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Nőnapi hangulatban
Hatvanöt éve ünnepeljük itthon a hölgyeket március 8-án, a nemzetközi
nőnapon, amelyet az ENSZ is a világnapok közé emelt. A nőnap az idők
folyamán virágajándékozássá, kedveskedő ünneppé szelídült, amit Tátrai
Adriennre, Újpest Arcára tekintve nem is nagyon bánunk.
3. oldal

ÜNNEPRE KÉSZÜLÜNK
Március 15-ére számtalan megemlékezésre hív a város, az ünnepi készülődésben az ovisok, valamint a diákok is részt vesznek. Lerajzolták nekünk a szabadságot!
5., 16. oldal

NÉVADÁSRA FEL!
A városvezetés arra kéri az újpestieket, hogy nevezzék el kedvenc és
gyakorta felkeresett játszótereiket.
A névadásban a legkisebbek véleménye is számít!
2. oldal

HOLOKAUSZTKIÁLLÍTÁS
A Rákospalota-Újpest vasútállomás
1-es vágányán március 15-ig látogatható a holokauszt-vándorkiállítás,
amelynek installációi az örök emlékezésért kiáltanak.
8. oldal

BIRKÓZÁS NÉLKÜL?
Képtelenségnek tartom, hogy ezt
a több ezer éves, gyönyörű sportot el akarják tüntetni a műsorból
– mondta Növényi Norbert birkózó olimpiai bajnok.
13. oldal
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A névadásra váró játszóterek
Aradi u. 3-7., Berda József u.
30-34. között
䊉 Aradi u. 11. mögött
䊉 Árpád u.113-119. mögött
䊉 Aschner Lipót tér
䊉 Attila u. 3. mögött
䊉 Bárdos Artúr u. – Latabár
Kálmán u.
䊉 Béke tér
䊉 Bercsényi u. 1-11.
䊉 Berda J. u. 42-46., 36-40. között
䊉 Bőröndös u. 10-24.
䊉 Bőröndös u. 26-30. előtt
䊉 Bőröndös u. 34. előtt
䊉 Bőröndös u. 9-13., 15. Ványoló u. 3., Lakkozó u. 11-15,
䊉 Deák F. u. 85-91.
䊉 Dunakeszi u. 10-16.
䊉 Dunakeszi u. 19-25.
䊉 Erdősor u. 2-6.
䊉 Erzsébet u. 34., Munkásotthon u. 25-27.
䊉 Falemez u. 14.-24., Intarzia u. 8-22.,
Pácoló u 7-17., Hajló u. 17-23.
䊉 Farkaserdő u. 7.
䊉 Fiumei út
䊉 Frangepán u.
䊉 Gábor Ignác Park
䊉 Gyulai tér
䊉 Hajló u. 31-41., Intarzia u. 2428., Falemez u. 7-23.
䊉 Hajló u. 36-38.
䊉 Hajló u. 44-46.
䊉 Hargita u.
䊉 Homoktövis u. 105-107. mögött
䊉 Intarzia u.15-21. Falemez u.
1-5. Hajló u. 47-43., Óceánárok u. 15-9..
䊉 Intarzia u. 7-16., Falemez u.
2-12., Pácoló u. 5-1., Óceánárok u. 17-23.
䊉 Járműtelep u. 7. - Ványoló u. 6.
䊉 Káposztásmegyeri
út 12.,
Izzó u. 8.
䊉 Kassai u. – Tél u. sarok
䊉 Kassai u. 9.
䊉 Katalin Park, Tavasz u. 77.
Király u. – Rózsa u.
䊉 Kordován tér I. 7.
䊉 Kordován tér II. 2-6.
䊉 Külső Szilágyi út 118.
䊉

Pályázat

A mi játszóterünk
Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet A mi játszóterünk
címmel. Célunk, hogy az újpesti játszótereket használó közösségek maguk válasszák ki a játszóterükhöz leginkább illő nevet.
Példaként három játszóteret neveztünk el. Így lett Káposztásmegyeren Bőröndös Játszótér és Homoktövis Játszótér, valamint az Ősz utca–Rózsa utca találkozásánál az
Őszirózsa Játszótér. Az ötletes nevek mellett várunk olyan kedves, emlékezetes játszótéri történetet, amelyet örömmel megosztanának Újpest polgáraival. Javaslataikat, történeteiket eljuttathatják hozzánk március 13-tól egy online kitölthető űrlapon
keresztül (ujpest.hu/jatszoter), valamint leadhatják személyesen az Újpesti Ajándékboltban (István út 17–19.) március 31-ig.
RÁDI ATTILA alpolgármester titkársága

Hajrá
Újpest!
Városfejlesztési program
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Külső Szilágyi út 44.
Laborfalvy Róza u. 2.
Laborfalvy Róza u. 14-22.
Lakkozó u. 20.
Lakkozó u. 43-49.
Lebstück Mária u. 47-53.,
(Petőﬁ u. 12-14., 16-18. között)
Lebstück Mária u. 61. mögött
Mátyás tér
Megyeri út 220-224.
Megyeri út 228.
Munkásotthon u. 41-43.
Munkásotthon u. 5-11. mögött
Munkásotthon u. 49-51.
Nádasdy Kálmán u. 21-35.
Nyár u. 30.
Nyárfa u. – Fűzfa u. sarok
Ősz u. – Rózsa u. 21-19.
Ősz. u. 131-133.
Pácoló u. 14.-18., Intarzia u.
2-6., Hajló u. 9-15.
Pácoló u. 2-12., Intarzia u.
5-1., Óceánárok u. 24-25.,
Hajló u. 7-3.,
Pozsonyi ltp Dugonics u. 44/a
Pozsonyi ltp. Pozsonyi u. 6/c
Rózsa u. 1-7. mögött
Rózsa u. 50-56. – Deák Ferenc
u. 75-81.
Rózsa u. 57-63.
Sárpatak u 1-3. (Megyeri utca
216. mögött)
Szabolcsi Bence tér
Szent László tér 12.
Szent László tér 9-el szemben
Szigeti J. u. 27.
Szigeti J. u. 9.
Tél u. 20. mögött
Tél u. 46.
Tóth A. u. 9-17.
Ugró Gyula sor – Erdősor u.
Ugró Gyula sor 5.
Ugró Gyula u. 15.
Ügető u. 12-30.
Ügető u. 1-9.
Vadgesztenye u.
Virág u. 13.
Virág u. 35-37.
Závodszky u.11-21. mögött
Závodszky u. 35-45. előtt
Závodszky u. 35-45. mögött

Ingyenes lakossági jogsegélyszolgálat
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint az Újpesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának együttműködése révén
2013. március 5-től újraindul az ingyenes lakossági jogsegélyszolgálat (1042 Budapest, István utca 14., földszint 27., 10-től 12 óráig). Március hónapban heti
egy alkalommal minden újpesti lakos ingyenesen veheti igénybe a szolgáltatást!
Dr. Tahon Róbert jegyző
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Hivatalos
összefogás
a Tungiért
– A Tungsram strand visszaszerzésére
irányuló kezdeményezés néhány hete
indult, amikor is több újpesti megkeresése nyomán a General Electric
(GE) új vezetéséhez fordultam azzal
a kéréssel, hogy az itt élők az egykori
strandot visszakaphassák, használatba vehessék – ismertette az előzményeket az együttműködést megerősítő és a strand visszaszerzésére irányuló szándéknyilatkozat aláírásakor dr.
Hollósi Antal országgyűlési képviselő.

Dr. Kató Balázs elnök és dr. Hollósi Antal országgyűlési
képviselő szándéknyilatkozatot írt alá

Hozzátette, a sokakban nosztalgiát ébresztő Tungi
visszaszerzésének ügyét egyre több magánszemély,
cég és civilszervezet karolja fel. Utóbbiak közül az
Újpestért Egyesület az, amelyik aktívan részt vesz
ebben az együttműködésben, de a strand több cég
számára is fontos, hiszen amellett, hogy újpesti emberek munkahelye, olyan befektetési, vállalkozási lehetőséget is látnak benne, amely a strandot és ezzel
együtt az újpesti embereket is kiszolgálná.
– Szerencsére a GE vezetésében új szellemiség
kezd megjelenni, ezért reménykedünk abban, hogy

hamarabb érdekükben állhat a terület visszaadása –
fogalmazott Hollósi Antal.
Dr. Kató Balázs, az Újpestért Egyesület elnöke
a március 6-i aláírás kapcsán annyit mondott: az
egyesület számára minden olyan dolog fontos,
amely az újpesti hagyományok megőrzését vagy
felélesztését szolgálja. Kató Balázs szerint rengetegen emlékeznek még az egykori strandra, amely
sokak gyerekkorát jelentette, valódi közösségi
helyszín volt, és ma hiányzik az erre alkalmas tér.
M. O. A.

er Gusztáv
Beküldte: Kofﬂ

Nőnapi hangulatban
„Amit a nő akar, azt Isten akarja”. Ez a kedvencem a sok-sok nőkről
szóló bölcsesség közül. Mert rengeteg van ám. Főleg persze férﬁaktól,
akik saját keserűségüket mindig a nőre fogják. Mi férﬁak félünk a nőktől,
ezért találtuk ki a boszorkányokat is. Félünk a tökéletességüktől.
Mert a nők akkor is tökéletesek, amikor tökéletlenek. Kortól függetlenül, hiszen
a reklámokból tudjuk: ma már a 20 éves lánykák is az ősz hajszálaikkal küzdenek.
És a szemük is ráncosodik. Ezeket a reklámokat is mi, férﬁak találjuk ki.
Irigységből. Mert a nők szépek is. Mi pedig bármit megtennénk értük.
De hisz nincs ebben semmi csoda, hisz amit a nő akar, azt Isten akarja.
Vele, velük meg ki merne vitázni?

