
MEGKEZDŐDÖTT A FELÚJÍTÁS!
Megkezdődött a Görgey út régóta 
várt rekonstrukciója, amely teljes 
közműcserét, az úttest, a járda és a 
villamospálya felújítását tartalmazza. 
Az első lépés a csatornarekonstukció. 
 3. oldal

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉGGEL
Jelentős támogatást nyert el nyolc épü-
letére az újpesti önkormányzat által ki-
írt társasház-felújítást támogató pá-
lyázaton a Berda József Lakásfenntartó 
Szövetkezet, amely a városközpont-
ban 3200 lakást üzemeltet.  4. oldal

ÚJPESTI PIACNAP
Az újpesti piac az önkormányzattal 
együttműködve egy új, a vásárlók 
számára megtakarítást jelentő ak-
ciósorozatot indít Újpesti Piacnap 
címmel. Az első alkalommal sertés-
húst vehetünk olcsóbban.  15. oldal

AZ ELSŐ ÉREM
Januárban nyitotta meg kapuit a Ma-
dárfészek Ökölvívó Akadémia Újpes-
ten. Az év legfontosabb hazai verse-
nyén máris ringbe lépett egyik legte-
hetségesebb bokszolójuk, és érmet is 
szerzett.  13. oldal

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

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2014. február 27., VIII. évf., 8. szám

Ú  PESTI NAPLÓJ
WWW.UJPEST.HU ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

Újpesten tartja országos turné előtti be-
mutatóját az Exit Cirkusz, amely parádés, 
látványos, lélegzetelállító műsorszámokat, 
önfeledt kikapcsolódást és nevetést ígér 
Exit Faktor című műsorával.  12. oldal 

Indul a  
cirkusz!
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Gárdos-fi lm kulcsjeleneteit 
forgatták Újpesten 

Hasonmás 
vasútállomás 
Nemrégiben szokatlan nyüzsgést ta-
pasztalhattak a Rákospalota-Újpest 
vasútállomás környékén élők két éj-
szakán át. A nagy sürgés-forgás oka 
az volt, hogy itt forgatták Gárdos Pé-
ter első, 2010-ben megjelent regé-
nyéből, a Hajnali lázból azonos cím-
mel készülő fi lmjének legfontosabb 
jeleneteit.

Hajnali láz címmel február elejétől forgatja legújabb 
fi lmjét Gárdos Péter, a Szamárköhögés, az Uramis-
ten és a Tréfa rendezője. A most készülő, romanti-
kus hangvételű fi lm a rendező saját regényéből ké-
szül, amelyet holokauszttúlélő szüleinek találko-
zása és szerelme ihletett. A fi lm több jelenetét a 
Rákospalota-Újpest vasútállomáson vették fel, amely 
azért került a forgatási helyszínek közé, mert szinte 
hasonmása a svédországi korabeli eksjői állomásnak. 

– Százhúsz hazai állomásépületet néztünk meg, 
de ez volt az, amelyik a leginkább visszaadta a svéd 

vasúti megálló múlt századi hangulatát. A fi lm ta-
lán két legfontosabb jelenetét vettük fel itt. Az 
eksjői állomáson találkoztak ugyanis először 1945 
decemberében a szüleim, míg a jegypénztár előtt 
forgatott fi lmrészletben az a jelenet elevenedik 
meg, amelyben édesanyám egy svéd postán kézhez 
kapja az értesítést arról, hogy nagyanyám is túlél-
te a háborút – mesélt a fi lmforgatásról a rendező. 

A jövő év elején moziba kerülő fi lm főbb szerepeiben 
Piti Emőkét, Schruff Milánt, Máté Gábort, Gyabronka 
Józsefet és Scherer Zoltánt láthatjuk majd.  G. R.

A kommunizmus áldozatainak em-
léknapján, kedden délelőtt az áldoza-
tokra, valamint a megbélyegzettekre 
egyaránt emlékezett Újpest Önkor-
mányzata a Mártírok utca 58. számú 
ház falán elhelyezett márványtáblá-
nál. Emlékező beszédet dr. Hollósi An-
tal országgyűlési képviselő mondott, 
majd Wintermantel Zsolt polgármes-
terrel közösen helyezte el az emléke-
zés virágait a jelen lévő sokaság gyű-
rűjében. Ezt követően a Deák utca 23. 
számú házon elhelyezett emléktáblá-
nál folytatódott a megemlékezés.  

– Napjainkban olyan korszakot élünk, amikor külö-
nösen fontossá válik az emlékezés és az emlékezet. 
Ha megfosztunk valakit a múltjától, azt tehetünk 
vele, amit akarunk – kezdte beszédét dr. Hollósi An-
tal országgyűlési képviselő.

Hozzátette: a 20. század volt az emberiség törté-
netének talán legvéresebb évszázada, amelynek két 
szörnyű ideológiája, a nácizmus és a kommunizmus 

milliók megkínzását, megnyomorítását és elpusztí-
tását jelentette. Majd Orwell hasonlatát felidézve 
egy emberi arcba taposó, ott maradó csizmaként 
jellemezte a kommunista jövőt.

A képviselő szerint míg az építészeti, kulturális érté-
kek, ha nem is teljes körűen, de pótolhatók, a legdrá-
gábbat, az emberi életet semmi sem adhatja vissza. 

– A kommunizmus az emberek igazságeszmé-
jét és igazságvágyát kihasználó „terrorista gondo-
lat volt”, a nyomor és a kizsákmányolás megszün-
tetését, a kollektív jólét, a szabadság és egyenlőség 
kiteljesítését ígérte. Ehhez képest csak még inkább 
fokozta mindezek ellenkezőjét, és mindezt a terror 
eszközeivel – mutatott rá az eszme mibenlétére dr. 
Hollósi Antal.

A jelenre áttérve azt mondta, ma olyan Magyar-
országot kell építeni, ahol senkit sem lehet hátrá-
nyosan megkülönböztetni neme, származása, vallá-
sa, politikai nézete, nemzeti vagy nyelvi hovatarto-
zása miatt. 

– Az is feladatunk, hogy ne engedjük meg, hogy 
azok az áldozatok, akiket a diktatúra képtelen volt 
az emlékezetünkből kitörölni, most mégis feledés-
be merüljenek. Ne engedjük meg, hogy egy sehová 
sem vezető számháború keretei között a kommu-
nizmus és a nemzetiszocializmus bűneit kijátsszák 
egymás ellen. Mindannyian tudjuk, hogy nincs jó és 
rossz gyilkos. Emlékezni annyi, mint felelősséget vál-
lalni egymásért, közös jövőnkért – zárta gondola-
tait a képviselő, majd Wintermantel Zsolttal közö-
sen elhelyezte az emlékezés virágait a Mártírok ut-
cai emléktáblánál. 

A koszorúzást követően a Deák Ferenc utca 23. 
számú házon elhelyezett emléktáblánál folytató-
dott a megemlékezés az 1919-es Tanácsköztársaság 
idején, a kommunizmus első véres magyarországi 
megjelenése során elhunyt újpestiek előtt. Itt a vá-
rosvezetés nevében a polgármester dr. Hollósi An-
tallal helyezte el az emlékezés virágait.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Emlékezni: felelősség

A kommunizmus 
áldozatainak 
emléknapja

Fotó: H
orgas Péter

Újpesti iskolások hallgatják a beszédet



Évtizedekkel ezelőtt számos tanpálya, úgynevezett 
KRESZ-park épült országszerte, amelyek segítségé-
vel sok gyermek sajátíthatta el biztonságos körül-
mények között a közúti közlekedés alapvető sza-
bályait. Újpesten, a Szilas-patak mentén is műkö-
dött egy ilyen, amely az idő múlásával sajnos tel-

jesen használhatatlanná vált. Az épülő Szilas Csa-
ládi Park részeként a régi közlekedési pálya az ere-
deti helyén újul meg, és kap új aszfalt burkolatot, 
amelyre közúti jelzéseket, gyalogátkelőhelyeket fes-
tenek fel. A kereszteződésekbe, útkanyarulatokba, 
különböző – a valódi közúti forgalomban legtöbb-

ször előforduló – közleke-
dési jelzőtáblák kerülnek. A 
pályát a munkálatok befeje-
zése után, várhatóan április-
ban vehetik birtokba a szó-
rakozva tanulni vágyó gyer-
mekek, fi atalok.

– A Szilas Családi Park 
célja, hogy a család minden 
tagjának kellemes kikapcso-
lódási lehetőséget nyújtson, ezért a pihenőparkban 
tematikus terek épülnek minden korosztálynak. A 
közlekedési tanpálya építése után hozzálátunk a 
lábtenisz- és tengópálya építésének. Lesz kosárlab-
dapalánk kicsiknek és nagyoknak, ping-pong aszta-
lok, és végül egy mini játszótér – mondta Rádi Atti-
la alpolgármester. Hozzátette: A Szilas-patak menti 
terület a korábbi tereprendezési, és kertészeti mun-
káknak köszönhetően hosszú évek után végre ren-
dezett arcát mutatja, és tavasszal vár minden ki-
kapcsolódni, pihenni vágyó újpestit. Különleges-
sége még, a park Szilágyi úti végén található, kö-
zel 25000 négyzetméteren létrehozott Első Újpesti 
Kutyapark, ahol a kutyák szabadon szaladgálhatnak 
gazdáik felügyelete mellett.

– Egy önkormányzat akkor sikeres, ha az ott élők 
igényeit, vágyait meg tudja valósítani. A most épülő 
KRESZ-pálya remélhetően mindazoknak az újpesti-
eknek örömet szerez, akik kerékpárral, rollerrel, gör-
korcsolyával vagy gyalogosan gyakorolnak majd raj-
ta – mondja dr. Dabous Fayez, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója. G. R.
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Épül a KRESZ-pálya 
A Szilas Családi Park részeként újjáépül a Sporttelep utca és az Óceánárok 
utca kereszteződésénél található közlekedési park. Javában zajlik a gyakor-
ló pálya alapozása, és napokon belül az aszfaltozást is befejezik. Áprilisban 
minden újpesti kipróbálhatja az új KRESZ parkot, ahol a szülők, gyermekeik 
tanítgatása közben, feleleveníthetik saját élményeiket, a kicsik pedig játszva 
tanulhatják meg a biztonságos közlekedés alapjait.

