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PÁRBESZÉDET FOLYTATVA 
Érkeznek a kitöltött Újpesti Párbe-
széd kérdőívek a Polgármesteri Hiva-
talba. A második alkalommal útjára 
bocsátott fórum ezúttal is megszólí-
totta az újpestieket.  – 6. oldal 

ZÖLD ÚT A ZÖLD KÖRNYEZETNEK
Láthatóan javult környezetünk álla-
pota. Az önkormányzat környezet-
védelmi programja  a természeti kör-
nyezet megóvásának, fejlesztésének 
alapja.    – 2-3. oldal 

REMÉNYT ÉS BIZALMAT ADÓ
Hitünk reményt, bizalmat ad és kö-
zelebb hoz minket egymáshoz – üze-
ni dr. Erdő Péter bíboros, prímás ér-
sek az Újpesti Naplónak adott inter-
júban.  – 7. oldal 

SPORTSZERELEM
Bővíz Marina háromszoros magyar 
bajnok, szerelmes a kendóba. A 
harcművész érdeme is, hogy a ma-
gyarok már Európa élmezőnyéhez 
tartoznak.  – 13. oldal 

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. március 22., VI. évf., 11. szám

Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A

ÚJPESTI NAPLÓ

Magyarnak maradni 
Nemzeti ünnepünk reggelén ünnepélyes állampolgársági 
eskütétel színhelye volt a Városháza díszterme. Volt, aki 
évtizedeket várt erre a pillanatra.  – 6. oldal
 



– Egy éve működik az önálló Újpesti 
Városgondnokság. Folyamatosan dol-
goznak a köztereken. Kérdés, hogy a 
szorgos kezek eljutnak-e mindenhová?

– Az új városvezetésnek a Város-
gondnokság felállításával az volt a cél-
ja, hogy Újpest otthonosabb, élhe-
tőbb legyen. Ehhez az kell, hogy érez-
hetően javuljon a közterületek rende-
zettsége. A Városgondnokság munka-
társai a játszótereken, a parkokban, a 
sétányokon dolgoznak egész évben. 
Ürítik a közterületi szemetes edénye-
ket, takarítják a járdákat, a szelektív 
gyűjtők környezetét, és összeszedik az 
illegális hulladékot. (Erről lásd keretes 
írásunkat. A szerk.) Feladataikat heti 
munkaterv alapján végzik, mindenho-

va eljutnak, ahol a közterület ápolá-
sa, takarítása az önkormányzat felada-
ta. Sőt, besegítenek az iskolákban, böl-
csődékben, ha szükséges. Virágot ül-
tetnek, és egész évben ápolják a virág-
ágyakat. Az idei télen sokan találkoz-
hattak a járdákat hó- és síkosság men-
tesítő gépekkel, és emberekkel.

– Az új szervezet munkahelyeket is 
teremtett?

– Igen, szakembereket és kisegítő-
ket egyaránt foglalkoztatnak. A mun-
katársak között többen újpestiek. Jó 
az együttműködésük az önkormány-
zat közhasznú munkacsoportjával is. 
Ez azt is jelentheti, hogy aki a köz-
foglalkoztatásban jól teljesít, ráter-
mettnek bizonyul, akár állandó mun-
kát is kaphat a Városgondnokságnál. 
Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy 
nem csak a Városgondnokság embe-
rei dolgoznak az önkormányzat által 
gondozott közterületeken. Ugyanis 
a kaszáláshoz, a favágáshoz, metszés-
hez, a muskátlik oszlopokra való ki-
helyezéséhez drága gépeket, techniká-

kat kellene vásárolnunk, ezért ezeket 
a munkálatokat közbeszerzési eljárás-
ban kiválasztott külsős cégek látják el. 

– Ebben az évben milyen nagyobb 
léptékű fejlesztésben gondolkodik az 
önkormányzat?

– 2011 őszén adtuk át az első 
ÖKOparkot a Király utca mellett. Ab-
szolút pozitív visszajelzések érkeztek 
az újpestiektől, pedig a park „új arcát” 
csak most, az első tavaszon fogja igazán 
megmutatni. Ez a park bebizonyította, 
hogy az értékmentő parképítésnek van 
jövője. Az idén további helyszínt sze-
meltünk ki. A következő ÖKOparkot 
a Latabár Kálmán – Bárdos Artúr ut-
cák mentén fogjuk kialakítani. A ter-
vezés már megkezdődött, hamarosan 
a kivitelezés is elindulhat. További ter-
vünk a káposztásmegyeri Farkas erdő 
fejlesztése. Az erdőben tervezett mun-
kákat a Pilisi Parkerdő Gazdasággal kö-
zösen tervezzük. Velük jelenleg is foly-
nak a tárgyalások, remélem hamarosan 
a munkákat is meg tudjuk kezdeni.

– A zöldterület általában az embe-
rek többségének is szívügye. Számíta-
nak-e a véleményükre?

Nagyon fontos számunkra a lakók 
véleménye, elképzelése. Ők ismerik leg-
jobban az adott környéket. A lakótele-
pek belső zöldterületeinek megújításá-
nak tervezésekor a közösségi tervezés 
rendszerén belül kikérjük a helyben la-
kók véleményét arról, hogy milyennek 
szeretnének látni közvetlen környeze-
tüket. Egyben arra kérjük őket, hogy 
összefogással védjük meg és ápoljuk a 
megújult parkokat, sétányokat. A ko-
rábbi évekhez képest sokkal inkább 
szeretnénk segíteni azokat az újpesti 
közösségeket, akik tudnak és akarnak 
a környezetükért tenni. A Városgond-
nokság szervezésében szerszámokat és 
anyagokat biztosítunk a részükre. Az 
elmúlt évhez hasonlóan az idén is virá-
gokkal, növényekkel fogjuk támogatni 
azokat a lakóközösségeket, akik vállal-
ják lakókörnyezetük szépítését. – D. Zs.

2 K ö z t é r

Újpesti munkáskezek ápolják 
zöldterületeinket  
A városban kezd az ember szeme hozzászokni a gondozott közterületek látványához. 
Természetesen rengeteg munka kellett és kell ahhoz, hogy környezetünk, zöldfelületeink 
ápolt arcukat mutassák. Rádi Attila alpolgármester, aki egyebek mellett a környezetért 
is felelős, lapunknak elmondta: újabb ÖKOpark létrehozását is tervezi az önkormányzat.



Illegális hulladék 
Az önkormányzat munkatársai arra kérnek 
mindenkit, hogy semmiképpen ne a köztereken 
szabaduljanak meg fölöslegessé vált tárgyaiktól, 
építési hulladékaiktól. 

Csupán januárban mintegy 130 köbméter illegá-
lis hulladékot szállíttatott el a hivatal. A decemberi 
Duna-parti takarítás során 300 köbméter hulladék 
került a méltó helyére. Csakhogy ezek a munkák 
több tízmillió olyan forintot vonnak el Újpest gaz-
dálkodásából, amit más célra is fordíthatnánk. Fon-
tos tudni, hogy a szelektív hulladékgyűjtők környé-
kére nem szabad más, illegális hulladékot kihelyez-
ni. A zöldhulladékot pedig erre a célra megvásárol-
ható zsákokba kell helyezni, szállításukról az önkor-
mányzat gondoskodik. A Városgondnokság illetve 
a Közhasznú Foglalkoztatási Osztály munkatársai a 
jövőben is azon lesznek, hogy eltüntessék a szemét-
lerakatokat, de ezt a problémát is csak  összefogás-
sal, közösen tudjuk megoldani. 

Sokan nem vigyáznak környezetünkre 
Itt a tavasz, és Újpesten megjelentek a faág és avar kupacok. Sok panasz 
érkezik, hogy a parkok, utak mentén szaporodnak a kisebb nagyobb le-
rakatok, amelyeket a környéken lakók hordanak ki a közterületre. Mind-
annyian látjuk, tapasztaljuk, hogy a magánkertekben, előkertekben a ta-
vaszi munkák során bizony sokan nem a rendelkezésre álló megoldást 
választják a zöldhulladék elszállítására, hanem egyszerűen csak kidob-
ják az utcára. Talán nem tudják, de ez éppúgy szemetelés, mintha a ku-
kát borítanák ki.

A baj az, hogy az utcára kidobott kupacok vonzzák az illegális hulla-
déklerakókat. Így a zölddel együtt sitt, bútorok és még ki tudja, mi keve-
redik, és máris – akár órák alatt – kész a szeméthalom.

Pedig van kidolgozott módja ennek. Mindenkinek lehetősége van az 
FKF-től pecsétes zöldzsákot vásárolni. A zsákokba helyezett zöldhulladé-
kot a szemeteskuka mellé kitéve, a szemetesek elszállítják. Ha pedig na-
gyobb mennyiség gyűlik össze, akkor szintén az FKF-től lehet rendelni al-
kalmi elszállítást is.

A Városgondnokság folyamatosan számolja fel a keletkezett kupa-
cokat, de ez mind emberi munkában, mind pénzben rengeteg máshol 
hasznosítható energiát jelent. Az önkormányzat arra kér mindenkit, vi-
gyázzunk jobban a környezetünkre, és jó szóval fi gyelmeztessük egy-
mást, hogy minden hulladékot oda rakjunk, ahová való. Hadd legyen 
szép és otthonos, rendezett a városunk. Kis odafi gyelés is jóindulat elég 
hozzá.

Új környezeti program 
Új környezetvédelmi programot fogadott el 
februári ülésén a Képviselő-testület. A 2011-
2016 közötti időszakra vonatkozó program cél-
ja közös természeti környezetünk korszerű vé-
delme és fejlesztése.

A program fontos része egy több elemből álló 
légszennyezettség mérés. A város öt helyszínén 
elvégzett mérések szerint Újpesten a légszeny-
nyezettség sehol sem lépte át az egészségügyi 
határértéket. Az elkészült téli méréseket ugyan-
azokon a helyszíneken egy nyári mérés követi, 
amely további fontos adatokkal szolgál majd. 
Rádi Attila alpolgármester elmondta, hogy az 
önkormányzat saját mérőeszközök kihelyezé-
sében gondolkodik. Ha ez megvalósítható, ak-
kor folyamatosan kaphatunk majd adatokat a 
levegő szennyezettségéről.

