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ÚJPESTI NAPLÓ

TOJÁSFESTŐK A MÚZEUMBAN
A Megyeri Úti Általános Isko-
la diákjai családostól éltek dr. 
Hollósi Antal meghívásával, és a 
Vajdahunyad-várban találtak új-
pesti emlékekre.     4. oldal

ÖSSZEFOGTAK PETIÉRT
A beteg Peti édesanyjával néhány 
napja költözhetett be abba az ön-
kormányzati lakásba, amelyet ön-
kéntesek: az Újpesti Cseriti és fi atal 
sportolók tettek lakhatóvá.     2. oldal

RETROMAJÁLIS 
Ismét a Semsey parkban rende-
zi meg az önkormányzat az Újpesti 
Majálist, az egész napos családi ün-
nepség gazdag programokkal várja 
az újpestieket.    16. oldal

ÉRMES BAJNOK 
Hat Európa-bajnoki címe mellé Eb-
ezüstöt szerzett lólengésben az új-
pesti olimpiai bajnok tornász, Ber-
ki Krisztián. A nagy bajnok csep-
pet sincs letörve.   13. oldal
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Újpest egy igazán sportos város. Ilyen 
szép számmal még nem látogattak ki 
résztvevők, érdeklődők, vendégek a 
főzőversennyel egybekötött Tavaszi 
Sportpartyra.     8-9. oldal

Sport és 
varázslat
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Nagyobb biztonság 
az intézményeknek
Tíz szén-monoxid-érzékelőt vehetett 
át Újpest képviseletében dr. Hollósi 
Antal országgyűlési képviselő, vala-
mint Cserna Sándor közbiztonsági 
referens a napokban. A tíz érzékelő-
ből hármat a Károlyi Sándor Kórház, 
hetet pedig Újpest Önkormányzatá-
nak Gazdasági Intézménye kapott.

A műszereket Varga Ferenc tűzoltó ezredes, a Fő-
városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezető-
je adta át huszonhárom fővárosi – nyitott égéste-

rű, gázüzemű tüzelőberendezést használó – közin-
tézménynek, és kerületenként további tíz érzékelőt 
adott át a városrészeknek. 

Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselőtől, a 
Károlyi Sándor Kórház orvos igazgatójától megtud-
tuk, három szén-monoxid-jelzőt a Károlyi Sándor 

Kórház gázkazánjai mellett helyeztek üzembe. To-
vábbi hét darabot Újpest Önkormányzatának Gaz-
dasági Intézménye kapott meg, amely a biztonság 
érdekében azokhoz a kazánokhoz telepíti a műsze-
reket, ahol azokra leginkább szükség van.

– A szén-monoxid rendkívül veszélyes, szagtalan 
gáz, a számok azt mutatják, hogy az összes mérge-
zés egynegyede Budapesten történik – hívta fel a fi -
gyelmet az orvos igazgató.

Hozzátette, a szerkezetek elemmel működnek, és 
két esetben jeleznek: ha érzékelik a gyilkos vegyüle-
tet, vagy ha merül az elem.

A nemrégiben átadott érzékelők egyenként hu-
szonötezer forintba kerülnek, azonban Varga Fe-
renc felhívta a fi gyelmet, hogy a készülékeket és a 
kéményeket évente ajánlott, illetve kell ellenőrizni. 
Budapesten idén eddig összesen negyvenöt szén-
monoxid-mérgezéshez kellett kivonulniuk a tűzol-
tóknak, a néma gyilkosként is emlegetett vegyület 
csak a fővárosban öt áldozatot követelt. M. O. A.

Szlávik Istvánné, az édes-
anya már a munkála-
tok idején jelezte: ha be-
költöztek, köszönetkép-
pen meghívja a focistákat 
uzsonnára. A múlt hé-
ten a négy fi atal sporto-
ló edzőjükkel érkezett a 
szépen megújult, vidám, 

kertre néző apró lakásba, ahol meghatottan nézték 
a végre révbe ért csonka család örömét. 

– Jó érzés volt idejönni, örültünk, hogy segíthet-
tünk Petikének! Az edzések ugyan eléggé lekötnek 

minket, de a többiekkel megbeszéltük, hogy több-
ször is visszalátogatunk ide – foglalta össze az ifjú 
futballisták érzéseit Bozsó Milán.

– A két évvel ezelőtti, igen komoly műtétet köve-
tően az orvosok azt kérték, hogy Peti számára pró-
báljak kifejezetten nyugodt kö-
rülményeket biztosítani, ame-
lyeket korábban tudtam ga-
rantálni. Nagyon hálás vagyok 
az önkormányzatnak, hogy 
mindebben segített, nem is tu-
dom elmondani, mennyit je-
lent ez nekem – mondta köny-
nyeivel küszködve az édesanya.

– A családot évek óta gon-
dozza Gyermekjóléti Közpon-
tunk. Nagyon nehéz anyagi 
és lakhatási körülmények kö-
zött éltek eddig, a nagyma-
ma otthonában. Ennek meg-
oldására kaptunk támogatást 
Újpest Önkormányzatától, a 
Cserititől és az önkéntesektől, 

akiknek segítségével az édesanya hosszú évek után 
most teljesen önálló életet tudott kezdeni a gyer-
mekével. Bízunk benne, hogy a jövőben is lesz mó-
dunk az önkormányzattal és a Cserivel együtt se-
gíteni az újpesti családoknak, hiszen a szolgálatnál 

sajnos nagyon szerények a kere-
teink ahhoz, hogy ilyen mértékű 
támogatást nyújtsunk – mondta 
Csomortány Judit Réka, a Gyer-
mekjóléti Központ vezetője.

Petike ezen a délutánon na-
gyon izgatott volt. Talán a szo-
katlanul nagy nyüzsgés, avagy a 
sok ismeretlen arc tette. Kiderült, 
hogy a barátságos, közlékeny kis-
fi ú speciális iskolába jár, ahol 
kedvenc tárgya az olvasás. Az új-
pesti önkormányzat munkatár-
sai jól tudták ezt, így ajándékcso-
maggal kedveskedtek a kisfi únak, 
benne szebbnél szebb könyvek-
kel, amelyeket Peti rögtön lapoz-
gatni kezdett.  GAZSÓ RITA

A súlyosan beteg nyolcéves Peti és 
édesanyja néhány napja költözhe-
tett be abba a lakásba, amelyet Új-
pest Önkormányzata szociális ala-
pon biztosított a családnak, felújítá-
sához pedig az Újpesti Cseriti, az ön-
kormányzat jótékonysági szerveze-
te nyújtott segítséget.  Az édesanya 
csütörtökön délután új otthonuk-
ban vendégelte meg az UTE U17 kor-
osztályú focistáit, akik korábban ön-
kéntesként csatlakoztak a lakás fes-
tési, illetve burkolási munkáihoz.

