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A TANODA LEHET A KULCS
A fi atalok iskolai lemorzsolódását 
csökkenti az Újpesti Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat Tanoda 
programja, amely az önkormányzat 
támogatásával rajtolt.     11. oldal

KISGYERMEKESEK ÖRÖMÉRE
Megkezdődött uniós forrásból 
a Homoktövis Bölcsőde bővíté-
se, nő a férőhelyek száma, továb-
bá hőszigetelik, akadálymentesítik 
a meglévő szárnyat is.    5. oldal

A MÚLTJA UTÁN JÖVŐJE IS LESZ!
Dr. Hollósi Antal, Újpest országgyű-
lési képviselője levélben fordult a 
tulajdonos GE vezetőjéhez, hogy a 
Tungsram strand újra az újpestieké 
legyen.   4. oldal

SÁRKÁNYHAJÓBA SZÁLLTAK
Olimpiai bajnokok, köztük az új-
pesti kedvencek randevúztak az 
Aquaworldben a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség vendégcsalogató, izgalmas 
versenyén.    13. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2013. február 14., VII. évf., 6. szám
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Apró gesztus, 
nagy öröm
Az utóbbi egy évben az önkormányzat két új kezde-
ményezést is útnak indított, amivel támogatni 
kívánja a fiatal családok gyermekvállalását.   3. oldal



erencz Richárd, a káposztásmegyeri rendőrőrs 
körzeti megbízottja rendőr párjával költözött 
be az egyik, zuhanyzóval és mellékhelyiséggel 

ellátott kétágyas szobába.
A körzeti megbízott korábban albérletben lakott, 

ami sok pénzébe került, itt viszont lényegesen ol-
csóbban és jobb körülmények között élhet.

– A felújítási munkálatok alatt, szolgálatban 
többször jártam erre. Ismerem a többi szállót, 
és ez alapján bátran állíthatom, sehol sincsenek 
olyan jó körülmények, mint itt, az újpestiben – 
osztja meg velünk tapasztalatait a körzeti meg-
bízott.

Hozzátette: szerencséjükre határozatlan ideig lak-
hatnak a megújult szálláshelyen, ahol főként rend-
őrökkel élnek együtt, és nem csupán a körülmé-
nyek ideálisak, hanem a kinti környezet is hangula-
tos; például nem egy másik ház falára nyílik a köz-
vetlen kilátás.  M. Orbán András

avaly decemberben, több mint egy év után 
zárult le a Szakorvosi Rendelőintézet felújí-
tásának első két üteme, amelynek keretében 

nemcsak a közösségi terek – így a liftek, a lépcsőház 
és a vizes helyiségek – szépültek meg, de az épü-
let energetikai korszerűsítésére is sor került a KEOP-
pályázaton nyert támogatással.

– Az energetikai korszerűsítés részeként egy új 
kazánház, új kazánberendezés és új radiátorok is ke-
rültek a házba, valamint a világítás korszerűsítésére 
és gyakorlatilag az épület becsomagolása is megtör-
tént: új nyílászárókat kapott, és teljes hőszigetelést 
kívülről – részletezte Razsovich József (képünkön), 

a felújításokat végző ÉPÍT Zrt. ügyvezetője. – Eköz-
ben elkészült az az orvosszakmai program, amely 
meghatározta, merrefelé menjen tovább a fejlesz-
tés, felújítás. Ezt próbáltuk meg az építés eszközei-
vel kiszolgálni.

Ezek közé a beruházások közé tartozik a főbe-
járat felújítása is, amely a használatbavételi enge-
dély megérkezése után lesz birtokba vehető. A be-
járat a korábbi rámpa helyett lépcsős kialakítású 
lett, és egy mozgáskorlátozottak számára alkalmas 
emelőberendezéssel, lifttel látták el. Ennek segítsé-
gével tudják a betegeket hordágyon is szállítani.

– Az esetleges lifthibákra, -kimaradásokra te-
kintettel mi azt javasoltuk, hogy a jelenlegi ide-
iglenes bejárat helyén létesüljön egy végleges be-
járat. Egyfajta híd, amely a Gyermek Szakrende-
lő bejáratától ível majd át a nyaktaghoz, akárcsak 
most, ahol egy kaputelefonos rendszerrel ilyen ki-
vételes esetekben is lehetőség lesz bejutni az épü-
letbe – mondta el az ügyvezető, majd hozzátet-
te: – A földszinten, az egykori röntgenosztály he-
lyén kiépített részlegbe hamarosan beköltözhet 
a Görgey úti központi ügyelet, illetve kialakítot-
tunk egy új büfét is, amely több hónap után újra 
megnyílt.

A január 31-ei képviselő-testületi ülés határoza-
tának köszönhetően a felújítás tovább folytatódik, 
így tervben van egy központi öltözőegység létre-
hozása az alagsorban, valamint a hetedik emelet 
hasznosítása és az épület környezetének rendbe-
tétele is. (antosa)

Közrendvédelmi szálló

Kulturált, 
komfortos, 
megfi zethető
A novemberi átadás óta folyamato-
san érkeznek új lakók az önkormány-
zat által felújított közrendvédelmi 
szállóba. A Blaha Lujza utcai épületet 
főként rendőrök lakják, akik maximá-
lisan elégedettek új lakóhelyükkel.

Folytatódik az SZTK felújítása

Hamarosan 
a főbejáratot 
is átadják 
A felújítási munkálatok részeként új 
helyre költözött és teljesen megújult 
az Újpesti Szakorvosi Rendelő büfé-
je, amelyet hosszú hónapok után is-
mét birtokba vehetnek a látogatók. 
A földszinti étterem a felújított liftek 
mellett kapott helyet.

Mint ismert, az önkormányzat több tízmillió forint ráfordítással látott neki 
a Blaha Lujza utcai egykori munkásszálló felújításának. Az újraszigetelt épü-
letben tizenhét kétágyas, zuhanyzós szobát, közös konyhát, mosó- és szárí-
tóhelyiséget, valamint az előírásoknak megfelelően betegszobát alakítottak 

ki, emellett terasz és társalgóhelyiség is rendelkezésre áll. Korszerűsítették a 
fűtést, újraszigetelték az épületet, és kicserélték a nyílászárókat. Az eddigi la-
kók többsége rendőr, a továbbiakban várhatóan más egyenruhás testületek 
tagjai költöznek az épületbe.

SZTK TV!
A felújított rendelő hat szintjén huszonhárom 
síkképernyős televíziót helyeztek el a látoga-
tóknak. Az SZTK TV-ben a várost érintő aktu-
ális híreket, hasznos információkat, program-
ajánlókat ismerhetnek meg az újpestiek.
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Ferencz Richárd
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Újpest!
 Hajrá 

A falon az informatív 
SZTK TV



edden délelőtt Nagy István alpolgármes-
ter ünnepélyesen köszöntötte a káposz-
tásmegyeri Farkas Roberta Pannit és átad-

ta a család számára a babaköszöntő csomagot, to-
vábbá ajándékkal és emléklappal üdvözölte a szü-
lőket. A babaköszöntő csomag több bodyt, baba-
takarót, hűtőmágnest, oltási naptárat, mappát és 

egy adag pelenkát, szóval 
csupa hasznos holmit tar-
talmaz. 

– A legkisebbekre is gon-
dolva minden újpesti új-
szülött ajándékcsomagot 
kap a Babaköszöntő Prog-

ram keretében, immár egy éve. Az önkormányzat 
azon újpesti lakóhelyű gyermekek neveléséhez kí-
ván hozzájárulni ezzel, akiknek a szülei a gyermek 
születését megelőzően egy éve 
folyamatosan, életvitelszerűen itt 
élnek – ismertette a program lé-
nyegét Nagy István, majd kifejtet-
te: – Az ötlet nem mai, egy ideje 
már érlelődött bennem, míg 
végül több mint egy éve el-
határoztam, hogy minden-
képpen kezdeményezem egy 
ilyen támogatás létrehozását. Ta-
valy az év elején indult el az Újpes-
ti Babaköszöntő Program, és azóta 
mintegy félezer újpesti család vehe-
tett át ajándékcsomagot – mondta az alpolgármes-
ter. (Azóta számos család osztotta meg szerkesztősé-
günkkel is örömét, és küldte be lapunknak az újpesti 
bodyt viselő lurkókról készült fényképeket. A szerk.)

– Roberta Panni 51 centivel és 3,3 kilogrammal 
érkezett január 2-án reggel 7 óra után – meséli az 
édesanya, Hermann Krisztina. – Az ajándékokat 
köszönjük, nagyon örülünk, és kedves gesztusnak 
tartjuk, hogy Újpest megbecsüli legfi atalabb polgá-
rait is – teszi hozzá a fi atal anyuka. G. R.

A legifjabb újpestieket köszönti 
az önkormányzat 

Apró gesztus, 
nagy öröm 
Újpest Önkormányzata az utóbbi egy 
évben két új kezdeményezést is útnak 
indított, amivel támogatni kívánja a 
fi atal családok gyermekvállalását. Ta-
valy tavasszal a Babaköszöntő Prog-
ram rajtolt el, amelynek köszönhe-
tően több mint félezer család kapott 
babakelengyét. Néhány éves kihagyás 
után az önkormányzat év elején újra 
köszöntötte az első újpesti újszülöt-
tet is. Nagy István alpolgármester két 
olyan családdal találkozott, akikhez 
mostanában érkezett meg a gólya.
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Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatának értelmében minden év február 25-én 
tartják Magyarországon a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Ez alkalomból Újpest Önkor-
mányzata tisztelettel várja Önt, családját, barátait az áldozatok emlékére tartandó koszorúzásra és 
megemlékezésre.

Időpont: 2012. február 25., hétfő, 11 óra.
Helyszín: IV., Mártírok utca 58. számú ház falán elhelyezett emléktábla.
A megemlékezést követően Újpest Önkormányzata 11.30 órakor a Deák Ferenc utca 23. számú há-

zon elhelyezett márványtáblánál az 1919-es Tanácsköztársaság, a kommunizmus első véres magyaror-
szági megjelenése során elhunyt újpestieknek állít emléket. Wintermantel Zsolt

Meghívó

Az új év első újpesti állampolgára
Kedden délután egy másik fi atal újpesti családdal is találkozott Nagy István. Az alpolgármes-
ter hivatalában köszöntötte az év első újpesti babáját. A január 1-jén született Böjte Gyula csa-
ládjának újpesti ajándékokat, ajándékutalványt, valamint egy emléklapot adott át az alpolgár-
mester.

– Amíg Újpesten létezett a Szülőotthon, hagyományosan az új év ott világra jött első újszü-
löttjét köszöntötte az önkormányzat, ám az intézmény megszűnésével megszakadt ez a szép 
hagyomány – fogalmazott Nagy István a gratulációt követően. – Akkor azért nem folytatódott, 
mert nehéz volt kideríteni az első újszülött személyét, hiszen a fővárosban bárhol születhetett. 
Viszont amióta a Babaköszöntő Program elindult, a védőnőknek köszönhetően mindig pontos 
adatokkal rendelkezünk az újszülöttekről. Idén év elején döntött arról az önkormányzat, hogy 
újjáéleszti a régi hagyományt, és ismét felköszönti az év első újpesti állampolgárát.



A legendás újpesti Tungs-
ram strand 2004 óta nem 
üzemel. Dr. Hollósi Antal, 
Újpest országgyűlési kép-
viselője levélben fordult a 
tulajdonos General Electric 
vezetőjéhez, tegye lehető-
vé, hogy a strand újra az új-
pestieké legyen.