A program sok más kiemelkedő fontossá-
gú feladat mellett hangsúlyozottan kezeli a ke-
rületben élők, az itt működő termelő ágaza-
tok képviselői és a Polgármesteri Hivatal össze-

fogását. Nyilvánvaló ugyanis, hogy csak mind-
annyiunk együttes fellépése teszi hatékonnyá a 
természeti értékek megóvását. Hangsúlyt kap 
a környezetvédelem az oktatási intézmények-
ben és a helyi médiumokban is. A program, mi-
közben a hulladékgazdálkodástól a vizek védel-
méig felöleli környezetünk minden összetevő-
jét, folyamatos cselekvésre ösztönöz a felmerü-
lő problémák gyors és hatékony megoldása ér-
dekében.

Előtte...

Utána...
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A formálódó ÖKOpark

A Víz Világnapján 
A Víz Világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de 
Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. 
Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nap-
pá, felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek 
fi gyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óv-
juk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.

Januárban több mint 130 
köbméter hulladékot szállí-
tott el a Városgondnokság
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A Magyar Városok sorozat XI. kö-
teteként éppen 80 évvel ezelőtt je-
lent meg Dr. Ugró Gyula Ujpest 
című monográfiája. A köztisztelet-
ben álló személyiség, aki 1906 júni-
usában Újpest nagyközség főbírója 
volt, majd 1907 augusztusában lett 
a város első polgármestere, a tele-
pülés 1831–1930 közötti időszakát, 
száz év történetét elemzi. 

Magyar Városok Monográfi ája Kiadóhi-
vatal által Budapesten, 1932-ben kiadott 
kötet ma is számos témában „alapmű”, 

segítője a helytörténeti kutatóknak is. A kötetből 
a népességre, népmozgalomra, a lakás- és épület-
viszonyokra, a közvilágításra és vízellátásra, a köz-

lekedésre, a közigazgatásra, a köz-
egészségügyre, a közétkeztetésre, 
a közjótékonyságra , a közműve-
lődésre találunk adatokat, elem-
zéseket. 

A könyv 1932. március 21-én 
kelt előszavában Preszly Elemér, 
Pest megye főispánja úgy fogal-
maz: „Ujpest százesztendős tör-
ténete az optimizmus hymnuszát 
zengi a lelkünkbe […] Száz év 
előtt néhány szerény ház ál-
lott a mai Ujpest helyén: sze-
gény telepesek voltak itt, csak a 
ház felülépítménye volt a tulaj-
donuk, a telkek már nem, azok 
a grófi  uradalom tulajdonai vol-
tak. Ma pedig hetvenezer lakosu, 
egészséges, tiszta, élénk város áll 

e helyen, jól kövezett ut-
cákkal, villanyvilágitással, 
vizvezetékkel, sok szép isko-
lával, kórházzal, szeretet-
házzal és számos középü-
lettel”.

[…] „ez a száz év sza-
kadatlan munka történe-
te, küzdelem az életért és a 
mellett kötelességteljesítés 
és hüség a hazával szem-
ben”.

Dr. Ugró Gyula zársza-
vában úgy fogalmaz: „A 
mult történetének ismere-
te: a jövő fejlődésének biz-
tos záloga, a régiek emléké-
nek megőrzése: önmagunk 
megbecsülése.” – B. K.

Évfordulós 
monográfia

Sziget a rohanó 
világban 
Sparhelt, fateknő, százéves rádió, alu-
mínium tejeskanna, kredenc – ízelí-
tő a régiségek közül, amelyek a Kis 
Briós hangulatát adják. Az üzlet alig 
két éve nyílt Káposztásmegyeren, a 
Homoktövis utcában, de szinte az 
összes környékbeli ismeri. Ahogy 
a tulajdonosát, Balogh Ferencet is, 
akit épp ez motivált amikor belevá-
gott az üzletbe. 

ma már újpesti vállalkozó Miskolcon 
nőtt fel, ott tanulta meg a vendéglátás 
csínját-bínját is. Tíz évvel ezelőtt költö-

zött Budapestre, a legjobbaktól leste el a trükkö-
ket, majd saját üzletet nyitott. Először a Kis Czipót 
működtette, majd jött a Kis Briós. Miként a fi atal 
vállalkozó fogalmaz: a Kis Briós „gyűjtőnév”, mert 
mindenféle péksütemény ott van a polcokon. 

Az étkezde méltán kapta a „kis” nevet, valóban 
picike. Viszont nemzetközi: a magyar mellett fran-
cia, spanyol és olasz ízek színesítik a palettát. A 
különlegessége pedig, hogy a reggelitől az uzson-
náig minden napszakban kínál finom falatokat. 

Az ötlet egy olaszországi nyaraláson pattant ki 
Ferenc fejéből. Azt mondja, ott tetszett meg 
neki egy picike üzlet, amelynél jövet-me-
net megálltak a vásárlók, akár reg-
gelizni, akár kávézni, akár ebédelni 
akartak. Az eladók pedig minden-
kivel szívélyesen, szinte barátként 
csevegtek. Igazából a hangulat ra-
gadta magával és úgy gondolta, 
hogy a rohanó világunkban itthon 
is kell egy ilyen kis „sziget.” 

S hogy a régiségek hogyan kap-
csolódnak mindehhez? A válasz 
egyszerű: a világot látott vállalko-
zó hódol a romantikának is. Így 
aztán Ferenc minden olyan kü-
lönleges dolgot őriz, sőt szívesen 

meg is mutat másoknak, ami ma már ritkaság, de 
sokak gyerekkorának fontos része volt. Így került 
a bolt külső mennyezetére egy régi-régi Csepel bi-
cikli is. A vállalkozó ugyanis egykor azon tanult 
meg kerékpározni.  –D. Zs.

Made in 
Újpest

A

A Már 8417-en kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                      oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez! Az Újpesti Közé-

leti 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!

Újpest város első polgármestere



z ünnepség délelőtt 11-kor kezdődött, de az 
ünneplő újpestiek már jóval korábban gyüle-
kezni kezdtek a helyszínen. A várakozókat a 

Bem Néptáncegyüttes műsora szórakoztatta, és meg-
tekinthették a gyermekrajzokból készült szabadtéri ki-
állítást. A rajzokat a szabadság témája ihlette. Elkészíté-
sükre az Újpesti Sajtó Kft. hirdetett pályázatot. 

Az eseményre a hatvan, az ünnep reggelén újon-
nan esküt tett magyar állampolgár is meghívást kapott. 
Wintermantel Zsolt, a színpadra lépve külön köszöntöt-

te őket is. A polgármester bejelentését új magyar állam-
polgárainkról hatalmas tapssal díjazták a jelenlévők.

– A szabadság ünnepe, a magyarok bátorságának 
ünnepe, a nemzeti összefogás ünnepe – és akad még 
jónéhány értelmezés – március 15-e ezt mind jelen-
ti nekünk, magyaroknak – hangsúlyozta köszöntőjé-
ben Wintermantel Zsolt. Újpest polgármestere rámu-
tatott: ez az ünnep legfőképp az ifjúság, a magyar ifjak 
ünnepe. A magyar forradalmárok is ifjak voltak, a ma 
fiataljai pedig a jövőt jelentik, bennünk kell bíznunk.

Ennek szellemében az újpesti ifjúság vette át a szót 
a polgármestertől. A Könyves Kálmán Gimnázium 
tanulói irodalmi szemelvényekből, Petőfi, Széchenyi, 
Juhász Gyula, Márai Sándor és más költők, írók mű-
veiből idéztek. Az előadás felelevenítette a márciu-
si ifjak forradalmi erejét, bátorságát, azokat az érté-
keket, melyekért annyian életüket is feláldozták. Egy 
szent dolog, a haza szeretete vezérelte őket.

Az ünnepi műsort követően helyezték el a megem-
lékezés koszorúit a jelenlévők. Az önkormányzat képvi-
seletében Wintermantel Zsolt és dr. Tahon Róbert jegy-
ző helyezett el koszorút Petőfi szobránál. Ezt követő-
en a politikai pártok, szervezetek, nemzetiségi önkor-
mányzatok, a megemlékezők hajtottak fejet koszorúk-
kal vagy egy-egy szál virággal a forradalom hősei előtt.

Az ünnep zárásaként a „Tartsd magad, nemze-
tem” című dal hangzott el a Tungsram Kodály Zol-
tán Férfikar előadásában. A megemlékezés a Bol-
dogasszony Anyánk eléneklésével zárult. (antosa)

(Ünnepi képgaléria a 16. oldalon.)

„A haza minden előtt”    
Az 1848-as forradalom ünnepén több százan gyűltek össze a Petőfi szobor-
nál, hogy a szabadságharc hősei előtt tisztelegjenek. Wintermantel Zsolt „a 
szabadság ünnepén” az ifjú magyar forradalmárok hősiességére, és a mai fia-
talokra hívta fel a fi gyelmet, akikben a jövő bizodalma van.

A

Fiatalok 
műsora 
a Görgey 
szobornál
Újpesten már a nemzeti ünnep előtti 
napon megkezdődtek a megemléke-
zések. Március 14-én, szerdán, a Gör-
gey szobornál fiatalok adtak színvo-
nalas műsort, melynek keretében ko-
szorút helyeztek el a szobor talapza-
tán az iskolák, óvodák képviselői, to-
vábbá Újpest polgármestere. 

Az eseményt az Újpesti Két Taní-
tási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola 
és Gimnázium diákjai és tanárai szer-
vezték. Hagyományosan együtt ünne-
peltek velük több újpesti önkormány-
zati oktatási-nevelési intézmény di-
ákjai, óvodásai. Műsorral készültek a 

Fóti Óvoda Leiningen Tagóvodájának 
nagycsoportosai, a Bajza József Általá-
nos Iskola harmadikosai,  és a Szigeti 
József Általános Iskola tanulói is. 

Az önkormányzat nevében 
Wintermantel Zsolt koszorúzott, to-
vábbá elhelyezték a megemlékezés vi-
rágait a jelenlévő intézmények képvi-
selői. (Bővebben: ujpest.hu) – Á. T. 

A tűzmadár feltámadása
Tavaszias időben állták körül az ünnepség résztvevői a Megyeri temető-
ben Lebstück Mária huszárfőhadnagy sírját, ahol az 1948–49-es forrada-
lom és szabadságharcra emlékeztek, március 14-én, szerdán délelőtt. A 
megjelentek lerótták kegyeletüket Éber Nándor sírjánál is. 

Az ünnepségen a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Általános 
Iskola és a XIV. kerületi Horvát Általános Iskola diákjai idézték meg a forrada-
lom és szabadságharc emlékét szavalatokkal, énekekkel és a tűzmadár történe-
tével. A műsorban horvát nyelven hangzott el Petőfi Nemzeti dala.

