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INGYENES TANKÖNYVEK
A tavalyi tankönyvrendelet sike-
res volt, a képviselő-testület a foly-
tatásra voksol. A következő tanév-
ben is ingyenes tankönyveket kap-
nak az általános iskolások.  
 – 7. oldal 

SZÓLJANAK HOZZÁ! 
Második alkalommal gyűjti össze 
a Polgármesteri Hivatal Újpest fej-
lődését meghatározó kérdésekben 
a városrészben élők véleményét. 
Folytatódik az Újpesti Párbeszéd! 
 – 3. oldal 

MEGVESZIK AZ ORGONÁT
Összegyűlt a Szent József Plébánia-
templom orgonájára a pénz. Leg-
utóbb a VI. Újpesti Jótékonysági 
Polgári Bál vendégei járultak hozzá a 
hangszer mielőbbi megvásárlásához. 
 – 4. oldal 

LILA-FEHÉREN
Az Újpest FC-nél történt szemé-
lyi változásokat mindenki másként 
értékeli. A belga tulajdonos meg-
nyugtatja a szurkolókat: a klub a 
régi dicsőség felé tart. 
 – 13. oldal 

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. február 23., VI. évf., 7. szám

Tavaszra 
hangolva
Busókkal, boszorkákkal, farsangi 
maskarákkal és illatos fánkkal 
búcsúztatták a telet a hétvégén
az újpestiek.  – 8. oldal
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Megemlékezésre várjuk!
Újpest Önkormányzata tisztelettel várja Önt, csa-
ládját, barátait két eseményre a kommunizmus ál-
dozatainak emléknapja alkalmából.

Február 24-én, pénteken 10.00 órakor Újpest Önkormányzata emléktáblát avat 
a Mártírok utca 58. számú ház falán. Az emléktábla a Képviselő-testület 18/2011.
(I.27.) számú határozata alapján, az 1945-ben, német hangzású nevük miatt, a hazai 
és a Szovjetunió-béli lágerekbe elhurcolt újpesti lakosoknak állít emléket. 

Február 24-én, pénteken 13.00 órakor az önkormányzat megemlékezést tart a 
Deák Ferenc utca 23. számú házon elhelyezett márványtáblánál, amely az 1919-es 
Tanácsköztársaság, a kommunizmus első véres magyarországi megjelenése során 
elhunyt újpestieknek állít emléket. 

Emlékezzünk együtt! Újpest Önkormányzata

Kamarai regisztráció

Nem jelent 
tagságot
A gazdasági kamarákról szóló tör-
vény január 1-jén hatályba lépett 
módosítása bevezette a gazdálko-
dó szervezetek kötelező kamarai re-
gisztrációját. A már működő vállal-

kozásoknak erre legkésőbb március 
1-ig van lehetőségük. Az új rendelke-
zések alapján a gazdálkodó szerveze-
tek kötelesek a kamarai nyilvántar-
tásba vételüket kezdeményezni, va-
lamint a kamarai közfeladatok ellá-
tásához évente 5000 Ft kamarai hoz-
zájárulást fi zetni. A Kamara cserébe 
térítésmentesen nyújtja a működés-
hez, fejlesztéshez szükséges szolgál-
tatásokat, mint például a gazdasá-

gi, pénzügyi, adózási, vagy a hitelta-
nácsadás, illetve az üzleti partnerke-
resés és pályázatfi gyelés.

A kamarai tagság továbbra is ön-
kéntes, a regisztrált vállalkozások 
nyilvántartásba vételükkel nem vál-
nak kamarai taggá. A törvény ha-
tálybelépését követően létrejövő 
egyéni és társas vállalkozások a be-
jegyzésüket követő 5 napon belül, a 
már működő vállalkozások pedig a 

hatálybalépést követő 60 napon be-
lül, legkésőbb 2012. március 1-jéig 
kötelesek a székhely szerinti kereske-
delmi és iparkamaránál a nyilvántar-
tásba vételüket kezdeményezni.

A regisztrációs adatlap online 
kitöltése: www.kamreg.hu. A le-
tölthető (nyomtatható) adat-
lap elérhetősége: www.bkik.hu/
hir/3135-Tajekoztato-a-kotelezo-
kamarairegisztraciorol.

z Irányi Dániel és Vasvári Pál utcák 1914-
ben kapták a nevüket. Az archív ké-
pen látható kocsma neve Kanyar kocs-

ma (Vasvári P. u. 1.) volt a háború előtt, éppen 
a villamoskanyar miatt. 1914-től a Kaufmann-
család, György majd később fi a, Zoltán voltak a 
tulajdonosai. Archív képünk az 1970-es évek vé-
gén készült.

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!

Megyerre hívjuk Önöket, a korábbi „Zengő” büféhez  
A villamos vonal itt több mint száz éve, 1911-ben épült ki úgy, hogy az akkor „B” jelű járat a 
Baross utca – Vasvári Pál utca – Megyeri út – Irányi Dániel utca útvonalon járt és kanyarodott 
vissza a piac felé. A villamost 1939-ben 93-asra, majd 1955-ben 8-asra keresztelték. 1980. de-
cember 31–én szűnt meg és jár helyette a 147-es autóbusz.

Újpest akkor és most III. rész

Új sorozatot indított szerkesztőségünk, melyben egykori újpesti város-
képeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

jpjp

Meghívó
Film állít emléket gróf Esterházy János fel-
vidéki mártír politikus üldözötteket men-
tő tevékenységének. Az „Üldözöttek védel-
mében” című fi lmalkotás díszbemutatójá-
ra 2012. március 1-jén, 18.00 órai kezdet-
tel kerül sor az Ady Endre Művelődési Köz-
pont színháztermében. (Bp., IV. Tavasz u. 4.). 
A fi lmvetítést előadás követi. Gróf Esterházy 
János életútjának ismertetése után Csáky Pál 

szlovákiai magyar politikus, közíró dedikálja „Álom a szabadságról” című 
könyvét, melyet a helyszínen, kedvezményes áron lehet megvásárolni.

Újpest Önkormányzata szeretettel vár minden érdeklődőt a 
díszbemutatóra. Részvételi szándékát kérjük, előzetesen jelezze:  
Lukács Éva, Tel.: 231-3131, E-mail: lukacse@ujpest.hu 

 – WINTERMANTEL ZSOLT Újpest polgármestere 

A



Közös ügyekről 
felelősségteljesen
Újpesti Párbeszéd címmel második 
alkalommal gyűjti össze a Polgármes-
teri Hivatal a fejlődést meghatározó 
kérdésekben a városrészben élők vé-
leményét, gondolatait. A kérdőíveket 
hamarosan postázzák a háztartások-
ba, visszaküldésük díjmentes. 

 „Egy évvel ezelőtt új hagyományt teremtettünk vá-
rosunkban – Újpesti Párbeszéd címen – amelynek 
keretében kérdőívet küldtünk minden újpesti ház-
tartásba, hogy megkérdezzük Önöket közös éle-
tünket érintő fontos ügyekben” – írja Wintermantel 
Zsolt az idei kérdéssort kísérő levél bevezetőjében. 
„A közös gondolkodás erősíti összetartozásunkat és 
meggyőződésem, hogy csak olyan célokat valósítha-
tunk meg sikeresen, amelyeket az itt élők többsége 
támogat, magáénak érez”– fogalmaz a polgármester.

A kezdeményezés óriási sikerét jelzi, hogy az el-
múlt évben több mint 7000 háztartásból érkezett 
válasz. A tapasztalatokat a városvezetés beépítet-
te a „Hajrá Újpest!” városfejlesztési programba. Az 

Újpesti Párbeszéd ered-
ményei hozzájárultak ah-
hoz, hogy az önkormány-
zat uszoda építéséről hatá-
rozott illetve átvette a fő-
várostól a szakrendelőt, és 
hozzálátott annak felújítá-
sához. Megújította a bér-
lakás-rendszert, és számos 
problémát megoldott az itt 
élők javaslatai alapján. 

Az idei kérdőíven a város-
vezetés többek között arra 
vár javaslatokat, mire for-
dítson pénzt városunk, le-
gyen-e például új strandja 
Újpestnek? Szeretnék meg-
tudni azt is, hogy mi a véle-
mény a fi zetős parkolásról, a 
piac használatáról, az ebadó 
lehetséges bevezetéséről. Az 
újpestiek persze nem csak 
ebbe szólhatnak bele, de ja-
vaslatot tehetnek a város 
szlogenjére, sőt arra is, hogy 
a „Találkozzunk többször!” 
sorozat idei eseményein ki-
ket látnának szívesen a szín-
padon. 

