
FÓKUSZBAN A GÖRGEY ÚT
A közelmúlt eredményes várospo-
litikájának érdeme, hogy nemsoká-
ra megkezdődik a Görgey út régóta 
várt teljes rekonstrukciója. A mun-
kák előhírnöke az üzletsor bérlőinek 
körültekintő költöztetése.  3. oldal

RÁADÁSNAP A JÉGEN
Közel három hónap után ráadás-
nappal búcsúzik a városháza mel-
letti, régi telek hangulatát idéző 
jégpálya, amely hódolva a gyerekek 
óhajának, vasárnap is nyitva lesz, 
csak este zár be.  4. oldal

SZÁMÍT A CSÖKKENTÉS
Újpesten csaknem hatvanezer em-
ber él lakótelepi lakásban, így a 
fűtésszámlában megmutatkozik 
majd a harmadik rezsicsökkentés 
eredménye. Tovább csökken a gáz 
és az áram ára is.  5. oldal

SPORTOS ÉS LÁTVÁNYOS
Harmadik alkalommal gyűltek ösz-
sze a káposztásmegyeri Aquaworld 
Élményfürdőben a hazai kajakosok, 
hogy népes szurkolótábor előtt já-
tékos versenyen mérjék össze tudá-
sukat és erejüket.  13. oldal
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A néhány hónapja megnyílt Halassy Olivér Sportközpont Városi Uszoda töretlen népszerűségnek örvend 
a téli hónapokban is. Itt tartották úszóversennyel, játékos feladatokkal, szinkronúszók bemutatójával 
diáknapjukat a „szomszédos” Babits Mihály Gimnázium kis- és nagygimnazistái.  11. oldal 
 



K ö z t é r2

A 2014. évi 
országgyűlési
választások 
tudnivalói
Tisztelt Újpesti Választópolgárok!
A választópolgárok a névjegyzék-
be történt felvételükről szóló ér-
tesítést 2014. február 17-ig kapják 
meg a Nemzeti Választási Irodától, 
ezt az értesítőt megtalálhatták pos-
taládájukban az elmúlt napokban, 
vagy várhatják annak kézbesítését.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai 
közül a választópolgár nevét, születési nevét, szü-
letési idejét és a lakcímét tartalmazza. Az értesítő 
tartalmazza továbbá a szavazás helyét, idejét, és 
azt, hogy a választópolgár melyik választókerület-
ben, településen gyakorolhatja választójogát. Ennek 
azért van most jelentősége, mert mint korábban 
tájékoztattuk Önöket, Újpesten is átalakították a 
választókerületi határokat.

2010. évi szavazáshoz képest sokan lesznek 
olyanok, akiknek nem az ún. megszokott szava-
zókörükben kell voksolniuk.

Kérem, ezért FIGYELMESEN OLVASSÁK EL 
az értesítőn, MELYIK SZAVAZÓKÖRBEN sza-
vazhatnak!

Az a választópolgár, aki nem kapja meg az érte-
sítőt, vagy elveszíti azt, érdeklődjön a kerületi Vá-
lasztási Irodánál.

A szavazóköri névjegyzék 2014. január 18. nap-
jától 2014. április 4. napja 16 óráig tekinthető meg 
a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodán 
(Bp. IV., István út 15. III. em. tárgyaló) hivatali 
munkaidőben. Ezen időszak alatt lehet személye-
sen vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegy-
zékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe 
felvétel miatt a Választási Iroda vezetőjéhez. Név-
jegyzékkel kapcsolatos kérdések a 231-31-01/409 
vagy 410 mellék telefonszámon tehetők fel.

Megszokhatták, hogy a korábbi választások al-
kalmával az értesítővel együtt postázták az aján-
lószelvényeket is.

A választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. tör-
vény megváltoztatta az ajánlások rendszerét. 
A választópolgár ajánlószelvény helyett ajánló-
íveken ajánlhat jelöltet. 

Az egyéni országgyűlési képviselőjelöltet 2014. 
március 3-án 16.00 óráig lehet ajánlani az erre a 
célra rendszeresített ajánlóíven.

Az ajánlóívek sorszámozottak, a Választási Iro-
da hitelesítő bélyegzőjével ellátottak, és az át-
adásuk átvételi elismervény kiállításával történik. 
Csak hitelesített ajánlóívvel lehet ajánlást gyűjte-
ni. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is fel-
tünteti nevét és aláírását.

A jelölt ajánlására az a választópolgár jogosult, 
aki a választókerületben választójoggal rendelke-
zik. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánló válasz-
tópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi 
azonosítóját, anyja nevét. Az ajánlóívet a válasz-
tópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más 

is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több 
jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy aján-
lással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvé-
nyes ajánlása szükséges.

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 
óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár la-
kóhelye szerint kijelölt – értesítőben szereplő – 
szavazókörben lehet.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) 
bemutatásával lehet:

–  lakcímet tartalmazó érvényes személyazono-
sító igazolvány (azaz a régi típusú személyi 
igazolvány);

–  személyazonosító igazolvány (kártya formá-
tumú) és mellette a lakcímigazolvány (lak-
címkártya), vagy

–  útlevél és mellette a lakcímigazolvány (lak-
címkártya), vagy 

–  2001. január 1-jét követően kiállított vezetői 
engedély (kártya formátumú) és mellette a 
lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság 
munkájának megkönnyítése érdekében szintén 
célszerű felmutatni.

FIGYELEM! Felhívom a fi gyelmét minden újpes-
ti választópolgárnak, hogy a lejárt érvényességű 
okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak. 

Fontos ezért, hogy a szavazás előtt vizsgálják 
meg okmányaik érvényességét, és időben gon-
doskodjanak az érvényes dokumentumok beszer-
zéséről.

Kérem, kísérjék fi gyelemmel a www.ujpest.hu 
OGY Választás 2014 cím alatt közzétett tájékoz-
tatásainkat, valamint a www.valasztas.hu oldalon 
megjelenő híreket, információkat.

Budapest, 2014. február 10.
 DR. TAHON RÓBERT 
 Választási Iroda – vezető

EGY KÉP – EGY MONDAT

Megújul 
a parkoló
Ebben az évben is folyta-
tódnak a felújítások Újpes-
ten, ennek egyik példája az 
Erdősor úti parkoló meg-
újulása, ahol a munkálato-
kat járdaépítés, faültetés, 
füvesítés is követi.

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 
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Komoly 
tartalommal
Negyedik alkalommal kéri ki az újpes-
tiek véleményét az önkormányzat a 
hamarosan rajtoló Újpesti Párbeszéd 
2014 során. Nagy István alpolgármes-
tert, a kérdőívek kiértékelését végző 
bizottság vezetőjét először arról kér-
deztük, mi a Párbeszéd „titka”. 

– Évről évre gyarapszik a válaszadók száma. Mi a „titka”? 
– Örömteli, hogy tavaly már több mint tízezer vá-

laszadónak mondhattunk köszönetet a segítségért. 
Ami azt jelzi, hogy egyre többen élnek a lehetőség-
gel, megosztják velünk gondolataikat a város fejlődé-

sével, mindennapjaival kap-
csolatban. Az Újpesti Párbe-
széd célja, hogy a városve-
zetés megerősítést nyerjen, 
hogy tervei egybeesnek-e az 
itt élők város jövőjéről alko-
tott elképzeléseivel. A kér-
dőív kitöltése néhány per-
cet vesz igénybe, ráadásul 
az újpestiek visszatekinthet-
nek az időben, és láthatják, 

hogy a közügyekben tett javaslataik nem csupán ötle-
tek voltak, hanem meg is valósultak. Vagyis a kérdező 
és a választ adó egyaránt komolyan veszi a tartalmat. 

– Mit emelne ki az eddig megvalósult javaslatok közül?
– A korábbi „Párbeszédek” nyomán épült meg a 

saját uszodánk, fejlesztjük a szakrendelőt, van Piac-
Placc. Megépült a Szilas Családi Park, megújult szá-
mos játszótér, kutyafuttatók létesültek. Hosszan so-
rolhatnám, hiszen fontosak az olyan „hétköznapi” 
dolgok is, mint a jó közvilágítás vagy éppen egy zeb-
ra létesítése. Persze vannak még hiányok, nem tu-
dunk mindent és azonnal megoldani.

– Az idén melyek a kiemelt kérdések? 
– Kiapadhatatlan téma Újpest fejlesztése, fejlődé-

si irányainak kitűzése. Kiváltképp most, amikor a fe-
lelősségteljes gazdálkodás, a kormányzati támoga-

tások eredményeként több forrásból gazdálkodha-
tunk. Kíváncsiak vagyunk például arra, hogy mások 
mellett az orvosi rendelők fejlesztését, vagy a több-
gyermekesek, az idősek támogatását, a kisvállalko-
zások vagy éppen a tömegsport ösztönzését tart-
ják-e fontosabbnak az újpestiek. 

– Négy év elteltével van-e olyan téma, ami visz-
szaköszön? 

– A közbiztonság mindig listavezető volt, miköz-
ben a városrész rendőrségi mutatói megnyugtatóak. 
A biztonságérzet tehát nagyon fontos az újpestiek-
nek. Mivel nem önkormányzati hatáskörről van szó, 
a rendőrség munkájának támogatásával, a közrend-
védelmi szálló megépítésével, a szolgálatot teljesítő 
rendőrök elismerésével, jutalmazásával tudunk eb-
ben segíteni. A közbiztonság kérdése után fontossá-
gi sorrendben a közutak, járdák, parkok és zöldfelü-
letek felújítása, valamint az egészségügyi ellátás javí-
tása következik.  B. K.

A kérdőívet ezúttal Újpest Kvíz nyereményjá-
ték zárja. Mindazok, akik a Párbeszéd kérdő-
ívét visszaküldik és a kvízjátékra is válaszolnak, 
nyereménysorsoláson vesznek részt. Az értékes 
nyeremények között egy LCD TV, egy laptop 
és három darab tablet is várja a kitöltőket. 

Bontják a pavilonsort

Startvonalon 
a Görgey út  
A közelmúlt eredményes újpesti vá-
rospolitikájának érdeme, hogy tavasz 
végén megkezdődhet a Görgey út 
régóta várt teljes rekonstrukciója. Az 
útrekonstrukció teljes közműcserét, 
az úttest, a járda és a villamospálya 
felújítását is tartalmazza. A munkák 
egyik első lépése az Újpesti Szakor-
vosi Rendelőintézethez közeli üzlet-
sor helyzetének rendezése.

pavilonsor önkormányzati területen talál-
ható, míg maguk az építmények magántu-
lajdonban voltak. A Görgey út felújítása és 

a környék rekonstrukciója halaszthatatlanná tette a 
helyzet rendezését. Az önkormányzat az elmúlt hó-
napokban egyeztetett az érintett üzletek tulajdo-
nosaival és azóta mindenkivel megnyugtató megál-
lapodás született. A tizenöt bolt szinte mindegyiké-
ből kiköltöztek már az üzlettulajdonosok. Azoknak, 
akik tevékenységüket folytatni kívánják, az önkor-
mányzat segítséget nyújt a továbblépéshez.

Többen már meg is találták az új helyszínt. A pa-
vilonsoron működött például használtruha-keres-
kedés, amely már árusít a Rózsa utcában. 

– Közel húsz évig voltam az üzletsoron, nem 
mondhatom, hogy nem fog hiányozni, de mindig 
is tudtuk, hogy ez önkormányzati terület, bármi-
kor visszavehető. Az önkormányzat nagyon kor-

rektül járt el velünk, saját költségén bontatja el 
a pavilonokat, és mindenkinek segítettek új he-
lyiséget találni – mondja Pakocs Ferencné keres-
kedő.

Mint megtudtuk, a pavilonsor helyén a későbbi-
ekben téglaépítésű szolgáltatóház építését tervezi 
az önkormányzat.  G. R.