General Electric 1990-ben pri-
vatizálta a Tungsramot az ösz-
szes szociális intézményével és 

strandjával együtt. 2004-ben bezárták 
a legendás strandot, amely ez alatt a 
kilenc év alatt teljesen lepusztult, 
tönkrement. Újpest Önkormányza-
ta több alkalommal tett rá kísérletet, 
hogy megkapja a strandot, de a GE el-

zárkózott ettől. A cég élére nemrég 
új regionális vezető került, így talán 
most itt a lehetőség, hogy a terület 
a város tulajdonába kerüljön, és újra 
strandként működjön. 

– A Tungsram strand, vagy, ahogy 
annak idején hívtuk, a „Tungi” Újpest 
egyik ikonjának számított. A negyve-
nes évektől kezdve nem akadt szin-
te egyetlen olyan újpesti, aki ne hasz-
nálta volna. De mindez sajnos már a 
múlté. Így, mint Újpest országgyűlé-
si képviselője, írtam egy levelet a GE 
újonnan kinevezett regionális igaz-
gatójának, Agostino Renna úrnak, 
amelyben arra kérem, hogy a Tungs-
ram strand területét adják vissza az 
újpestieknek, hiszen ugyanarra a cél-
ra kellene hasznosítani, amire az ala-
pító Aschner Lipót 1938-ban kitalál-
ta – mondta lapunknak Hollósi Antal.

A képviselő a levélben leírta: orvos-
ként és képviselőként egyaránt sok 
emberrel kerül kapcsolatba, és szin-
te nincs olyan nap, hogy ne érdek-
lődne tőle valaki a strand jövőjéről. 
Az elmúlt hetekben több újpesti ma-
gánszemély és civilszervezet kérte föl, 

próbáljon meg tenni valamit a Tungs-
ram strand megmentéséért.

– Én Újpesten nőttem fel, sokat jár-
tam a strandra barátaimmal, később 
családommal, gyermekeimmel. Úgy 
gondolom, hogy kötelességem meg-
tenni ezt a lépést. Újpesten olyan fej-
lesztések folynak, amelyek elsősor-
ban lakossági igényeket elégítenek ki, 
úgyhogy egy ilyen, egykor virágzó lé-
tesítmény helyreállítása illene a sor-
ba – tette hozzá Hollósi Antal, aki le-

velében az újpesti polgárok nevében 
kéri a GE-t, hogy adja át a városnak 
a nagy múltú strandot: „Mi, újpesti 
polgárok, tisztelettel arra kérjük Önö-
ket, tekintve, hogy úgysem használ-
ják semmire ezt a területet, adják visz-
sza nekünk, újpestieknek. Mi szeret-
jük, és mi tudnánk hasznosítani. Te-
gyék lehetővé, hogy újra az újpestie-
ké legyen, és újra strand legyen, ahol 
kicsit pihenhetünk, feltöltődhetünk.”

 J. M.

Vissza 
a Tungit!
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A Lidótól a Tungsram strandig
Nem kell ahhoz nyári kánikula, hogy előjöjjenek 
az emlékek a Tungsram strandról. A „gombással” 
és a nagyon hideg vizű úszómedencéjével, szigo-
rú úszómesterével, a dunai kompra s így a Ró-
mai-partra rálátó domboldalával a „Tungi” 2004, 
a strand bezárása óta emlékezetünkben él. 

Egy strand évtizedekre épül. A Tungi is hosszú 
ideig, 66 éven át szolgálta az újpestieket, a spor-
tolókat és strandolókat egyaránt. A szintén legen-
dás, még jelenleg is működő Megyeri csárda mel-
lett, mintegy 30 ezer négyzetméteren felépülő vízi 
sporttelep és strand 1938. július 10-én nyílt meg 
UTE-Dunafürdő néven. Helyén korábban a Lidót, 
a Duna homokos partszakaszát találjuk, amelyet 

szabad strandként használtak egykoron a vízi sport 
szerelmesei. A medencés strand létrejötte az Egye-
sült Izzó, a későbbi Tungsram (ma GE) legendás 
vezérigazgatójának, Aschner Lipótnak köszönhető. 
Aschner nemcsak a strand építése érdekében nyúlt 
mélyen a zsebébe, megmentette a sportegyesüle-
tet is a csődtől. Az új létesítményben eleinte csak 
három medence működött: egy Európában egye-
dülinek számító, víz alatti fényekkel megvilágított 
versenymedence az UTE és az Egyesült Izzó spor-
tolói számára, egy hasonló méretű medence a lá-
togatóknak és egy gyermekmedence. A „gomba” 
csak később épült. A telephez 200 csónakot befo-
gadó csónakház társult, kabinokkal.

A strand hamar az újpesti nyarak fő színtere 
lett. S hogy tömegközlekedéssel is megközelíthe-
tő legyen, Aschner Lipót ismét egyedi megoldást 
választott: saját zsebből fi nanszírozta a 87-es vil-
lamos vonalának meghosszabbítását a Megyeri 
csárdáig. Igaz, az csak 1947-re valósult meg, 10-es 
villamosként. Személyhajó-kikötő is létesült a Du-
nán, nem voltak megközelítési problémák.

(Forrás: Szellemváros blog, Háztáji dizájn) B. K.

Javában folyik
az építkezés
Korszerű technológiát képvisel, 
őszre kulcsrakész a városi uszoda, 
amelyet az önkormányzati veze-
tők bejáráson tekintettek meg.
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„Mi szeretjük és mi tudnánk hasznosítani”



Az önzetlenség 
jegyében
Hetedik alkalommal rendezték meg az Újpesti Jó-
tékonysági Polgári Bált, amelynek idén is az Új-
pesti Polgár Centrum adott otthont február 9-én 
este. Az eseményen mindig olyanokat támogatnak 
a szervezők, akik valamely területen kiemelkedő-
en sokat tesznek Újpest közösségéért. Ezúttal a két 
polgárőrszervezet volt a kedvezményezett.

Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő a köszö-
net szavaival nyitotta meg a jótékonysági bált, amely-
nek fővédnöke gróf Károlyi László, Újpest díszpol-
gára és felesége, Erzsébet asszony, védnöke pedig 
Wintermantel Zsolt volt. Ozsváth Kálmán önkor-
mányzati képviselő, a bál egyik szervezője megkö-
szönte a két polgárőrszervezetnek, hogy tagjaik min-
denféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes ala-
pon, szabadidejüket áldozzák a közösségért és a köz-
biztonságért. Mint mondta: „A városnapokon, kon-
certeken, az adventi és karácsonyi rendezvényeken, a 
sportnapokon professzionálisan teljesítenek szolgá-
latot, és rendszeres éjszakai járőrözést is végeznek.” 
Ozsváth Kálmán hozzátette, kötelességük támogat-
ni az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Köz-

hasznú Egyesületet és az Újpesti Bűnmegelőzési Pol-
gárőr Egyesületet.

Gróf Károlyi László, Újpest díszpolgára úgy fo-
galmazott: ötven évig tartott, hogy visszatérhessen 
szülőhelyére, ezek a bálok pedig jó alkalmak arra, 
hogy az itt élőkkel találkozzon.

– Nekem Újpest és Fót ugyanúgy a hazám – tet-
te hozzá.

A TÁMOGATOTTAK
2007-ben elsőként a Szent János Apostol Katolikus 
Általános Iskola részesült támogatásban, az intéz-
mény javra félmillió forint gyűlt össze. A követke-
ző évben a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetago-
zatos iskola hétszázezer forintot kapott, 2009-ben 
pedig szintén a zenei nevelés területén meghatáro-
zó munkát végző intézmény, az azóta már korszerű 
és felújított épületbe költözött Erkel Gyula Újpesti 
Zeneiskola kapott hatszázezer forintot.

2010-ben az újpesti mentőállomás javára gyűlt ösz-
sze hatszázötvenezer forint, majd a rákövetkező év-
ben – Berki Krisztián olimpiai bajnok felkészülését se-
gítendő – az UTE tornaszakosztálya részesült csak-
nem félmillió forint támogatásban. Tavaly a Nap utcai 
Szent József-plébániatemplom orgonájára gyűjtöttek 
– Széles Gábor nagyvállalkozó adományával együtt – 
csaknem másfél millió forintot, idén négyszázhatvan-
ezer forint gyűlt össze. M. ORBÁN ANDRÁS

Az ott lakók elégedettek a fejlesztéssel. Az Ódry 
utca elején lakó Eperjesi Ferenc azért is örül a lám-
paoszlopok létesítésének, mert ezáltal nemcsak 
biztonságosabb lett az eddig sötét utcasarok, de a 
lámpa fénye beszűrődik családi házuk udvarába is, 
könnyebbé téve a tájékozódást sötétedés után.

Hladony Sándor városfejlesztési tanácsnok, ön-
kormányzati képviselő szerint a két lámpatest azért 
fontos, mert többször előfordult, hogy hajlékta-
lanok vertek tanyát a garázssor és az ott húzódó 
hőtávvezeték közötti részen. – Az új lámpatesteknek 
köszönhetően remélhetőleg megszűnik ez a prob-
léma, ráadásul a két újonnan létesített fényforrás a 
gépjárművel és a gyalogosan közlekedők biztonságát 
egyaránt szolgálja – hangsúlyozta a képviselő.

A megfelelő közvilágítás biztosítása egyébként 
az önkormányzat feladata, amelynek maradéktala-
nul eleget tett a városvezetés, amikor az Ódry utca 
Elem utca felől nyíló szakaszán új világítótesteket 
helyezett el. M.

Új lámpák segítik a biztonságot
Két utcai lámpát állított az önkormányzat az Elem utca és Ódry utca sarkára, 
megkönnyítve az itt élők biztonságos közlekedését, hazajutását. 
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Elindult az építkezés
Megkezdődött a Homoktövis Bölcsőde bő-
vítése, amelynek során a férőhelyek növelé-
se mellett a meglévő szárnyat hőszigetelik és 
akadálymentesítik.

Mint ismert, az önkormányzat uniós forrást 
nyert az intézmény bővítésére, amely negyvennel 
több gyereket tud majd fogadni. 

Nagy István alpolgármester az Újpesti Naplónak 
elmondta: a munkaterületet már átvették, maga 
a felújítás pedig várhatóan augusztus 31-én feje-
ződik be.

– Az új épületszárnyak építéséhez, illetve a par-
koló megépítéséhez az udvarból kerítettek le egy 
részt, a meglévő épület akadálymentesítését és 
utólagos hőszigetelését nyáron végzik el, az utób-
bit úgy, hogy a bölcsődét ne kelljen bezárni – így 
az alpolgármester, majd hozzátette: mindent igye-
keznek úgy elvégezni, hogy az építkezés a gondo-
zói munkában ne okozzon fennakadást.

A fejlesztésre csaknem százötvenmillió forin-
tot nyert Újpest Önkormányzata, amiből két új 
épületszárnnyal bővül az intézmény, napkollek-
toros melegvíz-használati rendszert építenek, és 
hőszigetelik, valamint akadálymentesítik a régi 
épületszárnyat. A fejlesztés egyben tizennégy új 
munkahelyet is jelent. M. O. A.

