaleset érte, amelynek következté-
ben bal lábát térd alatt elveszítette. Kitartá-
sának és tudásának köszönhetően tagja volt 
1931-ben a párizsi, 1934-ben a magdeburgi és 
1938-ban a londoni Európa-bajnokságot nyert 
vízilabda csapatnak. 1928-ban az amszterdami 
olimpián a második, 1932-ben a Los Angeles-i, 1936-ban a berlini olimpi-
án az aranyérmes vízilabda csapat tagja volt.

Németh János (1906–1988) az NSC úszója-
ként és vízilabdázójaként kezdte pályafutását. 
1926-tól az ÚTE, 1940-től 1945-ig az FTC vízi-
labdázója volt. 1929 és 1939 között 105 alka-
lommal szerepelt a magyar válogatottban. Az 
1932. évi nyári olimpiai játékokon, Los Ange-
lesben, majd az 1936. évi nyári olimpiai játéko-
kon, Berlinben is tagja volt az olimpiai bajno-

ki címet nyert csapatnak. 1969-ben az Úszó Hírességek Csarnokának tag-
jává választották.

Kabos Endre (1906–1944) Los Angelesben 
a Gerevich, Glykais, Kabos, Nagy, Petschauer, 
Piller, majd 1936-ban Berlinben a Berczelly, 
Gerevich, Kabos, Kovács P., Rajcsányi, Rajczy 
összeállításban szereplő kardvívó csapat tagja-
ként olimpiai bajnoki címet nyert. Egyéniben 
1932-ben bronzérmet, 1936-ban aranyérmet 
akasztottak a nyakába. Annak ellenére, hogy 
nemzetközi versenyeken több aranyérmet is nyert, magyar bajnok egyé-
niben soha nem lett. Származása miatt munkaszolgálatra hívták be. 1944. 
november 4-én teherautójuk a Margit-hídon haladt, amikor a nácik a hi-
dat felrobbantották. – Z A.

Csak a győzelem 
az elfogadható 
eredmény
Nehéz mérkőzés vár Zoran Spisljak 
csapatára a Szusza Ferenc Stadion-
ban. OTP Bank Liga 20. fordulójá-
ban pénteken a Kaposvár csapa-
ta ellen lépnek pályára az Újpest 
FC labdarúgói. A csapatkapitány 
Balajcza Szabolcsot kérdeztük.

– El kell ismerni, hogy a téli felké-
szülést követően sokkal jobb rajtra 
számítottunk – mondta a kapus. – 
Pontokat hullattunk el a Siófok el-
len, és lehet, hogy ez nagyon fog hi-
ányozni a végelszámoláskor. 

– Csak a tizenharmadik helyen áll 
a csapat a tabellán. Egyre inkább fe-
nyeget a kiesés veszélye. 

 – Olyan sűrű a mezőny az alsó-
házban, hogy minden megszerzett 
pontnak óriási jelentősége van. Érez-
zük ezt mi is. Mindenki tudja, hogy 
rózsaszín álmokat nem szabad már 
kergetnünk, reálisan nézve, a bent 
maradásért kell harcolnunk. 

– Akkor pedig, a Szusza Ferenc 
Stadionban már tilos veszíteni…

– Így van. Nincs mese, itthon kell 
a csapatnak annyi pontot begyűjte-
ni, hogy ne kelljen izgulnunk az ide-
genbeli mérkőzéseken.

– Szabolcs, te Kaposvárról szárma-
zol, most pedig a Kaposvár ellen kell 
bizonyítanod, illetve gól nélkül meg-
úsznod a találkozót. Milyen érzés a 
földijeid ellen pályára lépni?

– Az Újpest FC labdarúgója va-
gyok. Természetes, hogy minden 
idegszálammal a lila-fehér sikerért 
hajtok. A meccsen nincs barátság. 
Persze, a lefújás után biztosan talál-
kozunk, és remélem, hogy én vigasz-
talom majd a kaposvári srácokat.
 (gergely)

Balázs már 
fújhatja
Futball szakemberrel gazdagodott 
az Ady Művelődési Központ, s vele 
együtt mi is, akik szeretjük ezt a 
népszerű játékot. Krajecz Balázs, a 
művelődési központ egyik nélkü-
lözhetetlen munkatársa ugyanis si-
keres labdarúgó-játékvezetői vizs-
gát tett. Nincs mese, ezután, ha kül-
dik, akkor Balázsnak mennie kell. 
Fújhatja a sípot, dirigálhatja a talál-
kozókat és kénytelen lesz elviselni a 
nézők elégedetlenkedéseit is.