Első lépés a csatornarekonstrukció

Megkezdődött az építkezés

Dr. Dabous Fayez előljáró az építkezésen

A hét elején közműcserével megkezdődött 
a Görgey út régóta várt felújítása. Mint is-
mert, az útrekonstrukció teljes közműcse-
rét, az úttest, a járda és a villamospálya fel-
újítását tartalmazza. A felújítás első lépé-
seként a csatornaépítési munkákat három 
szakaszban végzik, és a tervek szerint au-
gusztus közepére fejezik be. A munkálatok 
a Görgey út vasútállomáshoz közeli szaka-
szán kezdődtek. 

Csatornarekonstrukcióval vette kezdetét a 
Görgey út felújítása. A kivitelező úgynevezett 
indítóaknákból történő, béleléses eljárással 
dolgozik, így nincs szükség útlezárásokra, a for-
galomkorlátozás mértéke és a kivitelezés ideje 
jelentősen lecsökken, a villamosközlekedés za-
vartalan marad. A házi bekötőcsatornák rossz 
állapota azonban nagyobb bontást igényel, a 
gyalogosforgalmat ideiglenes átjárók biztosít-
ják majd az építkezés előrehaladtával. 

A munkálatok alatt kérik az autósokat, hogy 
fi gyeljék az építkezés menetét jelző hirdetmé-
nyeket és az ezzel járó parkolási korlátozásokat, 
egyben kérik a lakók türelmét és megértését.

 U. N.



– Az önkormányzati tá-
mogatás – ahogyan koráb-
bi lapszámunkban meg-
írtuk – lakásonként, füg-
getlenül a társasház építé-
si technológiájától, havon-
ta legfeljebb ezerötszáz fo-
rintot jelent, az így kapott 
támogatás 8 épületben 

1200 lakást érint – mondta lapunknak Urbán Kor-
nél nyugalmazott tanár, a Berda-lakásszövetkezet 
felügyelőbizottságának elnöke. – A felújítások alap-

vetően az energiafelhasználás racionalizálását cé-
lozzák. A tulajdonosoknak ezért nem kell többet fi -
zetniük, az önrészt az adott épület felújítási tartalé-
kából fi nanszírozzák, amelyet a havonta fi zetett kö-
zös költségből különítenek el, továbbá kedvezmé-
nyes hitelből – magyarázza.

Czakó Péter, a lakásszövetkezet elnöke elmondta: 
a beruházás legjelentősebb tétele a hőközpontok 
berendezéseinek korszerűbbre cserélése. 

– Ezzel megnyílik a lehetőség a saját kezelésbe vé-
telére, ami olcsóbb hőmennyiségi egységárat ered-
ményez – teszi hozzá.

Szintén tőle tudjuk, hogy sor kerül ezenkívül a 
pincefödémek, a fogadószintek, a szemétledobók 
és a tízemeletes házakban a legfelső szinten futó fű-
téscsövek szigetelésére, ami javítani fogja az épület 
hőháztartását. Az alsó födémszigetelésekkel külö-
nösen a földszinti és első emeleti lakások kerülnek 
az eddiginél sokkal kedvezőbb helyzetbe. 

Czakó Péter hozzáteszi: lesznek olyan házak, ahol 
a lift vezérlőegységét korszerűsítik, a sötét lépcső-
házas épületekben a belső világítást energiatakaré-
kos LED-es lámpákra cserélik. 

Urbán Kornél úgy fogalmaz: ez a beruházás egy 
több éve tartó középtávú felújítási tervnek egy ál-
lomása, a bejárati kapuk és lépcsőházi nyílászárók 
cseréje már megtörtént. M. ORBÁN ANDRÁS

A legnagyobb lakásszövetkezet 
házai korszerűsödnek
Jelentős támogatást nyert el 8 épületére az Újpest Önkormányzata által kiírt 
társasház-felújítást támogató pályázaton a Berda József Lakásfenntartó Szö-
vetkezet, amely a városközpontban 18 épületet – 3200 lakás – üzemeltet. Az 
önkormányzati támogatással végzendő beruházások egy része költségcsök-
kentő, másik része pedig komfortjavító intézkedés.
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EGY KÉP – EGY MONDAT

Kulturált, rendezett kö-
rülményeket kínál nemso-
kára az Erdősor utcában 
épülő parkoló, ahol a te-
reprendezést, a szegély ki-
alakítását az aszfaltozás, 
majd a parkolóhelyek fel-
festése, faültetés, füvesítés 
és a kőburkolatú járda el-
készítése követi.

Németh Edit Éva, a terület önkormányzati kép-
viselője a házfelújítások kapcsán azt mondta, 
ezek a korszerűsítési munkálatok hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a lakók költségei csökkenje-
nek, és ez sok embert érint: – Nem minden ön-
kormányzat támogatja saját forrásból ezeket a 
terveket, Újpest viszont odafi gyel a lakótelepe-
ken élőkre, és hosszú távon gondolkodva bizto-
sít forrásokat – teszi hozzá.

K
épünk illusztráció

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



Az Újpesti Párbeszéd 2011-es indulása óta sok ez-
ren mondták már el véleményüket, javaslataikat 
helyi közügyekben, amelyeket döntéseinél fi gye-
lembe vesz a városvezetés. Az elmúlt évek során 
bebizonyosodott, hogy az újpestieknek érdemi be-
leszólásuk van a közügyekbe, s ennek is tulajdonít-
ható, hogy tavaly például már közel tízezren vála-

szoltak a kérdőívre. A vá-
rosvezetés az itt élők véle-
ményére építve újította fel 
és látja el folyamatosan új 
orvosi műszerekkel az Új-
pesti Szakorvosi Rendelő-
intézetet, megépítette a vá-
ros első saját uszodáját, ki-
emelt fi gyelmet fordít a par-
kok, terek rendezettségére, 
azaz az üde és tiszta város-
képre, és a sort még hosszan 
sorolhatnánk. 

A kérdőívekkel valameny-
nyi újpesti háztartásban 
megszólítja az önkormányzat a lakókat, a csalá-
dokat. A kitöltött ívek postai úton térítésmen-
tesen visszaküldhetők, az új városháza okmány-
irodájának földszintjén elhelyezett gyűjtőládába 
is bedobhatók, de elektronikusan is kitölthetők a 
www.ujpestiparbeszed.hu oldalról.  B. K.
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Mondjon Ön 
is véleményt!                                                  
Hamarosan postázza az önkormány-
zat az Újpesti Párbeszéd 2014 kérdő-
íveit, amelyeknek a segítségével idén 
is számos közügyben kérik ki az itt 
élők véleményét.                                 
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Tisztelt Újpestiek!
Ismét beköszöntött egy új esztendő, ideje tehát, hogy hagyományainkhoz híven újra széles körben beszéljünk 

városunk legfontosabb ügyeiről. Negyedik alkalommal fordulok Önökhöz azzal a kéréssel, hogy vegyenek részt 

az Újpesti Párbeszédben, tiszteljenek meg véleményükkel, töltsék ki és küldjék vissza a kérdőívet. 

Az elmúlt évek bizonyították ennek a kezdeményezésnek a sikerét. Az Újpesti Párbeszéd tanulságai alapján 

vettük saját kezelésbe és újítottuk föl a Szakrendelőt, építettük meg Újpest első saját uszodáját, alakítunk ki 

ökoparkokat a lakótelepi házak között, építünk sportpályákat a gyerekeinknek, és szervezzük a Találkozzunk 

többször! sorozat programjait. Az Önök véleményének részletes fi gyelembe vételével terveztük meg és kezdtük el 

a Szent István tér további felújítását – beleértve az Újpesti Piac teljes korszerűsítését is.

Évről évre egyre többen gondolják úgy, az Újpesti Párbeszéd az egyik legfontosabb fórum, ahol együtt tervezhetjük 

városunk jövőjét.  Bízom benne, hogy idén is gyarapodni fog az Újpesti Párbeszéd közössége.

Szeretném felhívni a fi gyelmüket, hogy az idén új elemmel is színesítjük az Újpesti Párbeszédet. Azok számára, akik 

válaszolnak a kérdésekre, egy nyereményjátékot is hirdetünk Újpest Kvíz címmel. A helyes megfejtők között értékes 

ajándékokat sorsolunk ki. És egyúttal fogadják szeretettel a mellékelt mágneses könyvjelzőt, amely mindig emlékeztet 

az idei év újpesti programjaira: Találkozzunk többször!

Idén is várom tehát javaslataikat, véleményüket. Alakítsuk együtt Újpest jövőjét, közös életünket! 

Budapest, 2014. február 18.

                                                             
                      Tisztelettel:

         Wintermantel Zsolt

         
polgármester

Köszönjük, hogy a regisztráció visszaküldésével Ön kifejezetten hozzájárul személyes adatainak nyílvántartásához. Az ,,Újpesti Párbeszéd” keretében tiszteletben tartjuk az Ön 
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ha a továbbiakban már nem kívánja velünk az ,,Újpesti Párbeszéd”-et folytatni. Az adatkezelési szabályzat a www.ujpestiparbeszed.hu oldalon tekinthető meg.

Adatkezelő: Újpesti Sajtó Kft., 1043 Budapest, Tavasz u. 4.; Elérhetőség: iroda@ujpestimedia.hu; Adatkezelési Nyilvántartási Azonosító: 04096-0001

A kitöltött Újpesti Párbeszéd 2014 és az Újpesti Kvíz nyereményjáték kérdőívét a következő módon

 juttathatják el az Önkormányzathoz a polgármester részére:

· Postai úton díjmentesen, a mellékelt válaszborítékban, az alábbi címre:  „Újpesti Párbeszéd” 1439 Budapest, Pf.: 699/1.

