
EZERNÉL TÖBB MUNKAHELY
A miniszterelnök a világcég új szol-
gáltató központjának megnyitóján a 
GE és Magyarország együttműködé-
sét sikertörténetnek nevezte, amely-
nek előfeltétele az itt dolgozó ma-
gyarok tehetsége, szorgalma.  3. oldal

A FÁK VÉDELMÉÉRT
A városképet és a lakók közérzetét 
egyaránt javítandó, több száz facse-
mete ültetésével frissítette az ön-
kormányzat a köztereket. Újabb lé-
pésként műszeres vizsgálatnak ve-
tik alá az idős fákat.  3. oldal

A MEGLEPETÉS
Ezzel a címmel mutat be színdarabot 
Újpest első polgármesteréről, dr.Ugró 
Gyuláról március közepén az Újpest 
Színház. Történelem, lokálpatriotiz-
mus és magyar nóta egy színpadon.
 11. oldal

A DOBOGÓ A CÉL
Alaposan megfi atalodott az UTE 
női röplabdacsapata az elmúlt hó-
napokban, huszonéves, tehetséges 
lányok alkotják a keretet, megerő-
sítve két külföldi légióssal. A dobo-
góra törnek.  13. oldal
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Ú  PESTI NAPLÓ

Karnyújtásnyira 
Koppenhágától

A Dal showműsor döntőse lett az újpesti Zola és zenekara, a New Level Empire, szombaton szavazatunk 
is segíthet, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválra utazhassanak. Hajrá Újpest! 11. oldal 
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A 2014. évi 
országgyűlési
választások 
tudnivalói
Tisztelt Újpesti Választópolgárok!
Az Újpesti Napló 2014. február 13-
án megjelent számában értesültek 
arról, hogy a választási eljárásról szó-
ló 2013. XXXVI. törvény megváltoz-
tatta az ajánlások rendszerét. A 
választópolgár ajánlószelvény he-
lyett ajánlóíveken ajánlhat jelöltet. 

Tájékoztatom Önöket, hogy az ajánlóívek sorszá-
mozottak, a Budapest IV. kerületi Választási Iroda hi-
telesítő bélyegzőjével ellátottak, és kizárólag ezeken 
hitelesített ajánlóívekkel lehet ajánlást gyűjteni.

A Választási Iroda a jogszabályi előírásoknak meg-
felelő igénylések alapján 2014. február 17-én 12.00 
óráig 27 igénylőnek adta át az igényelt mennyiségű 
ajánlóíveket. Az egy független igénylő mellett 31 jelö-
lő szervezet képviselteti magát a kiadott ajánlóíveken.

Érvényesen csak az a választópolgár ajánlhat je-
löltet, aki a választókerületben választójoggal ren-
delkezik. A választópolgár ajánlását az ajánlóíven 
teszi meg, amelyet nevének, személyi azonosítójá-
nak, magyarországi lakcímének és anyja nevének 
feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellát-
nia. A választópolgár jelenlétében adatai más által is 
rávezethetők az ajánlóívre, azonban saját kezű alá-
írása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétele 
az érvényes ajánlásnak.

A korábbi szabályozáshoz képest lényeges válto-
zás, hogy a választópolgár a 2014. évi országgyűlé-
si képviselők választásán több jelöltet is ajánlhat, 
azonban egy jelöltet érvényesen csak egy ajánlással 
támogathat.

Ajánlást a jelölő szervezet képviselője vagy a je-
löltként indulni szándékozó választópolgár, illet-
ve képviselője az állampolgárok zaklatása nélkül 
bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:

• az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében;
• az ajánló munkahelyén munkaidejében;
•  az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve mun-

kavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó 
munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben;

•  az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavég-
zésre irányuló más jogviszonyból fakadó mun-
kavégzési kötelezettsége teljesítése közben;

•  a Magyar Honvédségnél és a központi állam-
igazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő 
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati fel-
adatának teljesítése közben;

• tömegközlekedési eszközön;
•  állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szer-

vek hivatali helyiségében;
• felsőoktatási és köznevelési intézményben;
• egészségügyi szolgáltató helyiségében.

A 1/2014. NVB-iránymutatásra fi gyelemmel a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 
5. pontja alapján, „munkahely: minden olyan szabad 

vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a 
járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal 
összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Mun-
kahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, 
a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vál-
lalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munka-
végzési helyét”.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak 
előnyt adni vagy ígérni tilos!

A fenti, ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött 
ajánlás érvénytelen!

Az ajánlást gyűjtő személyek és szervezetek a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-
ság Hatóság elnökének a választási eljárással kap-
csolatos adatkezelésekről szóló ajánlásának fi gye-
lembevételével járnak el, amely ajánlás elérhető a 
www.ujpest.hu és a www.naih.hu oldalon is.

Tájékoztatom a T. Újpesti Választópolgárokat, 
hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-
ság Hatóság elnökének ajánlása szerint az ajánló 
személye nem hozható nyilvánosságra, az bizalma-
san kezelendő.

Kérem továbbá a T. Újpesti Választópolgárokat, 
hogy az ajánlóívek aláírása előtt győződjenek meg 
arról, hogy az ajánlóíven szerepel-e sorszám és pe-
csét, valamint fel van-e azon tüntetve az ajánlást 
gyűjtő személy neve és aláírása. Fokozottan ügyelje-
nek arra, hogy olyan ajánlóívet, amelyen nem szere-
pelnek ezek az adatok, ne írjanak alá.

Kérem, kísérjék fi gyelemmel a www.ujpest.hu 
OGY Választás 2014 cím alatt közzétett tájékoztatá-
sainkat, valamint a www.valasztas.hu oldalon meg-
jelenő híreket, információkat.

Tájékoztatok minden érdeklődőt, hogy Újpesten 
a Helyi Választási Iroda elérhetősége a következő:

1042 Budapest, István út 15. (Új Városháza) III. 
em. Tárgyaló. Tel.: 231-31-01/409 és 410 mellék

Budapest, 2014. február 17.
 Dr. Tahon Róbert Választási Iroda-vezető



Az őszi faültetési programban Újpest 
Önkormányzata több mint négyszáz 
facsemetét telepített a közterülete-
ken. A lakótelepen átvezető Deák sé-
tány friss ültetései például a panel-
házak közötti szakaszt szépítik. 

A gondozott növényzet a jó levegő záloga és üde lát-
ványt nyújt a városlakóknak. Az önkormányzat ezért 
is kiemelt fi gyelmet fordít a fák, növények ápolásá-
ra. A következő két hétben, idősebb, többek között a 
lakótelep-építések idején telepített kínai nyárfákat és 
platánokat vizsgálnak műszerrel városszerte. A speci-
ális eszköz a fa stabilitását, egészségét is vizsgálja.

Rádi Attila alpolgármestertől megtudtuk, az ön-
kormányzat több mint száz idős fát jelölt ki a vizs-
gálatra. A fák kiválasztása az eddigi tapasztalatok, a 
korábban észlelt problémák, illetve a területtel kap-
csolatos fejlesztési tervek alapján történt. 

– Fontos elmondanunk, hogy a vizsgálat a legmo-
dernebb technológián alapszik, mellyel roncsolás 

mentesen mérhetjük fel a 
fák állapotát. A vizsgálan-
dó növényre nyolc érzéke-
lőt rögzítenek, majd szá-
mítógépes program segít-
ségével a nyolc pont kö-
zötti relatív hangterjedési 
sebesség alapján megraj-
zolják a fa belső szerkeze-
tét. A korhadt felületeken 
lassabban terjed a hang, az 

élettelen részek arányából pedig megállapítható, hogy 
a fa ellenáll-e egy százhúsz kilométeres széllökésnek – 
ismerjük meg a vizsgálat módját. – Az állapotfelmérés 
végeztével pontos ismereteink lesznek a növények ál-
lapotát illetően. Az élet és balesetveszély megelőzését 
szem előtt tartva, amennyiben indokolt, a fa kivágásá-
ról és utánpótlásáról határozunk, ha pedig elegendő, 
akkor csak a lombkoronáját alakítjuk. Azért választot-
tuk ezt a lehetőséget, mert biztosak akarunk lenni ab-
ban, hogy jól döntünk a növény sorsát illetően – tette 
hozzá az alpolgármester. M. ORBÁN A.

A munkálatok öt-nyolc munkanapig, főként a 
Rózsa utcában, a Tulipánkertben és a Széche-
nyi téren zajlanak, emellett platánokat vizsgál-
nak a Gyapjúszövő közben, valamint az Árpád 
út 153. mögötti parkban.

Ezerháromszáz 
új munkahely
Jóval több mint ezer munkahelyet 
teremt néhány éven belül a General 
Electric (GE) február 18-án át-
adott Váci úti szolgáltató központ-
ja, amelynek avatásán a miniszter-
elnök mondott beszédet. Újpestet 
dr. Hollósi Antal képviselte, aki a 
nagyvállalat és az önkormányzat kö-
zötti párbeszéd formálója is. Az or-
szággyűlési képviselő éppen egy év-
vel ezelőtt kezdeményezte, hogy a 
város visszakaphassa a jelenleg ki-
használatlan Tungsram strandot.

Váci úton lévő, környezetbarát épületben 
helyet kapott, csúcstechnológiát képviselő új 
központ a GE üzletágai számára nyújt integ-

rált üzleti szolgáltatásokat Európában és a kontinen-
sen kívül is. Orbán Viktor miniszterelnök a megnyi-
tón elmondta: azzal, hogy a GE-n belül Magyarország 
nyerte el a központ megépítésének lehetőségét, a kö-

vetkező néhány évben 1300 (!) új munkahely jön lét-
re. Kiemelte, a GE és Magyarország együttműködé-
se sikertörténet, amelynek előfeltétele az itt dolgozó 
magyarok tehetsége, elkötelezettsége és munkabírá-
sa. A miniszterelnök köszönetet mondott azért, hogy 
a cég huszonöt éve van jelen Magyarországon, és pél-
dát ad az együttműködésről – hívta fel a fi gyelmet. 