Újpest újra jelesre vizsgázott 

Összefogtak 
Petiért

A Marcinak gyűjtött kupako-
kat leadhatják az Újpesti Ma-
jálison is. Keressék az Újpest 
Márkabolt sátránál kihelye-
zett gyűjtőket.  Újpesti Cseriti
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A biztonságot 
növeli   
A forgalombiztonság növelése, az Aradi utca–
Csányi László utca kereszteződése jobb belátha-
tóságának biztosítása érdekében a Budapesti Köz-

lekedési Központtal történt egyeztetések alapján 
módosult a gépjárművel való megállás, várakozás 
lehetősége az Aradi utcában. Ennek értelmében 
az Aradi utca páros oldalán a Lorántffy Zsuzsan-
na utca és a Csányi László utca között a gépkocsik 
részére a járdára való felállás két kerékkel megen-
gedett, az erre vonatkozó jelzéseket a BKK a közel-
múltban helyeztette ki.  Polgármesteri Hivatal
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„Ha végre 
itt a nyár”
Naponként ezer forint 
kedvezményt kaphatnak 
az újpesti gyerekek a nyári 
táborok árából, amelyeket 
pályázat útján támogat az 
önkormányzat. Az Újpesti 
Vagyonkezelő üzemelteté-
sében működő velencei és 
katalinpusztai táborban 
jelentős felújítások zaj-
lanak, utóbbiban ezen a 
nyáron a Rendőr Kulturális 
és Hagyományőrző Egye-
sület szervezhet történel-
mi és fantasytáborokat, 
Velencén pedig a sport-
táborjelleg kapott erősí-
tést.

Újpest Önkormányzata pályázat út-
ján támogatja az újpesti gyerekek tá-
boroztatását, azonban a tanév során 
szervezett erdei iskolákra már nem 
vehető igénybe ilyen kedvezmény – 
mondta dr. Molnár Szabolcs alpol-
gármester. Hozzátette, a velencei és a 
katalinpusztai tábort is az Újpesti Va-
gyonkezelő (UV) Zrt. működteti, a pá-
lyázati támogatás pedig úgy vehető 
igénybe, hogy az üdülés szervezője a 
táborozó újpesti gyerekek után napon-
ként ezer forint támogatásra pályázhat.

Az UV Zrt. mindkét táborban végez 
fejlesztéseket. Velencén a sportolási 
lehetőségek bővítése keretében töb-
bek között új strandröplabdapálya, 

szabadtéri konditerem és a rosz-
szabb idő esetén menedéket nyúj-
tó nyitott szín kiépítésére kerül sor. 
Katalinpusztán is zajlanak a munkála-
tok, amelyek során a retrohangulatú 
tábor színes fantasyfaluvá alakul át. 
Utóbbi helyszínen egy civilszervezet, 
a Rendőr Kulturális és Hagyományőr-
ző Egyesület szervez programokat.

Mikó László, az egyesület titkára az 
Újpesti Naplónak elmondta: kifejezet-
ten történelmi és fantasytáborokat 
rendeznek. Az előzményekre vonat-
kozóan kiemelte: a szerepjátékos „me-
setábor” ötlete nem új keletű.

– A gyerekek ösztönszerűen szere-
tik az ilyesmit, és amikor nincs szá-

mukra szervezett foglalkozás, szin-
te azonnal elkezdenek „orvososdit”, 
„tűzoltósdit”, „katonásdit” ját-
szani. Láttuk azt is, hogy fogéko-
nyak az utóbbi években népszerű 
fantasyirodalom iránt, amelyből me-
rítve pedig kiválóan lehet tábort szer-
vezni. 

A vakáció egy olyan, előre kitalált 
kerettörténethez kapcsolódik, ame-
lyet élveznek a gyerekek, ugyanakkor 
a felnőttek is szeretik, és részt vesznek 
benne. A napi menetrend a történe-
tek szellemében pontos időbeosztású, 
az élvezeti értéket pedig növeli, hogy a 
gyerekek jelmezben lehetnek. Az egye-
sület által szervezett hat-, illetve tízna-
pos táborok a szokásos költségeknél 
alacsonyabb áron vehetők igénybe az 
újpesti gyerekek számára a nyár folya-
mán.

A táborokról érdeklődni az UV 
Zrt.-nél lehet, de bővebb információ 
elérhető az UV Zrt. honlapján, vala-
mint a www.legendakvolgye.hu web-
lapon is. Míg Katalinpusztára egyéni 
jelentkezőket is várnak a komplett tá-
bori programra, Velence inkább a cso-
portosan szervezett nyári felüdülés-
nek ad otthont.  M. O. A. 

Fotó: Vajda János
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Május 15-ig lehet visszaküldeni
Több mint ötezren töltötték ki eddig az Újpesti Párbeszéd kérdőíveit, amelyeket május 15-ig lehet postára 
adni, illetve elektronikusan kitölteni. Egyre többen válaszolnak interneten, az idei válaszadók közül jelenleg 
félezren vannak azok, akik a papírformátum helyett az ujpestiparbeszed.hu oldalon mondanak véleményt.

Az álmennyezet kialakítása zajlik a Káposz-
tásmegyeren épülő uszodában.

EGY KÉP – EGY MONDAT

Tavalyi emlék



Kereken nyolc évtizede nyitotta meg kapuit az 
első újpesti bölcsőde, és napra pontosan száz-
hatvanegy éve, április 21-én fogadott először 
gyerekeket a legelső fővárosi bölcsőde. A jeles 
évfordulókra a bölcsődék napjával emlékezett a 
hét első napján az önkormányzat az Ady Endre 
Művelődési Házban. Az eseményen Nagy István 
alpolgármester személyes példáján keresztül ér-
zékeltette, hogy szükség van erre az ellátásra. 

A jeles nap bevezető gondolatai között elhang-
zott: Újpest 2010 óta ünnepli a bölcsődék napját, 
ugyanis szinte napra pontosan százhatvanegy éve, 
1852. április 21-én nyitotta meg kapuit az első kis-
gyermekgondozó intézmény Budapesten. Újpest 
számára viszont egyéb ok is van az ünneplésre: az 
akkor önálló városban nyolcvan évvel ezelőtt nyílt 
meg az első bölcsőde.

Az eseményen részt vevő Nagy István alpolgár-
mester személyes példáján keresztül hívta fel a fi -
gyelmet, hogy a gyermeket a bölcsődére bízni szü-
lőként, nagyszülőként bizalmat jelent, és nem utol-
sósorban a gyerek számára is személyes kapcsolatot 
a gondozónőkkel.

– Újpestet 1840-ben alapították, 1907-ben lett 
város, és 1933-ban nyitott bölcsődét, ami azt jelen-
tette, hogy gyorsan létrehozták az önálló működés-
hez szükséges intézményeket, rámutatott: a bölcső-
dei intézményrendszernek nálunk tradíciója van.