– Tehát, átálltál a másik oldalra?
– Erről szó sincs, hiszen a labdarú-

gás az életem része. Húsz éve vagyok 

igazolt futballista, Vácott ismerked-
tem meg a focival, ott játszottam a 
serdülőben, az ifi ben és büszkén val-
lom, hogy öt első osztályú találkozón 
őriztem a váci csapat kapuját.

– Ma már nem állsz a kapuban?
– Gyálon még igényt tartanak a szol-

gálataimra. A megyei bajnokságban ját-
szunk. De, mivel már idősödöm, lassan 
a szögre kell akasztanom a focicsukát. 
A labdarúgástól viszont képtelen len-
nék elszakadni, ezért gondoltam, hogy 
jelentkezem játékvezetőnek.

– Ne hallgasd el, már a vizsgát is le-
tetted. Kik voltak az oktatóid?

– A régi nagyok, olyan játékvezetők, 
akik letették a névjegyüket mind a ma-
gyar mind pedig a nemzetközi poron-
don. Juhos, Wágner vagy éppen Bede 
nevét minden focirajongó ismeri.

– Milyen játékvezető leszel?
– Az biztos, hogy a szabályokat 

mindig szem előtt fogom tartani. Azt 
is tudom, nem lesz egyszerű a felada-
tom, amikor huszonkét emberre kell 
majd egyszerre fi gyelnem. És, akkor a 
közönségről még nem is szóltam egy 
szót sem. De nem félek, mert nem 
csak a labdarúgást szeretem, de a ki-
hívásokat is. (gg)

Lila-fehér aranyérmesek 
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� Duguláselhárítás falbontás nélkül. Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés, wc-k, mosdók, tartályok cseréje. 
Ázások, csőtörések megszűntetése. Tel.: 402-
4330, 06-20-491-5089

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden 
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést. 
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmoni-
ka ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, kar-
nisszerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932

� Társasházkezelést vállalunk több évtizedes 
gyakorlattal. 24 órás ügyeleti háttérrel. Hátra-
lékbehajtás jogi háttérrel, tel.: 06-30-940-7822, 
06-30-977-3739, hafilak@hafilak.hu

� AJTÓ, ABLAKJAVÍTÁS a IV. kerületben. 
Passzítás, szigetelés, zárcsere. Egyedi búto-
rok gyártása. Új ajtó szakszerű beszerelése! 
DÍJTALAN FELMÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, 
www.ablakgyogyaszat.hu, tel.: 06-30-447-4853

� Az Újpest Áruházban a földszinten minden-
nemű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. 
Nyitva: 9-18-ig, tel.: 06-20-206-5088

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

� Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugaljak, 
csillárok, biztosítéktáblák és egyéb más villany-
szerelési munkálatok. Gyors és megbízható, akár 
hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatában. Tel.: 
06-20-959-7581

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

� Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vál-
lal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burko-
ló, festő, csőszerelő szakemberek állnak az Ön 
rendelkezésére, tel.: 06-20-416-5879, 06-30-
486-7472

Oktatás
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallga-
tó. Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

� Matematika korrepetálást vállal középiskolá-
soknak nagy gyakorlattal rendelkező tanárnő, tel.: 
06-30-618-0241

� Angol, német, olasz kezdő, haladó nyelvtanítás, 
érettségire, általános és gazdasági nyelvvizsgára fel-
készítés. Két nyelv együtt is választható, egyéni in-
tenzitással, tel.: 06-30-448-8030

Állást kínál
� Újpesti DUNA HOUSE irodába azonnali kez-
déssel ingatlanértékesítő kollégákat keresek! 
Kiváló kommunikációs és problémamegoldó 
képesség szükséges! Más nem! tel.: 06- 30-730-
5672

Bútor
� Zanussi ZC 500-as típusú, 4 égős gáztűzhely, ki-
fogástalan állapotban, kedvező áron eladó. Ugyan-
itt kanapé, kihúzható (2 személyes), megkímélt ál-
lapotban, jutányos áron eladó, tel.: 06-1-370-9238, 
06-20-320-7120