W I N T E R M ANT E L Z S O L T
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További rezsicsökkentések jöhetnek
A távhő, a gáz és a villamos energia
után most a víz-, a csatorna-, a szemétszállítási és a kéményseprési díjakat mérsékelné a kormány, a PBgáz-palackokra pedig hatósági árat
vezetne be.

A

kormány célja ezúttal is tízszázalékos csökkentés, de eközben ﬁgyelni kell arra, hogy a
szolgáltatókat az ármérséklés ne lehetetlenítse el. A vízdíjakat elsősorban a szolgáltatói struktúra átalakításával érnék el. Jelenleg 350 vízszolgáltató működik országszerte, ez az elaprózódás a
szakma szerint drágább működést eredményez. A
jelenleg hatályos víziközműtörvény szerint mintegy
százötvenezer fős fogyasztói létszám alatt nem lehet szolgáltatni és működési engedélyt kapni, így
a közösségi tulajdonban lévő vállalatoknak szerveződniük kell, ami egyúttal a költségek és a vízdíjak
csökkenését is eredményezheti.
A szemétszállítás esetében az eltérő szemetelési
szokások miatt azt szeretné elérni a kormány, hogy
például falvakban, kertvárosi környezetben a ténylegesen elvitt hulladékmennyiség után számlázzanak a szolgáltatók.

Nagy István alpolgármestertől megtudtuk: elsőként a PBgáz-palackok ára csökkenne,
az árváltozás április 1-jén lépne életbe. A többi rezsitétel július 1-jével módosulna, a határidőkig minden módosító jogszabályt megalkotnak.
Mint ismert, a kormány év elejétől tíz százalékkal mérsékelte a villamos energia, a gáz és a távfűtés
árát. Az alpolgármester szerint az utóbbi tétel Új-

pesten rengeteg embert érint; az újpesti negyvenháromezer háztartásnak csaknem fele panellakás,
ahol az árváltozás nagy könnyebbséget jelent.
– Ugyancsak a távhődíj az, amivel leginkább elmaradnak az emberek. A tendencia igaz az önkormányzati bérlakásokra is, ahol a lakbérrel elmaradók gyakran a fűtés díjával is tartoznak.
Az alpolgármester hozzátette, ahhoz, hogy egyre kevesebb háztartásban maradjanak el a számlákkal, ugyancsak fontos tényező a munkahelyteremtés is.
MOA

Körforgalom épül
Körforgalmúvá alakítják az Erdősor út–Sporttelep utca kereszteződését.
Rádi Attila alpolgármester elmondta: az átépítés után biztonságosabbá,
és könnyebbé válik a közlekedés. A jelenleg nehezen belátható kereszteződés helyén, korszerű, jól megvilágított csomópont épül, amely nagyban megkönnyíti majd a buszok áthaladását. A káposztásmegyeri autósforgalom is gördülékenyebben haladhat majd át a kereszteződésen.
A körforgalom kialakításával párhuzamosan megújulnak az út menti
járdaszakaszok, zöldsávok, és akadálymentesített gyalogátkelő helyek
létesülnek. A körfogalom építése várhatóan májusban kezdődik. A várható forgalomi terelésekről értesíteni fogjuk a környékbelieket.
Kérjük, hogy a munkálatok alatt fokozott ﬁgyelemmel legyenek egymásra.
M. O. A.

A főváros döntött: felújítják!
Igent mondott a Fővárosi Önkormányzat a Görgey út felújítására. Nagy
István alpolgármester elmondta: az idei költségvetésből 100 millió forintot különítettek el, jövő évben pedig 1,9 milliárd forint áll majd rendelkezésre.
– Wintermantel Zsolttal közösen többször felhívtuk a ﬁgyelmet arra,
hogy Budapest legrosszabb állapotú útjának rekonstrukciója elodázhatatlan. A beruházást a főváros ﬁnanszírozza – mondja az alpolgármester.
(A témával következő lapszámunkban részletesen foglalkozunk.)
M.

Köztér
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Több marad beruházásokra
Több mint tizennégymilliárd forintból gazdálkodik idén Újpest Önkormányzata. Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester szerint minden eddiginél nagyobb összeg fordítható beruházásokra, amelyek között játszótérépítés,
parkolófelújítás és óvodabővítés is szerepel.
A költségvetés pontos összege 14 milliárd 694 938
forint, a működési célú bevételek 14 milliárd 121
millió, a kiadások pedig 12 milliárd 105 millió forintot tesznek ki. Mindebből jól látható, hogy a bevételek bőven fedezik a kiadásainkat – tájékoztatott dr.
Molnár Szabolcs alpolgármester.
Hozzátette, az államigazgatási jogkörök változásának, illetve a tavalyi átszervezéseknek- ésszerűsítéseknek köszönhetően az önkormányzat minden

eddiginél többet, bő két és fél
milliárd forintot tud beruházásokra fordítani.
A költségvetés „erősségeit”
egyébként a takarékos működés és a beruházások teszik ki.
Ez intézményi bővüléseket, parképítést, út- és játszótérépítést foglal magában (ez utóbbiak a városüzemeltetés hatáskörébe tartoznak). Bővül például

5

a Bőrfestő Óvoda, szintén növelnék a Fóti úti óvoda kapacitását: a tüdőszűrő állomás megüresedett
épületrészében óvodai csoportok kapnának helyet,
és ugyancsak idén – uniós forrásból – zajlik a Homoktövis Bölcsőde megnagyobbítása. (Az utóbbi
helyszínen végzett munkálatokról folyamatosan hírt
adunk. A szerk.)
Dr. Molnár Szabolcs felhívta a ﬁgyelmet: a költségvetésben nincsenek benne a már tavaly vagy tavalyelőtt megkezdett, de idén is zajló vagy befejeződő beruházások. Az uszoda vagy a Szilas park építésére-kialakítására megvan a fedezet, ezeknek a pénzügyi vonzatai „maradványként” jelennek meg az öszszegek között. Az uszodáról egyébként még tavalyelőtt született pozitív döntés.
– A beruházások mellett 2013-ban szintén különös ﬁgyelmet fordítunk a szociális kiadásokra, az itt
élők támogatására. Ebbe kifejezetten az embereket
megsegítő kiadások, például élelmiszersegély vagy a
gyerekek támogatása tartozik bele. A Babaköszöntő program összeghatárát a tavalyi tízezerről idén
emeltük fel tizenkétezer forintra. Dr. Molnár Szabolcs hozzátette: 2013 egyben a szalézi szerzetesrend emlékéve, amikor is Sándor István kivégzett
szerzetes tiszteletére építenek és neveznek el játszóteret Újpesten.
M. ORBÁN ANDRÁS

Az önkormányzat megemlékezései

Március 15. alkalmából
Újpest Önkormányzata az idei esztendőben is megemlékezésekkel tiszteleg az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc hőseinek emléke előtt.
Az ünnepet megelőző napon, március 14-én, csütörtökön délelőtt hagyományosan a városrész diákjaival, ezúttal a Karinthy
Frigyes Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulóival közösen hajt fejet Újpest Önkormányzata a szabadságharcban vitézségével kiemelkedő szerepet vállaló Lebstück Mária huszár főhadnagy, Éber Nándor haditudosító és
Mészáros Gábor vörös sipkás honvéd sírjánál a Megyeri temetőben. A megemlékezés 10 órakor kezdődik.
Az ünnepségre mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata!

Nemzeti ünnepünket március
15-én, pénteken 10 órakor a
Bem Néptáncegyüttes „toborzója” indítja az Újpest-Központ
aluljáróban. A táncosok pár perces műsorral invitálnak minden
újpestit az 1848-as forradalom
és szabadságharc hőseinek emlékére rendezendő megemlékezésre a Petőﬁ-szoborhoz.
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Made in
Újpest
Akit minden
ideköt
Az újpesti autósok számára ismerős
Czermann Tamás neve. A kertvárosi
Hárfa utcában található autóvillamossági műhelyben bizonyára sok
olvasónk megfordult már az elmúlt
több mint két évtizedben. A tulajdonoson kívül mindössze két szerelő dolgozik itt, tevékenységük mégis
szerteágazó. Amikor olyan munkával keresik meg őket, amely nem a
proﬁljuk, a környékbeli kollégákhoz
irányítják a kuncsaftokat.