Joerg Bauer, a GE Magyarország elnöke kiemelte: 
a vállalat magyarországi beruházásai is bizonyítják, 
hogy a növekedésben partnerek a GE és Magyaror-
szág. (A kormány és a General Electric 2011-ben írt 
alá stratégiai megállapodást.)

Újpest ipartörténetének és a város fejlődésének 
egyaránt új fejezete kezdődött, amikor 1901-ben 
az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. megho-

nosította a Magyarországon addig ismeretlen ipart, 
az izzólámpagyártást. A cég magas színvonalú ipari 
kultúrát teremtett, és a várossal szoros kölcsönha-
tásban állt és áll már GE-ként is folyamatosan. 

Az új szolgáltató központ XIII. kerületi megnyitó-
ján részt vett dr. Hollósi Antal országgyűlési képvise-
lő is. A világcég múltbéli és jelenlegi története egy-
aránt a világra fi gyelő magyar szakemberek tehetsé-
gének, helytállásának bizonyítéka. A munkahelybő-
vítés pedig az újpestieknek is lehetőséget jelent. Új-
pest országgyűlési képviselője az egészségmegőrzés 
érdekében éppen egy évvel ezelőtt kezdeményezte 
az új cégvezetésnél, hogy a város visszakaphassa a 
vállalat által már nem üzemeltetett, jelenleg kihasz-
nálatlan Tungsram strandot. MTI/MOA

A
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Újpesten a legmodernebb 
technológiával vizsgálják a fákat

A fa hangja
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Tehetségek 
elismerése
Támogató szervezetként való közre-
működéséért közoktatási intézmé-
nyek közül egyetlenként kapott mi-
niszteri elismerő oklevelet az Új-
pesti Könyves Kálmán Gimnázium. 
Diákolimpiai tehetséges versenyzőjü-
ket és felkészítő tanárát a miniszter-
elnök is köszöntötte.

z Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium 
igazgatója a 7. Asztrofi zikai és Csillagásza-
ti Diákolimpián bronzérmes helyezést el-

ért, akkor végzős tanulójuk, Granát Roland felké-
szítéséért és Udvardi Imre tanár kimagasló munká-
jáért vehetett át nemrégiben elismerést Balog Zol-

tán emberierőforrás-minisztertől. Az ünnepségen 
Granát Rolandot – és Udvardi Imrét – Orbán Viktor 
miniszterelnök köszöntötte, s egyúttal kitüntetést 
és ösztöndíjat adott át a tehetséges fi atalembernek. 

A középiskola olyan intézmények mellett került 
a kitüntetettek névsorába, mint a Szegedi Tudo-
mányegyetem élettani, szervezettani és idegtudo-
mányi tanszéke, a Magyar Filozófi ai Társaság, a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Fizikai Intézete, a Neumann János Számítógép-tu-
dományi Társaság, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Kémiai Intézete, a Bolyai János Matemati-
kai Társulat, valamint a Magyar Földrajzi Társaság.

Szepesváry László, az iskola igazgatója szerint a 
kitüntetés annak a támogatásnak is köszönhető, 
amelyet az önkormányzat a tehetségek felkutatá-
sához és a csillagászattal kapcsolatos események 
megrendezéséhez nyújt. MOA

Granát Rolandnak 
gratulál Orbán Viktor 

miniszterelnök és 
Balog Zoltán 

miniszter

Jótékony sóterápia          
Az Újpesti Cseritinek tett felajánlásnak köszönhetően a 
Sóbarlang ezentúl heti rendszerességgel nyújtja a terápia 
jótékony hatásait rászoruló gyermekeknek. Első alkalom-
mal a Bajza József Általános Iskola diákjai közül kaptak 
többen meghívást a Leiningen utcai különleges helyre.   

A kisdiákok gyorsan birtokba vették a Sóbarlang két kellemes hangulatú ter-
mét. Volt, aki a felnőttszoba nyugágyaiban pihent, más a sóhomokozóban la-
pátolt, de olyan vendég  is akadt, aki csendben rajzolgatott a gyereksarokban. 
Akármelyik elfoglaltságot választották, ez az egy óra biztosan jót tett a szer-
vezetüknek.

A só egészségügyi hatása ugyanis ma már közismert: a különleges 
kristálysópára tisztítja a légutakat, regenerálja a szervezetet, a só által kibo-
csátott negatív ionok tisztítják a levegőt, az átvilágított kristálysó pedig 
stresszoldó és nyugtató színterápiás hatású. G.R.

Lelkes 
ovisok
Az Újpesti Cseritihez szinte napon-
ta érkeznek hívások a gyűjtőpon-
tokról az örömteli hírrel, hogy is-
mét többzsáknyi kupak gyűlt ösz-
sze. Újpest-szerte tudják, hogy az 
önkormányzat jótékonysági szer-
vezete ismét egy gyermeknek, Imi-
ke és Marci után Nórinak gyűjti a 
kupakokat. 

Az Ambrus Óvoda kicsinyei min-
den kupakot gondosan félretesznek 
otthon, majd bevisznek az oviba, így 
rövid idő alatt közel 50 kilogrammot 
gyűjtöttek össze. Az apróságok kincs-
ként kezelik a kupakokat, nagy pon-
tossággal dobják a kijelölt gyűjtőbe, 
hiszen tudják, hogy egy másik gyer-
meknek szüksége van rájuk.

– Az újpestiekben mindig is meg-
volt a segítő szándék, az egymásra fi -
gyelés képessége. Az Újpesti Cseriti 
kupakgyűjtési akciója szép példá-
ja az összefogás erejének. Tökélete-
sen bizonyítja, hogy együtt mi min-
denre vagyunk képesek – mondta 
Bartók Béla, a terület önkormányza-

ti képviselője, aki családjával együtt 
kupakgyűjtő, és kezdetektől a Cseriti 
támogatója. – Nórinak nagy szüksé-
ge van egy laptopra, amely segítené 
őt a tanulásban, a kupakok ezért és 
a mozgásfejlesztő terápia biztosításá-
ra gyűlnek – fűzte hozzá. 

A gyűjtőpontokon továbbra is 
várják a kupakokat. Változás: az 
Újpest Márkabolt helyett mos-
tantól az Ifjúsági Házban van le-
hetőség a kupakok leadására. 
(A kupakgyűjtő pontok listája: 
www. ujpest.hu)

A



Az önkormányzat által indított Nem 
Nagy Dolog! kampány részeként idén 
is tovább folytatódnak Újpest-szerte a 
kutyafuttató-építések, az új szemete-
sek telepítése és a kutyapiszok-mente-
sítési akciók. 

A Berda József utcában 2013 év vé-
gén épített kutyafuttató után, most 
egy újabb futtatót alakítottak ki a Ró-
zsa utca 8-10 mögötti parkban. Mind-
két helyen folyik a munka, a futtatók-
ba kutyajátékok, közterületi padok, to-
vábbi szemetesek kerülnek az elkövet-
kező hetekben, a kutyák és gazdijaik 
kényelme érdekében.

Tavalyi megalakulása óta naponta két 
alkalommal járőrözik Újpest közterein 
az országosan egyedülálló Állatvédelmi 
Járőrszolgálat, amely a kutyák csipjeinek 
ellenőrzése mellett a rossz tartási kö-
rülmények ellen is fellép. Feladatai közé 
tartozik még a kutyafuttatók ellenőrzé-
se és a személyes tanácsadás is. 

Az önkormányzat továbbra is várja az 
ötleteket, javaslatokat kutyafuttatók lé-
tesítésére, új kutyapiszokgyűjtő szeme-
tesek kihelyezésre, rongálások bejelenté-
sére a www.ujpest.hu/nemnagydolog 
oldalon vagy a nemnagydolog@ujpest.hu 
email címen. 

 G.R

Javában készül Szusza Ferenc szobra, amely a le-
gendás labdarúgóról, Újpest díszpolgáráról el-
nevezett stadion főépületénél kap majd helyet.

Elmúlt heti lapszámunkban már hírül adtuk, 
március végéig csütörtökönként az érdeklődők be-
tekinthetnek a Szusza Ferenc-szobor készítésének 

folyamatába az önkormányzat által támogatott al-
kalmi műteremben, a Virág utca 22.-ben. Az Újpesti 
Napló itt kereste fel Szabó Sándor Ferenc szobrász-
művészt, a szobor alkotóját. 

– Az egész alakos szobrot Keleti Márton 1951-ben 
készült vígjátéka, a Civil a pályán című fi lm egyik Bala-
ton-parti jelenete ihlette, a fi lm egyik főszereplője a le-
gendás labdarúgó volt – mesél a tervezésről az alkotó.

A bronzszobor egyébként az eredeti embernagy-
sághoz képest valamivel nagyobb méretben készül, 
az alkotó reggeltől sötétedésig dolgozik rajta. A mun-
kálatok iránt nagy az érdeklődés, sorra jelzik az álta-
lános iskolákból, hogy eljönnének a műterembe. Az 
intézményekkel egyébként Sándor felesége, a szintén 
szobrászművész Malovecz Ildikó tartja a kapcsolatot. 

– Annak idején örültem volna, ha a mostani isko-
lásokhoz hasonlóan én is megismerhettem volna az 

alkotás folyamatát. A gyerekek így közeli kapcsolat-
ba kerülnek a művészettel, és magát az elkészült al-
kotást is magukénak érzik majd – mondja a művész.

Szabó Sándor ezenfelül fontosnak tartja azt is, hogy 
a munkafolyamat – a bronzöntést kivéve – Újpes-
ten és újpesti segítséggel zajlik. A szobor egyébként a 
Szusza Ferenc Stadion közelében, külön kialakítandó 
parkban kap helyet. Az alkotás agyagból formálódik, 
majd március közepén szobrászokból, művészettörté-
nészekből álló szakmai zsűri szemlézi – kötelező eljá-
rásként – a művet. Ezt követi a bronzöntés. MOA

Szusza Ferenc (1923–2006), az Újpesti Dózsa 
örökös bajnoka, Újpest díszpolgára szobrának 
elkészítése szurkolói kezdeményezésre indult. 
A költségeket a Górnik Zabrze elleni, 2011-
ben lejátszott barátságos találkozó bevétele, 
szponzorációs összeg, valamint Újpest Önkor-
mányzatának támogatása fedezi. 