Az alpolgármester kiemelte: a városvezetés ter-
mészetesnek tartotta, hogy a tavaly bevezetett 
gondozási díjat a gondozók bérfejlesztésére fordít-
sa, valamint szólt arról is, hogy idén bővül a Ho-

moktövis Bölcsőde. Bár az újpesti gondozóintéz-
mények jó állapotban vannak, az udvari játékokat 
ugyancsak idén bővítik, korszerűsítik. Ezenfelül ha-
gyományteremtő jelleggel valamennyi intézmény-
ből – nemcsak a gondozók, hanem a vezetők és a 
technikai munkatársak közül is – megválasztották 
az év dolgozóját. A díjakat az alpolgármester és Ko-
csis Ildikó, az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék In-
tézményének vezetője adta át.

Kocsis Ildikó lapunknak arról beszélt, továbbra is 
szükség van ezekre az intézményekre.

– Az anyáknak fokozatosan vissza kell térniük 
a munkaerőpiacra, a gyerekeknek pedig napi há-
rom-hat órában szükségük van kortársaik közössé-
gére, ugyanakkor a bölcsőde azért is fontos, mert 
az itt megszerzett élmények kihatnak az óvodai, is-
kolai teljesítményre is – magyarázta. – Újpesten je-
lenleg generációs váltásnak vagyunk tanúi, a het-
venes-nyolcvanas években pályára lépett gondozók 
átadják tapasztalataikat és helyüket a fi atal munka-
társaknak, emellett maguk az intézmények is szé-
pülnek, hiszen a fenntartó mindent megtesz, hogy 
a lehető legjobb feltételeket biztosítsa – tette hozzá 
Kocsis Ildikó, külön megemlítve a Homoktövis Böl-
csőde bővítését. (Bővebben: www.ujpest.hu)

 M. Orbán A.

Újpesten nyolc évtizede nyílt az első

Bölcsődék 
napja

Tojásfestők családi délelőttje 
az országgyűlési képviselővel

Miként korábban tudósítottunk róla, dr. 
Hollósi Antal még húsvét előtt hívta meg egy-
kori iskolájának mai diákjait a Vajdahunyad-
várba és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum-
ban teendő tárlatlátogatásra. Ezzel a gesztus-
sal kívánta viszonozni, hogy a gyerekek – az 
önkormányzat Találkozások programsoro-
zatához csatlakozva – tojást festettek, aján-
dékokat készítettek húsvétra az újpesti idő-
seknek, nyugdíjasotthonok lakóinak. 

A Megyeri Úti Általános Iskola diákjai családostól váltották valóra a meghívást, és április 21-én dr. 
Hollósi Antal országgyűlési képviselővel együtt emlékeztek a Vajdahunyad-várban arra, hogy Károlyi Sán-
dor gróf 115 évvel ezelőtt alapította meg az országos hálózatú Hangya Szövetkezetet. Újpest egykori bir-
tokosa, a városalapító Károlyi István gróf fi ának emlékezetét a múzeum udvarán Stróbl Alajos 1908-ban 
készült szobra is őrzi. Az évforduló apropóján Újpest országgyűlési képviselője és Hamzáné Szita Ilona 
igazgató helyezte el a szobornál a megemlékezés koszorúját, majd a múzeum állandó kiállítását tekintet-
ték meg a vendégek. A szervezésben Hladony Sándor önkormányzati képviselő nyújtott segítséget.  B. K. 

Van még teendő 
kutyapiszokügyben
Mindössze két hete, hogy elindult az újpesti 
önkormányzat „Nem Nagy Dolog” kampánya, 
de máris több százan regisztráltak az akció 
kiemelt partnereinél. Dr. Nyomárkay István, 
az Árpád Kórház melletti Bárdos Állatorvosi 
Rendelő és Állatgyógyászati Patika tulajdono-
sa a kampányról és tapasztalatairól beszélt. 

Április 8-tól Újpest-szerte állatorvosoknál, ku-
tyakozmetikáknál, állateledelboltokban elér-
hetőek a regisztrációs kártyák, amelyeknek a 
kitöltésével és leadásával ingyenes kutyapiszok-
zacskó-készletet igényelhet minden újpesti ku-
tyatulajdonos. Az elmúlt két hét alatt közel 
félezren jelezték igényüket a készletre. A legna-
gyobb számú regisztráció a Bárdos Állatorvosi 
Rendelőben és Állatgyógyászati Patikában tör-
tént.Nyomárkay István állatorvossal, a rendelő 
tulajdonosával beszélgettünk:

– Sikeres a kampány, sokan jönnek be hozzánk 
regisztrálni az utcáról is, nemcsak azok, akik ép-
pen kedvencüket hozzák vizsgálatra. Én magam is 
rendszeresen felhívom a kutyatulajdonosok fi gyel-
mét arra, hogy milyen fontos a kutyapiszok elta-
karítása a közterületről kinek-kinek saját kedven-
ce után. Sajnos a rendelőnk környékén sem szedik 
össze az ürüléket a gazdik. Bízom benne, hogy a 
„Nem Nagy Dolog” kampány hatására javul majd 
a helyzet – teszi hozzá Nyomárkay doktor.
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LESZ FOLYTATÁS
– Nagy öröm volt számunkra, hogy többen jól 
ismerték a városalapítók munkásságát, a ma is 
meglévő, általuk alapított intézményeket, köz-
tük a Károlyi Sándor Kórházat, hiszen Sándor 
grófot jobbára kórházalapítóként tartja számon 
az emlékezet. De ismeretekkel rendelkeztek ven-
dégeink a Hangya Szövetkezetről és a Lóvasút-

ról is. Az interaktív ismertető során apró aján-
dékkal jutalmaztuk a jól válaszolókat, majd egy 
tartalmas múzeumi sétára hívtuk őket. Remé-
lem, a későbbiekben is sikerül hasonló találko-
zókat szervezni, akár más iskolai közösségek-
kel is –mondta el dr. Hollósi Antal országgyűlé-
si képviselő, a Megyeri Úti Általános Iskola egy-
kori diákja.



A záróünnepségen Wintermantel 
Zsolt méltatta a múlt évben megvá-
lasztott és a most leköszönő diákpol-
gármesternek, Mári Józsefnek, a Ba-
bits Mihály Gimnázium végzős ta-
nulójának munkáját. A polgármes-
ter beszédében kiemelte, hogy a vá-
rosháza gyönyörű épületébe rendsze-
resen szerveznek óvodásoknak, de fő-
ként iskolásoknak szóló bemutató lá-
togatásokat.

– A városházán az első téglától 
kezdve az utolsó fafaragásokig szin-

te mindent újpesti iparosok készítet-
tek az újpesti polgároknak. Erre mél-
tán lehetünk büszkék – hangsúlyozta 
Wintermantel Zsolt, majd sok sikert 
kívánt a diákpolgármester-választá-
son induló csapatoknak. 

A döntőben a Csokonai Vitéz Mi-
hály 12 Évfolyamos Gimnázium 
Govimanos csapata, a Kanizsay Do-
rottya Egészségügyi Szakképző Iskola 
Kanizsaysok(k) csapata és a Babits Mi-
hály Gimnázium Botta András-csapa-
ta mérte össze programját. 