– Tősgyökeres újpesti vagyok, itt születettem, itt
jártam iskolába, itt nőttek fel a lányaink. A Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségiztem, majd
ezt követően tettem technikusi vizsgát – mesél
korai éveiről Czermann Tamás autóvillamossági
szerelő.
Majd’ negyedszázada, 1990-ben nyitotta meg
a szervizt Hárfa utcai házuk udvarán, ahol az eltelt több mint két évtized alatt nem sok változott. Mint Czermann Tamás mondja, sokan járnak hozzájuk, állandó ügyfélkörük van, magánemberek, nagy cégek egyaránt.
– Sikerünk talán abban áll, hogy sokat adunk
a személyes emberi kapcsolatokra. Az ügyfelekkel általában bensőséges a viszony. Így mindenkinek az anyagi helyzete szerint többféle, elképzeléseinek mindenben megfelelő megoldást ajánlunk.
Sajnos a válság következtében érezhetően megváltozott a piac, kevesebb az új gépkocsi, és a karbantartásnál is csak a legszükségesebbet végeztetik el. Előtérbe kerülnek az olcsóbb megoldások.
Szerencsére tevékenységünk szerteágazó: foglalkozunk riasztó, indításgátló, váltózár, ablakemelő, centrálzár, rádiók, hiﬁberendezések beszerelésével, önindító-, világításprobléma megoldásával,
illetve generátorjavítással – sorolja Czermann Tamás. – Emellett gyakran dolgozunk együtt a rendőrséggel is autófeltörések, rablások kielemzésén.
Megﬁgyeljük a technikát, amellyel a bűnözők dolgoznak, és ennek tükrében igyekszünk kitalálni

A tizesvillamos
az Újpesti
Naplóban 6. rész
Filmek, ünnepségek,
vásárlások felé
Közvetlenül mellette magasodott az Alkotmány „ﬁlmszínház” (azelőtt Corso mozi). Premiermozi lévén ott
játszották az „új”, a nekünk tetsző ﬁlmeket, és ott tartotta a Könyves legtöbb iskolai ünnepségét. (Vagy a
Szabadságban, de mára nyomuk sem maradt. Ma
nincs mozi Újpesten.) A szavalat és a Himnusz(ok)
után jött a beszéd, majd levetítették az alkalomra kötelező ﬁlmalkotást, egy aktuális szovjet ﬁlmet. Volt
jó (Tiszta égbolt, Egy év kilenc napja), de egyik sem
olyan, mint a Bátor emberek, az Őrs a hegyekben vagy
a Lángban álló szigettenger! Iskolás éveink nagy akcióﬁlmjei! A sztár Orrlik, a ló, a Bátor emberek főhőse. De
a Királylány a feleségem – különös „tekintettel” Gina
Lollobrigida mellkivágására – ötször volt nézendő! És
az Alkotmányban volt a Nivram-koncert is! Jocóval!

Az Alkotmány filmszínház egykori épülete

Aztán a 10-es villamos pályája, amelyet megosztott a „nagy testvérrel”, a Visegrádi utcáig közlekedő 55-össel meg a 43-as busszal, még mindig balján
elhagyva az Újpest cukrászdát, kerthelyiségestől,
meg a Herbária boltját és a kis rövidáruüzletet, egy
enyhe jobbkanyarral vette a kereszteződést, ahol az
Aradi utca törte meg az Árpád út vonalát. Mögötte
volt a kerületnek az a része, amelyet a legnagyobb
jóindulattal sem lehetett volna Újpest Rózsadombjának nevezni.
Szemben vele, de nem egyenes folytatásként a
Kemény Gusztáv utca indult a piac felé. Sarkán az
Anyák Boltja (de jó kis üzlet volt kezdő szülőknek!),
majd rögtön utána az Alkalmi Áruk Háza. Félreértés
ne essék, az nem speciális türelmi zóna volt magá-

megoldásokat az autós bűntények megelőzésére. Próbálunk olyan újításokat kidolgozni, és azokat elérhető áron javasolni, amelyek újak a tolvajoknak, és amelyekre nincsenek felkészülve – sorolja a szerviz tulajdonosa. – Szeretem Újpestet,
minden ideköt. Vallásos családban nőttem fel,
ezért a mai napig segítem az Újpest-Kertvárosi
Szent István Plébánia munkáját – mondja szerényen. – Számomra a munkám a hobbim is, igyekszem segíteni a többi helyi, autójavítással foglalkozó céget. Ha valaki hozzám fordul gumicsere,
autófényezés, lakatosmunkák, avagy autómosás
ügyében, mindig ajánlom számára az ezzel foglalkozó környékbeli kollégát. Így próbáljuk egymást
segíteni. Meggyőződésem, hogy csak ilyen módon, összefogással juthatunk túl a nehéz időszakon – teszi hozzá a mester.
G.R.

nyos elvtársak számára, hanem hibás vagy valamiért visszamaradt ruhafélék és tartozékok árusítóhelye. Közepén hosszú időn át gombturkáló állt, ahol
kabátgombokból lehetett válogatni. Onnan kerültek ki a legjobb gombfocijátékosok. Gyakran bejártunk, mert a készletet rendszeresen újratöltötték.
A két kocsiból álló szerelvény pedig csak mentmendegélt a Kis-Duna, a Téli kikötő irányába. Nyugisan. Jobbról feltűnt az örök Borozó (ma is az) és a
mindig maszek Récsey cukrászda. Már nincs, ezért
kezdem elhinni, hogy lehet világ vége is! Aztán a férﬁfodrászat. Ott nyírtak minden ﬁút a suliból. Hol
jobban sikerültünk, hol kevésbé.
Aztán a húsbolt, az első patika, majd a „kis
Phőbus”, az Elektromos Művek épülete, emeletén
a mérőórákat hitelesítő részleggel. Ott dolgozott
nagybátyám, Farkas Laci. Néha felmentem hozzá álmélkodni a hitelesítendő villanyórák erdején, ahogy
csendesen neszeztek, zizegtek egy nagy teremben,
hogy megfelelnek-e.
Balról a Temesvári utca felé először Ráró Gusztáv cipészmester üzlete „érkezett”, utána a rádió-tv
szerviz és a sarkon a „Kis Közért”. Másikon a hírhedt kocsma, a „Körül sz…os”! Bocsánat, de ez volt
a „nép ajkán” született neve, így ismerte a környék,
a vasútvonalig lakó nagyivók társasága. Nem voltak kevesen.
RÉTI JÁNOS a www.tizesvillamos.hu szerzője

Mozaik
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Üdítő masszázs testnek, léleknek

Tavaszi
újjászületés
A téli időjárás megviseli, a szél, a hideg
kiszárítja és érzékennyé teszi bőrünket. Így a tavasz beköszöntével érdemes kicsit felfrissíteni az arcbőrt, amire kiváló lehetőséget nyújt a meleg
masszázsolajgyertya. A bőrregeneráló kezelés minden korosztály számára tökéletes felüdülést jelenthet.

A

meleg masszázsolajgyertya néhány éve
jelent meg a szépségiparban. A készítmény nagy előnye, hogy bármilyen bőrtípusra alkalmazható, és rendkívül tápláló az arcbőr számára, mondta el Fekete Szilvia, az Ördögi Szépségszalon kozmetikusa. Az olaj kizárólag
növényi eredetű hatóanyagokat tartalmaz, vala-

mint olyan hasznos és értékes, természetes tápanyagot,
amelyet a levendula, a kamilla, a mandula, a vanília, a kakaó és az avokádó rejt magában.
A masszázsolaj jótékony hatásai közé tartozik, hogy
táplálja a bőrt, csökkenti a ráncokat, nyugtató-relaxáló
hatású, magas vitamintartalma pedig pótolja a bőr
hiányzó tápanyagait. A kellemes kezelés a
zord, téli időszak után különösen jólesik
testnek és léleknek egyaránt.
A masszázs első lépése az arc megtisztítása és leradírozása, amely eltávolítja az elhalt hámsejteket, így felfrissítve az arcbőrt. A bőr megfelelő pH-értékének visszaállítása után a valódi megújulás,
a felolvasztott olajjal történő masszázs következhet.
A gyertya 38 fokig melegszik fel, így kellemesen meleg érzést biztosít, az olajpálma
zsírtartalma pedig különleges
táplálást jelent a bőrnek.
A meleg masszázsolajgyertya mindenkinek ajánlott, aki egy kis pihenésre,
kikapcsolódásra, felfrissülésre vágyik.
(antosa)

Újpest diákösztöndíjasai – 9. rész

Diákversenyek aranyérmese
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
személyesen adta át a városházán
az újpesti diákösztöndíjakat tizenöt
arra érdemes tanulónak, akiket sorozatban mutatunk be az olvasóknak.
Ahogyan korábban megírtuk, négy
kategóriában, tizenöt arra érdemes ﬁ-

atal vehetett át ösztöndíjat a városházán még tavaly. A tizenötből összesen
tíz tanuló kapott Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat, köztük Hornyai Zsóﬁa, az ELTE Radnóti Miklós
Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 12. évfolyamos tanuló-
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Internet Fiesta
Internet Fiesta programok színhelye lesz március 20-án és 27-én a
Király utcai könyvtár (1042 Bp., Király u. 5.), ahol ezeken a napokon
más és más ingyenes lehetőséget
kínálnak az olvasóknak.
Március 20-án 16-18 óra között
gyakorlati oktatással egybekötött
előadást rendez a könyvtár Vásárlás az interneten témakörben.
A program ingyenes, a részvételi
szándékot kérik előre jelezni (tel.:
369-4979). Március 23-án Online
játékok reggeltől ebédig címmel a
gyermekeket várják játékweboldalak csereberéjére az e-olvasóteremben. Az Internet Fiesta időtartama alatt a 10 éven aluliak a számítógép és az internet használatáról
játékos totót tölthetnek ki, amely
a könyvtár honlapjáról is elérhető.
A helyes megfejtők jutalomban részesülnek. A Király-könyvtár programjait az Informatikai Könyvtári
Szövetség és a Nemzeti Kulturális
Alap támogatja.

ja. A tanulmányi féléveket jeles eredménnyel zárta (4,75; 4,75; 4,60; 4,70).
2011-ben a „Polgár az Európai Demokráciában” OTV regionális döntőn I., 2010-ben pedig II. helyezést ért
el. Az Arany János irodalmi versenyen
országos I. helyet szerzett (2011). Zsóﬁa az elmúlt tanévben Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjban részesült,
a mostani tanévben szintén megkapta az elismerést.
M. O. A.

Hahóóó! Fotó!