· Személyesen, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (István út 15.)

2014

(Szokás szerint minden háztartásba két példányt küldünk a kérdőívből, de 

ha ez nem lenne elég, fénymásolhatják, vagy letölthetik az önkormányzat 

honlapjáról (www.ujpestiparbeszed.hu) illetve kitölthető on-line az internetes 

felületen is. Véleményüket, javaslataikat munkatársaimmal feldolgozzuk, 

az eredményről mindenkit tájékoztatni fogok az Önkormányzat hivatalos 

honlapján és Újpesti Napló hasábjain.)
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K É R D Ő Í V

1. Részvétel az Újpesti Párbeszédben 

Eddig háromszor, 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban küldtünk ki kérdőívet az újpestieknek az Újpesti Párbeszéd keretében.

1.1 Ön válaszolt valamelyik évben a kérdésekre?

❏ Igen, mindháromszor      ❏ Igen, 2011-ben      ❏ Igen, 2012-ben      ❏ Igen, 2013-ban      ❏ Nem, egyik évben sem 

1.2 Ha válaszolt már, elégedett-e az Újpesti Párbeszéd alapján megvalósult beruházásokkal, fejlesztésekkel, 

változásokkal? Tehát hasznosnak tartja a Párbeszédet?

❏ Nagyon hasznos                        ❏ Inkább hasznos                    ❏ Nem sok értelme van         ❏ Fölösleges

2. Szent István tér megújítása

2.1 Folytatódik a Szent István tér felújítása, ennek keretében az Újpesti Piac is megújul – a tavalyi Párbeszéd eredményeinek 
részletes fi gyelembevételével.  A piac megújulásának az újpestiek igényei szerint az árukínálatra is ki kell hogy terjednie. Ön az 

alábbiak közül milyen termékeket látna szívesen a megújuló Újpesti Piacon? (Kérjük, maximum két pontot jelöljön meg!)

❏ Bio élelmiszerek és -italok.

❏ Magyar élelmiszerspecialitások, hungaricumok.

❏ Különleges élelmiszerek, prémium termékek.

❏ Őstermelők ellenőrzött termékei a mostaninál nagyobb választékban.

❏ Távoli tájak egzotikus élelmiszerei.

❏ Egyik sem.

2.2 Ön szerint a megújuló Szent István tér területén legyen-e gyermekes családok számára játszótér?

❏ Igen, legyen játszótér a Szent István téren.

❏ Nem szükséges játszótér.

❏ Nem tudom megítélni a kérdést.

3. Újpest fejlesztése

Magyarország az elmúlt évek sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően kezd kilábalni a válságból, és a stabil növekedés 
útjára lépett, így több pénz jut az önkormányzatokra is. Mivel Újpest felelősen gazdálkodott, és a kormány is támogatta a helyi 
kezdeményezéseket, több forrásból gazdálkodhatunk. Ön szerint mire fordítsa városunk ezeket a többletforrásokat? 

(Kérjük, maximum két pontot jelöljön meg!)

❏ A házi orvosi rendelők megújítása.

❏ A Szent István tér felújításának folytatása.

❏ A lakótelepeken az épületek közötti területek megújítása.

❏ Óvodák, bölcsődék, iskolák felújítása.

❏ Ifj úsági és sportlétesítmények építése.

❏ A Szakrendelő további felújítása, korszerűsítése.

❏ Szociális juttatások rászorulóknak.

❏ Többgyermekes családok támogatása.

❏ Közbiztonság megerősítése.

❏ Kisvállalkozások támogatása.

❏ Idősek támogatása.

❏ Hajléktalanok támogatása.

❏ Egyéb: ………………….………………….   

2014
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Újpest Kvíz 
– N Y E R E M É N Y J Á T É K

Aki az Újpesti Párbeszéd valamennyi kérdésére válaszol, annak érdemes kitöltenie az Újpest Kvíz 
nyereményjáték kérdőívét is, mert a helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki.Felhívjuk szíves fi gyelmét, hogy a nyereményjáték sorsoláson csak azok vesznek részt, akik az 
Újpesti Párbeszéd 2014 hét témájában föltett kérdésekre válaszolnak. 

NYEREMÉNYEK: 
1 db LCD TV, 1 db laptop, 3 db tablet, 10 db 15 000 forint értékű Márkabolt ajándékcsomag, 
20 db páros belépő a Halassy Olivér Uszodába, 10 db páros belépő a Tarzan Parkba

Újpest Kvíz   – 10 kérdés Újpestről
1. Ki volt Újpest első polgármestere?
❏ gróf Károlyi István          ❏ dr. Ugró Gyula          ❏ dr. Semsey Aladár

2. Mióta működik évente az Újpesti Párbeszéd?
❏ 2001          ❏ 1991          ❏ 2011

3. Mikor lett Újpestnek először saját uszodája? 
❏ 1913          ❏ 2013          ❏ 1973

4. Milyen felszerelésekkel gyarapodott tavaly a folyamatosan megújuló SZTK? 
(Több választ is megjelölhet.)

❏ Fogászati röntgen
❏ Ultrahang készülék
❏ Új várótermi padok
❏ MRI berendezés
❏ Digitális röntgen
❏ Szájsebészeti szék
❏ Beteghívó és tájékoztató rendszer

5. Melyik híres sportoló volt jelen tavaly novemberben az új városi uszoda átadásán?  ❏ Görbitz Anita – kézilabdázó
❏ Erdei Zsolt „Madár” – ökölvívó
❏ Kásás Tamás – vízilabdázó
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A kérdőív ezúttal Újpest Kvíz játékot is tartal-
maz. Mindazok, akik a Párbeszéd kérdőíveit ki-
töltve visszaküldik, és a kvíz kérdéseire is vála-
szolnak, nyereménysorsoláson vesznek részt. Az 
értékes nyeremények között egy LCD tv, egy lap-
top és három darab tablet is várja a kitöltőket. 

2014

A magyar 
holdküldetés  
Előadás keretében mutatták 
be a projektet és azt a ma-
gyar fejlesztésű űrrobotot, 
amely 2015 végén juthat fel 
a Hold felszínére, és amelynek 
a segítségével a fejlesztői csa-
pat a Google Lunar XPRIZE 
versenyének húszmillió dollá-
ros fődíját is megnyerheti. Az 
Újpesti Két Tanítási Nyelvű 
Műszaki Szakközépiskola és 
Szakiskolában tartott bemu-
tatón a polgármester, vala-
mint dr. Hollósi Antal ország-
gyűlési képviselő is részt vett.

Jelenleg két kisebb prototípus van, 
amelyeket folyamatosan tesztelnek, 
többek között ahhoz hasonló körül-
mények között, mint amilyen a Hold 
felszínén várja majd az űrrobotokat. 
Az előadás helyszínéül pedig azért 
választották az Újpesti Két Tanítá-
si Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és 

Szakiskolát, mert a fejlesztők egyike 
ebben az intézményben tanult.

Dr. Pacher Tibor, a csapat alapí-
tója, vezetője kiemelte: az első he-
lyezett holdjáró eszköz fejlesztő-
it húszmillió dollárral jutalmazzák, 
azonban nem és nem csupán emi-
att vágtak neki; a projekthez egyéb-

ként jelentős (majdnem teljes!) ön-
erő szükséges.

Különleges „kerekeinek” köszönhe-
tően a jármű minden körülmények 
között képes közlekedni, az energiát 
napelemekből nyeri. Ha felborul, ak-
kor is képes a továbbhaladásra, spe-
ciális kerekeit külön motor hajtja. Ta-
valy év végén már a Hold felszínéhez 
hasonló körülmények között is tesztel-
ték, az előadás végén pedig az iskolá-
ban is bemutatták az érdeklődőknek.

Dr. Pacher Tibor szerint a techno-
lógia mellett nagy szükség van az ösz-
szefogásra (beleértve a szponzorokat 
és a közösségi oldalakat), a működő-
képesség pedig már sikerként köny-
velhető el. A fődíjat, illetve dobogós-
ként a támogatást az a csapat nyer-
heti, amelyik teljesen végrehajtja a fel-
adatot, a járműve feljut a Holdra, ott 
adott távolságot megtesz, és azt do-
kumentálja. A környezettanulmányt 
kilencfős nemzetközi zsűri bírálja el.

 M. Orbán A.

Képünkön dr. Pacher Tibor, a program vezetője (balra), Wintermantel 
Zsolt, dr. Hollósi Antal, valamint Pathy Miklós, a fejlesztői csapat tagja



Made in 
Újpest

Polgári mesterségei mellett Schneider Gyula im-
már közel hét évtizede foglalkozik galambok-
kal. Szinte minden kitüntetést elnyert, amit el 
lehet a sportgalambászatban, többszörös ma-
gyar bajnok. A Magyar Röpgalambtenyésztők 
Országos Szövetségének az elmúlt tízéves 
röpversenyeket összesítő ranglistáját is ő vezeti. 

– Lassan hét évtizede, hogy beleszerettem a ga-
lambtenyésztésbe. Az egész egy pár galambbal kez-
dődött, amelyet behoztak eladni az iskolába, ahová 
jártam. Volt némi előzmény a családunkban, hiszen 
nagybátyám gyerekkorában hobbiból foglalkozott 
galambokkal, sőt ő volt, aki, látva lelkesedésemet, 
az első pár után egy egész kocsi „szárnyast” vásárolt 
nekem az újpesti piacon – meséli Schneider Gyula. 

Pedig igazi cipészdinasztia tagja: apai, anyai nagy-
szülőkig visszamenőleg szinte mindenki a cipészet-
tel foglalkozott. Több mint három évtizedig űzte is 

az ipart, azonban nem maradt meg csupán a kap-
tafánál. Tizenhat éves volt, amikor az első galamb-
röptető versenyét megnyerte Újpesten. Az elmúlt 
évek, évtizedek alatt végig galambászkodott sza-
badidejében, hatalmas lelkesedéssel és természe-
tesen sikerrel. Okleveleit, elismeréseit mutatja. Van 
köztük, amit fajtagyőztes galambjai miatt kapott, 
de láttunk aranykoszorús mestertenyésztői okleve-
let is. Ám amire a sok-sok elismerés közül a legbüsz-
kébb, az a gyémántdiplomás tenyésztő és röptetői 
nagymesteri elismerés. 