Az emlékmű talapzatánál elhelyezte koszorúját az önkormányzat nevében 
dr. Tahon Róbert jegyző és Cserna Sándor közbiztonsági referens továbbá Gál 
Istvánné, az Újpesti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, majd diákok 
és más emlékezők vittek virágokat, gyertyákat a sírhoz. 

A megemlékezők átvonultak Éber Nándor sírjához, aki Garibaldi ezredese, 
majd a Times haditudósítója volt. A síremléknél az önkormányzat képviselői 
is lerótták kegyeletüket. (Bővebben: ujpest.hu) – Á. T.
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Több generáció képviseletében



Szózat elhangzása után az állampolgárok 
egyenként vették át Wintermantel Zsolttól 
az okiratot, amely teljes jogú magyar ál-

lampolgárságukat igazolja. Az újdonsült állampol-
gárok legidősebb tagja, Székely Erzsébet (címlapun-
kon), 1919-ben született Erdélyben.

– Együtt, egymáshoz tartozunk, egyek vagyunk – 
mondta el könnyes szemekkel a 93 éves Erzsi néni. Ezért 
volt fontos számára, hogy megkapja az állampolgárságot.

A polgármester az oklevelek átadása után szemé-
lyes hangú köszöntőben gratulált az esküt tett ál-
lampolgároknak. (Bővebben: ujpest.hu) (antosa)

A

Érkeznek 
a kitöltött 
kérdőívek
Érkeznek a kitöltött Új-
pesti Párbeszéd kérdőívek 
a Polgármesteri Hivatal-
ba. A második alkalom-
mal útjára bocsátott fó-
rum ezúttal is megszólí-
totta az újpestieket. 

Az elmúlt héten kerültek a 
postaládákba az Újpesti Pár-
beszéd 2012. évi kérdőívei.  
A tavalyival azonos módon 
gyűjti össze a Polgármesteri 
Hivatal a városrészben élők 
véleményét, gondolatait a 
fejlődést meghatározó kér-
désekben. 

Töltse ki Ön is, vonja be 
családját, barátait is a véle-
ményalkotásba! Tegyen több 
témában javaslatot! Az idei 
kérdőíven a városvezetés 
arra kér választ, mire fordít-
son pénzt városunk, mit tar-
tanak az újpestiek az önkor-
mányzat legfontosabb fel-
adatának? Legyen-e példá-
ul új strandja Újpestnek vagy mi-
ként vélekednek a fi zetős parkolás-
ról? Újabb kérdésként a piac hasz-
nálatáról, illetve az ebadó lehetséges 

kivetéséről mondhatják el a megkér-
dezettek a gondolataikat. Javaslatot 
várnak arra is, milyen jelmondata le-
gyen Újpestnek, továbbá a „Találkoz-

zunk többször!” programok 
során kiket látnának szíve-
sen 2012-ben a színpadon. 

Minden újpesti háztar-
tás két példányt kapott a 
kérdőívből, de tetszőleges 
mennyiségben fénymásol-
hatók is a nyomtatvány lap-
jai. A kérdőív letölthető az 
önkormányzat honlapjáról: 
www.ujpestiparbeszed.hu, 
illetve kitölthető online, 
az internetes felületen is. A 
Polgármesteri Hivatal a ki-
töltést követően a 149 Bp., 
Pf. 669. postacímre díjmen-
tesen várja vissza az íveket. 
A nyomtatványok szemé-
lyesen is leadhatók a Város-

háza új épületében, az Okmányiro-
da bejáratánál elhelyezett ládában.
(1042 Budapest, István út 15., föld-
szint)

6 K ö z t é r

Hatvan új magyar állampolgár a nemzeti ünnepen

Még többen lettünk    
Hatvan határon túli magyar vehette át, ünnepélyes keretek között, a teljes jogú 
magyar állampolgárságukat igazoló oklevelet Újpest polgármesterétől, március 
15-én. Az ünnepélyes esküre és az átadásra a Városháza dísztermében került sor.

Személyes sorsok, 
történelmi környezetben
„Engedjék meg, hogy Újpest Önkormányzata és 
a magam nevében is elsőként köszöntsem Önö-
ket és gratuláljak, mint magyar állampolgárok-
nak. Ez a több mint száz éves gyönyörű épület, 
és ez a több mint száz éves gyönyörű díszterem 
már sok mindent látott – mondta köszöntőjében 
Wintermantel Zsolt. – Nagynevű, az asztalra so-
kat letevő polgármesterek ültek abban a székben, 
történelmi jelentőségű dolgok születtek meg itt, de 
ilyen eseményre, mint a mai, most került sor először. 

Számomra, aki nem egy ilyen állampolgársá-
gi esküt tart, különös és megható ez a mai nap. 
Azt gondolom, ha nekem fontos ez a nap, akkor 
el sem tudom képzelni, hogy Önöknek, akik most, 
hosszú igazságtalanság után végre magyar ál-
lampolgárok lehetnek, mit jelenthet ez. Büszke 
vagyok arra, hogy annak a Parlamentnek a tag-
ja lehetek, ami ezt lehetővé tette! Nagyon sok si-
kert és örömöt kívánok Önöknek az életben! Re-
mélem, és bízom abban, hogy meg tudják valósí-
tani az álmaikat egészségben, szeretetben! A ma-
gam részéről felajánlom, hogy itt a Városházán 
mindenki, én is állok rendelkezésükre. Fordulja-
nak hozzánk bizalommal! Még egyszer nagyon 
sok boldogságot és örömöt kívánok Önöknek! 
Most itt az ünnepség végeztével átadom Önöket 
a szeretteiknek, családtagjaiknak, és ha van ked-
vük és idejük, energiájuk, tisztelettel meghívom 
Önöket 11 órára a Rózsa utca és a Deák Ferenc 
utca sarkán lévő Petőfi  szoborhoz, ahol az Ön-
kormányzat megemlékezést tart a nemzeti ün-
nep alkalmából. Nagyon sok boldogságot!”

Az Okmányiroda 
gyűjtőládájánál



– Bíboros úr, azt mondta a szentmisén, 
hogy ilyen egyházlátogatás több mint 
hetven éve volt utoljára.

– Igen. Az egyházi jog ősi idők óta 
előírja, hogy a főpásztor, ha teheti, lá-
togassa meg az egyházmegyéje plébá-
niáit. Persze ezt lehetetlen minden év-
ben személyesen megtenni, ezért az-
tán az esperes urak szokták ellenőriz-
ni a gazdasági és adminisztratív ügye-
ket a plébániákon. De pótolhatatlan a 
személyes találkozás a hívő közösség-
gel és a civil társadalommal. Utoljára 

Serédi Jusztinián bíboros tett ilyen lá-
togatást 1934-ben, de hála Istennek 
most újra van erre lehetőség. Sikerült 
is az elmúlt két esztendőben meglá-
togatni az egyházmegye plébániáinak 
felét. Örömmel jöttem Újpestre.

– Milyenek az újpesti tapasztalatai?
– Kedvezőek. Sok helyen vannak élő 

közösségek, családközösségek. Látszik 
az, hogy a nagycsaládok nem csak egy-
mást segítik, hanem az időseket és a plé-
bánia életét is. Aki rádöbben arra, hogy 
a hit nem csak egy érzés, hanem van ha-
tása, következménye a gyakorlati élet-
ben is, az tanúságot tesz róla, és hor-
dozni képes egy egész plébániai közös-
ség életét. Most itt azt próbáltuk segí-
teni, hogy még jobban elmélyüljön ez a 
közösségi jelleg.

– A mai szentmisén a bérmálkozók 
is tanúságot tettek a hitükről.

– Igen. Meg vagyunk győződve ar-
ról, hogy a bérmálás szentsége segí-
ti az embert ebben a tanúságtétel-
ben, ami történhet szóban, de történ-

nie kell cselekedetben is. Például ab-
ban, ami nemrég  egy hétig az egész 
országban, minden templomban tör-
tént. Kértük a híveket, hogy hozzanak 
tartós élelmiszert a plébániákra, és 
mi eljuttattuk azoknak, akiknek erre 
tényleg szükségük van. Így ez a két 
dolog szorosan összetartozik.

– A három napos kánoni vizit során el-
látogatott a Károlyi Sándor Kórházba is.

– Természetesen. Ilyenkor mindig 
elmegyünk akár kórházba, akár olyan 

betegekhez, akik az otthonukban fek-
szenek, és akiket a plébánia máskor is 
szokott látogatni.

– Üzenne valamit az újpestieknek?
– Azt üzenem, hogy velünk az Is-

ten. Azt üzenem, hogy nincs olyan 
helyzet, amikor nem kapunk perspek-
tívát. Mert a hitünk igenis reményt és 
bizalmat ad nekünk, és közelebb hoz 
minket egymáshoz. Erre pedig ma itt 
Újpesten is nagy szükség van. 

 – JUHÁSZ MÁTYÁS

Fericsán Kálmán nyugalmazott test-
nevelő tanár, Kiss Ramóna színmű-
vész, valamint Bartók Béla újpesti 
önkormányzati képviselő alkotják a 
Clarisse Újpest Gyermekeiért Ala-
pítvány kuratóriumát, amelyhez há-
romtagú ellenőrző bizottság társul. 
Fericsán Kálmán elnököt arról kér-
deztük, mi történt az elmúlt hóna-
pokban az alapítvány háza táján? 

– Az alapítvány kuratóriuma meg-
kezdte a munkacsoportok kialakítá-
sát, van már bankszámla számunk 
és sorra járom, például dr. Kovács 
Ivánnéval, az ellenőrző bizottság tag-

jával, az újpesti oktatási-nevelési in-
tézményeket, hogy tevékenységünk-
ről tájékoztassam az igazgatókat. Első 
lépésként felmérjük hány tehetséges, 
ám anyagiakban szűkölködő gyermek 
tanul Újpesten. Az általános iskolák 
többségében már jártam, következ-
nek a középiskolák is.

– Mit remél a bemutatkozástól?
– Szeretném, ha az intézményve-

zetők képben lennének a tevékenysé-
günkkel kapcsolatban. Az alapítvány 
díjait ugyanis pályázat útján lehet el-
nyerni, amelyre a diákokat legjobban 
ismerő pedagógusok, igazgatók tesz-
nek javaslatot. 

– Hogyan és mikor kerül sor az első 
döntésre?