A Nem Nagy Dolog! kampány célja a fi gyelemfelkeltés, a szemléletváltás-
ra buzdítás. A kampány részeként az önkormányzat tavaly több mint 90 új 
kutyapiszokgyűjtő szemetest cserélt ki, valamint száz újat telepített a vá-
ros közterein. Ezek ürítését elektromos meghajtású, környezetbarát jármű-
vel végzik a hét minden napján. A kampány kezdete óta ezernél is több 
kutyapiszokgyűjtő szettet osztottak szét a kutyatulajdonosok között. Tavaly 
a Szilas Parkban Újpest első szabad kutyafuttatóját alakították ki, ahol a ki-
jelölt területen gazdáik felügyeletével póráz nélkül futkározhatnak a kutyák.

– Számos gazdi érez felelősséget a város tisztaságáért, és elismeréssel szól-
nak az önkormányzat tevékenységéről azok is, akik nem tartanak kutyát. 
Az önkormányzat elkötelezettségének újabb bizonyítéka a választóke-
rületemben kialakítandó kutyafuttató, amit már mindenki nagyon várt 
– mondja Németh Edit Éva képvselő.
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Tájékoztató 
a tüdőszűrésről
Tisztelt Újpesti Polgárok! 2014. janu-
ár 1-jétől Magyarországon megszűnt 
a járványügyi érdekből végzett köte-
lező tüdő-tbc lakosságszűrés. A terü-
leti alapon elrendelt tömeges szűré-
sek helyét a rizikócsoportok célzott 
vizsgálata veszi át. Így kiemelt fi gyel-
met kapnak például a hajléktalanok, 
a HIV-pozitívak, a büntetés-végrehaj-

tásban dolgozók, az elítél-
tek és egyes egészségügyi 
dolgozók.

Az ajánlott, valamint a 
foglalkozás-egészségügyi és 
a kontaktszűrés lehetősége 
továbbra is megmarad.

2014. január 1-jétől min-
den 40 év feletti, kötelező 
egészségbiztosítással rendel-
kező lakos évente egy alkalommal kér-
heti a felnőttkori szűrővizsgálatok ke-
retében ajánlott térítésmentes tüdő-

szűrő vizsgálatot. A vizsgá-
lathoz beutaló nem szük-
séges. (A 40 év feletti la-
kosság tüdőszűrő vizsgála-
ta azért is fontos, mert a 
tbc-n kívül más betegségek, 
pl.: nagyobb kiterjedésű da-
ganatok vagy aktuálisan zaj-
ló tüdőgyulladás felismeré-
sére is alkalmas a vizsgálat, 

és számos szív- és érrendszeri, valamint 
gasztroenterológiai betegség gyanúja is 
felmerülhet a szűrés során, amelyeknek 

korai felismerése és mielőbbi kezelése el-
engedhetetlen a gyógyuláshoz.)

A foglalkozás-egészségügyi szolgá-
lat meghatározott járványügyi okból 
kiemelt munkakörök és tevékenysé-
gek esetén kérheti a kötelező tüdő-
szűrést. Ebben az esetben a tüdőszű-
rés térítésköteles.

Ha fertőző tbc-gyanúja vagy lehe-
tősége áll fenn (kontaktszűrés), a tü-
dőgondozó szakorvosa rendeli el a 
tüdőszűrést. Ez a vizsgálat térítés-
mentes. Nagy István alpolgármester

Készül a Szusza-szobor

5 K ö z t é r

Újabb kutyafuttatók                 
Újpest Önkormányzata 2014-ben is biztosítja a fele-
lős kutyatartáshoz szükséges feltételeket azért, hogy 
a város utcái, parkjai, játszóterei még tisztábbak és 
kutyapiszokmentesek legyenek. 
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Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

z újpesti Királyi Járásbírósá-
got (Tavasz u. 21.) az igaz-
ságügy-miniszter rendeleté-

re 1899-ben állították fel, s 1900-ban 
az újonnan felavatott városháza 
épületében kapott helyet. Már ja-
vában folytak ugyanis a városháza 
építési munkálatai, amikor a várme-
gye alispánja tudatta, hogy Újpes-
ten felállítják a járásbíróságot, mi-

vel a lakosságnak korábban Pest-
re vagy Vácra kellett utaznia peres 
ügyeik intézésekor. Hamarosan meg-
született a döntés, hogy a Királyi Já-
rásbíróságot a községházán helye-
zik el, s ezért létesült például bör-
tön is az épületben. A járásbíróság 
önálló épületbe csak 1908-ban köl-
tözött, amikor a Tavasz és Erzsébet 
utca sarkán elkészült a Jablonszky 

Ferenc által tervezett épületegyüt-
tes. Az emeletes épületben helyez-
ték el a tárgyalótermeket és a töb-
bi irodahelyiséget, az Erzsébet utcá-
ra néző földszintes házban pedig a 
fogdát és a fogházőr lakását. Archív 
felvételünk az 1910-es évek elején 
készült.

A járásbíróság első elnöke dr. 
Cserba Ferenc volt. Az épület több 

mint száz év elteltével a mai napig 
eredeti funkcióját tölti be, a Buda-
pesti IV. és XV. Kerületi Bíróság és 
Ügyészség működik benne. Az épü-
let stílusa szecessziós, főhomlok-
zata szimmetrikus, amelyen nyers-
téglával burkolt falszakaszok és va-
kolt felületek váltakoznak. Lábaza-
ta rusztikus kőburkolat. Legutób-
bi felújítására 2010-ben került sor, 
és időközben kiegészült az ügyész-
ség új épületével is. Falán 2011-ben 
avatták fel az Újpesti Közművelődé-
si Kör kezdeményezésére dr. Plósz 
Sándor jogásznak, Újpest díszpolgá-
rának (1901) az emléktábláját, akire 
így is tisztelettel emlékezik az utó-
kor, mert igazságügyi miniszterként 
szerepe volt az újpesti járásbíróság 
megszervezésében. (Forrás: Iványi 
János és Iványiné Konrád Gizella.) 

 B. K.

A bíróság 
épülete

Újpest akkor és most XLIV. rész

 A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténészek. Felvételek: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. 
Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!
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Tízes villamos 
– Különjárat (7.)

Gombfoci 
Jocónál  
Jocó Újpest szegények lakta részén élt 
az édesanyjával, egy rozoga nyugágy 
foglyaként. Szerencsétlen örökletes-
ség folytán ugyanabban a betegség-
ben szenvedett, mint az addigra már 
elhalt testvérei, akik közül egy sem 
érte meg a huszonöt éves kort.
Izmai lassanként elsorvadtak, szinte 
csak a feje élt. Ujjai önállóan mozog-
tak, kezét az állába kapaszkodva volt 
képes a számára szükséges magasság-
ba emelni. És ez a tragédia egy tizen-
huszonéves fi atalokból álló társaság 
szervező, összetartó ereje lett.

Jocó víg kedélyű és érdeklődő volt, 
örült, ha valaki benézett hozzá, ilyen-
kor szívesen hallgatta az „életből” ho-
zott történeteket. A napnak szinte 
minden órájában volt nála valaki a 

kis lakás konyhácskájában vagy szép 
időben az udvaron, ahova kisegítet-
ték nyugágyastól, hokedlistől, amely 
neki asztalkát helyettesített. Kevés fi -
atal élt a környéken, aki ne járt vol-
ta Jocóhoz. Huszonkét-huszonhárom 
éves lehetett akkor.

A „Jocó-klub” jobban működött, 
mint a felülről szervezetett hivatalos 
közösségek. Nála mindig volt téma, 
mindig hasznos volt a szabadidő el-
töltése, pedig a társaság nem foga-
dott el munkatervet, nem hallga-
tott meg beszámolót, és nem kapott 
módszertani tanácsot. Mégis mindig 
volt program.

Alakítottunk zenekart, amelyben a 
Jocó szájharmonikázott, betanultunk 
színdarabot, amelyben a Jocó volt a 
jóságos király, és tenyésztettünk dísz-
halakat az akváriumában. Még szerel-
mek is szövődtek a Jocónál, ami lehet, 
hogy nem esett jól neki.

De mindennek a csúcsa a folyto-
nosan zajló gombfocibajnokság volt! 
A Jocó nyugágya elé tettük a két ho-
kedlit, amelyekre tintaceruzával egy-
egy fél futballpálya vonalai voltak raj-

zolva. A két térfelet precízen összeil-
lesztettük, és kész volt a stadion. Ahol 
felvonultak az akkori nemzeti bajnok-
ság, néha a világbajnokság csapatai, 
két-három centi átmérőjű gombok-
ból válogatva, és kezdődött a játék 
kicsinyke, inggombból átminősített 
labdával. Nagyban talán a világ leghí-
resebb fociarénáiban volt olyan han-
gulat, mint Jocó hokedlistadionja kö-
rül. Szinte mindig folytak mérkőzések, 
attól függően, ki mikor ért rá. 

A Jocó ha nem játszott, akkor bíró 
volt, és természetesen főrendező is 
egyben. 

A gombfoci kitöltötte az egész éle-
tét, amit ő nagyon is életnek tartott. 
Olyannak, amilyennek, de életnek. Ak-
koriban még nem volt intézményes jó-
tékonykodás, de talán jobb is. Jocó alig 
várta volna, hogy elmenjen a hivatásos 
gondoskodó, és „edzést” tarthasson a 
soron következő rangadó előtt.

Egy napon aztán – még huszonöt 
éves kora előtt – Jocó elment a ha-
lott testvérei után. Mi, akik soha nem 
hagytuk egyedül, nem akartuk elhin-
ni, hogy egyedül hagyott bennünket. 
Amikor később egyikünk-másikunk 
meglátogatta az édesanyját, a hoked-
liken már nem volt rajta a gombfoci-
pálya tintaceruzás rajzolata.