A Görgey út felújítása közműcserével indul, várhatóan a tavasz végén. A 
kivitelezésre tavaly 100 millió, az idei évre pedig 1,9 milliárd forintot bizto-
sít a főváros. A tervezői költségbecslés szerint a Fővárosi Önkormányzat-
nak további forrást is biztosítania kell, mert a vártnál nagyobb volumenű 
a feladat. A rendszerváltozás óta ez a városvezetés tette a legtöbbet azért, 
hogy Budapest legrosszabb állapotú útjának rekonstrukciója megvalósul-
hasson. Erre fővárosi képviselőként Wintermantel Zsolt és Nagy István kö-
zösen hívta fel többször a fi gyelmet – emeli ki Rádi Attila, aki hozzátette: 
a kormány a rekonstrukciót nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyil-
vánította, ennek nyomán indulhat meg tavasszal az építkezés.

2014
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Enyhe időben kerül sor a búcsúra, amely 
nem csupán az elválást könnyíti meg, ha-
nem új, tavaszi, szabadtéri élmények felé 
tereli a jeget megszerető sokaságot. A jég-
pálya ugyanis „hozzánőtt” az újpestiekhez.

Még ünnepváró hangulatban nyílt meg 
november végén, a karácsonyi vásárt is 
színesítve a városháza épülete mellet-
ti jégpálya. A régi telek hangulatát meg-
idéző és a mai gyerekeknek és felnőttek-
nek számtalan élményt nyújtó jégpálya 
igazi telitalálat volt, sorozatosan telt há-
zat vonzott.

A legsportosabb városban kis- és nagy-
diákok versenyeken mérhették össze bá-
torságukat, a korizók a Mikulással is ró-
hatták a köröket, elmaradhatatlan prog-
ram volt a jelmezverseny, a kívánságmű-
sor megannyi zeneszáma. Volt, aki itt ta-
nult meg korizni, mások tökéletesítették 
lépéseiket, gyermekcsoportoknak pedig 
biztos találkozási pont volt a pálya. Min-
den jégre lépő költségkímélő lehetőséggel 
élhetett, hiszen az önkormányzat térítés-
menetesen biztosította a sportra, a szóra-
kozásra a lehetőséget. B. K.

Vasárnap: ráadásnap a jégen    
Közel három hónap után búcsúzik a jégpálya, amely hódolva 
a gyerekek óhajának, ráadásnapot tart: a korábban szombatra 
tervezett zárás helyett csak vasárnap ér véget a jégszezon.
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Köszönet 
a kórusnak
A városháza mögött, a Trombita téren készült az UTE Baráti Kör 
szervezésében az a videoklip, amely a nagy hagyományokkal bíró 
klubot népszerűsíti nemcsak itthon, hanem az ország határian túl 
is. A felvételek jól sikerültek, nagyszerű kép- és hanganyagok ké-
szültek. A szervezők hálás köszönetüket fejezik ki az UMSZKI és 
az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium diákjai-
nak, pedagógusainak és vezetőinek azért a lelkes segítségért, ame-
lyet a fi lm elkészítéséhez nyújtottak. Nélkülük az ötlet nem való-
sulhatna meg. 

– Szerencsések vagyunk, mert egybeestek a törekvéseink. A diá-
kok és a tanárok egyaránt fontosnak tartják a sportot és Újpest vá-
ros szeretetét, ezért is lehetett ilyen nagy létszámú az összefogás a 
kérdésben – mondta Borsche Gábor, a baráti kör elnöke. G. G.

Kedvező hitellehetőség kisvállalkozásoknak
Mikrovállalkozásoknak kínál kedvező feltételű, uniós és állami forrásból biztosított hitelt a Megyei Regio-
nális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A hitel maximális összege 10 millió forint, amelyet mind beruházás 
(max. 10 év), mind pedig forgóeszköz céljára most egyaránt évi fi x 3,9 százalékos kamattal, egyéb költségek 
nélkül folyósítanak az ügyfelek részére. A konstrukció kezdő vállalkozások számára is elérhető.

Bővebben: Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 13., H13, fszt. 1.
E-mail: vargabela@nmrva.hu. Telefon: +36-20 283-8246. Internet: www.nmrva.hu

Hajrá lilák!
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Dr. Hollósi Antal országgyűlési képvi-
selő a harmadik rezsicsökkentés, azon 
belül a távhő árának újbóli mérséklé-
se kapcsán azt mondta: Újpesten csak-
nem hatvanezer ember él lakótele-
pi lakásban, akiknek a fűtésszámlájá-
ban megmutatkozik majd a könnyítés. 
Ugyancsak kiemelte a villamos energia 
árának a csökkenését, amely valameny-
nyi újpestit érint; minél nagyobb egy 
család létszáma, annál többet takarít-
hatnak meg így.

– Az ármérséklés mindig olyan mér-
tékű, amilyet a gazdaság lehetővé tesz, 
2014 egyértelműen a rezsicsökken-
tés éve. Folytatjuk az aláírásgyűjtést (a 
gyed extráért is), mert ezeket az intéz-
kedéseket nem csak itthon kell megvé-
denünk – zárta gondolatait a képviselő.

Mint ismert, a bejelentett változás 
a rezsicsökkentés harmadik lépcsője. 
A gáz ára már tavasztól, az áram és a 
távhő ára pedig szeptembertől és ok-
tóbertől csökken újból.  MOA

Három lépésben                 
Elfogadta az Országgyűlés a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényt, 
amely szerint az idén három lépésben lesz olcsóbb a rezsi: a gáz ára április 
1-jétől 6,5 százalékkal, az áramé szeptembertől 5,7 százalékkal, a távhő ára 
pedig októbertől 3,3 százalékkal csökken.
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A pénzügyi rezsicsökkentés szellemében jogszabályba 
foglalták, hogy minimum 500 millió forintos bírság-
gal sújthatja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az ingye-

nes készpénzfelvétel szabályait megszegő pénzintéze-
teket. A havi két alkalommal történő ingyenes kész-
pénzfelvétellel kapcsolatban rögzítették, hogy a ma-

gyarországi bankautomatákból való készpénzfelvétel 
felső limitje nem lehet kevesebb napi 150 ezer, tranz-
akciónként pedig 75 ezer forintnál. Ezek az intézkedé-
sek azt a célt szolgálják, hogy valamennyi ügyfél ma-
radéktalanul élhessen a kedvezménnyel.  (MTI)

A harmadik rezsicsökkentés nyomán a fűtésszámlán mutatkozó megtakarítás egy négytagú, távfűtéses panellakásban élő család esetén akár 125 ezer forint, 
családi ház esetében 165 ezer, többgenerációs családnál pedig akár 270 ezer forint is lehet évente. A legújabb intézkedéssel az európai átlagra csökken a gáz, 
a villany és a távhő ára a magyar családok számára. A rezsicsökkentést célzó törvényjavaslatot túlnyomó többséggel fogadta el a parlament.  (Forrás:  MTI)

A rezsicsökkentés mint fogyasztóvédelem

Átütő siker az 
Újpest-kártya- 
program
Noha a névre szóló Újpest-kártyák még alig két 
hete vehetők át, az Ujpest.hu nem reprezentatív 
felmérésének eredménye szerint az újpestiek túl-
nyomó többsége hallott már a kezdeményezésről. 
A szavazók csaknem 80 százaléka igényelt már kár-
tyát, vagy tervezi. A válaszadók 41 százaléka már 
kért, 38 százaléka tervezi a regisztrálást. Mindössze 
14 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem kér a ked-
vezményből, száz emberből kilenc azért nem teszi, 
mert nem újpesti, de itt dolgozik vagy jár iskolába. 
(Az adatok kerekítettek. A szerk.) 

Mint ismert, az Újpest-kártya-program kerete-
in belül elsősorban újpesti vállalkozások, szolgál-
tatók nyújtanak kedvezményeket a kártyatulajdo-
nosoknak. A programban részt vevő cégek, vállal-
kozások, üzletek száma napról napra bővül. A kár-
tyát újpesti lakcímmel rendelkezők igényelhetik, 

a www.ujpestkartya.hu ol-
dalon vagy személyesen az 
Újpest-Kártya Irodában.

VÁRAKOZÁSON FELÜLI 
Több ezer igénylő kapott már 
értesítést az eltelt másfél hét-
ben arról, hogy vegye át Új-
pest-kártyáját a február első napján a város központ-
jában megnyílt irodában. Az érdeklődők és az elfoga-
dóhelyek száma, választéka Újpest Önkormányzata 
szerint is várakozáson felüli. A kártyák folyamatosan 
készülnek, az átvétel legkorábbi időpontjáról min-
den igénylőt értesítenek. A városkártya szorosabbra 
fonja az Újpesten élők, az itt működő – elsősorban 

kereskedelmi és szolgáltató – vállalkozá-
sok, valamint az önkormányzat kapcso-
latát, erősítve ezzel a lokálpatriotizmust 
is. A kártyát a felnőttek és 3–18 éves korú 

gyermekek, fi atalok igényelhetik. 

ÚJPEST-KÁRTYA IRODA
1042 Budapest, Szent István tér 6.

Telefon: +36 1 696 0006 | fax: +36 1 785 0466
Nyitva tartás: hétfő – péntek 10:00-18:00

Levelezési cím: 1325 Budapest, Pf.: 253.
Az elfogadóhelyek listája a 

www.ujpestkartya.hu címen található, ahol 
a kártya elektronikusan is igényelhető.



Made in 
Újpest

Az önkormányzati támogatású felújítást köve-
tően megújult Cyklop-házban, az István úton 
található az újpestiek által jól ismert és ked-
velt Harangvirág cukrászda. Az üzlet családi-
as hangulatáról, a fagylaltok, sütemények szé-
les választékáról ismert. A közel száz éve üze-
melő cukrászdát tizenhárom esztendeje vezeti 
Kisgergely Zoltán, aki regényes pályamódosítá-
sok után kötött ki a cukrászat mellett.

– Egészen 46 éves koromig képeztem magam, 
még felsorolni is nehéz, mennyi mindent kipróbál-
tam. Tanultam bánya-elektrolakatosnak, fogtech-
nikusnak, katonazenésznek, autószerelőnek, majd 
a fodrászszakmát sajátítottam el. Több mint tíz 
évig dolgoztam fodrászként, közben leérettségiz-
tem, majd elvégeztem egy mezőgazdasági és egy 
vegyipari technikumot, közgazdasági és a vendég-
látó-ipari szakközépiskolát, végül a közgazdasá-

gi egyetemet is – mesél a megismerés iránti hajtó-
erőről Kisgergely Zoltán.

A cukrászat az ostyasütéssel kezdődött. Kisgergely 
Zoltán először fagylalttölcsért sütött és szállított 
cukrászatoknak, aztán rövidesen jött a fagylaltalap-
anyag-készítés, nem sokkal később pedig cukrász-
dát nyitott Miskolcon, ahonnan származik.

– Feleségem halála késztetett arra, hogy kimoz-
duljak a korábban megszokott környezetemből. Ba-
rátom, a cukrászda korábbi tulajdonosa árulta az 
üzletét. Mivel már előtte megvettem Dunakeszin 
egy lakást, némi gondolkodás után úgy döntöt-
tem, átveszem a Harangvirágot, amelyben akkori-
ban még söröző is működött. Így lettem újpesti üz-
lettulajdonos tizenhárom évvel ezelőtt – mondja 
Kisgergely Zoltán.

Először az üzlet profi lján változtatott, megszün-
tette a sörözőt, és bővítette a cukrászda kínálatát. 
Napjainkban ötvenféle fagylaltból választhatnak a 

vendégek, süteményeikből pedig mintegy nyolc-
vanfélét találhatunk az üzletben. A fagylaltkészítés-
hez valókat főként Olaszországból szerzik be, im-
már évtizedek óta, süteményeik pedig sok-sok gyü-
mölccsel, kevesebb cukorral készülnek, cukrászaik 
kerülik a növényi zsiradékot.

– Folyamatosan újítok, hol ezt, hol azt. Nem-
régiben megszépült a Cyklop–ház, elhatároztam, 
hogy belülről is kicsinosítom az üzletet – mesél a 
hetven felett is aktív tulajdonos. – Most a válasz-
tékunkat szeretném megújítani. Tavaszra nyolc új 
süteménnyel készülök. Kettőt már a múlt hét óta 
megkóstolhatnak. Az egyik egy karamellás-kávés 
ízű torta, a másik pedig egy gyümölcsös kompo-
zíció. Remélem, az újpestiek ezeket is megszeretik 
majd – teszi hozzá. 