– Az alapítvány kuratóriuma több 
munkacsoportot hozott létre, amelyek 
tagjai képzőművészeti, irodalmi, ide-
gen nyelvi, ének-zenei és sport eredmé-

nyek alapján hozzák meg majd a pályá-
zat kiírását és benyújtását követően tá-
mogató döntésüket. Még a tőkegyűj-
tés időszakát éljük, szeretnénk, ha sok 
támogatónk lenne. Keressük a pályáza-
ti lehetőségeket is. Terveink szerint jö-
vőre köszönthetjük a Clarisse alapít-
vány első díjazottjait. –B. K

A Clarisse Újpest Gyermekeiért 
Alapítvány elnevezésében Kornis 
Clarisse grófnőnek, Károlyi Sán-
dor gróf feleségének, az Első Bu-
dapesti Gyermekmenhely létre-
hozójának állít emléket. A hát-
rányos helyzetű, tehetséges új-
pesti gyermekek felkarolását cél-
zó alapítvány létrejötte dr. Der-
ce Tamás nevéhez fűződik. Új-
pest rendszerváltás utáni, húsz 
éven át hivatalban lévő koráb-
bi polgármestere a képviselő-tes-
tület által alapított Semsey Ala-
dár életműdíjért járó havi pénz-
összegből hozta létre az alapít-
ványt, amelyre bárki adományo-
kat küldhet. 

Az alapítvány számlaszáma: 
Raiffeisen Bank: 12010453- 
01329593-00100003

„A hitünk 
reményt és 
bizalmat ad” 

Dr. Erdő Péter bíboros, prí-
más, az Esztergom-budapes-
ti főegyházmegye érseke volt 
Újpest vendége három na-
pon át. A magas rangú egy-
házi személyiség a Nap utcai 
Szent József plébánián tar-
tott kánoni vizitációt vala-
mint a bérmálás szentségét 
szolgáltatta ki. A látogatás 
végén exkluzív interjút adott 
az Újpesti Naplónak és az Új-
pesti Közéleti Televíziónak. 

A tőkegyűjtés idejét élik  

Bemutatkozó 
látogatások

Hit a gyógyulásban
– Nagyon nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy a 
kánoni vizitáció idején bíboros úr szakított időt a 
Károlyi Kórház felkeresésére is – nyilatkozta az Új-
pesti Naplónak dr. Hollósi Antal orvos igazgató.

– A látogatás szólt a nagy múltú kórháznak, 
amelynek története szorosan egybefonódik Újpes-
tével, hiszen a Károlyi grófi család tevékenységének, adományainak az egy-
ház, az infrastruktúra és a közegészségügy is élvezője volt. A Károlyi Kórház 
egykori kápolnája, az ápolókként dolgozó apácák tevékenysége az egyházi 
szolgálatra is ráirányította a fi gyelmet. Bíboros úr Újpest jó ismerője, követi 
a változásokat is. Nem csupán a múltról beszéltünk, hanem arról is, milyen 
fontos a lelki gondozás a kórházban lábadozó betegeknél. Bíboros úr szemé-
lyesen keresett fel gyógyulófélben lévő betegeket és jó szóval bíztatta, támo-
gatta őket is gyógyulásuk folyamatában, miként teszi ezt akkor is, ha az ér-
sekség papjai köréből gyógyul nálunk valaki.

– A beszélgetés során bíboros urat tájékoztattuk a kórházunkat érintő vár-
ható változásokról, és reményünket fejeztük ki, hogy a továbbiakban is a jelen-
legihez hasonló jó kapcsolat marad  a kórház és a városban működő egyház-
községek között. A kórház jövőjéről szólva, kértük a bíboros úr segítő támo-
gatását. Végezetül Dr. Erdő Péter bíboros úr megköszönte a kórház dolgozói-
nak lelkiismeretes, sokszor erőn felüli munkáját.   – B. K.
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– Évtizedek óta a Vígszínház tagja, kö-
zel negyven fi lmben játszott, az embe-
rek többsége mégis gyerekdalok éneke-
seként ismeri. Nem zavarja? 

– Rettenetesen sok örömöt okoz 
nekem, hogy gyerekeknek énekelek. 
A színház meg az életem, a mester-
ségem, a hivatásom. Nincs bennem 
ilyen dilemma. Bármelyikért is szeret-
nek az emberek, örülök neki.

– A gyerekek mindig őszintén kinyil-
vánítják a véleményüket?

– Persze, még nincsenek arra trení-
rozva, hogy hogyan kell viselkedni. Egy 
gyerek beszél, ha nem érdekli a műsor, 
vagy tapsol, kiabál, ha érdekli. Így hát 
ők azok, akiket a legnehezebb lekötni.

– Mostanság talán különösen nehéz, 
de Ön nem nagyon változtat a dalain, a 
koncertjein, a sikere mégis töretlen.

– Amikor Bródy Jánossal kitaláltuk, 
hogy verseket zenésítünk meg gyere-
keknek, az akkori könnyűzenei stílus 
volt az alap, ami persze sokat válto-
zott. Mi is változtattunk a zenén egy 
kicsit. A legújabb, „Apa fi gyelj rám” 
című lemezre is több – divatos kife-
jezéssel élve – világzenei stílusú szám 
került. A mostani szövegeimet legin-
kább kortárs költők írják.

– Akik annak idején gyerekként 
hallgatták, ma már a gyerekeiket vi-
szik a koncertjeire.

– A felnőttek olykor többen van-
nak, mint a gyerekek. És ugyanúgy 
énekelnek velem. De pont ezért a szü-
lőknek is írtunk néhány dalt, amiket 
ők rendre megkönnyeznek. 

– Újpesten is az új lemezéről fog 
énekelni? 

– Igen, és szívesen megyek, mert min-
dig nagyon helyes a közönség.     – J. M.

Gyermekeknek, szülőknek szól

„Apa, figyelj rám”
Közel negyven éve énekel gyerekeknek, dalain generá-
ciók nőttek fel. Halász Judit Kossuth-díjas színművész, 
március 25-én délelőtt az Újpesti Ifjúsági Sport- és Sza-
badidőközpontban lép fel. 

8 K u l t ú r a

Toldi Art mozi: 

Diákfilmek fesztiválja – újpestiekkel
Március 23-án rendezik meg az idei BIG Diákfi lmfesztivált a belvárosi 
Toldi Art moziban. A hatodik fi lmszemlét az újpesti Bródy Imre Oktatá-
si Központ ezúttal az V. kerülettel közösen szervezte. Harminchét mű-
vet értékel majd a neves fi lmművészekből álló zsűri. 

Immáron hatodik alkalommal rendezi meg az újpesti Bródy Imre Oktatási Köz-
pont az országos kulturális találkozót, melybe ezúttal a Belváros is bekapcsolódott. 

– Fontosnak tartjuk, hogy a fiatal filmezni vágyók és filmek iránt érdek-
lődők is lehetőséget kapjanak munkáik megmérettetésére, megmutatásá-
ra – mondja Giczy Béla, a Bródy Imre Oktatási Központ igazgatója. – Ren-
dezvényünkre bármely oktatási intézmény diákja nevezhetett húszéves ko-
rig, téma és műfaji megkötés nélkül, maximum tíz perc terjedelemben. Nagy 
örömünkre igen nagy volt az érdeklődés, idén 61 nevezés érkezett, amelyből 
37 jutott tovább a versenyfi lmek közé az előzsűrizés során, ebből három al-
kotást a határon túlról küldtek. Mint Legény Eszter szervezőtől megtudtuk, be-
jutott a döntőbe két újpesti diák alkotása is, amelyek fikcióra épülnek. A zsű-
ri neves fi lmművészekből áll: Kardos Sándor operatőr, Török Ferenc filmrende-
ző, Erdély Mátyás operatőr és Enyedi Ildikó. Meghívták a zsűribe az előző fesztivál 
győztesét, Stekovics Annát is. A rendezvény fővédnökségét közösen vállalta el 
a két kerület polgármestere: Wintermantel Zsolt és Rogán Antal. – Á. T.

PROGRAM 
Toldi Art mozi, Bp., V. Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
Március 23., péntek
15.00 Kapunyitás 
16.00 Ünnepélyes megnyitó 
16.20-17.45 Versenyfi lmek vetítése (I. blokk) 
17.45-18.00 Szünet 
18.00-19.30 Versenyfi lmek vetítése (II. blokk) 
19.30-20.00 Közönségszavazás, szünet 
20.00 Eredményhirdetés, díjkiosztó, 
beszélgetés a zsűrivel
Belépő: 500Ft/vetítési blokk 

Megérinteni a tél csipkéit
Napok óta gyönyörködhetnek az újpestiek B. Láng Ernesztin képeiben, 
amelyek az Újpest Galériában láthatók. A kiállítás címe igen találó: 
„Csak a szépre emlékezem”. Az alkotások elárulják, harmónia lakozik 
a művész szívében. 

A tárlatot Pilaszanovits Irén művészettörténész nyitotta meg a közelmúlt-
ban, aki méltatta B. Láng Ernesztin munkásságát, a szép képeket, a varázs-
latos színeket. A színes grafi kák, és még a portrék is nyugalmat, harmóniát 
árasztanak. Ennek a technikának nagy veszélye, hogy a harsányság felé húz-
hatja az alkotót, de itt erről szó nincs: a napraforgó magától értetődően mo-
solyog ránk, a téli táj csipkéit kedvünk lenne megérinteni. Kis időre elfeled-
jük a napi gondokat, és csak a szépre emlékezünk.

A vendégkönyv szépen telik, és az elismerő sorok erőt adhatnak a folyta-
táshoz, az Újpesten élő és alkotó művésznek. 

A kiállítás március 28-ig látogatható.  – Á.T.

DÍJAK
B. Láng Ernesztin Gyulán született. Veszprémben járt általános iskolába, 
Budapesten elvégezte a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumot és az Épí-
tőipari Technikumot. Tanult Weszely Tibor festőművész szabadiskolájá-
ban. Díjak: Országos Gizella-napi díj, Országos Honvédségi díj. Tagja szá-
mos művészeti tömörülésnek, így az Újpesti Művészek Társaságának is.



Újpesti műsortükör
2012. március 22-28-ig  

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� „Csak a szépre emlékezem” B. Láng 
Ernesztin kiállítása. Színes grafikák, portrék. 
Március 25-ig. 11.00-18.00-ig. Újpest Galéria
� Lions képzőművészeti kiállítás. 
Március 30-tól április 15-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
� Április 13., 19.00: Harsányi-Gyarmati-
Siliga: Pesti srácok. Musical. Újpest Színház
� Április 21., 19.00: Karinthy: 
Bösendorfer/Dunakanyar. Két egyfelvo-
násos. A MOM Színház vendégjátéka.