Mostanában gombfoci-Európa-
bajnokságot és világbajnokságot is 
rendeznek. Ha lehetne, megkérném 
a gombfoci nemzetközi szövetségét, 
hogy állítson ki egy megkésett igazo-
lást meg egy soha fel nem mutatható 
játékengedélyt bizonyos néhai Nagy 
József nevére. RÉTI JÁNOS

A



A farsang egyik jellegzetes, fi -
nom édessége a fánk. 

2 dl tejben 5 dkg porcukrot és 4 dkg élesz-
tőt felfuttatunk. 50 dkg langyos liszthez 
keverjük, és 5 tojássárgájával, 6 dkg ol-
vasztott vajjal, 1 evőkanál rummal össze-
gyúrjuk. Meleg helyen 30 percig keleszt-
jük, majd kinyújtjuk ujjnyi vastagságúra. 
Kerek formájúra szaggatjuk éles formával, 
és még 30 percig kelesztjük. Mélyedést 
nyomunk ujjunkkal a fánkokba, 
és úgy sütjük ki forró olajban. 
Először a bemélyedéssel lefelé 
legyenek a fánkok. 2-3 per-
cig sütjük így fedő alatt, 
majd megfordítjuk, és 

fedő nélkül 1-2 percig sütjük. Így lesz szép 
szalagos a fánk. Szalvétára szedjük ki, és 
ha lecsepegett az olaj, meghintjük vaníli-
ás porcukorral, majd baracklekvárral meg-
töltjük. Leönthetjük olvasztott csokoládé-
val is, vagy szórhatunk rá színes cukrot.

A farsangot sok ötletes étellel is han-
gulatosabbá tehetjük. A színek fontos-
ságát a díszítések adhatják. Például a sós 
süteményt pogácsa, kocka, rombusz, rúd 
formában, derelyevágóval bevágva, vagy 

megcsavarva készíthetjük. A teteje lehet 
sárga, ha kurkumás tojással kenjük meg, 
lehet piros, ha édesnemes paprikát ke-
verünk a tojásba, vagy ha őrölt köményt 
vagy szerecsendiót keverünk bele, akkor is 
más színű lesz. Napraforgómag, tökmag, 
szezámmag, lenmag, chiamag, mák, re-
szelt sajt díszítheti a sütemények tetejét. 
Egy kis ötlettel sokféle formát és színt te-
hetünk az asztalra.

A kevert lepények nagyon mutatósak, 
ha a tetejüket színes cukormázzal vonjuk 
be. Ezt különböző aromákkal készíthetjük, 
és más és más színük és ízük lesz (rózsaszín, 

narancs, zöld, sárga, piros). 30 dkg por-
cukorban 1 evőkanál vizet és 2 evő-

kanál aromát jól kikeverünk. For-
ró vízbe mártott, széles késsel 

bevonjuk a sütemény tetejét.
LETTNER ANNAMÁRIA 

 dietetikus

Itt a farsang!

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  n o v e m b e r  2 1 . 7 É l e t m ó dÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I I .  É V F O L Y A M ,  7 .  S Z Á M ,  2 0 1 4 .  f e b r u á r  2 0 .

Mivel Magyarországon óriási problémát okoz 
a dohányzás és annak egészségügyi hatásai, a 
Magyar Tüdőgyógyász Társaság kezdeményezte 
az országos Dobja el a cigit! dohányzásról leszok-
tató program megindítását.

Az Európai Unió általi kezdeményezést tüdő-
gondozók, járóbeteg-rendelések pályázhatták 
meg, ehhez csatlakozott az Újpesti Szakorvosi 
Rendelőintézet is. 

– Egy csoportba 10-15 jelentkezőt várunk, akik 
hat héten keresztül két órában vesznek részt a 
programban. Előadásokat hallgathatnak, igény 
szerint gyógyszeres terápiával is kombináljuk a 
kezelést a leszoktatás érdekében. Előny, ha a pá-
ciens motivált a leszokásban. Cél, hogy négy-öt 
hét után önmaguktól letegyék a cigarettát. Hat 

hónap, majd egy év elteltével kollégáink újra meg-
keresik őket, ellenőrizve a tényleges leszokást – 
fogalmaz dr. Bauknecht Éva, a rendelőintézet tü-
dőgondozójának vezető főorvosa.

Mint a főorvos asszonytól megtudtuk, immár 
a harmadik csoport tagjai vesznek részt a prog-
ramban. Jelentkezőik között egészségesek és a 
dohányzás negatív hatását megtapasztalók egy-
aránt vannak. 

A programhoz a dohanyzasleszokas@
ujpestiszakrendelo.hu e-mail címen vagy a 
felnőttszakrendelő főbejáratánál lévő gyűjtődo-
bozba eljuttatott jelentkezéssel lehet csatlakoz-
ni. Akik kerülnék a személyes részvételt, azoknak 
a 06-80 44-20-44-es zöldszámon pszichológusok 
segítenek a leszokásban. G.R.

Ön eldobta már?  

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

A dohányzásról való leszokást támogató, ingyenes program indult év elejétől az újpesti szak-
rendelő tüdőgondozó részlegén. Az Új Széchenyi terv során megvalósuló országos projekt 
október végéig tart. A hathetes csoportos foglalkozásokon szakember segít a dohányzástól 
megszabadulni vágyó pácienseknek. 
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A Gerber családban egymást érik 
az esküvők, a kerek házassági év-
fordulók. Az egy éve férjhez ment 
unoka, Dörnyei-Gerber Krisztina 
említette, hogy hosszú távú elkö-
telezettségnek tartja a házasságot. 
Csakúgy, mint szülei és nagyszülei. 
Dr. Gerber Alajos Mártával 55 éve, 
fi a, dr. Gerber Gábor és Farkas Zsu-
zsa 30 éve, az előbb említett uno-
ka pedig tavaly kötött házasságot. 
Az újpesti háromgenerációs család 
a házasság napján országos ismert-
ségre tett szert, amikor életüket, 
hűségüket többek között Simicskó 
István államtitkár emelte példává, 
és köszöntötte őket, stílszerűen egy 
házasságkötő teremben. 

Dr. Gerber Alajos, a legidősebb csa-
ládfő fogorvosként, hitoktatóként és 
Újpest díszpolgáraként is ismert, nem 
először avatja be az Újpesti Naplót a 

magánéletébe: – Életünk során végig 
segített bennünket a hitünk. Szere-
tetben, egymásra fi gyelésben minden 
könnyebben megy, ezt a gyerekeink 
és az unokáink is tapasztalják – ösz-
szegez már az elején. – Az ötvenedik 
házassági évfordulónkon megismé-
telt házassági fogadalmunk óta már 
öt év telt el, hogy repül az idő! – te-
szi hozzá. 

– A házassági fogadalmunkat 25 
év után is megújítottuk, Gábor fi -
unk esküvőjén mondja Mártika, aki-
nek nemcsak fi a, de két lánya is több-
gyermekes családban tudta elképzel-
ni a házaséletét. Mártika hozzáteszi: 
– a gondok, a problémák őszinte be-
szélgetésekkel, türelemmel és szünte-
len önneveléssel megoldhatók. Nem-
csak a rendelőben, de az élet külön-
böző területein is együtt dolgoztunk, 
egymást segítve, erősítve. 

– Néhány éve hitoktatóként fi atal 
fi úkkal éppen a szeretetről, a hűség-
ről, az örök emberi értékekről, a hit-
ről és a szolgáló szeretetről beszél-
gettünk. Személyes példát említet-
tem,  elmondtam, hogy évtizedek 
óta élek együtt a feleségemmel. Egy 
fi ú meg is kérdezte: boldog a tanár 
úr egyetlen nő mellett? –Igen, vála-
szoltam. A jó példák segítenék a mai 
fi atalokat is.  

– A boldogságnak többféle vetü-
lete van – veszi át a szót Mártika. – 
Küzdelmes életünk és munkánk so-
rán sok próbatétellel találkoztunk, de 
számíthattunk egymásra és a gyereke-

inkre. A közös szép emlékek ma sem 
mentek feledésbe – fűzik hozzá. 

– Annak is örülök, hogy a fogorvosi 
praxist a családom folytatja, és a népes 
családban „öröklődik” a párválasztás 
komolysága és a hosszú távú elkötele-
ződés. A családanyák harmóniát terem-
tenek maguk körül, miközben felelős-
ségteljes a munkájuk. Mi, nagyszülők is 
segítjük őket az unokákkal való beszél-
getésekkel „Csalódást nem ismer, és so-
hase válik, kinek egy a fontos: boldog-e 
a másik”. Hisszük és reméljük, hogy a 
boldog, küzdelmes és szeretetteljes há-
zasságot az unokák tovább folytatják 
– mondja dr. Gerber Alajos. B. K.

Három generáció a 
házasságkötő teremben

Áldás és köszöntés
A magyarországi keresztény egyházak Házasság Hete 
rendezvénysorozatának eseményeként az újpesti evan-
gélikus templom vasárnapi istentiszteletén megerősítő 
áldással köszöntötték a házaspárokat.

Az országos rendezvénysorozat célja volt, hogy felhívja a fi gyelmet a házasság, 
a család értékeire. Az újpesti evangélikus templomban a vasárnapi istentiszte-
let végén áldotta meg Solymár Péter lelkész a gyülekezet házaspárjait. 

Az istentiszteleten a prédikáció az alázatos Ábrahámról szólt, aki olyannyira 
hűséges volt Istenhez, annyira szerette őt, és olyan erős volt a hite, hogy feláldoz-
ta volna neki egyetlen gyermekét, Izsákot is. A szertartáson idősebb és ifjabb há-
zaspárok egyaránt járultak áldásért, egyetértve abban, hogy a jó házasság alapja 
szintén a szeretet, a hűség, a hit és az alázat. J. M.

Házasságpárti újpestiek 
Újpesten az országos tendenciával 
ellentétben nem csökken a házas-
ságkötések száma, évek óta ötszáz 
felett van – tudtuk meg Keszthelyi 
Ilonától, az Anyakönyvi Osztály ve-
zetőjétől.

