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TOVÁBB SZÉPÜL ÚJPEST
A most induló településfejleszté-
si programmal kapcsolatos ter-
vekről, célokról és a városi össze-
fogásról Újpest polgármesterével, 
Wintermantel Zsolttal beszélget-
tünk.  3. oldal

AZ ÚJPESTI CSERITI AJÁNDÉKA  
A magyar kultúra napja, január 22-
e, különleges élmény volt az Újpes-
ti Cseriti által támogatott gyerekek-
nek. A nagyobbak a Nagycirkuszba, 
a kisebbek a Vigadóba látogattak 
el.  2. oldal

KÖNNYŰ AZ ÚJPESTI GAZDIK DOLGA
Az új állatvédelmi törvény a kutyák 
háromévenkénti összesítését írja elő 
az önkormányzatoknak. Újpest ön-
kormányzata az állatorvosi nyilvántar-
tások alapján gyűjtötte össze az ada-
tokat.  7. oldal

LILA-FEHÉR ÖSSZEFOGÁS
Az Újpest szurkolók ismét egyedül-
álló összetartozásukat bizonyítot-
ták. Az UTE és az UTE Baráti Kör 
tagjai decemberben fogtak gyűjtés-
be, hogy adományaikkal gyermek-
kórházakat támogassanak.  4. oldal
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Szavazzunk 
Újpestre!

Az újpesti lakosok most személye-
sen is hozzájárulhatnak a város fej-
lődéséhez a MegSzépülAVárosom 
kezdeményezéssel!  16. oldal
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Miben 
segíthetek?
„Az egyiknek sikerül, a másiknak nem, a sors 
olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek ki-
derül, s a Nap fénylik fenn, a másiknak nem 
jut, csak zivatar.” Ugye ismerős ez a pár sor? 
Hallották már Törőcsik Mari előadásában? 
„Törőcsik minden szava természetes és em-
beri” írja egyik kollégám a tizenkettedik ol-
dalon, a Nemzeti Színház Éjjeli Menedékhely 
című előadása kapcsán a művésznőről. Bár 
ebben a darabban a fent említett dal nem 
hangzik el, mégis, Gorkij 1902-ben írt drá-
májáról akár eszünkbe is juthatna. Az Éjje-
li menedékhely a korabeli orosz társadalom 
perifériájára szorult emberekről szól, mond-
hatni, egy korabeli hajléktalanszállón hoz-
za össze őket nehéz sorsuk. Törőcsik Mari 
játssza Lukát, a központi fi gurát. Maszk és 
báb nélkül, egyszerűen, emberien. 

Van, ami változik, és van, ami nem. Van-
nak és mindig is voltak olyanok, akik önhi-
bájukon kívül kerülnek utcára, lesznek ma-
gányosak és otthontalanok. És olyanok is 
vannak, akik önhibájukból. Belső emberi és 
morális igény (kell, hogy legyen), hogy segít-
sünk a bajbajutottakon. Bármilyen út is ve-
zetett a mélypontig.

Újpest Önkormányzata öt bérlakást aján-
lott fel a fedél nélküliek részére, ezen felül a 
városban három hajléktalanellátó működik, 
ahol mindig van férőhely és a (szintén Új-
pesten működő) Twist Olivér Alapítványhoz 
akkor is lehet jelentkezni, ha éppen nincs 
szabad férőhely.

Sokan gondolják úgy, hogy az államnak, 
önkormányzatnak kötelessége segítenie a 
bajba jutottakon, legyen szó akár szegény-
ségről, akár betegségről. De vajon a köteles-
ség mérlegelésekor mindenki eljutott már 
ahhoz a kérdéshez, hogy nekem, mint ál-
lampolgárnak, a közösség tagjának, nekem, 
mint magánembernek, mekkora a felelőssé-
gem a közös tehervállalásban?  A segítség-
nyújtás nem (csak) jogi kérdés. Nem para-
grafusok határozzák meg. A segítségnyúj-
tás „belső ügy”. Válasz egy egyszerű kérdés-
re: Miben segíthetek? TALLÉR EDINA

Vidám gyereksereg gyűlt össze 
a Fővárosi Nagycirkusz előtt

Az ünnepi műsorban Zoli 
bohócról, a két világháború 
közötti időszak egyik legsi-

keresebb magyar cirkuszmű-
vészéről is megemlékeztek

 A közel háromórás előadáson a magyar cirkuszélet 
legkiemelkedőbb alakjai szórakoztatták a gyerekeket

A Vigadóban Kemény Henrik 
művészetének hagyományaival 

ismerkedtek meg a gyerekek

Mosolyban a bábelőadáson 
sem volt hiány

Valóra vált álmok
A Magyar Kultúra Napja, január 22-e, különleges élmény volt az Újpesti 
Cseriti által támogatott gyerekeknek. A nagyobbak a Magyar Cirkuszcsilla-
gok című előadást nézték meg a Fővárosi Nagycirkuszban. A fi atalabb kor-
osztály az idén százötven éves Vigadóba látogatott, a Szervusztok, pajtikák! 
című bábelőadásra.
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Tervezzük együtt Újpestet!
A Belügyminisztérium szervezésében és fi nanszírozásában megkezdődött az 
Újpesti Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása. A munkába a mi-
nisztérium, a kiválasztott szakmai konzorcium, és az önkormányzat szakem-
berei mellett az újpestiek, a civil és érdekképviseleti szervezetek, a vállalko-
zások és az érdeklődő újpestiek is bekapcsolódhatnak. A tervezés folyama-
táról kérdeztük Wintermantel Zsoltot.

„Az újpestiek 
többségéhez hasonlóan 

én is szeretek úgy tekinteni 
Újpestre, mint egy 

önálló városra, ahol
 minden megtalálható, 

ami a mindennapi 
élethez szükséges.

Mi a lényege az integrált területfejlesztési 
stratégiának? Ez a kifejezés a szakemberek 
számára nyilván sokat mond, de az átlag ha-
landó számára elég érthetetlen.

– Igen, az emberi fülnek szerintem is rémesen 
hangzik, de valójában nagyon fontos és izgalmas 
dolgot takar. Arról van szó, hogy az adott település, 
esetünkben Újpest helyi adottságait, lehetőségeit, 
problémáit, valamint az itt élő emberek, itt műkö-
dő vállalkozások, intézmények és társadalmi szerve-
zetek igényeit fölmérve készítünk egy tervet arról, 
hogy a következő 5-6 évben mely területeken és mi-
lyen jellegű fejlesztéseket kell megvalósítani. Ennek 
a stratégiának a célja az, hogy összehangolja a kü-
lönböző szakterületeket, tehát pl. a gazdaság-
fejlesztés és munkahelyteremtés területét, 
a szociális intézményrendszert, a kör-
nyezeti fejlesztést, a közlekedésfej-
lesztést, a társadalmi célok megva-
lósítását, a kulturális életet. 

Miért tartja fontosnak a terü-
letfejlesztési stratégia közös 
kidolgozását?

– Azzal kezdeném, hogy több szem-
pontból is közös lesz a munka. Egyrészt 
azért mondhatjuk, hogy közös, mert a kor-
mányzat, vagyis a Belügyminisztérium és az újpesti 
városvezetés együttműködésével készül el a terület-
fejlesztési stratégia. A stratégia elkészítésének pénz-
ügyi feltételeit a minisztérium biztosítja, a szakmai 
munkát közösen végezzük. Azokat a célokat, fel-
adatokat fogalmazzuk meg, amelyeket 2020-ig aka-
runk megvalósítani. 

De közös lesz a munka más értelemben is. Ha-
gyományainkhoz méltón bevonjuk a tervezésbe az 
újpesti polgárokat is. Amikor 2010-ben Újpest pol-
gármestere lettem, munkatársaimmal tisztáztam, 
hogy a városvezetők legfontosabb feladata közös-
séget építeni. Mert egy város nem építmények, ut-
cák, közművek összessége, hanem a benne élő em-
berek közössége. Ha pedig összetartó, erős közössé-
get akarunk, akkor az embereket minél inkább be 
kell vonni a döntésekbe, a közös jövő alakításába, 
a város ügyeibe, fejlesztésébe. Ha az emberek részt 
vesznek a város jövőjének tervezésében, akkor sok-

kal inkább magukénak ér-
zik a megvalósult eredmé-
nyeket, büszkébbek rájuk 

és jobban meg is becsülik 
azokat. Ezért tettük hagyo-

mánnyá az Újpesti Párbeszé-
det, aminek eredményeit évről 

évre beépítjük a munkánkba. Így va-
lósult meg Újpest első saját uszodája, az SZTK át-
vétele és felújítása, és az elmúlt négy év valameny-
nyi fontos fejlesztése. De nem csak az építkezések, 
felújítások, hanem a közösségi programok is: a Ta-
lálkozzunk többször rendezvényei, vagy az Újpesti 
Cseriti, az Újpest Kártya. Biztos vagyok benne, hogy 
azért szeretik ezeket az újpestiek, mert részt vettek 
a létrehozásukban, az ő igényeik, javaslataik alapján 
születtek.