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

KONCERT 
� Április 12., 19.00: Körtánc. Kóló. 
ZORÁN koncert
� Március 30., 15.00: „Magyarföldről 
sodor a szél”. Tavaszköszöntő nóta gála-
műsor. Ady Endre Művelődési Központ

HETI ÚJDONSÁG
Március 22., csütörtök
GYERMEKEKNEK
� 9.30: A Csillaghúr együttes zenés műso-
ra. Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

KLUBNAP
� 15.00: Mozgássérültek Budapesti 
Egyesülete Újpesti Szervezetének ünnepi 
klubnapja. Ady Endre Művelődési Központ

KONGRESSZUS
� 10.00-19.00: Bioenergetikai kongresz-
szus. Ady Endre Művelődési Központ

Március 23., péntek
GYERMEKEKNEK
� 10.00: Ovis színház: Vásárfia. A Holló 
együttes jelmezes, zenés gyermekműsora. 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont 
� 14.30: Sulis színház: Vándormuzsikusok. 
A Holló együttes jelmezes gyermekkoncert-
je. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont

Március 24., szombat
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.00-13.00: Babaruha és játékbörze. 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont

ZENÉS EST
� 19.00: Az Ewald Rézfúvós együttes 
koncertje. Újpesti Polgár Centrum

Március 25., vasárnap
ZENÉS CSALÁDI DÉLELŐTT
� 11.00: Apa figyelj rám!  Halász Judit kon-
cert. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont 

KONCERT
� 17.00: Az Adorate kórus és a Presto 
kamaraegyüttes közös koncertje. 
Városliget, Jáki-kápolna

Március 27., kedd
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30-11.00: Babajátszó. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont

Két egyfelvonásos
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, Zöldi Csaba, Fehér Anna, 
Márton András. Rendező: Réczei Tamás. A 
Dunakanyar egy tipikus eszpresszó-hely-
zet, melyben a vendég megpróbál vigaszt 
találni a pultos nőben, talán az első 
emberben, akibe aznap este beleakadt. 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 vadide-
gen felé. Jegyár: 2500, 2200 Ft.

A tavaszi szünetre
Kézműves foglalkozás lesz a tavaszi szü-
netben 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 is. 10.30-tól tipegő torna. A 
belépés 1 éves korig díjtalan.

Üvegkép- és tojásfestő
Április 2-án 15.00 órakor nyílik az Újpesti 
Gyermek Galériában Daru Péterné, a 
bodajki üvegkép- és tojásfestő művész 
kiállítása. A kiállító már 12 évesen „elje-
gyezte magát” a népművészettel, egy híres 
hódmezővásárhelyi fazekas családnál 
kezdte el a korongozást és az írókázást. 
Később porcelánfestő szakmunkás lett, és 
ezzel egy időben kezdte el a tojásdíszítést 
is. Közben bútorokat és képeket festett 
eredeti népi motívumokkal. Üvegképei 
vallási témájúak. Az április 15-ig nyitva 
tartó kiállítást a húsvéti ünnepkör jegyé-
ben is ajánljuk. 

Tehetségkutató
Etnozenei tehetségkutató versenyt szer-
vez az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő-
központ, amelyre tizenkét év feletti 
jelentkezőket várnak. Ha valaki egyedül, 
vagy társakkal népzenei, folk- vagy 
etnozenei ambíciókat érez, jelentkezhet a 
versenyre március 31-ig. A szervezők 

néptánccsoportok jelentkezését is várják. 
Jelentkezési lap az intézmény honlapjáról 
letölthető.

Meddig vagyok?!
Esztergályos Cecília lesz a Verspódium ven-
dége április 14-én, az Újpesti Polgár 
Centrumban. A 18.00 órakor kezdődő önál-
ló est stand up show, amelyben a közked-
velt művésznő – saját szavaival élve – az 
életét nyújtja át a közönségnek. Mindezt az 
elmúlt 50 év legsikeresebb film-, színház- és 
TV felvételeivel, sok humorral, dallal, vers-
sel, és prózával fűszerezve teszi Újpesten is. 

ZORÁN koncert
Zorán legújabb lemezét mutatja be április 
12-én, 19.00 órakor az Ady Endre 
Művelődési Központban. A nemrégiben 
kerek születésnapját ünneplő Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas művész közel 5 év és 14 
stúdióalbum után énekes-gitáros új 
albummal jelentkezett, Körtánc címmel. A 
lemez alcíme a Kóló elnevezést kapta, 
amely egy balkáni néptánc, ezzel is jelez-
vén Zorán szerb származását. A művész 
zenei munkássága alatt először nyúlik visz-
sza gyökereihez ezzel az albummal. 
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Horgászverseny!
Újpest Önkormányzata 2012. április 
28-án, szombaton horgászversenyt, 
illetve főzőversenyt rendez a Duna-
keszi Kavicsbánya tavon. Az újpesti-
ek egyénileg és csapatban is indul-
hatnak az értékes nyereményekért. 
A nevezési díj csupán 2500 Ft. A 
horgászok mellett a barátokat, csa-
ládtagokat is várjuk, akik főzőverse-
nyen mérhetik össze tudásukat.

A nevezési díj befi zetésének he-
lye: Újpesti Polgármesteri Hivatal 
(Városháza), 1042 Bp., István út 14., 

I. em./50., főpénztár. Befi zetési idő-
pontok: március 22-től április 20-ig, 
a pénztár nyitva tartási ideje alatt (H: 
14.00-17.00; SZ: 10.00-13.00, 14.00-
16.00; P: 9.00-12.00).

A NYEREMÉNYEKET BIZTOSÍTJA:
� DOVIT Kereskedelmi Gyártó 
és Szolgáltató Kft.
� PLUTO Állateledel és horgász-
cikk kereskedés

További részletek: www.ujpest.hu/
horgaszverseny



 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 
április 12-én,  16.00-17.00 óráig tart foga-
dóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., 
Árpád út 56.). Bejelentkezés: H-P: 11.00-
18.00 óráig  a 369-09-05 telefonszámon. 

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Április 4-én, 18.00-19.00 óráig 
ingyenes jogi tanácsadást tart az 

újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: Fidesz 
Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) 
Bejelentkezés: H-P: 11.00-18.00-ig a 369-
09-05-ös telefonszámon.

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
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. Jókay Attila, Koronka 
Lajos önkormányzati képviselők április 
16-án, hétfőn 17.00-18.00 óráig tartanak 
fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 
56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkor-
mányzati képviselő április 23-án, hétfőn 
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
Farkas István önkormányzati 

képviselő előzetes telefonon történt 
egyeztetés alapján – a 06 20 518 7830-as 
telefonszámon – bármikor. Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő április 13. pén-
teken 17-18 óráig, Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselő minden hónap első 
hétfőjén 17-18 óráig az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első szerdáján 17 órá-
tól tart fogadóórát a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 évfolyamos Gimnáziumban 
(1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.).

MEGHÍVÓ
A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat követ-
kező előadása március 27-én, kedden 
10.00 órától lesz az Újpesti Polgár 
Centrumban (IV. Árpád út 66.). A rendez-
vényre a belépés ingyenes. A rendezvény 
fővédnöke: Kiss Péter országgyűlési kép-
viselő és dr. Trippon Norbert önkormány-
zati képviselő, az MSZP kerületi elnöke.

RUHAOSZTÁS!
Az MSZP Újpest-Káposztásmegyeri 
Szervezetének Nőtagozata 2012. április 
2. (hétfőtől) – április 6. (péntekig) 14 és 
16 óra között ingyenes ruhaosztást szer-
vez a Nádor utca 1.szám alatt. Mindenkit 
szeretettel várunk!

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, 
– kezdőket, haladókat, érdeklődőket – 
akik szívesen vennének részt egy zenei 
közösség munkájában. Figyelem: nem 
oktatás, csak konzultáció, a klubtagság 
ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as 
telefonszámon lehet H-SZ-P: 10.00-15.00 
óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1.

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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Balkán est
Az újpesti bolgár, görög és szerb nemzetiségek önkormányzatai szeretettel meg-
hívják a tisztelt érdeklődőket a 2012. március 31-én, 18.00 órai kezdettel tar-
tandó Balkán Estre, az Ady Endre Művelődési Központba (Bp., IV., Tavasz u. 4.).

Édes a nosztalgia
Minden negyedik újpesti megkós-
tolta már az újjászületett Újpest 
szeletet. Ez derül ki az ujpest.hu-n 
feltett kérdésre adott válaszokból. 
Igaz, sokan még nem kóstolták az 
édességet, de a lényeg a „még”-en 
van. A jótékonyság pedig úgy tű-
nik legbelső sajátja az újpestiek-
nek, mert sokan adták azt a vá-
laszt, hogy annak ellenére is vesz-

nek a sütiből, hogy egyébként 
nem fogyaszthatnak édességet, de 
a Cseritit támogatni akarják. 

Az ujpest.hu-n most arról kér-
dezzük az olvasókat, mit gondol-
nak az óraátállításról?

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 családok lakáshitel törlesztéseinek támogatására. 
A pályázat teljes terjedelmében a www.ujpest.hu weboldalon olvasható. 

Az Önkormányzat által folyósított támogatás havi összege legfeljebb 
30 000 forint lehet, maximum hat hónapon keresztül. A támogatás vissza 
nem térítendő. Újabb támogatásra nem jogosult 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 pályázati forma-
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. 
ker., István út 15.) szerezhető be, vagy letölthető a www.ujpest.hu-ról. 
Információ: 231-31-79. 

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

Önkénteseket is várnak a Közterület-
felügyelet szemétgyűjtési akcióján 
Az Újpesti Közterület-felügyelet az; 1999. évi LXIII. Törvény felhatalma-
zása alapján lép fel az illegális szemetelőkkel szemben, mely elkövetők 
tettenérése során velük szemben szabálysértési eljárást indíthat, vala-
mint helyszíni bírságot is kiszabhat.

Az elkövető tettenérése során kiszabott helyszíni bírság összege: 3000 Ft-
tól 20 000Ft-ig terjedhet, míg az esetleges szabálysértési eljárás megindítását 
követően az elkövető ennél jóval magasabb összegre számíthat! 

 Az Újpesti Közterület-felügyelet a fentieken túlmenően, szakít az eddi-
gi szokásokkal és munkánk hatékonyságának javítása érdekében, munkaköri 
kötelességeinken túlmenően, hivatalos szemétgyűjtési „akciót” szervezünk. 
A szemétgyűjtést szervezeti egységünk, a IV. kerületi Önkormányzat Köz-
hasznú Foglalkoztatási csoport munkatársaival közösen tervezi. Időpontja; 
2012. március 24.,11.00 óra, 

Az „akció” helyszíne; IV. kerület, Duna-part, Népsziget Újpesti rakpartja. 
(Gépjárművel megközelíteni a Zsilip utca irányából az Északi – Összekötő vas-
úti híd oldala felől lehet) Találkozó: Zsilip u. és Dunasor kereszteződésében. 