HARANGVIRÁG CUKRÁSZDA
IV., István út 12. Tel.: 380-4945

Ostyasütéssel 
kezdődött  
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Tízes villamos – Különjárat (6.)

Csík Tibi 
a Pamutból 
Kicsit már bokszoltunk a „Madárfészek” ürü-
gyén, hát akkor bokszoljunk még egy kicsit! Én 
ugyanis találkoztam Csík Tiborral, a Magyar Pa-
mut SC olimpiai bajnok ökölvívójával. Méghoz-
zá anyám jóvoltából, ’56-ban, az utcán. 

Ő együtt dolgozott a bajnok feleségével az Izzó-
ban, sőt, később apósa a főnöke lett.
Egy döntő fontosságú meccse előtt állítólag a veze-
tők odasúgták neki: ha jót akar, ne győzze le szov-
jet ellenfelét. Az összecsapás rövid ideig tartott, és 
Csík Tibi kiütéses győzelmével ért véget az első me-
netben. Persze azonnal kihagyták a válogatottból, 
és ettől kezdve nem találta a helyét. Az Eb-n az első 
mérkőzésén kiesett, házassága is tönkrement, mert 
anyósa mindent elkövetett, hogy lánya elhagyja a 
családhoz méltatlan férjet, és megfelelőt keressen 
magának. Addig-addig, hogy életük tényleg meg-
romlott, és a feleség, a szerelemmel szeretett fele-
ség visszaköltözött a szüleihez. 

Már 1956 novemberére fordult a 
naptár, amikor egy óvakodva tett 
bevásárlás alkalmával elkísértem 
anyát a boltba, és a Bajnok jött ve-
lük szembe a néptelen utcán. Nya-
kában géppisztoly lógott, tekinteté-
ben mosoly bujkált.
A „csókolom, hogy tetszik lenni – 
köszönöm jól, és maga?” beveze-
tő után anya nem tudta megállni, 
hogy szóba ne hozza a Bajnok vál-
lán csüngő dobtárast. 

– És mi járatban ezzel a géppisz-
tollyal, Tibi? – kérdezte amúgy mel-
lékesen, nehogy gyanút keltsen a kí-
váncsisága, mert akkorra már nem 
igazán volt világos, kiben mi lakik valójában.

Amilyen természetes igyekezett maradni a kérde-
ző, olyan természetes maradt a válaszoló:

– Semmi különös, kezicsókolom, az anyósomat 
keresem!

– Szeme pajkosan nevetett, ahogy régen, győzel-
meinek kihirdetésekor a dobogón.

Erre anya is elmosolyodott, még én is, aki mit 
sem tudtam akkor még anyósok és házasságok le-
hetséges kölcsönhatásáról. Talán nevettünk is, ami 
akkoriban ritkaságnak számított. Az anyósnak per-

sze haja szála sem görbült veje 
bosszújától. 

Csík Tibi néhány nap múlva el-
tűnt Újpestről, majd az országból 
is. (A forradalomban betöltött sze-
repe tisztázatlan, nem dokumen-
tált.) 

Két évtizedig próbált otthonra 
lelni, megkapaszkodni Ausztráliá-
ban, de nem sikerült. Nem találta 
a helyét, alkalmi munkából, mun-
kanélküli-segélyből tengette életét. 

A haláláról szóló információk el-
lentmondásosak. Az életrajzi lexi-
kon szerint öngyilkos lett Sydney-
ben. Történetének egy ismerője 

szerint pedig májelégtelenségben hunyt el. Olimpi-
ai győzelme után huszonnyolc évvel, negyvenkilenc 
évesen. Legalábbis ezt közölték lányával a rendőr-
ségen. Azóta a Magyar Pamutiparnak nincs ököl-
vívócsapata, a gyár sincs már. Annak emléke, hogy 
Csík Tibor a Pamutból harmatsúlyban legyőzhetet-
lennek bizonyult a londoni olimpián, elveszett a la-
kótelepek panelóriásai között. 

(Szülővárosának, Jászberénynek a díszpolgára, és 
ott működik a Csík Tibor Ökölvívó Egyesület.)

 RÉTI JÁNOS

A folyamatosan újítók
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Szív küldi
Valentin- 
napra
Olvasóink közül ezúttal is sokan vá-
lasztották az Újpesti Naplót, hogy 
vigye hírül üzeneteiket a szerelme-
sek ünnepén. Köszönjük! 

Köszönöm, hogy szeretsz, féltesz, vigyázol rám, át-
ölelsz, ha félek, és hogy Neked reggel is szép vagyok. 
Köszönöm, hogy a szemembe nézel, és tudod, hogy 
mit gondolok! Köszönök mindent, amit adtál, és min-
dent, aminek Te örültél. Köszönöm, hogy vagy nekem, 
és hogy szerethetlek!  Szeretlek Lojzi

Kedves Ági! Alig várom, hogy a 4. évfordulónkat Prágá-
ban köszönthessük! Sok szeretettel, Tibi

Kicsi Szerelmem, Zsebim! Amikor visszatekintesz, azt 
láthatod, hogy mögöttünk hagytunk nagyon sok kö-
zösen eltöltött napot. Kérded tőlem, hogy miért is va-
gyok szerelmes beléd. Megválaszolni nehéz, de ez nem 
is baj, hisz olyannal fogtál meg, amit nem igazán ér-
tek! De amit tudok, az az, hogy nagyon szeretlek, és 
megtaláltam, akit eddig kerestem, és mondják, „ki ko-
rán kell, aranyat lel”. Én ezt érzem minden reggel, ami-
kor felkelek és Rád nézek! Nagyon szeretlek, Te Iubesc!

Szerelmemnek Krisztinek üzenem, köszönöm az el-
múlt 8 hosszú évet és a két csodás gyermekünket, 
Emesét és Balázst. Szeretlek titeket nagyon!  Robi

Drága Szív, nagyon szeretlek! Boldog Valentin-napot 
kívánok.  Indy

Egyetlen Hencym! Már lassan 15 hónapja együtt va-
gyunk, szó szerint jóban-rosszban. A tavalyi év inkább 
a rossz dolgokról szólt, mint a jókról, de túléltünk min-
dent, és remélem, a mostani évünk boldogabb és egész-
ségesebb lesz, mint reméljük. Ketten a világ ellen! Szeret-
lek, Makikám. Köszönöm, hogy vagy nekem.  Babood

Editkének sok boldog Valentin-napot kíván férje, Gá-
borka. Jelige: „Edócskának”

Drága nyuszóm! Köszönöm az eddigi csodálatos éve-
ket, és nagyon várom gyermekünk tavaszi születését. 
Nagyon-nagyon szeretlek.  Sz

 Jelige: „Éjszakai élet”
Sokat tanultam tőled,
Tanultam hinni és várni.
Erőt merítek belőled,
Ezt nem is értheti bárki.

Te vagy az egyetlen a Földön,
Akiért mindent megteszek,
Veled életemet töltöm,
Nem csak a múló perceket.

Szeretnék szemedbe nézni,
Elmondani, nélküled nem érdemes élni,
Ha a síron túl is van egy élet,
Ott sem szeretnék mást, csak Téged!

Drága szerelmem, Ferikém! Boldog születésnapot és 
Valentin-napot kíván a te Erzsikéd

M.LIVIU-nak. Mindig is lesznek olyan rosszul megélt per-
cek a kapcsolatunkban, amelyeket szívesen kitörölnék, 
hogy tökéletesnek lássam mindazt, ami már elmúlt. De 
kell a hullámvölgy, hogy élni tudj, s kell a szerelem, hogy 
benne élj. Azt hiszem, csak arra vágytam, hogy énben-
nem rád találjak. Azt hiszem, csak az a lényeg, hogy szí-
vemben megbékéljek. Azt hiszem, csak az a fontos, le-
gyél mindig boldog. Azt hiszem, hogy csak azt láttam, 
amit szívemnek megkívántam. Azt hiszem, most változ-
tatnék, hogy te legyél mindig enyém. Azt érzem, SZE-
RETLEK, s két karommal küzdök érted. Cs. Krisztina

Cs. Lajos és Cs. Lajosné! A legdrágább szülők, akiket 
nagyon szeretek. Köszönöm, hogy felneveltetek. Szinte 
az egész életemet nektek köszönhetem, hogy ilyen sze-
rencsés életem van. Nélkületek nem jutottam volna el 
idáig. És ha ti nem vagytok, én sem léteznék, és nem 
lennének akkora gyönyörű fi aim, akik mindennél fon-
tosabbak nekem az életben. Köszönöm, hogy vagytok, 
és nagyon szeretném, ha még nagyon sokáig így lenne. 
Imádlak titeket.  Krisztina

Papának! Kismacikám, tiszta szívből szeretlek, amíg 
élek, hozzon neked a 2014-es év erőt, egészséget, és 
minden kívánságodat váltsa valóra. Ezt kívánom ne-
ked, a kis macinénid. Millió puszi

Rózsi, kis szentem, én magát szeretem! Boldoggá tet-
te életem!

Boldog Valentin-napot kívánok szerelmemnek, Somos 
Csillának! Te és a Kis Pompos vagytok az életem! Krisztián

Ertinger Zsoltnak. A világ legboldogabb emberévé tet-
tél, Te vagy a legjobb apa és férj! Csodálatos 8 év van 
mögöttünk, minden percét élveztem és élvezem! Ve-
led minden könnyebb és szebb! Nagyon szeretlek! Te 
vagy Életem Szerelme! Boldog Valentin-napot kívánok! 
 Ertingerné

Anyának. Nagyon szeretünk téged! Cuci és Apa

Drága Tündérem! Örökké veled leszek, szeretlek! Márk

Szerelmemnek. Nagyon köszönöm az eddigi 8 évet, 
amit eddig leéltünk, és még kívánok neked 100-at 
együtt! Nagyon boldog vagyok Veled és a közös kisfi -
unkkal! Imádlak Titeket! Boldog Valentin-napot!

Kicsim! Lassan 2 és fél éve teszed boldoggá a minden-
napjaimat. Köszönöm, hogy mindig mellettem vagy! 
Örökké szeret a Te Babócád és hamarosan feleséged!

Drága Férjem (Ivi)! Szeretném, hogy tudd: szeretlek, és 
boldog vagyok veled!  R. Sz. Lilla

Nagyon szeretlek Bumbi!  Pici szájú

Ha valaki egyszer megkérdezné, része vagy-e az éle-
temnek, csak ránéznék, elmosolyodnék, és azt felel-
ném: „Igen, a legjobb része.” Szeretlek SzPé!

Drága Hélioszom! Köszönöm, hogy Te is velem evezel 
életünk csónakjában! Köszönöm, hogy Te vagy az, aki-
vel vállvetve küzdhetek a világ nehézségei ellen! Köszö-
nöm csodálatos fi unkat, Konszukét! Te vagy a Minden! 
Nem múló szerelemmel: Szelené

Trusom! Látlak Téged… Ciculid

Szeretlek, Drágám! Szeretlek, Újpest! Ui.: Cuni

C.! 12 éve már, Veled lenni boldogság! Nagyon szerel-
mesen szeretlek: K.

Drága unokáim, Levike, Domika! Lacikám! Nagyon sze-
retlek benneteket! Sok-sok puszi nektek és Anikónak 
is! Nagyi-Anyu

Ördög Feri! Sok-sok puszit küldök! Ircsi

Szerelmemnek, Gajdos Ibolyának üzenem, hogy na-
gyon szereti az ő Titije.

Férjemnek

Jöttek az örömök, s mentek a gondok,
A szívem azt súgta, csak veled lehetek boldog,
Minden múltam benned látom,
S a jövőmet veled kívánom,
Mindig érzed, hogy mit érzek,
Viszonzásul benned égek.
Jöttek az örömök, s mentek a gondok,
Az elmúlt évek alatt,
A szívem azt súgta, csak veled lehetek boldog...