Ezt a hagyományt folytatjuk, újítjuk meg és széle-
sítjük ki most azzal, hogy az Újpesti Párbeszédet ki-
bővítjük, és egy hosszabb távú városfejlesztési stra-
tégia megalkotásába is bevonjuk az itt élőket: az üz-
leti szektort, a civil szervezeteket, a helyi közéleti 
szereplőket és természetesen az újpesti polgárokat. 
Ez minden eddiginél szélesebb körű, nagyobb sza-
bású Párbeszéd lesz tehát a közös jövőnkről. Arra 
kérek mindenkit, aki fontosnak érzi, hogy aktív sze-
replőjévé váljon a kerületben zajló eseményeknek, 

fejlesztéseknek, hogy vegyen részt a tervezésben, 
mert mi hiszünk abban, hogy a településfejlesztés 
közös ügyünk. Lesz honlap, ahol be lehet kapcso-
lódni a közös gondolkodásba, küldünk levelet és 
kérdőívet is mindenkinek szokás szerint.

Én úgy látom, az újpesti közösség egyre erősebb, 
még tovább erősödött a lokálpatriotizmus, az új-
pesti polgárok öntudatosak és bele akarnak szólni 
a saját sorsuk alakításába, a városuk, hazájuk építé-
sébe. És ez így jó, ettől lesz Újpest egyre sikeresebb 
minden területen. Újpest az itt élő embereké, itt te-
hát annak kell történnie, amit őt akarnak. Ettől az a 
város, ahol szeretünk élni. 

Mely területeken van szükség Ön szerint 
leginkább fejlesztésekre?

– Az újpestiek többségéhez hasonlóan én is sze-
retek úgy tekinteni Újpestre, mint egy önálló város-
ra, ahol minden megtalálható, ami a mindennapi 
élethez szükséges. Nagyon fontosnak tartom a köz-
lekedésfejlesztést – gondolok itt például a Görgey 
útra, aztán a közbiztonság további javítását, a mun-
kahelyteremtést, az egészségügyet, az oktatást, a 
sportolási lehetőségek további szélesítését, a közös-
ségi és kulturális életet, a panelfelújításokat. Hosz-
szasan sorolhatnám még, van tehát teendőnk és 
tervünk bőven. Kíváncsian várom az újpesti polgá-
rok, cégek, szervezetek véleményét, javaslatait, ötle-
teit. Izgalmas munka lesz, és biztos vagyok benne, 
hogy közösen olyan dolgokat tudunk megvalósíta-
ni, amelyekre mindannyian büszkék leszünk.  Ú.N.

Vegyen részt 
a tervezésben!
A Belügyminisztérium szervezésében és fi nan-
szírozásában megkezdődött az Újpesti Integ-
rált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása. 
A stratégia 5-6 éves időtávon jelöli ki az Újpest 
fejlesztését érintő legfontosabb feladatokat. A 
tervek, feladatok és hangsúlyok kialakításában 
kiemelt fontosságú az újpestiek elképzelésinek 
és igényeinek megismerése. A végső terveket 
széleskörű egyeztetés során alakítjuk ki. Ehhez 
kérjük a helyi vállalkozások, civil szervezetek és 
az újpestiek közreműködését.

Várunk mindenkit, aki fontosnak érzi, hogy ak-
tív szereplőjévé váljon az Újpesten zajló esemé-
nyeknek, fejlesztéseknek, vegyen részt a tervezés-
ben! A partneri egyeztetés segítésére az önkor-
mányzat létrehozta  a www.ujpest.hu/stratégia
honlapot, ahol folyamatos tájékoztatatás mel-
lett várjuk az észrevételeket és véleményeket.

ÚJPEST
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

2020



A teremavatón az igazgatónő rö-
vid beszédében üdvözölte a meg-
jelenteket, a sportolókat, a szülő-
ket és nem utolsósorban az önkor-
mányzatot képviselő Bartók Béla 
fi deszes frakcióvezetőt, Szabó Béla 
és Hladony Sándor képviselőket, va-
lamint Fericsán Kálmán tanár urat, 
Újpest sporttörténetének tudorát.

A rövid megnyitót követően a Me-
gyeri Tigrisek apróbb és nagyobb ko-
sarasai azonnal kipróbálták a termet, 
és számolatlanul szórták a kosarakat a 
rögtönzött mérkőzéseken. G.G.

A Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetsége által 2014 au-
gusztusában határozatban elfo-
gadott és támogatott egyesületi 
sportágfejlesztési koncepcióban 
szereplő 35 millió forintos beru-
házást Újpest Önkormányzata 
mintegy 10.5 millió forinttal tá-
mogatta, társasági adóból pedig 
24.5 millió forintot gyűjtött ösz-
sze a Megyeri Tigrisek Kosárlab-
da Klub.

Új tornaterem a százéves iskolában
Századik születésnapját ünnepelte a közelmúltban a Megyeri Úti Általános Iskola. 
Amint azt Hamzáné Szita Ilona igazgatónő elmondta, számtalan ajándékot kapott az 
ünnepelt, amelyek közül a legutóbbit vasárnap adták át. Az iskola felújított tornater-
mét vehetik birtokukba a nebulók, és természetesen az iskolában otthonra talált, Me-
gyeri Tigrisek kosárlabdacsapata.

Lila-fehér összefogás
Az Újpest szurkolók ismét egyedülálló összetartásukról tettek tanúbizony-
ságot. Az UTE és az UTE Baráti Kör tagjai decemberben fogtak gyűjtésbe, 
hogy adományaikkal gyermekkórházakat támogassanak. 

– December elején a Békés megyei Újpest szurkolók fogtak össze elsőként – meséli a kezdeményezés tör-
ténetét Borsche Gábor, az UTE Baráti Kör elnöke. – Az összegyűjtött adományokat azoknak a gyerekek-
nek vitték be a kórházba, akik nem mehettek haza karácsonyra. Nagyon megható volt látni az átadásról 
készült képeket. A Baráti Kör tagjainak én is felvetettem az ötletet és természetesen mindannyian azon-
nal mellém álltak. Elsőként a Madarász utcai Gyermekkórházzal vettük fel a kapcsolatot, ahol azt mond-
ták, gyümölcsre lenne a legnagyobb szükségük.

A lila-fehérek nem tétlenkedtek. Január 22-én több mint ötszáz kiló gyümölcsöt adtak át a gyermek-
kórháznak. A főként narancsból, almából, körtéből, ananászból, kiviből és banánból álló ajándékot spor-
tolóink, az EB-győztes vívó, Mohamed Aida, az olimpiai ezüstérmes Krajnyák Zsuzsanna, valamint a sike-
res ifi  kajakos lányok vitték el a gyerekeknek. 

Az akció folytatódik! Az UTE Baráti Kör várja azok jelentkezését, akik szeretnének segíteni a vidéki gyer-
mekkórházak támogatásában.  D.V.
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Az indokolásban a Kúria kifejtette: a melléklet 
a szabálysértési törvény felhatalmazásán alapul, 
annak keretei között állapíthat meg szabályokat. 
Az indokolás szerint számos közterület esetén 
nem állapítható meg, hogy milyen védett érték 
miatt jelölték ki azokat.

Nagy István alpolgármester 
szerint azonban a közterületi 
életvitelszerű tartózkodás szá-
mos megnyilvánulási formá-
jával szép számmal találkoz-
ni Újpest olyan pontjain, ahol 
sokan megfordulnak.

– Egyes kolóniák tagjai erő-
szakosan kéregetnek az idő-

sektől a piac környékén, szükségüket a templom-
kertben végzik, vagy felajánlják, hogy „vigyáznak” 
az autóra. Jó esetben nem karcolják össze. De saj-
nos magam láttam olyat, hogy valaki a saját vizele-
tében feküdt a padon, később pedig óvodások tele-
pedtek le ugyanott – sorolja a deviáns magatartás-
formákat az alpolgármester. 

Hozzáteszi, az önkormányzat pontosan ezeket a 
közösségi életből kirívó, járványügyileg is kifogásol-
ható viselkedésmintákat fi gyelembe véve alkotott 
rendeletet. A többség szerint ugyanis a deviáns vi-
selkedésformákat valamiképpen szabályozni kell, 
nem beszélve arról, hogy az idősek, gyerekek szá-
mára még ijesztő is lehet, ha ilyennel találkoznak. 

Nagy István emellett rámutat arra is: vannak, 
akik önhibájukon kívül kerültek utcára, és akik haj-

landóak rá, többféle segítséget vehetnek igénybe. 
(Ezek formáiról lásd keretes írásainkat.)

– Az önkormányzatnak jogkövető magatartást 
kell tanúsítania, és amennyiben van rá lehetőség, a 
szabályozást át kell dolgozni, illetve újat alkotni he-
lyette. E nélkül ugyanis nehéz visszaszorítani azt a 
közösségellenes magatartást, ami sem a békés jog-
követők, sem pedig a fedél nélküliek érdekeit nem 
szolgálja – fűzi hozzá.

A Magyar Közlöny keddi számában megjelent 
kúriai határozat szerint a törvényellenesnek minő-
sített pontokat május 31-ével semmisítik meg.

 M. ORBÁN ANDRÁS

BÉRLAKÁS ÉS SZÁLLÓ
Újpest Önkormányzata öt bérlakást ajánlott 
fel a fedél nélküliek részére. Az első tapaszta-
latok kedvezőek, ötből három bérlő probléma-
mentesnek bizonyul, de kettőnek kisebb-na-
gyobb lakbérelmaradása van. Újpesten ezen 
felül három hajléktalanellátó működik, ahol 
mindig van férőhely.

GOND VAN A SZEMLÉLETTEL IS
– Sokan gondolják úgy, hogy az államnak, ön-
kormányzatnak kötelessége segítenie a bajbaju-
tottakon. Azonban jól megfi gyelhető az, hogy 
amíg valakit az utcán látva mindenki együtt 
érző, rögtön megváltozik az emberek hozzáál-
lása, amint személyesen is érintettek lesznek. Jó 
példa erre, ha valahol pékség nyílik, vagy új la-
kók költöznek be, rögtön megszaporodik a be-
jelentések száma – mondja Nagy István. Hozzá-
teszi: a különböző tüntetéseken is rendre azok 
vettek részt, akik nem azokban a városrészek-
ben élnek, ahol a hajléktalanok találhatók.