MI OTT LESZÜNK! ÉS ÖN?
Önkéntes, „civil” munkavégzésünkre, szeretettel várunk minden jóérzé-
sű, természetet szerető újpesti lakost, akik velünk együtt szívesen ten-
nének annak érdekében, hogy kerületünk kevésbé frekventáltabb részei 
is tiszták, veszélyes hulladéktól mentes, és élhetőbbek legyenek.

GARAMSZEGI ANDREA
Újpesti Közterület-felügyelet, osztályvezető



Hatpályás rekord 
Jogi oltalommal rendelkező magyar innováció 
az Ovi-Foci Pálya és program, amely nagy lépést 
ígér a kis cipőben járóknak. Március 22-én hat 
újpesti óvodában egyszerre kerül sor az első ka-
pavágásra, azaz a pályaépítés megkezdésére.

Amennyiben az idő is kegyes lesz az építésre, 
egy hónap alatt saját Ovi-Foci pályája lesz a Nyár 
utcai, a Játék, Mozgás, Kommunikáció –, a Liget 
Óvoda Királykerti tagóvodájának, az Ambrus –, a 
Homoktövis továbbá a Lakkozó óvoda gyerkőcei-
nek.  A pálya egy teljesen zárt, biztonságos, mű-
anyag borítású felület, amelyen számtalan labda 
és ügyességi játékra alkalmas.

A labda ugyanis elválaszthatatlan játéka az óvo-
dásoknak. Erre épül az Aranycsapat legendás hát-
védje, a Nemzet Sportolója, Buzánszky Jenő fővéd-
nöksége alatt futó Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 

programja, amelybe az elsők között kapcsolódik 
be Újpest Önkormányzata. 

– Óriási siker a miénk! – tájékoztat dr. Tahon Ró-
bert jegyző. – Az országban összesen negyven Ovi-
Foci pálya épül, s abszolút rekorderek vagyunk, sőt 
maradunk: ebből hat Újpesten valósul meg. Ez a 
program alkalmazását az óvodai nevelési rend-
be befogadó önkormányzat valamint a képzési 
programot nyújtó Újpesti Torna Egylet újabb kö-
zös sikere. A megvalósulásban nagy segítségünk-
re van Őze István, az UTE klubigazgatója, vala-
mint Trakperger Árpád, a futballszakosztály veze-
tője, akik az utánpótlás bázis kiszélesítését is várják 
az Ovi-Foci programtól. Önkormányzatunk pedig 
egy újabb lépést tett annak érdekében, hogy mi-
nél szélesebb réteget vonjon be a sportba.  – B. K.

Az energiahatékonyságot támogató Zöld Beruhá-
zási Rendszer, Klímabarát Otthon panel program 
keretében az elmúlt évben számos tömbház meg-
újult Újpesten. A beruházások tovább folytatód-
nak, jelenleg a Latabár és a Munkásotthon utcá-
ban zajlanak munkálatok. Az önkormányzat az-
zal is segíti az ügyet, hogy a pályázati nyertes tár-
sasházak számára a közterület-használati díjból 
kilencven százalékos kedvezményt ad.

A pályázati lehetőségekkel éltek a Latabár utca 1-15. 
szám alatt lévő, tízemeletes társasház lakói is, mely-
nek eredményeként megkezdődhetett a korszerűsítés. 

– Minden szempontból megérett a ház a felújí-
tásra, úgyhogy kapóra jött a program. Pályáztunk 
és nyertünk – mondja Farkas Júlia közös képvise-

lő. – Az állam a beruházás közel felét állja, a többi 
a lakókra hárul. Nem egyszerű így sem, de, ha nem 
nyerünk, alighanem elmarad a felújítás. 

Kicserélik a nyílászárókat, szigetelik a falakat, és le-
festik a homlokzatot. A fűtési rendszer átalakítása sem 
marad ki: lehetőség lesz majd az egyéni hőfokszabá-
lyozásra és a mérésre. A kivitelező, a Kalotherm Zrt.
február elején kezdte el a munkát és a tervek sze-
rint augusztusban átadják az újjávarázsolt épületet, 

tudtuk meg Géczi Zoltántól. Korábban minden egyes 
ilyen munkánál komoly terhet jelentett a közterület-
használati díj fi zetése, mert az építőanyagok, a gé-
pek, a felvonulási épületek sok helyet foglalnak el. 
Márpedig ez az összeg a pályázatokban nem számol-
ható el. Ezt látva az önkormányzat még az elmúlt év-
ben döntött arról, hogy a pályázati nyertes társashá-
zak számára a közterület-használati díjból kilencven 
százalékos kedvezményt ad.  – Á. T.

Elment Merkl Józsi. A mondat szinte 
hihetetlen, egyszersmind végtelenül el-
szomorító. Elment? Ő, aki – éppen el-
lenkezőleg – mindig jött. Idejében, 
pontosan, ahogyan azt az általa ho-
zott iratcsomag és a hivatal ügymenete 
megkívánta. Legutolsó pillanatáig erő-
sen, életkedvvel és tettvággyal hagyott 
itt minket.  Hirtelen, életének ötvenha-
todik évében, munka közben érkezett 
a parancs, ami elől kitérni nem lehet. 

Ha az ember harminc éve ismer vala-
kit, ha ebből két évtizedet együtt dol-
goznak, naponta találkoznak és vál-
tanak néhány őszinte szót munkáról, 
családról, gyerekekről, az egy idő után 
már több,  mint munkatársi kapcso-
lat. Merkl József a barátom volt.

A lakótelepi óvodában szülőként 
ismertük meg egymást. Beszélgeté-
seink során hamar kirajzolódott előt-
tem tiszta jelleme: a feltétlen becsü-
letesség és a segíteni akarás. Később 
önkormányzatunknál helyezkedett el, 
közel két évtizeden át hasznos mun-
katársaként dolgozott hivatalunknak, 
az újpestiekért. Pontosan érkezett, jó-

kedvet sugárzott, fáradhatatlanul tet-
te a dolgát. Munkája mellett min-
dig fi gyelt környezetére, és szenvedé-
lyesen védte a kiszolgáltatottakat. Ő 
volt kerületünk önkéntes, láthatatlan 
polgárőre, aki ellenszolgáltatás nélkül 
minden pillanatában fellépett a tör-
vénytelenség ellen. Megszámlálhatat-
lan esetben fogott el zsebest, trük-
kös tolvajt, illegális árust, drogdílert.  
Kerékpárral járta városunkat, mert 
így sok esetben gyorsabb volt a bű-
nözőnél, nem tudtak meglépni előle. 
Többször kapott elismerést a főváros 
rendőri vezetésétől, bár szolgálatát 
méltóképpen elismerni nem lehetett.

Most őt kerítette be a legsötétebb 
hatalom és teperte le a városközpont 
kövére. Hitünk szerint csak átmene-
ti a halál győzelme, reménye van Jó-
zsinak is a feltámadásra. Nekünk na-
gyon fáj, hogy pótolhatatlan őrzőnk 
ez egyszer csatát vesztett.

Most, hogy már nem jön többé, 
úgy érzem, egy ember-darabnyi Új-
pesttel lettünk szegényebbek. Mert 
hát Merkl Józsi nem jön többé. És ez 
is annyira hihetetlen, megmagyaráz-
hatatlan, minthogy elment, elkereke-
zett…

Élt 56 évet. Nyugodjék békében!     
 NAGY ISTVÁN Újpest alpolgármestere

Önkormányzati segítség 
társasházaknak

Megújuló 
panelek 

Merkl József 
halálára
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  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 
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Új arculat, új műsorok
Az ÚKTV megújult külsővel, arculattal, és műsorokkal várja nézőit! A már-
cius 23-i Újpesti Híradóban tudósítást láthatnak az újpestiek parlamenti 
látogatásáról, az idén is folytatódó, nagy sikerű Ovi-Zsaru programról, va-
lamint közelebbről is megismerkedhetnek az SZTK bőrgyógyászatán folyó 
munkával. Az Újpesti Körkép című magazinműsorból megtudhatják a ta-
vaszi frizuratrendeket, folytatódik az Újpest szelet riportsorozat, sőt az is ki-
derül, Újpest Arca, Gabaj Zsófi  hogyan hozza magát formába a nyeremény-
fotózáshoz. Az Újpest Kávéház című portré műsorban ezúttal Esztergályos 
Cecília művésznővel beszél arról, hogy „meddig van”. 

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

Új okmányok 
– szakaszos bevezetéssel
Az 2012. január 1-jétől hatályos új Alaptörvény értelmében hazánk hi-
vatalos neve Magyarország. Az elnevezés megváltozása miatt a hivata-
los okmányokat is módosítani kell. Az új okmányok 2012 folyamán sza-
kaszosan kerülnek bevezetésre.

Az útlevelek, a személyazonosító igazolványok, a személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványok (lakcímigazolvány) és a vezetői engedélyek 
esetében már március 1-jétől Magyarország elnevezéssel ellátott okmányokat 
állítanak ki. Fontos tudni, hogy a korábban kiadott okmányokat nem kell lecse-
rélni, azok az abban foglalt érvényességi időn belül felhasználhatók.
 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály

Babi néni unokája

Újpest 
szelet 
rajongó
Sartoris Gábor az Újpest-
Káposztásmegyer Facebook 
oldalon írt szerkesztősé-
günknek szinte azonnal, 
ahogyan elolvasta az Új-
pest szelet ismételt megal-
kotásáról szóló cikkünket.  
Mint kiderült, a nagyma-
mája receptje alapján ké-
szült a hetvenes években az 
Újpest szelet.

Babi néni cukrász volt Újpesten, és 
sok süteményt kitalált annak idején. 
„Ünnepnapokon rajtam, és a húgo-
mon tesztelte a krémes sütiket. De 
valahogy ez az édesség ízlett a legin-
kább.” – meséli Sartoris Gábor. Persze 

kiváltságos helyzet, ha valakinek 
cukrász a nagymamája. „Kissrác-
ként iskola után majdnem min-
den nap mentem hozzá az István 
út és Árpád út sarkán lévő 
Rétesboltba. Sokszor 
velem volt egy sze-
rencsés osztály-
társ. A nagyma-
ma pedig egyből 
tette elénk az Új-
pest szeletet”.