S

zámos újpesti kisbabás családhoz látogatott már el
az Újpesti Babaköszöntő
Megérkeztem!-macija. Az önkormányzat ajándékcsomagjában csupa hasznos ajándék, body, kistakaró,
hűtőmágnes oltási naptárral, mappa illetve pelenka-csomag található. A védőnők által átadott csomagot örömmel fogadják a kisgyermekes családok. Arra kérjük a büszke
szülőket, nagyszülőket, fényképezzék le csemetéjüket újpesti bodyban, és a képet küldjék be szerkesztőségünkbe! Örömmel tesszük köz-

zé a kisbabákról készült fotókat
– névvel ellátva – az Újpesti Naplóban, továbbá az ujpest.hu weboldalon és az Újpest-Káposztásmegyer
Facebook oldalon. E-mail címünk:
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Rátky Lilla Petra vagyok, de a barátaimnak
csak Perecke. 2012. október 20-án születtem,
3970 grammal és 57 centiméterrel.
Brumival
együtt szeretnénk megköszönni a Babaköszöntő csomagot!
Bán Imre és Rátky Tünde

Tarcsi Márton 2012. október 31-én született
2980 grammal és 52 centivel. Megkaptuk az önkormányzat Babaköszöntő csomagját, és Márton ﬁam fel is próbálta a
szép újpesti bodyt. A boldog szülők: Erika és Attila (az Egek Királynéja római katolikus főplébánia
kántora)

Szeretettel küldöm kisﬁam, Temesvári Balázs
Attila fotóját, aki 2012.
július 23-án, 6 óra 1 perckor látta meg a napvilágot, 2930 grammal és 52
centiméterrel.
Üdvözlettel:
Darvas Gabriella
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Köztér
Országosan összesen egyébként közel száz pályázat érkezett, közülük az újpestivel együtt tízen
nyertek. A babasarok egyben ötvenezer forint értékű bútor- és szőnyegadományt is jelent. M. O. A.

Babasarok a plébánián
Ötvenezer forint értékben kapott szőnyeget és bútorokat az ÚjpestKertvárosi Szent István Plébánia baba-mama klubja.

A

– Most első körben tíz babasarokkal örvendeztethettük meg a családcsoportokat, és csaknem
negyven pályázónak adományoztunk Családháló.pont címet – tette hozzá. – Ilyen babasarokká vált a kertvárosi plébánia közösségi terme is, ahol minden hónap második
és negyedik szerdáján találkoznak a
kisgyermekes anyukák.
A koordinátor megjegyezte, az újpesti közösségről jól látható, hogy
nem most alakult, összetartó „csapat” a kertvárosi.

Fotó: M. O. A.

gyerekek számára a február 26-i klubnap is
önfeledt játékkal indult, szüleik és a klub
számára viszont nagy nap volt a keddi. Ekkor kapták meg ugyanis a Családháló.pont pályázatán nyert bútorokat és szőnyegeket, és ezzel együtt
elnyerték a Családháló.pont címet.
Gesztes Olympia, a program koordinátora a kötetlen beszélgetéssé „szelídült” átadáson azt mondta, kifejezetten családi közösségek pályázatait várták, akik hosszú távon gondolkodnak, rendszeresen
találkoznak, nyitottak más családok felé is, és szívesen válnának egy hálózat tagjává.

DÍJAKRA IS JELÖLHETNEK
A Családháló közössége Családháló díjat alapított, amelyet a gyermekvállalásért, -nevelésért,
egészségmegőrzésért ténykedő személyek, intézmények kaphatnak meg. Intézményi szinten keresik 2012 családi napközijét, bölcsődéjét és szülészetét, egyéniben pedig 2012 bölcsődei kisgyermeknevelőjét, kórházi gyerekorvosát, ápolóját, házi gyerekorvosát és védőnőjét. Ezen felül aki megfelel a Családháló honlapján olvasható pályázati feltételeknek, de egyik
kategóriába sem tartozik bele, különdíjat kap.
A díj erkölcsi elismeréssel jár, és március 23-án
adják át. Nevezni március 10-ig lehet, ugyancsak a Családháló
honlapján.

Holokauszt vándorkiállítás
A Rákospalota-Újpest vasútállomásra érkezett a Holokauszt emlékkiállításnak helyet adó marhavagon. A holokauszt magyarországi történetét
bemutató utazómúzeum 2007 óta járja az országot, Újpest az ötvennegyedik helyszín, ahol megtekinthető.

Az Emberség és előítélet – Holokauszt vagonkiállítás című tárlat a holokauszt magyarországi átfogó történetét mutatja be. A marhavagonban korabeli fotók, katonai öltözékek, bőröndök,
gőzmozdony zakatolás teszik hitelessé az installációt. Az Élet Menete Alapítvány által szervezett

holokauszt kiállítás célja, hogy a holokauszt történelmi tényeivel ismertesse meg a ﬁatalokat, és
ezáltal emberségre nevelje őket. Ezért leginkább
iskolás csoportok látogatják, rendhagyó történelemórák keretében.
– Ez egy igazán sikeres kezdeményezés, eddig
90 000 gyerek látta már a kiállítást szerte az országban. Nagyon ügyelünk arra, hogy ne száraz tananyagot mutassunk be a gyerekeknek. Ezért is egy
marhavagonban rendezzük a tárlatot, ami egy nagyon beszédes mementó. Emellett mindig igyekszünk felkutatni holokauszt túlélőket az adott
városból, hogy személyesen meséljenek a megélt
borzalmakról – mondta Répás Péter szervező, az
alapítvány egyik önkéntese.
Az újpesti kiállítás megnyitóján Varsányi Imre
szólt arról, hogyan hurcolták el őt és családját Új-

pestről Auschwitzba. A megnyitón beszédet mondott őexc. Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi
nagykövete, és Wintermantel Zsolt is.
– Sokan vitatkoznak arról, hogy mi is a
holokauszt, mit kell értünk alatta, mi tartozik bele
ebbe a kifejezésbe, és mi nem. Nekem egy dolgot
jelent: a halál menetét. Emberi mivoltunk, kultú-

Köztér
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Modern védőnői központ
A két esztendeje elköltözött gyermekfogászat egykori helyiségével bővült a
Galopp utcai Védőnői Szolgálat a napokban. Az új részlegben a megszokott
foglalkozásokon – a Baba-Mama Klubon, a szülésre felkészítő, illetve a babamasszázs-tanfolyamon vagy a védőnői fogadóórákon – a korábbiaknál lényegesen jobb körülmények fogadják a káposztásmegyeri anyukákat.
– Márciustól új helyiséggel bővült a Galopp utcai
Védőnői Szolgálat, amely a gyermekorvosi rendelő melletti, korábbi gyermekfogászat immár két
éve megüresedett, felújított rendelőjét is megkapta. Januárban kezdődött meg a helyiség renoválása, átalakítása a védőnők igénye szerint, és
nemrégiben zárult. A korszerűsítésnek köszönhetően egy modern védőnői központot sikerült kialakítani, olyat, amellyel kevés védőnői szolgálat

rendelkezik – tudtuk meg Nagy István alpolgármestertől.
– Orvosi tanácsadás mellett eddig is működött
védőnői konzultáció, igaz, kisebb helyen, a gyermekorvosi rendelő előkészítőjében és a várandósszobában. Ez erősen behatárolta a lehetőségeinket, hiszen az apró helyiségben sokszor párhuzamosan folyt az orvosi és a védőnői tanácsadás
– mondja Kramlikné Hezler Ágnes védőnő.

Az újpesti diákok a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budapest IV. Tankerülete segítségével
is eljuthatnak a kiállításra

ránk és civilizációnk végső tagadását – ezért nem tudok
különbséget tenni népirtás és népirtás között, azon az alapon sem, hogy hány gyilkosság történik. És bevallom, aggodalommal tölt el, ha azt látom, hogy valakit csak az a
népirtás rettent el és háborít föl, amit az ő népe sérelmére
követnek el. Én azt vallom, hogy az élet mindenkié, aki él –
mondta a polgármester. Wintermantel Zsolt beszédében
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Hozzáteszi: az új védőnői tanácsadóban ezek az
akadályok elhárultak. Ezentúl itt tarthatjuk a BabaMama Klub foglalkozásait, a szülésre felkészítő, illetve a babamasszázs-tanfolyamot, valamint a védőnői fogadóórákat, amelyeken ingyenesen vehetnek részt az anyukák.
Mint megtudtuk, a védőnők heti várandós-,
csecsemő-, kisgyermek- és nővédelmi tanácsadása mellett továbbra is kéthetente lesz Baba-Mama
Klub. Olyan kérdéseket járnak körbe, mint a szoptatást kiegészítő hozzátáplálás, a szobatisztaságra nevelés, bölcsődébe, óvodába készülés. A résztvevők
egy nagy játszószőnyegre telepedve hallgatják az
előadót, miközben az apróságok gondtalanul játszhatnak körülöttük. A szülésre felkészítő négyalkalmas kurzust heti két órában látogathatják a kismamák, a babamasszázs-tanfolyamon pedig négy héten keresztül heti egy órában vehetnek részt. G.R.
– Nagyon örülünk a szépen felújított, új
helyiségeknek. Eddig is gyakran jártunk ide,
de a korábbinál sokkal tágasabb, kellemesebb körülmények miatt ezentúl még gyakrabban jövünk majd – mondja egy mosolygós anyuka.
Hozzáteszi: külön örülnek annak, hogy a
különböző felméréseken, így a hallás-, látás-,
színlátásvizsgálaton ezentúl nyugodt, intim
körülmények között vehetnek részt, úgy, hogy
lehetőleg egyszerre csak egy kisgyerek-anyuka
tartózkodjon a helyiségben, mint az orvosi rendelőben.

tett egy aktuális kitérőt is: – A józan észnek és az életszerűségnek teljességgel ellentmondó, veszélyes döntést hozott a múlt héten az Alkotmánybíróság – sajnos az utóbbi időben nem először –, amikor megszüntette az önkényuralmi jelképek tiltását. Semmibe vették mindazoknak a
gyötrelmeit, szenvedéseit, emberi méltóságát, akik a nácizmus vagy kommunizmus, a holokauszt vagy a Gulag áldozatai, vagy az áldozatok leszármazottai. Mindazokat –
egészen sokszázezer, de akár milliónyi embert –, akik ezeknek a borzalmaknak ma is fájdalmas sebeivel élnek.
– Nagyon fontos, hogy a magyar diákok beszélgessenek a holokauszt szörnyűségeiről, tisztában legyenek
vele, mi történt pontosan hetven éve Európában, hogy
soha többé ne történhessen meg még egyszer – emelte
ki őexc. Ilan Mor nagykövet.
A megnyitón Deutsch László főrabbi is emlékezett az
áldozatokra.
– Tizenhárom évig működtem Újpesten, így nagy
megtiszteltetés, hogy emlékbeszédet mondhattam a
vagonkiállítás itteni megnyitóján. Újpestről tizenhétezer embert deportáltak 1944-ben, és csak nagyon kevesen körülbelül kétezren tértek vissza otthonukba. Az
ilyen alkalmakkor nem csak emlékezünk, de emlékeztetünk is – mondta a főrabbi.
A vándorkiállítás március 15-ig látható a vasútállomáson.
J. M.

A NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATOK HÍREI
KLUBNAP ÉS FILMVETÍTÉS
Az Újpesti Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. március
21-én, 16 órai kezdettel klubnapot tart Kaffee+Kuchen címmel.
Program: tájékoztatás az önkormányzat 2013. évi rendezvényeiről.
Filmvetítés – Salzburg. Táncház.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Pappné Windt Zsuzsanna
elnök és képviselőtársai
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
Az Újpesti Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. március
23-án, szombaton 10–12 óra között
húsvéti játszóházat szervez 5-10
éves gyerekek számára. Program:
filmvetítés és ajándékkészítés, körjátékok, gyerekdal-tanulás. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Pappné Windt Zsuzsanna elnök
és képviselőtársai
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P Á R T H Í R E K
FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK
Koronka Lajos önkormányzati
képviselő március 11-én, hétfőn 17-től 18
óráig; Bartók Béla önkormányzati képviselő
március 12-én, kedden 18-tól 19 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád
út 56. Tel.: 369-0905. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő március 25-én, hétfőn
18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín:
1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905
FOGADÓÓRA-VÁLTOZÁS!
Jókay Attila önkormányzati képviselő
fogadóórája március 12-én, kedden
17-től 18 óráig lesz. Helyszín: 1042
Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905
www.ujpestifidesz.hu
Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18
óra között tart nyitva. Kérjük
Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot,
hogy minél hatékonyabban működhessünk
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7.
Tel.: 06-70 372-3119, 06-70 381-8193

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén
18 órától a fenti címen.
Jobbik Magyarországért
Mozgalom Újpesti Szervezete
www.ujpestijobbik.hu
FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakcióvezető (KDNP) minden
hónap első hétfőjén 18-tól 19 óráig tart
fogadóórát az Újpesti Kulturális Központ
Közösségi Házban (IV., Lóverseny tér 6.).
FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati
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.
ujpest.lehetmas.hu
facebook.com/LMPujpest

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
䊉 55 nő, 55 szín. Képzőművészeti
kiállítás. Megnyitó: március 8-án 17
órakor. Megnyitja: Wintermantel
Zsolt. Megtekinthető március 24-ig,
11–18 óra között. Újpest Galéria.
䊉
Holokauszt-vagonkiállítás.
Március 15-ig. Nyitva tartás: hétfőn
11–17 óra, hétköznap 8–17 óra,
vasárnap 9–17 óra között.
Szombaton zárva. RákospalotaÚjpest vasútállomás.
䊉 Fotó-szintézis. Slezák Ilona,
Simó Szabolcs és Somfai Sándor
művei. Megtekinthető március
24-ig, 9-től 18 óráig az Ifjúsági
Házban, Új Galéria.
䊉 „Budapest természeti értékei”
fotókiállítás. A Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
Budapesti Helyi Csoportjának kiállítása. Március 20-ig, 9 és 18 óra
között látogatható. Karinthy
Frigyes Művelődési Ház.

HETI PROGRAMNAPTÁR

Március 7., csütörtök
OVIS SZÍNHÁZ
䊉 10.00: Süni és a barackok.
Meseerdő Bábszínház. Ifjúsági Ház.
䊉 10.00: Egyszer egy hétpettyes
katicabogárka. A Nefelejcs
Bábszínház előadása. Közösségi
Ház.

Március 8., péntek
SULIS SZÍNHÁZ
䊉 14.30: A brémai muzsikusok. A
Görbetükör Színház előadása.
Ifjúsági Ház.

„AZ ÉN VENDÉGEM
AZ ÖN VENDÉGE”
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját „Az én vendégem az Ön vendége” rendezvénysorozat következő délutánjára, ahol Lakner Zoltán politológus
lesz a vendégünk egy érdekes beszélgetésre
március 13-án, szerdán 17 órától az Újpesti
Polgár Centrumban (IV., Árpád út 66.).
Dr. Trippon Norbert elnök
Kiss Péter országgyűlési képviselő
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselő
előzetes telefonon történt egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-as telefonszámon
– bármikor; Belán Beatrix önkormányzati
képviselő előzetes telefonon történt
egyeztetés alapján – a 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 ÚjpestiKáposztásmegyeri Szervezeténél (1046
Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati képviselő minden hónap első szerdáján 17 órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz

Március 9., szombat
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
䊉 9.00–13.00: Babavilág, bababörze. Közösségi Ház.
䊉 10.00–13.00: Családi játszó. Benne
tipegő torna, bábelőadás. Ifjúsági Ház.
䊉 17.00–18.00: Szederinda –
aprók táncháza Prekler Katával és
a Csobán zenekarral. Közösségi Ház.

Március 10., vasárnap
SZÍNHÁZ
䊉 17.00: Szabó Magda: Az ajtó.
Felolvasó-színházi est. Monodráma
Havas Judit előadásában. Újpesti
Polgár Centrum.
ZENÉS EST
17.00–20.30: Hétvégi randevú a
Szilver zenekarral. Ady Endre
Művelődési Ház.
䊉

MAGYAR NÓTA
䊉 15.00: Magyarok szép hazája.
Ünnepi nótagála. Fővédnök: dr.
Molnár Szabolcs alpolgármester.
Sztárvendég: Mészáros János Elek.
Társszervező: Újpesti Roma
Nemzetiségi Önkormányzat. Ady
Endre Művelődési Ház.

MÁRCIUS 12., KEDD
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
䊉
9.30–11.00:
Babajátszó.
Közösségbe nem járó kicsiknek és
anyukájuknak. Ifjúsági Ház.

Már 12 456-an kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer

Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban
(1046 Budapest, Bőrfestő u. 5–9.).
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 önkormányzati képviselőinek fogadóórái: dr.
Dabous Fayez (5. evk) önkormányzati
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.
Újpestért
Egyesület

䊉 10.00–12.00: Szoptatási tanácsadás. Közösségi Ház.

Összeállításunk nem tartalmazza
a teljes kínálatot. Kérjük, érdeklődjön az intézményeknél is!
ELŐZETES
SZÍNHÁZ
Újpest Színház-bérlet. 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: Szigligeti 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.

oldalt!

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez!
Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, amely szintén tetszésre
méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta.
Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.

JÓTÉKONYSÁGI
ADOMÁNYGYŰJTÉS
A Fidelitas újpesti csoportja és a Nemzetpolitikai Munkacsoport
adománygyűjtést szervez a hátrányos helyzetben lévő területeken élő
moldvai csángók részére.
Bízunk benne, hogy Ön is
talál otthonában jó állapotban lévő, használható minőségű ruhaneműt, illetve tartós élelmiszert vagy higiéniai eszközöket, amelyeket szívesen felajánlana adományként. A gyűjtés időszakában természetesen fogadunk
használható minőségű könyveket is.
Támogassa Ön is kezdeményezésünket, mert minden segítő kézre szükség van!
Az adományokat az újpesti
Fidesz-irodában – 1042 Budapest, Árpád út 56. I. emelet – lehet leadni 2013. március 13-ig. Bővebb információ: Fidelitas, Újpest, 06-20
375-0345.

Életmentő pontok Újpesten
Automata deﬁbrillátor készülékek Újpesten: Ady Endre Művelődési Ház (1043 Bp.,
Tavasz utca 4.); Polgármesteri Hivatal (1041
Bp., István út 14.); Kihelyezett Okmányiroda (1048 Bp., Hajló utca 42-44.); Újpesti Szent István téri piac, Piacfelügyelőség;
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. (1042 Bp.,
Munkásotton u. 66-68.)

Kultúra
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Utcáról utcára

Lebstück Mária, a nőhonvéd
Újpesten közel háromszáz elnevezett közterületet találunk. Az utcanévadás
kapcsolatban van a tájjal, a főbb közlekedési irányvonallal, ipari, kereskedelmi tevékenységgel, vagy híres embereknek állít emléket az utókor. Új sorozatunkban arról kérdeztük az újpestieket, tudják-e, kiről, miről nevezték el azt
az utcát, ahol otthonuk található.