– Újpest Önkormányzata egy tes-
tületi döntés alapján támogatja az 
életüket egybekötőket azzal, hogy 
amennyiben valamelyikük legalább 
hat hónapja állandó újpesti lakcím-
mel rendelkezik, a házasságkötés in-
gyenes a párnak – mondja Keszthelyi Ilona. – Ez a lehetőség a polgármeste-
ri hivatal gyönyörűen kialakított, első emeleti házasságkötő teremében tar-
tandó esküvőkre vonatkozik. Amennyiben a házasulandók úgy döntenek, 
hogy valamely külső helyszínen vagy a városháza dísztermében tartanák meg 
a szertartást, térítés ellenében erre is van lehetőségük. A legnépszerűbb idő-
szaknak a május utáni nyári hónapok számítanak, ilyenkor akár húsz házassá-
got is kötnek a hétvégeken – teszi hozzá.  MOA

Az Anyakönyvi Hivatalban olykor különleges kérések is elhangzanak. 
Keszthelyi Ilona két érdekes történetet említ. Egy kutyatenyésztő pár há-
zasságkötésükkor ragaszkodott kedvenceik jelenlétéhez, amelyhez külön 
jegyzői engedély kellett. A másik történet egy idős hölgyé, aki valójában 
nem a korábban bejelentett harmadik házasságát kötötte, ám ezt leen-
dő férjének nem akarta megmondani, ezért egy másik időpontban újból 
felkereste a hivatalt, hogy a vőlegény távollétében „pontosítsa” a számot.
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Új helyen az Újpest 
Márkabolt   
Az Újpest Márkabolt néhány hete a Szent István tér 6. szám 
alatti épületbe költözött. Az Újpest Kártya Irodával közös ki-
alakítású üzlet megszépült környezetben, egyre bővülő kínálat-
tal várja mindazokat, akik szeretteiket, barátaikat vagy éppen 
magukat kívánják meglepni Újpest emblémás termékekkel. 

– A Márkaboltban a kezdettől kapható tollak, pólók, sapkák, ce-
ruzák, bögrék kínálata az elmúlt hónapokban további ruházati ter-
mékekkel, hátizsákokkal, könyvekkel bővült, sőt ma már olyan kü-
lönlegességeket is megtalálunk, mint a táskaakasztó ékszer – mond-
ja Gabaj Zsófi a, a 2011-es év Újpest Arca, aki a kezdetek óta a Márka-
bolt plakátjairól mosolyog vissza ránk. 

A város hírét ily módon is vivő ötletes és ízléses ajándék és haszná-
lati tárgyak kezdettől fogva megtalálhatók és megvásárolhatók az ön-
kormányzat különböző családi rendezvényein is, és egyre népszerűb-
bek az újpestiek körében. 

– Továbbra is legnépszerűbb termékek a tollak, ceruzák, a női és 
férfi szabású, sokféle színben, felnőtt- és gyermekméretben is meg-
vásárolható pólók, sapkák, de sokan keresik a hátizsákokat, a baba-
köszöntő csomagot, sőt az önkormányzat falinaptárát is. Az is fon-
tos, hogy a termékek ára vonzó, sőt, diák-pénztárcának is megfele-
lő – emeli ki Zsófi .  G. R.

Az önkormányzatnak kiemelten fontos, hogy helyi fi atal tehet-
ségek is bemutatkozási lehetőséget kapjanak a bővülő termék-
kínálat tervezésébe, ezért diákokat, pályakezdő grafi kusokat is 
bevonnak a munkába. Az utóbbi hónapokban az Újpesti Sajtó 
Kft. egyik munkatársának, Móra Emesének az alkotásai is rend-
szeresen megjelennek a termékeken.

Az Újpest Márkabolt az Újpesti Napló lakossági apróhirdetéseinek 
felvevőhelye az új, Szent István téri üzletben is. Hirdetésfelvételi 
napok: hétfőn, szerdán és csütörtökön 10 órától 17 óráig

Mi tagadás, Tarzannak, az esőerdő hajdan 
megálmodott lakójának könnyű dolga volt, 
egy szál pendelyben töltötte a napjait. A hi-
deg időben az újpesti Tarzan Park téli álmom-
ba szenderült, átadva az élménynyújtás jogát 
a téli sportoknak, a sípályának, a korcsolyapá-
lyának,  vagy éppen az új uszodának. Márci-
us közepén azonban újra kinyitja kapuit a Tá-
bor utcában Magyarország egyedülálló csalá-
di játszóparkja, amely létével és szolgáltatása-
ival ötvözi a park és a játszótér fogalmát.

A Tarzan Park közel 18 ezer négyzetmé-
teren várja a játékos kedvű gyerekeket és 
szüleiket, nagyszüleiket. Területén hét já-
téktérrel: a Homoktengerrel, a Zengőrét-
tel, a Felhővárakkal, Picurvárral, Hintaréttel, 
Billegligettel és Liándzsungellel kínál meg-
annyi szórakozást, sok-sok mozgást, több 
mint negyven komplex játszóeszközzel. Leg-
magasabb pontja a tíz méter magas torony, 
ahonnan óriáscsúszdák – amelyek tavaly a 
legjobban tetszettek a gyerekeknek – fut-
nak a mélybe. Tavasszal további élmények 
várják a gyermekeket és a felnőtteket, de 
legyen ez még egy rövid ideig meglepetés.

 B. K. 

KÖZÖS JÁTÉK 
A családok szerint a Tarzan Park nép-
szerűségét az adja, hogy biztonsá-
gos és  a szülők is kipróbálhatják a 
játékokat, vagy pihenhetnek az ős-
fás környezetben. A Tarzan-terasz 
szülinapi zsúrok kiváló színtere lehet. 
A dzsungel hőse hét újpesti cukrász-
dát Tarzan kedvenc fagyija elkészí-
tésére ösztönzött, éppen a parkban 
mutatták be kóstolóval azt a csokis-
banános jeges édességet, amely azo-
nos recept alapján készült, de mind-
egyik cuki tett hozzá olyat, amitől ki-
csit más lett.

A parkba érkezőket nagy területű 
kerékpáros és autós parkoló várja. A 
Tarzan Park Újpest határain túl is nép-
szerű. A Fővárosi Önkormányzat által 
odaítélt Budapest Márka díj éppen a 
játszópark innovatív voltának és a ki-
magasló közösségi élményeknek szól. 
Az újpesti látogatók, gyermekcsopor-
tok továbbra is jelentős kedvezménye-
ket élvezhetnek Tarzan Parkban. B. K.

Márciusban
újra nyit
a Tarzan Park    
Az újpesti ovisok és iskolások 
még tavaly nyári megnyitá-
sa előtt tesztelhették a Tarzan 
Parkot, és számosan visszaté-
rő vendégei lettek a helynek. A 
mozgás és a játékos felfedezés 
örömét nyújtó családi játszó-
park fővárosi elismeréssel, a Bu-
dapest Márka díjjal zárta az el-
múlt évet. A Tarzan Park már a 
tavaszi szezonnyitójára készül. 
Amiként egy gyermekeket váró 
helynek illő is: meglepetésekkel. 

TM



TISZTELT ÚJPESTIEK!
A 2014-es országgyűlési választás-
ra kopogtatócédula (hivatalos 

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

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
február 24-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, 
Árpád út 56. Tel.: 369-0905. Németh Edit 
Éva, Hladony Sándor Gyula önkormány-
zati képviselők március 3-án, hétfőn 
17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvi-
selők március 3-án, hétfőn 18-tól 19 óráig 
tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Budapest, Árpád út 56.). Tel.: 369-
0905. Jókay Attila, Koronka Lajos önkor-
mányzati képviselők március 10-én, hét-
főn 17-től 18 óráig, Bartók Béla önkor-
mányzati képviselő március 11-én, kedden 
18-tól 19 óráig tart fogadóórát. 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

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. (vasárnap), 16 óra. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

Jobbik Újpesti Szervezete

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

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

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

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-
7830-as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköz-
nap 14-től 17 óráig hívható – bármikor; 
Szabó Gábor önkormányzati képviselő 
előzetes telefonon történt egyeztetés alap-
ján – a 06-1 369-4205-ös telefonszámon, 
hétköznap 14-től 17 óráig hívható – a 
megbeszéltek szerint, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 

Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első és második szer-
dáján 17 órától – előzetes bejelentkezés 
alapján a 06-20 466-8576-os telefonszá-
mon – tart fogadóórát az Újpesti Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Gimnáziumban (1046 Budapest, Bőrfestő 
u. 5–9.).

TEADÉLUTÁN
Tisztelettel meghívom Önt és kedves csa-
ládját a február 26-án, szerdán 16.30 óra-
kor kezdődő Teadélutánra – egy kötetlen 
fogadóórára –, ahol Lendvai Ildikó ország-
gyűlési képviselő és Lengyel László közíró, 
politológus lesz a vendégünk 
Káposztásmegyeren, a Közösségi Házban 
(IV., Lóverseny tér 6.). 
 Kiss Péter országgyűlési képviselő

FARSANGI MULATSÁG
Február 24-én, hétfőn 15 órára farsangi 
mulatságra hívjuk Önöket a Polgár 
Centrumba (IV., Árpád út 66. – helyszín-
változás történt a szórólapon meghirde-
tetthez képest!), ahol lesz zene, tánc, tom-
bola. Jelmezben érkező vendégeinknek 
oklevél jár!
 Kiss Péter országgyűlési képviselő

„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT
A „Ki mit tud?” rendezvénysorozat követ-
kező előadása február 25-én, kedden 10 
órától lesz a Polgár Centrumban (IV., 
Árpád út 66.). 

A rendezvénysorozat védnökei: dr. 
Trippon Norbert kerületi elnök és Kiss 
Péter országgyűlési képviselő.

Jöjjenek el, nézzék meg a műsort, hoz-
zák el ismerőseiket, barátaikat is! (Belépődíj 
nincs.)