A látványterv részlete



z indóházat ábrázoló fotó 1916-ban készült. A 
vasútvonal fejlesztése és a vasútállomás kiala-
kítása egyenes következménye volt a gyors fej-
lődésnek, továbbá a személy- és nagybani szál-

lítás vízi utakról a szárazföld felé terelésének.
Magyarország első vasútvonalát, a Pest–Vác-vona-

lat a Magyar Középponti Vasút Társaság hozta létre, 
1846. július 15-én avatták. Maga József nádor és felesé-
ge, továbbá Széchenyi és Kossuth is ott voltak az ünne-

pélyes avatáson. A vasútállomásokon és a sínek mentén 
ott voltak Pest-Buda és a nyomvonal által érintett tele-
pülések lakosai is. A 33 kilométer hosszú vonalon – a 
Dunakeszin töltött tízperces várakozási idővel együtt – 
egy óra alatt ment végig a gőzös. 

Az első magyar gőzüzemű vasútvonal, a Pest és Vác 
közötti szakasz terve a közigazgatási határ szempont-
jából Palota községet érintette. A két település életét 
közvetlenül érintő vasútállomás is a Palota nevet kapta. 

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

A Palota állomás néven létrejött megálló a község köz-
pontjától mindössze egy kilométerre létesült. Újpest sze-
repe ekkor még nem volt számottevő. 

Az eredeti indóház helyett 1871 körül – a vasúttársa-
ság által készült típustervek alapján – épült a ma is hasz-
nált, jellegzetes állomásépület. 1894-ben az állomás neve 
Palota-Újpest állomás lett. 1907-ben pedig Rákospalota-
Újpestre változtatták. Az Újpest név beemelését a telepü-
lés gyors és dinamikus fejlődése, a lakosság és ezzel együtt 
a személy- és teherforgalom növekedése indokolta. 1902–
1905 között tíz újpesti ipari üzemhez épült iparvágány.

Az állomás épületét 1996-ban, a vasút alapításának 150. 
évfordulójára tetőcserével és külső festéssel újították fel. 
Ekkor készültek el az emelt peronok is. B. K.

A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és 
Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti Helytör-
téneti Gyűjtemény és Várai Mihály. Sorozatunkat kövesse 
a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

A
A Rákospalota-Újpest vasútállomás, a sínek felől fotózva

Újpest akkor és most XXII. rész

A tizesvillamos
az Újpesti 
Naplóban
3. rész: Moziles, gombfoci 
meg a Totó-kert 
Mi ott laktunk az akkor már „Fény mozi-házban” 
1956 nyaráig. Lent működött a mozi, hatalmas, kúp 
alakú, üvegezett tetőszerkezete belül majdnem fe-
lért az emeletekig. Ja! És egy titok! A házmesterék 
alagsori lakásából két kis lukon át, ami olyan volt, 
mint egy-egy vetítőnyílás, lehetett nézni a fi lmeket 
a szobájukból. Már ha Sankó, a fi uk el tudta intézni, 
hogy beengedjenek néha néhányunkat fi lmnézésre. 

A mozi utánjátszó volt, két forintért jegyet lehe-
tett kapni az első két sorba. Folytatólagosan is, ami 
azt jelentette, hogy a fi lm feléig vetítés közben be 
lehetett menni. Vagyis előbb megnéztük közepétől 
a végéig, azután meg a híradót és az elejét. Úgyhogy 
az élmény teljes volt, ha össze tudtuk rakni. 

De a csúcs az volt, hogy ott, az Apolló-házban ta-
nultam meg gombfocizni! Ott társult mellém ez a 

játék, örökre. Egy második emeleti, nagy saroklakás-
ban, amelyben két család lakott. 

Az ő nagy konyhájukban volt a stadion, a szét-
hajtható konyhaasztal, azon játszottunk mi, a ház 
fi úgyerekei. Hétvégenként meg néha hétköznap 
este is összejöttünk világbajnokságokat rendezni! 
Amikor kikaptam, mindig megkérdeztem Krumesz 
Gyurkát, a „versenyigazgatót”, hogy még hányadik 
lehetek. Erre ő: akár első is! De legtöbbször utolsó 
lettem. Ők többet játszottak, és jobban, mint én. 
Nagy bánatom, hogy nincs gombfociklub Újpesten. 
Az első Európa-bajnokság pedig itt volt az Adyban 
1994-ben. 

Az Apolló-házzal szemben, a túloldalon Buda-
pest talán legfrappánsabban elnevezett étterme – 

kocsmája, kerthelyisége – működött, a Totó ven-
déglő. Az „egység” tulajdonosa ugyanis ’45-előtt 
egy Ot Ottó nevű vendéglős volt. A köznyelv ezért 
Ototó néven ismerte a helyet. Az államosítás után 
aztán, ezen felbuzdulva Totó lett belőle hivatalosan 
is, és mellette nyitottak egy totózót. Jó időben, jó 
társaságoknak jól lehetett tippelgetni a kerthelyi-
ségben szombat délelőttönként. 

Sok év múltán, gépelemgyári kollégákkal ittuk 
egy napsütötte szombat délben hétzáró sörünket 
a kerthelyiségben. Nagy hanggal, magabiztosan. Ta-
lán történelemről, háborúkról beszéltünk, amikor 
a mellettünk lévő asztalnál magában üldögélő, kö-
zépkorú férfi  átszólt:

– Meg tudnák mondani, melyik országban van 
Waterloo?

Nem tudtuk, fogalmunk sem volt, hogy hol van! 
Az istennek se! 

– Belgiumban – mondta a közepesen öltözött 
vendég maga elé nézve, és belekortyolt a sörébe.

Akkor megtanultuk, hogy soha, sehol ne játsszuk 
meg magunkat, mert bárhol érhet meglepetés ben-
nünket. 

Közben kinn, az Árpád úton jöttek-mentek a 10-
esek, az 55-ösök és a 43-as buszok. Újpest élte az 
életét. Csúcsforgalommal, mert az bizony már a vá-
rosközpontnak számított. RÉTI JÁNOS

  a www.tizesvillamos.eoldal.hu szerzője

6 H e l y t ö r t é n e t
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Szív küldi
Valentin- 
napra
Köszönjük Olvasóinknak a szerkesz-
tőségünkbe küldött üzeneteket, 
amelyeket az Újpesti Naplóval to-
vábbítunk a címzetteknek.

Drága nyuszikám! Köszönöm az együtt töltött hét 
évet és a két csodálatos gyermekünket, Dorinát és 
Benikét! Még vagy száz évet kívánok magunknak 
együtt, szeretetben, egészségben! Köszönettel és 
üdvözlettel: Bányai Ágnes

Zsolt küldi Erának. Kedves kis Feleségem! Köszö-
nöm, hogy a társam, barátom és egyben a szere-
tőm is vagy, és kívánom, hogy ez így is maradjon 
életünk végéig. A te férjecskéd

Angel!
Fantasztikus négy év, mit köszönök neked, 
ez a szerelmi történetünk első fejezete.
Még csak most jön a java, de izgatottan várom,
hogy sose legyen vége, ez az én álmom!
Boldog Valentin-napot! Szeretlek. Kriszti!

Drága Évicském! Boldog 10. házassági évfordulót 
kívánok! Nagyon szeretlek! Gabóca

Cicamacim! Szívem minden szeretetével kívánok 
boldog Valentin-napot, drága szerelmem. Sk

I! Emléked bennem él, de már nem fáj. K.

T. B.! Legyen még nagyon sok ilyen szép évünk és 
Valentin-napunk együtt! Tiszta szívből szeretünk: 
Heni és Lini

Boldog Valentin-napot, kicsim, remélem, hogy 
sokszor töltjük még együtt ezt a napot. Minden 
nehézség ellenére a jövő a miénk. Szeretlek! 
 A te Csokid

Jó a Csibe, jó a Bobó,
süt a nap vagy esik a hó,
bármi is van, együtt baró.
 
Szonjuska és Edit üzeni, hogy nagyon szereti apát! 
Boldog Valentin-napot!

S!
Valentin-nap a szerelem napja,
Ünnepel a világ apraja és nagyja.
Köszöntelek én is szeretettel,
Szerelmem küldöm eme verssel.
Pocok

Modefanom! Boldog vagyok, hogy Rád találtam. 
Köszönöm, hogy vagy Nekem. Szeretlek: Kicsikéd

Drága Lacikám, Levikém, Domikám! Nagyon-na-
gyon szeretlek benneteket, és millió puszit küldök 
nektek és anyukátoknak, Anikónak is! 
 Anyu, Nagyi, Ircsi

Drága Ferikém! Ördög! Millió csók neked!

Szerelmem, egy ideje már együtt vagyunk, jóban-
rosszban. Szeretlek, jó együtt élni Veled. Boldog 
vagyok, és remélem, Te is. Jánosom, még mini-
mum 35 év! Szeretlek: Kicsid

Körmöspálcás legügyesebb tűzoltói: Elvis, Sam és 
Steel! Nagyon szeretlek Titeket! Penny

Helóka Ciccem! Most végre egész Újpest megtud-
ja, hogy te vagy a világ legédesebb, legaranyosabb 
és leghelyesebb pasija. Puszika, Ciccné

Valentin-nap alkalmából páromnak
Soha nem felejtem, mit éreztem, amikor először 
megláttalak. Volt benned valami különleges, ami 
örökre megmarad emlékezetemben. Talán a sze-
meid, talán a kezeid vagy az ellenállhatatlan mo-
solyod – mind azok a dolgok, amelyeket már oly 
jól ismerek. Bármi volt is az, magával ragadott és 
megigézett. Ha most rád nézek, olyan embert lá-
tok, aki életem mindennél fontosabb részévé vált. 
Vannak pillanatok, amikor újból érzem a varázsla-
tot, ugyanazt a láthatatlan erőt, amely feléd húz, 
éppúgy, mint amikor először találkoztunk. Én 

most nem kívánok egyebet: szívünkben örökké ég-
jen a szeretet. Ez a legfontosabb, ami összeköt ben-
nünket. Sok-sok puszikával köszönt téged: Gizi

Az az ember, akit bennem szeretsz, ter-
mészetesen jobb nálam: én nem olyan 
vagyok. De te szeress, és én majd igye-
kezni fogok, hogy jobb legyek önma-

gamnál. Sok szeretettel köszöntünk Valen-
tin-nap alkalmából! A családod: két gyermeked, 
Roli, Szebi, és feleséged, Reni

A család is olyan valami az életben, ami becses, 
olaj az élet lángjában.

Boldog nyuszmusznapot Kúsz Úr! (L) Rizibizi 

Kicsi Szerelmem, Zsebim! Nagyon szépen köszö-
nöm Neked ezt az első hét hónapot, hogy meg-
érezhetem, milyen is valakit igazából szeretni! És 
az érzést, hogy viszontszeret valaki. Ennél az ér-
zésnél nincs nagyobb. Nagyon-nagyon szeretlek 
Zsebim, míg a szívem dobog, és utána is! Csók

Keszthelyi Józsefnek, a világ legfi gyelmesebb férjé-
nek, legaranyosabb apukájának kívánunk nagyon 
boldog Valentin-napot, és szeretnénk. ha tudná, 
hogy Ő a legfontosabb a kis családjának, mert min-
denki számára pótolhatatlan ember!!! Nagyon szere-
tünk, Api! Feleséged, Adrienn, fi aid, Gergő és Bence

Drága Kismacink! Ezerszer ölelünk: Anyamaci és 
Apamaci

Szívem! Sok mindenen átmentünk már, bízom 
benne, hogy ez a problémánk is megoldódik, és 
kéz a kézben ünnepeljük a 9. évet! Sok sikert! Na-
gyon szeretlek. Boszorka

Cicu! Te vagy a legjobb Anya, Feleség, Barát. Na-
gyon szerelmesen szeretlek, ahogy az elmúlt 11 
évben. Veled lenni boldogság! Sz+I! Babu

Drága Piperkőc! Nagyon kis édes vagy, s kimond-
hatatlanul örülök annak, hogy a kisfi unkat hor-
dom a szívem alatt! 