Sartoris Gábor 
három gyermek 
büszke édesapja, 
akik szintén nagy 
rajongói az új-
pesti fi nomság-
nak. Gábor a Vadgesztenye cukrászdá-
hoz is kötődik, mert gyakran hozta ide 
a nagymamáját, aki egy sütemény mel-
lett beszélgetett az egykori kolléganő-
ből lett jó barátnővel, Valiczek Józsefné 
Zsuzsika nénivel.

 Az unoka – aki amúgy abban a ház-
ban él a családjával, ahol Babi néni la-
kott – természetesen megkóstolta 
Zsuzsika néni Újpest szeletét. Már az 
első falatnál előjöttek a régi emlékek. 
Belőle nem lett cukrász, televíziózás-
sal foglalkozik, de az édességek szere-
tetét  örökölte a nagymamától. Gábor 

nagyon örül neki, hogy ked-
venc süteménye a reneszán-
szát éli. Az meg „hab a tor-

tán”, hogy az Újpest szelettel 
rászoruló gyermekeket 

segítenek.
Babi néni 2009-

ben, nyolcvanhá-
rom éves korá-

ban hunyt el, 
de receptjé-

vel tovább-
ra is örö-
met okoz 
az újpes-
tieknek . 
 – J. M.

Segítünk, ha sütizünk
A 2012-es Újpest 
szelet legnagyobb 
különlegessége a 

negyven éves recept mellett, hogy 
jótékony célokat szolgál. A Vad-
gesztenye cukrászda és a vásárló is 
az Újpesti Cseriti rászoruló újpesti 
gyermekeket támogató program-
ját segíti, hiszen minden egyes sze-
let árának 10 százaléka a Cseritihez 
kerül. Így úgy sütizhetünk, hogy 
közben másokon segítünk. 

A Vadgesztenye cukrászda Új-
pest kertvárosában, a Vadgeszte-
nye és Telkes utca sarkán található.

Várják az újpesti cukrászdák jelentkezését
Újpest legendás sütijét néhány hétig csak a Vadgesztenye cukrászda árusítja. 
Valiczek Józsefné, Zsuzsika néni szívesen átadja az eddig féltve őrzött recep-
tet. Ezért folyamatban vannak az egyeztetések, hogy minél több újpesti cuk-
rászdában kapható legyen az Újpest szelet és a fi nom sütemény árusításával 
mások is csatlakozzanak az Újpesti Cseriti kezdeményezéséhez.
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Marina 
szerelmes 
a kendóba
A felejthetetlen színművész, 
Kazal László mondta egyko-
ron: Nyugi dagi, nyugi, nem 
csak foci van a világon! A 
megállapítás Újpesten is igaz, 
hiszen más sportot is űznek 
a városunkban élő emberek.  
Ilyen például a japánok nem-
zeti sportja, a kendo.

Bővíz Marina a magyar női kendo 
válogatott csapatkapitánya, egykori 
babitsos diák is újpesti.  Az ifjú hölgy 
nyolc évvel ezelőtt ismerkedett meg 
a sportággal és azonnal beleszerel-
mesedett. De, vajon, miként lesz va-
lakiből Magyarországon japán 
harcművész? 

– Véletlenül let-
tem versenyző. Illet-
ve, nem gondoltam, 
hogy az leszek. Hal-
lottam a sportágról, 
lejöttem az edzés-
re, és annyira megtet-
szett, hogy itt ragadtam. 
A kendón keresztül pedig 
a japán kultúrával is egyre 
jobb barátságba kerültem. 

Marina, mielőtt belépett a 
kendósok közé, több mindent ki-
próbált. Mint mondta, mindig kép-
telen volt egy helyben ülni, állandó-
an izgett-mozgott. Gyerekként kilenc 
évig balettozott, foglalkozott az akro-
batikával, kézilabdázott egy keveset, 
lovagolt is, majd belekóstolt a kasz-
kadőrök izgalmas életébe. Végül a 
kendónál kötött ki.

– Veszélyes sport a kendo?
– Szerintem nem. Persze, sérülések 

történhetnek, de nem azért, mert üt-
jük-vágjuk a másikat. Ez is egy sport, 
és azt mindenki tudja, hogy a sport 
veszélyes üzem.

– Mi tetszett meg benne?
– A kendo a testet és a lelket is 

megmozgatja. A fi zikai megterhelé-
sen túl, óriási koncentrációt igényel. 
Minden mozdulatot ezer és egyszer 
kell gyakorolnunk, de azt gondolom, 
hogy nincs olyan versenyző, aki ne ta-
nulhatna még.

Marina háromszoros magyar baj-
nok, három danos versenyző. Sok 
szép sikert elért már, és elárulta me-
lyikre a legbüszkébb!

– Az Európa-bajnoki ezüstérmem-
nek örültem a legjobban. Az Eb-n vol-
tam először a válogatott csapatkapi-

tánya. A verseny alatt ponto-
san éreztem, milyen jó egy-
másért küzdeni. Az ezüst-
ből mindenki egyformán 
kivette a részét.

A magyar kendósok 
már Európa élme-

zőnyéhez tartoz-
nak. A világbaj-

nokságokon vi-
szont még Ja-

pán az úr. 
Van tehát 

miért dolgozni 
a magyaroknak 
és természete-
sen Marinának 

is. (gergely)

Az újpesti sportolók a történem során számo-
latlanul gyűjtötték az olimpiai aranyérmeket 
az ötkarikás játékokon. Az utókor természete-
sen nem feledkezhet meg a nagy bajnokokról, 
éppen ezért most, 2012-ben, a londoni nyári 
olimpiai játékok évében a lila-fehér egyesület 
aranyérmeseit mutatjuk be az olvasóinknak. 

Sorozatunk második részében Bozsi Mihályra, Kutasi Györgyre, Kárpá-
ti Károlyra és Szilvásy Miklósra emlékezünk.

Bozsi Mihály vízlabdázó 1911. március 2-án 
született Bozsiderácz Mihály néven. 1926-ig a 
Nemzeti Sport Club-ban (NSC) nevelkedett, 
majd 1927–28 között a Magyar Úszó Egylet 
(MÚE) tagja volt. 1928-tól lett az Újpesti Torna 
Egylet (UTE) vízilabdázója és úszója. 1936-ban 
a berlini olimpián az aranyérmes csapat tag-
ja volt. Háromszoros Európa-bajnok 1931-ben, 

1934-ben és 1938-ban. Pályafutása alatt 62 alkalommal szerepelt a magyar ví-
zilabda válogatottban. Visszavonulása után edzőként tevékenykedett és több 
nemzetközi tornán vett részt játékvezetőként. Bozsi Miháy 1984-ben hunyt el.

Kutasi György vízilabdázó 1910-ben Fiumé-
ben született Kusinszky György néven. 1932-től 
1947-ig az Újpesti Torna Egylet vízilabdázója-
ként és úszójaként sportolt. Jelentősebb ered-
ményeit vízilabdában érte el. 1934-től 1947-ig 
szerepelt a magyar válogatottban. Berlinben, az 
1936-os olimpiai játékokon tagja volt az arany-
érmes magyar csapatnak. Európa-bajnok (1934) 
és hétszeres magyar bajnok. 1947-ben elhagyta Magyarországot, haláláig 
(1977) Ausztráliában élt.

Kárpáti Károlyt 1906-ban Kellner Károly né-
ven anyakönyvezték Egerben. Az UTE birkózó-
jaként 1936-ban aranyérmet szerzett a berli-
ni olimpián. 1927-től 1936-ig, összesen tizenki-
lenc alkalommal szerepelt a magyar válogatott-
ban. A magyar birkózók közül ő volt az első, aki 
a kötöttfogás mellett szabadfogású birkózásban 
is jelentős eredményeket ért el. Kárpátit tekintik 

a magyar szabadfogású birkózóstílus kialakítójának, a fogásnemben máig ő a 
legeredményesebb magyar birkózó. Az 1929-es párizsi Európa-bajnokságon 
ő nyerte a magyar szabadfogású birkózás első EB-érmét, 1930-ban és 1935-
ben Európa-bajnoki aranyérmet nyert. Három olimpián vett részt, 1928-ban 
Amszterdamban kötöttfogásban, 1932-ben Los Angelesben és 1936-ban Ber-
linben szabadfogásban indult. Az edzősködésbe már sportolóként belekós-
tolt, 1937-ben a Testnevelési Főiskolán birkózómesteri vizsgát tett. 1945-től 
haláláig, 1996-ig, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja volt.

Szilvásy Miklós az 1952-es helsinki olimpi-
án kötöttfogású versenyzőként a váltósúlyban 
nyert olimpiát. Tizennyolc induló közül lett 
aranyérmes. 1953-ban világbajnokságot és egy 
országos bajnokságot nyert. 1954-ben a buda-
pesti főiskolai világbajnokságon szintén verhe-
tetlennek bizonyult. Még aktív pályafutása ide-
jén rendőri állományba került, műszaki segéd-
tisztként szolgált. Később edzőként dolgozott a magyar válogatottnál Matura 
Mihály mellett. Negyvennégy éves korában, gyógyíthatatlan betegség követ-
keztében hunyt el, 1969-ben.  – Z. A.