In gat lan el adó
� Újpesten, tulajdonostól, az Irányi Dániel utcá-
ban, 23 m2-es, szoba, konyhás, fürdőszobás, teher-
mentes, azonnal költözhető téglalakás eladó. I. á.: 
3,9 MFt, tel.: 06-70-318-6359

� Újpesten, tulajdonostól, a Szérűskert utcá-
ban, önálló 76 m2-es, téglából épült, betongeren-
dás családi ház, 648 m2-es telekkel, 37 m2-es pin-
cével, melléképülettel, tulajdonostól eladó, vagy 
érték egyeztetéssel cserélhető. I. á.: 23,9 MFt, tel.: 
06-70-512-4108

� Újpesten, 3 szobás, gázfűtéses ház, 556 m2-es te-
lekkel, melléképülettel, tulajdonostól eladó! Bővít-
hető, 2 bejárat kialakítható. Lakásnak, üzletnek is 
megfelelő! I. á.: 23,5 MFt, tel.: 06-1-379-5475, 06-30-
294-9420 

� Eladó Erkel színház mellett, igényesen, lakbe-
rendező által, 1 éve felújított, 38 m2 + 10 m2 álló 
galériás lakás, 8 m2-es gardróbbal, pincével. Ikea 
konyha, sarokkád, új ajtó és ablak, biztonsági rács, 
látványkonvektor, I. emelet, liftes téglaházban. Re-
mek közlekedés. I. á.: 14 MFt, tel.: 06-30-618-8005

� Újpesten, tulajdonostól, Virág utcában, metró-
hoz közel, részben felújított, 35 m2-es, II. emeleti la-
kás eladó. I. á.: 8 MFt, tel.: 06-20-773-5253

� Újpesten, az Attila utca csendes részén, zárt, par-
kosított, háromemeletes téglaépületben, II. emeleti, 
két különbejáratú, szobás, étkezős, két erkélyes, 61 
m2-es lakás eladó. A lakáshoz garázs és tároló is tar-
tozik, tel.: 06-20-320-7120, 06-1-370-9238

� Sződön, Újpesthez 22 km-re lévő, 300 négyszög-
öles telken, 120 m2-es, összkomfortos családi ház, 
csöndes, nyugodt környezetben 13 MFt-ért eladó, 
tel.: 06-20-476-1414

Ingatlant kiad
� Kiadó Újpesten, a városközponthoz közel, tégla-
házban, egyedi fűtésű, teljesen felújított, 3 szobás 
lakás 70 e Ft/hó + rezsi és egy 2 szobás fszt-i pa-
nel, távfűtésű lakás, bútorozottan 60 e Ft/hó + re-
zsi, tel.: 06-70-391-3386

� Kiadó családi házban, külön bejáratú tetőtéri kis-
szoba, zuhannyal, wc-vel. Rezsivel együtt 40 000 Ft, 
tel.: 06-70-703-0744

� Kiadó Újpesten, bútorozatlan, 2+1 félszobás la-
kás az Erzsébet utcában vagy eladó tehermentesen, 
tel.: 06-20-349-6819

Ingatlant vesz
� Idős embernek KP + életjáradékot fizetek telek, 
vagy lakásért cserébe. Leinformálható nő, tel.: 06-
70-232-1244

Ingatlant cserél
� Elcserélném újpalotai, vásárcsarnok melletti, 1 ½ 
szobás, tiszta, felújított öröklakásomat, újpesti 1 ½ 
szobásra, esetleg 2 szobásra, V. emeletig, megegye-
zéssel. A lakás egyedi fűtésmérős, IV. emeleti, szi-
getelt, nagyon jó a közlekedés, tel.: 06-30-318-2338

Garázs
� Garázs kiadó a Petőfi Sándor utca 11. alatt, földszin-
ti teremgarázsban, 15 m2 alapterületű, nagyobb érté-
kű ingóságok raktározására is alkalmas. Bérleti díj: 20 
000 Ft (a közös költséggel együtt), tel.: 06-30-815-0991

� Újpest központjában, külön biztonsággal ellátott 
teremgarázs kiadó. Ugyanitt új, svájci (20 év garan-
ciával) edénykészlet 50%-os áron, valamint 300 db 
könyv 200 Ft/db áron eladó, tel.: 06-30-503-6986