A zsűri – amelynek elnöke dr. Jásper 
András, a Diákközéletért Alapítvány 
elnöke volt, tagjai pedig Mátésné Pa-
taki Ágnes, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ, Budapest IV. Tan-
kerületének igazgatója, dr. Tahon Ró-
bert jegyző és Mári József leköszö-
nő diákpolgármester – az első helyet 
a Kanizsaysok(k)nak, a másodikat a 
Botta András-csapatnak, a harmadi-
kat a Govimanos csapatának ítélte. 

A leköszönő diákpolgármester, 
Mári József lapunknak elmondta:

– Nagyon sokat köszönhetek az el-
múlt egy évnek, mivel rengeteg köz-

szereplést vállalhattam iskolai és ön-
kormányzati rendezvényeken. Kü-
lön köszönetet kell mondanom 
Wintermantel Zsolt polgármesternek, 
aki mindig tanácsokkal látott el, segí-
tett legyűrni a lámpalázamat. Annak 
ellenére, hogy mindig szívesen gondo-
lok vissza erre az időszakra, nincsenek 
olyan terveim, hogy politikai pályá-
ra lépjek. Sokkal inkább szeretném, ha 
gazdasági vonalon érnék el sikereket.

Az új diákpolgármester, Fehér Anetta 
szívügyének tekinti, hogy Újpesten mi-
nél nagyobb legyen a tisztaság.

– Remélem, ebben a tisztségben 
sokat tudok tenni azért, hogy még 
tisztább legyen a város – mondta. – 
Szeretnék a kerületi iskoláknak több 
olyan napot is szervezni, amikor sze-
metet vagy kutyagumit gyűjtünk ösz-
sze. Fontosnak tartom a közbiztonság 
jobbá tételét is. Ennek érdekében cél-
szerűnek tartanám a diákok bevoná-
sát a polgárőrség munkájába. 

(Bővebben: www.ujpest.hu)  
 M. N. G.

Újpesti Diáknapok 2013

Fehér Anetta átvette 
a Városháza kulcsát
Az Újpesti Diáknapok 2013 zárórendezvényén megválasz-
tották április 19-én az új diákpolgármestert, Fehér Anettát, 
a Kanizsay Dorottya Gimnázium 10. osztályos tanulóját. 

 
�  Legyen tagja a Facebookon a Nem Nagy 

Dolog-közösségnek!
�  Igényeljen ingyenes kutyapiszokzacskó-készletet 

a Nem Nagy Dolog! kampány partnereinél vagy 
az Újpesti Majálison 

�  Adja le a csomagban található, kitöltött 
űrlapot az Újpesti Ajándékboltban, és legyen 
Öné az értékes nyeremények egyike.

�  Javasoljon helyszínt kutyafuttató építésére 
és kutyapiszokgyűjtő telepítésére.

�  Csatlakozzon önkéntesként kutyapiszok-
mentesítési akcióinkhoz.

� Kövesse kampányunkat.
 Részletek: ujpest.hu/nemnagydolog, 
Nem Nagy Dolog! Facebook-oldala

Találkozások 
a tavasz jegyében
Újpest fi atal arcai is felléptek az idő-
seknek szóló Találkozások programso-
rozat április 23-ai programján az Őszi 
Fény Integrált Gondozási Központ-
ban. A jókedvű, nótás délután a tavasz 
és az újjászületés jegyében zajlott.

A hónap szeszélyességére, egyben az évszakra Kányádi 
Sándor Április hónapja című verse utalt, majd hamaro-
san Újpest fi atal arcai léptek a rögtönzött színpadra a 
Tungsram utcai Sárga Rózsa Idősek Klubjának kertjé-
ben. Kozma Vanessza táncbemutatóval készült, Takács 
Márk pedig énektudását mutatta meg a közönségnek.

A fi atal fellépőket az Újpesti Magyardal és Zeneba-
rátkör tagjai követték a színpadon, László Mária saját 
versével hangolta nótára az időseket. A szórakoztató, 

nézőközönséget aktivizáló délutánra Hladony Sándor, 
Németh Edit Éva és Ozsváth Kálmán önkormányzati 
képviselők is ellátogattak, hiszen a Találkozások prog-
ramsorozatnak célja, hogy a nyugdíjasok találkozhas-
sanak a választókerületek képviselőivel.

A műsor láthatóan elnyerte a nézők tetszését. 
Ivicz Mártonné az Újpesti Naplóból értesült a térí-
tésmentesen látogatható programról, elmondása 
szerint egy kifejezetten bensőséges hangulatú dél-
utánt töltött el itt.

– Mintha egy nagy család lettünk volna – tette 
hozzá.  M. O. A.

Mint ismert, a Találkozások sorozat februárban 
indult útjára. Az első alkalom a böjt és a hús-
vét jegyében telt a Király utcában, a következő 
program témája már kifejezetten a húsvét volt, 
amikor is a Megyeri Úti Általános Iskola elsősei 
köszöntötték a Nagyszombat utcai klubban hí-
mes tojással az időseket, akiknek többek között 
dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő tartott 
rövid ismertetőt, majd vérnyomást is mért.
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Május 8-ig tart az akció, így még szűk két hé-
tig jelentkezhet, aki kutyapiszok felszedésére al-
kalmas szettet szeretne kapni. Aki nem akar le-
maradni, az keresse fel a kampány kiemelt part-
nereit, vagy regisztráljon interneten keresztül. 
A kutyapiszok felszedésére alkalmas szetteket 
Újpest-szerte huszonhárom helyszínen és az 
ujpest.hu/nemnagydolog oldalon igényelhe-
tik az újpesti bejelentett lakcímmel rendelke-
ző kutyások.  G. R.

Anetta, a diákpolgármester



A 10-es villamos
az Újpesti 
Naplóban 13. rész

Feszültség, ellenállás, 
de siker…

gyár északi oldalán a hosszú kerítéshez alig 
észrevehetően simul a Pintér József utca. Az 
irodaház körüli nagy felhajtás következté-

ben – kocsik, vendégek, jövés-menés, protokoll – 
szinte fel sem tűnik a szerény mellékutca. Kis, kö-
zepes földszintes házak, innenső oldalon a gyárhoz 
tapadva, és Pintér József nevét viseli. Följebb, a Me-
gyeri útra nyílóan, nem közvetlenül a gyár mellett 
pedig egy kis békés hangulatú tér, a legendás vezér-
igazgató, Aschner Lipót nevét. A Pintér József utcát 
szinte észre sem lehet venni, az Aschner teret ta-
lán inkább, de a közterületek népszerűségében nin-
csenek elöl.

Pedig ha ez a két ember nem az, aki, ma egészen 
más kerület lenne szívünk Újpestje, mint így! Mert 
Pintér József és Aschner Lipót döntő változást hoz-
tak a város fejlődésébe: az Izzó Újpestre költözött, 
új technika, új technológiák és új szakembergárda 

talált otthonra itt. Egyébként kettőjükről elmond-
hatjuk, hogy ők voltak a magyar elektronika törté-
netének Széchenyije és Kossuthja! 