A legcsodálatosabb APUCINAK!!! Nézz a szemem-
be, a szívembe látsz. Ölelj magadhoz, hogy ne 
múljon a varázs. Fogd meg a kezem, ne engedj el 
soha, Te vagy az életemben a legnagyobb CSO-
DA!!!! Szeri Béka

Szeretlek APUKÁM, oh, nagyon szeretlek. Ahogy 
gyermekszív egy apát szerethet. Ameddig csak élek, 
szívem érted dobog. Élj nagyon sokáig, s legyél na-
gyon BOLDOG! SZE-SZE APUCIIII: Lala barcsival

A szerelem addig él, amíg mind a két ember akarja! 
Mögöttünk 38 év, előttünk legalább ennyi?! Detto

Szerelmesek
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Szerelmem! Remélem, hogy még 
„milliónyi” pankrációt fogunk együtt 
nézni! Nagyon szeretlek! Mofl id

Jelige: „Éjszakai Élet”
Jó érezni azt, hogy szeretlek nagyon,
és egyre-egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy a szemeid már szemeimben 
élnek és néznek,
Érezni azt, hogy szép veled, és csak 
veled teljes az élet.

Drága szerelmem, Ferikém! Boldog 
születésnapot és Valentin-napot kí-
ván a Te Erzsikéd.

Dávid Attilának szeretettel! Húsz év 
után is el nem múló szerelemmel 
sokszor csókol feleséged, Móni

Egyetlen Ágim! Harmadik évfordu-
lónk alkalmából köszöntelek! Kívá-
nom, hogy legalább olyan szeren-
csésen folytatódjon közös életünk, 
mint amilyen szerencsés volt az év 
eleje mindkettőnknek. Szeretlek! 
 Tibi

Kedves Nagymaci! Valentin-napi jókí-
vánságaimat most sem feledem. Sok 
puszit küldök, mint az időközben fel-
nőtté vált Kismaci apájának is. 
 Anyamaci

Édes Drága Sütike! Sok boldogságot 
nekünk 2013-ban is, vigyázzunk egy-
másra, de főleg te rám, hiszen még-
iscsak én vagyok a védtelen pasi! 
Még mindig szerelemmel gondolok 
rád, rád te amazon harcos, te Tün-
dér, te kis Sütikém. Csókol férjed,  
 Zoli.

Kedves Kokaskám! Nagyon örülök, 
hogy vagy Nekem, és hálás vagyok 
mindenért. Szeretlek! Csibike

Margó néninek, a legjobb barátnőm-
nek Valentin-napra nagyon-nagyon 
sok boldogságot és jó egészséget kí-
vánok! Millió puszi, Csilla

Drága Panni néni! A barát – egy te-
lefonhívással, látogatással, váratlan, 
apró meglepetéssel – bearanyoz-
za a mindennapokat. Néha nekünk 
enélkül is sikerül megőrizni egymást 
a szívünkben! Puszillak, Csilla

Férjemnek, Matejka Tibornak
Egymás mellett ébredünk,
Vár a kis életünk, 
minden annyira szép.
Megosztjuk a házimunkát, 
van macskánk és két kutyánk,
falon sok közös kép.
Senkivel sem cserélnék, 
boldogabb nem lehetnék,
Te vagy minden nekem.
Az összes álmunk valóra vált, 
más lett az egész világ,
Ez egy nagy szerelem.
Feleséged, Matejka Dóra

Édes Lacikám! 
Öröm és boldogság legyen mindig veled,
arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy ezen a szép napon!
 Dorottya

Csibém! Nemes, szép élethez nem 
kellenek nagy cselekedetek, csupán 
tiszta szív és sok-sok szeretet! Dóri

Tőlem Neked
Távol vagy tőlem, mégis oly közel,
Lehunyom szemem s érzem, karod ölel,
Karjaidban megleltem a boldogságot,
Tőled tanultam büszkeséget, méltóságot.

Távol vagy tőlem, s mégis közel,
De irántam oly keveset érzel,
Meghódítani szíved nem engedted,
Szívem mégis vágyja a Te békédet.
Távol vagy tőlem, de mégis közel,
Ez a vesztem, sosem engednélek el,
De ha új utakra vágysz, hát menj,
ne nézz vissza, s igaz társra lelj.
Távol vagy tőlem, velem már nem leszel,
Többé nem érezhetem, ahogy karod ölel,
Szívem mégis vágyik a szerelmedre,
Erős karodra, bizalmat árasztó lényedre.
Távol vagy tőlem, s egyre messzebb leszel,
De az érzéseim irántad mégsem vesztek el,
Az idő segít majd, célokat, új irányt mutat,
De a szívemben a nagy Ő örökre Te vagy.
Jelige: Utállak

Drága HABIKI, nagyon fontos vagy 
számomra, örök MM

Lehet hideg, lehet meleg,
a Libamalac csak egy lehet.
Kukanyuszi Téged szeret!!!

Kisegér! Köszönöm az eddigi együtt 
töltött éveket. Boldog Valentin-napot 
kívánok, és köszönöm csodálatos leá-
nyunkat, aki minden napunkat meg-
édesíti már 21 éve. Ő a legnagysze-
rűbb gyermek, akit csak kívánhattunk 
magunknak. Szeretettel: Feleséged

A szeretetről szóló szép napon sok sze-
retettel gondol a hűtlenekre az, aki rá-
juk mindig szeretettel gondol: Zsuzsá-
ra, Bencére, Berire és Stefi kére. Miretre, 
Lacikára, Boglárkára és Balázskára. Va-
lamint: Borcsikára, Gerire és a kis Zitá-
ra. B. néni a „messzi távolból”. Újpest

Drága Évicském! Boldog 10. házassá-
gi évfordulót kívánok! Nagyon szeret-
lek! Gabóca

Drága Petim! Valentin-nap alkalmából 
szeretném megköszönni, hogy vagy ne-
kem. Nagyon sokat segítesz, mellettem 
vagy jóban és rosszban. Már egy éve élünk 
együtt, de minden reggel olyan, mintha 
az első lenne. Szeretlek. A Te Andid

Soha nem felejtem, mit éreztem, ami-
kor először megláttalak. Volt benned 
valami különleges, ami örökre megma-
rad emlékezetemben. Talán a szeme-
id, talán a kezeid vagy az ellenállhatat-
lan mosolyod – mind azok a dolgok, 
amelyeket már oly jól ismerek. Bármi 
is volt az, magával ragadott és megigé-
zett. Ha most rád nézek, olyan embert 
látok, aki életem mindennél fontosabb 
részévé vált. Vannak pillanatok, amikor 
újból érzem a varázslatot, ugyanazt a 
láthatatlan erőt, amely feléd húz, épp-
úgy, mint mikor először találkoztunk. 
És ilyenkor újból megtörténik velem: 
szerelmes leszek. Szív szereti Szívet!

Valentin-nap alkalmából 
imádott férjemnek, Balázs-
nak üzenem, hogy szere-
tem és örökké szeretni fo-
gom! Hű felesége: Linda

Drága Nyuszkó! Nagyon szeretlek, és 
nem csak ezen a napon! Ölel: Mackód

Nyuszkóka! Boldog Valentin-napot kí-
vánunk Neked nagyon sok szeretettel! 
Culapaci, Nyuszóka és a többiek…

Petyónak, Putyának, Miminek anyától! 
A legnagyobb ajándék, amit gyerme-
künknek adhatunk, a feltétlen szeretet, 
a széttárt karok és egy készséges fül.” 
Mert tudnia kell, hogy rád bármikor 
számíthat, mindig ott vagy mellette!

„Drága Buci! Te vagy a legjobb dolog 
az életemben! Örökké szeretni foglak! 
Millió csók: Moncsi

Megtaláltátok! Ezt az üzenetet keres-
tétek. Tele van millió puszival, szere-
tettel. Mind a Tiétek! VGB

Drága Marika néni! Nagyon sok szere-
tettel köszöntelek Valentin-nap alkal-
mából! Köszönöm a sok segítséget, a be-
szélgetéseket, a mosolyokat és mindent, 
amit tőled kaptam! Puszillak „föntről”.

Kiccicából közel 10,
Culapókból majdnem 4:
nekem ennyi nem elég!
Imádlak titeket!
Apa (42-es zárka, 1-es fogvatartott)

Albatrosznénak üzenem, hogy na-
gyon szeretem, és köszönöm neki, 
hogy ilyen hatalmas energiával és fá-
radhatatlanul neveli a két kis albatro-
szunkat. Albatrosz

Kedves N. Reni! 84 napja együtt va-
gyunk, és nem telt el nap, hogy ne 
gondoltam volna rád. Megszépítet-
ted mindennapjaimat, és megmutat-
tad, hogy milyen igazán szerelmes-
nek lenni. Nagyon szeretlek, és re-
mélem, még sokáig együtt le-
szünk. Szerető macid: B. L.

Kedves Anyukánk, kedves Na-
gyikánk! Sok-sok szeretettel és 
örömmel köszöntünk Téged 
ismét! Sok puszit küldünk Ne-
ked: Domi, Levi, Laci, Gabi

B



9 V a l e n t i n - n a pÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  6 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  f e b r u á r  1 4 .

Kedves Egyetlen Szerelmem! Köszö-
nöm kitartásod, és hogy tovább-
ra is mellettem és velem vagy. Hidd 
el, nem bánod meg! Együtt mindent 
megoldunk – de csak együtt. Az 
idők végezetéig, örökké Veled! Soha 
el nem múló szerelemmel: Laci

Idén is írok, talán meglátod!
Te vagy a legszebb ajándék,
amit valaha kaptam,
tán jobbat érdemelsz,
de neked én maradtam.
Csak nézem az arcod,
ahogy melletted fekszem,
talán nem vagyok jó,
de hidd el, nagyon igyekszem.
Nincs szebb ajándék,
nekem nem kell már semmi,
csak veled szeretnék önmagam lenni.
Ebben az életben, életben
semmi sem véletlen, véletlen.
Boldog Valentin-napot Nyuszika! 
Szeretlek! PiciPici

Era Mamának!
Nem felejtem, mit éreztem, amikor 
először megláttalak téged. Volt ben-
ned valami különleges, ami örökre 
megmarad emlékezetemben. Talán a 
szemeid vagy az ellenállhatatlan mo-
solyod, mind azok a dolgok, amelye-
ket már oly jól ismerek. Ha most rád 
nézek, olyan nőt látok, aki életem 
mindennél fontosabb részévé vált. 
Vannak pillanatok, amikor újból ér-
zem a varázslatot, ugyanazt a látha-
tatlan erőt, amely feléd húz – épp-
úgy, mint amikor először találkoz-
tunk. És ilyenkor újból megtörténik 
velem: szerelmes leszek. Milliószor 

csókol: Krampuszod

Nagyon Boldog Első Valentin 
napot, Füles Mackóm!