Sok szeretettel köszöntöm Valentin-nap alkalmából 
férjemet, Zsoltit. Felesége: Reni (a szíved)

Férjemnek, Magyar Ferencnek. 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 sejtet-
tem még, amikor először csókoltalak, hogy egy nap te 
leszel számomra a legfontosabb! Annyi mindent nem 
sejtettem, mielőtt megismertelek. De most, hogy itt 
vagy, tudom, hogy akarlak, szükségem van Rád, és tel-
jes szívemből szeretlek! Boldog Valentin-napot és má-
sodik évfordulót. Millió puszi: Húsi, Dorina, Ádám

S! 1994–2014. 20 év! Még mindig „S” Pocok



 

 

Babszi! Öt éve Valentin-napon volt a má-
sodik randink. Ma sem csinálnám más-
képp. Töksze mindig, most már mini-
Babbal együtt! Babóci

Zoltánnak

Jó érezni, hogy szeretlek.
Nagyon és egyre-egyre jobban,
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, Veled szép
És csak Veled teljes az élet.
 Ildikó

Drága szerelmem! Köszönöm az eddi-
gi 23 évet és a két gyönyörű gyereket, és 
még legalább háromszor ennyit! Boldog 
Valentin-napot!

Drága Bambuszrügyem! Ezzel az üzenet-
tel szeretnék boldog Valentin-napot kí-
vánni Neked! Csókol: Pampanyúl

Drága egyetlen Feri hörcsögöm!

Két makacs ember a legrosszabb pár,
De ha szeretik egymást,
a kapcsolatuk túlél minden vitát!
Akárcsak mi a sok vita ellenére,
egy pár vagyunk immáron már 7 éve.

Remélem, a többi év is így telik majd el, 
boldogan, persze a vita sem hiányozhat, 
mert addig biztos velem vagy. Boldog 
Valentin-napot kívánok! Nagyon szeret-
lek! A te szerető és hű párod: Kriszti

Jelige: „Éljen május elseje!” 1979; 2010; 
2013. 10. 12. a nevezetes dátumaink! Ve-
led, most már mindörökké! Nagyon sze-
retlek! A te „husikád”

Megváltozott életünk, egy kis csöppség köl-
tözött közénk. Örülök, hogy vagy nekem, 
minden hibámmal együtt szeress, én is azt 
teszem, ha időnként kimondatlanul is.

Lacikám édes! Nem tudom, mit rejt a 
sorsod, mosolyt hoz-e, vagy könnyeket. 
Tanuld meg hát feledni a rosszat, s őrizd 
meg a boldog perceket. Nagyon szeret-
lek!  Dorottya

Gábor Krisztián „Rudi”, nagyon szeretlek, és 
köszönöm szerelmünk gyümölcsét, Bencét

Macának

Jó, hogy én én vagyok
Jó, hogy te te vagy.
De a legjobb, hogy mi mi vagyunk.

Boldog Valentin-napot kívánok! Szerető 
Macukád és Margitka.

Pocok ! Nagyon szeretlek, és köszönöm, 
hogy még mindig vagy nekem!  Zümi

Drága Macikáim, Közepes Maci és Nagy 
Maci! Még mindig Ti vagytok a legfontosab-
bak az életemben! Millió puszi: Anyamaci

Curmi! Ha a természetünk el is választ 
minket egymástól, akkor is örökre sze-
retni foglak. The power of love… Nyussz

Szeretném, szerelmem, ezzel a pár sorral 
megköszönni, hogy vagy nekem! Nagyon 
szeretlek, te vagy nekem a mindenem! 
Szeretném, ha szerelmünk örökké tarta-
na, és soha, de soha nem érne véget! Sze-
retlek, szerelmem, örökkön-örökké! Bol-
dog Valentin-napot, szerelmem!

Petiférjecském! Köszönök minden cso-
dás pillanatot az életben, amit Veled 
tölthetek, és köszönöm, hogy ennyi-
re szeretsz és boldoggá teszel. A szürke 
hétköznapokat is ünnepnapokká tudod 
varázsolni számomra! Mindig szeretlek. 
A Te Gyöngyszemecskéd.

Valentin-napon mit is írják?
Szuszogásod, remegésed nagyon izgat.
Szerelmes szívem azt dobogja,
Mindig Te bújjál a karomba.
Csph vagyok, az öntöző,
Pisisemnek az éltető erő!

Férjemnek, Robinak üzenem, hogy na-
gyon szeretem, és mindig szeretni fo-
gom! Boldog vele minden napom. Kö-
szönöm, hogy velem van jóban-rossz-
ban! Szerető felesége, Kriszti

Egyetlen Lacusom, szerettem volna vers-
be foglalni, vagy hangzatos szavakkal el-
mondani Neked, amit már oly sok éve 
érzek, de nincs az a vers, ami kifejez-
né az érzéseimet, ezért csak így egysze-
rűen, egyetlen szóval írom le: szeretlek! 
Köszönjük, hogy vagy nekünk! Mindhár-
man puszilunk! Ancsi, Levike és Domci

Gabi nagyinak, a világ legjobb nagyijá-
nak Valentin-napra sok boldogságot és jó 
egészséget kívánunk! Családja és unokái

Panni néninek! Nem az számít, mikor lát-
tuk egymást, mikor beszéltünk utoljára. 
Gondolataimban mindennap ott vagy. A 
barátság sohasem felejt. Éppen ez a cso-
dálatos benne. Nem az idő számít, ha-
nem a szeretet!

Hűltikémnek. Én minden pillanatban rád 
gondolok, és olyankor mindig olyan bol-
dog vagyok. Te fested át a szürke eget 
kékre, Veled van mindennek igazán ér-
telme. Hogy átöleljelek, én már annyira 
várom, tudom, hogy veled a szerelmem 
nem csak álom. Boldog vagyok, és ezt 
neked köszönhetem, Te vagy számomra 
az igazi őszinte nagy szerelem. Szeretlek. 
 A Te Békád, Szesze 

Waltinak

„Belátom, nincs menekvés. 
Veled kell végigélnem
– ha van még – hátralévő harminc 
vagy negyven évem,
s ez nem beletörődés. 
Törvény, mit – félredobván
hűlt viszonyok receptjét 
– létezésed szabott rám,
kenyérhéj vagy, mit éhes 
vándor szorít a zsebben:
kevés és íze-veszett 
– de nélkülözhetetlen.”
(Baranyi Ferenc)

 Sok szeretettel: Mimi

Édes Apukám, egyetlen a világon,
Szeretlek én Téged, és ez nem álom!
Anya szíve mellett a Te hangod hallottam,
Imádtam, míg beszéltél, bár nem láttad, 
de mosolyogtam.
Most hogy kint vagyok, láthatod ezt párszor,
Ha nagyobb leszek, Apukám, ölellek 
majd százszor!
Köszönöm, hogy megszülethettem.
 Szesze, a Te Lilkód

Kicsi szívem kicsi álma, 
te vagy már a szívem párja! 
Szívem a szerelem lángjától ég, 
határ a csillagos ég!
Szeretlek!

Jámbor Tibor, te vagy életem szerelme. 
Nagyon szeretlek, és ez így lesz, míg élek! 
Boldog Valentin-napot kívánok nekünk! 
Csók: kincsed

Drága Szerelmem! Immár 29 éve va-
gyunk együtt, de szerelmünk ugyan-
olyan erős, lángoló, mint az elején. Min-
den egyes veled töltött nap boldogság, 
és minden egyes nélküled töltött perc 
maga az örökkévalóság. Nagyon szeret-
lek, és köszönöm, hogy te vagy a jobbik 
felem. Kiccicád

Veled boldog vagyok,
Veled szelíd vagyok,
Veled erős vagyok,
Veled nyugodt vagyok,
Veled mindig mosolygok,
Veled én, 
én magam vagyok,
Nincs többé olyan, 
hogy nélküled,
Tervem és jövőm van veled.

Nagyon szeretlek Martin! Puszi, 
 Vivi

Én vagyok, aki mindennap a kezedet fogja,
Én vagyok, ki Veled van, ha baj van,
Én vagyok, ki nagyon boldog Veled, és
Én vagyok, aki Téged nagyon-nagyon szeret!
 Totid

Jelige: B. Franklin. Kedves Férjem! Tisztel-
lek, mert értem és a családunkért felelős-
séget vállalsz és áldozatokat hozol, dol-
gozol. Köszönöm, hogy megvédesz és tá-
mogatsz! Hálás vagyok Istennek, hogy a 
társad lehetek! Szeretlek!  T. A.

Nyuszifül nagyon szereti Macibabát!

Köszönöm neked ezt a gyönyörű egy 
évet. Boldog Valentin-napot kíván sze-
relmed, „Mazsi”.

Jelige: rózsaszál-rózsapapa. Azon ke-
vés szerencsés emberekhez tartozunk, 
akik igazi jó barátokkal büszkélked-
hetnek! Az igazi jó barátok azok, aki-
ket a szívük hoz hozzánk látogatóba. 
Örülünk, hogy egymásra találtunk és 
vagytok nekünk, vagyunk nektek, va-
gyunk egymásnak!  Cs+Cs

Édes, drága szerelmem! („Bóbita bá”-
nak!) A nap minden egyes órájában érez-
ned kell, hogy nagyon-nagyon szeretlek! 
Szeretni foglak, amíg csak élek, és azon 
túl is!  (Bóbita)

Kicsi „Tündérkém”, Bogika! Ki az, aki sze-
ret téged, és örökké szeretni fog olyan erő-
sen, hogy azt a világon semmi sem törheti 
meg? Én vagyok, Anyuc. Millió csók.

Drága Anyuc! Köszönöm a sok szere-
tetedet, gondoskodásodat, ölelésedet. 
Puszika. A te Tündérkéd,  Bogika

Drága Apa! Boldog névnapot és szüle-
tésnapot kívánok, sok szeretettel: Gabi

Édes kislányunk, Gabika! Utadon mindig 
virág nyíljon, két szemedből könny 
sose hulljon. Váljon valóra ezer-
nyi boldog vágyad, szíved sose 
érje bánat. Csókolunk, sok 
szeretettel: Anya, Apa

Bálint, drága fi unk! Ami szíved-
nek rejtett álma, teljesüljön an-
nak kívánsága! Sok szeretettel 
csókolunk. Boldog névnapot!         
 Anya, Apa
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Drága unokánk Bogika! Tartogassanak 
az elkövetkezendő évek is boldogságot, 
sok-sok szeretetet és örömöt, miből te is 
oly sokat adsz Maminak és Papikádnak.

Kisunokánk, Márk (Gatyika)! Boldog 
Valentin-napot! Vidám gyermekéve-
ket, boldogságot, szeretetet kívánunk. 
Gratulálunk a bizonyítványodhoz. 
Milliószor csókolunk. 
 Gabi mama, Bálint papa

Imádlak, Egyetlenem, imádlak örökkön-
örökké Téged, így ember még soha, so-
hasem imádott… Cupppppppp. 
 A te egyetlened, Tomi

Sok szeretettel M.-től. „Vannak, akiket 
a megpróbáltatások elszakítanak egy-
mástól. Mások kapcsolatát, ahogy a 
miénket is, csak szorosabbá fűzik.”  
 (Nicholas Sparks)

Drágaságom! A világ számára csak egy 
személy vagy, de számomra te vagy a vi-
lág. Nagyon szeretlek! T.

Elvis ezúton üzeni, hogy mindennél job-
ban szereti Pennyt, Samet és Steele pa-
rancsnokot! Most és mindörökké!