Szolgáltatás
� Szobafestés, mázolás, tapétázás, minőségi munka 
fóliatakarással. Korrekt árak, kezdés megbeszélés sze-
rint. Ha nem szeretne sokat takarítani festés után, ké-
rem, hívjon bizalommal. Felmérés, árajánlat ingyenes. 
Bodnár László, tel.: 06-20-442-9570, 06-1-369-6674

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, 
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épület-
gépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315
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Tisztelt Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István 
út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

BIZTONSÁGI ŐR (EUROPASS igényelhető)
Ára: 22.500 Ft + vizsgadíj

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

FELSŐFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj

KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést is nyújt. Ára: 70.000 Ft + vizsgadíj 

PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

Amit nyújtunk: Részletfizetési lehetőség. 
Magas színvonalú, hallgató centrikus oktatás, 
kiváló elméleti és gyakorlati szakemberekkel. 

Hétköznapi és hétvégi oktatási napok. 

Beiratkozás folyamatosan!

Oktatásszervező: 06-30/552-3938

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK
A Kereskedelmi és Iparkamara 

Újpesti Kirendeltségének folyamatosan 
induló tanfolyamai.

Kereskedelmi képzések: 
8 általános iskolát végzettek számára:

– Élelmiszer- és vegyi árú eladó
– Piacfelügyelő

– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:

– Boltvezető
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintéző

Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, dugulás elhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

Tel.: 3604-434, www.gyorsszaki.hu

fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

FOGCENTRUM

Elektromos cigaretta
üzletünkben több termék és  

kiegészítő közül választhat.

Cím: IV. ker., Petőfi út 14. 

Tel.: 06-30-703-2453

Nyitvatartás: H.,Sz.,P.: 12-18-ig, 

K.,Cs.: 10-16-ig, Szo.: 9-13-ig

Bővebb információ, akció:

www.elektromoscigarettabolt.hu

Lassan 1 éve – mindennap késő 

estig – várjuk vendégeinket a 

Rózsa u. 7. címen található 

masszázsszalonunkban! 
Törzsvendégeknek és 60 év 

felettieknek állandó 

kedvezmények, ünnepek 

közeledtével még több akció! 

Oldalunkon tájékozódhat 

és feliratkozhat hírlevelünkre, 

ahol mindenről értesülhet! 

www.ujpestimasszazs.com 
Bejelentkezés telefonon: 

06-20-233-7696

JIM SANDERS misszionárius 
GYÓGYÍTÓ istentisztelete 

2012. március 27. kedd, 17.30 óra 
LÁNG. MŰV. KÖZP. 

Bp., XIII. Rozsnyai u. 3. 
A részvétel ingyenes

Már 8332-en kedvelik 
az Újpest-Káposztásmegyer                                                                         

                 oldalt! 
www.facebook.com/

ujpest.kaposztasmegyer
Csatlakozz Te is az Újpestet 

lájkolók dinamikusan 
gyarapodó közösségéhez! 

Az Újpesti Közéleti TV-nek 
is van már Facebook oldala, 

amely szintén tetszésre méltó 
és egyre több tévés anyag 

elérhető rajta. Az ujpest.hu 
weboldalon szintén 

megnézhetők az 
ÚKTV riportjai!
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      39 Ft-tól               40 Ft-tól
Burgonya    98 Ft-tól             120 Ft-tól
Vöröshagyma   98 Ft-tól             200 Ft-tól
Fejessaláta    200 Ft-tól             250 Ft-tól
Retek      70 Ft-tól             180 Ft-tól
Újhagyma    120 Ft-tól             170 Ft-tól
Alma    239 Ft-tól             250 Ft-tól
Spenót, sóska 900 Ft-tól          1000 Ft-tól
Paradicsom 598 Ft-tól          1000 Ft-tól
Koktélparadicsom     680 Ft-tól               –
Paprika               1000 Ft-tól       1500 Ft-tól
Erőspaprika (db)  80 Ft/db-tól           150 Ft-tól
Sárgarépa   180 Ft-tól         250 Ft-tól
Gyökér  348 Ft-tól         600 Ft-tól
Zeller    300 Ft-tól          500 Ft-tól
Karalábé (db) 180 Ft-tól         200 Ft-tól
Karfiol  248 Ft-tól               –
Padlizsán     698 Ft-tól               –
Brokkoli  598 Ft-tól         800 Ft-tól
Kelbimbó     600 Ft-tól         800 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Füge (db)                  200 Ft-tól               –
Uborka         498 Ft-tól               –
Sütőtök          180 Ft-tól           250 Ft-tól
Fejeskáposzta           98 Ft-tól           150 Ft-tól
Vöröskáposzta         150 Ft-tól          200 Ft-tól
Kelkáposzta        348 Ft-tól          380 Ft-tól
Cukkini                   598 Ft-tól               –
Mandarin                   199 Ft-tól               –
Banán              259 Ft-tól               –
Grapefruit                279 Ft-tól               –
Narancs                  199 Ft-tól               –
Citrom                  249 Ft-tól               –
Kiwi                  299 Ft-tól               –
Szőlő (import)         600 Ft-tól               –
Körte          398 Ft-tól               –
Eper        1000 Ft-tól              –
Ringló          299 Ft-tól               –
Vérnarancs           340 Ft-tól               –
Pomeló (db)        600 Ft-tól               –
Ananász (db)        400 Ft-tól               –
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Újpest Önkormányzata és az Újpes-
ti Sajtó Kft. fotópályázatot hirdet „Új-
pesti Élet-képek” címmel, hivatásos és 
amatőr fotósok számára. 