A SZABÁLYOZÁST MÁSUTT IS BETARTATJÁK
A közterületen történő életvitelszerű lakhatás, 
illetve a deviáns viselkedés szabályozása más or-
szágoktól, köztük Angliától sem idegen. Nagy 
István erre egy példát is kiemel: nemrégiben 
egy bezárt üzlet előtt fekvő férfi t kértek fel a tá-
vozásra, aki ennek nem tett eleget. A kiérkező 
rendőröknek sem volt hajlandó igazolni magát. 
Előállították, amikor is kiderült, hogy nem csu-
pán az adott közterületről, hanem bírósági íté-
lettel az egész városrészből ki van tiltva.

TÖBBFAJTA SEGÍTSÉG
A Twist Olivér Alapítványhoz akkor is lehet je-
lentkezni, ha éppen nincs szabad férőhely. Hét-
főnként van felvételi – tudtuk meg Virág Ta-
más szakmai vezetőtől. Hozzátette: első kör-
ben maximum két évig lakhat valaki náluk. 
Nappali melegedőjük bármikor fogad vendé-
get, és abban is segítenek, ha valakit máshol 
kell vagy máshol tudnak elhelyezni.

– Változó az is, kinek milyen fajta segítség-
re van szüksége. Van, aki egészségügyi, kórházi 
ellátásra is szorul, míg más csupán nem szeret-
né az utcán tölteni az éjszakát. A közeli, váci út 
102. szám alatti szállón mindig van felvétel, pá-
rokat is tudnak fogadni. Akik egyik fajta lehe-
tőséggel sem élnek, azok számára az utcai gon-
dozószolgálat jelenthet segítséget – mondja. 

Újpest szerint a Kúria döntése 
csak a paragrafusoknak kedvez
A Kúria döntése szerint törvénysértő a hajléktalanok életvitelszerű közte-
rületi tartózkodását tiltó fővárosi közgyűlési rendelet egyik mellékletének 
több pontja. Ez a kerületi tulajdonú közterületek megjelölését is érinti. Az 
önkormányzat szerint életszerűtlen, bürokratikus döntés született, amely 
valójában csak a paragrafusokra van tekintettel, a jogkövetők érdekeit egy-
általán nem szolgálja.



K ö z t é r6

A becslés szerint 2014 II. félévében 
Győr-Moson-Sopron megyében vol-
tak a legmagasabbak a négyzetméte-
renkénti ingatlanárak, néhány ezerrel 
magasabbak, mint Budapesten. A fő-
városban összesítve a budai kerületek 
bizonyultak drágábbnak. Az országo-
san megfi gyelhető áremelkedés Újpes-
ten is érezteti hatását.

– Az általunk eladott újpesti ingatla-
nok ára 2014 II. félévében az első félév-

hez képest a panel esetében hétszázalé-
kos emelkedést mutatott, a téglaépíté-
sűek nem drágultak. 2013 II. félévéhez 
képest viszont mindkét típusban kimu-
tatható áremelkedés: panel esetén tíz, 
téglalakás esetén pedig három százalék. 
Az utolsó félévben panel esetén 168 ezer 
forint, téglalakás esetén pedig 203 ezer 
forint volt a négyzetméter ár – magya-
rázza Haag Szabolcs, az Otthon Cent-
rum Franchise Hálózat újpesti partnere. 

Megtudtuk azt is, hogy Budapest 
egészéhez képest Újpesten keveseb-
bet kellett engedni a lakásárakból: a 
fővárosi alkuátlag 7,1 százalék volt a 
paneléknél, míg Újpesten csak 5,7 szá-
zalék. Mindkét adat érezhetően csök-
kent 2013-hoz képest. Haag Szabolcs 
végül rámutat: Újpest, vagyis az egyes 
részek népszerűsége nem változik. Új-
pest központi panel- és téglalakásai, 
valamint a káposztásmegyeri panelek 
továbbra is keresettek. 

 M. Orbán András

Éledő ingatlanpiac
Meglepően magas, közel 10 ezer adás-vétellel zárta az évet 
az ingatlanpiac 2014-ben – derül ki az egyik országos in-
gatlaniroda becsléseiből. A teljes évben több mint száz-
ezer tranzakció bonyolódott országszerte, és áremelkedés 
is megfi gyelhető. Újpesten szintén emelkedtek a lakásárak. 
Százalékos arányban a panelekért kérnek többet, azonban 
a rezsicsökkentésnek és a jó közlekedésnek köszönhetően 
így is keresettebbek a téglaépítésűeknél.

AMIBŐL ÚJPESTEN ÉRTE 
MEG ALKUDNI
A téglaépítésű lakások esetében 
más a helyzet. Budapesten tíz szá-
zalék volt a teljes árengedmény, 
amiből 6,3 százalék volt a tényle-
ges áralku (a különbözet pedig a 
kínálati ár csökkenése). Újpesten 
9,7 százalék volt a teljes árenged-
mény, és ebből 7,8 a szerződéskö-
téskor elért áralku. Azaz a téglala-
kások esetében 2014-ben a vevők 
a budapesti átlagnál valamivel 
jobban tudtak alkudni Újpesten.

GYORSABBAN CSERÉL GAZDÁT
Újpesten a budapesti átlaghoz 
képest kedvezőbb az értékesítés 
ideje is: fővárosi szinten átlagosan 
110 nap alatt lehet eladni egy in-
gatlant, míg Újpesten ez csak 104 
napot vesz igénybe. A legjobb 
időszakban pedig hatvan napos 
értékesítési időt is mértek.

Február 12-étől nagycsa-
ládosok is jelentkezhet-
nek az Erzsébet-program-
ban meghirdetett üdülé-
si pályázatokra. A nyugdí-
jasok számára igénybe ve-
hető kedvezményeket és az 
iskolásoknak szóló táboro-
kat, kirándulási lehetősé-
geket is meghirdették.

Hét célcsoport számára összesen 68 pá-
lyázatot hirdetett meg a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány. A nyugdíjasok 2500 
forint önrész befi zetésével kedvezményes 
(6-33 alkalmas) fürdőlátogatásra, ötezer 
forint befi zetésével pedig kedvezményes 

üdülésre pályázhatnak. A gyermekpályá-
zatok közül az általános és tematikus tá-
borokra, valamint a (tavaszi-őszi-téli) ki-
rándulásra vonatkozó pályázatokat is ki-
írták. Jelentkezési határidő: február 9. A 
kedvezményezettekről és a pontos fel-

tételekről a www.erzsebetprogram.hu
honlapon olvashatnak bővebben, de je-
lentkezni személyesen is lehet. A je-
lentkezési lapokat a Váci úti Tesco épü-
letében, a Kormányablaknál segítenek 
kitölteni, a következő időpontokban:

Hétfő: 07.00 – 17.00
Kedd: 10.00 – 20.00
Szerda: 08.00 – 17.00
Csütörtök: 08.00 – 18.00
Péntek: 08.00 – 17.00

Üdülési pályázatok nagycsaládosoknak és időseknek is

JÓTÉKONY REZSICSÖKKENTÉS
Alapvetően a panellakások iránt 
érezhető a legnagyobb kereslet, mé-
rettől függetlenül. Ennek oka a re-
zsicsökkentés óta elviselhető fenn-
tartási költségek, a lakótelepek jó 
tömegközlekedése, ellátottsága. Bu-
dapesti szinten egy panellakás átla-
gosan 77 nap alatt cserél gazdát.

MIBŐL ÁLL AZ ÁRENGEDMÉNY?
– A teljes árengedmény két részből 
áll, a vevői áralkuból, illetve az el-
adó által adott kínálati árcsökken-
tésből. Panellakások esetén Buda-
pesten 4,9%, Újpesten pedig 4,6% 
volt az árengedmény. Ez azt jelenti, 
hogy Újpesten kevesebbet kellett 
engedni az árból, a vevők alkuere-
je nagyjából megegyezik a fővárosi 
átlaggal – mutat rá Haag Szabolcs.

Újpest központi része és Káposztásmegyer továbbra is népszerű

B. S.



Könnyű 
az újpesti 
gazdik dolga
Az új állatvédelmi törvény 
a kutyák háromévenkénti 
összesítését írja elő az ön-
kormányzatoknak. Újpest 
önkormányzata az állator-
vosi nyilvántartások alap-
ján gyűjtötte össze az ada-
tokat, így a gazdiknak nem 
volt ezzel semmi teendőjük. 

z azonosításra szolgáló 
chipek beültetését legké-
sőbb tavaly év végéig kellett 

elvégeztetni a négy hónaposnál idő-
sebb állatok tulajdonosainak. Az el-
lenőrzést Újpesten az Állatvédelmi 
Járőrszolgálat, Budapest más részein a 
közterület-felügyelet végzi. 

– A kutyáknak nincs személyi iga-
zolványuk, biztonságos egyedi azo-
nosításukra azonban a mikrochipezés 
révén mégis van lehetőség. Sőt, im-
már két esztendeje kormányrende-
let írja elő a gazdik kötelezettségét. Ez 
minden négy hónaposnál idősebb ku-
tyára vonatkozik – ismerteti dr. Király 
Péter állatorvos, a Rex Alapítvány lét-
rehozója. 