– Valószínűleg jó érzékem van a galambtenyész-
téshez, amely ránézésre igen egyszerű dolognak tű-
nik, de nem az. Nagyon fontos része a munkának 
a törzskönyv- és a vérvonalvezetés. Vannak, akik a 
rokontenyésztésre esküsznek, van, aki a vérfrissítés-
re. Nálam huszonöt éve semmilyen vérfrissítés nem 
történt a galambjaim között, az eredményeim, úgy 
néz ki, igazolják ezt a módszert. Jelenleg ugyanabból 

a fajból több típus és vérvonal található meg az állo-
mányban, amely most közel kétszáz példányból áll.

Az általa favorizált „budapesti magasröptű ke-
ringő” névre hallgató fajta szerinte a világ legjobb 
röpgalambja, amelyet az Országgyűlés nemrégiben 
nemzeti kinccsé nyilvánított. Schneider Gyula a Ma-
gyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsé-
ge újpesti röpszakosztályának titkára, majd elnöke lett, 
majd megalapította a Magyar Röpgalambtenyésztők 
Országos Szövetségét, amelynek azóta is elnöke. 

– Életem jelentős része a galambtenyésztés bűv-
körében telt. Még házat is úgy vásároltam mindig, 
hogy alkalmas-e röptetésre. Szerencsére a felesé-
gem nagyon jó partner, aki maximálisan támogat-
ja a hobbimat. Nélküle nehezen boldogulnék – te-
szi hozzá a tenyésztőbajnok.

Cím: Klauzál u. 12.
Tel.: Schreiber Gyula, 06-20-911-9655

Galambokról szól 
az élete  

M ú l t i d é z ő6

Érettségi találkozónk lesz ebben 
az évben. Kerek számú és sokadik. 
Még jól együtt vagyunk, de sok újat 
már nem tudunk mondani, örülni 
fogunk egymásnak. Élünk. 

Mert akkor kezdjük érezni az idő 
múlását igazán, amikor valakivel ke-
vesebben leszünk. Akit már nem lát-
hatunk, akihez nem szólhatunk. Utol-
jára Ottó távozott a hiányzók közé. 
Számomra utoljára a Könyvesből jött 
kifelé. Mindig eszembe jut, amikor el-
megyek a Könyves kerítése mellett, és 
szeretném, ha jönne. Ott belül. 

Általánosban iskolatársak voltunk, 
a gimiben osztálytársak lettünk Má-
sodikos korunkra a képzőművész 
Győző, a kultúrára fogékony Ottó 
meg én az ötleteimmel az iskola akkor 
legkreatívabb hármasává léptünk elő. 

Önképzőkör, amatőr fi lmezés, fi lman-
kétok és évenként iskolanapi díj jelez-
te, hogy nem vagyunk „akárkik”. 

Alkotó vitáink gyakran voltak 
Ottóéknál. Az Attila utca sarkával 
szemben, az Árpád úti kis posta há-
zában, a harmadikon, a gang bal olda-
lán, a sarokban. 

Amúgy Ottó igazolt birkózó volt, 
jó eredményekkel. Csak azt a veresé-
get nem tudta megemészteni, ami-
kor egy rangos verseny döntőjében a 
legegyszerűbb fogással, csípődobás-
sal kapott ki. Az osztályban hétfőn ki-
akadva mesélte. „Pedig tudtam, hogy 
a döntőig mindenkit csípődobással 
vert meg a srác, az edzőm is mondta, 
hogy nagyon fi gyeljek, mert csípőzés-
re fog menni, mást talán nem is tud! 
Figyeltem is, aztán alig telt el pár perc, 
és már repültem is. Csípődobással!”

Nagyszobája ideális volt a szelle-
mi csatározásra. Sarokszobának szá-
mított, mivel ott végződött az épü-
let. Mi jártunk körbe-körbe világmeg-
váltó ötleteinkkel, és cseréltük az esz-
mét. 

A gang ellenkező oldalán laktak 
Hollék. Holl István – ragadványneve 
szerint „Csöge” –, a fi atal színművész 
szüleivel meg Pásztor Erzsi ifjú szí-
nésznővel, a feleségével. Tudtommal 
akkor a Petőfi  Színházban játszottak 
mindketten, ritkán találkoztunk ve-
lük. De már őt sem láthatnám élőben, 
mert 2001-ben elhagyta az élet szín-
padát (Holl István színművész, 1939– 
2001). Velük élt Lord, a család vizslá-

ja Mindenki szerette a házban, mert 
szép volt, okos, elegáns és barátságos. 
Ottóéknál is, ha maradt valami cse-
mege, átvitték Lordnak, hogy kedves-
kedjenek neki. Egyik este is így alakult. 
Hárman épp a világot rengettük ötle-
teinkkel, amikor Ottó anyukája szólt, 
hogy van maradék, vigyük át Lord-
nak. Szívesen vállaltuk, legalább ta-
lálkozunk a kutyával. Becsöngettünk. 
„Csöge” anyukája nyitott ajtót.

– Lordnak hoztunk pár fi nom fala-
tot.

Köszönte, és mondta, hogy elteszi 
kutyának.

– Mi nem adhatnánk oda neki? – 
kérdeztük, mert látni szerettük volna 
örömét, és fogadni a háláját. 

– Nem, most nem ér rá – mondta 
Holl néni. – Nézi a televíziót.

Elhűltünk a meglepetéstől. Ezért 
megengedte, hogy belépjünk az elő-
szobába, és belessünk a nappali félig 
nyitott ajtaján. A kékes villódzásban 
Lord ott ült, háttal az ajtónak, a tele-
vízió előtt, és nézte a műsort. 

 RÉTI JÁNOS

Oklevelek, elsimerések

Tízes villamos – különjárat (8.)

Találkozók 
és emlékek



Japánórán 
a nyelvtanulásért  
Rendhagyó, alternatív japánórát tartott a Babits Mihály 
Gimnáziumban a Külügyminisztérium most indított új, 
nyelvtanulást népszerűsítő programja keretén belül 
Matsuzaki Diána, a Hír TV külpolitikai szerkesztője. 

A február 18-i tanóra elején a részt vevő tizedikes és ti-
zenegyedikes osztály japánul köszöntötte az alkalmi óra-
adókat, majd szintén japán nyelvű bemutatkozás után 
egy érdekes teszt formájában a szigetország kultúrájá-
val és történelmével kapcsolatos ismereteikről adhattak 
számot a tanulók. Matsuzaki Diána örömmel állapította 
meg, hogy ennyien (és egyre többen) érdeklődnek a japán 
nyelv iránt. Magyar–japán születésűként úgy látja, szerinte 
a magyarok azok, akik legkönnyebben el tudják sajátítani 
ezt az egzotikusnak tartott nyelvet. (A Babitsban 1990 óta 
tanítanak eredményesen japán nyelvet. A szerk.)

A rendhagyó tanóra célja volt, hogy felhívja a fi gyel-
met az idegennyelv-tanulás fontosságára, ugyanis az 
uniós országok közül Magyarország az, ahol a legkeve-
sebben, csupán az emberek harmada beszél valamilyen 
idegen nyelvet. A japánórát szerte az országban több 
más idegen nyelvű, például francia-, olasz- és angolóra is 
követi, amelyeket a Külügyminisztérium szervez.  MOA
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Kupakgyűjtő pontok  

Játék és jótékonyság 
Sorozatunkban olyan vállalkozásokat 
mutatunk be, amelyek segítik az Újpes-
ti Cseriti kupakgyűjtési akcióját. Első-
ként Szombati Erzsébet, a Maki Játszó-
ház tulajdonosa beszél arról, miért is 
csatlakoztak a jótékonysági akcióhoz.

– A Maki Játszóház életében megnyitásunk óta fon-
tos szerepet játszik a jótékonyság. Az Újpesti Cseriti 
minden hónapban nálunk tartja több kisgyermek 
születésnapját, amelyre a Vadgesztenye cukrászda 

meglepetés tortával készül. Emellett újabb lehető-
séggel szeretnénk a családokat segíteni és a kupak-
gyűjtést is ösztönözni – mondja a játszóház tulajdo-
nosa. –Március 1-jétől azoknak az újpesti gyerme-
keknek, akik száz kupakot hoznak magukkal, és szü-
leik fél órára befi zetik őket a játszóházba, egy teljes 
óra felhőtlen játékot nyújtunk. Reméljük, hogy ezzel 
sokaknak kedvet csinálunk, és csatlakoznak a gyűj-
téshez – beszél felajánlásukról Szombati Erzsébet.

Mint ismert, a kupakokkal idén a tizenkét éves 
Nórit, a mozgáskorlátozott kislányt segíthetik az új-
pestiek. Az összegyűjtött kupakokból befolyó összeg-
ből mozgását javító terápiáit és a tanulását segítő új 
laptop vásárlását segíti az Újpesti Cseriti. (További ku-
pakgyűjtő pontok: www.ujpest.hu)  G.R.

A Maki Játszóház címe: IV., Attila u. 156-158.

Aranyérem 
és bogárnéző
Dr. Kriska György lokálpatrióta új-
pesti természettudós, a Helytör-
téneti Értesítő szerzője, Újpest ter-
mészeti értékeinek kutatója. Tudo-
mányos monográfi ája már a harma-
dik nyelven jelent meg, nemrégiben 
Mestertanár Aranyéremmel díjazták.

A Mestertanár Aranyérem az egyetemi oktatók 
egyik legjelentősebb díja, hiszen a minőségi fel-
sőoktatásért kifejtett munkásságuk méltányolá-
sára hozta létre az Országos Tudományos Diák-
köri Tanács 1997-ben. Azóta kétévente egy al-
kalommal osztják ki az aranyérmet az arra érde-
mes tanároknak a MTA dísztermében.