Lila-fehér aranyérmesek II. rész
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www.ujpest.hu/ajandekbolt
1042 Budapest, István út 17-19.
Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont főbejáratánál.
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Szolgáltatás
� Szobafestés, mázolás, tapétázás, minőségi mun-
ka fóliatakarással. Korrekt árak, kezdés megbeszé-
lés szerint. Ha nem szeretne sokat takarítani festés 
után, kérem, hívjon bizalommal. Felmérés, áraján-
lat ingyenes. Bodnár László, tel.:06-20-442-9570, 
06-1-369-6674

� Megbízható, munkájára igényes bejárónő alkal-
mi és rendszeres takarítást vállal, tel.: 06-70-581-4748

� Nyugdíjas ápolónő, idős ember gondozását, 
ápolását vállalja, ha kell hétvégén is, tel.: 06-1-389-
2526 este, 19:00 után

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

� Klímatelepítés, karbantartás, javítás garanciá-
val. Szezon előtti kedvezmény! „A” kategóriás hű-
tő-fűtő klímaberendezés beszerelve 125 eFt, tel.: 
06-30-864-5544, www.annauklima.hu

� Redőnyjavítás, készítés, gurtni csere, reluxa, 
szúnyogháló, harmonika ajtó, tel.: 06-30-212-
9919

� Kikapcsolódás, felfrissülés, kényeztetés, tel.: 
06-20-233-7696 www.ujpestimasszazs.com

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

� 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. Passzí-
tás, szigetelés, zárcsere. Egyedi bútorok gyártá-
sa. Új ajtó szakszerű beszerelése! DÍJTALAN FEL-
MÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, tel.: 06-30-447-4853, 
www.ablakgyogyaszat.hu

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

� 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

� 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

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

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

� Angol-, német nyelv oktatását, érettségire és 
nyelvvizsgára történő felkészítést vállal gyakorlott 
tanár, tel.: 06-20-238-5301

� Angol általános és üzleti nyelv oktatását válla-
lom minden szinten, valamint érettségire, BME és 
euroexam nyelvvizsgákra való felkészítést is, Újpes-
ten, tel.: 06-30-221-2891

� Matematika oktatás, felzárkóztatás, vizsgákra 
felkészítés (érettségi közép-, emeltszint). Tanulási 
nehézségek oldása, diszlexia, diszkalkulia terápia, 
egyénre szabott módszerekkel, tel.: 06-30-729-
0564, 06-1-230-6425

Állást kínál
� Mellékhelyiség üzemeltetésére, részmun-
kaidős alkalmazottat keresek, tel.: 06-20-270-
7161

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 utcában, 
önálló 76 m2-es, téglából épült, betongerendás csa-
ládi ház, 648 m2-es telekkel, 37 m2 pincével, mellék-
épülettel, tulajdonostól eladó, vagy érték egyezte-
téssel cserélhető. I. á.: 23,9 MFt, tel.: 06-70-512-4108

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

� 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

� Illek V. utcában, áron alul eladó egy kettő és fél 
szobás, klímás, tégla lakás, öt lakásos házban, gépé-
szetileg felújított, saját kert, nagy pince, zöld udvar 
tartozik hozzá, egyedi fűtéses. I. á.: 11,99 MFt, tel.: 
06-20-392-1805

� Izzó utcában, 49 m2-es, 2 szobás, félemeleti, gaz-
daságos, egyedi kombi cirkó fűtésű lakás eladó, csen-
des környezetben, óvoda, iskola közelében, metrótól 
10 percre. I. á.: 11,3 MFt, tel.: 06-30-210-3568

� Eladó, 53 m2-es, 1+2 félszobássá alakított, rész-
ben felújított (járólap, parketta, tapéta, vízóra), VII. 
emeleti, keleti fekvésű panel, világos konyhával, Ka-
talin parkra néző erkéllyel, mérsékelt rezsiköltség-
gel. I. á.: 8,4 MFt, tel.: 06-30-992-8999

� Újpest zöldövezet részén, építési telkek eladók, 
sürgősen, tel.: 06-20-934-0654

� Eladó együtt, vagy külön, igényesen kialakított, 
új, ötlakásos családi ház, üzleti célra kialakított szu-
terénnel, garázzsal. Mellette büfé – söröző, kerthe-
lyiséggel, kerttel, lakással, raktárral, főútvonal mel-
lett, tel.: 06-30-304-2947

� Téglaépítésű, 80 m2-es, magasföldszinti lakás, tu-
lajdonostól eladó, Újpest csendes részén, kertkap-
csolattal, jó közlekedés, alacsony rezsi. I. á.: 13,7 
MFt. Hévízgyökön 4301 m2-es, zártkerti telek el-
adó, 3 fázisú árammal, Budapesttől 40 km-re. I. á.: 
4,9 MFt, tel.: 06-30-378-7341

� Eladó Őrbottyánban, 25 m2-es, téglaépület, 
összközműves, gázzal fűthető, beépített tetőtér, mos-
dó, zuhanyzó, terasz, pince, 150 négyszögöl telek, sző-
lő, gyümölcsfák, kerekes kút. Horgásztótól 10 perc, 
Budapesttől 27 km. Ár: 5 MFt, tel.: 06-1-370-2995

Ingatlant kiad
� Kiadó Újpesten, bútorozatlan, 2+1 félszobás la-
kás az Erzsébet utcában. Vagy eladó tehermente-
sen, tel.: 06-20-349-6819

� Újpesti, új, családi házban, 70 m2-es, fűthető, ab-
lakos, két fürdőszobás, nagy konyhás, két bejáratú 
szuterén, bármilyen célra kiadó. Emellett, olcsó re-
zsijű, új, kis lakás, külön bejárattal, kiadó, tel.: 06-
30-304-2947

Ingatlant cserél
� Újpesti, 71 m2-es, 2+1 félszobás + hall, nagy er-
kély, III. emeleti, panel, önkormányzati lakásomat 
elcserélném 2 szobásra. Lift van, egyedi mérhető 
távfűtéses. Különbözetet kérek, tel.: 06-20-263-0086

Bérleti jog eladó
� Árpád üzletház közelében, 25 m2-es, teljes 
komfortú üzlethelyiség bérleti joga kedvező 
áron eladó, tel.: 06-20-338-3022

Garázs
� Budapest IV., Petőfi u 11-ben, 34 m2-es, zárt garázs 
kiadó április 1-től, havi 25 000 Ft, tel.: 06-30-586-7137

� Újpest központban, az Árpád úton, 11,3 m2 
alapterületű teremgarázs, beálló hely eladó. Ár: 
1,5 MFt, tel.: 06-30-451-4670
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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

Szakképzett pedikűrös várja kedves 

vendégeit barátságos környezetben. 

Esztétikai és gyógypedikűr: tyúkszem 

kiszedés, benőtt köröm, lakkozás, 

díszítés, térdig lábmasszázs…

Mindez, mindenféle felár nélkül 3000Ft. 

Bejelentkezés: 06-20-265-5732 

Várom szeretettel!

Az Otthon Centrum munkatársakat keres

Ingatlan tanácsadó munkakörbe, 

IV. kerületi irodájába.
Ha szeretnél sikeres csapatunk tagja lenni:

– eredmény, cél- és sikerorientált vagy,

– jól tudsz kommunikálni, továbbá határozott 

a fellépésed,

– ha szereted a folyamatos szakmai fejlődést,

– szeretnéd a jövődet megalapozni,

– szeretnél havi fix. 100.000 Ft*-ot hazavinni,

Gyere és csatlakozz Te is irodánk sikeres és 

lendületes csapatához! Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal lehet az alábbi elérhetőségen: 

haag.szabolcs@oc.hu e-mail címen.

*Meghatározott feltételek teljesülése esetén.
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      46 Ft-tól               48 Ft-tól
Burgonya    88 Ft-tól             120 Ft-tól
Vöröshagyma 118 Ft-tól             120 Ft-tól
Fejessaláta    110 Ft-tól               –
Retek    100 Ft-tól               60 Ft-tól
Újhagyma      99 Ft-tól               –
Alma    200 Ft-tól               –
Spenót, sóska 400 Ft-tól            500 Ft-tól
Paradicsom 398 Ft-tól               –
Koktélparadicsom     500 Ft-tól            980 Ft-tól
Paprika (db)             100 Ft-tól               –
Erőspaprika (db) 120 Ft/db-tól               –
Sárgarépa   200 Ft-tól         200 Ft-tól
Gyökér  400 Ft-tól         550 Ft-tól
Zeller    300 Ft-tól          300 Ft-tól
Karalábé (db) 180 Ft-tól         200 Ft-tól
Karfiol  300 Ft-tól               –
Padlizsán     500 Ft-tól               –
Brokkoli  300 Ft-tól               –
Kelbimbó           –               600 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Füge (db)                  200 Ft-tól               –
Uborka         598 Ft-tól               –
Gomba          598 Ft-tól               –
Sütőtök          400 Ft-tól               –
Fejeskáposzta           98 Ft-tól               –
Vöröskáposzta         148 Ft-tól               –
Kelkáposzta        298 Ft-tól          350 Ft-tól
Cukkini                   500 Ft-tól               –
Mandarin                   440 Ft-tól               –
Banán              400 Ft-tól               –
Grapefruit                400 Ft-tól               –
Narancs                  199 Ft-tól               –
Citrom                  300 Ft-tól               –
Kiwi                  198 Ft-tól               –
Szőlő (import)         600 Ft-tól               –
Körte          298 Ft-tól               –
Eper        1000 Ft-tól              –
Vérnarancs           340 Ft-tól               –
Vörösáfonya      2600 Ft-tól               –
Ananász (db)        300 Ft-tól               –

Fo
rr

ás
: P

ia
cf

el
üg

ye
lő

sé
g

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. április 2-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Ta-
vasz u. 4., Ady Endre Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló ez évi 
9. lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Bujáki Csilla, Geiszlinger Ilona, Jáger Ferencné, Zsadon Erika. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait ve-
hetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést. 
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A legifjabbak kokárdát hoztak

A Görgey szobornál az UMSZKI diákjai 
újpesti általános iskolásokkal és ovisokkal 

emlékeztek, szavaltak, énekeltek

„Most jó lenni katonának…”

A Bem Néptáncegyüttes és a Tungsram 
Kodály Zoltán Férfikar emlékezetes ünnepi 

pillanatokat nyújtottpillanatokat nyújtott

A Könyves Kálmán Gimnázium tanulói irodalmi 

szemelvényekből összeállított műsora a márciusi 

ifjak bátorságáról, a hazaszeretetről szólt

Az ovisok zászlódíszbe öltöztették 

az újpesti emlékhelyeket

Szabadság – gyermekszemmel

Wintermantel Zsolt és 
dr. Tahon Róbert jegyző 

az önkormányzat koszorúját 

helyezte el a Petőfi szobornál

A Megyeri temetőben Lebstück Mária 
huszárfőhadnagy sírjánál a Karinthy ÁMK 
Általános Iskola és a zuglói Horvát Általá-

nos Iskola diáksága közösen emlékezett

A szabadság és 
a nemzeti összefogás 
ünnepén
A százhatvannégy évvel ezelőtti március 15-ére emlékez-
tek az újpestiek. Az 1848-as forradalom és szabadság-
harc ünnepén több százan gyűltek össze a Petőfi szobor-
nál, hogy részesei legyenek Újpest Önkormányzata hagyo-
mányos megemlékezésének és fejet hajtsanak a szabadság-
harc hősei előtt. Az újpesti fiatalok már az ünnep előtti 
napon is találkoztak: a Görgey szobornál, valamint a Me-
gyeri temetőben, az ott nyugvó Lebstück Mária huszárfő-
hadnagy és Éber Nándor diplomata, haditudósító sírjánál 
idézték meg a szabadságharc eseményeit. A gyönyörű, nap-
sütéses tavaszi ünnep pillanatait képgalériába rendeztük. 
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