Nem is sejtettem még,
amikor először beszélgettünk,
hogy egy nap majd azt mondom neked:
az életemnél is jobban SZERETLEK.
Nem is sejtettem még,
amikor először öleltelek,
hogy egy nap
ekkora szükségem lesz majd RÁD.
Nem is sejtettem még,
amikor először csókoltalak,
hogy egy nap TE leszel számomra
a LEGFONTOSABB.
Annyi mindent nem sejtettem még,
mielőtt megismertelek.
De most, hogy itt vagy,
tudom, hogy akarlak,
szükségem van RÁD, 
és teljes szívemből SZERETLEK!
Millió csók: Babcsid

Nagyon Boldog Valentin-napot kívá-
nunk Szüleimnek, Erusnak és Sóginak, 
Anyósomnak és Apósomnak,Timinek 
és Danikának, Sipos családnak, Ko-
csi családnak, Bujka családnak, Kiss 
családnak, Noinak és Domának, 
Noncsinak, Kirilánynak és Kirifi únak! 
Puszilunk mindenkit: Móni és Gábor

Kicsi Mackómnak!
Köszönöm, hogy szeretsz, féltesz, vi-
gyázol rám, hogy betakarsz, ha fázom, 
átölelsz, ha félek, és hogy neked reg-
gel is szép vagyok. Köszönöm, hogy a 
szemembe nézel, és tudod, hogy mit 
gondolok. Köszönök mindent, amit 
adtál, és mindent, aminek te örültél. 
Köszönöm, hogy vagy nekem, és hogy 
szerethetlek! Puszil: Bab-Y

Drága Nyuszigombóc! Köszönöm hogy 
már 18 éve összetartozunk ! Kicsi Békád

Köszönöm, hogy szeretsz, féltesz, vi-
gyázol rám, hogy betakarsz, ha fázom, 
átölelsz, ha félek, és hogy neked reg-
gel is szép vagyok. Köszönöm, hogy a 

szemembe nézel, és tudod, 
hogy mit gondolok. Kö-

szönök mindent, amit 
adtál, és mindent, ami-
nek te örültél. Köszö-

nöm, hogy vagy nekem, 
és hogy szerethetlek!

Bízom benned, mert vigyázol rám,
Jó veled, mert odabújsz hozzám,
Ha fázok, Te gyengéden ölelsz,
S ha beszélek, mindig rám fi gyelsz.
Ha rám nézel, szemed ragyog,
Érzem, veled boldog vagyok.

Boldog Valentin-napot kívánunk ne-
ked: kislányod Klaudia és feleséged 
 Julcsi

Férjemnek, Tibinek üzenem, hogy 
tiszta szívből szeretem. Köszönöm, 
hogy vagy nekem. Maca. Boldog 
Valentin-napot kívánok: feleséged, 
Gyöngyi és kislányod, Lillus

Kedvesemnek,
Hogy mondjam el, ennyi év után,
Hogy hinnéd el, hogy még mindig ég a láng,
Hogy mutassam meg neked,
Hogy amit érzek, nem csak szeretet.
Emlékszem az első csókra,
Minden egyes kedves bókra,
Nevetésre, sírásra, az
édes pásztorórákra.
Mondd hát, kedves, mit tegyek?
Hogy bizonyítsam be Neked,
Hogy lánggal égni és szeretni,
tizenhét év után is lehet?!
 (T. Anikó)

Drága Tünde! Boldogságod szirmot 
bontson, örökké csak virágozzon, 
szerelmesed hozzád bújjon, forró 
szíved megborzongjon, Te vagy, kit 
mindig imádok, boldog Valentin-na-
pot kívánok! -N-

Valentin-napra sok szeretettel
SáMáMiLaJóMaGáAnJáGáJóAttMi-
ZoMo-ának RiSziTiCsiAnKaZsó-tól 
Jelige: „táj” 

Kedves Marci! Ezúton kívánok ne-
ked boldog Valentin-napot, és tudd, 
hogy velem mindennapjaidat to-
vábbra is megoszthatod. A szalagava-
tó táncunk óta csak rád tudok gon-
dolni. Jelige: Latika

Baba az, ki Téged mindenekfölött szeret,
S örökre beírta, szívébe zárta neved.
Rá mindig, mindenben számíthatsz,
mert amíg él, a Tied marad!!
Jelige: „Mucurka”

A világon semmiért sem adnám azt, 
amit tőled kapok. Sem pénz, sem hír-
név nem hozhat olyan boldogságot, 
mint amit veled megtaláltam. Min-
den perc, amit veled tölthetek, aján-
dék nekem, mit kincsként őrzök. Nem 
kívánhatok többet, mint hogy életem 
minden napját melletted tölthessem. 
Tied a szívem, tied a szerelmem, ma, 
holnap, mindörökké. Macidtól <3

Egyetlen Hencym! Soha nem felejtem, 
mit éreztem, amikor először meglát-
talak. Volt benned valami különle-
ges, ami örökre megmarad emlékeze-
temben. Talán a szemeid, talán a keze-
id vagy az ellenállhatatlan mosolyod 
– mindazok a dolgok, amelyeket már 
oly jól ismerek. Bármi is volt az, magá-
val ragadott és megigézett. Ha most 
rád nézek, olyan embert látok, aki 
életem mindennél fontosabb részévé 
vált. Vannak pillanatok, amikor újból 
érzem a varázslatot, ugyanazt a látha-
tatlan erőt, amely feléd húz – éppúgy, 
mint amikor legelőször találkoztunk. 
És ilyenkor újból megtörténik ve-
lem: szerelmes leszek. Boldog első kö-
zös Valentin-napot! Köszönöm, hogy 
vagy nekem. Baboood

Babának! Drága Baba! Ne a Valentin-
napot szeressük, hanem egymást! A 
régi Cunti

Anna, Csilla, Emese, Enikő, Gitta, 
Kati, Lia, Rita, Timi, Szilvi, Zita, 
Zsófi! Üres lenne nélkületek a… 
 A fijjúk!

Ezúton is boldog Valentin-napot kí-
vánok! Keresek egy tökéletes párnát. 
Azt hiszem, valahol a tiéd mellett van. 
(Ashleigh Brilliant) Millió csók! Manó 

Drága Babusenkó! Melletted az éle-
tem minden napja egy újabb csoda... 
ez a nap is...! Szeretlek! Bubinka

Szivcsinek, Puszcsinak millió pu-
szit küld Valentin-nap alkalmából 
Köszcsi.

Csengének. Nehéz megtalálni azt, 
aki meglátja benned a jót, aki majd 
nem enged el, ha menni akarnál, és 
aki szívből fog majd szeretni Téged. 
Megtalálni azt, aki majd meg tud vi-
gasztalni, ha valami fáj, aki felvidít, 
kiegészít, azt, aki majd elfogad olyan-
nak, amilyen vagy, és elvisel az összes 
hibáddal. És ha egyszer megtalálod, 
ne engedd el soha, tartsd meg, be-
csüld meg, legyen mindennél fonto-
sabb, mert hidd el, Ő lesz majd szá-
modra a legdrágább KINCS!

Drága Muckó! Valentin-nap alkalmá-
ból köszöntelek, és üzenem, hogy na-
gyon SZERERTLEK! Sok boldogságot 
és jó egészséget kívánok. Nyuffi 

H



INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Március 6-án, szerdán 18-tól 19 
óráig ingyenes jogi tanácsadást 

tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: 
Fidesz-iroda (1042 Budapest, Árpád út 
56.). Bejelentkezés: H–P 11-től 18 óráig a 
369-0905-ös telefonszámon.

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
február 25-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 
Árpád út 56.). Tel.: 369-0905. Németh Edit 
Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányza-
ti képviselők március 4-én, hétfőn 17-től 18 
óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, 
Ozsváth Kálmán képviselők március 4-én, 
hétfőn 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz-iroda (1042 Budapest, 
Árpád út 56.). Tel.: 369-0905. Jókay Attila, 
Koronka Lajos önkormányzati képviselők 
március 11-én, hétfőn 17-től 18 óráig; 
Bartók Béla önkormányzati képviselő már-
cius 12-én, kedden 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 
Árpád út 56.). Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

BALCZÓ ZOLTÁN ÚJPESTEN!
Szeretettel meghívjuk Önt és ked-
ves családját a „Kiút a gyarmati 

helyzetből” című rendezvényünkre. 

Vendégünk: Balczó Zoltán, az Országgyűlés 
és a Jobbik alelnöke. Házigazda: Pajor Tibor 
önkormányzati képviselő. Helyszín: Újpesti 
Polgár Centrum, 1042 Budapest, Árpád út 
66. Időpont: 2013. március 2. (szombat), 
16 óra.

TISZTELT BARÁTAINK!
Irodánk minden pénteken 17 és 18 óra 
között tart nyitva. Kérjük Önöket, vegyék 
fel velünk a kapcsolatot, hogy minél haté-
konyabban működhessünk együtt! 
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) minden 

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányza-

ti képviselő (LMP), fenntartható fejlődési 
tanácsnok fogadóórája minden szerdán 

18–19 óra között, vagy előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Újpesti LMP-iroda: 1041 
Budapest, István út 22. Tel.: 06-20 390-
0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu. Honlap: 
ujpest.lehetmas.hu; facebook.com/LMPujpest

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 – 
369-4205-ös telefonszámon, hétköznap 
14-től 17 óráig hívható – bármikor; Szabó 
Gábor önkormányzati képviselő minden 
hónap első hétfőjén 17-től 18 óráig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Budapest, Nádor u. 1.) tartanak foga-
dóórát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első szerdáján 17 órától 
tart fogadóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 
Évfolyamos Gimnáziumban (1046 Budapest, 
Bőrfestő u. 5–9.).

FEBRUÁRI KIRÁNDULÁS
Februári kirándulásunk alkalmával – a vár-
ható hidegre való tekintettel még mindig 
zárt helyre – a Holokauszt Emlékközpontba 
megyünk (1094 Budapest, Páva u. 39.) feb-
ruár 22-én, pénteken. Gyülekező 10.00–
10.15 között a 3-as metró Corvin-negyed 
megállójának kijáratánál (a csoportunkat 
10.30-ra várják). A tárlatvezetéses látoga-
tásunk kb. két órát vesz igénybe. Belépődíj 

62 év felettieknek 100 Ft, a többieknek a 
kedvezményes jegy 1100 Ft. 

Programsorozatunk védnökei: Kiss 
Péter országgyűlési képviselő és Trippon 
Norbert kerületi elnök. A csoportlétszá-
mot előre le kell jelenteni, ezért azoknak, 
akik jönni szeretnének, jelentkezniük kell 
február 19-ig a 441-5555-ös üzenetrögzítős 
telefonszámon.

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

www.mszpujpest.hu

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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Újpestért 
Egyesület

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� Újpesti Téli Fesztivál. 
„Természetes kontraszt” – 
Csillag Körtvélyesi Anikó grafi-
kusművész kiállítása február 
25-ig. Karinthy Frigyes Művelődési 
Ház
� Újpesti Téli Fesztivál. 
„Monokróm tanulmányok” – 
Feledy Gyula Zoltán festménykiál-
lítása február 17-ig mindennap 
9-től 18 óráig. Ifjúsági Ház, Új 
Galéria
� Újpesti Téli Fesztivál. „Tátrai 
képek” – az Újpesti Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat kiállí-
tása február 17-ig. Újpest Galéria
� Nimród fotókiállítás. A 2012-
es év legjobb képei. Megnyitó: 
február 18-án 18 órakor. 
Látogatható: március 2-ig. Ifjúsági 
Ház, Új Galéria
� Vasútmodell-kiállítás. Február 
28-tól március 3-ig. Az 1-es 
Villamos Klub és a Vasútmodellező 
Egyesület kiállítása a Lóverseny 
téri Közösségi Házban
� Természet csodái – kiállítás és 
vásár. Február 20-tól 24-ig, 
naponta 9.00–18.00 óra között az 
Ifjúsági Házban.