– Valójában a tehetséggondozást díjazzák ez-
zel az elismeréssel. Szerencsére minden egyete-
men sok tehetséges kutató diák dolgozik, az ő 
munkájukat, kutatásaikat segítik, irányítják a 
mestertanárok. A díj szempontjából is fontos, 
hogy tanárnak és diákjának legyenek olyan kö-
zös tudományos publikációi, amelyek nívós kül-
földi szaklapokban jelennek meg – mondja az 
ELTE TTK adjunktusa, akinek ugyanolyan fon-
tos a tanári és a kutatói tevékenysége is. Monog-
ráfi ája a közép-európai édesvízi gerinctelenek-
ről már magyarul, németül és angolul is megje-
lent. – A könyv 2008-ban jelent meg magyarul, 
és mindössze három hónap alatt elfogyott az 
összes példány, így a következő évben újra kiad-
ták, és ugyanakkor megjelent a némileg bővített 
német verzió is, majd tavaly az angol fordítás. 
Abban, hogy ez létrejöhetett, a szakmaiságán túl 
komoly szerepet játszott a könyv illusztrálása is. 
Vektorgrafi kus ábrák, képek színesítik a köny-
vet, és ezek az oktatást könnyítő, komplex meg-
közelítést tesznek lehetővé. És még egy digitális 
melléklet is letölthető hozzá – mesél könyvéről 
dr. Kriska György, aki az MTA Ökológiai Központ 
tudományos főmunkatársaként is ismert.

A kutatáson és az egyetemi szintű oktatáson 
túl a gyerekek érdeklődését is igyekszik felkelteni a 
biológia iránt: társszerzőként jegyzi a Bogárnézős 
vizsgálatok – Növényvilág című könyvet, amely – 
az önkormányzat segítségével – eljutott újpesti 
óvodákba, iskolákba is. – Meggyőződésem, hogy 
a természetismeretet gyakorlatközpontúan kell 
oktatni. Ez a könyv áttekinti a növényvilágot, de 
alapvetően sok gyakorlati vizsgálatból áll. Egy egy-
szerű, mégis különleges eszköz használatára épít. 
Ez a háromnézetű bogárnéző. A természet kevés-
bé ismert makrovilágába ad betekintést. Felkeltjük 
a gyerekek érdeklődését, hiszen belőlük lehetnek a 
jövő kutatói vagy legalábbis a természetet szerető 
felnőttek – fűzi hozzá. J. M.







Tisztelt Újpestiek!
A 2014-es országgyűlési választás-
ra kopogtatócédula (hivatalos 

nevén ajánlószelvény) helyett ajánlóíven 
ajánlhatunk jelöltet. Amennyiben dr. 
Hollósi Antal Fidesz–KDNP országgyűlési 
képviselőjelöltjére alá szeretnék írni, kérjük, 
látogasson be személyesen irodánkba: 1042 
Bp., Árpád út 56. (I. emeleten az udvarban) 
hétköznap 8–20 óra között. Tel.: 369-0905

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők március 3-án, 
hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvise-
lők március 3-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-0905. Jókay 
Attila, Koronka Lajos önkormányzati képvi-
selők március 10-én, hétfőn 17-től 18 óráig, 
Bartók Béla önkormányzati képviselő már-
cius 11-én, kedden 18-tól 19 óráig tart foga-
dóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 
369-0905. Dr. Szabó Béla önkormányzati kép-
viselő március 24-én, hétfőn 18-19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. 

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 működhessünk 
együtt! Címünk: 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

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati kép-
viselő, frakcióvezető (KDNP) min-

den hónap első hétfőjén, 18 órától 19 
óráig tart fogadóórát az Újpesti Kulturális 
Központ Lóverseny téri Közösségi Házában 
(IV., Lóverseny tér 6.)

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő – Újpest Lehet Más a Politika
Tel.: 06-20 390-0566. Újpesti LMP-iroda, 1041 
István út 22., a Főposta mellett. Fogadóóra: 
Ne Ön jöjjön, hívásra én megyek el Önhöz! 

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-
7830-as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköz-
nap 14-től 17 óráig hívható – bármikor; 
Szabó Gábor önkormányzati képviselő 
előzetes telefonon történt egyeztetés alap-
ján – a 06-1 369-4205-ös telefonszámon, 
hétköznap 14-től 17 óráig hívható – a 
megbeszéltek szerint, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első és második szer-
dáján 17 órától – előzetes bejelentkezés 
alapján a 06-20 466-8576-os telefonszá-
mon – tart fogadóórát az Újpesti Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Gimnáziumban (1046 Budapest, Bőrfestő 
u. 5–9.).

JUBILEUMI „KI MIT TUD?” – GÁLAMŰSOR
Február 28-án, pénteken 15 órától ünne-
peljük a „Ki mit tud?”rendezvénysorozat 
10. jubileumi évfordulóját, gálaműsorral 
az Ady Endre Művelődési Házban (IV., 
Tavasz u. 4.), amelyre szeretettel várjuk 
Önöket! A rendezvényre jegyeket kell igé-

nyelni, hétköznap 14 és 17 óra között a IV. 
ker. Nádor u. 1.-ben, a kerületi MSZP-
frakcióirodán.
 Kiss Péter országgyűlési képviselő 

KÖSZÖNTJÜK A HÖLGYEKET!
Szeretettel meghívjuk hagyományos nőna-
pi műsoros délutánunkra, március 6-án, 
csütörtökön 15 órára az Ady Endre 
Művelődési Házba (IV., Tavasz u. 4.)! A ren-
dezvényre jegyeket kell igényelni, munka-
napokon 14 és 17 óra között a Nádor u. 
1-ben, a kerületi MSZP frakcióirodán. A 
rendezvény védnökei: Kiss Péter ország-
gyűlési képviselő és dr. Trippon Norbert 
kerületi elnök.

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
 Szervezete

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormány-
zati képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormány-

zati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló 
u. 42–44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 
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Új bemutatóval,
színházi bérlettel várja 
Önt az Újpest Színház 
AZ ELŐADÁSOK
Az Újpest Színház új bemutatója: 2014. március 14-
én 19 órakor Pozsgai Zsolt–Dózsa László: A megle-
petés. Zenés színmű, amely megtekinthető az Újpest 
Színház-bérlet 2. előadásában is, 
2014. április 12-én 19 órai kez-
dettel.

ÚJPEST SZÍNHÁZ 
– TAVASZI BÉRLET, 
INFORMÁCIÓK
Már vásárolható az 
Újpest Színház-bérlet. 
Négy előadás tekinthető 
meg márciustól júniusig 
havonta egy szombat es-
tén. Bérletek rendelhetők 

személyesen az Ady Endre Művelődési Házban vagy a 
06-1 231-6000-es telefonszámon. A bérlet ára: 1–9. sor 
8000 Ft; 10–15. sor 7000 Ft. Az előadásokra jegyek is 
válthatók, jegyár: 2200 Ft és 2500 Ft.

A MŰSOR
Március 1-jén, 19 órakor Vajda Panni: Szerelmek az 
égből. Romantikus vígjáték. A Spirit Színház vendég-

előadása
Április 12-én 19 órakor Pozsgai 

Zsolt–Dózsa László: A megle-
petés. Zenés színmű. Az Új-

pest Színház saját produk-
ciója (képünkön)

Május – egyeztetés alatt. 
A Karinthy Színház vendég-
előadása
Június 7-én 19 órakor 
Noël Coward: Mézeshe-

tek. Vígjáték. A Turay Ida 
Színház vendégelőadása
Várja Önt az Ady End-
re Művelődési Ház – Új-

pest Színház!

MEGHÍVÓ
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Ön-
kormányzatának nevében tisztelettel 
meghívom az olasz származású festő-
művész, Pállya Celesztin, Újpest díszpol-
gára (Genova, 1864. március 9. – Buda-
pest, 1948. január 15.) születésének 150. 

évfordulója alkalmából rendezett meg-
emlékezésre.

Időpont: 2014. március 7., péntek, 
12 óra. Helyszín: Megyeri temető (IV., 
Megyeri út 49.), 16-os parcella, 63. sír.

Emlékezzünk méltóképpen a művész-
re, Benczúr Gyula tanítványára, aki részt 

vett Feszty Árpád körképének, a Magya-
rok bejövetelének megalkotásában, és Új-
pestet lakóhelyül választva városunk hír-
nevét öregbítette. A megemlékezésre vár-
juk családjával, barátaival, ismerőseivel!

Wintermantel Zsolt 
Újpest polgármestere
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De miképpen? Hát így: a Hattyúdal Keleti Márton 
klasszikus fi lmopusa 1963-ból, amelyben olyan szí-
nészlegendákat láthatunk, mint a főszereplő Páger 
Antal, továbbá Várkonyi Zoltán, Szirtes Ádám, Kiss 
Manyi, Sztankay István, Gobbi Hilda és a többi nagy-
ság, akiket hely hiányában nem tudunk felsorolni. A 
József Attila Színház igazgatója, Nemcsák Károly el-
határozta, hogy műsorra tűzi a fi lm színpadi változa-
tát Verebes István rendezésében. Eddig tán érthető, 
de hogy jön ide a Republic? – kérdezheti most jog-
gal az olvasó. 

– Sajnos a Hattyúdal jogtulajdonosai irreális ösz-
szeget kértek a jogokért. Felvetettem ezt a problé-
mát Verebes Istvánnak, aki már régóta gondolkodott 
azon, hogy miként tudná a Republic dalait belesző-
ni egy színházi előadásba. Verebes hazament Zalába, 
egy hét alatt átírta a darab szövegét, és beleszőtte a 
Republic zenéjét. Ami elképesztő, hogy olyan érzése 
van az embernek, mintha direkt ebbe az előadásba 
írták volna a számokat. Ráadásul a zenekar zenél is a 
darabban – ad választ a teátrum direktora.