Ugyanis mindketten más irányba igyekeztek fej-
leszteni az iparágat. Aschner, a frissen kinevezett 
kereskedelmi igazgató azt akarta, hogy építsék le 
a Pintér vezette telefon- és távírórészleget, mert a 
gyengeáramú osztálynak nem elég a felkészültsége. 
Pintér írásban válaszolt, amihez az igazgatóság ne-
vében Egger Ernő adott szakvéleményt: a gyár fenn-
tartja és fejleszti az osztályt. Aschner kettejük csa-
táját ekkor, 1908-ban elvesztette. 

Aztán az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. 
igazgatóságában, 1913-ban ott vannak. Az alapító 
Egger testvérek, Pintér József és Ascner Lipót is. Vi-
szont ellentétük Pintér haláláig (1928) fennmaradt. 

Ma az utca és a kis tér békésen megvan a nagy 
szerelem, a gyár szomszédságában. Igaz, nem köz-
vetlenül egymás mellett… 

A Fóti útnál a 10-es és a 3-as villamos befejez-
te közös pályáját, elváltak útjaik. A 3-as bekanyaro-
dott a visszafordító hurokba, ott megfordult, és in-
dult vissza a Nyugatiba. A 10-es még ment tovább a 
Váci úton, a Megyeri csárdáig.

Előbb azonban szembe találta magát a nagyjából 
a Fóti út sarkán állónak tekinthető Újpesti Cérna-
gyárral, amely az Izzóhoz képest nem tűnt nagynak, 
de tekintélye volt, sőt, amikor kezdődtek a közpon-
tok gyártelepítései, akkor a Cérna is csinált vidéki 
részleget, például Szabolcs-Szatmár megyében is. 

A Fóti út torkolatától, ha nagyon akartuk, jó da-
rabot láthattunk a széles, négysávos útból, egészen 
a bukkanóig. A Megyeri út kereszteződését, balra 
az Ipariskolával, és sejtve, tudva, hogy nem messze 
nyugszanak azok, akik a békéjüket Megyeren talál-
ták meg. Művészek, közemberek, frontharcosok, for-
radalmárok és sok-sok újpesti, akinek itt volt a haza 
közepe! Jobbról a stadion ígéri magát, a lila harcosok 
örök arénája. Fenn „a tetőn” pedig a Kutatók, az Iz-
zóval rokon távközlési, majd később a híradás-tech-
nikai kutatóintézet (TKI, HIKI), átszervezésekkel, ide-
oda csatolásokkal. De az már másik sztori lenne.

 RÉTI JÁNOS, a www.tizesvillamos.hu szerzője

A gyár híres 
plakátjainak 

egyike

– Hogyan ajánlaná a darabot a nézőknek?
– A Turay Ida Színház legújabb színrevitele egy ízig-
vérig mai darab, amely egy mai családról szól. Na, 
nem teljesen, mert egy-két csavar azért van ben-
ne. Valahol a kisváros szélén üresen áll egy ház. De 
csak látszólag, mert a falak valójában két öreg szel-
lemet tartanak fogságban: a második világháborús 
katonát, akit éppen ebben a házban ért bombata-
lálat, és az öregasszonyt, aki a ház magányos lakó-
jaként hosszú évekig tűrte a bolondos szellem ren-
detlenkedését. A házba váratlanul új lakók költöz-
nek, majd egy különös látogató is érkezik, és egyet-
len éjszaka alatt a legmélyebb titkok is kibomlanak. 
Az események a szellemek és az élők síkján párhu-
zamosan futnak, olykor alaposan összegabalyod-
nak. S ez az önmagában is komikus helyzet szám-
talan félreértésre szolgáltat okot, biztosítva a néző 
számára az önfeledt kacagást.

– Minek a megvalósítása okozta a legnagyobb ne-
hézséget a darabban?

– Topolcsányi Laura, aki nemcsak a darab írója, 
hanem egyik szereplője is, jól megizzasztott. A sze-
repemben nincs egy perc sem, ami ne lenne nehéz, 
ez egy nagyon strapás mű. Ennek ellenére kárpótol-
nak a kollégák, akikkel öröm együtt játszani. A főbb 
szerepekben Bregyán Péter, Bozsó József, Détár Eni-
kő, Nyírő Bea és Nagy Gábor látható. A kísértetko-
média rendezője pedig Böhm György, akivel már na-
gyon sok darabot vittünk együtt színre.

– Milyen más darabokban láthatják az érdeklődők?
– A Karinthy Színházban az Egyenlőség című víg-

játékban, a József Attila Színházban a Hajmeresztő 
és A Doktor úr című darabban lépek fel. Ezenkívül 
rendszeresen szinkronizálok.

– Hogyan bírja ezt a húszéveseket is meghazud-
toló tempót?

– Életvitelemből adódóan, mivel a családom 
tagjai külföldön élnek, úgy osztom be az időmet, 
ahogy az elfoglaltságaim engedik. Például a mostani 
főpróba hetében nemegyszer elővettem a hűtőm-
ből az ilyen alkalmakra előre megfőzött ebédet, és 
csak felmelegítettem.

– Egy olyan gazdag életútból, mint az öné, kima-
radt-e valami?

– Sok minden. Például soha nem játszottam 
Shakespeare-darabban. De az elmaradt szerepekért 
kárpótoltak azok, amelyeket eljátszhattam. Min-
dig megtaláltam az adott szerepben azt az örömöt, 
amiért érdemes színházat csinálni. NGI

A

6 K u l t ú r a

Kísértetkomédia az Újpest Színházban

Pásztor Erzsi bolondos szellemet alakít
Topolcsányi Laura Szellem a spájzban című darabjának bemutatója május 
4-én lesz az Ady Endre Művelődési Házban. Az Újpest Színház kísértetkomé-
diájának egyik főszereplőjét, Pásztor Erzsi Kossuth- és Jászai Mari-díjas érde-
mes művészt, Újpest díszpolgárát a főpróba szünetében kérdeztük.



Egészségnap a Fit Forma 
Stúdió Újpestben

Egy nap 
nőkről 
nőknek 

Május 4-én, szombaton 10 órától 
ingyenes egészségnapot szervez a 
Fit Forma Stúdió, elsősorban höl-
gyek részére. A rendezvény szerve-
zői szeretnék mindazokat a lehető-
ségeket megmutatni, amelyekkel 
betegségeket tud megelőzni, avagy 
karbantartani magát egy nő, akár 
bizonyos koron túl is.

Az egész napos, délelőtt 10-től dél-
után 16 óráig tartó, ingyenes egész-
ségnapon a hölgyek kifejezetten pre-
ventív, megelőző mozgásformákkal 
ismerkedhetnek, mint a gerinctor-
na, a nyújtás-lazítás, a pilates vagy a 
BodyART. Ezekbe bárki bekapcsolód-
hat, ki tudja próbálni. 