A Polgármesteri Hivatal a kiküldést és  a kitöltést követően az alábbi címre várja a kérdőíveket: 
1439 Bp., Pf 669. A borítékra írják rá: Újpesti Párbeszéd. A nyomtatványok személyesen is leadhatók a Vá-
rosháza új épületében, az Okmányiroda bejáratánál elhelyezett ládában (1042 Bp., István út 15. földszint). 
Szóljon hozzá Ön is Újpest jövőjéhez! 
A tavalyi felmérés eredményeit a www.ujpestiparbeszed.hu oldalon tekinthetik meg. 
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Tájékoztatás a fővárosi 
lakásrezsi kompenzációról
A Fővárosi Közgyűlés 2012. januári ülésén megalkotta önkormányzati rendeletét a Fővárosi 
Lakásrezsi támogatásról szóló 71/1999. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A rendelet értelmében fővárosi díjkompenzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. 
A fővárosi díjkompenzációra jogosult vagy a távhőszolgáltatási díjkompenzációt, vagy a víz-, csator-
na, szemétszállítási díjkompenzációt veheti igénybe. A nyomtatványok átvehetők, illetve a kérelem 
benyújtható: Szociális Főosztály Szociális Osztály (1041 Bp., Király u. 12-14., Telefon: 231-31-01, 231-31-78); 
Igazgatási Főosztály Káposztásmegyeri Kirendeltség (1046 Bp., Hajló u. 42-44., Telefon: 230-66-78) 
 A nyomtatványok letölthetők az Önkormányzat honlapjáról is (ujpest.hu).

A tavalyi vélemények, javaslatok.



Jótékonysági
bállal 
a Nap utcai 
orgonáért
Mi kell egy impozáns bálhoz? Farsan-
gi időszak, szép zene, sok tánc, fi nom 
ételek, italok, és hogy igazán rangja le-
gyen az eseménynek, nagyon sok ven-
dég. Persze elengedhetetlen a hagyo-
mányápolás, és a jótékonyság is. Mind-
ez adott volt február 18-án este az Új-
pesti Polgár Centrum Tükör termében. 
A VI. Újpesti Jótékonysági Bál bevételét 
a Nap utcai Szent József Plébániatemp-
lom új orgonájának megvételéhez aján-
lották fel a szervezők. 
 (Bővebben: ujpest.hu)
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Apáról – családra 
Van, akit a színészek, másokat a dallamok va-
rázsolnak el a színházban. Anda József a gyö-
nyörű, kárpitozott bútorokba szeretett bele. 
Annyira vágyakozott a szép bútorokra, hogy 
már 8 évesen eldöntötte: kárpitos lesz. 

Egykor minden újpesti utcában volt asztalos, 
de ma már alig vannak kisiparosok. Ám Anda Jó-
zsef és családja időről időre bővíti az üzemet, né-
hány éve asztalos műhelyt is nyitottak. Csak meg-
rendelésre dolgoznak, de így is bőven akad mun-

kájuk. Antik, stíl és modern bútorokat kárpitoz-
nak, restaurálnak. A hagyományos és az új eljá-
rásokat egyaránt alkalmazzák, foglalkoznak belső-
építészettel, ajtó- és falkárpitozással, függönyvar-
rással – egyszóval a lakás teljes díszítésével. 

Az újpesti családi vállalkozás 1976 óta műkö-
dik. Anda úr sokáig a piac közelében dolgozott, 
először csak a feleségével. Később, ahogy csepe-
redtek a gyerekek, egyre többet szorgoskodtak 
a kis műhelyben. Nem csoda hát, hogy gyorsan 
kinőtték a helyiséget. 18 éve már, hogy az Erkel 
Gyula utcában dolgozik az egész család. Anda Jó-

zsef ikerfi ai, Norbert és Krisztián, már egészen fi -
atalon eldöntötték, hogy apjuk mellett akarnak 
dolgozni. A lánya, Nikolett, 12-13 éve, egy kisebb 
kitérő után csatlakozott a családi vállalkozáshoz. 
Ma már pedig nem csak ő, hanem a férje is bese-
gít, sőt hamarosan a 21 éves fi uk is bútorokat ké-
szít majd. 

A cégvezető szerint a családi vállalkozás lelke, a 
felesége. Veronika már 44 éve mindenben támo-
gatja Józsefet és az egész famíliát. A szakmai titok 
pedig egyszerű: olyan legyen a kész bútor, amit a 
saját otthonában is szívesen látna! – D.Z s.

Made in 
Újpest

Ünnepi hangversenyre készülnek

Összegyűlt 
a hiányzó összeg!
A VI. Újpesti Jótékonysági Polgári Bál bevételével 
minden akadály elhárult a templom új, digitális 
orgonájának megvásárlása elől – mondja Molnár 
István, a Szent József Plébániatemplom plébáno-

sa. – Nagyon szépen kö-
szönjük kiemelt támoga-
tóinknak, Újpest Önkor-
mányzatának, a Messer 
Hungarogáz Ipari Gáz-
gyárnak, a Diagon Kft.-

nek, a Weesling Hungary Kft.-nek, valamint az új-
pesti polgároknak a támogatást. (Mint ismeretes 
januárban Sebestyén Márta is koncertezett Újpes-
ten az orgona javára. A szerk.)

– Olyan orgonát választunk, amely a liturgi-
kus célok mellett koncertek hangszereként is 
használható. Március közepén Erdő Péter bíbo-
ros úr tart kánoni vizitációt a templomban, va-
lamint a bérmálás szentségét szolgáltatja ki, je-
lenleg annak az előkészítése folyik. Ezt köve-
tően, terveink szerint legkésőbb május végéig, 
sor kerülhet templomunkban az ünnepi hang-
versenyre, amelynek időpontjáról hírt adunk – 
mondta az atya.  – B. K.

A Goldance Tánciskola bemutatója



Sok bosszúságot okozott korábban, hogy a megko-
pott lépcsők igencsak csúszósak voltak. Ezt az álla-
potot szüntették meg a szakemberek, amikor a felü-
let csúszásgátló burkolatot kapott. A liftek állapotán 
is volt mit javítani, de talán a legszomorúbb képet 
a mellékhelyiségek mutatták. Új csempék kerültek 
a falra és „vandálbiztos” eszközöket építettek min-
denhova. Új fogadópult segíti majd az ügyintézés fel-
gyorsítását, és a laboreredmények átvétele is egysze-
rűbbé válik. A számítógépek a helyszínen vannak, ha-
marosan beüzemelik. Megérkeztek a beléptető rend-
szer elemei is. Kíváncsiak voltunk az újpestiek véle-
ményére, miként látják a csinosodó épületet? 

BOZSÓ SÁNDOR: – Sajnos he-
tente be kell járnom ide, úgyhogy 
nyomon követem a felújítást. 
Örülök neki: végre előrelépés tör-
tént ezen a területen. Persze, nem 

jövök szívesen, de ha már muszáj, egyáltalán nem 
mindegy, milyen környezetbe érkezik az ember. Az 
urológián kezelnek, érthető, hogy örülök az újjáé-
pített vécéknek. Egyetlen dolgot javasolnék még: a 
bejáratnál, az előtérben a burkolatot is tegyék csú-
szásmentessé, mint ahogyan a lépcsőknél tették. 

GYŐRFFY KÁLMÁNNÉ: – Én 
még emlékszem azokra az időkre, 
amikor park volt itt, sokat sétál-
tam errefelé. Aztán felhúzták ezt 
az épületet, ami a maga idejében 

modernnek számított, csak hát mostanra megkop-
tatta az idő. Előbb csak kívülről nézegettem, majd 
ahogy múltak az évek, egyre gyakrabban baktattam 
a lépcsőkön. Elhasználódott az SZTK, helyes hogy 
felújítják. Hallottam, beléptető rendszert is építe-
nek, ettől kicsit tartok, mert koromnál fogva ide-
genkedek az új technikáktól.

BÉRES GABRIELLA: – Mostaná-
ban nem nagyon fordulok meg a 
szakrendelőben, de olvastam az 
Újpesti Naplóban, hogy felújít-
ják az épületet, és az anyósom is 

beszámol a fejleményekről. Hajdanán jártam oda 
gyógytornára, és megmondom őszintén: felhábo-
rított az, hogy milyen állapotban voltak a vécék. 
Egyébként is mániákusan vonzódom a tisztasághoz, 
a higiéniához, ezért is örülök annak, hogy felújítot-
ták a mellékhelyiségeket. 