A

nemzeti ünnephez közeledve a Lebstück
Mária utcában jártunk. A rendőrség épületén ott van az emléktábla, rajta a felirat,
ki volt Lebstück Mária. Akár puskázhatnak is riportalanyaink. De nem teszik.
Beviz Erzsébet szabadkozik, nemrégiben költözött
át a szomszédos Angyalföldről Újpestre, kis túlzással
még a hazatalálós korszakát éli. Rendkívül készséges,
lokálpatrióta szemlélete miatt igyekszik majd felfedezni Újpestet is. Lebstück Máriáról szólva képben
volt, „1848-ban harcolt, honvéd volt” – mondta. Ráadásul nőhonvéd, ami a kor óriási szenzációja volt, s
mi tagadás, a ma emberének fantáziájára is hat.
Egy óvodás kisﬁát vezető ﬁatal hölgy szintén
készséges, szívesen válaszolna, ha tudná, ki volt
Lebstück Mária. De nem hallott róla. Mint megtudjuk, a család albérletben él a Lebstück Mária utcában, az átmenetinek szánt lakóhelyen nem keresik
az erősebb kötődést.

A ﬁatalember, Szima Norbert iskolaközeli élményei és történelemszeretete miatt is egyből rávágja, Mária főhadnagy nőhonvéd volt, aki csatázott
Branyiszkónál, Kápolnánál, sőt Buda visszavételénél is. Ráadásként megtudjuk: Norbert szeret a
Lebstück Mária utcában lakni.
B. K.

Akiről az
utca „mesél”

Norbert szeret
a Lebstück Mária
utcában lakni

Idézzük az Újpesti utcanévlexikont: „Lebstück Mária utca
1948, előzőleg Mária utca 1882,
Kék utca, 1867. A Pozsonyi utca
5-től a Deák Ferenc utca 51-ig.
Lebstück Mária (1830–1892) honvédtiszt, a legendás Mária főhadnagy élete utolsó szakaszában Újpesten a Csokonai utcában élt.
Díszsírja a Megyeri úti temetőben
látható.”

Rekordszámú
látogató
a vasútmodellkiállításon
Várakozáson felül, több mint ezerötszázan látogattak el február 28. és
március 3. között a Lóverseny téri
Közösségi Házban megrendezett villamos- és vasútmodell-kiállításra,
ahol rekordméretű terepasztal várta
a látogatókat.
Kovách László, a szervező, az 1-es Villamos Klub, Villamos- és Vasútmodellező Egyesület elnöke emlékeztetett, ők is és a kiállítás is visszatérő vendégek,
akiket az Újpesti Kulturális Központ és a látogatók
is egyaránt szívesen fogadnak.
– Klubunk jellegéhez híven igyekeztünk minél
több villamosmodellt kiállítani. Az itt látható te-

Varázslatos világ

repasztal minden nyomvonalat beleszámítva ötvenöt méter hosszú.
Hozzátette, a kiállítóasztalon van, ahol kilenc (!)
vágány halad egymással párhuzamosan, szemben
a legtöbb terepasztallal, ahol általában mindössze
egy-két vágány fut végig. További érdekesség, hogy
a kiállító egyesületnek van a leghosszabb H0-s (a
valós méreteket 1:87 méretarányban modellező)
villamosmodell-pályája.

A kiállításon sok érdeklődőt vonzott a
legóterepasztal is, amely szintén a közlekedést modellezi. A még kisebbeket játszóház várta, ahol természetesen vonatokkal játszhattak a gyerekek.
Az érdeklődés a látogatók számában is megmutatkozott: az évek óta ellátogató iskolai osztályokkal együtt a négy nap alatt ezerötszáznál jóval többen voltak kíváncsiak a nem szakmai közönséget
célzó tárlatra.
Kép és szöveg: M. O. A.
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Megszállás Káposztásmegyeren
Kifejezetten Káposztásmegyer közbiztonságának megszilárdításáért hirdetett kétnapos, a február végi Megszállás fedőnevű akcióhoz hasonló járőrözést az újpesti rendőrség. A tizenkét rendőr, két közterület-felügyelő és hat polgárőr a lakásbetörések és
a tárolófeltörések ellen vette fel a harcot.

A

hétfőn és kedden tartott
nappali akciót Káposztásmegyerre hirdették meg,
az eligazítást ennek megfelelően a
káposztásmegyeri rendőrőrsön tartották. Dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest rendőrkapitánya már az elején leszögezte: a lakótelepek közbiztonságát
szeretnék megerősíteni, cél, hogy a lakásbetöréseket és a tárolóhelyiségek
feltörésének számát visszaszorítsák.
SZAKSZERŰEN, FELELŐSSÉGGEL
A rendőrkapitány a februári akcióhoz hasonlóan itt is hangsúlyozta: az egyenruhásoknál nem lehet tiltott eszköz, szakszerűen kell eljárniuk. Magatartás, viselkedés alapján kell ﬁgyelniük és észrevenniük az igazoltatandó személyeket. Ruházatukban betörésekhez használt esz-

közöket kell keresni, gyanús eszköz lehet
például a fúrószár, csavarhúzó, de számolniuk kell a rejtve hordott szúró- vagy
vágóeszközökkel is. A munkában további segítséget jelent, ha valaki itt lakik,
Terdik ezért arra kéri a helybéli résztvevőket: vegyék észre a nem idevalósiakat.

AZ ELKÖVETŐK NAPPAL DOLGOZNAK
Bózendorf Ferenc, a káposztásmegyeri
rendőrőrs parancsnoka ﬁgyelmeztet: a lakásbetörések a magasabb,
nyolc-tíz emeletes házakban jellemzőek inkább, míg a tárolókat többnyire a négyemeletes épületekben fe-

Hatékony
változások
a katasztrófavédelemben

te: három típusú katasztrófavédelmi
helyzetet különböztetünk meg.
– Ezek egyike az úgynevezett normál
időszak, ilyenkor a tervkészítés, gyakorlatok, illetve a veszélyhelyzetek megelőzése a feladat. Utóbbiak időszakában,
ilyen volt például a 2010-es vörösiszapkatasztrófa, a normálistól eltérő direkt

volt mindig ilyen magas fokú, 2010
előtt előfordult olyan, hogy a rendezetlen igazgatás miatt nem sikerült
mindenhol maradéktalanul helytállni.
Hozzátette, friss változás, hogy a védelmi bizottság posztja átkerült a kormányhivatalokhoz, amivel létrejött a
katasztrófavédelmi megbízotti státus.

Értekezletet tartottak a fővárosi védelmi igazgatás vezetői a védelmi
igazgatás szervezeti változásaiból
adódó feladatokról február 26-án.
Dr. Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság,
Varga Ferenc, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, valamint dr. Pesti Imre kormánymegbízott Budapest különleges helyzetéről, illetve az országos szervezettségről is áttekintést adott.
KÉSZÜLTSÉGI KATEGÓRIÁK,
HATÉKONYABB MŰKÖDÉS
Dr. Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója mindenekelőtt ismertet-

irányítás működik. A harmadik eset a
katasztrófaveszélyek időszaka, amikor
is a katasztrófavédelmi főigazgatóságnak kell aktívan tevékenykednie.
A főigazgató ezután néhány hazai
példával – köztük a hóhelyzettel – ismertette a katasztrófavédelem és a
védekezés szerepét, mikéntjét.
Dr. Pesti Imre kormánymegbízott
emlékeztetett: a szervezettség nem

BUDAPESTRE FIGYELNI KELL
Varga Ferenc tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetője ismertette: Budapest természeti és civilizációs szempontból is különleges helyzetben van. A lehetséges
veszélyforrások között a Duna áradása, erdőtüzek, az életviteli szokások
következményei és a tömegközlekedés egyaránt szerepelnek.

szítik fel. Hozzáteszi, a betörők főként
délelőtt 10 órától kora délutánig dolgoznak. Majd három csapatba osztja
a résztvevőket.
SEGÍT A KAMERA
A rendőrök több tucat lépcsőházkulcs
birtokában indulnak útnak, a razziát
másnap megismétlik. Az utcán kiemelt
ﬁgyelmet kell fordítaniuk a házak előtt
láthatóan céltalanul őgyelgő személyekre, ők ugyanis jellemzően a tolvajok segítői; bemérik a terepet.
Több társasházban már térﬁgyelő kamera ügyel a rendre, ezekben az
épületekben rongálás is alig fordul elő.
Az egyenruhások szerint ezek a házak
biztonságosabbak, nem beszélve arról,
hogy a gondnokok, közös képviselők
kapcsolatban állnak a rendőrökkel.
STATISZTIKA
A kétnapos akció meghozza az eredményt: ez idő alatt egyetlen betörés
sem történt, négy embert viszont elfogtak, kettőt előállítottak, és nyolc
szabálysértési feljelentés született.
Összesen száztíz embert igazoltattak.
M. ORBÁN ANDRÁS
– A védekezés többrétű és folyamatos, ezen belül kiemelt ﬁgyelemmel
kísérjük az úgynevezett kampányidőszakokat. Ilyenek például az időjárás
okozta helyzetek vagy a fűtési idény.
Varga Ferenc hozzátette, az elmúlt
év számos tapasztalatot szolgáltatott,
amelyekből kiderül, hogy a katasztrófavédelem számára egyre inkább kezelhetőek a különböző feladatok.
HITELESSÉG, PONTOSSÁG
Dr. Bakondi György a tájékoztató végén
megjegyezte, veszélyhelyzetek idején
rendkívül fontos a lakosság hiteles tájékoztatása, legyen szó akár hóhelyzetről,
akár szén-monoxid-mérgezésről.
Az elkövetkező napokban a Fővárosi Védelmi Bizottság a járásokban tart majd törzsfelkészítést és árvízvédelmi felkészítést a helyi védelmi bizottságok számára. Pillanatnyilag Észak-Magyarországon van árvízveszély, a Duna vízállása Budapestnél
jelenleg három méter körüli, a fővárosban egyelőre nem fenyeget áradás.
M. O. A.
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Növényi: Képtelenség a birkózás
törlése az olimpia műsorából
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottsága törlésre javasolta a birkózást a 2020-as
ötkarikás játékok műsorából. Növényi Norbert olimpiai bajnok és Kapuvári Gábor, az UTE birkózószakosztályának vezetője ﬁnoman fogalmazva is megdöbbentőnek nevezte a javaslatot.
– Borzasztó, hogy egyáltalán szóba kerülhetett a sportág törlése a játékok programjából – kezdte felháborodottan Növényi. – Képtelenségnek tartom, hogy
ezt a több ezer éves, gyönyörű sportot
el akarják tüntetni a műsorból. Nem tudom, hogy mi lehet az igazi ok, de azt
sejtem, hogy a nemzetközi szövetségünk
évek óta rossz irányba tereli a birkózást.
– Idolokra, példaképekre szükség van
ahhoz, hogy a gyerekeket be lehessen
csábítani a birkózóterembe. Most nehéz
dolguk lesz – jegyeztük meg.
– Nem tagadom – válaszolt Kapuvári Gábor. – Ha minden így marad, már
nem „doppingolhatom” a gyerekeket
azzal, hogy küzdjél, harcolj, dolgozz, és
akkor olimpiai bajnok lehetsz! Egyáltalán, nagyon féltem a birkózást.
– Mi lehet a hiba, ami miatt
parkolópályára kerültek?