Drága, drága Szerelmem! Köszönöm, hogy 
mellettem vagy. Szeretném, ha tudnád, 
hogy én is mindig melletted voltam, vagyok 
és leszek is! Sikereidnek veled együtt örülök, 
és tudd, hogy nagyon büszke vagyok rád! 
Végtelen ideig tartó szerelemmel: Laci

Kedves Anyucikánk! Köszönjük, hogy 
értünk vagy! Nagyon-nagyon szere-
tünk Téged! Domi és Levi

Kedves Anyu, kedves Nagyi! Nagyon sok 
szeretettel és örömmel köszöntünk Té-

ged idén is! Köszönjük a sok kedves, 
együtt töltött időt! Sok puszit 
küldünk Neked: Domi, Levi, Laci

Kedves Királyfi m! Várlak 
Honoluluban! A Te 

Nyunyikád

A barátnőmnek szeretném üzenni, Fe-
kete Andreának, hogy nagyon szeretem, 
és ha olykor megbántom, azt nem direkt 
csinálom, és higgye el, hogy ő a legfon-
tosabb számomra, illetve nagyon várom, 
hogy már ott tartsunk…

Ezzel a saját verssel szeretnék Lacinak 
boldog Valentin-napot kívánni.

Mikor Meseországba vágyom
És nincs kedvem a földön járni,
Veled akkor is tudok szállni;
Repülsz hozzám egy angyalszárnyon. 

A szerelem sötét verem –
Te azonban fényed szórva
Világítasz el nem fogyva –
Beleestem, ki sem megyek. 

A tudat, hogy így szeretsz
Állandóan körbejár,
Minden percben megtalál,
Mert kézen fogsz és vezetsz. 

Szememben kereslek,
Mit szívem tart ébren,
S minden hajszálérben
Az folyik: szeretlek.  Timi

Drága Csksr! A sajtó hasábjain keresztül 
kívánunk BVN-t! Pssssssz! Nsk & Babó

Csapu, a szupertitkos, nagy, drága Valen-
tin-napi ajcsi idén is elmarad, de mi itt 
vagyunk Neked! Pötidanon és Manci

Istvánkám! Jó, hogy vagy nekem! Jó rád 
várni, jó neked örömet szerezni. Szeret-
ném, ha még nagyon sokáig szerethetné-
lek téged! Csillagszemű

Drága Muckó!

Valentin-nap alkalmából
azt kívánom Néked, 
hogy hordozzon Téged 
tenyerén az élet.
Nagyon szeretlek, és
sok boldogságot kívánok! Nyuffi 

Imádott férjemnek, Balázsnak, az 5. házas-
sági évfordulónkra. Hozzád szállnak gon-

dolataim, halhatatlan Ked-
vesem! Élni egészen csak 

veled tudok, vagy se-
hogy! Hiányzol éle-

tem, mindenem! 
Csakis akkor bízha-

tunk a közös életben, 
ha higgadtan tekintünk 

a jövő felé. 
Oh, szeress továbbra is, és soha 

ne kételkedj a te Lindád hű szerelmé-
ben! Örökké a tiéd, örökké az enyém, örök-
ké a miénk!

Jelige: Fuli EdesMatenak. Boldog Valen-
tin napot-kíván Babi!

Drága Pippim! Nagyon boldogságos va-
gyok, hogy május 3-án hivatalosan is a 
Tulajdonosom leszel, egy életen át! De 
még további kettőre is elszegődöm ám! 
Nagyon-nagyon SERETED-t! 
 A Te boldog Nyusszancsod

Babusenkóm!
„Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet,
mert szó az nincs, csak képzelet...
Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet,
hogy nélküled élni nem lehet.”

 Szerelemmel: Bubinkád

Édes, drága Cincérhegedűs! 16 év után is 
még mindig SZRTLK!

Csillagszeműnek küldöm Veszprémbe! Kö-
szönöm, hogy igent mondtál Újpesten.  János

Édes Gumimacim! Nagyon szeretlek, és 
nagyon hiányzol! Remélem, egyszer tel-
jesülnek az álmaim... Szeretettel: a te 
Gyönyörűséged

Szerelmem, még 35 év! Nagyon szeretlek, 
„kicsi suttyóm”.  Kicsid

Drága Tündérem! Lassan 14 éve vagy 
számomra az egyetlen kincsem és min-
denem, 5 éve pedig megszületett drága 
kisfi unk, ennél több nem is kellhet ne-
kem! Köszönjük, hogy vagy nekünk, na-
gyon-nagyon imádunk, Gyönyörűm! 
 Apa és Dani

Drága Kis Pandám! Te vagy a legszebb 
ajándék, amit valaha kaptam... Sosem fe-
lejtem el azt a napot, amikor találkoz-
tunk! Köszönöm, hogy vagy nekem, még 
sok-sok boldog évet kívánok nekünk! 
Szeretlek!  Manócska

Drága Nyuszkóm, imádott őrangyalom! 
Alig várom a napot, amikor az oltár elé 
vezethetlek!  Szerelmes Mackód

Putyának és Petyónak Valentin-nap alkal-
mából egy nagyon nagy anyaölelést küldök! 

Margó néni, drága barátnőm! Valentin-
nap alkalmából tiszta szívemből kívánok 
neked nagyon sok boldogságot, egészsé-
get, örömöt és minden jót, amit csak az 
élet adhat!

Örök hálával, köszönettel és szerelem-
mel gondolok rátok!  Oszi apa

Drága Nyúlfül! Köszönöm a Jóistennek és 
Neked, hogy 28 évvel ezelőtt hazakísértél! 
Jó, hogy lassan 26 éve a férjem vagy!

Baby! Ezer szóval is elmondhatnám, mit 
jelentesz nekem az életben! 
De én egy szóval elmondom: Te vagy a 
mindenem. Szeretlek! A Te Viktóriád

Egyetlen Macikám!
Nézz fel az égre!
Ezernyi csillag van ott,
De a legfényesebb mind közül
Csak Neked ragyog.
Vidám a Hold is,
Szélesen Rád mosolyog
Vidám, mert már ő is tudja,
Hogy boldog vagyok.
Boldog vagyok,
Mert szívemnek valaki kedves
És mióta ismerlek
A felhők közt repdes.
Szorítson örökké
Ölelő karod
Így kívánok Neked
Nagyon boldog Valentin-napot!
 Szeretlek! Csókol: Babóód

Drága Mackó! Csak tudd, hogy szeretlek. 
Pocak és az ő pocaklakója

Pomposkadrága! Örökké szeretni foglak! 
Millió csók: Pompika 

Édesem! Megmásíthatatlanul szeretlek! 
Köszönöm a csodás éveket, a fi unkat! A 
Te egyetlened

Édes Sünim! Boldog vagyok, hogy 2010-ben 
benyújtottad pályázatod a meghódításom-
ra. Szuper férj és a legjobb apuka vagy! Na-
gyon szeretlek! Boldog Valentin-napot és 
boldog születésnapot kíván Csicsid.

Hogy szívünk összeért, szeretem,
s azt, hogy ez az egész, édes valóság.
Valentin-napunk rózsaszirmok közt
lágyan összehangolt boldogság.
Itt vagy nekem, s bizalmat árasztó
mosolyodat szegélyezi érzéki ajkad,
szép vágyainkkal féktelen erősödve,
szívünk dobbanása egybeolvad. –
Gondtalanul, tökéletes szépséggel
megcsillan angyalian tiszta szemed,
mely megbabonázó érzelmet sugall,
s ez végtelenségig elkötelez neked.
Csókjaid édes bódítóként hatnak,
szerelmes ölelésed határozott sodrás,
és ez a szűk világ megszűnik létezni,
földöntúli érzés, áldott… csodás.

Köszönöm az együtt töltött éveket és a fe-
lejthetetlen perceket. Köszönöm, hogy fel-
tétel nélkül szeretsz. Te vagy a világon a 
legcsodálatosabb. Te vagy, akiért élek! Min-
dennél és mindenkinél fontosabb vagy szá-
momra, te vagy minden boldogság, öröm 
és szerelem! Nélküled sosem tudnék és 
nem is akarok élni! Soha! Örökké szeretni 
foglak, mert te hozzám tartozol, én pedig 
hozzád tartozom. Szerető kis feleséged. Jel-
ige: Egy évtizede tartó szerelem!

Imádott Csillusom, kis Pomposom! Ez-
úton szeretném megköszönni, hogy 
vagytok nekem. Ti vagytok a mindenem! 
Nagyon szeretlek titeket!  Krisztián 



Tisztelt Újpestiek! A 2014-es 
országgyűlési választásra kopogta-
tócédula (hivatalos nevén ajánló-

szelvény) helyett ajánlóíven ajánlhatunk 
jelöltet. Amennyiben Dr. Hollósi Antal 
FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelölt-
jére alá szeretnék írni,  kérjük látogasson be 
személyesen irodánkba. 1042 Bp., Árpád út 
56. (I. emeleten az udvarban) hétköznap 
8-20 óra között. Tel.: 369-09-05

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 
február 19-én szerdán 16-17 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 
11-18-ig a 369-09-05 telefonszámon. 

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő feb-
ruár 24-én hétfőn 18-19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 
369-09-05. Németh Edit Éva; Hladony 
Sándor Gyula önkormányzati képviselők 
március 3-án hétfőn 17-18 óráig tartanak 
fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth 
Kálmán képviselők március 3-án hétfőn 
18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  
Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel: 
369-09-05. Jókay Attila, Koronka Lajos 
önkormányzati képviselők március 10-én 
hétfőn 17-18 óráig; Bartók Béla önkor-
mányzati képviselő március 11- én ked-
den 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

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 működhes-
sünk 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

MORVAI KRISZTINA ÚJPESTEN
Emeljük fel a fejünket, és vegyük vissza a 
hazánkat! címmel tart lakossági fórumot 
Morvai Krisztina, a Jobbik EP-listavezetője. 
Az est házigazdája Pajor Tibor országgyű-
lési képviselőjelölt (Budapest 11. OEVK).

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy 
a rendezvény helyszíne a korábban kiadott 
tájékoztatókhoz képest megváltozott! Új 
helyszín: Ady Endre Művelődési Ház, 1043 
Budapest, Tavasz utca 4.
Időpont: 2014. február 23.,16 óra
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 Jobbik Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

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

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányza-

ti képviselő
 – Újpest Lehet Más a Politika (LMP)
Tel.: 06-20 390-0566
www.facebook.com/LMPujpest
E-mail: ujpest@lehetmas.hu
Újpesti LMP-iroda, 1041 István út 22., a 
Főposta mellett. 
Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, hívásra én 
megyek el Önhöz! 

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-
as telefonszámon – bármikor; Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő előzetes telefonon 
történt egyeztetés alapján – a 06-1 369-4205-
ös telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig 
hívható – bármikor; Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselő előzetes telefonon tör-
tént egyeztetés alapján – a 06-1 369-4205-ös 
telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig 
hívható – a megbeszéltek szerint, az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. 
Horváth Imre önkormányzati képviselő min-
den hónap első és második szerdáján 17 órá-
tól – előzetes bejelentkezés alapján a 06-20 
466-8576-os telefonszámon – tart fogadó-
órát az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola és Gimnáziumban (1046 Bp., 
Bőrfestő u. 5–9.).

„AZ ÉN VENDÉGEM AZ ÖN VENDÉGE!”
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját (nemcsak a hölgyeket!) „Az én vendégem 

az Ön vendége” rendezvénysorozat követke-
ző délutánjára, ahol Vágó István televíziós 
műsorvezető és Kiss Péter képviselő úr lesz 
a vendégünk egy jó hangulatú, érdekes 
beszélgetésen február 19-én 16.30 órától a 
Polgár Centrumban (IV., Árpád út 66.), 
ahová is várunk minden kedves érdeklődőt!

Bedő Kata az MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri Szervezet Nőtagozatának elnöke

LÁTOGATÁS A SZENT ISTVÁN-BAZILIKÁBAN
A Természetjáró Kör következő „kirándulá-
sa” február 21-én, pénteken lesz, a Szent 
István-bazilikába megyünk. Gyülekező 10 
órakor a bazilika bejáratánál (V., Szent István 
tér 1.). A kedvezményes belépő 800 Ft-ba 
kerül. Látogatásunk során megnézzük a 
templomot, a kápolnát és a kivilágított 
Szent Jobbot, a Kincstárt, és az időjárástól 
függően felmegyünk a kupola-körkilátóba is.
A rendezvény védnökei: Dr. Trippon 
Norbert kerületi elnök és Kiss Péter 
országgyűlési képviselő. Azokat is várjuk, 
jöjjenek, akik még eddig nem voltak 
velünk kirándulni! 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

zati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló 
u. 42–44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 
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Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
ÚJPESTEN
� Plakát- és fotókiállítás a 
József Attila Színház 2013–
2014-es évadáról. Február 23-ig.
� Sáfár Pál Rácsodálkozásaim 
IV. című grafikai és 
kerámiakiállítása. Február 23-ig. 
Újpest Galéria
� A természet csodái. Kiállítás és 
vásár. Különleges állatok, mada-
rak, ásvány- és növényvásár. 
Február 19-től 22-ig, 10-től 18 
óráig. Ifjúsági Ház. 