A településeknek, kerületeknek 
háromévente kell összesíteniük az 
ebállományt. Az önkormányzatok fel-
adata ehhez az azonosítási formához 
kapcsolódik.  Postai vagy elektronikus 
úton tájékoztatják a lakosságot, hogy 
mikor és meddig kell jelenti az ebeket.   

Van, ahol postai, van, ahol elektroni-
kus úton történik mindez.

– Újpest az állatorvosi nyilvántar-
tásból dolgozott – tudtuk meg Pa-
taki Gábor önkormányzati képviselő-
től, az Állatvédelmi Járőrszolgálat ve-
zetőjétől.

 Rámutatott: az összesítés három-
évenként kötelező. Jelenleg a chippel, 
kötelező oltással rendelkező állatok 
szerepelnek a nyilvántartásban, felté-
telezve, hogy ilyen irányú kötelezett-
ségüket nem mulasztják el a tulajdo-
nosok.

– Noha Újpest Önkormányzatának 
nem célja a büntetés és ebrendészeti 

hozzájárulást sem kíván szedni, a hiá-
nyosságoknak azonban szankciói van-
nak. Ha az állatorvos hiányosságot ta-
pasztal, azt jelentenie kell az önkor-
mányzat felé. Ha elektronikus azono-
sító hiányzik, negyvenötezer, ha pedig 
a kötelező védőoltás sincs meg, száz-
ötvenezer forint is lehet a bírság – fi -
gyelmeztet.

 Budapesten a közterület-felügye-
let ellenőrzi az ebazonosítókat. Új-
pesten az Állatvédelmi Járőrszolgála-
té a feladat, de a közterület-felügye-
let szintén megteheti ugyanezt. A 
járőrszolgálat sajátossága, hogy egy 
rendőr vagy egy közterület-felügye-

lő is a csapat tagja, működése hasz-
nos és fontos a városnak. Újpest állat-
barát-szemléletét mutatja az is, hogy 
a helyi rendőrség már rendelkezik 
chipolvasóval. 
 M. ORBÁN ANDRÁS, 
 DOMJÁN VIVIEN

MIKOR ELLENŐRIZ
AZ ÁLLATORVOS?
Dr. Király Péter (képünkön) rámu-
tat: az évente kötelező veszettség 
elleni oltás során az állatorvosnak 
mindenképpen ellenőriznie kell a 
chip meglétét, hiszen az oltás beadá-
sának feltétele az azonosító meglé-
te. Egyéb kezelések alkalmával nem 
kell kötelezően elvégezni ezt a faj-
ta azonosítást, de amennyiben fény 
derül a mulasztásra, a hiányosságot 
jelenteni kell az önkormányzat felé. 
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A ISMÉT ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR
Az adott településen lévő kutyák összeírása-nyilvántartása 2008. szeptem-
ber elsejéig önkormányzati feladat volt, ezután került át az állatorvosok-
hoz. Utóbbiak az évenként kötelező veszettség elleni oltás alkalmával vet-
ték nyilvántartásba az állatokat. Az állatorvosok által rögzített, elektroni-
kus formában felvett adatok a Magyar Állatorvosi Kamara kisállat-nyilván-
tartó rendszerében is megtalálhatók. 

MI A MENETE A KUTYÁK CHIPEZÉSÉNEK?  
A mikrochip egy rizsszemnyi méretű, elektronikus egyedazonosító esz-
köz, melyet az oltáshoz hasonlóan fecskendővel juttatunk az állat bőre 
alá. A parányi szövetbarát kapszulába egy mikroantenna és egy apró 
chip van beépítve, mely egy 15 számjegyből álló egyedi kódot tárol. A 
mikrochip sem energiaforrást, sem mozgó alkatrészt nem tartalmaz, 
ezért a meghibásodása kizárható. A kapszula anyaga nem vált ki az állat 
szervezetében semmi káros reakciót. Mivel a mikrochip nem sugároz je-
leket, így a tévhittel ellentétben nem is alkalmas az eb aktuális tartóz-
kodási helyének meghatározására! Jelenlétét egy speciális leolvasóval is 
csak néhány centiméteres távolságból lehet megállapítani. A mikrochip 
beültetése egy fájdalommentes, 1-2 perces procedúra, amelyet azon-
ban csak az állatorvos végezhet el.

KEDVEZŐ TAPASZTALATOK
A mikrochipezés kötelező beve-
zetése óta radikálisan csökkent 
azoknak az elveszett kutyák-
nak a száma, amelyeket nem si-
került gazdájukhoz visszajuttat-
ni. Emellett az egyedi azonosítás 
lehetősége sokat segített az ál-
latokkal szemben elkövetett ke-
gyetlenségek felderítésében és 
visszaszorításában is – mondja 
Dr. Király Péter. 

Pataki Gábor egy pozitív pél-
dát is említ: az újpesti rend-
őrök a kapitányságon elhelyezett 
chipolvasó segítségével azonosí-
tottak egy kutyát, akit visszajut-
tattak a gazdájának, aki mér tel-
jesen kétségbe volt esve, hogy 
soha többé nem látja kedvencét. 
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Mancs
Rendezte: Pejó Róbert. Írta: Pejó Róbert és Szy Kata-
lin. Operatőr: Szatmári Péter. Szereplők: Trill Zsolt, 
Holecskó Orsolya, Keresztes Tamás, Szacsvay Lász-
ló. 92 perc. Bemutató: január 29.

Mindig szükség van egy hősre, valakire, akire 
kortól, nemtől, pártállástól függetlenül büszkék 
lehetünk. Az sem baj, sőt kifejezetten hasznos, ha 
kettő helyett négy lába van. Mielőtt Overdose át-
vette volna ezt a szerepet, a legnagyobb magyar 
állatsztár a miskolci mentőkutya, Mancs volt. 
Lehóczki László csodaebének hőstettei számosak, 
a világ megannyi pontját bejárta, dolgozott víz 
alatt és föld felett, romok közt és hegyekben, se-
gédkezett többek közt a salvadori, az indiai és az 
izmiti földrengéseknél. 

Ismerve a mozi és a cuki négylábúak bensősé-
ges viszonyát, csak idő kérdése volt, mikor kerül-
nek filmvászonra Mancs kalandjai. Hősünk 2006-
os halála után rögtön megkezdődtek az előkészü-
letek – ekkoriban éppen Jean Renót szemelték ki 
a gazda szerepére –, de a forgatás sem 2008-ban, 
sem 2010-ben nem indult el. A Mancs ezen a hé-
ten végül mégis megérkezett a mozikba, de ez a 
Mancs már nem az a Mancs. A producerek úgy 
ítélték meg, hogy a sztárkutyáról nem lehet ha-
gyományos életrajzi filmet készíteni, ezért az alap-
ötletből egy teljesen fiktív történetet gyúrtak. A 
lényeg persze ugyanaz: egy hiperaktív németju-
hász kölyökből, a kitartó gazda (Trill Zsolt) segít-
ségével, világbajnok mentőeb lesz. 

Hogy ennyire azért ne legyen egyszerű a képlet, 
Pejó Róbert rendező és stábja úgy döntött, mese-
filmet kanyarít a történetből, animációs betétek-
kel, megelevenedő „szagtündérrel”, és az emberi- 
illetve a kutyanézőpont váltogatásával. A Mancs 
így végül, az eredeti tervekkel ellentétben, nem a 
teljes korosztályt célozza meg, „csak” a legkiseb-
beket. Hogy ez bocsánatos bűn-e, azt a gyerekkö-
zönség reakciója dönti majd el. B. S. 

F I L M

Boldogtalanság 
az Auróra-telepen

Mán-Várheg y i 
Réka valóságos. 
Ez a legjobb ben-
ne, és az, hogy 
még a szürreális 
dolgok is való-
ságosak történe-
teiben. Egyszerű-
en, természete-
sen ír hétközna-
pi életekről, de 

mindvégig ott van a kettősség a sztorik-
ban. Így történt, vagy teljesen máshogy, 
mégis elhiszem. 

A beszélő több alakban jelenik meg, vagy 
több szemszögből láttat hasonló érzéseket. 
Felkel egy forró nyári hajnalon a férje mel-
lett, és arra ébred, hogy ő Lionel Messi, az 
FC Barcelona játékosa. Egy másik novellá-
ban ikertestvérével Tündének és Xéniának 
hazudják magukat a strandon, majd egy bi-
zarr szituációba keverednek egy másik csa-
lád gyerekeivel. Olyan is megesik, hogy Mag-
di egy átlagos szerda délután még otthon-
ról dolgozik, majd az ebéd, a két isler, a te-
jeskávé, és a két pohár bor után farmer-
ban fetreng az ágyban. „Nem sokkal ké-
sőbb a Rottenbiller utcán ballagott a Király 
utca irányába, és melege volt a kapucnisban, 
amit hirtelen magára kapott. Fruit of the 
Loom. A pulcsi egy éve még egy fiúé volt. Es-
tére kitisztult egy kissé a levegő. Magdi arról 
álmodozott, hogy ha meglátja ezt a fiút va-
lamelyik sarkon, akkor nekifutásból lefejeli.” 
Nem így történt, megszólalt a telefonja, és 
hamarosan már a magyar-román határ túl-
oldalán találta magát, ráadásul ő vezetett. A 
szülést nem neki kellett levezetni szerencsé-
re, a kismama agykontrollos édesanyja, aki 
jártas a reinkarnációs és születéses hipnózis-
ban, mindent elintézett. 