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

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

KÖSZÖNTJÜK A HÖLGYEKET!
Szeretettel meghívjuk hagyományos nőna-
pi műsoros délutánunkra, március 6-án, 
csütörtökön 15 órára az Ady Endre 
Művelődési Házba (IV., Tavasz u. 4.)! A ren-
dezvény védnökei: Kiss Péter országgyűlé-
si képviselő és dr. Trippon Norbert kerüle-
ti elnök.

A rendezvényre jegyeket kell igényelni, 
február 24., hétfőtől, 14 és 17 óra között a 
Nádor u. 1.-ben, a kerületi MSZP-
frakcióirodán.
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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Újpestért 
Egyesület
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Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
ÚJPESTEN
� Plakát- és fotókiállítás a 
József Attila Színház 2013–
2014-es évadáról. Február 23-ig.
Újpest Galéria
� 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 22-ig, 10-től 18 óráig. 
Ifjúsági Ház. 

� A Nimród Fotóklub kiállítása. 
Február 27-ig. Ifjúsági Ház
� „A homok aranya”. A gyógyító 
homoktövis. Gyermekfestmény- 
és rajzkiállítás. Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
� Két ezredév között. Fejezetek 
Újpest történetéből. Megtekint-
hető: keddtől péntekig naponta 
10-től 17 óráig, szombaton 10-től 
14 óráig, hétfőn és vasárnap 
zárva. Újpesti Helytörténeti 
Gyűjtemény

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

Február 22., szombat
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00–12.00: Családi Matiné és 
Játszóház: A kismalac meg a 
farkasék. A Mimikri Bábszínház elő-
adása. Lóverseny téri Közösségi Ház

Február 25., kedd
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30–11.00: Babajátszó. 

Közösségbe nem járó kicsiknek. 
Ifjúsági Ház

Február 26–27.
ISKOLÁSOKNAK
� 13.00–16.00: Lila-fehér bál. 
Farsangi hangulat, belépés lila 
vagy fehér ruhában. Ifjúsági Ház

ELŐZETES
� Március 1.: Szederinda – 
Aprók táncháza. Lóverseny téri 
Közösségi Ház
� Március 1., 19 óra Vajda Panni: 
Szerelmek az égből. Komédia. A 
Spirit Szanház vendégjátéka. 
Újpest Színház bérlet, 1., előadá-
sa. Jegyek is válthatók. Ady Endre 
Művelődési Ház

� Március 3., 19 órakor HOBO ver-
ses előadói estek. Vlagyimir Viszockíj: 
Farkashajsza. Polgár Centrum
� Március 6-9.: Vasútmodell 
kiállítás. Lóverseny téri Közösségi 
ház

EGY KIS BESZÉLGETÉS
� Az Egy kis beszélgetés… soroza-
tunk következő vendége: Benke 
László. A költő Hová lett arany-
trombitád című új verseskötetét 
bemutatja és az íróval beszélget: 
Kaiser László író, költő. Mindenkit 
szeretettel várunk!

Helyszín: FSZEK Király utcai 
könyvtár. Időpont: 2014. március 
12., 18 óra.  Király Könyvtár
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Karnyújtásnyira 
Koppenhágától
Ki képviseli Magyarországot az Euroví-
ziós Dalfesztivál koppenhágai döntő-
jében? Szombaton választ kapunk, sőt 
szavazatainkkal segíthetjük a döntést. 
Annál is inkább, mert a fi nálé nyolcas 
mezőnyében ott lesz az újpesti Zola 
zenekara, a New Level Empire.

Igazi supergroup, írták valahol a New Level Empire 
zenekarról, amiben van igazság, hiszen tapasztalt, 
sikeres zenészekből állt össze a banda.

– Ennek a formációnak az adja az ízét, hogy négy 
különböző zenei szférából érkező muzsikus alkotja. 
Elég sok mindent megéltünk már ebben a szakmá-
ban mindnyájan, így nem érhetnek minket megle-
petések – mesélte az ÚKTV stúdiójában még a kö-
zépdöntő előtt a zenekar Újpesten élő frontembe-
re, Újvári Zoltán Szilveszter, vagy ahogy mindenki 
ismeri: Zola. 

– Az élő műsor egészen más, mint egy koncert, 
ahol másfél órán át zenélsz. Hihetetlenül gyorsan 
történnek a dolgok, abban a pár percben kell bizo-
nyítanod, miközben nem tudsz elvonatkoztatni at-

tól, hogy éppen kétmillió ember néz – tette hoz-
zá Zola.

Valahogy mégiscsak sikerült nekik, mert először 
a zsűri pontjai vitték őket a középdöntőbe, majd 
a közönség szavazatai a döntőbe. A versenyen ját-
szott dal az együttes szinte első szerzeménye, és 
még véletlenül sem az utolsó, pedig a címe erre 
utal: The Lastone (Az utolsó). 

És hogy a dal A Dalban sem utolsó, sokkal inkább 
első legyen, azért szavazataikkal szombaton az újpes-
tiek is sokat tehetnek. Annál is inkább, mert a ze-
nekarban nemcsak Zola újpesti kötődésű, hanem a 
New Level Empire alapítója, dobosa Nyújtó Sándor 
„Newl” is, aki a lila-fehér focicsapat vérmes szurkoló-
ja. Vagyis győzelmük esetén Újpestet is képviselné a 
New Level Empire Koppenhágában. J. M.

A Dal döntője február 22-én este nyolc óra 
után húsz perccel látható a köztévén. A dön-
tőbe bejutott nyolc produkcióból a zsűri vá-
lasztja ki a négy legjobbnak ítélt dalt, és erre a 
négy dalra szavazhatnak a nézők. Vagyis a né-
zői szavazatok döntik el, hogy ki lesz a győz-
tes. Szavazni alapdíjas SMS-ben lehet a +36-
20/30/70 4422-999-es számon, a választott 
dal kódszámának elküldésével. A kódokat és a 
szavazás menetét a műsorvezetők is ismerte-
tik az élő adásban.

teátrum művészeti vezetőjé-
nek, Dózsa Lászlónak régi vá-
gya, hogy Újpest nagyjairól 

készítsen előadásokat. Ezt a sort in-
dítja Ugró Gyulával, Újpest első pol-
gármesterével, népszerű dalszerzővel, 
költővel. 

– Szerintem fantasztikus ember 
volt. Egy igazi reformer városvezető: 
ami Újpesten ma igazán jól működik, 
annak az alapját ő teremtette meg. 
Mindenképpen érdemes bemutat-
nunk az életét, történetét az újpes-
tieknek, ráadásul Pozsgai Zsolt bará-
tom remek darabot írt róla – mond-
ja Dózsa László, aki rendezőként jegy-
zi az előadást.

Ugró Gyula hivatali idejében ko-
moly iparvállalatok települtek a vá-

rosba, kiépültek a legfontosabb köz-
művek, a legjelentősebb középüle-
tek. Regnálása alatt Budapest, Te-
mesvár és Pozsony után Újpest az or-
szág negyedik legnagyobb iparvárosa 
lett. 

– Színészként elsősorban a céltu-
datossága fogott meg. A város veze-

tésén túl is nagyon sok mindent csi-
nált: színjátszó csoportot vezetett, 
írt, dalokat szerzett, és mindig tud-
ta, hogy mit akar. Ezt próbálom átad-
ni az előadásban – ecseteli a szerep-
formálás irányát az Ugró Gyulát ala-
kító Maros Gábor.

A meglepetés zenés előadás, tele-
tűzdelve magyar nótákkal, sőt még a 
műfaj újpesti motorja, László Mária 
is játszik benne.

– Lehet, hogy nem a fi atalok ze-
néje, de annyi helyen hallottam már 
magyar nótát, hogy itt volt az ideje 
megtanulnom néhányat. Szerencsé-
re egy remek prímás, Farkas Sándor 
zenél az előadásban, aki megmutatja 
ezeknek a nótáknak a lelkét – meséli 
az előadásban több szerepet is játszó 
ifjú színésznő, Pánics Lilla.

A darab alaphelyzete amúgy egy 
afféle „színház a színházban” szituá-
ció, amelyben az Újpest Színház mű-
vészei születésnapján köszöntik Ugró 
Gyulát, visszaemlékezve életének 
fontos állomásaira.

– Színes, érdekes előadás lesz, a ki-
váló Bem Néptáncegyüttes közremű-
ködésével és természetesen remek 
nótákkal – sommáz a rendező.  J. M.

A meglepetés
Ezzel a címmel mutat be színdarabot Újpest első pol-
gármesteréről, Ugró Gyuláról március 16-án az Újpest 
Színház. Történelem, lokálpatriotizmus és magyar nóta 
egy színpadon.

A

Dózsa László 
rendezi 

az előadást

Dr. Ugró Gyulát 
1907-ben választották 

polgármesterré

A
 felvétel a Faragó-féle m

űterem
ben készült 1907-ben
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A IV. és XV. kerületi ügyészség február 12-én, szer-
dán állította bíróság elé azt a férfi t, aki – ahogyan 
korábbi lapszámunkban megírtuk – huszonnégy 
óra leforgása alatt négy különböző újpesti nyilvános 
fülkéből összesen tíz bejelentést tett bombarobba-
násról. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság folyta-

tólagosan elkövetett közveszéllyel fenyegetés bűn-
tette miatt mondta ki bűnösnek a férfi t, akire hat 
hónap börtönbüntetést szabott ki, de az ítélet vég-
rehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítéle-
tet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vet-
te, így az jogerős.

Korában megírtuk azt is, 
hogy a férfi  tette a kiemelt 
súlyú bűncselekmények ka-
tegóriájába tartozik, ame-
lyet szigorúan szankcionál-
nak. Ilyen cselekményért 
– előzetes letartóztatás mel-
lett – felfüggesztett vagy le-
töltendő szabadságvesztés 
is várható, az elkövetőnek 
ezenfelül az általa okozott 

költségeket is meg kell fi zetnie. A férfi  egyébként el-
keseredettségével, ittasságával és idegességével ma-
gyarázta tettét a rendőröknek. MTI/MOA

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Gyors ítélet közveszélyokozásért
Gyorsított eljárásban jogerősen elítélte a bíróság azt a férfi t, aki január vé-
gén összesen tíz alkalommal telefonált a rendőrségre azzal, hogy több újpesti 
bankfi ókban, valamint egy nyugdíjasotthonban bomba fog robbanni.