� A Nimród Fotóklub kiállítása. 
Megnyitó: február 19., 18 óra. 
Látogatható: február 27-ig. 
Ifjúsági Ház
� „A homok aranya”. A gyógyító 
homoktövis. Gyermekfestmény- 
és rajzkiállítás. Február 20-tól. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

HETI AJÁNLAT
Február 14., péntek
SULIS SZÍNHÁZ
� 14.30: Hetvenkedő János. A 
Magyar Népmese Színház bérletes 

előadása. Jegyek korlátozott számban 
az előadás előtt válthatók. Ifjúsági Ház

ZENÉS EST
� 18.00: Örömzene. Kobak–
Kormorán-farsang. Térítésmentes. 
Ifjúsági Ház

Február 15., szombat
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00–13.00: Családi játszó. 
Ifjúsági Ház
� 10.00–11.00: LovaZOO szak-
kör. Rex Állatsziget

KLUBDÉLUTÁN
� 15.00–19.00: Zenés, táncos 

klubdélután. Lóverseny téri 
Közösségi Ház

VALENTIN-NAPRA 
� 20.00–01.00: Valentin-napi 
koktélest. Zene: Coctail zenekar. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

Február 17., hétfő
HOBO-EST
� 19.00: HOBO. József Attila: 
Tudod, hogy nincs bocsánat. Verses 
előadói est. Újpesti Polgár Centrum

Február 18., kedd 
IRODALMI TEADÉLUTÁN 
� 15.00. Képzeld el! Meseszép!… 

7–11 éves gyermekeknek. Ady 
Endre Művelődési Ház

Február 19., szerda
EGÉSZSÉGNAP
� 18.00: Interaktív előadás-soro-
zat. Téma: mi a biorezonancia? 
Bemutató és kötetlen beszélgetés. 
Megyeri Klub

ELŐZETES
Február 21., péntek
� 19.00: Müller Péter: 
Szeretetkönyv. Színpadi játék egy 
részben. Zenés monológ a szeretet 
fontosságáról. Előadja: Papadimitriu 
Athina. Polgár Centrum

M E G H Í V Ó
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfo-
gadott határozatának értelmében minden 
év február 25-én tartják Magyarországon a 
kommunizmus áldozatainak emléknap-
ját. Ez alkalomból Újpest Önkormányzata 
tisztelettel várja Önt, családját, hozzátarto-
zóit, barátait az áldozatok emlékére tartan-
dó koszorúzásra és megemlékezésre.

Időpont: 2014. február 25., kedd, 11 óra. 
Helyszín: IV., Mártírok utca 58. számú ház 
falán elhelyezett emléktábla.

A megemlékezést követően Újpest Önkor-
mányzata 11.45 órakor a Deák Ferenc utca 
23. számú házon elhelyezett emléktáblánál 
tiszteleg az 1919-es Tanácsköztársaság ide-
jén, a kommunizmus első véres magyarorszá-
gi megjelenése során elhunyt újpestiek előtt.

Emlékezzünk együtt a kommunizmus 
áldozatainak emléknapján a diktatúra ál-
tal meggyilkolt és megnyomorított milliók-
ra. Február 25-én emlékezzünk együtt arra, 
hogy még a legzordabb időkben is voltak 
olyanok, akik akár életük árán is kiálltak az 
igazság, a hit és a szabadság mellett!
 

 Wintermantel Zsolt
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Vendégségben
Februárban Újpesten vendégeskedik a József Atti-
la Színház, két eseményt kínálva. Megnyílt a színház 
idei évadát bemutató plakátkiállítás az Újpest Galé-
ria földszinti kiállítótermében, a Hattyúdal című darab 
kapcsán szervezett közönségtalálkozójukra pedig feb-
ruár 23-án várják a színházszerető közönséget.

A plakátok a színház egy évvel ezelőtt kezdődött arcu-
latváltását dokumentálják, az azokon látható pillanatké-
pek pedig az eddig bemutatott vagy jelenleg is nagy si-
kerrel futó előadásokról készültek. A február 23-i közön-
ségtalálkozón, amelyet a Polgár Centrumban 17 órai kez-
dettel tartanak, a Hattyúdal című darab keletkezéséről, 
színpadra állításáról hallhatnak az érdeklődők, és olyan, 
színpad mögötti „történésekről” is szó esik, amelyekről a 
néző másképpen nem értesülhetne.  MOA

Szerelmek az égből
Ismerhetjük a színpadról, szinkronból, 
szappanoperából, és tán tudhatjuk róla 
azt is, hogy valószínűleg az ő családjá-
ban ül a legtöbb színész egy asztalnál a 
vasárnapi ebédnél. Haumann Petrát leg-
közelebb a Szerelmek az égből című ko-
médiában láthatja az újpesti közönség.

– Ez az előadás egy afféle színpadi visszatérés szá-
modra a gyermekeid születése után?

– Igen, abban az értelemben, hogy ez az első új sze-
repem, teljes próbaidőszakkal, és nem egy régi szerep 
visszavétele. Nagy megmérettetés volt, mert azért elég-
gé kiestem a ritmusból. Már a várandóságom alatt sem 
dolgoztam, és kissé kopott a memóriám a hosszú kiha-
gyás során. Ráadásul az is nagy kérdés volt, hogy az ak-
kor másfél éves kisebbik lányom bírja-e nélkülem ezt az 
időszakot, mert nem vittem magammal a próbákra. De 
ő jól bírta, engem jobban megviselt a távollét.

– Az segített, hogy a férjed, Király Attila rendezte az 
előadást?

– Igen. Családias volt a hangulat. Az már régebben kide-
rült, hogy mi a színházban is nagyon jól megértjük egymást. 
Pedig ez azért elég rizikós helyzet. A férjem tartott is tőle.

– Persze, hiszen nem panaszkodhat otthon a fősze-
replőnőjére.

– Vagy csak óvatosan. De megállapodtunk, hogy 
nem leszünk képmutatóak, és a próbák alatt sem tet-
tünk úgy, mint ha semmi közünk nem lenne egymás-
hoz. Ezt a kollégák is jól viselték, bár a helyzet nyilván 
poénokra adott okot, de ez csak fokozta a jó hangula-
tot. És Miller Zoli a partnerem a darabban, akivel rég-
óta ismerjük egymást, sokat szinkronizáltunk együtt, 
és nagyon jó volt vele dolgozni.

– Felsorolni is nehéz, hogy hány színész ülhet nálatok 
egy családi ebédnél. Édesapád Haumann Péter Kossuth-
díjas színész, apósod Király Levente legendás szegedi szí-
nész, ott vagy még te, a férjed és az öcséd, Máté, aki szin-
tén e szakmában jeleskedik.

– Rettentően szórakoztató egy ilyen ebéd. Apukám 
és az apósom egyívásúak, körülbelül hasonló korban 
játszották el ugyanazokat a nagy szerepeket. Úgyhogy 
elképesztő történetek kerülnek elő ilyenkor.

– Kétgyermekes családanyaként máshogy állsz a szín-
házhoz, mint korábban?

– Kicsit eltolódtak a hangsúlyok, hiszen már a lányaim 
a legfontosabbak. Megszűnt az a remegés, gyomorideg 
színpadra lépés előtt, ami amúgy nagyon jellemző rám, és 
a felesleges drukk helyét átvette a koncentráció. Úgyhogy 
már viszket a tenyerem, várom az új feladatokat.  J. M.

Március 1-jén 19 órakor láthatja a nagyérdemű 
Vajda Panni Szerelmek az égből című komédiá-
ját az Újpest Színházban. A Spirit Színház ven-
dégjátéka az Újpest Színház-bérlet első előadása, 
amelyre jegyek is válthatók.

Hagyomány 
és megújulás
A Babits Mihály Gimnázium hagyományos 
februári diáknapjának programját a tradíciók 
és az új ötletek határozzák meg. Mint mindig, 
ezen a napon is lehetőséget kerestek a gim-
nazisták a sportolásra, így többen váltóver-
senyeken és szinkronúszó-bemutatón vettek 
részt a Halassy Olivér Sportközpont – Városi 
Uszoda medencéiben, mások a Jégcsarnok-
ban korcsolyás ügyességi versenyeken spor-
toltak az iskolai alapítvány jóvoltából. 

Új programként városismereti sétát is te-
hettek a diákok. Felkeresték például a tűz-
oltóságot, az Újpesti Helytörténeti Gyűjte-
ményt, Bay Zoltán és Görgey Artúr szobrát, 
megtekintették továbbá a felújított Görgey 
úti rendelőintézet épületét. A délutáni és az 
esti órák a farsang jegyében teltek. 

IDŐPONTOK, MŰSOROK: 
Február 17., 19 óra: József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat
Március 3.,17. 19 óra: Vlagyimir Viszockij: Farkashajsza
Április 28., 19 óra: Pilinszky János: Látja Isten, hogy állok a napon
Május 12., 19 óra:  Jim Morrison: Amerikai ima

A programsorozat Hobo jótékony felajánlásával valósul meg. A teljes 
jegybevétel – Újpest Önkormányzata, az Újpesti Közművelődési Kör és az 
Újpesti Lokálpatrióták Egyesületének kezdeményezésére – az Újpesti Cseriti 

rászoruló gyermekeket támogató prog-
ramját segíti. Szervező: Újpest Önkor-
mányzata, UKK.

A koncertsorozat helyszíne: Újpes-
ti Polgár Centrum (1042 Budapest, Ár-
pád út 66.)

Jegyek: 1000 Ft, Bérlet (4 alkalom): 
3200 Ft Jegyek kaphatók az Ady Műve-
lődési Ház jegypénztárában. Tel.: 231-
6000. Információ: Ujkk.hu

Hobo: verses előadói estek
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SÖRÖZŐ ELŐTT VEREKEDTEK
Söröző előtt verekedő társaságra lettek fi gyelmesek 
a rendőrök az Árpád úton a hajnali órákban január 
végén. Az egyenruhások azt látták, hogy a vendég-
látóhely előtt több személy verekszik, majd ennek 
következtében az egyik férfi  elesik. A rendőrök a sö-
röző elé érve felszólították az ötfős társaságot cse-
lekményük befejezésére, majd elfogásukat követő-
en a kerületi rendőrkapitányságra állították elő az 
elkövetőket. A 46 éves sérült férfi t a mentők a kór-
házba szállították, a 21–43 évesekből, köztük egy 
nőből álló verekedő társaság ellen garázdaság miatt 
folyik büntetőeljárás.

ERESZCSATORNÁT LOPOTT
Többször is lopott az egyik Megyeri úti ház eresz-
csatornájából az a férfi , akire a ház tulajdonosa fi -
gyelt fel a késő esti órákban, és hívott hozzá rend-
őrt január 27-én. A tulajdonos az udvaron tartózko-
dott, amikor egy férfi  felmászott a kerítésre, és egy 
pohár vizet kért tőle, majd elmondta, hogy ő az, aki 
ellopta az ereszcsatornát – a nap folyamán több da-
rabot is elvitt belőle. A rendőrök elfogták a helyszí-

nen tartózkodó 22 éves hajléktalan férfi t, akinek lo-
pás miatt kell felelnie.