Boldogtalanság helyett rengeteg humor-
ral és iróniával találkozunk, sorsokkal és 
helyzetekkel, melyek akár a mi a története-
ink is lehetnének. Vagy nem.  VG

Mán-Várhegyi Réka, Boldog-
talanság az Auróra-telepen 
című kézirata nyerte 2013-ban 
a JAKkendő díjat, majd 2014-
ben a József Attila Kör és a 
Prae.hu közös kiadásában meg-
jelent a könyv is, az egyedi bo-
rítóval. 

Pisti én vagyok?
Én? Nem vagyok Pisti. Ön? Tán Ön sem. 
Akkor kicsoda az a Pisti? Egy író, vagy egy 
katona, esetleg egy hentes. Inkább egy zso-
ké, még inkább egy száztízes mellbőségű 
kereskedelmi iskolai tanár. Rákkutató. Ki-
végző és kivégzett. Hős és átlagember. Min-
denki és senki. Azaz Én. Vagy Ön.  

Örkény István 1969-ben írta a Pisti a vér-
zivatarban című művét, melyet sok dráma-
történész Az ember tragédiájának tovább-
értelmezéseként aposztrofál. Vagyis Örkény 
groteszkségével fűszerezett örökérvényű 
emberiségdráma ez a darab, és bár kulisszá-
ja a (vér)zivataros huszadik század, de ma is 
teljesen aktuális. Már-már kortárs. Hiszen az 
új században is mindenki próbál boldogul-
ni valahogy, ki-ki aszerint, hogy milyen lapo-
kat osztott neki a sors, különféle foglalko-
zásokban és helyzetekben, kissé tudathasa-
dásos állapotban, mert egy személyben va-
gyunk sokfélék, egyszerre gonoszok és jók, 
boldogok és elveszettek, szeretők és gyűlö-
lők, sokszor egyszerre vagyunk az alfa, mi 
több, az omega. A darab színlapja szerint 
jelen van ugye Pisti, aki minden e cikk ele-
jén felsorolt foglalkozást űz, és szereplőként 
vannak jelen előnyös és kevésbé előnyös tu-
lajdonságai: Tevékeny Pisti, Félszeg Pisti, Ki-
mért Pisti. Egyként mindenki. Örkény a da-
rabja kapcsán a portugál költőt, Fernando 
Pessoát citálja, aki négy különböző néven írt 
négyféle, egymáshoz nem is hasonlító verse-
ket, így négy néven lett világhírű költő. „Egy-
nek lenni börtön”, írta a jeles luzitán poé-
ta. Ez lehetne a mottója a GlobART társu-
lat Pisti a vérzivatarban előadásának is, me-
lyet az Újpest Színházban láthatott a nagy-
érdemű. A nyitójelenetben hatalmas köte-
leken, marionettbábúként lógnak a szerep-
lők, ugyanazt a szöveget mondva, egyként, 
de sokfélén. Az összművészeti társulat tragi-
kummal, humorral, árnyjátékkal, tánccal, ze-
nével teszi teljessé ezt a sokféleséget. Előadá-
sukban fanyar örkényi groteszkséggel mu-
tatják meg, hogy Pisti nem csak Ön és én, 
hanem bizony mi vagyunk. Mindannyian. 

(Pisti a vérzivatarban – GlobART társu-
lat, Újpest Színház) JuHáSZ MáTyáS
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Világörökség M címmel nyílt meg Dátán 
Attila fotós sajátos látásmódját bemuta-
tó kiállítás az Újpesti Károlyi István Álta-
lános Iskola és Gimnázium galériájában 
a magyar kultúra napján.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztáz-
ta le a Himnusz kéziratát. Ebben az évben 
született Petőfi  is, és az első fotók egyike 
pont őt ábrázolja. A történelmi párhuzam-
ra most is Hirmann László, az iskola igazga-
tója hívta fel a fi gyelmet.

A napjainkban látható fényképáradat 
kapcsán úgy fogalmazott: a mai képek cél-
ja sokkal inkább az élménymegosztás, mint 
a művészi, gondolati, érzelmi megfogalma-
zás. 

Az alkotót ismerő dr. Jeszenszkyné dr. 
Gallai Gabriella, a Nemzeti Pedagógus Kar 
elnökségi tagja, iskolaigazgató, személyes 

élményeit osztotta meg. Így tudhatta meg 
például a hallgatóság, hogyan derült fény 
Dátán Attila kedvenc szabadidős elfoglalt-
ságára.

A tárlatot február 22-ig tekinthetik meg 
az érdeklődők.  Kép és szöveg: MOA

TÁRLAT AZ EGYKORI MUNKAHELYEN
Az alkotó neve nem ismeretlen a Kár-
olyiban. Egy ideig itt, pontosabban az 
intézmény általános iskolai jogelődjé-
ben tanított. Dátán Attila először gyer-
mekeit kezdte fényképezni, majd a ki-
lencvenes években tájképek készíté-
sével foglalkozott. 2003-tól, a digitális 
technológia alkalmazásával ismét fény-
képez, főként országjárások, baráti lá-
togatások alkalmával. Egykori munka-
helyén az első tárlatát láthatjuk.

Diákok írták

A magyar kultúra 
napja a Károlyiban
Előző nap értesített bennünket a magyartanárunk, hogy a Him-
nusz befejezésének 192. évfordulójára, a magyarlakta területek 
számos iskolája együtt szavalja el ezt a csodálatos költeményt.

Iskolánk most először kapcsolódott be ebbe a szavaló-hul-
lámba. A hetedik évfolyam diákjaira várt a feladat, többek kö-
zött a 7.c-re, hogy részt vegyen a mozgalomban. Másnap min-
denki ünneplőruhában jelent meg, hogy megtiszteljük ezzel az 
alkalmat. Tíz órakor kellett elszavalnunk a Himnuszt és a Szóza-
tot, a magyarok útmutatóját. A nagy esemény előtt többször is 
elpróbáltuk, csiszolgattuk kiejtésünket, ügyeltünk a hangsúlyo-
zásra. Míg végül szinte zökkenőmentesen tudtuk elmondani. Az 
óra tízet ütött. Minden tanuló szíve hevesen verdesett. Vártuk 
már a pillanatot, mikor kezdhetjük el. Én is nagyon izgatott vol-
tam. Az internetes összeköttetés megvalósításához szakképzett 
személyekre volt szükség. Az iskola ezzel megbízott munkatársai 
jól elvégezték feladatukat; csak úgy sürögtek-forogtak. Amint 
kellett, bekapcsolódtunk. A kamerában Jordán Tamás színmű-
vész urat láthattuk, őt bízták meg a gyereksereg vezetésével. A 
művész úr arra szólított fel bennünket, hogy soronként és ki-
zárólagosan csak az intésre mondjuk el. Amikor elvégeztük fel-
adatunkat, mindenki megkönnyebbült. És szerintem mindnyá-
jan ugyanazt éreztük. Én nem tudom, hogy akkor, amikor Köl-
csey megírta, mifélét érzett. De én biztos vagyok benne, hogy én 
micsodát: a hazaszeretetet. Sárkány Dénes 7.c

Nemes 
hagyomány
Kilencedik alkalommal rendezik meg 
az Újpesti Jótékonysági Polgári Bált, 
amelynek idén is az Újpesti Polgár 
Centrum ad otthont. Ozsváth Kálmán 
önkormányzati képviselőt, a bál szer-
vezőjét a hagyományról kérdeztük.

– Mi hívta életre a kezdemé-
nyezést?

– Az volt a célunk, hogy az 
újpesti polgárok minden évben 
olyan oktatási, egyházi, kultu-
rális, egészségügyi, sport vagy 
közbiztonsági szervezetet tá-

mogassanak, amelyek valami különlegeset, egye-
dülállót nyújtanak a városnak.

– Hányan mennek el, kik a támogatók?
– Évente száz-százhúszan jönnek el a bálba, ahol 

nyitótánccal, meleg vacsorával, pezsgővel, tombo-

lával és színes programmal várjuk a vendégeket. Vá-
rosvezetőknek, díszpolgároknak és minden újpesti-
nek szól a meghívás.

– Mennyire nyitottak az újpestiek a jótékonysági 
gyűjtésekre? Hogyan gyűlnek össze az adományok?

– Évről évre több százezer forinttal tudjuk tá-
mogatni a kiválasztott kedvezményezettet. A leg-
nagyobb összegyűlt támogatás közel másfélmillió 
forint volt. Az összeg a jegyárakból, a csekken fel-
adott vagy helyben összegyűjtött adományokból és 
a helyszínen vásárolt tombolák árából tevődik ösz-
sze. Mindig a bál végén hirdetjük ki, mennyi ado-
mány gyűlt össze.

– Ki lesz az idei kedvezményezett?
– Valljuk, hogy a természet is a Jóisten terem-

tett alkotása, amibe környezetünk és az állatvilág, 
annak védelme is beletartozik. Az állatok védelme, 
adott esetben megtalálása és ellátása, fontos fel-
adat. Az Újpesti Állatmentő Ligára azért esett a vá-
lasztás, mert különleges, egyedi szolgáltatást nyúj-
tanak. Máshol nem létezik ilyen szervezet, rendkívül 
hasznos, nagyon sokak számára fontos, különleges 
feladatokat látnak el.  M. ORBÁN ANDRÁS

HOL ÉS MIKOR?
Belépőt a 0620-8280514-es telefonszámon ke-
resztül lehet rendelni. Időpont: 2015. február 
14. szombat 19:30 (kapunyitás 19 óra) Helyszín: 
Újpesti Polgár Centrum, Árpád út 66.