A pályázati anyagok beadása digitális 
formában, regisztrációt követően lehet-
séges. A pályaműveket július 1-6-ig vár-
ják majd a kiírók. Eredményhirdetés: au-
gusztus 23-án, amelyet augusztus 30-án 
díjátadás követ. 

A zsűri tagjai: Kerekes György, Vajda Já-
nos és Várai Mihály fotóművészek. 

(A pályázati felhívás részletes kiírása az 
ujpest.hu weboldalon olvasható.)

Mozgássérült Klub
A Mozgássérült Klub 2012. március 
22-én, csütörtökön 15.00 órai kezdettel 
tartja következő összejövetelét az Ady 
Művelődési Központ Színháztermében. 
A jubileumi műsor fővédnöke: Nagy Ist-
ván alpolgármester.

Kérem a tagokat, hogy hozzák maguk-
kal tagsági könyvüket!
 Zana Anita klubvezető

Újpesti Élet-képek

Fotózza 
Újpest jelenét!
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1042 Budapest, 
István út 17-19.
Az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont főbejáratánál.
www.ujpest.hu/ajandekbolt

Nőnap 
a Városházán
Egy férfi álmodhat sok pénzről, nagy 
házról, szép autóról, de rosszul 
ébred, és nem lehet boldog, ha 
nincs az álmában egy nő. Így köszön-
tötte Wintermantel Zsolt a 
Polgármesteri Hivatal hölgy dolgo-
zóit a Városháza dísztermében, már-
cius nyolcadikán. A hagyományos-
nak számító nőnapi köszöntőn dr. 
Tahon Róbert, a hivatal új jegyzője 
folytatta a polgármester gondolata-
it, hozzátéve, legyenek a hölgyek 
boldogok, hiszen akkor szépek is 
lesznek, és egy férfinak öröm szép 
nők mellett dolgozni. 

A köszöntők után Krizsik Alfonz 
Radnóti Miklós Levél a hitveshez 
című versével kedveskedett az ünne-
pelteknek. A hölgyek meghatottan 
vették át nőnapi virágaikat, és közü-
lük többen elmondták, örülnek, 
hogy ezen a napon így figyelnek 
rájuk, bár igazából máskor sem 
panaszkodhatnak, mert úriemberek 
a kollégáik.    – J. M.

Kinga gyógyulásáért
Az Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Lengyel-Magyar Barátság Klub jótékonysági koncertet 
rendezett március 10-én az Újpesti Polgár Centrumban.

A karitatív koncerttel egy magyarországi lengyel kislányt segítettek. Köllő 
Kinga súlyos beteg, egy varsói klinikán kezelik. A koncerten adományokat 
gyűjtöttek és árverést tartottak, a bevételből Kingát és családját támogat-
ják. Az anyagi támogatáson túl persze az is fontos, hogy a kislány érezze, 
összefognak érte, szorítanak neki. Az eseményen nemcsak megjelentek, de 
fel is léptek Kinga osztálytársai, iskolatársai, barátai és több zenekar. Az est 
fővédnökei Ékes Ilona országgyűlési képviselő valamint Roman Kowalsky a 
Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete voltak. – J. M.
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