� Az újpesti rajztanárok kiállí-
tása. Megnyitó: február 25-én 17 
órakor. Megtekinthető március 
10-ig mindennap 9-től 18 óráig. 
Ifjúsági Ház, Új Galéria

HETI PROGRAMNAPTÁR
2013. február 14-től 21-ig 

Február 14., csütörtök
OVIS SZÍNHÁZ
� 10.00: Kippkopp a hóban. A 
Nefelejcs Bábszínház előadása. 
Ifjúsági Ház

Február 15., péntek
SULIS SZÍNHÁZ
� 14.30: A rendíthetetlen ólom-
katona. A VSG Kamarabalett elő-
adása. Ifjúsági Ház 

ZENÉS EST
� 18.00: Zenés estek Újpesten. 
Házigazda: Szűts István és a 
Szívritmus zenekar. A belépés 
ingyenes! Ifjúsági Ház

Február 16., szombat
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
� 10.00–13.00: Családi játszó, 
benne tipegő torna, bábelőadás. 
Ifjúsági Ház

� 17.00–18.30: Szederinda – 
aprók táncháza, Prekler Katával és 
a Csobán zenekarral. Lóverseny 
téri Közösségi Ház

ZENÉS EST
� 20.00–01.00: Koktél Est. Játszik 
a Coctail zenekar. Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház

Február 17., vasárnap
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00: Gyermektáncház 
Újpesten. Élőzenés táncház, 
havonta egy alkalommal. Farsangi 
maskarázás. Ady Endre Művelődési 
Ház 

KOMOLYZENE
� 17.00: Csapó Éva (zongora, 
ének) és Irmtrud Agnoli (hege-
dű) koncertje az Erkel Gyula 
Újpesti Zeneiskola dísztermében. 
Ifjúsági Ház
� 18.00: Koncert az Adorate 
kórus részvételével, megalakulá-
sának 5. évfordulója alkalmából. 
Térítésmentes. Városháza, díszte-
rem

ZENÉS EST
� 17.00–21.30: Hétvégi rande-
vú. Zenés-táncos est a Szilver 
zenekarral. Ady Endre Művelődési 
Ház

Február 20., szerda
FIATALOKNAK, FELNŐTTEKNEK
� 16.00: Petőfi kalandjai – zené-
ben és irodalomban. Az irodalom 
és a zene találkozása. Újpesti 
Polgár Centrum

Összeállításunk nem tartalmazza 
a teljes kínálatot. Kérjük, érdek-
lődjön az intézményeknél is! 

ELŐZETES
SZÍNHÁZ
Újpest Színház-bérlet. További 
előadások az Ady Endre 
Művelődési Házban:
2. előadás, március 16., szombat, 
19.00: Strand: Karrier Komédia. 
Szatirikus vígjáték két részben. A 
Száguldó Orfeum vendégjátéka
3. előadás, április 13., szombat, 
19.00: Szigeti Ede: Liliomfi. A Turay 
Ida Színház vendégjátéka
4. előadás, májusban: Topolcsányi 
Laura: Szellem a spájzban. 
Kísértetkomédia. A Turay Ida 
Színház vendégjátéka
Bérletek rendelhetők személyesen 
az Újpesti Kulturális Központ – Ady 
Endre Művelődési Házban vagy a 
231-6000-es telefonszámon. A bér-
let ára: 1–9. sor 8000 Ft; 10–15. sor 
7000 Ft. Az előadásokra jegyek is 
válthatók, 2200 és 2500 Ft-os árban.

További színházi előadások:
FELNŐTTEKNEK
Február 24-én, vasárnap 18 óra-
kor Paul Geraldy–Cole Porter: 
Huzavona. Mozaikok a férfi és a 
nő életéből. Zenés est. Újpesti 
Polgár Centrum. Jegyek válthatók 
az Ady Endre Művelődési Ház 
pénztárában, valamint előadás 
előtt a helyszínen.

GYERMEKES CSALÁDOKNAK
Február 23-án, szombaton 10-től 
12 óráig: Pódium Színház: 
Macskakirály. Lóverseny téri 
Közösségi Ház

MAGYAR NÓTA
Március 8-án 15 órakor: 
„Magyarok szép hazája…” 
Ünnepi nótagála. Fővédnök: dr. 
Molnár Szabolcs alpolgármester. 
Társszervező: Újpesti Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat. Ady 
Endre Művelődési Ház

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
Babavilág, bababörze: március 
9-én, szombaton 9-től 13 óráig. 
Kizárólag kismamák, anyukák, 
nagymamák részére kínált lehető-
ség bébi- és gyerekruhák, babako-
csik stb. árusítására. Asztalfoglalás: 
február 25-én 8.30-tól a Lóverseny 
téri Közösségi Házban.



Újpest Önkormányzata az elmúlt év novemberében 
döntött arról, hogy erkölcsileg és anyagilag támogat-
ja az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat „Ta-
noda” programját, amellyel a halmozottan hátrányos 
helyzetű cigány és nem cigány származású fi atalok is-
kolai lemorzsolódását kívánják csökkenteni. A mun-
kaerő-piaci felzárkóztatást segítő „Tanoda” program-
ban a képzés heti 26-30 óra keretében, szaktanárok 
segítségével folyik. Felzárkóztató, tehetséggondozó és 
pályaorientációs foglalkozásokat szerveznek, amelyek 
elősegítik, hogy a gyermekeknek a szüleiknél jelentő-
sen nagyobb kitekintésük legyen a munkaerő-piaci 
lehetőségekre, illetve olyan szakmai tanulmányokat 
folytassanak, amelyeket be is fejeznek, és munkát is 
vállalhassanak majd ezzel a képesítéssel. 

Csóka János Pál, az Újpesti Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke a nyitórendezvényen kiemelte: a 
programra jelentkező 150 gyerek közül 52 olyan tanu-
lót választottak ki a gyermek- és ifjúságvédelmi felelő-
sök segítségével, akiket az iskolájuk is javasolt, és akik-
nek a szülei is beleegyezésüket adták. Hétfőtől pénte-
kig, 14 és 20 óra között folyik a felzárkóztatás és a te-
hetséggondozás. A szakmai munkát olyan tapasztalt 
pedagógusok látják el, akik az elmúlt, közel 15 évben is 
azon fáradoztak, hogy a hasonló helyzetben lévő gyer-
mekek eredményes tanulmányokat folytassanak. 

Wintermantel Zsolt elmondta: „Amikor az Újpesti 
Párbeszédben arra kérték a polgárokat, hogy válasz-
szanak szlogent, akkor a legtöbben az „Újpest, ahol 
szeretünk élni” verzióra voksoltak. Újpesten valóban 

jó élni, hiszen itt mindenkire odafi gyelünk, minden-
ki fontos. Szívesen támogatjuk a „Tanodát” is, mert 
számunkra azok a gyerekek is fontosak, akik itt több 
esélyt kapnak a továbbjutásukhoz.” 

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester a nyitóren-
dezvényen kifejtette: – Újpest Önkormányzata kész-
séggel támogatja a Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zat „Tanoda” programját, hiszen ezzel esélyt adhat-
nak azoknak a fi ataloknak, akik családi helyzetüknél 
fogva képtelenek lennének a felzárkózásra, a munka-
erő-piaci versenyre. – U. N.

A középiskolásokat, majd a rákövetkezőben az ál-
talános iskolásokat városukról kérdező versenyso-
rozat február 13-án 14 órakor folytatódott, lapunk 
nyomdába adása idején, a Károlyi István 12 Évfo-
lyamos Gimnáziumban. Az eseményt Wintermantel 
Zsolt nyitotta meg. A verseny (egyik) szervezője, az 
iskola tanára, Antos Gábor,  húsz éve diákként vett 
részt az általános iskolások vetélkedőjén. A múlt-
ról kérdeztük: 

– A Tanoda téri általános iskola csapatának tagja vol-
tam, a mai napig emlékszem a helytörténeti vetélkedő-
re. Nagy volt az elvárás, hiszen az első mindenben kü-
lönleges. Csapatunk Mády Lajost, Újpest első reformá-
tus lelkipásztorát kapta bemutatandó személyiségnek. 
Elmentünk még a parókiára is, hogy mindent megtud-
junk róla – osztja meg velünk a tanár úr az emlékeit. – 
A versenynek egyéb hozadéka is volt: otthonosan mo-
zogtam Újpesten, tudatosan kerestem az összefüggése-
ket, érdekeltek a felmenőim, évekkel később családfát 
is készítettem, régi újpesti család a miénk. Történelem-
tanárként lényegesnek tartom a helytörténeti élmé-
nyek és tudnivalók átadását, ráadásul az iskolánk Új-
pest alapítójának nevét viseli – fogalmaz Antos Gábor.

– Mivel az elmúlt két esztendőben a Károlyi-gimná-
zium nyerte a vetélkedőket, a versenykiírás értelmében 
a rendező tisztjét tölti be most is. A diákok már tavaly 
óta készülnek, az 1920-as évekbeli Újpesti Naplót töl-
tötték meg friss hírekkel. A szóbeli feladatok során sze-
mélyiségek, épületek és Újpest olimpiai bajnokai kerül-
tek a középpontba. (Bővebben: www.ujpest.hu) B. K.

Tanoda, a lehetőség programja
Újpest Önkormányzatának segítségével indította el „Tanoda” programját az 
Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. A programról február 13-án, a 
nemzetiségi önkormányzat Tél utcai székhelyén tartottak ismertetőt az ok-
tatás és a sajtó képviselőinek.

Honismereti jubileum

Versenyzőből 
szervező
Már az is a helytörténeti hírek közé 
való, hogy – a fővárosban egyedül-
álló módon – húsz éve rendez az Új-
pesti Helytörténeti Alapítvány Új-
pesten honismereti vetélkedőt. A ve-
télkedő kezdeténél számos lokálpat-
rióta bábáskodott. Segítettek a vá-
rosvédők, az önkormányzat, a hely-
történeti gyűjtemény, több újpesti 
cég. Máig tartó a gondoskodás. 
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Újra testközelben 
a természet!
Immár 22. alkalommal rendezi meg a 
Természet Csodái kiállítást és vásárt 
az Újpesti Kulturális Központ – Ifjú-
sági Ház. A február 20-tól 24-ig tar-
tó rendezvény számtalan újdonsággal 
várja a látogatókat. Azok, akik szere-
tik a kisemlősöket, a törpesünöket és 
a nyulakat, most megtekinthetik, sőt 
megsimogathatják őket. Az egzotikus 

állatok, madarak és rágcsálók mellett 
szombaton törpemalacshow színesíti a 
rendezvényt.

A kiállítás teljes időtartama alatt 
ásványok és növények kápráztatják 
el a látogatókat. A rendezvény ide-
jén számos előadással mutatkozik be 
több újpesti szervezet, biológus és 
természetőrző. Így például az újpesti 
Állatmentő Liga február 24-én 16 órai 
kezdettel tartja előadását. Február 23-
án 14 órakor Tragor Mirjana Afrikáról 
szemléltet.

Február 23-án10 órai kezdettel dr. 
habil. Kriska György „Rejtett dimenziók 
a természetben” címmel különleges tér-
hatású képeit mutatja be. Február 21-től 
23-ig 10-16 óráig az iskolás csoportokat 
és a családokat ökosarokkal, valamint 
kézművesprogramokkal várják. A prog-
ram belépődíjas. A szervezők azonban 
most is kedvezményes belépőt biztosíta-
nak az óvodás és iskolás csoportoknak. 