VERTETICS MÁRTA: – Napra 
kész vagyok én is a felújításokat 
illetően, ennek elég prózai oka 
van: itt dolgozom. Nem is gon-
doltam volna, hogy a jókora épü-

let ilyen gyorsan megváltozik. Az új fogadópavilon 
kiépítése sem tartott sokáig, amúgy pedig remek 
ötlet volt, végre megoldódik a leletek gyors, rende-
zett átvétele is.  – Á.T.
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Felújításból napra készek a betegek

Csinosodó 
szakrendelő
Jó ütemben halad a Görgey úti Szak-
rendelő felújítása. Számtalan mun-
kafázissal elkészültek a kivitelezők, 
megérkezett a beléptető rendszer is. 

Negyvenévi szolgálat után nyugállományba vonult 
dr. Vörös László, az újpesti családorvosi szervezet 
legidősebb munkatársa. Negyven esztendő különö-
sen értékes, ha fi gyelembe vesszük, hogy ez az idő 
ugyanabban a körzetben telt el, lehetővé téve, hogy 
Vörös doktor úr több ezer beteget ismerjen meg, 
így nemzedékek sorsát fi gyelhette gondoskodó sze-
retettel. Doktor úr népszerű orvos, türelmes és fi -
gyelmes betegeihez. Neki mindegy volt, hogy a pá-
ciens fi atal vagy idős, számára a gyógyítás volt a leg-
fontosabb. Most, amikor a pihenés évei következ-
nek, köszönjük áldozatos munkáját és szeretettel kí-
vánunk jó egészséget és hosszú életet. Kérjük, hogy 
tapasztalataival segítse szülővárosunk, Újpest fejlő-
dését. – KADLECOVITS GÉZA Újpest díszpolgára

Köszönjük, Doktor Úr!

– Hölgyről lévén szó, megkerülhetetlen a kér-
dés: miért lett szülész-nőgyógyász?

– Nem hirtelen fellángolásból, mert felnőtt fej-
jel hoztam döntést. Kivételes helyzetben vol-
tam, 30 évesen kezdtem az egyetemet. Előtte az 
anyaság játszotta a főszerepet, húsz évesen szül-
tem. Ma is úgy gondolom, a nők empátiaképessé-
ge nagyobb, s vannak, akik ezért tudatosan kere-
sik az orvosok között a nőket. Jónéhány éve már 
az egyetem is támogatta törekvéseinket, a nyolc 

szülész-nőgyógyász jelöltből például hárman vol-
tunk nők. Ehhez a hivatáshoz nélkülözhetetlen a 
magas szintű belgyógyászati és sebészi tudás.

 – Honnan érkezett?

– Rendelőintézeti háttér is van mögöttem, bu-
dapesti lakosként Esztergomban dolgoztam, ami-
kor az újpesti felkérést kaptam.

– Azonnal igent mondott?

– Mérlegelnem kellett. Mivel úgy tűnik, hogy a 
szülészek szempontjából rendkívül fontos kórházi 
háttér is körvonalazódik, igent mondtam. Ráadá-
sul a szomszédban, Palotán nőttem fel. A csalá-
dom is ösztönzött: váltsak. 

– Miként fogadták az újpesti betegek?

– A betegek tudják, hogy doktornő fogadja 
őket, mivel előjegyzés szerint dolgozunk, és nap-
tárunk több hétre előre már foglalt. Az akut pana-
szokkal érkezők is bizalommal fogadtak. Ez nagyon 
jó érzés. Befogadtak a férfi  kollégák is. – B. K.

Női gyógyász a nőgyógyászaton
Szokatlan ugyan, de egy doktornővel bővült a létszám, így a rendelés is a 
Görgey úti Szakorvosi Rendelőintézetben. Hogy miért szokatlan? Mert Dr. 
Jeney Krisztina, aki néhány hete fogadja a betegeket, egy általában férfi ak 
által gyakorolt szakterület, a nőgyógyászat képviselője. 
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Az apukám két évvel ezelőtt 
kitalálta, hogy 2012-ben el-
megyünk a londoni olimpi-

ára. Ebben nem is lenne semmi, ha 

nem biciklivel mennénk. Merthogy ezt 
az utat bringával tesszük meg, oda-
vissza. 4300 kilométert tekerünk majd 
3,5 hónap alatt. Sátorban fogunk alud-
ni és magunk főzünk. Hét országon vá-
gunk keresztül. 

Sok felkészülés kellett hozzá, amit 
már két éve csinálunk. Több túrán és 
„edzésen” vagyunk túl, amikor csak le-
hetett, felültünk a biciklikre és men-
tünk. Rendszeresen ott vagyunk a 
szigetis 100 órás tekergők nyári bicikli-
túráin, s szinte az egész országot beba-
rangoltuk már. Már nagyon várom, iz-
galmas lesz. Ahogy vége az iskolának, 
június 20-án indulunk.

Az internetes oldalunkon nyo-
mon lehet majd minket követni, oda 
teszünk képeket és leírjuk, ha tör-
tént valami érdekes. Az oldal: http://
londontura2012.evobike.hu

Akit érdekel, kövessen minket! 
 Horváth Fanni 
 (Bővebben: ujpest.hu)

4300 kilométer, több mint 
három hónap alatt

Fanni 
Londonig 
kerekezik   
Horváth Fanni, a Szigeti Jó-
zsef Általános Iskola 4. osz-
tályosa nyáron Londonig 
kerékpározik. Az útitervet 
az Újpesti Napló olvasóival 
is megosztja.

Arany-napi kézfogás  
Arany János műveiből hirdetett közös felolvasáshoz február 15-én csatlako-
zott az Angol Tagozatos Általános Iskola is.  A felhívás Székelyudvarhelyről 
érkezett, egy művelődési intézményből, ahol már évek óta szerveznek ha-
sonló programot. Idén már hat országból jelentkeztek a résztvevők. Eb-
ben az évben van Arany János halálának 130. évfordulója, így a meghir-
detett napon iskolánkban az irodalom és az olvasás órákon híres költőnk 
műveiből olvastak fel folyamatosan a gyerekek. Majd az 5. órában, a tor-
nateremben 15 osztály, vagyis 310 gyerek és 22 felnőtt egyszerre olvasta a 
Mátyás anyja című balladát. Tudtuk, hogy abban a pillanatban nemcsak 
mi olvasunk, hanem rengetegen mások is. Nem láttuk a többieket, mégis 
különleges érzés kerített hatalmába, mert olyan volt ez, mint egy távolra 
nyújtott kézfogás.  (Bővebben: ujpest.hu)

– Bartos Fanni, Böcsödi Fanni, Kovács Domonkos, Pallagi Zsuzsanna, 
Schuszter Blanka, Vágó Hanna 5.b osztályos tanulók

Hollandok, olaszok, magyarok. 
Külön-külön csak nemzetiségek, 
együtt egy nagy csapat. Ez az elmúlt 
napokban is beigazolódott. Február 
10-12. között a Babits Mihály Gim-
náziumban gyűltek össze azok a di-
ákok, akik nyáron ismét Magyar-
országra látogatnak azzal a céllal, 
hogy közösen nyújtsanak segítséget 
gyerekek táboroztatásánál. 

Az Európai Iskolahálózat (ESN) ke-
retében, melynek alapító tagjai va-
gyunk, tavaly először szerveztük meg 
ezt a jótékony célú projektet, nagy si-
kerrel. Az idén még több ország diák-
jai jelentkeztek, hogy együtt dolgoz-

zunk Újpesten a Tábor utcai napközis 
táborban. Az iskolában tartott kon-
ferencián megterveztük a nyári tábor 
programját, a tábori pólók logóját. 
Ötleteket gyártottunk arra, hogyan 
lehetne a táborhoz anyagi támoga-

tást szerezni. Nyárra csapatunk kiegé-
szül egy fi nn, négy török és két portu-
gál diákkal. Már nagyon várjuk! 
(Bővebben: ujpest.hu)

Lippai Lilla 
9. b, Babits Mihály Gimnázium

Nemzetközi csapat 

Idén, 
veletek, 
ugyanitt

A

A felhívás Székelyudvarhelyről érkezett.

„Több túrán és edzésen vagyunk túl”.

Nyáron az újpesti napközistáborban segítenek



2012-ben is:

Ingyenes tankönyvek 
az általános iskolásoknak
Több hónap van még hátra a jelenlegi tanévből, de már megkezdődött a 2012/2013-
as tanév tervezése is. Jó hír a gyermekes családoknak: változatlan formában meg-
marad az újpesti általános iskolás diákok számára az ingyenes tankönyvtámogatás.
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Önkormányzati ösztöndíj tehetséges diákoknak

Viszik Újpest jó hírét 
Az önkormányzat négy kategóriában ítélt oda ösztöndíjakat tehetséges 
újpesti diákoknak. Folytatjuk a 2011/20012-es tanévben ösztöndíjban ré-
szesülő fi atalok bemutatását. 

Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjasok: 
NGUYEN ANASZTÁZIA, a Berzeviczky Gergely 
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépisko-
la 13. évfolyamos tanulója, a Budapesti Honvéd SE 
sprintere. Eredményeinek köszönhetően, három 
egymást követő évben nyerte el az ösztöndíjat, 
amit sportszerek vásárlására fordít. 

Versenyeredményei 2011-ben: Junior Európa-bajnokság 100 méteres síkfu-
tás, VI. hely; Junior Európa-bajnokság 4x100 méteres váltófutás, VI. hely; Sza-
badtéri Felnőtt Országos Bajnokság 100 méteres síkfutás, I. hely; Szabadtéri Fel-
nőtt Országos Bajnokság 200 méteres síkfutás, I hely; Szabadtéri Felnőtt Orszá-
gos Bajnokság 4x100 méteres váltófutás, I. hely. Anasztázia nemrégiben, a Bécs-
ben megrendezett ASVÖ Vienna Indoor Gala versenyen 7,47 másodpercre javí-
totta saját eredményét, a 60 méteres junior csúcsot. 

DÓSA KRISZTIÁN DÁNIEL, a Vasvári Pál Gimnázium 
11. évfolyamos tanulója. A SAPA Fehérvár AV19 iga-
zolt játékosaként az U18-as Jégkorong Világbajnok-
ságon, az elmúlt évben IV. helyezést ért el. Az ösztön-
díjat, melyet első alkalommal nyert el, a versenyekre 
történő utazásra és felszerelésre költi.  – Á.T.

(Képeinken a diákösztöndíj átadásának pillana-
tai, dr. Molnár Szabolcs alpolgármesterrel.)

Újpest Önkormányzata az iskolakezdéssel 
kapcsolatos terhek enyhítése érdekében évek 
óta támogatja az önkormányzat közigazgatá-
si területén lakó és az önkormányzat közigaz-
gatási területén működő oktatási-nevelési in-
tézmények nappali tagozatos általános isko-
láskorú tanulóit. Tavalyi döntése értelmében 
minden tanulónak – aki jogszabályban meg-
határozott normatív kedvezmény vagy más 
kedvezmény alapján nem részesül ingyenes 
tankönyvellátásban – egy alkalommal ingye-
nesen biztosítja a tankönyveket.  A támoga-
tásba a nyelvkönyvek is beleértendők. 

Az elmúlt év tapasztalatai alapján a tava-
lyi tankönyvrendelet megfelelőnek bizonyult, 
bevált, ezért annak rendelkezéseit változatlan 
formában alkalmazza az önkormányzat. Az 
ingyenes tankönyvtámogatásra fordított ön-
kormányzati és a normatív tankönyvtámoga-
tás összege a tervek szerint 2012-ben 83 mil-
lió forint lesz. Minderről lapunk megjelenése 
napján, február 23-án dönt az önkormányzat 
képviselő-testülete. –B. K

Új(abb)pesti csoport a Parlamentben
Különleges élménnyel gazdagodtak a Benkő István Református Általános Iskola és Gimná-
zium 11. osztályos tanulói. A 36 tagú diákcsoport az Országház titkaiba nyert betekintést 
egy korábban, Újpest polgármestere által elindított kezdeményezés nyomán. 

A körút során az érdekes információkat tovább fűszerezte a koronaőrök őrségváltása, és 
az is, hogy a gyerekek egyenesen az alsóházi, vagyis a jelenlegi képviselői ülésterembe te-
kinthettek be. (Bővebben: ujpest.hu) antosa
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Busók, 
boszorkák, 
farsangi 
maskarák
Pénteken még hóesésben, 
szombaton már napsu-
garas időben búcsúztat-
ták a telet az újpestiek. Ki-
szebábok jártak tűztán-
cot, busó-maszkosok riogat-
ták a farsangolókat, vidám 
talpalávaló űzte el a hide-
get Káposztásmegyeren és a 
Szent István téren. 

Kikiáltók és gyermekek önfeledt tánca

Farsangi fánk dukált

A Bem Néptáncegyüttes kavalkádja 

Elűztük a gondot, a bút

Tánc és mulatság a Szent István térenTánc és mulatság a Szent István téren

Busó-maszkos komorság, háttérben kedves mosolyok

Kiszebábok tűztánca
A jégszobrász is busó-maszkot alkotott



Újpesti műsortükör
2012. február 23–29-ig  
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Nagy Előd festőművész kiállítása. 
Március 4-ig. 11.00-18.00-ig. Újpest Galéria
� „Amit én is megtehetek” – környezet-
védelmi rajzpályázat. Kiállítás megnyitó: 
február 27-én, 17.00-kor. Megtekinthető 
március 4-ig, 9.00-18.00-ig. Újpesti 
Gyermek Galéria
� A „Természet csodái” – kiállítás és vásár. 
Február 22-26. között. Nyitva: minden nap 
9.00-18.00-ig, vasárnap: 9.00-16.00-ig.
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont. 
� A szívből jövő művészet. Pinkóczi 
Barka és a Hridaya-Art kiállítása. Március 
27-ig. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület 
Galéria

ELŐZETES
� Március 1-4-ig: Vasútmodell kiállítás. 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház
� Március 2., 19.00: Sóska, sültkrumpli 
– komédia két részben. Az Újpest Színház 
előadása. Ady Endre Művelődési Központ
� Március 4., 10.00-18.00: Ásványbörze. 
Karinthy Frigyes Általános Művelődési 
Központ, Főépület
� Március 25., 11.00: „Apa figyelj rám!”. 
Halász Judit koncertje

HETI ÚJDONSÁG
Február 23., csütörtök 
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.00-18.00: A „Természet csodái” kiál-
lítás és vásár. Február 26-ig. Újpesti 
Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont

Február 25., szombat
TÚRA
� 8.20: A Bagoly Klub túrája. Újpest-
Városkapu. Szervező: Újpesti Ifjúsági Sport- 
és Szabadidőközpont

GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00-12.00: Családi matiné és játszó-
ház. Bujdosó – az Esztrád Színház zenés, 
farsangi előadása. Karinthy Frigyes 
Általános Művelődési Központ

Február 26., vasárnap 
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00: Kecskebál. Gyermek táncház, 
kézműves foglalkozás a Bem Néptánc-
együttessel. Ady Endre Művelődési Központ

Február 28., kedd 
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30-11.00: Babajátszó. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont 

RÖVIDEN
� Író-olvasó találkozót rendez a FSzK 
Király utcai könyvtára február 24-én 17.00 
órai kezdettel: A vendég: Petrik Márta 
Magdolna „Mindörökké reiki” című köny-
vével. ( Cím: IV., Király u. 5.)

TEHETSÉGKUTATÓ
� Folklór és folkrock, etnozenei tehetség-
kutató versenyt rendez április 14-15. 
között az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont, 12 éven felülieknek. 
Várják néptánccsoportok jelentkezését is. 
Bővebb információ az intézmény honlap-
ján. Beküldési határidő: március 31.

INDULÓ TANFOLYAMOK
GITÁRSULI 
� Gitársulit indít a Karinthy Frigyes ÁMK. 
Jelentkezőket 10 éves korig várnak, márci-
us 2-ig. Gitárkölcsönzésre is van lehető-
ség. Díja: 1500 Ft/alkalom. Vezeti Hevesi 
Imre. Bővebben: 380-6163.

3-1-2 MERIDIÁN TORNA-INGYENES
� Március 7-én, 16.30-tól 17.00-ig tart a 
speciális tornát nyújtó 3-1-2 meridián 
torna a Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központban. A torna ingye-
nes, jelentkezőket a 06-30-653-0840-es 
számon várnak.

Kecskebál
Kecskebált tart az Ady Endre Művelődési 
Központ és a Bem Néptáncegyüttes február 
26-án 10.00 órai kezdettel. Az élőzenés tánc-
házba szeretettel várnak minden játszani, 
táncolni, énekelni szerető kicsit és nagyot. A 
táncházban hónapról-hónapra követik 
ünnepeinket, jeles napjainkat, megismertet-
nek az ezekhez kapcsolódó szokásokkal, játé-
kokkal, gazdag magyar néptánc kincsünkkel. 
Helyszín: Tavasz u. 4. Belépő: 500 Ft.

Újpesti kiállító
B. Láng Ernesztin festő, az Újpesti 
Művészek Társasága tagja kiállítása nyílik 
az Újpest Galériában. A március 8-25-ig 
látogatható kiállításon, közel félszáz hazai 
tárlat után, ezúttal Újpesten nyújtanak 
válogatást a sokoldalú művész alkotásaiból. 