Időközben sajnos elhunyt a Republic frontembe-
re, Cipő, így az előadás egyben mementó is az éne-
kesnek, ilyen értelemben is hattyúdal. Mi van még? 
A darabban Tahi Tóth László játssza Páger egyko-
ri fi lmbeli szerepét, Tamburást. De nem Újpesten 
játssza, hiszen a József Attila Színház a XIII. kerület-
ben van! – jöhet újfent az ellenvetés. Na, igen, de 
a színház február 23-án közönségtalálkozót tartott 
a Polgár Centrumban, Így készült a Hattyúdal cím-
mel – így a replika. 

– Úgy gondolom, hogy mi nemcsak Angyalföld 
színháza vagyunk, hanem a szomszédos kerületek 
színházi igényeit is kiszolgálhatnánk egy bizonyos 
mértékig. Úgyhogy nagyon örülök ennek a közön-

ségtalálkozónak, mert ez egy jó kapcsolat kezdete le-
het a színház és Újpest között – mondja Nemcsák 
Károly.

Viszont mi köze mindehhez a népszerű teleregény 
nyomdászának? Annyi, hogy a József Attila Színház 
igazgatója Vágási Ferit játszotta a Szomszédokban, 
amelyet most újra műsorra tűzött a közszolgálati 
tévé, és amely ma is időszerűnek tűnő problémákat 
tárgyal, csakúgy, mint a Hattyúdal. 

– A Szomszédok az élet örömeivel és gondjaival 
foglalkozott, ezért tűnik ma is aktuálisnak. Ebben a 
sorozatban még színészek játszottak, nem úgy, mint 
a mai szappanoperákban. Sőt, jó színészek. Engem 
nem zavart, hogy összekötöttek Vágási Feri szerepé-
vel, mert sokan emiatt jöttek el megnézni a színház-
ban is – tesz pontot kissé kanyargós gondolatmene-
tünk végére Nemcsák Károly. JUHÁSZ MÁTYÁS

Cyklop-házban karácsony 
előtt nyitott meg a Szent Ist-
ván térre és az István útra 

„tájolt” Központ Bisztró, amely a kor-
társ konyha helyi rajongóit célozza 
meg. Nekik köszönhetően az ínyen-
ceknek nem kell a belvárosig menni-
ük, ha minőségi ételkreációkat ren-
delnének. Az sem mellékes, hogy a 
város szívében kellemes találkozóhely 
létesült. A bisztró mindössze két hó-
napja tart nyitva, ám máris visszajá-

ró vendégei vannak. Sikerüket – a jó 
helykiválasztás mellett – kiváló kony-
hájuk garantálja, amelynek titka az 
improvizáció és a ötletesség.
– Nagyon jó, kreatív szakácscsapa-
tot sikerült összeállítanunk. Tanács-
adó séfünk Gál Zsolt, aki korábban 
több első osztályú éttermet veze-
tett, és immár évek óta irányítja a 
Rosinante Fogadó konyháját. Veze-
tő séfünk, Petrovszki Norbert meg-
fordult az Apetitóban, hat évadon 

keresztül a Sziget Backstage luxus-
éttermében, de a Mix étteremben 
Nicolas Delgado keze alatt is dolgo-
zott – mesél a Központ Bisztró hát-
tércsapatáról Galajda Péter üzlettu-
lajdonos.

Étlapjukon a hagyományos magyar 
és a könnyebb franciás ízek egyaránt 
megtalálhatóak. A Központ Bisztró 
kézműves sörei mellett jóféle boro-
kat, házi szörpöket, limonádékat, ká-
vékülönlegességeket is kínál vendége-

inek. Nem csoda, hogy szívesen jön-
nek ide az újpestiek.

– Az a célunk, hogy központi talál-
kozóhely legyünk, ahová be tudnak 
ülni barátnők egy kapucsínóra, üzlet-
felek egy-egy ebédre, családok egy va-
csorára, baráti társaságok sörözésre, 
koktélozásra. Hozzánk akár csak egy 
kávéra is érdemes betérni, szívesen lá-
tott vendég az is, aki csak megpihenni 
szeretne – foglalja össze Galajda Pé-
ter. G. R.

Találkozóhely a város szívében

Hagyomány és megújulás         
A Szent István tér rehabilitációjának részeként az el-
múlt év végére újult meg önkormányzati támogatással 
a Cyklop-ház homlokzata. A patinás épület évtizedek 
óta megtalálható közkedvelt üzletei mellett, amelyeket 
lapunkban már bemutattuk, december közepén meg-
nyitott a Központ Bisztró, amely a ma nagyon elterjedt 
étterem-kávézó vonalat képviseli.

A

A Hattyúdaltól a Szomszédokig
Hattyúdal, Páger Antal, Tahi Tóth László, Republic együttes, József Attila Szín-
ház, Újpest és Vágási Ferenc nyomdász. A látszat ellenére van logikája e fur-
csának tetsző felsorolásnak.

Közönségtalálkozón a Hattyúdal szereplőivel 

Nemcsák Károly szín-
művész, a József Attila 

színház igazgatója



12 M o z a i k

Főszerepben a humor

Újpesten kezdődik az 
Exit Cirkusz turnéja
A hagyományoknak megfelelően ismét Újpesten tartja 
országos turné előtti bemutatóját az Exit Cirkusz, amely 
a családok minden tagja számára igazi parádés, látvá-
nyos, lélegzetelállító műsorszámokat, önfeledt kikap-
csolódást és nevetést ígér Exit Faktor című szórakozta-
tó műsorával.

Varga Zalán aljegyző a jelenlévőket biztosította arról, 
hogy az együttműködésnek nincsen (anyagi) akadá-
lya, emellett jelezte, amennyiben szükséges, kérnek is 
segítséget az együttműködésben részt vevőktől. 

Szenderák Attila, az Újpesti Polgárőrség és Ön-
kéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület elnökhelyette-
se a megbeszélés fő témáját jelentő szemetelés kap-
csán a mobil térfi gyelő eszközök jelentőségét, el-
helyezésük lehetőségét vetette fel, egyben kiemel-
te: egy vonatkozó jogszabály lehetővé teszi, hogy a 
polgárőrök az élő, azaz a nem rögzített kameraké-
pet fi gyeljék, így ki lehetne szúrni, kik hordanak sze-
metet a Farkaserdőbe.

Cserna Sándor közbiztonsági referens ezzel kap-
csolatban megjegyezte, a hulladékok között szinte 
szó szerint minden megtalálható. Szerinte az erdő-
be nehéz lenne áramot vinni, azonban a behajtásra 
szolgáló sorompók bezárásával visszaszorítható len-
ne a hulladék kiszórása.

Garamszegi Andrea, a közterület-felügyelet osz-
tályvezetője amellett, hogy köszönetet mondott a 
rendőrségnek a közös járőrszolgálatban való együtt-
működésért, azt mondta, a szemetelés megfékezé-
sére folytatják korábban megkezdett akcióikat. 

Hafner Sándor, az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr 
Egyesület elnöke szerint a szemét vonzza a szeme-
tet, s ezért is szükség van visszaszorítására. Pataki 
Gábor, az Állatvédelmi Járőrszolgálat vezetője a kö-
zös együttműködés egy másik összefüggésében, az 
állatvédelem kapcsán arról beszélt, hogy működé-
sük óta hetven (!) százalékkal kevesebb kóbor állat 
kerül az Illatos úti telepre, a kutyák csipezési aránya 
kilencven százalék feletti. Négy autóval dolgoznak, 
de ezek csak élő állat szállítására alkalmasak, tete-
met nem vihetnek el – tette hozzá. 

Nagy Imre százados, a rendészeti osztály vezetője 
rendőrségi szemszögből azt mondta, hangsúlyt fektet-
nek a közterület-felügyelettel közös szolgálatra. A kol-

légák oktatása folyamatos, rendészeti vezetőként pe-
dig maga is úgy látja, kevesebb a kóbor állat Újpesten.

Végezetül dr. Terdik Tamás, Újpest rendőrkapitá-
nya úgy összegzett: 

– Önmagunkban nincs eredmény. Szükség 
van a Városgondnokságra, a rendőrségre és me-
zőőrökre – mondta, hozzátéve, hogy utóbbiak-
kal ő fogja felvenni a kapcsolatot, és szükség ese-
tén lovas rendőröket is tud hívni. A rendőrkapi-
tány elmondta, lakossági fórumot szeretne tartani 
Káposztásmegyeren, ezúttal a szemetelés témakör-
ében. M. ORBÁN ANDRÁS

Összefogás a szemetelés megfékezéséért
Együttműködési és egyeztető fórumot tartottak a rendőrségen a közterü-
let-felügyelet, a két újpesti polgárőrszervezet, az Állatvédelmi Járőrszolgálat, 
valamint a Polgármesteri Hivatal több dolgozójának részvételével az újpesti 
rendőrkapitányságon február 19-én. A központi téma a Farkaserdő környé-
kén tapasztalható szemetelés megfékezése volt, amelyhez már közvetlenül az 
egyeztetés után megkezdték a stratégia kidolgozását.

Amár jól ismert helyen, a 
káposztásmegyeri Bőrön-
dös utcai szabad területen 

vert sátrat ezúttal is az Exit Cirkusz, 
amelynek előadásaira március 5–9. 
között, fűthető nézőtérrel várják az 
újpestieket.

– Tavaly kínai akrobaták jelentették 
előadásaink szenzációját, most pedig 
felvonultatják a cirkuszművészet honi 
sztárjait és legújabb produkcióit. Mű-
soruk középpontjában a humor áll. A 
kicsik és nagyok örök kedvence, a bo-

hóc mellett ezúttal két humoros-akro-
batikus műsorszám is színesíti a kíná-
latot – mesél az idei előadásról Picard 
Vilmos, a több száz éves cirkuszdinasz-
tia leszármazottja, az Exit igazgatója. 