TÖBBSZÖRÖSEN KÖRÖZÖTT SZEMÉLYT FOGTAK
Testvérének a nevét adta meg az a férfi  az őt igazol-
tató rendőröknek, aki ellen többszörös körözés volt 
érvényben. A járőrök iratainak átadására kérték a 
férfi t, aki azt állította, hogy azokat nem tartja ma-
gánál. Azonosítására az újpesti rendőrkapitányság-
ra állították elő, amikor is kiderült, hogy négy, va-
gyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság és a Budai Központi Kerü-
leti Bíróság a férfi  körözését rendelte el, valamint el-
lene európai elfogatóparancs volt érvényben. Több-
szörös közokirat-hamisítás miatt az újpesti rendőr-
ség indított eljárást ellene, valamint büntetés-vég-
rehajtási intézetbe szállíttatták.

ÚJPALOTÁN FOGTÁK EL
Több hatóság által is körözött férfi t fogtak el az új-
pesti rendőrök a XV. kerületi Molnár Viktor utcá-
ban január végén. Az újpesti nyomozók adatgyűj-
tést követően jutottak el az újpalotai címre, ahol 

elfogták a 36 éves férfi t, akit a Fővárosi Törvény-
szék – letöltendő szabadságvesztés megkezdésének 
elmulasztása miatt –, a IV. és XV. Kerületi Bíróság, 
a Pesti Központi Kerületi Bíróság korábban elköve-
tett, összesen öt, vagyon elleni és erőszakos bűncse-
lekményekkel összefüggésben is körözött. Az elfo-
gott férfi  megkezdte büntetésének letöltését. MOA

MUNKAHELYÉRŐL LOPOTT
Elfogták az újpesti rendőrök azt a férfi t, aki a mun-
kahelyéről lopott eszközöket az interneten akarta 
értékesíteni. A harmincéves férfi  raktárosként dol-
gozott a munkahelyén, ahonnan tavaly szeptem-
berben és decemberben különböző hang- és fény-
technikai eszközöket lopott el, majd ezeket álnéven 
regisztrálva az interneten akarta értékesíteni. A be-
vezetett nyomozási cselekmények alapján az újpes-
ti rendőrök beazonosították a férfi t, majd február 
6-án a délelőtti órákban VIII. kerületi tartózkodási 
helyén elfogták. A lakásban tartott házkutatáskor 
a rendőrök megtalálták a cég által Magyarországon 
egyedüliként forgalmazott nagy értékű eszközöket 
– villamossági és műszaki cikkeket.  (police.hu)

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

hirdetés

Újpesti Bűnmegelőzési 
Polgárőr Egyesület

Épül az Áldozatsegítő Hálózat – 2. rész
Fiatalokat, időseket egyaránt megszólítanak

MOA

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával 
valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Már több mint huszonegy felső tagozatos osztályban tartottak interaktív is-
mertető foglalkozásokat az Áldozatsegítő Hálózat Fejlesztése elnevezésű pro-
jekten belül. Az 5–8. osztályos diákok érdeklődve fogadták az előadásokat, és 
az is kiderült, hogy bátran fordulnak a szülőkhöz, tanárokhoz, ha szükséges

Ahogyan korábban megírtuk, az Áldozatsegítő Hálózat projekt egyik alappillére az 
áldozattá válásban leginkább érintett korosztályok (10–18 évesek és időskorúak) tájé-
koztatása a számukra szervezett interaktív előadásokon keresztül. Ősszel az idősek-
nek szerveztek interaktív ismertetőket, jelenleg pedig az 5–8. osztályosok informálá-
sa zajlik, több iskolában pedig már valamennyi felsős osztály részt vett az Áldozatsegí-
tő Hálózat programjain. Dr. Vajna Virág, a tréningek egyik előadója szerint utóbbi kor-
csoportban egyértelműen pozitívak a tapasztalatok. Eddig huszonegy osztályban tar-
tottak előadásokat, amelyek játékos formában zajló interaktív foglalkozások voltak.

Ezeken a rendhagyó tanórákon téma volt a konfl iktuskezelés több lehetséges for-
mája, beleértve azt is, amikor a diákok kezdeményezői vagy elszenvedői valamilyen 
konfrontációnak. Az eddigi foglalkozásokon kiderült az is, hogy a felsős korosztály 
fogékony a téma iránt, találóak a kérdésfelvetéseik, és határozott válaszokat adnak 
arra is, ők hogyan kezelnék a különböző szituációkat.

Dr. Vajna Virág szerint a diákok túlnyomó többsége (még) mer a felnőttekhez for-
dulni, legyen szó akár szülőről, akár tanárról. Az egyik játék egyébként pont ennek a 
bizalmi szálnak a meglétét méri fel.

Az Áldozatsegítő Hálózat projekt keretén belül a tanároknak külön tartanak majd 
előadásokat, amely konzultációknak része lesz az iskolákban szerzett tapasztalatok 
összegzése is, erősítve a pozitívumokat.

 M. Orbán A.

Diákoknál az Áldozatsegítő Hálózat 



Miután december közepén 
kiderült, hogy a csapatkapi-
tány, Vermes Krisztián sorsa 
több játékossal együtt bi-
zonytalanná vált az Újpest 
FC-nél, különösebben nem 
lepett meg senkit, hogy az 
egykori válogatott védő el-
hagyja a lila-fehéreket. A 
hírt a klub hivatalos hon-
lapján is közölték.

ermes Krisztián utánpót-
lás-játékosként a BVSC-től 
került Újpestre, az első osz-

tályú bajnokságban 2004. szeptem-
ber 25-én mutatkozott be Békéscsa-
bán. 2005-ben a magyar válogatott-
ba kapott meghívást, a nemzeti csa-
patban hat mérkőzésen lépett pályá-
ra. Külföldön is kipróbálhatta magát, 
a holland élvonalban, a Sparta Rot-
terdamban töltötte a 2008–2009-es 
szezont. 

Vermes a nem túl szerencsés lab-
darúgók közé tartozik. 2011 február-

jában súlyos térdsérülést szenvedett, 
ám az orvosoknak és a kitartó mun-
kájának köszönhetően a 2011–2012-
es szezon utolsó fordulójában visz-

szatért az első csapatba. Krisztián, a 
védő 160 NB I-es mérkőzésen szolgál-
ta az újpesti futballcsapatot.

– Soha nem állt szándékomban el-
hagyni a lilákat – mondta egy koráb-
bi beszélgetésünk során a játékos. – 
Sajnos a tulajdonos úr másként gon-
dolta a dolgot. Akadt néhány álmat-
lan éjszakám, de aztán döntöttem, 
fájó szívvel elmegyek a Megyeri útról. 
Érzek magamban annyi erőt, hogy új 
csapatomnak akár hosszabb távon is 
segíteni tudok. 

Vermes Krisztiánt a korábban Új-
pesten is dolgozó Véber György ve-
zette Mezőkövesd-Zsóry csapata 
szerződtette. A védő két és fél éves 
szerződést kötött az NB I. tizenkette-
dik helyén álló együttessel.

 GG
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Négy ország U18-as hölgy jégkorongosai mérték össze 
tudásukat az UTE Megyeri úti jégcsarnokában. Svédor-
szágból, Finnországból, Csehországból érkeztek vendé-
gek, hogy megmérkőzzenek a felkészülési torna során 
egymással, illetve a magyar válogatottal.

A vendéglátók, persze nem a kötelező udvariassági szabályok miatt, áten-
gedték az előkelő helyezéseket a vendégeknek, mégsem vallottak szégyent. 

– Fantasztikusan játszottak a lányok – mondta Kovács Zoltán, a szövetség 
főtitkára. – A svédek ellen például csak a hosszabbításban maradtak alul, s ez 
igen dicséretes, hiszen a skandinávok a világbajnoki bronzérmesek.

A főtitkár elmondta, hogy az U18-as válogatottra nagy feladat vár, hiszen 
a lányoknak hazai környezetben kell kiverekedniük a legfelsőbb osztályban 
maradást a közelgő világbajnokságon.

– Márciusban a világ legjobb tizennyolc év alatti női hokisai érkeznek Magyaror-
szágra. Lányaink a káposztásmegyeri Jégpalotában, illetve a Megyeri úti csarnokban 
fogadják az ellenfeleket. Célunk, hogy a legjobbak között maradjunk.  (gergely)

A torna végeredménye: 1. Csehország, 2. Svédország, 3. Finnország, 4. Magyarország, 

Vermes tíz év után 
távozott Újpestről

Felkészülési torna 
a hoki vébé jegyében

Partra vetett kajakosok
Harmadik alkalommal jöttek össze a káposztásmegyeri Aquaworld Él-
ményfürdőben a hazai kajakosok. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség invitá-
lására a sportolók ergométeres versenyen mérték össze tudásukat és ere-
jüket. Fiúk és lányok, ifi k és felnőttek gyürkőztek egymással és a géppel.

Nem akármilyen közönség szurkolt, hiszen az olimpiai bajnok Dombi Ru-
dolf vagy éppen Storcz Botond is fi gyelte a versenyt.

– Ma nem szállok „ringbe” – jelentette ki Dombi –, de lélekben a srá-
cokkal vagyok. Most csak vendégeskedem, jólesik egy kicsit lazítani, mert 
bizony ki sem látszom a munkából. Erősítés, úszóedzések, futás szerepel a 
napi programomban. Már alig várom, hogy újra vízre szállhassak, de a spa-
nyolországi edzőtáborozásig még sokat kell izzadnom a szárazföldön.

A válogatott szövetségi vezetőedzője, Storcz Botond is inkább a hangulatot dicsérte.
– Jó, hogy összejönnek a gyerekek, és szórakoznak egy kicsit az 

ergométeres padon. Szórakoznak, mondom, de úgy látom, nagyon komo-
lyan veszik a játékot. A felkészülési időszakban nem árt egy kis kikapcsoló-
dás, és ez az összejövetel jól szolgálja mindezt.

Egy világbajnoknő is beszállt a buliba, igaz, Vad Ninetta ezúttal amatő-
rökkel versenyzett.

– Jólesett az ergométerezés. Bevallom, nem próbáltam eddig. Az igazság-
hoz tartozik, hogy szerintem a szárazföldi pad nem igazán helyettesíti a kaja-
kozást, de mindenesetre szórakoztató volt. Örülök, hogy a fürdő vendégei kö-
zül többen is beszálltak a játékba, és velem együtt próbálták ki a szerkezetet.

A programhoz szorosan kapcsolódott még a sárkányhajósok viadala is, 
amelyben, ha nem is vérre menő, de hatalmas csatát vívtak a legénységek a 
győzelemért. (GG) 



In gat lan el adó
� Újpesten tulajdonostól eladó családi ház, 402 m2-
es telek, ház 68 m2-es, 30 m2-es garázzsal, közepes 
állagú, Bajza u. 46. szám alatt. Tehermentes, azonnal 
költözhető saroktelek, 35% beépített. I.á.: 19,9 M Ft, 
tel.: 06-70 512-4108

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

� Káposztásmegyeren 100 m2-es panellakás, amely 
két külön bejáratú, eladó 19,5 M Ft-ért, vagy cserél-
hető. 2+4 fél szobás és előkertes. Jó lakóközösség és 
közös képviselet. E-mail: tamaskovacs1@chello.hu, 
tel.: 06-30 465-1543

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

� Újpesten, Erkel Gyula utcában 134 m2-es, tető-
teres társasházi lakás eladó. Dupla komfortos, saját 
kertrésszel. I.á.: 25 M Ft, tel.: 06-1 784-9025

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

� Újpest kertvárosában eladó egy 120 m2-es, tető-
tér-beépítéses, korszerű, hőszigetelt családi ház kis 
kerttel, garázzsal, csendes utcában, a közlekedés ki-
tűnő. I.á.: 29,5 M Ft, tel.: 06-30 630-1265 

Üzlethelyiséget bérbe ad
� Harmónia Lakásfenntartó Szövetke-
zet saját tulajdonú, 44 m2-es üzlethelyiségét
Káposztásmegyeren a Galopp utcában bérbe 
adja. Az orvosi rendelők, posta, lottózó mellett. 
Bővebb információ: 06-30-328-6447

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

� Matematika-, fizikatanítás általános és középis-
kolások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! 
Házhoz megyek! Tel.: 06-20 959-0134