Egyedi látásmód és szokatlan képaláírások

Jótékony célért báloznak

Személyes világörökség
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Két hete indítottuk Újpesti séta című rovatunkat, melyben arra vállalkoztunk, hogy hétközna-
pi sétáinkat nem mindennapivá tesszük: a megszokott útvonalakról letérve jobban megismer-
jük Újpestet. Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk. Sőt! Ha kedvük van, adjanak 
ötletet, merre tartson a következő, közös sétánk…

Zsizseg 
a Könyves
Zene a fülemben, ritmusra lé-
pek, kerek a világ. Sétálni és 
zenét hallgatni jó. Így jövök 
minden reggel Újpest Köz-
pontig, felfelé a lépcsőkön, 
egészen az Adyig. Nincs eb-
ben semmi különleges, so-
kan jönnek velem szemben 
ugyanígy. Jönnek-mennek, ze-
nét hallgatnak, mosolyognak. 
Boldogabbak. 

Akik még náluk is boldo-
gabbak, azok nemcsak hall-
gatják. Régen láttam ennyi 
felszabadult és energikus em-
bert, mint az Újpesti Civil Kó-
rus próbáján, a Könyves Gim-
náziumban. A kezdetektől itt 
énekelnek, tizenöt éve. Hét-
fő esténként zsizseg a Köny-

ves, így mondják. Imádnak itt 
lenni, van olyan kórustag, aki 
Pestszentimréről jár minden 
héten, szeretik, amit csinál-
nak, szeretik egymást. 

Az új tagok, akikkel most 
harminc főre emelkedett a 
létszám, hamar beilleszkedtek. 
Fel sem tűnik, kik az újak, pe-
dig mindent elmondtak ma-
gukról, de annyira egységes 
a társaság, kedvben, hangu-
latban, lelkesedésben, hogy 
öröm őket nézni és hallgatni. 
Nem csak engem ragad ma-
gával az érzés, mesélték, hogy 

egyszer egy szlovákiai kórusta-
lálkozó után, a hazafelé úton, 
megálltak az Esztergomi bazi-
likánál. Annyira megérintette 
őket a hely, hogy egy rögtön-
zött fellépés lett a látogatás-
ból. Az orgonista meghallot-
ta a kórust, s az erdélyi népdal 
után, válaszként, felcsendült 

az orgona. Mindenki sírt. Aki 
aznap tervezetten, vagy vélet-
lenül tévedt a bazilikába, egy 
életre szóló élményt kapott. 

A fellépések is kiváló hangu-
latban telnek. Legyen az temp-
lom, idősek otthona, óvoda, 
vagy kiállításmegnyitó, sok-
szor még a férjek is mennek 
és csatlakoznak a társasághoz. 
Nem hagyják egyedül ennyi 
nővel Drexler Vajkot, a Város-
védők kórusának karvezető-
jét, aki egyébként zenetanár, 
zongorakísérő és kórustag a 
Madách Színházban.  V. G.

Az Újpesti Civil Kórus ti-
zenötödik születésnapja 
alkalmából hatalmas sze-
retettel várja a hallgató-
ságot május 9-én szom-
baton, az Ady Endre Mű-
velődési Ház színházter-
mében, a nagykoncerten! 

Könyvtári éjszaka
Kicsik és nagyok körében is sikert aratott a Ki-
rály utcai könyvtár már hagyományosnak szá-
mító „Éjszaka a könyvtárban” című programso-
rozata.

Délután Méhes Csaba és a Brass in the Five  „A 
Rézerdő lakói” című zenés, interaktív gyerekműso-
ra szórakoztatta az aprónépet. Este az ef. Zámbó 
Happy Dead Bandé volt a főszerep. Az egészen reg-
gel hat óráig tartó programban gyermekszínház, 
koncert és kiállítás is szerepelt. A már megszokott 
módon, ingyenes beiratkozással, teaházzal, társasjá-
tékokkal is várták a vendégeket.  D.V.

Tekintet
Pár évvel ezelőtt lenyűgözve néztem Keleti Éva fotó-
művész kiállításán az ifjú Törőcsik Mariról készült ké-
peket, és próbáltam megfejteni, hogy vitathatatlan szí-
nészi nagyságán túl, mi is a titka a művésznő varázsá-
nak. Milyen Törőcsik Mari? Szép? Különleges? Érdekes? 
E kérdéseket tettem fel a kiállítást mellettem végignéző 
idős hölgyeknek, akik nem győztek egymás szavába vág-
va válaszolni. „Hát szépnek azért nem szép, inkább kü-
lönleges”– így egyikük, „vékony a hangja”– tette hozzá 
a másik, „kicsi a cicije”– pirult el a harmadik, „sokszor 
modoros”– zárta a negyedik. A mellettük álló úr mo-
solyogva mondta, hogy a hölgyek féltékenyek voltak a 
Soós Imrére, de hogy Törőcsik zseniális, és különben is, 
ő a Körhinta óta szerelmes belé. Azért a csacsogó nénik 
is dicsértek, felidéztek fi lmeket, előadásokat, története-
ket. Végigkísérték a pályáját, ismeretlenül is együtt nőt-
tek fel. Egy dologban feltétlenül megegyeztek: a tekinte-
tében. Miszerint, Törőcsik tekintete „varázslatos”. 

Pár héttel ezelőtt a Nemzeti Színházban néztem az Éj-
jeli menedékhely című előadást és már nem próbáltam 
megfejteni a főszerepet játszó Törőcsik Mari titkát. Az 
említett tekintet ugyanis mit sem változott, és a hátsó 
sorok egyikéből is elvarázsolt. Gorkij 1902-ben írt klasszi-
kusában az akkori orosz társadalom perifériájára szorult 
emberekről írt, akiket egy afféle korabeli hajléktalanszál-
lón hoz össze sanyarú sorsuk. Merengenek a szebb múl-
ton, álmodoznak az elérhetetlennek tűnő boldogságról, 
és keresik a kiutat reménytelen helyzetükből. Becsöp-
pen közéjük Luka, a különös és bölcs vándor, aki reményt 
adna nekik, de hasztalan. A jeles orosz rendező, Viktor 
Rizsakov kiemeli a szegényházból a Nemzeti előadását és 
egy letisztult, majdnem üres fekete-fehér teret tesz éjje-
li menedékhellyé, vagyis helyszínné. A szereplők fehér 
maszkban, ember nagyságú bábokkal, meghasadt, ket-
tős személyiségként küzdenek a térben. Így Rizsakov elő-
adása inkább mutat be egy általános, lelki szegénységet, 
mint valamiféle társadalmi nyomort. A látványos tér, a ki-
váló csapatmunka, és néhány remek színészi alakítás (Pál 
András, Kristán Attila, Trill Zsolt) ellenére Gorkij mondatai 
kissé didaktikussá válnak az előadásban. Viszont Törőcsik 
minden szava természetes és emberi. Az előadás közpon-
ti fi guráját, Lukát játssza, maszk és báb nélkül, imponáló 
egyszerűséggel, nyolcvan évét meghazudtoló erővel, de az 
azt alátámasztó bölcsességgel. És persze „varázslatos” te-
kintetével. Amit érdemes megnézni. Amíg még varázsol 
vele a színpadon.  JUHÁSZ MÁTYÁS
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fi náléig biztosan jutott el a magyar férfi -
váltó, előfutamát és elődöntős futamát is 
nyerte a csapat. A döntőben a Knoch Vik-

tor, Burján Csaba, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang 
összetételben felálló váltó nagyot futott. A világbaj-
nok hollandok és az olimpiai bajnok oroszok hatal-
mas tempót diktáltak, de végül a magyarok, Knoch 
Viktorral az élen, elkapták a világbajnokot és meg-
érdemelten állhattak fel a dobogó második fokára. 

– Erős döntő jött össze, s tudtuk, az oroszok és a 
hollandok nagyon jók, ahogyan azt is, hogy velünk 
kiegészülve, ez a három csapat dönti el egymás kö-
zött az érmes helyezéseket – mondta Knoch Vik-
tor. – Ám szerettünk volna a harmadiknál jobb he-
lyen végezni, hiszen az elmúlt három évben egymás 
között osztották el az aranyat és az ezüstöt. 

– Sokáig úgy nézett ki, hogy mégsem sikerül a 
harmadik helynél előrébb végeznetek.

– A futam viszonylag könnyedén indult, ám a 
hajrá már iszonyatosan gyors volt. Az utolsó vál-
tásnál Liu Shaolin Sándort sikerült úgy ellöknöm, 

hogy megelőzte az Eb egyéni győztesét, a holland 
Knegtet, így a miénk lett az ezüstérem.

– A bajnokság előtt azt mondtad, jó lenne ér-
met szerezni az egyéni versenyek során, ez végül 
nem sikerült. Csalódott vagy?

– Ötszázon elestem a negyeddöntőben, nagyon 
bántott, mérges voltam magamra, hiszen bennem 
volt, hogy éremért korizzak. Ezer méteren az orosz 
Viktor Annal nem bírtam, ezerötszázon pedig talán 
kicsit bátortalan voltam. A verseny bebizonyította, 
hogy jó úton járunk. Ezt a munkát kell folytatni, csak 
talán egy kicsit még erősebben.  UTE/gg

Ezüstös váltó
Az összetett versenyben hetedik, 
míg a váltóban ezüstérmet szerzett 
az UTE rövidpályás gyorskorcsolyá-
zója Hollandiában, a dordrechti Eu-
rópa-bajnokságon. Knoch Viktor a 
kontinensviadalon magabiztosan 
teljesített minden számban, de már 
elutazása előtt is elmondta, a leg-
nagyobb reményekkel a váltóverse-
nyeket várja.