Mint mondja, a humor mellett a 
tőlük megszokott izgalmas légtor-
nász- és lábzsonglőr-mutatványok-
nak, a kézegyensúlyozó-művésznek és 
a Nemzetközi Cirkuszfesztivál díjnyer-
tes állatprodukcióinak – makákóknak 
és rézus majmoknak, indiai futóka-
csáknak, a világ legkisebb idomított 

csivaváinak, amerikai törpemalacok-
nak, holland törpekecskéknek – is 
tapsolhat a nagyérdemű. 

– Az Exit Cirkusz családbarát akció-
jában – a korábbi évekhez hasonlóan 
– a nyitónapon, szerdán minden be-
lépőt 1500 forintért kínálunk. A többi 
napokon a „kettőt fi zet, hármat kap”-
kupon érvényes. 

– Cirkuszunk ebben az évben is 
négyszáz ingyenes belépőt ajánlott 

fel a hátrányos helyzetű újpesti gyer-
mekek számára, remélve, hogy ennek 
segítségével ők is kiszakadhatnak a 
szürke hétköznapokból – teszi hozzá 
Picard Vilmos.

A cirkusz előadásai szerdán, csütör-
tökön, pénteken 18 órakor, szomba-
ton 15 és 18 órakor, vasárnap 11 és 15 
órakor várják a közönséget a megszo-
kott szlogen jegyében: EXIT Cirkusz – 
kijárat a mindennapokból! G. R.

Az Exit Cirkusz sztárjai

A Városgondnokság folyamatosan takarítja az erdőt



Újpestet két sportoló kép-
viselte Szocsiban, a téli 
olimpián. Heidum Berna-
dett és Knoch Viktor rö-
vidpályás gyorskorcsolyá-
zó lépett jégre és hajtott 
a minél jobb eredményért. 
Az UTE korisa, Knoch Vik-
tor a negyeddöntőig ju-
tott a férfi ak 500 méteres 
versenyében, szégyenke-
zésre nincs oka, a tizenket-
tedik helyen végzett. 

– Érzek magamban még egy olimpiát, 
de a prioritások megváltoznak a követ-
kező másfél-két évben – mondta a 24 
esztendős versenyző, aki nyolc éve To-
rinóban 1500 méteren ötödik lett, ez-
zel akkor 26 év után Magyarország leg-
jobb helyezését érte el a téli játékokon.

A közeljövővel kapcsolatban meg-
jegyezte, hogy most hosszabb pihe-
nő következik számára, mert a szak-
mai stábbal egyeztetve a márciusi vi-
lágbajnokságot kihagyja, azon ugyan-
is elsősorban olyan versenyzők indul-
nak, akik nem szerepeltek az olimpián.

Heidum Bernadett több számban is 
rajthoz állt, egyéniben azonban nem 
sikerült a bravúr, a pontszerzés. A vál-
tóban némileg kárpótolta magát, hi-
szen 3000 méteren – némi szerencsével 
– a hatodik helyen végzett a Heidum 
Bernadett, Lajtos Szandra, Keszler And-
rea, Kónya Zsófi a alkotta négyes.

– Annak ellenére, hogy a hato-
dik helyet elfogadtam volna a ver-
seny előtt, most mégis csalódott va-

gyok. 1000 méteren az egyéniben ki-
zártak, a váltóban pedig csak három-
szor került rám sor, úgy érzem, sok 
maradt bennem – nyilatkozta Berni 
a futam után. – Azért fáj különösen 
a váltó, mert a táv első felében elké-
pesztően jól mentünk, ez most újra 
az a csapat volt, amelyik az Európa-
bajnokságon és az Universiadén is jól 
szerepelt. Gyorsan hozzáteszem, hogy 
nem az összetételére gondolok, csak 
arra, hogy nagyon együtt voltunk, és 
mindenki a maximumot hozta. Szan-
di és Zsófi  is fantasztikusakat előzött, 
bravúrosan tartotta meg a pozíciót. 
Andi hihetetlen jól rajtolt, borzasztó-
an sajnálom, ami történt vele, de short 
trackben bármi előfordulhat. Ameny-
nyire tudom, leért a bal korcsolyája a 
kanyarban, és ez lett a vesztünk. Hihe-
tetlenül bosszantó, mert tele voltunk 
energiával, úgy éreztem, bőven van 
annyi erőm, hogy egy jó hajrával meg-
nyerjük a futamot – értékelt Heidum 
Bernadett. gégé
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Január 21-én nyitotta meg 
a kapuit a Madárfészek 
Ökölvívó Akadémia Újpes-
ten, az év legfontosabb ha-
zai versenyén máris ring-
be lépett egyik legtehetsé-
gesebb bokszolójuk. Az 58. 
alkalommal megrendezett 
Bocskai István-emlékverse-
nyen Szőrös Márk a harma-
dik helyen végzett.

A versenyen a magyarok kiválóan szere-
peltek, és a megszerzett 11 éremhez im-
már a Madárfészek Ökölvívó Akadémia 
is hozzájárult. Erdei Zsolt, a többszörös 
profi  világbajnok biztos abban, hogy az 
érem ösztönzőleg hat Márk és a többi 
akadémista további teljesítményére. 

– Noha érmet szereztem az egyik 
legerősebb nemzetközi versenyen, 
mégsem vagyok teljesen elégedett – 
mondta a tehetséges ökölvívó. – Töb-
bet vártam magamtól, de úgy érzem, 
nemcsak rajtam múlt, hogy nem ke-
rültem be a döntőbe. Persze, már nem 

siránkozom a dolgon, a munkás hét-
köznapokon még többet kell dolgoz-
nom azért, hogy eredményes ökölvívó 
váljon belőlem. 

Márk már a felnőttválogatott ke-
ret tagja, de sajnos a legutóbbi Euró-
pa-bajnokságon még nem léphetett a 
szorítóba, ugyanis fi atal kora miatt a 
nemzetközi szövetség nem adott in-
dulási engedélyt számára.

– A kontinensviadal egyelőre ki-
maradt az életemből, de a nemzetkö-
zi versenyeken elért eredményeim kár-
pótoltak. Annak pedig kimondottan 
örülök, hogy a kubai edzőtáborban és 
az akadémián elvégzett meló kezd lát-
szódni a ringben is – jelentette ki Sző-
rös Márk. (gg)

Az UTE Baráti Kör szervezésében Legendák a Károlyiban címmel közönségta-
lálkozóra került sor két egykori újpesti labdarúgó főszereplésével. Az olimpi-
ai bajnok Nagy László és az ezüstcipős Fekete László látogatott el az iskolába.

Az újjáalakult baráti kör sokat tesz azért, hogy a szurkolók és az újpesti klub 
ismét egymásra találjanak. A rajongók megismerhessék a nagy múltú egyesü-
let bajnokait, a sok dicsőséget szerző régieket és napjaink lila-fehér sportolóit. 

Szépszámú érdeklődő hallgatta meg a Károlyi-iskolában a két fantasztikus lab-
darúgó történeteit, több olyan titokra is fény derült, amelyet eddig még nem is-
merhetett a publikum. Az iskolásévekről, a csapatról, a sikerekről, a csínytevé-
sekről esett szó, természetesen úgy, hogy mindig a foci volt a középpontban.

A közönség jókat derült a történetek hallatán, észre sem vették, hogy elsza-
ladt az idő, és már csak az ajándékozás maradt hátra. Nagy Lászlónak és Feke-
te Lászlónak Wintermantel Zsolt polgármester és dr. Hollósi Antal országgyűlési 
képviselő köszönte meg a vidám, érdekes beszélgetést.

De ezzel még nem ért véget a program, ugyanis az iskola tornatermében már 
készülődtek a focicsapatok. A lila-fehér öregfi úk az újpesti diákokból verbuvált 
válogatottat várták egy barátságos mérkőzésre. A meccsen jól kezdtek a fi atalok, 
többször is megtréfálták Szlezák Zoltánékat, vezettek is egy rövid ideig, de végül 
a rutin és a nagyobb tudás előtt meg kellett hajolniuk. A találkozót az öregfi úk 
nyerték 9-7 arányban.  GG

Heidum pontszerző 
lett, mégis csalódott

Szőrös Márk érmet 
tett a fészekbe

Legendák a Károlyiban



In gat lan el adó
� Újpesten családi ház eladó. 400 m2-es telek, ház 
80 m2-es, melléképület 20 m2-es, 3 szobás. I.á.: 22 M 
Ft, tel.: 06-70 318-6359

� Nógrádon gyönyörű panorámás, faházas nyara-
ló 3,9 M Ft-ért eladó. A ház szigetelt, víz bevezet-
ve, és másfél szobás. Két éve lett teljesen felújítva 
és átalakítva, e-mail: tamaskovacs1@chello.hu; tel.: 
06-30 465-1543

� Újpesten, központhoz közel 38 m2-es, 1 szobás, 
kádas fürdőszobás, I. emeleti téglaépítésű, gázkon-
vektor fűtésű, vízórás öröklakás eladó. I.á.: 7,1 M Ft, 
tel.: 06-20 204-5805

� Újpesten 105 m2-es, egyszintes, világos, 3 
szoba+amerikai konyhás, nappalis, teljesen felújí-
tott, dupla komfortos, cirkós, szép ház sok extrá-
val, csendes környéken, 390 m2-es, parkosított kert-
tel eladó. I.á.: 33,9 M Ft. Hétvégén is hívható! Tel.: 
06-30 845-9029

� Újpesten Árpád út 63–65. szám alatt IV/25-ös la-
kás, 45 m2-es, új tulajdonost keres, lift nincs, azonnal 
költözhető. Ár: megegyezés szerint; tel.: 06-1 389-2069

Ingatlant vesz
� Magánszemély másfél szobás, erkélyes, I–II–III. 
emeletig lakást venne. Újpesten, 7 M Ft-ig, tel.: 06-
70 205-1720 

Oktatás
� Óvodai dajka-, illetve pedagógiai és család-
segítő vizsgára felkészítés márciustól Budapes-
ten. 80 000/160 000 Ft vizsgadíjjal. Részletfize-
tés. Tel.: 06-70 392-8943; 06-30 637-4083

� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

� Matematika-, fizika-, informatika korrepetálást vál-
lal matematikatanár szakos egyetemi hallgató. Házhoz 
megyek, e-mail: matek@zrob.hu; tel.: 06-30 572-7416

Régiség
� Almási Katalin vásárol magas áron készpénzért 
bútorokat, festményeket, karórát, zsebórát, falió-
rát, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárt, 
könyveket, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsu-
kat, borostyánt, ezüstöt, ékszert, mindenféle régi 
tárgyat. Teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással hét-
végén is! Tel.: 06-30 308-9148

Szolgáltatás
� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-
fajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szere-
lést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, har-
monikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, 
karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászá-
rók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakí-
tását vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss 
Ernő, tel.: 06-30 447-4853

� Villanyszerelési munkákat vállalok. Biztosíték-
táblák, kapcsolók, konnektorok, csillárok és tűzhe-
lyek bekötése. 25 éve Újpesten. Tel.: 06-20 959-7581

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások, megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, 
tel.: 06-30 219-1624
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� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, keríté-
sek, erkélyek felújítását, beépítését vállalom. 
Épületgépészeti munkákat társasházaknak is, 
tel.: 360-0035, 06-30 975-2315

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

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

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyha-
bútorok, irodabútorok stb. méretre gyártása a 
legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 
13 800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 
06-30 368-1354

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa- és 
műanyag ablakok-ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, szigetelését 1 év ga-
ranciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. 
Tel.: 06-70 550-0269

Pedikűr
� Szakképzett pedikűrős várja kedves ven-
dégeit kellemes környezetben, többéves ta-
pasztalattal. Gyógypedikűr: tyúkszemkisze-
dés, benőtt köröm. Esztétikai: díszítés, lakko-
zás, ajándék talpmasszázs. Időseket Újpesten 
külön díjazás nélkül hozom, viszem. Mindezt: 
3600 Ft-ért. Tel.: 06-20 265-5732

Az ajánlat a Budapest, 1044, Külső Váci út 94-98 és a Budapest, 1045, Árpád út 183-185. szám alatti éttermekben 
visszavonásig érvényes. Az ajánlat más kedvezményekkel nem vonható össze.

Kettőt egy áráért!
Mindennap 

6-tól 10.30-igSzalámis toast

Sajtos toast

Sonkás toast

Baconös toast

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a Budapest IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: 
hétfőn, szerdán, 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

Kereskedelmi egyesület OKJ 
tanfolyamokat indít Újpest 

Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző
Tel.: 06-20-951-3357

„A természetesség legyen mindenki számára elérhető!”

Hároméves a Biohair Hajvágószalon 
az újpesti Stop Shop-ban

A szalon ehhez is tartja magát, hiszen mind a 
termékek, mind a szolgáltatások igazán jó mi-
nőséget képviselnek és nem utolsó sorban az 
árak az átlagos hazai pénztárcákhoz mértek. 
Egy komplett frizura (mosás, vágás, kefés beszá-
rítás), rövid hajú hölgyeknek mindössze 2760 
Ft-ba kerül, hosszú haj esetén pedig 3150 Ft-ba. 
Természetesen gyermekek és férfi ak frizuráját is 
minden igényt kielégítően készítik el.  

A BioHair Hajvágószalonban kizárólag termé-
szetes anyagokkal dolgoznak. A készítmények 
természetes, tiszta növényi és aromaterápiás ösz-
szetevőket tartalmaznak, melyekkel a fodrászok 

az adott hajtípusnak megfelelő ápolást nyújtják. 
A siker egyik kulcsa a jól képzett szakembergárda, minden BioHair Hajvágó szalonban 

dolgozó fodrász rendszeres képzést kap a franchise hálózat központjában.
 Hosszú nyitva tartással, hétvégén is, kellemes környezetben várják vendégeiket. Beje-

lentkezés nélkül fogadják a vendégeket, ennek ellenére, a várakozási idő minimális. Az itt 
dolgozó fodrászok precízen, gyorsan, professzionálisan végzik munkájukat. 

A szalon időről időre különféle akciókkal várja vendégeit az állandó, kedvezményes szolgál-
tatások mellett. Visszajáró vendégeknek érdemes Biohair Klubkártyát igényelni. Ezzel a plasz-
tik pontgyűjtő kártyával kedvezményeket és plusz szolgáltatásokat biztosítanak mindenkinek.

A fodrászat mellett idén került bevezetésre az Ötcsillagos Módszer, ami egy speciális test-
kezelés, tulajdonképpen szike nélküli, tartós alakformálás. Aki szeretne megszabadulni ma-
kacs zsírpárnáitól, illetve cellulit mentes, sima és selymes bőrre vágyik a legjobb helyen jár. 

(Információ: caribstudio.freewb.hu/otcsillagos-modszer)
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Az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok 

kultikus hely, az újpestiek nép-

szerű találkozási helye. Az egyik 

legjobban működő, életteli fővá-

rosi piac. Az újpestiek széles kör-

ben ismert piacának várható új-

donságairól, akcióiról Práger Fe-

renccel, a piac vezetőjével be-

szélgettünk. 

– A piac fő erőssége az őster-
melők és a kereskedők együttélése. 
A piacvezetés és a kereskedők kü-
lönböző ételbemutatói és ételkós-
tolói évek óta nagyon sok érdeklő-
dőt vonzanak. Idetartozik például 
a lecsófesztivál vagy a Márton-na-

pi libanap, de a tél végét jelző Far-
sangfarki Fánkfesztivál is. A keres-
kedők rendszeresen ajánlanak fel 
terményeket is a rászoruló újpesti-
ek javára. E közkedvelt és látványos 
programok mellett márciusban a 
piac az önkormányzattal együtt-
működve egy új, minden bizony-
nyal népszerű és a vásárlók számá-
ra megtakarítást jelentő rendszeres 
akciót indít. 

Minden hét keddjén vagy szer-

dáján, az Újpesti Piacnapon egy-

egy piaci kereskedő nagyon ked-

vezményes, mondhatni döm-

pingáron kínálja termékeit. Az 

első akció keretében március 

4-én, kedden a Vértes Ázsió Bt. 

(képünkön) a boltjában minden 

sertéstőkehúst 1100 Ft/kg áron 

kínál. A kedvezményes vásár reg-

gel 7 órakor indul, és a készlet 

erejéig tart. Azt tudom ajánla-

ni minden kedves vásárlónknak, 

hogy jöjjenek el, és keressék az 

akciós zászlót, mert megéri!

– A többi kereskedőt is bevonják 
az akcióba?

– Minden hónap utolsó hetének 
keddjén vagy szerdáján a piac egy 
általános, 10 százalékos kedvez-
ménnyel várja a vásárlókat, amely-

ben minden kereskedő részt vesz. 
Az eligazodásban a tervek szerint 
kis zászlócskák segítenek majd. En-
nek részleteiről a későbbiekben tá-
jékoztatjuk az újpestieket.

ÚJPESTI PIACNAP – MEGÉRI!

Március 4-én, kedden 7 órától a 
Vértes Ázsió Bt. boltjában minden 
sertéstőkehús 1100 Ft/kg!
A bolt a Lipóti Pékség mellett ta-
lálható.
Keresse az akciós zászlót!
Az akció a készlet erejéig tart.
Újpesti Piac – friss, olcsó, közeli!

Újpesti Piacnap a vásárlókért

A tavaszt jelzi a Piac-Placc is 
A lakosság kérésére tavaly év eleje óta szombatonként Piac-Placc működik a Duna sétá-
nyon, amely rövid idő alatt rendkívül népszerűvé és látogatottá vált. A kezdeményezés 
az Újpesti Párbeszédben is többek által m-egemlített kérésnek tett eleget. A Piac-Placc a 
reméltnél is nagyobb sikert aratott. Így a téli pihenő után a tavasz eljövetelével együtt a 
Piac-Placc újbóli elindítását az árusítók és vásárlók egyaránt várják. Ha az időjárás nem 
szól közbe, március 8-án, szombaton ismét benépesül a Piac-Placc területe, sőt bővül 
az elárusítóhelyek száma. A helyekre már lehet jelentkezni. Minden otthon feleslegessé 
vált apróságot, használati tárgyat eladhatnak az erre vállalkozók, kivéve élelmiszert, vegyi 
árut, virágot vagy élő állatot.

Kérik és köszönik
Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítvány 
kéri támogatásukat a 2014-es évben is.

Amennyiben úgy gondolja, hogy támogatná diák-
jaink országos, illetve nemzetközi versenyeken, fesz-
tiválokon való részvételét, iskolánk hangszerállomá-
nyának, eszközeinek fejlesztését, a zeneiskola ren-
dezvényeit, diákjaink tanulmányait, akkor kérjük, 
nevezze meg alapítványunkat személyi jövedelem-
adója 1 százalékának kedvezményezettjeként.
Adószám: 1813006-1-41. Köszönjük felajánlásukat.

Az alapítvány kuratóriuma

Jótékonysági 
ruhaakció

A Budapest-Káposztás-
megyeri Református Egy-
házközség jótékonysá-
gi ruhaakciót rendez a 
Bőröndös utca 17. szám 
alatti református temp-
lomban március 3-án, 
hétfőn és 4-én, kedden 
10-től 18 óráig. Minden-
kit várnak szeretettel.

Az ÚKTV műsorajánlója 
A Barátunk, az autó című műsorban megtud-
hatják, hogyan működik a menetstabilizátor, 
bemutatjuk a 122 lóerős Seat Leon 1.4 TSI FR-t, 
majd Krizsik Alfonz színész próbálja ki, hogyan 

boldogul a rántópaddal az Autóklub tanpályáján.
Csali című horgászmagazinunkban a Duna újpesti szakaszával is-

merkedünk.  
Konteóban a Djatlov-hágó rejtélyét fejtjük meg, avagy miért halt 

titokzatos kínhalált kilenc fi atal túrázó az Otorten hegyen?
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