Megkapja Ön is az 
Újpesti Naplót?

Házunk táján
Az Újpesti Napló hasábjain ritkán be-
széljük meg az újsággal kapcsolatban 
megfogalmazott gondolatainkat. 
Most azonban kivételt teszünk. 

A nyolcadik évfolyamában járó Új-
pesti Napló hetente jelenik meg, s 
ugyan nyomdai előállításának idején 
már az Ujpest.hu oldalon is „lapozható”, 
mégis a nyomtatott változat az, amit a 
terjesztést követően  kézbe vehetünk. A 
felmérések alapján tudjuk, hogy az új-
ság olvasottsága jó, szeretik az itt lakók, 
elsősorban ebből tájékozódnak, legyen 
szó a közügyekről vagy kulturális aján-
latokról, a jól ismert szomszéd gyerek 

vagy felnőtt elismeréséről. A szerkesztő-
ség munkája azonban csak akkor lehet 
teljes és eredményes, ha a kiadó szándé-
kának megfelelően minden lakásba eljut 
csütörtöktől az újság. 

Az Újpesti Napló terjesztéséről alap-
vetően jók a tapasztalataink, mégis arra 
szeretnénk Önöket kérni, hogy jelez-
zék számunkra, ha nem érkezik meg a 
postaládába vagy a gyűjtőbe az Újpes-
ti Napló. Elérhetőségeink: Újpesti Saj-
tó Kft., telefonszám 785-0366; e-mail: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu. Levél-
címünk: 1043 Budapest, Tavasz u. 4. 

Köszönjük, ha segíti munkánkat, és 
partnerünk abban, hogy az önkormány-
zat lapja eljusson azokhoz, akiknek a 
szerkesztőség készíti. Köszönettel:

Galbavi Mónika ügyvezető
Újpesti Sajtó Kft.

ÚJPESTI NAPLÓ
Ingyenes jogsegélyszolgálat
Az Újpest Önkormányzatával meglévő együttműködés kere-
tében továbbra is ingyenes jogsegélyszolgálatot tartanak a 
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának tanárai és hallgatói.

A jogi tanácsadás helyszíne továbbra is a polgármesteri hiva-
tal (IV., István út 14.) földszinti 27-es terme, ahol főként ügyviteli 
megoldásokban, panaszok megfogalmazásában segítenek, de va-
lamennyi jogi területen tanácsot adnak.

Februárban még egy alkalommal, 27-én, csütörtökön 10–12 
óra között dr. Dobrocsi Szilvia, a büntetőjogi, büntetőeljárás-jo-
gi és büntetés-végrehajtási jogi tanszék adjunktusa várja a jog-
segélyt kérőket. Március 6-án, csütörtökön 10–12 óra között dr. 
Homicskó Árpád, a munkajogi és szociális jogi tanszék docense 
fogadja az érdeklődőket, 11-én, kedden 10–12 óra között dr. Boóc 
Ádám, a polgári jogi és római jogi tanszék docense segít eliga-
zodni a jog útvesztőiben. Március 20-án, csütörtökön dr. Szuchy 
Róbert, a kereskedelmi jogi és pénzügyi jogi tanszék adjunktusa 
várja a jogi segítségre szorulókat, 25-én, kedden 10–12 óra között 
pedig dr. Domokos Andrea, a büntetőjogi, büntetőeljárás-jogi és 
büntetés-végrehajtási jogi tanszék docense segít az újpestieknek 
problémáik megoldásában. G. R.

Népzene és néptánc egy színpadon
Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola népzenei tagozata műsorral várja az ér-
deklődőket február 27-én 18 órától székhelyükön, az Ifjúsági Házban. A zeneiskola népi ének és 
citera szakos tanulói mellett a Bem Folklór Egyesület gyermektánccsoportja is fellép. 

Az újpesti zeneiskola évek óta bemutatkozási lehetőséget biztosít klasszikus zenei képzésben részt 
vevő hallgatók számára. Most első ízben a 25 éve eredményesen működő népzenei tagozat is nagysza-
bású műsorral jelentkezik, amelyre a népi műfaj iránt érdeklődő zeneszerető fi atalokat és idősebbeket 
várnak. A február 27-én 18 órakor kezdődő színes műsorban elsőként a zeneiskola népi ének és citera 
szakos tanulói mutatkoznak be, majd vendégként a szintén újpesti illetőségű Bem együttes gyermek-
tánccsoportja lép fel. Az est a zeneiskola népzenei tagozatának közös meglepetés-műsorszámával zá-
rul. A rendezvényre a belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az iskola alapítványa 
köszönettel fogad támogatást az esten is.  G. R.



Az UTE női röplabdacsa-
pata az NB I. alapszakaszá-
ban jelenleg a harmadik he-
lyen áll. Legutóbbi bajnoki 
mérkőzésükön a miskolci-
akat játszmaveszteség nél-
kül győzték le. A bajnok-
ság tavaszi folytatásában, a 
negyeddöntőben nehéz fel-
adat vár a lányokra, hiszen 
a dobogón akarnak végezni 
a vezetőedző, Nagyné Mát-
rai Veronika tanítványai.

Alaposan átalakult vagy inkább meg-
fi atalodott az UTE női röplabdacsa-
pata az elmúlt hónapokban. Huszon-

éves lányok alkotják a keretet, meg-
erősítve két külföldi légióssal. Az ame-
rikai Olivia Humphries és a bolgár Irena 
Mishonova, ha beváltják a hozzájuk fű-
zött reményeket, játékukkal erőseb-
bé és veszélyesebbé tehetik a lila-fe-
hér gárdát. 

– Valóban jól állunk a bajnokság-
ban – kezdte a vezetőedző. – De azt 
nem szabad elfelejteni, hogy a gödöl-
lőiek kiemeltként most szállnak be a 
versenybe, tehát így a negyedik hely-
ről várjuk a folytatást. Nekünk a Békés-
csabával kell megküzdenünk az érmes 
helyezésért, persze, a többiek ellen is 
mindent bele kell adniuk a lányoknak. 

– Hogyan kerültek Újpestre a légió-
sok? – kérdeztük a szakosztály vezető-
jét, Ancsin Ildikót.

– Irinát egy menedzser által sikerült 
leigazolnunk, az amerikai kislány pe-

dig, aki egyetemi csapatban játszott 
a tengerentúlon, Európába vágyott, és 
egy úgynevezett játékosbörzén sike-
rült megszereznünk.

– Két fantasztikus emberrel és nem 
utolsósorban két nagyon jó játékossal 
gazdagodtunk – vette át a szót az edző. 
– Magasítottunk is velük, biztosan ha-
tékonyabb lesz a támadójátékunk is. 

Nemcsak a felnőttek, hanem a fi ata-
labb röplabdások is egyre szebb, nagy re-
ményekre jogosító eredményeket érnek el. 

– Valamennyi korosztályban csatá-
zunk a döntőbe jutásért – újságolta 
Ancsin Ildikó. – Az ifi k már a döntő-
ben vannak, a serdülők is csak egy kar-
nyújtásra állnak a döntőtől. Elmond-
hatom, szépen épül a szakosztályunk, 
reménykedve várjuk a folytatást.

A folytatáshoz, a szép eredmények-
hez biztonság, nyugalom és sok mun-
ka kell. És biztos háttér.

– Megkapunk minden segítséget 
ahhoz, hogy csak a röplabdával kell-
jen foglakoznunk – mondta egyszer-
re a két vezető. – Remélhetőleg élni is 
tudunk a lehetőséggel, és akkor gon-
dolkozhatunk a folytatáson. De most 
a dobogó a cél! (gergely)
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A Sportország SC 2005-ben alakult. 
Célja a magyar sport ténylegesen pro-
fesszionálissá alakítása, nemzetközileg 
sikeressé tétele, a sportsikerek megte-
remtéséhez nélkülözhetetlen sporto-
lói utánpótlás nevelése, sportiskolai 
oktatás keretein belül.

A klubban többek között korisuli és hokisuli működik, 
de a gyerekek hazai és nemzetközi versenyeken indul-
hatnak. Az apró jégkorongozók edzőjével, az egykori vá-
logatott hokissal, Szaibert Krisztiánnal beszélgettünk.

– A hokisuliban a játéknak van kulcsszerepe, de már 
a jégkorongra specializálódva – mondta a tréner. – 
Már igazi jégkorong-felszerelésben végzik a munkát a 
gyerekek, a pályán keresztben folyik az oktatás. Mini 
– (U10), szupermini (U8) és előkészítő (U12) csopor-
tokba várjuk a lányokat és a fi úkat. Szeretném kijelen-
teni, nem fontos, de nem is hátrány, ha valaki már tud 
korcsolyázni.

– Mit tanulnak meg a gyerekek az edzéseken?
– Az oktatás célja, hogy a gyermekekkel megismertes-

sük a jégkorongozás alapjait. Szeretnénk, ha minél több 
gyerek játszhatna és ismerhetné meg a hokizás sikerél-
ményét, azért a mindig azonos létszámú, 3-4 fős csapa-
tok közti barátságos mérkőzéseken a hangsúly a sport-
szerűségen és a jó hangulaton van. A mérkőzéseken nincs 
testjáték, se büntetések, de az edző bármikor leállíthat-
ja a játékot, hogy elmagyarázzon egy-egy szabálysértést.

– Mennyire veszélyes sport a jégkorong?
– Semmivel sem veszélyesebb, mint például a foci 

vagy a kézilabda. Persze, a megfelelő felszerelés elen-
gedhetetlen a veszélytelen és örömteli játékhoz.

– Számít az eredményesség?
– A meccseken az edzésen tanult elemeket próbál-

juk beépíteni a játékba, nem az eredményesség és az 
eredmény számít. Persze a gyerekek, azért nagyon sze-
retnek győzni. A rivalizálás nem összekeverendő az 
eredmény-centrikussággal.