Nem sikerült a bravúr, az UTE röp-
labdásai nem jutottak be a Magyar 
Kupa döntőjébe. Pedig minden jól 
indult, hiszen az elődöntő első, ha-
zai találkozóját megnyerték a lilák 
a listavezető Gödöllő ellen. A visz-
szavágón azonban az úgynevezett 
„aranyszett” döntött, amelyben az 
ellenfél bizonyult jobbnak. 

A lila-fehérek alaposan bekezdtek, 
könyörtelenül kihasználták az idegesen 
játszó hazaiak hibáit. 8:3-ra vezettek, de 
a technikai szünet segített a Gödöllő-
nek. Fordítottak (16-12), majd egy sé-
rülést követően – kifordult az újpesti-
ek feladójának, Ancsin Kittinek a boká-
ja, aki ezután nem is tudta folytatni a 
mérkőzést – meg is nyerték a játékot. 

– Többen arra gondoltak ekkor, 
hogy simán veszít az UTE – mesél-
te Ancsin Ildikó, az újpestiek szakosz-
tályvezetője. – A második játszmában 
azonban az összezuhanás helyett fel-
támadtak a lányok. Küzdöttünk, har-
coltunk és négy szettlabdánk is volt, 
de sajnos egyiket sem tudtuk értékesí-
teni. Mivel a harmadik játékot is a Gö-
döllő nyerte, következhetett a min-
dent eldöntő aranyszett. Ekkor már 
látszott a lányainkon a fáradtság, így 
meg kellett hajolnunk a jobban játszó 
csapat előtt.

Az UTE vezetőedzője kissé letörten 
nyilatkozott a találkozót követően.

– Sajnos Ancsin Kitti sérülése után 
elment az alapjátékunk, amit vele ad-

dig elég magabiztosan játszottunk – 
mondta Andrea Milodanovics. – Így is 
komoly esélyünk volt a második játsz-
ma megnyerésére, de nem voltunk 
elég bátrak. A Gödöllő nagyon jól ját-
szott, a mezőnyben olyan labdákat is 
elértek, ami bravúrszámba ment. Gra-
tulálok nekik és sok sikert kívánok a 
kupadöntőben.

Az edző még hozzáfűzte, hogy a 
megkezdett úton kell továbbmenni-
ük.

– Megértem, hogy most egy kicsit 
csalódott a csapat, de azt gondolom, 
hogy az elszalasztott lehetőség nem 
töri meg a lendületünket. Dolgozunk 
tovább, hiszen ilyen éles meccsek is 
kellenek ahhoz, hogy fejlődni tudjunk. 
Szerintem ez egy szép időszak lesz a 
lányoknak és a szurkolóknak egyaránt.
 (gergely)

Bronzérem 
Párizsban
A harmadik helyen végzett Tadissi 
Martial Párizsban, a Karate1 Premier 
League sorozatban. A karate sport-
ág legrangosabb versenysorozatának 
idei első állomásán az UTE Kaisei – 
tavalyi Eb-n is bronzérmet nyert – 

karatésa a 67 kg-os súlycsoportban 
öt győzelmet aratott.

Idén első alkalommal rendezték 
meg a nemzetközileg is rangos ver-
senyt a Paris Opent. A pénzdíjas Ka-
rate1 Premier League széria versenyei 
időnként felérnek egy-egy világ- vagy 
Európa-bajnoksággal, hiszen ezeken 
egy országból többen is indulhatnak.

A 67 kg-os súlycsoportban a Stade 
de Coubertin sportcsarnokban nem 

kevesebb mint 115(!) versenyző lé-
pett tatamira, köztük az újpesti szí-
nekben versenyző Tadissi Martial. 
Tadissi zsinórban négyszer is győzte-
sen hagyhatta el a küzdőteret, és az 
elődöntőben is csupán 6-5-re maradt 
alul egyiptomi ellenfelével szemben. 
A vigaszágon aztán „Márszi” javított, 
és az olasz De Vivo elleni magabiztos 
diadal azt jelentette, hogy is idén is 
lett magyar érmes Párizsban. (g)

Lecsúsztak a fi náléról

A
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Friss hírek, tudnivalók: ujpest.hu!

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

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi 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 KÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

� élelmiszer-és vendéglátó eladó
� boltvezető � dada � dajka 

� raktáros � targoncás

Tel.: 06-20-951-3357

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők február 2-án, 
hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők feb-
ruár 2-án, hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Bp., Ár-

pád út 56.) Tel.: 369-09-05; Jókay Attila február 9-én, hétfőn 17-18 óráig, Jánszkyné Ulman Má-
ria, Bartók Béla önkormányzati képviselők február 10-én, kedden 18-19 óráig tartanak fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05; Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő feb-
ruár 23-án, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05; 
www.ujpestifi desz.hu

Perneczky László Önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo 
Újpesti LMP Iroda – 1041. István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne ön jöjjön, hí-

vásra én megyek el Önhöz!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütör-
tökén 14 órától. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyisé-
gében (1046 Bp., Nádor u. 1.). Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hó-

nap első péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyi-
ségében (1046 Bp., Nádor u. 1.). A fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369 4205 
telefonszámon! Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart február 5-én, csütörtökön 
(Újpesten minden hónap első csütörtökjén) 13 órától az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szerve-
zetének frakcióirodájában (1046 Bp., Nádor u. 1.). Bejelentkezés, vagy más időpont megbeszélése 
a 06-20-239-9136 telefonszámon.

GITÁRKLUB ÚJPESTEN
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, – kezdőket, haladókat, érdeklődőket – akik szívesen ven-
nének részt egy zenei közösség munkájában. Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, a klubtagság 
ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P 10–15 óráig. Cím: 1046 Bp., 
Nádor u. 1. MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

P Á R T H Í R E K

Ingatlan eladó
� Dunakeszin, téglaépítésű társasház II. em.-én, 66 
m2-es, 1+2 félszobás, jó állapotú lakás eladó. I.á.: 15,9 
M Ft, érd.: 06-30 476-9446

Ingatlant vesz
� Újpesten, magánszemély, 5 M Ft értékben lakást 
vásárolna. Tel.: 06-20 235-7016

� Kis téglaépítésű társasházi lakást vagy garzont, 
egyedi fűtésest vásárolnék. Újpesten, Angyalföldön, 
Zuglóban, Palotán, készpénzfizetéssel. Házrész és 
alagsori lakás nem érdekel, magánszemély vagyok. 
Kilenc millióig. Tel: 06-30 312-4650

Ingatlant kiad
� 30 m2-es, külön bejáratú házrész (szoba, konyha, 
WC és zuhanyzóval) albérletbe kiadó február elejé-
től, 1 fő felnőtt részére. Bérleti díj 50 000 Ft/hó + 
25 000 Ft/hó rezsi, 2 havi kaucióval, Újpest csalá-
di házas, csendes övezetében Megyeren. Érd.: 06-20 
629-7468

Garázs
� Budapest IV. kerületében, József Attila 18-ban, te-
remgarázs kiadó február 1-től. Érd.: 06-30 623-9811

Üzlethelyiség kiadó
� Kiadó! Attila-Fóti út sarok 500 m2-es raktár 4 
m-es belmagassággal, és ugyanezen a címen 40 
m2-es üzlethelység is kiadó. Tel.: +36 70 408 28 47

� Kiadó! Újpest Központjában, Gábor László ut-
cában 60 m2-es összkomfortos helyiség. Tel.: +36 
20 426 6652

Állást kínál
� OTTHONI MUNKA! Borítékolás és egyéb 
csomagolási munkák. Telefon: 06-90-603-607 
http://audiopress-hungary.webnode.hu 635Ft/P 
06-20-910-4517

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Búto-
rokat, festményeket, faliórát, kar- és zsebórát, csil-
lárt, porcelánokat, szobrokat, kerámiát, dísztárgya-
kat, hangszert, könyveket, szőrmét, csipkét, ezüstöt, 
bizsukat, borostyánt, régi pénzt, érmét, kitüntetést, 
kristályt, írógépet, teljes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal. Hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénzt, játékot, dia-
filmet, jelvényt, festményt, ezüstöt, porcelánt, bú-
tort. Akár teljes hagyaték is érdekel. Lomtalanítást 
vállalok. Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek. 
Tel.: 06-20 924-4123

� BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁRLÁSA 10 000-től 
100 000 Ft-ig. Arany: 6500 Ft-tól, ezüst: 300 Ft-tól. 
Régi bútorokat, festményeket, órákat, porcelánokat, 
kerámiákat, dísztárgyakat, régi pengőt, érmét, ki-
tüntetéseket, bizsukat, teljes hagyatékot felvásáro-
lok készpénzért. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Cím: 
V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-20 914-0150

� Zsazsa Galéria! Azonnal, készpénzért vásárol! Tört 
fazonarany 6500-12000-ig, tört fazonezüst 150-800-
ig. Továbbá: antik bútorokat, festményeket, órákat, 
porcelánokat, pénzt, érméket és mindent, ami régi! 
Valamint teljes hagyatékot! FIGYELEM! A mézsárga 
borostyánt 500-1000Ft/gramm áron vásároljuk. 
Várjuk szeretettel, XIII. ker., Hollán Ernő utca 4., Tel.: 
350-43-08; 06-70-884-4084, e-mail: antikicko87@
gmail.com

Gondozás
� Konszolidált körülmények között élő – előny, ha 
a felnőtt gyerekek is budapestiek –, káros szenvedé-
lyektől mentes házaspár jelentkezését várom, meg-
beszélt honorárium ellenében történő napi gon-
dozási feladatok ellátásához. Olyan házaspárt kere-
sek, akik szükség esetén éjszakai ügyeletet is képesek 
megszervezni, és akiket kölcsönös szimpátia esetén 
örökösömmé teszek. Érdeklődni a edebede345lop@
freemail.hu e-mail címen lehet.