– Komoly szakmai előadások vár-
ják vendégeinket az illóolajokról, 
Schüssler-sókról, homeopátiáról, házi 
praktikákról, a női problémák lel-
ki okairól, a (nem) mindennapi nő-
ről, amelyeket követően a résztvevők 
személyesen konzultálhatnak a szak-
emberekkel.  A házi praktikákról szó-
ló előadáson bevásárlólistát is kap-
nak a résztvevők, amelyet érdemes a 
házi gyógymódokhoz, pakolásokhoz 

beszerezni. Lá-
togatóink a nap 
folyamán a váll-, 
hát- és nyakmasz-
százst is kipró-
bálhatják – me-
sél az egészség-
nap részleteiről 

dr. Csomai Zita orvos-természetgyó-
gyász, életmód-tanácsadó és terape-
uta, a Fit Forma Stúdió Újpest tulaj-
donosa. 

A stúdió különböző helyszínein 
egész napos, színes, szabadtéri vásár 
egészíti ki a programot, ahol az egész-
séges életmódhoz kapcsolódó külön-
böző termékek, szolgáltatások mutat-
koznak be. 

– Látogatóink megismerhetnek és 
vásárolhatnak bioélelmiszereket, kris-
tály ékszereket, házi szappanokat, lesz 
itt antioxidáns-mérés, látványkoz-
metika, bőr-, hajtípusokkal kapcsola-
tos tanácsadás, enni-innivaló kósto-
lók. Az egész nap rólunk, nőkről nők-
nek szól, tehát várunk minden egész-
séges életre vágyó, szépülni óhajtó új-
pesti hölgyet! (x)
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– Egy cukrászdának nincs annál jobb 
reklám, mint ha megkóstolják az itt 
készülő édességeket. Azt vallom, 
hosszú távra kell tervezni, és folya-
matosan minőségi termékekkel elő-
rukkolni. Mi ehhez tartjuk magun-
kat. Csokoládés készítményeinket 
például belga csokoládéból készítjük, 
kizárólag friss tejszínt, gyümölcsöt 
alkalmazunk. Színezék, aroma ná-
lunk kizárva – mondja Barabás Csil-
la, a cukrászda tulajdonosa, aki ezút-
tal május 8-ára (is) készül. – Kedves 
cukrászkollégám keresett meg az öt-
lettel: csatlakozzon az Édes-Gyömbér 
cukrászda is a május 8-án tartandó 
fagyinaphoz. Mintegy a torkos csü-
törtök mintájára megrendezendő 

fagyinapon az akcióhoz csatlakozó 
cukrászdák mindegyike 50 százalékos 
engedményt ad a fagylaltok árából. 
Nem volt kérdés, hogy benevezünk 
– mondja Barabás Csilla. – Kizárólag 
főzött fagylalt készül cukrászdánk-
ban. A tavalyi újpesti fagyiversenyen 
például az Édes-Gyömbér citrom-
fagylaltjának ítélték oda az ítészek az 
Újpest Legjobb Fagyija címet. Negy-
venféle fagylalt készül nálunk, iga-
zán nehéz kiemelni egyet is, minden-
ki megtalálhatja kedvenc ízét. Még-
is ajánlom a két közkedvelt édesség 
ízvilágát kínáló Rákóczi-túrós és a 
somlói galuska fagylaltokat, amelyek 
saját, különleges receptünk alapján 
készülnek – hangzik az ajánlás. – Tu-

dás, szakmaszeretet, a vásárlóktól ér-
kező vélemények ismerete egyaránt 
szükségesek ahhoz, hogy egy cukrász-
da látogatott legyen. S még valami. 
Megtapasztaltam az elmúlt napok-
ban „a jó bornak is kell a cégér” igaz-
ságát: az Újpesti Napló múlt heti lap-
számában megjelent cikk és a kupon 
megtette hatását. Szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik így is segí-
tik az újpesti vállalkozókat, és útjára 
indították az Újpesti Sajtó az Újpes-
ti Szolgáltatókért sorozatot. Cukrász-
dánknak megnőtt a látogatottsága s 
az ismertsége is. Várjuk az olvasókat!
 (x)

Az újpestieknek a szolgáltatásainkból, 
-25% kedvezményt biztosítunk  

2013. június 30-ig 
a kupon felmutatása után.

Az újpestieknek a szolgáltatásainkból, 
-10% kedvezményt biztosítunk 

a kupon felmutatása után.





ÚJPESTI SAJTÓ AZ
ÚJPESTI SZOLGÁLTATÓKÉRT

ÚJPESTI SAJTÓ AZ
ÚJPESTI SZOLGÁLTATÓKÉRT

A fagyi napján 50 százalékos 
kedvezménnyel ismerkedhetünk 

Hideg nyalánkságok 
május 8-án (is)
A Galopp utca 2. szám alatti hangulatos Édes-Gyömbér cuk-
rászdát hamar megismerték és megszerették a helybéliek.  

A ballagók és család-
tagjaik finom édes 

és sós süteményeket,
 alkalmi tortákat 

rendelhetnek 
az Édes-Gyömbér 

cukrászdában



korábbi rendezvényekhez 
hasonlóan volt itt minden, 
mint a vurstliban: főzőver-

seny, látványos sportbemutatók, vér-
re menő focimeccsek, erő- és ügyes-
ségfelmérő próbák és rengeteg más, 

ami egy Sportpartyn elképzelhető. A 
főzőversenyen közel negyven csapat 
próbálta elkészíteni – természetesen 
titkos receptjeik alapján – a legfi no-
mabb székelykáposztát. Pattogott a 
tűz, rotyogott a bográcsban az étek, 

és ne hallgassuk el, lecsúszott a gigá-
kon néhány pohár fi nom nedű is. Per-
sze ez érthető, hiszen főzni száraz to-
rokkal szinte képtelenség! Aki nem 
főzött, sportolt. Pattogott a labda a 
fl oorballpályán is, a tollasozókat pe-

dig csak a szikrázó napsütés zavarta, 
ha zavarta egyáltalán.

Horváth Csaba két fi ával érkezett a 
partira. 

– Zuglóból ruccantunk át ide Új-
pestre, és el kell mondanom, na-
gyon jó, hogy rábeszéltek a srácok a 
bulira – újságolta a papa. – Patrik és 
Szebasztián taekwondózik, és az új-
pesti honlapról tudták meg, hogy lesz 
bemutató. 

– Jó, hogy eljöttünk – mondta Patrik. 
– A bemutató nagyon izgalmas volt, de 
nekem, remélem, a papa nem hallja, 
most a falmászás tetszett a legjobban.

Újpest arcai sem unatkoztak a Tá-
bor utcában. Bőszen osztogatták az 
önkormányzati rendezvényekre szóló 
programajánlókat, mi több, egy-egy 

Ezrek főztek és sportoltak 
a Tábor utcai Tavaszi Sportpartyn 
Már a reggeli órákban sűrű sorokban érkeztek április 20-án a sportot és a hasukat ked-
velő újpestiek a Tábor utcai sporttelepre. Az önkormányzat invitált egy kis testmozgás-
ra aprókat és nagyobbakat, fi úkat és lányokat egyaránt. Talán a kedvező időjárás okozta, 
vagy inkább a tény, hogy Újpest egy igazán sportos város, mindenesetre ilyen szép szám-
mal még nem látogattak ki résztvevők, érdeklődők, vendégek a Tavaszi Sportpartyra.