Vasútmodell kiállítás
Lego város, működő vasutak, egyedi vas-
útmodell ritkaságok, H0 méretarányú 
modulterepasztal. Ez és számtalan más 
érdekesség várja a felnőtteket és gyerme-
keket a Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ Közösségi Házban. A 
március 1-4-ig tartó vasútmodell kiállí-
tásra a belépő gyermekeknek 400 Ft, fel-
nőtteknek 300 Ft. Óvodai és iskolai cso-
portoknak 300 Ft/fő. Családi jegy 2000 Ft.

Vásárfia
Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő-
központ Ovis Színház sorozatában legköze-
lebb a Holló együttes lép fel. A „Vásárfia” 
című, jelmezes, zenés gyermekműsor márci-
us 23-án, 10.00 órakor kezdődik. A vásári 
komédiásokat idéző vidám összeállítást az 
elmúlt évszázadok legszebb gyermekdalai-
ból, illetve a Holló együttes legsikeresebb 
számaiból állították össze. Az előadás során 
mindvégig főszerepet játszanak a gyerekek. 

HAKME-program
Márciusban két eseményére várja a közön-
séget a HAKME klub. Március 10-én, 19.00 
órakor Nőnapi bált tartanak a Berda József 
utca 48. szám alatti HAKME Klubban. A 
március 15-i nemzeti ünnepet Tavaszi nóta-
műsorral köszönti a HAKME Klub. Március 
16-án, pénteken 16.00 órai kezdettel a 
Farkas Gyula Nótakör tagjai készülnek 
műsorral, a HAKME Cigányzenekarával. 

Rendező: Farkas József. Érdeklődni mindkét 
esemény esetében a 06-30-585-1972-es 
telefonszámon lehet.

Ásványbörze
Március 4-én, vasárnap 10.00-18.00 óráig 
ásványbörze színhelye lesz a Karinthy 
Frigyes ÁMK Főépülete. Különlegességek, 
ritkaságok, ékszerek és dísztárgyak várják a 
látogatókat az ásványok világából. A belé-
pés térítésmentes.

Méz, mindenütt 
Töltsön egy napot családjával a méz világában! 
– invitál az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő-
központ március 10-ére a II. Újpesti Méz 
Napra. A 10.00-17.00 óráig tartó program 
során a kézműves foglalkozások mellett a 
mézes kozmetika is bemutatkozik. 10.30-tól a 
Regélők zenekar koncertje szórakoztatja az 
érdeklődőket, de lesz méztörténeti barango-
lás és mézkvíz is. Belépő: 350 Ft/fő, családok 
esetében: 300 Ft/fő, 3 éves kor alatt ingyenes.



JÓTÉKONYSÁGI RUHAOSZTÁS
A Budapest-Káposztásmegyeri Református Egyházközség a Református 
Templom épületében tartja jótékonysági ruhaakcióját. (IV., Bőröndös 
u. 17.). A következő alkalom március 5-én, hétfőn és 6-án kedden 
lesz, 10.00-18.00 óráig várják az érdeklődőket.

Az újpesti munkahely-teremtést 
segítő ingyenes hirdetés

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képvi-
selő február 29-én szerdán 16-17 óráig 
tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.) Bejelentkezés 
H-P.: 11-18-ig a 369-09-05 telefonszámon. 

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva; Hladony 

Sándor Gyula önkormányzati képviselők 
március 5-én, hétfőn 17-18 óráig tartanak 
fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth 
Kálmán képviselők március 5-én, hétfőn 
18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  
Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 
369-09-05. Jókay Attila; Koronka Lajos 
önkormányzati képviselők március 12-én, 
hétfőn 17-18 óráig; Bartók Béla önkormány-
zati képviselő február 13-án kedden 18-19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla 
önkormányzati képviselő március 26-án 
hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Március 7-én, szerdán 18-19 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz 
– MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., 
Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 11-18-ig 
a 369-09-05-ös telefonszámon.

www.ujpestifidesz.hu

EMLÉKEZZÜNK!
Kérjük Újpest lakóit, hogy a kom-
munizmus áldozatainak emlék-

napján, február 25-én este, tegyenek abla-
kukba egy-egy égő gyertyát, így emlékez-
zünk az ordas eszme 100 millió áldozatára.
 Jobbik Újpesti Szervezete

Tisztelt Barátaink! 
Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra 
között tart nyitva. Kérjük Önöket, vegyék 
fel velünk a kapcsolatot, hogy minél haté-
konyabban működhessünk 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 képvise-
lő, frakcióvezető (KDNP) fogadóórája, 
minden hónap első hétfőjén, 18 órától 

19 óráig kerül megtartásra 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 Bp., 
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 Bp., Bőr fes tő u. 5-9.)

MEGHÍVÓ
A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat követ-
kező előadása február 28-án, 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.

„EGY CSOKOR DAL”
Szeretettel meghívjuk Önt hagyományos 
nőnapi műsoros délutánunkra március 
6-án, kedden 15.00 órára az Ady Endre 
Művelődési Központba (IV. Tavasz u. 4.). 
A műsorban vers, nóta és operett dalla-
mok csendülnek fel. Rendezvényünk véd-
nöke: dr. Trippon Norbert, az MSZP kerü-
leti elnöke és Kiss Péter országgyűlési 
képviselő. A jegyeket (ingyenes) az MSZP 
irodájában lehet átvenni (IV. Nádor u. 1.) 
február 27-től 14.00-17.00 óra között. 

RUHAGYŰJTÉS
Az MSZP Újpest-Káposztásmegyeri Szer-
vezetének Nőtagozata gyűjtést szervez a 
rászorulók javára. Kérjük felesleges ruhane-
műjét, gyerekjátékait 2012. március 19. – 
március 23. között, 14-től 16 óráig hozza 
el a 1046 Bp., Nádor utca 1. szám alá. 

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezé-
sét, – kezdőket, haladókat, érdeklődőket 
– akik szívesen vennének részt egy zenei 
közösség munkájában. Nem oktatás, csak 
konzultáció, a klubtagság ingyenes! 
Érdeklődni a 06/20-419-7878-as telefon-
számon lehet H-SZ-P 10–15 óráig. Cím: 
1046 Bp., Nádor u. 1. Legközelebbi klub-
nap dátuma: 2012. március 2-a, 17 óra.
 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

P Á R T H Í R E K
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Már 7972-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!

Fánkot, 
derűvel
Az ujpest.hu legutóbbi szavazásán 
azt kérdeztük olvasóinktól: Mi a jó 
farsangban? Az újpestiek elsöprő 
többsége a farsangban a fánkot lát-
ja, annak örül a legjobban. Főleg, ha 
a fánkkóstoló a február 17-18-i télűző 
mulatsághoz is kapcsolódik. Vagyis 
fánkot, derűvel kombinálva fogyasz-
tanak legszívesebben. A szavazás vég-
eredménye szerint a kulináris élveze-
tek mellett eltörpül a jelmezes házi-
bulik, illetve negyedik választási lehe-
tőségként, a báli idény vonzereje.  

A voksolást alátámasztja a felso-
rolás, amely szerint szombaton, a pi-
aci télűző fánkkóstolón, 200 szala-
gos töltött fánkot, 120 túrófánkot, 8 
kiló lisztből készült széllel bélelt fán-

kot, 5 kiló lisztből sütött  csöröge-
fánkot fogyasztottak el az újpestiek, 
jóízűen. 

A szomszédos Szent István téren, 
az Újpesti Téli Fesztivál télűző mu-
latságán, háromszáz baracklekváros 
kerek fánkot nassoltak a helybéliek.

Az ujpest.hu-n most arról kér-
dezzük olvasóinkat, hogy a Talál-
kozzunk többször! rendezvény-so-
rozat kínálatából ebben az évben 
melyik programot várják a legjob-
ban? Szavazzon Ön is!

Az 1990-óta működő Levantex Kft. az IVECO hivatalos márkakereskedője, és az el-
múlt években elért eredmények alapján, az IVECO teherautók meghatározó érté-
kesítője Budapesten és Tatabányán egyaránt. Budapesti telephelyünkre, az alábbi 
munkakörbe keressük kollégánkat:

Autószerelő
Feladat: haszongépjárművek garanciális és garancián túli javítása.
Elvárások: autószerelő szakmai végzettség, önálló munkavégzés, szakmai gyakorlat.
Amit kínálunk: magas színvonalú és kellemes munkakörnyezetet, önálló munkát, 
szakmai fejlődési lehetőséget.
Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzát küldje el nekünk a karrierlehetoseg@
gmail.com e-mail címre, vagy az IVECO-Levantex Kft. 1044 Bp., Ipari park u. 2. cím-
re várjuk „Autószerelő” megjelöléssel. Érdeklődés: 06-1-435-3000
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AZ ÚJPESTI KÖZÉLETI 
TELEVÍZIÓ MŰSORAI

ÚJ ADÁS
Péntek: 19.00 – Híradó, 19.20 – 
Magazinműsor, 19.50 – Pódium 

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.