– Hány gyerek hokizik a Sportország csapataiban?
– Sokan vagyunk, de lehetnénk még többen. Persze 

akad lemorzsolódás, eligazolás, de szerintem, aki ná-
lunk játszik, jól érzi magát.

– Milyen a kapcsolatuk a jégmamákkal, a jégpapákkal?
– A szülőknek meghatározó szerepük van gyerme-

keik fejlődésében. A Sportország SC sikeréhez elenged-
hetetlen a szülők aktív támogatása. A gyerekek a segít-
ségükkel lelhetik örömüket a sportban. (gégé)

A dobogó a cél 

Éjjeli pingpong 
a kultúrházban 

Február 28-ától 
március 2-áig ren-
dezik meg idén a 
Kultúrházak éj-

jel-nappal elnevezésű programsorozatot, 
amelyre az ország minden részéről várta 
a csatlakozó intézmények jelentkezését 
az eseményt szervező Magyar Népműve-
lők Egyesülete.

A hosszú hétvégén újra refl ektorfénybe 
kerülnek a kultúrházak, népszerűsíthetik 
programjaikat, és bővíthetik látogatóik szá-
mát. Az országos kezdeményezés célja, hogy 
az intézmények változatos programjaikon 
keresztül mutassák be a kultúrházak közös-
ségformáló erejét. Az Újpesti Kulturális Köz-
pont is több programmal csatlakozott a ren-
dezvényhez. 

– Rendszeres programunkkal, az éjje-
li pingpongozással csatlakoztunk a felhívás-
hoz – mondta Török Rita intézményvezető. 
– Március 1-jén este nyolc és éjjel kettő kö-
zött várjuk azokat a fi atalokat, akik szeret-
nek játszani, csocsózni, társasjátékozni vagy 
éppen csak beszélgetni egymással. Remélem, 
sokan leszünk, és egyre többet és többen ta-
lálkozunk!  GG 

Sportországi apró hokisok

A két külföldi légiós



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

� Homoktövis-lakóparkban 115 m2-es, kétszintes, 
külön életterű, 4 szobás, 2 nappalis, beépített, gépe-
sített konyhás, 3 fürdőszobás, erkélyes, cirkófűtésű la-
kás tárolóval, bútorozottan vagy anélkül tulajdonos-
tól eladó. Közlekedés kiváló, iskola, bevásárlóközpont 
a közelben. I.á.: 31,95 M Ft, tel.: 06-30 456-3137

� Nógrádon gyönyörű panorámás, faházas nyaraló 3,9 
M Ft-ért eladó. A ház szigetelt, víz bevezetve, és másfél 
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, 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 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

� Káposztásmegyer II., 36 m2-es garzon eladó tulajdo-
nostól tulajdonosnak. I.á.: 6,9 M Ft, érd.: 06-20 513-1750 

� Eladó 2,5 szoba+étkezős 71 m2-es luxuspanella-
kás Újpesten a József A. utcában. A lakáshoz tároló 
és gondozott közös, zárt udvar is tartozik. I.á.: 16,5 
M Ft, tel.: 06-30 467-7652

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

� Káposztásmegyer I., eladó III. em. 36 m2-es, 1+1 
szobás, átalakított, erkélyes, felújított lakás. Ár: 9 M 
Ft, tel.: 06-70 500-9680

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

Oktatás
� Óvodai dajka-, illetve pedagógiai és családse-
gítő vizsgára felkészítés márciustól Budapesten. 
80 000/160 000 Ft vizsgadíjjal. Részletfizetés. 
Tel.: 06-70 392-8943; 06-30 637-4083

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

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

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

� Matematikakorrepetálás minden szinten, példa 
centrikusan, kedvezményes áron úgy, hogy még a 
matekot is megkedvelheti. Tel.: 06-1 360-1657

� 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

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

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

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

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

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

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

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet min-
denfajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -sze-
relést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, har-
monikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, 
karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

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

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, 
vécék cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

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

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

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

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

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

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

Kereskedelmi egyesület OKJ 
tanfolyamokat indít Újpest 

Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

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

Friss hírek, tudnivalók: 
ujpest.hu!
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:
vérnarancs 199 Ft/kg-tól      

citrom 259 Ft/kg-tól   

narancs 159 Ft/kg-tól     

gránátalma 399 Ft/kg-tól       

szilva 299 Ft/kg-tól  

kivi 299 Ft/kg-tól     

mandarin 240 Ft/kg-tól  

alma 159 Ft/kg-tól   

karfi ol 199 Ft/kg-tól 

cékla 129 Ft/kg-tól 

zeller 249 Ft/kg-tól

fehérrépa 249 Ft/kg-tól 

sárgarépa 99 Ft/kg-tól  

fejeskáposzta 99 Ft/kg-tól  

lilakáposzta 159 Ft/kg-tól

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

kelkáposzta 159 Ft/kg-tól

burgonya 129 Ft/kg-tól

vöröshagyma 159 Ft/kg-tól

fokhagyma 699 Ft/kg-tól

hurma 159 Ft/kg-tól

 (x)

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ezúttal is egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2014. március 3-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 2014. február 6-i lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül Soósné Szabó Mária, Szente Ágnes, Szita Györgyné, Veres Jánosné olvasóinknak kedvezett a szerencse. A nyertesek az 
Újpest Márkabolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.
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Farsangi buli a Maki Játszóházban
Február 23-án, vasárnap 9-12 óra között fergeteges farsangi buli várja az 
újpesti gyerekeket egyik legkedveltebb találkozóhelyükön, a Maki Játszó-
házban, amely éppen aznap ünnepli fennállásának első évfordulóját.   

Éppen egy éve, hogy a Maki Játszóház megnyitott kapuit az egykori Kölyökpark helyén az Attila 
utca 156-158. alatt. Az évfordulót nagyszabású farsangi bulival kötik össze a tulajdonosok, amelyre 
sok meglepetéssel várják a kicsiket. Egy szelet tortát kap minden kis vendég, akiknek Tomi bohóc 
hajtogat lufi t, sőt ingyenes arcfestésen, tombolán vehetnek részt. A gyerekeket fél 11-től az Eszter-
lánc mesezenekar szórakoztatja egy interaktív koncerttel. A programra 1000 Ft a belépő. 

A Maki Játszóház az önkormányzat jótékonysági szervezete, az Újpesti Cseriti támogatójaként  
havonta fogad  és a Vadgesztenye cukrászdával együtt vendégül lát  egy csapat nehéz sorsú gyere-
ket, akik náluk ünnepelhetik szülinapjukat. 
 

Közönségtalálkozón a Hattyúdalról
Februárban Újpesten vendégeskedik a József Attila Színház. A 
teátrum plakátjaiból kiállítás nyílt az Újpest Galériában, febru-
ár 23-án, vasárnap pedig 17 órai kezdettel „Így készült a Hattyú-
dal” címmel közönségtalálkozóra várják az újpesti színházsze-
rető közönséget a Polgár Centrumba. Az Újpesti Kulturális Köz-
pont telephelyein igényelt vendégjeggyel kedvezményes belépő 
is váltható a közönségtalálkozó idején a színház előadásaira. 

A 2013/2014-es színházi évad egyik legsikeresebb bemutatója a 
Verebes István rendezésében színre vitt zenés komédia, a Hattyúdal. 
A darab külön érdekessége, hogy a színművészek nem az eredeti da-
lokat éneklik, hanem a Republic Együttes zenéi kísérik a prózai mon-
danivalót. A találkozón megannyi történet, spontán sztori hangzik el 
a színfalak mögül. Hattyúdal, másképpen, az ötlettől a bemutatóig. 
Szereplők: Kovalik Ágnes (Piroska), Nemcsák Károly (Dárdás), Rékasi 
Károly (Doktor) és a Republic basszusgitárosa Boros Csaba.

A közönségtalálkozón ingyenes a részvétel, de lehetőség van elő-
zetesen vendégjegyet igényelni, amelynek bemutatásával a helyszí-
nen kedvezményes jegyet válthatnak az érdeklődők a József Attila 
Színház előadásaira.

A vendégjegyek átvehetők az Ady Endre Művelődési Házban, az 
Ifjúsági Házban, a Lóverseny téri Közösségi Házban. 

Olvass velünk!
A Könyvjelző Olvasókör idei első 
találkozójára invitál Németh Edit 
Éva, aki folytatja az irodalmi es-
tek szervezését. Az érdekes témák 
egyúttal a törzsközönség hitvallá-
sát is jelzik: a pillanat megragadá-
sára ösztönző, rohanó világban is 
szükség van könyvre és társalgásra. 

– Amikor tavaly tavasszal Olvass ve-
lünk! mottóval létrejött a Könyvjelző 
címet viselő ingyenes olvasókör, mi, 
irodalmat kedvelő nők, közel harmin-

can bábáskodtunk felette, majd köz-
kívánatra bővítettük klubunkat, kor-
ra és nemre való megkötés nélkül. Az 
örök élmények megragadását kínál-
tuk, írógéniuszok adták a beszélgeté-
seink alapját – mondja Németh Edit 
Éva magyartanár, a kör megálmodója. 

Mint megtudtuk, ezen az úton 
folytatják a Könyvjelző Olvasókört 
és az együtt olvasás élményét. Feb-
ruár 26-án témájuk Móra Ferenc 
szegedi éveinek bemutatása lesz, 
középpontjában az Ének a búzame-
zőkről című kötettel. 

– Ezen a szerdai napon 18 óra-
kor a Polgár Centrumban találko-
zunk, várjuk az érdeklődőket. Ke-
ressék a Facebookon a Könyvjel-
ző Olvasókört! – emeli ki Németh 
Edit Éva.

Majd hozzáteszi, hogy aki továb-
bi olvasmányélményekre vágyik, 
annak a tavaly megnyílt ingyenes 
utcakönyvtárukat is ajánlja, amely 
a melegebbre váló időben, március 
1-jétől szombatonként délelőtt is-
mét a Szent István téren lesz meg-
található.  B. K.

Németh László író lánya, egy 
korábbi est vendégeként az 

Olvasókör vezetőjével