Novényi Norbert
olimpiai bajnok
birkózó

– A NOB-nak többek között az a kifogása, hogy a birkózók nemzetközi szövetségében nincs női bizottság. Nincs
versenyzői és sportorvosi képviselet a vezető testületben, és nincs etikai kódexe a

versenyrendezés technikai személyzetének – összegzett az olimpiai bajnok. –
Ez szerintem csak porhintés. Az viszont
igaz, hogy a szabályok rosszak. Nem a
támadó, birkózni akaró versenyzőt segítik, hanem a passzív, semmilyen akciót
nem tervezőt. Ráadásul valóban a hozzá nem értés netovábbja, hogy sorsolással dől el, melyik versenyző nyer, lesz világ- vagy éppen olimpiai bajnok.
– A nemzetközi szövetség élén történt személyi változás segíthet a birkózásnak?
– Segítenie kell! – vágta rá az UTE
szakosztályvezetője. – Most mindenkinek egy irányba kell húznia vagy éppen
tolnia a szekeret. Mindenkit mozgósítani kell, hogy kampányoljon a birkózás mellett. Nem történhet meg a legrosszabb, amely után, szerintem, már alig
van visszaút.
(gergely)

Nagy László: Szégyen, ami a Megyeri úton történt
A labdarúgó-bajnokság első tavaszi fordulójában az Újpest megszégyenítő vereséget szenvedett hazai pályán. A Paks hat gólt rámolt be Balajcza kapujába, ezzel megásta Jos Daerden sírját.

A

belga szakember már nem az
Újpest FC vezetőedzője, közös
megegyezéssel elhagyta a Megyeri úti stadiont. A cudarul sikerült
meccsről, a miértekről és a jövőről beszélgettünk Nagy Lászlóval, az olimpiai
bajnok újpesti labdarúgóval.
– Szégyen – kezdte a beszélgetést a
klub örökös bajnoka. – Az Újpest senki ellen nem kaphat hat gólt, otthon és
idegenben sem! Sajnos a látottak alapján ki kell mondani, gyengék vagyunk,
nem csoda, hogy a tabella második felében tanyázik a csapat.
– És akkor még nem is beszéltünk
a pokolian nehéz sorsolásról. A Fradi a következő ellenfél, aztán az MTK,
majd a Debrecen következik.
– Akár nulla pont is lehet a vége. Még
szerencse, hogy az Eger és a Siófok is a
mezőnyben van.

– Mi történhetett? Arról szóltak a hírek, hogy a felkészülés jól sikerült, mi
több, egyre jobban játszik a csapat.
– Bevallom, én még soha nem hallottam egyetlen szakvezetőtől sem, hogy
nem sikerült a csapat felkészítése. Persze, miért is vágná bárki is saját maga
alatt a fát?

– Mit láttál a meccsen?
– Egy kiválóan futballozó Paksot,
akik a harmadik gól után meg akarták
szerezni a negyediket, az ötödiket vagy
éppen a hatodik góljukat is. Mást nem,
mert az Újpestet hiába kerestem. Csak
lélektelen, futballozni, passzolni képtelen emberek futkároztak összevissza a
pályán. Ez nemcsak kevés, de elfogadhatatlan újpesti mezben.
– Megoldást jelenthet, hogy Jos
Daerdent felállították a kispadról?
– Én még vártam volna a menesztéssel,
hiszen azért szép a foci, mert egyik hétről
a másikra lehet csodát tenni, feledtetni a
kudarcot. Ahogy mondani szokták: a Fradi–Újpest egy másik kávéház. Mindegy,
hogy melyik csapat hogyan játszott korábban, hol áll a tabellán, a derbi az derbi.
Bár az eszem azt diktálja, nincs esélyünk
az Üllői úton.
GERGELY GÁBOR

Sport
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Vélemény

Hát nem röhej?
A NOB-ot rengeteg támadás
éri, mert törölni akarja a birkózást az olimpia programjából.
Az ellenzők egyik része a sportág ősi múltját emlegeti, állítják: eltüntetésével a coubertini
szellemiséget köpi szembe az
a bizottság, amelynek első elnöke a francia báró volt. Persze, ha elgondolkodunk egy picit azon, mennyi köze van a rekordokat hajszoló, ajzószereket zabáltató – tisztelet a kivételnek – versenysportnak az
első játékokhoz…
De most nem a kokszról
akarok értekezni – pedig lehetne –, inkább azokról az
urakról, akik a döntéseket
hozzák a nemzetközi testületben. Igen, a csokornyakkendős sportdiplomatákra
gondolok, akik élet-halál urai,
akik egy „jól sikerült” döntésükkel karriereket, sportolókat és családokat tesznek,
tettek már tönkre. Meggyőződésem, többségük, példának okáért, nincs tisztában
azzal, hogy a labdarúgást két
kapura játsszák, vagy hogy a
kétszáz mell az nem száz csinos nőhöz tartozik.
Haragszom rájuk, de nagyon! Ők voltak azok, akik miatt a világverő magyar asztalitenisz-csapat nem szerepelhetett az olimpián, mert a csokornyakkendősök úgy vélték,
hogy nem elég népszerű sportág, a világban alig ismerik.
Elgondolkodtam a dolgon.
Lehet, igazuk volt akkor, hiszen az asztalitenisz valóban miként akar versenyezni a vusuval, a sportmászással
vagy éppen a görkorival? És
akkor még nem is említettem
a százméteres véraláfutást, az
egykezes kalaplengetést vagy
a tehénlepénydobást. Higygyék el, kedves csokornyakkendősök, népszerű sportok,
van rájuk kereslet.
Elfér az olimpia műsorában. Akár a birkózás helyén.
Hát nem röhej?
G. G.
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Hirdetés

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

Ingatlant elad
䊉 Eladó saját tulajdonú virágüzlet a IV. kerület legforgalmasabb részén, a temetőnél. Érdeklődni lehet, tel.:
06-70 602-9193
䊉 Újpesten, a Blaha Lujza 22. szám alatt családi ház eladó. Telek 333 m2, ház 72 m2, költözhető. I. á.: 16,5 M
Ft, tel.: 06-70 318-6359
䊉 Újpesten, tulajdonostól eladó az Erdősor utca 2.
szám alatt 68 m2-es, 2,5 szobás, nagy konyhás, frissen
felújított (mázolás, hideg- melegburkolás), új konyha,
új fürdőszoba, házközponti fűtés, azonnal költözhető panorámás, nagy erkélyes lakás, 9,5 M Ft, tel.: 06-70
512-4108
䊉 Újpesten, 22 m2-es, szoba-konyha eladó, vagy cserélném nagyobbra, kp.-ráfizetés, lehet panel is. I.á.: 3,5 M
Ft, tel.: 06-70 318-6359
䊉 Nyárfa utcában teljes körűen felújított, előkertes, 73
m2-es, téglából épült, azonnal költözhető, tehermentes, jó beosztású családi ház garázzsal, szép kerttel, cserépkályhával eladó Újpesten. I.á.: 22,2 M Ft, tel.: 06-70
512-4107
䊉 Tulajdonostól eladó Újpest központjában, 200 méterre a metrótól, a Nyár utcában igényesen, teljes körűen
felújított (új konyha, fürdőszoba, villanyszerelés, festés,
burkolatok), 53 m2-es, 2 különálló szobás, világos, panorámás, erkélyes, azonnal költözhető, tehermentes panellakás. I.á.: 8,19 M Ft, tel.: 06-30 636-3243
䊉 Újpesten, a 3-as metróhoz közel, toronyház II. emeletén, 56 m2-es, 2 szobás (beüvegezett teraszos), távfűtéses, vízórás, telefonos, keleti fekvésű lakás tulajdonostól eladó. I.á.: 8 M Ft, tel.: 389-0391, 06-20
356-4336

䊉 Matematika-, fizika-, kémiakorrepetálást vállalok.
Hétvégén is. Házhoz megyek, tel.: 06-70 554-1395
䊉 Pedagógiai asszisztensek képzése a II. kerületben.
6 hónap 120 000Ft, minden költséggel. Részletfizetés. Ny. sz. 05-06-001236, tel.: 06-30 311-2035

Szolgáltatás
䊉 Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épületgépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-0035,
06-30 975-2315
䊉 REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta
redőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti
út 45., tel.: 370-4932
䊉 Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, bontások, megbízható szakembertől. Korrekt áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, tel.: 06-30 219-1624
䊉 Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30 9328305