Az ÚKTV február 24-i adásában 
beszámolót láthatnak többet 

között az Újpesti Téli Fesztiválról, 
a Természet Íze egészségfesztiválról, 
és a Jótékonysági Polgári Bálról is.

Életmentő 
pontok Újpesten
Automata defi brillátor készülé-
kek Újpesten: Ady Endre Műve-
lődési Központ (1043 Bp., Tavasz 
utca 4.) Polgármesteri Hivatal 
(1041 Bp., István út 14.) Polgár-
mesteri Hivatal Káposztásmegyeri 
Kirendeltség (1048 Bp., Hajló utca 
42-44.) Újpesti Szent István téri 
piac, Piacfelügyelőség, Újpes-
ti Vagyonkezelő Zrt. (1042 Bp., 
Munkásotton u. 66-68.)

Koncert a gyógyulásért 
Az Újpesti Lengyel Kisebbségi Önkormányzat valamint a Lengyel-Magyar Baráti Kör jótékonysági koncertre hívja 
Önt, családját, barátait, amelyre március 10-én 18.00 órai kezdettel kerül sor az Újpesti Polgár Centrumban (Bp. IV., 
Árpád út 66.). Fellépők: Szent Kinga Kórus, Lengyel Családi Kórus, Kleksiki, U2RÓ (Juturó) Rock együttes, Polonez 
Táncegyüttes, Gajdos Benedek hegedű szólóval.

A jótékonysági est bevételével egy súlyos műtét után lábadozó, 12 éves kislány gyógyulását kívánjuk elősegíteni.
 Priszler Györgyné elnök

Sztárok a porondon 
Magyarországon először mutatkozik be az Exit Cirkusz, sőt, 
városrészünket választották a debütálásra. A vándorcir-
kusz vendégművészei már elvarázsolták Londont, Párizst 
és New Yorkot is. Március 7-től 11-ig Káposztásmegyeren, 
a Bőröndös utcai szabad területen húzzák fel sátrukat. 

Az Exit Cirkusz alapító tagjai a világ szinte minden országában a leghíresebb 
porondokon léptek fel. A Franciaországból származó Picard család máig őrzi a 
cirkuszi hagyományokat. Picard Vilmos rendszerint a világ legkisebb kutyáival, 
Picard Attila és családja pedig az idomított majmokkal nyűgözi le a nézőket. De 
a cirkuszokból nélkülözhetetlen légtornászok, egy keréken bicikliző művészek, 
sőt revütáncosok is fellépnek. Jegyinfo: 06-30-693-4632. 

A jegyekért az Újpest-Káposztásmegyer facebook oldalon és az ÚKTV-ben is 
lehet játszani. – D. Zs.

Dacból lett 
autós oktató
A Magyar Autóklub Bu-
dapesti Autósiskolájának 
vezetője, Fehérné Polcz 
Melinda, tulajdonképpen 
dacból lett oktató. Mert 
a családtagok állandóan 
ugratták őt, s mondogat-
ták neki, hogy nem tud ve-
zetni. Erre aztán elvégzett 
mindenféle iskolát, és elis-
mert szakember lett. 

Melinda eredeti foglalkozása mérleg-
képes könyvelő, de más területeken is 
dolgozott mielőtt kikötött a Berda Jó-
zsef utcai autósiskolában. A mosoly-
gós hölgy mindig is imádta a vezetést, 
harminc éve van jogosítványa és soha 
nem okozott balesetet. 

– Úgy kezdődött az egész, hogy a 
család cukkolt, egyre csak azt hajto-
gatták, nő lévén nem tudok vezetni – 

meséli huncutul Fehérné Polcz Melin-
da. – Pedig már akkoriban is „leteker-
tem” évente vagy 30 ezer kilométert. 
Ezt már nem hagyhattam annyiban, 
letettem a taxis vizsgát, ám az ugratás 
tovább folytatódott. Hát jó, mond-
tam magamban, akkor megszerzem a 
szakoktatói képesítést is, ami elsőre 
sikerült. Nagyon megszerettem ezt 
a szakmát.

Nemcsak Melinda szerette meg 
az oktatást, őt is elismeri a hat fér-
fi oktató kolléga, pedig a főnökasz-
szony a munkában nem ismer par-
dont.  A tanfolyamra beiratkozók-
nak nagy türelemmel tanítja a ve-
zetés tudományát, aminek meg is 
van az eredménye: majd’ mindig 
elsőre átmennek a vizsgán. 

Fehérné szerint szép szakma ez, de 
ennek is megvannak a nehézségei. Nem 
árt, ha a felkészültség mellé türelem is 
társul. Ha partnerek a tanulók, szinte 
mindenkit meg lehet tanítani, vezetni.

Egy biztos: ma már nem 
mondják a családta-

gok: nem tudsz 
vezetni. – Á.T.



Dr. Nemes Katalin okleveles vegyészmér-
nök visszatérő vendége az újpesti egész-
ségfesztiváloknak. Beszélgetésünk során 
szervezetünk érdekében végeztünk tava-
szi nagytakarítást. Február 22-én belép-
tünk a böjtidő-számításba.

A TAVASZI FÁRADTSÁG ÖN SZERINT 
IS ELKERÜLHETETLEN? 
Vannak erre utaló jelek. A tavaszi fáradt-
ság egyik oka, hogy bizonyos anyagokból, 
például a vitaminokból, hiányunk van. 
De oka az is, hogy a lerakódott salak-
anyagok feldúsulnak szervezetünkben. 
Ráadásul télen kevesebbet mozgunk, ke-
vesebbet vagyunk friss levegőn, az anyag-
cserénk is lelassul. 

MIT KELL TENNÜNK?
Elsősorban ezeket a káros anyagokat kell 
eltávolítani a szervezetből, de elengedhe-
tetlen, hogy a lelkünket is megtisztítsuk. 
Nem véletlenül tartja a keresztény ha-
gyomány, hogy „a test a lélek temploma”, 
amely a testet és a lelket egyetlen egység-
ként tekinti, és ami a 40 napos nagyböjt-
ben meg is jelenik!  (folytatjuk)

12 É l e t m ó d

Három lépés 
program – 
egészségünkért

Illatozó, gusztusos csöröge- és szalagos fánkkal várta február 18-án délelőtt a vásárlókat a Piacfelügyelőség. A 
gyermekek meglepetést kaptak, a felnőttektől pedig azt kérték, hogy egy aznapi, tetszőleges értékű piaci blok-
kal érkezzenek a kóstolóra, vásárlással viszonozzák a kereskedők és a Piacfelügyelőség fáradozását. 

A február 18-i „Természet Íze” egészségfesztiválon a játékos kedvű látogatók „zöld szobrokat”  készítettek.  Az 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont rendezvényén káposztalevélből, burgonyából, retekből és sárgaré-
pából formálódott ennek a zöldségbabánk a teste.

Csöröge 
és szalagos

Zöldségbaba

Az Újpesti Napló időnként sminkisko-
lába hívja nőolvasóit. Szépítészeti ro-
vatunk segítői a Petőfi  utcai Sminksuli, 
valamint a Perfekt szépségszalon ve-
zetői. Ezúttal Gyimesi Szilvia a fi atalok 
sminkjéről osztja meg gondolatait. 

A fi atalok azért sminkelik magukat, hogy érettebb-
nek és idősebbnek látszódjanak. Náluk nincsenek sza-
bályok, nekik szinte bármi jól áll, a vadóc sminkektől 
(Lady Gaga) a klasszikus szépítő és frissen tartó make 
up-ig (Britney Spears) bármi. A sminkelésnél inkább 
azt kell fi gyelembe venni, hogy milyen a bőrtípus. Ha 

zsíros, pattanásos, kerüljük az olajos alapozókat, in-
kább por állagú, laza vagy préselt kőpúdert használ-
junk. Ez segít a túlzott zsírt felszívni az arcról és matt 
hatású marad a smink. Ha viszont száraz, szeplős a bő-
rünk, használhatunk magas víz- és az ásványi anyag 
tartalmú folyékony alapozót. Jómagam olyan sminke-
ket készítek, amely megtartja a fi atal lányok üdeségét. 
Fényekkel emelem ki az arc szép részeit (szemöldök 
alatti csont és az arccsont). Szeretem, ha láthatatlan a 
smink rajtuk. A szájfények kiemelik a szájukat és per-
sze nélkülözhetetlen a sok szempillaspirál.