KÖSZÖNET
A Szülők az Óvodáért Alapítvány 
(Budapest IV. kerület Csányi László 
utca 30. – Adószám: 18000043-1-41) 
ezúton teszi közzé, hogy a 2013 évi 
szja 1%-ból befolyt összeget az ala-
pító okirat célkitűzéseinek megfele-
lően, az udvari játékok bővítésre for-
dította.

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik adományaikkal 
támogatják célkitűzéseinek megva-
lósítását. 

Az Alapítvány kuratóriumának
 nevében: Garami József 

kuratóriumi elnök

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

� Angol nyelvtanárnő, nagy tapasztalattal, fiatalos 
lendülettel, vállal érettségire (emelt- és középszint), 
nyelvvizsgára való felkészítést és korrepetálást, nyelv-
oktatást. Tel.: 06-20 410-1917

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

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
előre egyeztetett időpontban. Érdeklődni hétköznap: 
8-19 óráig! Tel.: 06-30 219-1624 

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
20 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, szigetelését, zárak cseréjét, festé-
sét, hőszigetelő üvegezését, egy év garanciával. Fel-
mérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 550-0269

� Lakatosmunkát, biztonsági rácsok, kerítések, 
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épület-
gépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315

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

Nekrológ

Életének 69. évében, hosszan 
tartó betegség után elhunyt
Juhász György, az Újpesti Lep-
kemúzeum megálmodója és tu-
lajdonosa. Újpesten született, 
cukrásznak tanult, majd 1962-
ben, a mai Harangvirág cukrász-
da mögötti termelőüzembe ke-
rült, ahol negyven éven át dol-
gozott. Ezután a Párizsi cukrász-
da következett, ahonnan Len-
gyelországba, a magyar nagykö-
vetségre vezetett az útja.

Első számú, gyerekkori szen-
vedélye a lepkegyűjtés volt, 
amelynek 50 éven át hódolt. 
Bejárta Venezuela, Kuba, Grú-
zia, Kenya, Thaiföld, Madagasz-
kár, Ecuador, Bolívia és Irán tá-
jait, hogy összegyűjthesse a leg-
jellemzőbb, legszebb egyedeket, 
amelyeket a saját otthonában 
kialakított múzeumban bárki 
megcsodálhatott. A látogatókat 
saját maga kalauzolta körbe, és 
igazi lokálpatriótaként az újpes-
tiektől még pénzt sem kért a be-
lépőért.

Temetése február 6-án, 
11:10-kor lesz az újpesti Megyeri 
úti temetőben.
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkor-
mányzata tájékoztatja a lakosokat, hogy a kerület-
ben kiépült a Katasztrófavédelem által működte-
tett Monitoring és Lakossági Riasztó (továbbiak-
ban MoLaRi) rendszer.

A MoLaRi rendszer fő feladata a lakosság ipa-
ri balesetek esetén történő riasztása, illetve a kö-
vetendő magatartási szabályokról való tájékozta-
tása. Annak érdekében, hogy a lakosság riasztá-
sa, tájékoztatása megfelelően megtörténhessen, a 
rendszer részét képező szirénákat a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) főigaz-
gatói intézkedésének megfelelően a kerületünk-
ben is havi rendszerességgel (tesztelni) ellenőriz-
ni kell.

Az ellenőrzés részeként 2015. február 2-án (hét-
főn) 11 órai kezdettel a IV. kerületben telepített 
szirénák (KIZÁRÓLAG PRÓBA CÉLJÁBÓL) csök-
kentett üzemű morgató próba formájában ismét 
meg fognak szólalni.

1. Csökkentett üzemű (morgató) próbánál a kö-
vetkező szöveg, illetve jelzés hangzik el:

Szöveges rész:
„Figyelem, ez próba, fi gyelem ez próba!
Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják!
Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják!”

A szöveges rész elhangzása után azonnal követ-
kezik a szirénajelzés:
„Morgatópróba” jelzés sugárzása

A próba során alkalmazott jelzés első részében 
rövid ideig (6 másodperces időtartamban) mély 
tónusú felfutó hangjelzés szól, majd a jel lefutá-
sa következik.

Szöveges rész:
„A próbának vége, a próbának vége!”

Bővebb információt a kerület közbiztonsági refe-
rensétől vagy annak ügyintézőjétől kaphatnak a 
231-3162 telefonszámon.

Akciós ajánlatok péntektől péntekig 
(január 23–30. között)

Újpesti Piacnap 

– megéri! 
A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft-nél a na-
rancs 180 Ft/kg, vöröshagyma 95 Ft/kg, burgo-
nya 85 Ft/kg, zsákos burgonya 55 Ft/kg.

A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentes-

nél sertéslapocka, dagadó és oldalas 1160 Ft/

kg, sertéstarja és comb 1200 Ft/kg, sertéska-
raj 1290 Ft/kg, lángolt kolbász 999 Ft/kg, háztáji 
disznótoros, töpörtyű, füstölt húsok és barom-
fi félék nagy választékban kaphatók.

Már lehet regisztrálni 
a Piac Placcra!
Jövőhét szombaton délelőtt újra 

a Duna sétányon nézelődhetünk. 

Amennyiben az időjárás is enge-

di, február 7-én nyitja meg kapuit 

az idei évben először a Piac Placc. 

Január 15-e óta lehet regiszt-
rálni az asztalokra. Interneten, a 
www.ujpest.hu/piac oldalon, illet-
ve személyesen a Piacfelügyelőség 
irodájában, kedden délelőtt 9 és 12 
óra között, valamint csütörtökön dél-
után 12 és 15 óra között. A piaci he-
lyek ára 2000 forint, újpestieknek pe-
dig kedvezménnyel 1200 forint. D. V.

Figyelje, keresse 

az „Akciós” zászló(ka)t!
Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 
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Metrópótlás a hétvégén
Folytatódik az M3-as 
metró vonalán elkezdő-
dött síncsereprogram. 
Ezért január 31-én 
(szombaton) és február 
1-jén (vasárnap) met-

rópótló autóbusz közlekedik Kőbánya-Kispest 
és a Nagyvárad tér között, míg a metrószerelvé-
nyek rövidített útvonalon, Újpest-Központ és a 
Nagyvárad tér között járnak. Az utolsó metró-
szerelvényekhez a BKK biztosítja a megszokott 
csatlakozó felszíni járatokat, esetenként plusz 
buszindulásokkal. Tavalytól kezdődően és idén 
folytatva szakaszosan mintegy 42 ezer méternyi 
elhasználódott sínszálat cserélt, cserél ki a BKV. 
A pályafelújítások miatt várhatóan június végé-
ig – a március 14-15-ei hétvégétől és a május 
1-2-3-ai hosszú hétvégétől eltekintve – minden 
szombaton és vasárnap autóbusszal pótolják az 
M3-as metró egyes vonalszakaszait.   BKK
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Szerelmesek, fi gyelem!
Az Újpesti Napló ebben az évben is segít a szerelmesek-
nek! Örömmel közvetítjük február 12-én megjelenő lap-
számunk oldalain a Bálint-, azaz a Valentin-napi üzenete-
ket. A néhány soros, névvel vagy jeligével ellátott üzene-
teket a már megszokott módon várjuk a szerkesztőségbe.

Leveleiket február 5-éig a szerencsi.csilla@
ujpestimedia.hu e-mailre, postán feladva vagy szemé-
lyesen az Újpesti Napló címére (1043. Bp., Tavasz u. 4., 
Ady Endre Művelődési Ház) jutassák el. 

NYITVA TARTÁS:
H-P: 6.00–20.00  •  SZ: 8.00–20.00  •  V: 8.00–17.00

FEBRUÁRI WELLNESS AKCIÓ
2015.02.02 és 2015.02.27 között 
a hétköznap délelőtt megváltott napijegy mellé 
a wellness kiegészítő jegy 
50% kedvezménnyel vehető igénybe.

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

Szavazzunk
Újpestre!
Folyamatosan zajlanak Újpesten a 
fejlesztések, az újpesti lakosok azon-
ban most személyesen is hozzájárul-
hatnak a város további fejlődéséhez 
a MegSzépülAVárosom kezdemé-

nyezéssel! A hét építőipari vállalat 
által életre hívott mozgalom lénye-
ge, hogy a január 31-éig tartó online 
szavazáson a legtöbb voksot kapó 
város vagy kerület egyik közterület-
ét az ÉpítkezemFelújítok munkatár-
sai a saját költségükön megszépítik. 

Blogjában (wezse.blog.hu) 
Wintermantel Zsolt polgármester 
maga is javasolt néhány olyan közte-

rületet, amelyet – újpesti győzelem 
esetén – érdemes lenne felújíttatni. 
„Segítsünk magunknak, segítsünk a 
városunknak azzal, hogy leadunk egy 
szavazatot a IV. kerületre! Újpestért, 
egymásért, magunkért.”

Fontos! A szavazás után 24 órá-
val újra leadhatjuk a voksunkat. 
Tegyük meg minél többször!

megszepulavarosom.hu
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