Masszázs
䊉 Horváth Anikó gyógymasszőr: frissítő relax,
gyógymasszázs, talpmasszázs. Fájdalomcsillapítás,
vérkeringés javítása, izomfeszültségek, letapadások oldása. Cím: IV. ker., Újpesti SZTK II. em. 211.
Szerdán és csütörtökön 9-től 15 óráig, tel.: 06-30
526-2923

Állást keres

䊉 Eladó a Perényi utcában egy 54 m2-es, 2 nagyszobás, hangulatos téglalakás, terasz és 7 m2-es tároló is tartozik a lakáshoz. I.á.: 10,3 M Ft, honlapja:
www.lakasujpesten.hu, tel.: 06-30 540-8739

䊉 Takarítást vállal középkorú, leinformálható asszony,
tel.: 06-30 493-8993

䊉 Sürgősen eladó! Tulajdonostól Újpest kertvárosában
96 m2-es családi ház (pince, három kamra) eladó. Ár
megegyezés szerint, tel.: 06-70 293-6719

䊉 Vásárolok antik bútorokat, festményeket, porcelánt,
kerámiát, órákat, dekoratív dísztárgyakat, aranyat, ezüstöt, legmagasabb áron. Hagyatékot, díjtalan kiszállással,
készpénzért, azonnal hétvégén is, tel.: 06-20 914-0150

䊉 Egri belvárosi másfél szobás, 45 négyzetméteres,
csendes, lakóparkszerű környezetben lévő, vízórás, erkélyes, IV. emeleti lakásom budapestire cserélem vagy
eladom 7,5 M forintért, www.egrilakas.freewb.hu, tel.:
06-20 527-9569

Ingatlant kiad
䊉 Káposztásmegyeren bútorozott, szép világos garzonlakás hosszú távra kiadó. Bérleti díj 45 000 Ft + rezsi + 2 havi kaució, tel.: 06-30 7056-218

Ingatlant cserél
䊉 Elcserélném Rózsa utcai, 53 m2-es, 2 szobás önkormányzati lakásomat kisebbre a IV. és a XIII. kerületben.
Minden megoldás érdekel, tel.: 06-70 227-3912

Régiség

Társkeresés
䊉 Özvegyasszony, 76 éves, 170 cm magas, 76 kg, rendezett anyagiakkal, intelligens, független, budapesti társat
keres 78 éves korig. Csak komoly férfiak jelentkezését várom, tel.: 06-30 381-6716

Eltartás
䊉 Eltartási szerződést kötnénk, anya és lánya, Újpesten,
kertes házban élő, független, kedves, művelt, intelligens
hölggyel, úrral, akiről szeretettel gondoskodnánk. Szeretjük a természetet, virágokat, kertészkedést, várom hívását szeretettel, tel.: 06-30 462-2676

Oktatás
䊉 Matematika-, angol-. német-, fizikafelzárkóztatás
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Egyetemi matek
is. Házhoz megyek! Tel.: 06-20 973-6467

Születésnap
䊉 Sz. Petinek nagyon
sok boldog 23. születésnapot
kívánunk!

Nyitási akciókkal várjuk Önöket
Egészségügyi és Diagnosztikai Központunkban,
ahol professzionális
szakembereink nyújtanak segítséget!
Fogászat ■ Szájsebészet ■ Panoráma röntgen ■ Bőrgyógyászat ■
Kozmetológia ■ Melanoma szűrés ■ Ultrahang diagnosztika ■
Aranyér-ambulancia ■ vastagbél daganatszűrése ■
Sebészet ■ Cryo-terápia/Hideg szauna -190˚C ■ Laborvizsgálatok

Nekünk fontos az Ön egészsége!
Legyen Ön is partner ebben!
Elérhetőségek:
Cím: 1047, Budapest, Baross utca 99.
Tel.: (06-1) 231-01-38, (06-1) 231-01-39
Mobil: +36-30-519-8679
E-mail: info@mdcclinic.hu
www.mdcclinic.hu
Vishay is one of the world’s
largest
manufacturers
of
discrete semiconductors and
passive components.
For our Hungarian plant in
Budapest we are looking for a CONTROLLER
(COST ACCOUNTANT)
RESPONSIBILITIES:
• Key-user of the CO module of SAP
• Monthly closing of the CO module, cost
allocation
• Prepare monthly Profit and Loss Statement
under US GAAP
• Product costing
• Prepare cost forecasts and yearly budget
• Prepare regular and ad-hoc management reports

JOB REQUIREMENTS:
Qualifications, Skills, Experience:
• Finance degree
• Strong SAP CO experience
• Fluent English
• Advanced Excel skills
• Minimum 5 years experience in Controlling in
a multinational manufacturing company
Advantage
• Knowledge of US GAAP
• Tm1 experience
• Experience in repetitive manufacturing (SAP
PP-REM)
If you match the above requirements and you
are interested in the above position, please send
your CV in English and in Hungarian to tamas.

Egyedi tervezésû
kulcstartó csak nálunk
1042 Budapest, István út 17–19.
Az Ifjúsági Ház főbejáratánál.
Telefon: 231-7071
Nyitva tartás: H –P 10 –18 óráig

430 Ft

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

Az Újpesti Piac
folyamatos
akciókkal várja
a kedves vásárlókat!
Zöldség/Gyümölcs
cékla 99Ft/kg
citrom 250 Ft/kg
narancs 199 Ft/kg
fejes káposzta 99 Ft/kg

kelkáposzta 199 Ft/kg
burgonya 119 Ft/kg
hegyes erős
paprika 50 Ft/db
vöröshagyma 119 Ft/kg
fokhagyma 499 Ft/kg
Húsáru
fűszeres darált hús 699 Ft/kg
házi sertészsír 399 Ft/fél kg
csirkemell 1199 Ft/kg

csongrádi paprikás
szalámi 1900 Ft/kg
pulykamedalion 1450 Ft/kg

Várjuk
szeretettel
kedves
vásárlóinkat!
www.ujpest.hu/piac
(x)

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2013. március 18-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti Kulturális Központ – Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló 2013. február
21-i lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Nagy Magdolna Éva, Surnyákné Kiss Tímea Magdolna, Pintér Zoltán, Rosta Zsuzsa. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.

ÚJPESTI NAPLÓ
Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 䊉 Ügyvezető igazgató: Tóth Sándor 䊉 Főszerkesztő: Ditzendy Attila Arisztid 䊉 Szerkesztő: Bangha Katalin 䊉 Munkatársak: Antos Anna,
Gazsó Rita, Juhász Mátyás, M. Orbán András 䊉 Fotó: Kuzma Viktor, Várai Mihály 䊉 Irodavezető: Szerencsi Csilla 䊉 Szerkesztőség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 1043 Bp.,
Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu 䊉 Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 䊉 Nyomdai előállítás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt.
䊉 Terjeszti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu 䊉 Print ISSN: 2061-7283 䊉 Online ISSN: 2061-7291 䊉 Meg jelenik minden héten 43 500 példányban. 䊉 Vállalkozói és méretes
hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu 䊉 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát! 䊉 A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért
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Ünnepi készülődés

Földi Kira alkotása

Budai Barnabás rajza

Sztojka Dominik munkája

Akik a legszebben álmodták meg a szabadságot
Rajzolj nekünk szabadságot! címmel hirdetett idén is rajzpályázatot óvodások és általános iskolások számára, közelgő ünnepünk, március 15-e alkalmából Újpest Önkormányzata, valamint az Újpesti Sajtó Kft. Ígéretünkhöz híven kihirdetjük a nyerteseket, akik egy újpesti ajándékcsomagot, valamint két főre szóló belépőjegyet nyertek az
Exit Cirkusz előadására.

A

hogy korábban jeleztük, a megadott február 22-i határidőig rekordszámú rajz érkezett az Újpesti Önkormányzat és az Újpesti Sajtó Kft. által meghirdetett „Rajzolj nekünk
szabadságot!” című felhívásra. A pályázatot közelgő
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából írta
ki az önkormányzat kis és nagy gyerekek számára,
akiktől azt várták, álmodják papírra, hogy mit is jelent számukra március 15-e, a szabadság és a forradalom. A rajzokat három korcsoportban – nagycsoportos, alsós és felsős általános iskolás kategóriában – várták.

A felhívásra több mint kétszáz szebbnél szebb
rajz, festmény érkezett. Az iskolások közül korcsoportonként három győztest hirdettek, emellett egy
óvodás gyermek alkotását díjazták, valamint egy
közönségdíjas rajzot is kiválasztottak.
A felső tagozatos általános iskolások között Farkas Tímea, a Szűcs Sándor Általános Iskola 6. osztályos tanulója, Földi Kira, a Bajza József Általános
Iskola 7. osztályos diákja, valamint Vida Marcell, a
Megyeri Úti Általános Iskola ötödikese nyert.
Az alsósok mezőnyéből Gephardt Patrik, a Bene Ferenc Általános Iskola harmadikosa, Vörös Fanni, a Ba-

bits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola negyedikese, valamint Budai Barnabás, a Lázár Ervin Általános Iskola harmadikosa nyerte el az ítészek tetszését.
Óvodás korcsoportban kevés pályamű érkezett,
így közülük csak egy nyertest hirdettek, Tóth Mentát, aki a Karmel Kiskertje Óvoda nagycsoportosa.
A közönségdíjat Sztojka Dominik, a Bene Ferenc
Általános Iskola harmadikosa nyerte el.
A rajzok március 15-én a Petőﬁ-szobornál tekinthetők meg. Köszönjük a sok szép alkotást, a nyerteseknek pedig gratulálunk!
U. N.
Vida Marcell alkotása

Farkas Tímea munkája

Tóth Menta munkája

Gephardt Patrik alkotása

Vörös Fanni rajza