A

8 S p o r t p a r t y

A Piaci Fiúk csapata nyerte 
a kispályás labdarúgást

A falmászásnak nagy sikere volt

Gumiasztal lélegzetelállító bemutatóval

A csocsó a lányokat is lekötötte

A JamLand csinos táncosai fellépésre várva

Sportos Újpest-arcok



Újpesti 
Horgászverseny

Csömöri tó

 2013. május 4., 6 órától
szombat

Nevezés az 
Újpesti Polgármesteri 

Hivatal Főpénztárában!
Befi zetési időpontok:

április 30-ig, a pénztár nyitvatartási ideje alatt 
(H: 14.00 – 17.00; SZ: 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00; P: 9.00 – 12.00)

(1041 Budapest, István út 14., I. em. 50.)
Nevezési díj: 1500 Ft/fő

+47° 3
2’

 58 N, +19° 11’ 45 E

GPS

Értékes 
díjak

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Részletek: 

ujpest.hu/horgaszverseny

Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál

Május 11-én rajtol a tavaszi forduló 
Újpest Önkormányzata, vala-
mint a Káposztásmegyeri Tele-
pülésrészi Önkormányzat má-
jus 11-én 9–13 óra között ren-

dezi meg a hagyományos Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál első for-
dulóját, amelyet szeptember 28-án második forduló is követ. Helyszín: 
Káposztásmegyer, Farkaserdő és környéke. 

Nevezés: A tavaszi versenyre előzetesen nevezni lehet a Polgármesteri Hivatal Ifjúsá-
gi, Sport-, Művelődési és Oktatási Osztályán (IV., István út 14., I. e. 34.) április 29-e hét-
főtől május 6-a hétfőig az alábbi időpontokban: hétfőn 9-től 17.30-ig, kedden és csü-
törtökön 9-től 16 óráig, pénteken 9-től 12 óráig. A verseny napján a helyszínen mind-
három versenyszámra 8 órától az adott versenyszám indításáig lehet még nevezni. 

Nevezési díj: az előzetes nevezésnél 500 Ft/fő, a helyszíni jelentkezésnél 1000 Ft/
fő versenyszámonként. Minifutásrajt: 9 órakor, táv 1,6 km. Maxifutásrajt: 10 
óra, 15 perckor, táv 3 km. Kerékpározásrajt: 11 óra, 15 perckor, táv 8,6 km. Rajt: 
Óceánárok utca (Óceánárok Óvoda előtti útszakasz) 

Cél: Farkaserdő utcában (Babits Mihály Gimnázium melletti útszakasz)
A díjakat átadja Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere, valamint dr. 

Dabous Fayez elöljáró. Fődíj egy gyermek-, illetve egy felnőtt-MTB-kerékpár.
A 2013. évi két eseményen a legnagyobb létszámmal részt vevő újpesti oktatá-

si intézmények – az óvodai és iskolai gyermeklétszámhoz viszonyított arányban 
– sportszervásárlási támogatásban részesülnek. A részletes versenykiírás megte-
kinthető a www.ujpest.hu honlapon. További információ: Polgármesteri Hivatal If-
júsági, Sport-, Művelődési és Oktatási Osztály  231-3101/ 116, 118-as telefon.

riportot is készített a két apróbb 
arc, Vanessza és Márk. Kimondottan 
ügyesen, szép magyarsággal tették 
fel kérdéseiket a kiszemelt riportala-
nyoknak. 

Idén sem maradt el az UTE torna-
szakosztályának, valamint a gumi-
asztalosoknak a bemutatója. A gye-
rekek bizonyították, nem hiába jár-
nak edzésre, hol kecsesen, egyszer-
re mutatták be a gyakorlatokat, hol 
pedig nyaktörő, lélegzetelállító pro-
dukcióval rukkoltak elő. 

– Tavaly is láttam a tévében az 
izgalmas összefoglalót, és már ak-
kor elhatároztam, idén kijövök a pá-
lyára – mondta Tóthné Éva. – Idén 
olvastam az Újpest Naplóban a 
Sportpartyról, gondoltam, mi ba-

jom lehet, ha mozgok egy kicsit. Sok 
mindent kipróbáltam, nekem a tol-
laslabda és a röplabda tetszett a leg-
jobban. Jövök jövőre is!

Újpest harmadik arca, Tátrai Adri-
enn ezúttal nem sportolt, viszont na-
gyon csinos volt. Persze, a televízió-
nak ő sem tudott ellenállni, a riport 
után kipróbálta a tornászok szőnye-
gét. Egy-két jól sikerült bukfenccel 
lepte meg a nagyérdeműt.

– Legközelebb én is beöltözök – 
mondta. – Olyan jó látni, hogy ilyen 
sokan sportolnak, és ennyien érzik 
jól magukat a rendezvényen. Ígérem, 
a következő Sportpartyn az elsők 
között leszek, akik kipróbálják ma-
gukat a pályán vagy éppen a gumi-
asztalon. GERGELY GÁBOR
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Küzdősport bemutató

Székelykáposzta főtt a bográcsokban 



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 
május 3-án, pénteken 16-tól 17 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda (1042 Bp., 
Árpád út 56.). Bejelentkezés: H–P 11-től 
18 óráig a 369-0905-ös telefonszámon.
 A Fidesz Újpesti Szervezete

Kiss Péter országgyűlési képviselő fogadó-
órát tart április 30-án, kedden 13 órától. 
Bejelentkezés, vagy más időpont megbe-
szélése a 441-5555-ös telefonszámon.
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

Tisztelt Újpestiek!
A Fidesz március 16-án megkezd-
te aláírásgyűjtő akcióját a rezsi-

csökkentés megvédése érdekében. Az újpes-
ti Fidesz-irodában az alábbi időpontokban 
tölthetik ki az íveket: Hétfőtől péntekig 
11.00–18.00 Helyszín: 1042 Budapest, 
Árpád út 56. Tel.: 369-0905

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők május 6-án, hét-
főn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvise-

lők május 6-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-0905. 
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati 
képviselők május 13-án, hétfőn 17-től 18 
óráig; Bartók Béla önkormányzati képviselő 
május 14-én, kedden 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. 
Tel.: 369-0905. Dr. Szabó Béla önkormány-
zati képviselő május 27-én, hétfőn 18-tól 
19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., 
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 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

www.ujpestijobbik.hu

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

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő (LMP), fenntartható fejlődési 
tanácsnok fogadóórája minden szerdán 
18–19 óra között, vagy előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Újpesti LMP-iroda: 1041 
Budapest, István út 22. Tel.: 06-20 390-0566. 
E-mail: ujpest@lehetmas.hu. Honlap: 
ujpest.lehetmas.hu, Facebook.com/LMPujpest