Bővebb információt az Újpesti Kul-
turális Központ honlapján, az ujkk.hu 
oldalon kaphatnak.  Sz. E. 

A program résztvevői



– Az előzményekhez hozzátartozik, hogy januárban 
megszaporodott az autófeltörések száma. Míg ha-
vonta átlagosan 5-8 ilyen eset történt, januárban ez 
a szám 30-ra ugrott – ismertette az előzményeket 
dr. Terdik Tamás újpesti rendőrkapitány.

Civil ruhás rendőrök és a polgárőrök többször 
szerveztek közös, nagyszabású akciót, hogy nyo-

mára bukkanjanak az elkövetőnek, de végül nem a 
nagy létszámú, közös nappali razzia, hanem egy éj-
jeli ellenőrzés buktatta le a tolvajt.

A férfi t civil ruhás nyomozók érték tetten a Lő-
rinc utcában, amikor is éppen csavarhúzóval igye-
kezett feltörni a „soron következő” járművet. 

A rendőrkapitány kiemelte: a korábban hason-
ló bűncselekményekért büntetett férfi  elsősorban 
dobozos kisteherautókra specializálódott, ame-
lyeket úgy tört fel, hogy csavarhúzóval kifeszítette 

az ablak gumitömítését, kiemelte az üveget, majd 
ezt követően bemászott a járműbe. Túlnyomórészt 
(elektromos) szerszámgépeket, GPS-t vitt magával, 
a rádiót viszont a helyén hagyta. 

Az újpesti férfi  főként a városközpontban „dolgo-
zott”, éjszaka. Gyalogosan indult útnak, és minden-
nap elvitt valamit. Eddig húsz cselekményt ismert 
be, a helyszíneket megmutatta a rendőröknek. A 
nyomozók jelenleg is kutatják, hol és kinek értéke-
sítette az ellopott tárgyakat. M. ORBÁN ANDRÁS

Civil ruhás rendőrök fogták 
el a gépkocsifeltörőt

Éjjeli őrjárat
Elsősorban dobozos kisteherautókra 
specializálódott, de több személyau-
tót is feltört az a férfi , akit a napok-
ban éjszaka fogtak el az újpesti rend-
őrök. Az elkövető jellegzetes mód-
szerének köszönhetően sokáig zavar-
talanul dolgozott, eddig húsz újpesti 
autófeltörést ismert be.
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Megverték, és elvették a pénzét
Megvertek és kifosztottak egy férfi t az Illek Vince utcában a hónap elején. A három táma-
dó először körbevette és szidalmazni kezdte áldozatát, majd az egyikük belerúgott a bal 
térdébe, majd amikor a sértett térdre kényszerült, a három férfi  ököllel ütni kezdte a fe-
jét, illetve többször belerúgtak a testébe. Ezt követően a pulóverének a zsebéből elvették 
a pénztárcáját, amelyből nyolcezer forintot vettek ki, majd a férfi  kezében lévő bort is ma-
gukhoz véve az Attila utcán a Csokonai utca irányába futottak el. A megvert férfi  mind-
három támadóját ismerte látásból, közölte keresztnevüket, és személyleírást adott róluk, 
valamint az egyikük lakcímét is ismerte. A rendőrök az adatok alapján megtalálták és elő-
állították a három férfi t, akik ellen rablás miatt folyik eljárás. 
 MOA

Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet értesí-
ti a lakosságot a IV. kerületi időszaki tüdő-
szűrésről. Budapesten a 30 év feletti lakosok 
évenkénti tüdőszűrése kötelező!

Kérjük Önöket, hogy a vizsgálatra minden 
esetben készítsék elő: tajkártyájukat, személy-
azonosító igazolványukat, lakcímkártyájukat.

Rendelési idő: hétfőn és szerdán 13-tól 18.30 
óráig; kedden, csütörtökön és pénteken 8-tól 13.30 
óráig. Amennyiben egy éven belül nem vett részt 
mellkasröntgenen és szűrővizsgálaton, értesítés nél-
kül is tudjuk fogadni a rendelési időben. Cím: 1044 
Budapest, Görgey Artúr u. 30. III. emelet, Tüdő-
gyógyászat. Telefon: 369-4777/1616-os mellék.

Februárban a következő utcák szerinti üteme-
zéssel végzik a szűrővizsgálatokat: Sporttelep u., 
Szabadkai u., Szabolcsi B. tér, Szabolcska M. u., 
Szekfű Gy. u., Szt. Imre u., Szt. István u., Szt. László 
tér, Széchenyi tér, Székes u., Székesdűlő, Székpa-
tak u., Szérűskert u., Szigethy J. u., Szilaspatak u., 
Szilágyi u., Szíjgyártó u., Szófi a u., Szőnyi I. u., Ta-
vasz u., Tábor u., Telkes u., Temesvári u., Temp-
lom u., Tél u., Thaly K. u., Tinódi u., Tomori u., 
Tompa u., Tó u., Tófalva u., Tóth Árpád u., Tö-
rök I. u., Tungsram u., Türr I. u., Tűztövis u., Ugró 
Gy. u., Ungvári u., Újkisház u., Ügető u., Vadgesz-
tenye u., Vas Gereben u., Vasrózsa u., Vasvári P. 
u., Váci út. Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

Képünk illusztráció

Értesítés tüdőszűrésről – február



limpiai bajnokok érték egy-
mást a medence partján, 
úgy mondták a megjelentek, 

hogy ezúttal Újpesten az egy négyzet-
méterre jutó aranyérmesek száma a 
legmagasabb volt az egész országot 
tekintve. A legfrissebb Dombi Rudolf, 

Újpest díszpolgára volt, aki, ugyan 
csak egy orrhosszal, de megelőzte pár-
ját, Kökény Rolandot. Sebtében meg is 
jegyezte, hogy bemutató sárkányhajó-
zás ide, buli oda, azért megráncigálja 
egy kicsit bajnok párjának képzeletbe-
li bajuszát, és legyőzi őt és csapatát a 
rögtönzött versenyen. Az olimpia baj-
nok női kajak négyes fele, az UTE ver-
senyzője, Kozák Danuta és Szabó Gabi 
is megérkezett, és becsületesen állták 
az autogram-vadászok támadásait. 

A szövetség is olimpiai bajnokok-
kal képviseltette magát a rendezvé-
nyen, hiszen Storcz Botond szövetsé-
gi kapitány és Ábrahám Attila főtit-
kár egyaránt aranyérmet nyert egy-
koron a nyári játékokon. És egy rég 
nem látott, nagy bajnok, a kenus Hor-
váth Csaba is feltűnt a medence part-
ján, izgult fi aiért és lányaiért, akik a 
sárkányhajóversenyen próbálták ki ere-

jüket. Miközben az olimpikonok tették 
a dolgukat, készülődtek a bemutatóra, 
a kajak-ergométeres versenyzők gyür-
kőztek egymással és a géppel. 

A fürdőzők, a bátrabbak ki is pró-
bálták az ergométeres kajakozást, 
raftingolhattak is, vagy éppen borul-
hattak a kajakokkal. És találkozhattak 
a londoni olimpiai aranyérmeseivel. 
Végül is ez sem kis dolog.

– Újpestiként nagyon szeretem az 
Aquaworld élményfürdőt, örülök, hogy 
itt kezdjük meg a szezont – mondja 
az olimpiai bajnok páros vezérevezőse, 
Dombi Rudolf. – Igaz, egy kicsit fáradt 
vagyok, most is a futóedzésről érkez-
tem, de szívesen jöttem, hogy találkoz-
hassak azokkal a szurkolókkal, akik szo-
rítottak értem a londoni olimpia alatt. 

– Nagy örömmel jöttem – mond-
ta a legújabb UTE-s olimpiai bajnok, 
Kozák Danuta. – Az még nem dőlt el, 
hogy kajakozom-e a padon, ugyanis 
mára pihenőt kaptam, és ez olyan rit-
ka, hogy illik megbecsülnöm.

Danuta végül pár percre azért kezé-
be vette a lapátot, és a közönség leg-
nagyobb örömére megcsillantott va-
lamit erejéből és utánozhatatlan tech-
nikájából. 

Szilárdi Katalin, a Dombi–Kökény-pá-
ros edzője arról szólt, milyen örömteli, 
hogy a szakma az alapozás alkalmával is 
találkozik, hiszen a felkészülési időszak-
ban a versenyzők és edzőik saját klub-
jaikban végzik a munkát, így a múltban 
nem igazán volt mód arra, hogy eszmét 
cseréljenek a napi dolgokról.  G. G. 

Tavaly még az UTE U19-es ifi csapat 
meghatározó játékosa és csapatkapi-
tánya volt Erős Ronald. Mostanra már 
megkötötte élete első profi  szerződé-
sét az Újpest FC-vel, ráadásul meghí-
vót kapott az U21-es válogatott kere-
tébe is. Roni édesapja, az egykori ma-
gyar válogatott Erős Károly méltán 
büszke fi ára.

– Éppen a huszadik születésnapomon kaptam egy 
telefonhívást az edzőmtől, Víg Pétertől, hogy más-
nap be kell mennem az U21-es válogatottba – 
mondta Ronald. – Leírhatatlan érzés volt. Aznap 
költöztem új lakásba a barátnőmmel, úgyhogy elég 
sok pozitív élmény jött arra a napra. Másnap dél-
ben már úton voltam Telkibe, ahol a Csákvár csa-

patával játszottunk felkészülési mérkőzést. Sike-
rült egy gólpasszal is hozzájárulnom a csapat sike-
réhez, és remélem, a későbbiekben is kapok majd 
meghívót. Rengeteget dolgozom majd azért, hogy 
újra magamra húzhassam azt a bizonyos 8-as 
válogatottmezt.

Roni édesapja 402 élvonalbeli meccsen 30 gólt 
szerzett. Természetesen az idősebb Erős büszkén 
beszélt fi áról.

– Két évvel hamarabb sikerült neki profi  szerző-
dést kapnia, mint nekem. Óriási előnyt jelent a szá-
mára, hogy végig tudta járni a szamárlétrát, és az kü-
lön öröm, hogy szeretett csapatomban, az Újpest-
ben lett profi  futballista. Biztos vagyok benne, hogy 
ugyanolyan „erős” lesz a pályán, mint pár évvel ez-
előtt én voltam, csak fi atalabb kiadásban. Tudom, 
megtiszteltetés neki a válogatottság, hiszen egy játé-
kosnak ez a csúcs. Bízom benne, hogy a későbbiek-
ben a felnőttek között is szerepet kap a nemzeti ti-
zenegyben. Jelszava legyen az, mint nekem volt: alá-
zat, munka, munka és munka! (gergely)

Újpesti olimpiai bajnokok 
randevúztak az Aquaworldben
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség tavaly rendezte meg első 
alkalommal vendégcsalogató, izgalmas és különösen érde-
kes versenyét az Aquaworld élményfürdőben. Olyan sikert 
aratott a kezdeményezés, hogy nem volt kérdéses az idei 
randevú sem. A rendezők alaposan előkészítették a talál-
kozót, hiszen a benevezett versenyzőkön kívül illusztris 
vendégekkel is kedveskedtek a fürdővendégeknek.