A folytatásban az érett korosztály sminkjéről írunk. 

Sminksuli 

Üdén vagy 
szabálytalanul

N A G Y I - I D Ő



A hónap végén két tehet-
séges jégtáncos képvise-
li hazánkat a junior világ-
bajnokságon. A Merkwart 
Szidónia – Lukács Ádám 
kettősnek Minszkben kell 
bizonyítania, hogy Ma-
gyarországon igenis léte-
zik a jégtánc.

fi atalok útja nincs kikö-
vezve, hiszen az elmúlt hé-
ten még az sem volt biztos, 

hogy egyáltalán ők utazhatnak . Eh-
hez a junior magyar bajnokságot kel-
lett megnyerni Ádáméknak. Szeren-
csére nem csúsztak meg, és a ponto-
zók is őket látták a legjobbnak a baj-
nokságon. 

Illés Dejan, a jégtáncospár edzője 
nagyon elégedett volt a verseny után 
a tanítványaival. Elmondta, szinte 
minden utasítását hiba nélkül telje-
sítették a gyerekek, így neki nem is 
volt meglepetés, hogy megnyerték a 
bajnokságot.

– Most, azt a kevés időt, ami még 
a világbajnokság rajtjáig rendelke-
zésünkre áll, igyekszünk jól kihasz-
nálni. Ezért sem kaphattak pihenőt 

Ádámék, már a verseny utáni napon 
újra a jégen voltak.

Az edző elmondta, nehéz dolga 
lesz a táncosoknak, mivel a tavalyi 
vébén nem indult magyar pár, ezért 
Minszkben nem lesz magyar bíró, aki 
pontjaival esetleg egy kicsit segíthet-
né a gyerekeket.

– Ha a legjobb húsz közé kerülnek, 
már sikernek könyvelhetjük el, mert 
akkor a kűrjüket is bemutathatják a 
legjobbak között.

 A két fi atal is tisztában van az-
zal, hogy nehéz feladatot kell teljesí-
teniük a világbajnokságon. Szidónia 
és Ádám szerint nem lehetetlen a jó 
szereplés, mert mindent megtettek 
ennek érdekében.  (gergely)
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A legjobb 
húsz közé 
táncolnának  

A

Zsivótzky Gyula, 
az örökös bajnok
Február 25-én lenne 75 éves 
Zsivótzky Gyula, a Nemzet Sporto-
lója, olimpiai bajnok kalapácsvető. 

Zsivótzky 1958-tól versenyzett a lila-fehéreknél, 
kivételes tehetségének köszönhetően már két év-
vel korábban a válogatott csapat tagja lehetett. 
Négy olimpián vett részt, amelyeken egy aranyat 
és két ezüstérmet nyert. Sportpályafutása befe-
jezését követően a MOB tagja és az UTE elnök-
helyettese (1991–93) volt. 2007-ben, hetven éves 
korában hunyt el, az Óbudai temetőben nyug-

szik. A csodálatos sportolóra egykori sporttársa, 
Hladony Sándor emlékezett: 

„1965-ben már jó ideje jártunk atletizálni kö-
zépiskolás barátaimmal a Vasas Izzó Tábor utcai 
pályájára, hogy felzárkózzunk társainkhoz, akik 
igazolt versenyzőként valamilyen sportágban már 
korábban kivívták az osztály tekintélyét. A legiz-
galmasabbak a vidéki csapat bajnokik voltak. Az 
egyiket például Debrecenben rendezték, ahová 
természetesen az Újpesti Dózsa atlétái is megér-
keztek. Szombat délután volt, már javában folyt a 
verseny, amikor szenzációs hír röppent fel, misze-
rint, a kalapácsvető Zsivótzky Gyula világcsúcsot 
dobott! Rohantunk a dobópálya felé. Az új világ-
rekord 73,74 méter lett!

A legfontosabb az volt számunkra, hogy mi is 
részesei lehettünk az élménynek, ott lehettünk, 
ahol a nagy dolgok történtek.”

 – G. G.

Felmondás és menesztések 
az Újpest FC-nél 
Roderick Duchatelet belga tulajdonos menesztett az Újpest 
FC-től három alkalmazottat, mire Csehi István ügyvezető 
igazgató önként állt fel. Nemcsak Csehi távozott a fővárosi 
egyesülettől, hanem a klub kommunikációs igazgatója, Ne-
mes Károly, valamint a pénzügyi vezető és az irodavezető is.

– Roderick Duchatelet elém tett három 
papírt, három munkatársam felmondása 
volt, ezeket kellett aláírnom – nyilatkozta 
Csehi István. – Jeleztem, hogy ezt nem kí-
vánom megtenni, mert mindhárom kol-
léga munkájával elégedett vagyok, mind-
annyian tapasztalt szakemberek. Más vá-

lasztásom azonban nem volt, hiszen mint a munkáltató képviselője, alá kellett 
írnom az iratokat, de azonnal felmondtam, mert érthetően nem kívántam eh-
hez a folyamathoz asszisztálni – nyilatkozta a lemondott ügyvezető igazgató.

A Nemzeti Sport szerint olyan hírek is napvilágot láttak a klub háza táján, 
hogy a belga tulajdonos pénze nem pontosan oda került, ahova ő szánta volna. 

– Ez egyszerűen hazugság. Ott voltam, amikor megjött az első utalás, azon-
nal kérdeztük őt, hogy milyen tartozásokat fi zessünk ki. Akkor azt mondta, 
hogy a volt tulajdonos, Tolnai Sándor pontosan tudja, milyen követeléseket kell 
gyorsan kielégíteni, és rábízta ennek intézését – közölte Csehi István.

Közben aláírási joga csak a lemondott ügyvezető igazgatónak van, így ez ne-
hezítheti az átigazolásokat is.

– Nem tudom, mi lesz így azokkal a papírokkal, amelyeket hétfőn kellett volna 
aláírni azokkal a játékosokkal kapcsolatban, akiket a Vasasnak akarunk kölcsönad-
ni. Arról ne is beszéljünk, hogy mi lesz akkor, ha igazolni akar a klub, ugyanis egyik 
pillanatról a másikra nem lehet bejegyeztetni senkit a cégbíróságnál aláírási joggal.

A történtekről a klub közleményt adott ki, miszerint jelenleg nem látják 
értelmét annak, hogy a sajtóban megjelent cikkekre reagáljanak. A tulajdo-
nos, Roderick Duchatelet mindössze egy rövid nyilatkozatot tett: – Szeretnénk 
megnyugtatni szurkolóinkat, hogy minden nap egy lépessel közelebb kerülünk 
az eredeti célunkhoz, azaz ahhoz, hogy az Újpest FC újra a régi dicsőségében 
tündököljön.  NS/gg



� 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.: 06-1-370-4932

� Villanyszerelési munkák kapcsolók, 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

� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vállal. 
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel: 
06-1-306-2023, 06-70-234-7759

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

Gondozás
� Bentlakásos intézetünkben az ország egész 
területéről idős emberek (fekvőt is) ápolá-
sát vállaljuk – átmeneti, egy hónapos időszak-
ra is – teljes ellátással, egyszeri, nagy összegű 
befizetés nélkül, napidíj ellenében!, tel.: 06-1-
350-0999, 06-1-350-0997, ezustfeny@chello.hu

In gat lan el adó
� Izzó lakótelepen, 4 szintes kocka ház IV. emele-
tén, déli fekvésű, jól karbantartott, egyedi fűtésű la-
kás eladó, tel.: 06-1-233-0342

� Újpest kertvárosában újszerű, tetőtérbeépítéses, 
4 és fél szobás, gardróbszobás, 2 fürdőszobás, hőszi-
getelt, korszerű ház, garázzsal, kis kerttel eladó. Az 
utca szépen parkosított, csendes. I. á.: 37,5 MFt, tel.: 
06-30-630-1265

� Újpest Városkapunál, a Temesvári u-ban eladó 25 
m2-es, felújítandó, galériás, szélfogóval bővített lakás, 
társasház földszintjén. I. á.: 4,1 MFt, tel.: 06-70-317-0777

� 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, metróhoz közel, 36 m2-es, másfél szo-
bás, összkomfortos, jó állagú lakás eladó. Parkra 
néz, távolban a fóti dombok, tel.: 06-70-256-2393