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

� Matematika-, angol-, német-, fizikafelzárkóztatás, 
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Egyetemi ma-
tek is. Házhoz megyek, tel.: 06-20 973-6467

� Angol magánórák Újpesten! Kezdőknek, közép-
haladóknak, újrakezdőknek. Anyanyelvi környezet-
ben szerzett felsőfokú nyelvtudással és nagy türe-
lemmel segítek tisztává tenni az angol nyelvtant, 
akár alapoktól. Bővíteni a szókincset és gyakorolni 
a beszédet. Tel.: 06-70 235-4813 

� Matematikakorrepetálás minden szinten, 
példacentrikusan, kedvezményes áron úgy, hogy 
még a matekot is megkedvelheti. Tel.: 06-1 360-
1657, 06-20 927-0270

� Hosszú gyakorlattal rendelkező ELTE-diplomás tanár 
vállal magyar-, latin-, orosz-, németkorrepetálást, felvé-
telire és nyelvvizsgára való előkészítést, kezdőtől a felső-
fokig (németből csak középfokig), tel.: 06-70 604-9074

� Francia- és orosznyelv-tanulás, érettségire és nyelv-
vizsgára felkészítést vállal tanárnő. Tel.: 06-20 458-1564

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, jel-
vény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, akár teljes ha-
gyaték is érdekel. Lomtalanítást vállalok. Régi dolga-
it tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-20 924-4123
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� Almási Katalin vásárol magas áron készpénz-
ért bútorokat, festményeket, karórát, zsebórát, 
faliórát, dísztárgyakat, porcelánokat, szobro-
kat, csillárt, könyveket, kitüntetést, régi pénzt, 
csipkét, bizsukat, borostyánt, ezüstöt, ékszert, 
mindenféle régi tárgyat. Teljes hagyatékot, díj-
talan kiszállással hétvégén is! Tel.: 06-30 308-
9148

Társkeresés
� Káros szenvedélyektől mentes, nem dohány-
zó, független, barátot keresek (69-ig). Korrekt, 
nyugdíjas (65 éves) értelmiségi hölgy, tel.: 06-30 
478-7789

Gondozás
� Megbízható – lehetőleg újpesti – házaspár-
ral kölcsönös szimpátia esetén öröklési szerző-
dést kötnénk. Érdeklődő bemutatkozásukat a 
hajdu123peter@gmail.com e-mail címre várjuk.

� Odaköltözéssel, teljes ellátással, különálló szo-
bával egyedálló nyugdíjas hölgyet keresünk napi 
háztartási munkák elvégzésére. Bér megegyezés 
szerint, tel.: 06-70 407-1536

Szolgáltatás
� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet min-
denfajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, 
-szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, ro-
letta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, 
ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 
370-4932

� Villanyszerelési munkákat vállalok. Biztosíték-
táblák, kapcsolók, konnektorok, csillárok és tűz-
helyek bekötése. 25 éve Újpesten. tel.: 06-20 959-
7581

� Tisztítás, atkátlanítás az Ön otthonában! 
Vállaljuk: ülőgarnitúrák, szőnyegek, kárpitok, 
ágyak, matracok speciális, száraz, német tech-
nológiával történő takarítást. Felületek azon-
nal használhatóak. Vegyszermentes, állattar-
tóknak, allergiásoknak is ajánlott. Díjmentes 
kiszállás hétvégén is, www.tisztitas.honlapom.
com; tel.: 06-20 962-7433

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílás-
zárók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, át-
alakítását vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! 
Kiss Ernő, tel.: 06-30 447-4853

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

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítá-
sok, bontások, megbízható szakembertől. Korrekt 
áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepna-
pokon is, tel.: 06-30 219-1624

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

� ABLAKJAVÍTÁS, www.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa- és mű-
anyag ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, szigetelését 1 év garanciával. 
Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, tel.: 06-70 
550-0269

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

Masszázs
� Izomletapadások, nyaki és hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelők-
ben vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán 
gyógymasszőrtől, tel.: 06-20 595-3057

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

Kettőt egy áráért!
Mindennap 

6-tól 10.30-igSzalámis toast

Sajtos toast

Sonkás toast

Baconös toast

MINDENNAP Boldog órák
14:00-17:00

Az ajánlat a Budapest, 1044, Külső Váci út 94-98, Budapest, 1045, Árpád út 183-185. szam alatti éttermekben visszavonásig érvényes 
mindennap 14.00-17.00 óra között. Az ajánlat más kedvezményekkel nem vonható össze.

McChicken™, Big Mac™, Filet-O-Fish™, Sajtos McRoyal™, Sertés McFarm™, Dupla Sajtos McRoyal™, 

6 db-os, 9 db-os McNuggets™és minden McWrap™ mellé ajándék 0,4 l-es üdítő.

Hamburger, Spicy, Csibeburger, Sajtburger mellé ajándék 0,25 l-es üdítő.

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

a Budapest IV., Szent István tér 6. szám alatt. 
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

BUSÓJÁRÁS – ÚJPEST. Indulás: 2014. már-
cius 3. Busz, idegenvezető: 6900 Ft/fő
BÉCS – minden hónap 1. szombatján – Új-
pest indulás. Busz, idegenvezető: 7500 Ft/fő
OSZTRÁK CSOKIGYÁR – Újpest indulás. 
2014. 03. 01, 15; 04. 12; 10. 23; 11. 29. Busz 
idegenvezető: 7500 Ft/fő
SZENTFÖLD a legolcsóbban! 2014. 02. 20-25; 
05. 23-28.
Repülő, reptéri illeték, 3* hotelek, félpan-
zió, magyar idegenvezetés, programok, be-
lépők, transzferek. Teljes ár: 189 800 Ft/fő 
illetékkel együtt!

Tel.: 06-1-266-7666, www.bbtours.hu
bbtours@bbtours.hu

Kereskedelmi egyesület OKJ tanfolya-
mokat indít Újpest Központban

� kereskedő � vendéglős � raktáros 
� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST
Az Újpesti Városvédő Egyesület vá-
rosunk történeti, természeti értéke-
inek, épített környezetünknek meg-
óvását, hagyományaink megőrzését, 
átörökítését tekinti elsődleges fel-
adatának immár közel két évtizede.

Köszönettel fogadjuk mindazok 
támogatását, akik személyi jövede-
lemadójuk 1%-ával hozzájárulnak, 
vagy vállalkozásuk eredményessége 
révén lehetőségük van segítséget 
nyújtani céljaink megvalósításához. 
Az Újpesti Városvédő Egyesület 
számlaszáma: 14100031-85118749-
01000000. Címe: 1047 Budapest, 
Attila u. 150.
Adószáma: 18080478-1-41

Az elnökség nevében:
Szöllősy Marianne elnök
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

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

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:
vöröshagyma 159 Ft/kg-tól      

fokhagyma 699 Ft/kg-tól   

burgonya 129 Ft/kg-tól     

fehérrépa 244 Ft/kg-tól       

sárgarépa 99 Ft/kg-tól  

zeller 298 Ft/kg-tól     

cékla 129 Ft/kg-tól  

fejeskáposzta 99 Ft/kg-tól   

kelkáposzta 159 Ft/kg-tól 

lilakáposzta 159 Ft/kg-tól 

brokkoli 259 Ft/kg-tól

citrom 259 Ft/kg-tól 

narancs 159 Ft/kg-tól  

graepfruit 299 Ft/kg-tól  

mandarin 240 Ft/kg-tól

jonatán alma 159 Ft/kg-tól

golden alma 249 Ft/kg-tól

jonagold alma 220 Ft/kg-tól

rozé szőlő 399 Ft/kg-tól

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

sütőtök 199 Ft/kg-tól

paradicsom 399 Ft/kg-tól

kaliforniai paprika 680 Ft/kg-tól

TV paprika 580 Ft/kg-tól

jégcsapretek 299 Ft/kg-tól

hónapos retek 100 Ft/cs-tól

karalábé 150 Ft/db-tól

 (x)

Véradás 
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez február 
18-án, kedden 15.30-tól 19 óráig a Lóverseny téri 

Közösségi Házban (IV., Lóverseny tér 6.).
Egy baleset, egy nehéz szülés, egy súlyos műtét 

során a vérre mindig szükség lehet! 
Ha Ön egészséges, elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be 

a 60. életévét, és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló 
betegeken, jöjjön el véradásra! Véradás előtt étkezni kell, 

és sok folyadékot kell fogyasztani. 
Személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.

Magyar Vöröskereszt

Á L L Á S P Á L Y Á Z A T
Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alap-
ján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 24. A 
munkavégzés helye: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intéz-
mény részlege. Részletes pályázat: www.ujpest.hu.

Bővebb felvilágosítás Bőszné V. Orsolyánál a IV., Lőrinc utca 
35–37. szám alatt. Tel.: 360-0508

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 43/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelet felhatalmazása 
alapján a fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítése és élet-
feltételeinek javítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő támogatás 
elnyerésére pályázatot írt ki. A támogatás vissza nem térítendő.

A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen 
– vagy törvényesen meghatalmazott képviselő útján – a Szociá-
lis Osztály 1042 Király u. 12-14. szám alatti épületében, ügyfélfogadási 
időben lehet benyújtani. A pályázati nyomtatvány megtalálható a Szo-
ciális Osztályon, valamint letölthető honlapunkról (www.ujpest.hu). 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. február 28.

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A Budapest-Káposztásmegyeri Református Egyházközség jótékonysági ruhaakciót 
rendez a Bőröndös utca 17. szám alatti református templomban március 3-án, hét-
főn és 4-én, kedden 10-től 18 óráig. Mindenkit várnak szeretettel.



16 M o z a i k

Maskarában koriztak  
Újpest Önkormányzata szombaton délután rendezett korcsolyás jel-
mezversenyt a Szent István téri jégpályán. Közel hetven versenyző nevezett 
be a játékos vetélkedőre. A zsűrinek bizony sok fejtörést okozott a győzte-

sek és a helyezettek kiválasztása. A jól megérdemelt jutalmakat dr. Hollósi 
Antal országgyűlési képviselő adta át a legjobbaknak. Gyermek kategóriában 
első  helyezett lett „Újpest Tündére”, a középiskolások között „Strandkapitány” 
győzött, a felnőttek mezőnyében a „Yin-Yang” házaspár, családi csapatban pe-
dig az öt gyermekből és egy anyukából álló „Lego Család” vitte el a pálmát. 
Több különdíjast is köszöntöttek. G.G.

Hogyan készül a Szusza-szobor? 
Februártól március végéig minden csütörtökön délelőtt 10-től 12 óráig és délután 16-tól 17 óráig az 
érdeklődők betekinthetnek a Szusza Ferenc-szobor készítésének folyamatába az önkormányzat által 
támogatott alkalmi műteremben, a Virág utca 22.-ben. 

Délelőtt elsősorban iskolai csoportok jelentkezését várjuk, a részvételi szándékot kérjük jelezni egyez-
tetés céljából. A Szusza-szoborról bővebb információk, aktualitások, hírek a https://www.facebook.com/
Szusza.szobor oldalon találhatók. 

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Szusza Ferenc-szobor elkészítése szurkolói kezdeménye-
zésre indult. A költségeket a 2011-ben lejátszott Górnik Zabrze elleni barátságos találkozó bevétele, 
szponzorációs összeg, valamint Újpest Önkormányzatának támogatása fedezi. Az Újpesti Dózsa örökös 
bajnoka, Újpest díszpolgára szobrát Szabó Sándor Ferenc szobrászművész mintázza meg.

Jótékony 
szülinap  
Második évébe lépett az újpesti ön-
kormányzat jótékonysági szerveze-
te, a Cseriti által szervezett szülinapi 
sorozat, amelynek keretében minden 
hónapban egyszer hátrányos helyzetű 
kisiskolások egy csoportját örvendez-
tetik meg élménnyel és fi nom tortá-
val  a Maki Játszóház és a Vadgeszte-
nye cukrászda támogatásával. A szü-
letésnapos gyerekek és vendégeik né-
hány felhőtlen órát tölthetnek el já-
tékkal, és közösen fogyasztják el az 
ünnepi tortát is a Maki Játszóházban.
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