Erős Ronald 
születésnapjára 
kapta a válogatott 
meghívóját
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. 
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen 

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

In gat lan el adó
� Újpesti SZTK-nál 2 szobás, erkélyes, világos konyhás, 
vízórás lakás magánszemélynek sürgősen eladó, akár 
azonnali költözéssel. A lakás keleti fekvésű, ár meg-
egyezés szerint, tel.: 06-20-776-0530

� Eladó Újpesten, a Perényi utcában, 39 m2-es, er-
kélyes, téglaépítésű, egyszobás, komfortos ingatlan, 
melyhez 5 m2-es pince tartozik. Ár: 6,5 M Ft, tel.: 06-
30-577-0544 

� Újpesten, az Ugró Gyula soron, felújított házban, 
49 m2-es, másfél szobás, szép lakás III. emeleten eladó. 
Alacsony rezsi, vízóra, nagy erkély, közelben park, erdő. 
I.á.: 10,5 M Ft, tel.: 06-70-372-6548

� Eladó, cserélhető kisebbre, 60 m2-es másfél szo-
bás, parkettás, járólapos, egyedi hangulatú panellakás, 
Káposztásmegyer II., tulajdonostól. 36 m2-es egyszobás 
előny, cserébe értékegyeztetéssel. 10,6 M Ft, tel.: 06-30-
864-4146 

Ingatlant kiad
� Káposztásmegyeren világos, napfényes, búto-
rozott garzonlakás hosszú távra kiadó. Bérleti díja: 
45 000Ft/hó+rezsi+2 havi kaució, tel.: 06-20-414-0152

� Kiadó az Erdősor utcában négyemeletes, tömbfű-
téses ház III. emeletén 2+2 fél szobás, teljesen bútoro-
zott, nagy erkélyes lakás. Díja: 70 000 Ft/ hó + rezsi. Ki-
váló környezet, jó közlekedés, tel.: 06-30 949-1835

Ingatlant cserél
� Elcserélném VIII. kerületi, 40 m2-es öröklaká-
somat ráfizetéssel, 2-3 szobás, panel öröklakásra, 
Káposztásmegyer I. lakótelepen, tel.: 06-20-326-9500

Garázs
� Garázs kiadó Káposztásmegyeren autónak, motornak, 
tárolás vagy raktár céljából is, tel.: 06-70-339-5461

� Az Újpesti vasútállomás közelében, garázs bérleti 
joga eladó, tel.: 06-30-250-9544 

Szolgáltatás
� AJTÓ-, ABLAKJAVÍTÁS! Fa-műanyag nyílászárók sze-
relését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását vállalja asz-
talos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő, tel.: 06-30 447-4853

� Több évtizedes társasház-kezelői gyakorlattal 
teljes körű társasházkezelést vállalunk, 24 órás víz-
és villanyszerelési ügyelettel, tel.: 06-30 949-6376, 
e-mail: hafilak@hafilak.hu

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta re-
dőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Szalagfüggöny, 
szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Napellenző készíté-
se, ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

� Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vállal el, 
mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízveze-
ték-szerelő, festő, gipszkartonozó szakemberek állnak 
rendelkezésére, tel.: 06-20 416-5879, 06-30 486-7472

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

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, bontá-
sok, megbízható szakembertől. Korrekt áron, minden kerü-
letben, hétvégén és ünnepnapokon is, tel.: 06-30 219-1624

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

Oktatás
� Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások 
részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz me-
gyek, tel.: 06-20 959-0134

Állást keres
� 64 éves nyugdíjas nő háztartási munkát vállalna, 
idősebb hölgynél, családnál, tel.: 782-7099.

� Megbízható középkorú hölgy vállal takarítást, fő-
zést, vasalást, tel.: 06-20 968-2448

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyveket, térképet, jel-
vényt, porcelánt, ezüstöt, katonai hagyatékot, játékot, fo-
tót, képeslapot, szódásüveget, teljes hagyatékot bútor-
ral együtt. Régi dolgait ne dobja ki, megvásárolom, min-
den érdekelhet, hívjon, tel.: 06-20 924-4123 

Az Újpest Áruházban 
a földszinten mindennemű 
ruhajavítás és ruhatisztítás, 
patyolat, szőnyegtisztítás. 

Nyitva: 9-18-ig, 
tel.: 06-20-270-7161

1042 Budapest, István út 17-19. 

Az Ifjúsági Ház főbejáratánál.

Telefon: 231-7071 

Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig

Maci
740 Ft

Valentin-napi akció
1 db maci vásárlásakor 

a párját ajándékba adjuk
Minden vásárlónknak meglepetéssel kedveskedünk!  

Az akció 
február 28-ig 

tart!

ORSZÁGOS COUNTRYFESZTIVÁL LESZ ÚJPESTEN
Február 23-án 12 órától rendezik meg Újpesten, a Tungsram Sportcsarnokban (IV., Megyeri út 6.) az V. Országos Linedance 
& Country Fesztivált. A program fővédnöke Bródy János Kossuth-díjas előadóművész. A rendezvényen jótékonysági 
adományozás is történik, a Magyar Vöröskereszt képviseletében Habsburg Györgyöt várják. Az érkezőktől köszönettel 
fogadnak jó állapotú gyermek- és felnőttruhákat, játékokat, könyveket. Az ország legnagyobb countrytalálkozójára sze-
retettel várnak minden, a countryzene világához és a tánchoz vonzódó érdeklődőt a szervezők. Információ: www.olcf.hu.
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Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Tóth Sándor � Főszerkesztő: Ditzendy Attila Arisztid � Szerkesztő: Bangha Katalin � Munkatársak: Antos Anna, 
Gazsó Rita, Juhász Mátyás, M. Orbán András � Fotó: Kuzma Viktor, Várai Mihály � Irodave ze tő: Sze ren csi Csil la � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 1043 Bp., 
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fe le lős sé get nem vál la lunk. � Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu � Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
folyamatos 

akciókkal várja 
a kedves vásárlókat!

narancs 199 Ft/kg

paradicsom 299Ft/kg

sárgarépa 99 Ft/kg

gyökér 149 Ft/kg

karfi ol 299 Ft/kg 

fejes káposzta 99 Ft/kg

kelkáposzta 159 Ft/kg

burgonya 119 Ft/kg

cékla 99 Ft/kg

tévépaprika 580 Ft/kg

idared alma 179 Ft/kg

Húsáru
fűszeres darált hús 699 Ft/kg

sütni való kolbász 799 Ft/kg

bajor kolbász 799 Ft/kg

csirkecomb 499 Ft/kg

csirkeszárny 399 Ft/kg

csirkemáj 499 Ft/kg

csirkezúza 499 Ft/kg

pulykamedalion 1430 Ft/kg

Várjuk szeretettel 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

 (x)

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Földhivatalának hivatalvezetője ál-
tal küldött tájékoztatás

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a 
földhasználati nyilvántartás részletes szabályai-
ról szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet mó-
dosítása következtében megváltoztak egyes, a 
földhasználati nyilvántartásra vonatkozó előírá-
sok.

1. 2013. január 1-jével kibővült a földhaszná-
lati nyilvántartásba bejelentendő földhasználók 
köre azáltal, hogy a földhasználók (az erdő mű-
velési ágú területek kivételével) területi mérték-
től függetlenül minden termőföld, valamint 
mező- és erdőgazdaság művelés alatt álló belte-

rületi föld használatát be kell jelenteniük az in-
gatlanügyi hatóságnál (kerületi földhivatal) felé, a 
használat megkezdését követő 30 napon belül. A 
törvény értelmében földhasználó az is, aki termő-
föld tulajdonjogával rendelkezik, és annak hasz-
nálatát nem engedte át más személy részére.

2. A kerületi földhivatalnál már regisztrált föld-
használó 2013. március 30-ig köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a 
személyi azonosítóját (személyi számát) és az ál-
lampolgárságát. Amennyiben a földhasználó csalá-
di gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján 
a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell 
jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, 
hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik.

b) gazdálkodó szervezet földhasználó eseté-
ben a statisztikai azonosítóját.

A 2. pont szerint díjmentes bejelentéshez az er-
ről szóló okiratok másolatát is csatolni kell.

A földhasználati bejelentésre szolgáló nyom-
tatványok (adatlapok) beszerezhetők a földhi-
vataloknál, vagy letölthetők a www.foldhivatal.hu 
honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó föld-
használót a földhivatal bírsággal sújtja, amely-
nek mértéke a termőföld-ingatlannyilvántartás 
szerinti AK értékének ezerszerese azzal, hogy nem 
lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimá-
lis összegénél.

Felhívom a földhasználókat, hogy a jogszabá-
lyi előírások teljesítése, valamint a földhasználati 
nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében beje-
lentési kötelezettségüknek az előírt határidőben 
tegyenek eleget.

Budapest, 2013. január 18.
 BORSAY TAMÁS hivatalvezető

Hirdetményi tájékoztatás a földhasználók számára

Rajzolj nekünk szabadságot!
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. rajzpályázatot hirdet kis és nagy gyerekek számára. Pá-
lyázni három korcsoportban lehet: nagycsoportos, alsós és felsős kategóriában. A cél, hogy lerajzolják 
a gyermekek, mit jelent számukra március 15-e, a szabadság, a forradalom.

Rajzodat feladhatod postán (1043 Budapest, Tavasz u. 4.), behozhatod személyesen, az előbbi címre, 
az Ady Endre Művelődési Ház I. emeletén található szerkesztőségbe, vagy beszkennelve beküldheted a 
rajzpalyazat@ujpestimedia.hu e-mail címre, jpg formátumban.

A levélben a pályázónak fel kell tüntetnie nevét, életkorát, valamint az iskolát vagy óvodát, ahova jár! 
Beküldési határidő: 2012. február 22. A pályaműveket az Újpest-Káposztásmegyer Facebook-

oldalon lehet megtekinteni! Minden kategóriában három díjazott, illetve egy közönségdíjas is lesz. 
A nyeremény egy-egy újpesti ajándékcsomag, amely tartalmaz többek között egy két fő részére szóló 
belépőt március 6-ra, az Exit Cirkusz előadására.Tóth Fanni rajza
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Farsangfarki kavalkád
Mackó, kisgyermek, busó, mind a hideg évszakot kergette 
az Újpesti Téli Fesztivál télűző mulatságain.  Az önkormány-
zat által felelevenített régi népszokás, a téltemetés már 
február 8-án, pénteken elkezdődött Káposztásmegyeren a 
Homoktövis Általános Iskola diákjai és számos érdeklődő 
részvételével. Szombaton a Szent István térre óriásbábok 
és a Bem Néptáncegyüttes busómaszkos táncosai, zenészei 
varázsoltak vidám hangulatot. A jégszobrász a gyermekek ké-
résére lovat illetve delfi nt faragott. A kiszebábokat mindkét 
helyen tűzbe dobták a mielőbbi tavasz reményében. A gyer-
mekeknek – az Újpesti Cseriti meghívottjainak is – a Piac és a 
Lipóti Pékség vaníliás és lekváros fánkkal kedveskedett. 
(Részletes beszámoló a két nap eseményeiről: www.ujpest.hu)

Gyönyörű paripát faragott a jégszobrász 
a Homoktövis sulinál

Szólt a zene, 

kezdődött a tánc, 

a mulatság

A maskarások, táncosok, lakodalmasok az István úton, útban a mulatság helyszínére

Szombaton a gyerekek 
kérésére kecses delfin 

rajzolódott ki a jégtömbből

A máglyára kerültek a kiszebábok 
a Szent István téri mulatságban

M
a
z
f

é
v

A Bem Néptáncegyüttes zenei 

aláfestésébe a vödör is belemuzsikált

Lovas hagyományok mentén

A maskarások, táncosok, lakodalmasok az István úton útban a l t á h l í

Fánk nélkül a farsang elképzelhetetlen

A gyerekek hetek óta készültek a farsangfarki mulatságra
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