� IV. ker., Erkel Gyula utcában, tulajdonostól,  net-
tó 74 m2, 2003-as, tégla lakás eladó. 5 lakásos társas-
házban, I. em. és tetőtér, 2+2 szoba, gépkocsi beál-
ló, egyedi mérők, padlás, tárolók, sites.google.com/
sites/erkel14, tel.: 06-20-392-0248

� 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.: 11,6 MFt, tel.: 06-30-210-3568

� Újpest központban, 1+fél szobás, I. emeleti, fel-
újított, fűtésmérős öröklakásom eladó. I. á.: 8 MFt, 
vagy cserélhető 1 szobás újpesti panel öröklakásra, 
tel.: 06-70-272-3672

� Őrbottyánban, 25 m2-es, téglaépület eladó. Be-
épített tetőtér, mosdó, zuhanyzó, terasz, pince, suf-
ni. Összközműves, gázzal fűthető, 150 négyszögöl 
telek, szőlő, gyümölcsfák, Horgász tótól 10 perc, Bu-
dapesttől 27 km. Ár: 5 MFt, tel.: 06-1-370-2995

Ingatlant kiad
� IV. kerületben szoba kiadó, tel.: 06-1-70-44-866

� Újpest-Központhoz közel, 35m2, másfél szobás, 
vízórás, bútorozott lakás (panel) szolid fiatal pár, 
vagy egy – két hölgy részére, 40 000 Ft/hó + rezsi + 
2 havi kaució, kiadó, tel.: 06-20-581-4208

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

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

� Dugulás elhárítás falbontás nélkül. Víz, gáz, 
fűtésszerelés, wc-k, mosdók, tartályok cseréje. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 06-1-
402-4330, 06-20-491-5089

� 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

� 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
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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

Tanfolyamok, képzések
A Kereskedelmi és Iparkamara Újpesti 
Kirendeltségének (1042 Bp., Árpád út 56.) 
folyamatosan induló tanfolyamai. Lepje 
meg szeretteit az alábbi képzések egyikével!
BIZTONSÁGI KÉPZÉSEK:
– Biztonsági őr (vagyonőr, testőr) 
„EUROPASS bizonyítvány” AKCIÓ: tanfo-
lyam díja 21 500 Ft + 20 000 Ft vizsgadíj
– Fegyvervizsga
– Rendezvénybiztosító (12 000 Ft + vizsgadíj)

Oktatásszervező: 06-30-552-3938
KERESKEDELMI KÉPZÉSEK: 8 általános isko-
lát végzettek számára:
– Élelmiszer- és vegyi áru eladó
– Piacfelügyelő
– Vendéglátó eladó
SZAKMUNKÁSOK RÉSZÉRE:
– Boltvezető
ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:
– Kereskedelmi ügyintéző

Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

– Szerződések (ellenjegyzést nem 
igénylő) készítése, előzetes 
és utólagos véleményezése

– Hatóságok (TB., állami- és 
önkormányzati) előtti eljárásokban 

ügyintézés, beadványok 
szerkesztése, tanácsadás

– Tulajdoni lap beszerzése
rövid határidővel, előzetes 

bejelentkezés alapján. 
Tel.: 06-30/552-3938

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

FOGCENTRUMOktatás
� Matematikából és kémiából általános iskolások 
korrepetálását vállalom, tel.: 06-70-31-75-407

� Matematikát korrepetál diplomás matematikus 
minden szinten… és még a matekot is megszereti! 
Újpesten, tel.: 06-1-360-1657, 06-20-927-0270

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

Üdülés
� Mezőkövesd Zsóryfürdőn Nőnapi Bál 
2012.03.10-én. 1500/fő, ami a vacsorát tar-
talmazza. Szállás 2 főnek 6990 Ft/éj. Csek-
ket, jegyet elfogadunk. Szállásár akciók! www.
zsoryfurdo.hu, panzio@zsoryfurdo.hu, asztal-
foglalás: 06-49-413-227

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyveket, térképe-
ket, fotókat, játékokat, kitüntetéseket, jelvényeket, 
tárgyakat, bútorokat. Ne dobja ki, minden régiség 
érdekelhet. Padlás, pince, lakás lomtalanítását vál-
lalom, tel.: 06-20-9244-123
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      30 Ft-tól               38 Ft-tól
Burgonya    88 Ft-tól             100 Ft-tól
Vöröshagyma   98 Ft-tól             120 Ft-tól
Fejessaláta    240 Ft-tól             250 Ft-tól
Retek    140 Ft-tól             200 Ft-tól
Újhagyma    140 Ft-tól             200 Ft-tól
Alma    240 Ft-tól             200 Ft-tól
Spenót, sóska          1600 Ft-tól          1600 Ft-tól
Paradicsom 520 Ft-tól          1200 Ft-tól
Koktélparadicsom     680 Ft-tól               –
Paprika  798 Ft-tól         800 Ft-tól
Erőspaprika (db)  60 Ft/db-tól         150 Ft-tól
Sárgarépa   198 Ft-tól         200 Ft-tól
Gyökér  199 Ft-tól         550 Ft-tól
Zeller    298 Ft-tól          300 Ft-tól
Karalábé (db) 180 Ft-tól         150 Ft-tól
Karfiol  348 Ft-tól               –
Padlizsán     680 Ft-tól               –
Brokkoli  400 Ft-tól         800 Ft-tól
Kelbimbó     500 Ft-tól         480 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Angol zeller (db)          50 Ft-tól               –
Uborka         250 Ft-tól               –
Sütőtök          360 Ft-tól           250 Ft-tól
Fejeskáposzta           98 Ft-tól           150 Ft-tól
Vöröskáposzta         148 Ft-tól          250 Ft-tól
Kelkáposzta        300 Ft-tól          300 Ft-tól
Cukkini                   680 Ft-tól               –
Mandarin                   398 Ft-tól               –
Banán              400 Ft-tól               –
Grapefruit                448 Ft-tól               –
Narancs                  200 Ft-tól               –
Citrom                  300 Ft-tól               –
Kiwi                  199 Ft-tól               –
Szőlő (import)       1280 Ft-tól               –
Körte          428 Ft-tól               –
Eper        1600 Ft-tól               –
Dió        2000 Ft-tól               –
Gesztenye            499 Ft-tól               –
Pomeló (db)        650 Ft-tól               –
Ananász (db)        250 Ft-tól               –
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. március 1-ig. A nyeremény 4-4 belépő az Exit Cirkusz előadására. Postai úton érkező 
megfejtéseknél kérünk telefonszámot is! Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz 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 5. lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Kabolai Dóra, Kenéz Gyula,
Kobus Györgyné, Pintér Zoltán. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést. 
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A legfrissebb újpesti híreket 
a www.ujpest.hu oldalon találja!

1040 Budapest, 
Árpád út 68-70. 
Telefon: 370-5408

Nyitva: hétfő–péntek 7.30–18, szombat 8–13 óráigNNyNy aaa::: hhétfő–péntek 7.30NyNNyNyNyNyititititititi vvavavavava

CSÖKKENTETTÜK A KAMATOT!

*Éves normál alapkamat 18%, egyéb feltételek a kifüggesztett 
tájékoztató szerint. Érvényes 2012. január 1-jétől visszavonásig.

(90   napra 3,5%)

Törzskártyával 
mindössze évi 14%!*

kedvező kondíciókkal
extra szolgáltatásokkal 

Záloghitel

az Orextől!az Orextől!
1 g 14 k aranyra 
6000–6300 Ft hitel!

EMELTÜNK 
600 FT-TAL!
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Újpest Önkormányzata és az Újpes-
ti Sajtó Kft. fotópályázatot hirdet 
„Újpesti Élet-képek” címmel, hiva-
tásos és amatőr fotósok számára. 
Három kategóriában lehet pályázni:

–  a pályázók újpesti híreket, hírér-
tékű eseményeket örökítsenek 
meg a fotográfi a eszközeivel, 

–  a pályázók az újpesti esemé-
nyekről, rendezvényekről, mű-
sorokról illetve a résztvevőkről 
készített pillanatokat örökítsék 
meg, 

–  a pályázók az újpesti közterek-
ről, épületekről készítsenek fel-
vételeket. 

A pályázati anyagok beadása digi-
tális formában, regisztrációt követő-
en lehetséges.

A pályaműveket július 1-6-ig vár-
ják majd  a kiírók. Eredményhirdetés: 
2012. augusztus 23-án, amelyet au-
gusztus 30-án díjátadás követ.

A pályázati felhívás részletes kiírá-
sa 2012. február 27-től érhető el az 
ujpest.hu weboldalon.

Újpesti Élet-képek

Fotózza 
Újpest 
jelenét!

Laczkó György: Neon light, I. helyezett, 2011.

A tél pillanatai
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