JÓTÉKONYSÁGI GYŰJTÉS
Az MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri Szervezetének Nőtagoza-

ta jótékonysági akciót indít gyermekek 
számára. Nagy segítséget jelentene néhány 
darab felajánlott játék, könyvkiadvány is. 
Kérjük, adományait 2013. május 2. (csü-
törtök) és május 9. (csütörtök) között, 14 
és 16 óra között hozza el a 1046 Budapest, 
Nádor utca 1. szám alá. Bízunk benne, 
hogy ez a kezdeményezés is sikerrel zárul!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselő 
előzetes, telefonon történt egyeztetés 

alapján – a 06-20 518-7830-as telefonszá-
mon – bármikor; Belán Beatrix önkor-
mányzati képviselő előzetes, telefonon 
történt egyeztetés alapján – a 369-4205-ös 
telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig 
hívható – bármikor; Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselő minden hónap első 
hétfőjén 17-től 18 óráig az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első szerdáján 17 órá-
tól tart fogadóórát a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban 
(1046 Budapest, Bőrfestő u. 5–9.).
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

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

zati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló 
u. 42–44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 

P Á R T H Í R E K

10 M o z a i k

Újpestért 
Egyesület

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

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� Az én természetem. Fotókiállítás 2013. 
A Föld napja rendezvénysorozat alkalmá-
ból. Megtekinthető április 28-ig minden-
nap 9–18 óra között. Ifjúsági Ház
� Angol akvarell magyar ecsettel. 
Képzőművészeti kiállítás. Megnyitó: április 
25., 18 óra. Megtekinthető: május 12-ig. 
Újpest Galéria 
� Művész-tanárok képző- és iparművé-
szeti kiállítása. Megnyitó: április 25., 17 óra. 
Látogatható: május 20-ig. Károlyi Galéria, 
Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium
� Szellemország fővárosa Pripjaty. Várai 
Mihály fotóriporternek, az Újpesti Napló 
fotósának kiállítása. Megnyitó: április 26-án 
18 órakor. Megtekinthető május 22-ig min-
dennap 9-től 18 óráig. Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház
� A négyszögletű kerek erdőben jártam. 
A legszebb illusztrációk Lázár Ervin meséi-
hez. Megnyitó: április 26., 16.30. 

Megtekinthető május 13-ig mindennap 
9–18 óra között. Ifjúsági Ház, Új Galéria
� Variációk egy fekete zongorára, Liszt 
Ferenc emlékére. A zene és a fotóművé-
szet kapcsolata Liszt Ferenc születésének 
200. évfordulójára. A MAOE fotóművészeti 
tagozatának kiállítása. Megnyitja: Tóth 
József (Füles) fotóművész április 29-én, 18 
órakor. Megtekinthető május 22-ig min-
dennap 9–18 óra között. Ifjúsági Ház, Új 
Galéria
� Csoportos látogatás az Újpest Galéria 
termeiben. Bejelentkezés: Gelléri István. 
Tel.: 379-3114, gelleri.istvan@ujkk.hu
� One moment in time a parasportban. 
Szalmás Péter fotókiállítása az Aquaworld 
élményfürdőben.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
� Két évezred között – fejezetek Újpest 
történetéből. Újpesti Helytörténeti 
Gyűjtemény. Vasárnap és hétfőn zárva.

HETI PROGRAMNAPTÁR
Április 25., csütörtök
FELNŐTTKÉPZÉS
� 15.00–19.00: Felnőttképzési Tanácsadó 
Szolgálat. Ady Endre Művelődési Ház 

Április 26., péntek
ZENE
� 18.00: Örömzene. Házigazda: Szigorúan 
Ellenőrzött Tanulók zenekar. Vendég: Bakos 
István és barátai, közben jam session. Ifjúsági Ház

Április 27., szombat
GYERMEKKONCERT
� 10.00: Almamánia Káposztásmegyeren! 
Az Alma együttes gyermekkoncertje. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

Április 28., vasárnap
ZENE, TÁNC
� 17.00–21.30: Hétvégi randevú. Ady 
Endre Művelődési Ház

ELŐZETES
� Május 4., 11 óra: Színjátszásról, kicsit más-
képp. Az Őze Lajos Művészeti Iskola újpesti cso-

portjainak nyílt órája az Ady Endre Művelődési 
Házban. Térítésmetes belépők  igényelhetők.

MESEJÁTÉK ÚJPEST-SZELETTEL
� Május 5., 10.30: Balogh Sándor: Brémai 
rézfúvósok. Zenés mesejáték a Grimm-
történet alapján. A MÁV Szimfonikus 
Zenekar közreműködésével. Zenei kalando-
zás 6–12 éves gyermekeknek. Támogatók: 
Újpest Önkormányzata és a Vadgesztenye 
cukrászda. Minden látogató vendég egy 
Újpest-szeletre! Ady Endre Művelődési Ház

Összeállításunk nem tartalmazza a 
teljes kínálatot. A műsorváltoztatás 
jogát az intézmények fenntartják. 
Kérjük, érdeklődjön a helyszíneken is!

„CENTENÁRIUM AZ ÖKUMENÉ 
JEGYÉBEN”. Emlékkonferencia 
Sándor István szalézi vértanú szerze-
tes és Gyökössy Endre lelkész tisztele-
tére. 2013. május 4., 10 óra, az újpesti 
Városháza dísztermében. Szervezők: 
Észak-pesti IKSZ, Újpesti Fidelitas. A 
részvétel térítésmentes.  

Már 12 900-an kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                  oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 

Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, amely szintén tetszésre 
méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.



Az ünnepélyes díjátadón dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester köszöntőjé-
ben elismerően szólt arról, hogy a pá-
lyázatot határon belül és határon kí-
vül élő alkotók is szép számmal meg-
tisztelték. Kiemelte az újpesti könyv-
tár és az ott dolgozók szerepét a he-
lyi kultúra közvetítésében, majd ar-
ról szólt, hogy „az önkormányzat sze-

rény anyagiakkal és a pályázat propa-
gálásával örömmel állt a kezdeménye-
zés mellé”. Az alpolgármester a pá-
lyázók mellett köszönetét fejezte ki a 
zsűrinek – amelynek elnöke Czigány 
György költő, tagjai Baán Tibor kriti-
kus és Benke László költő voltak – az 
alapos munkáért, ami 255 pályamű 
értékelését jelentette.

Czigány György kiemelte: „A pálya-
művek többsége arról tanúskodott, 
hogy a valóság igazabbá vált, vagyis a 
hétköznapi érzelmek irodalmi szintre 
emelkedtek.” A költő még elmond-
ta, hogy számtalan „erős” anyag, vers, 
próza, szociográfi a és jegyzet érke-
zett, ami kötetért kiált.

Benke László, a Hétkrajcár Ki-
adó vezetője megígérni nem tud-
ta, hogy egy antológiát is megjelen-
tet a pályaművekből, de annyit bi-
zonyossá tett, hogy mindent meg-
tesz a nyomtatott változat kiadásá-
ért, majd felfedte a jeligés pályázat 
pályázóinak és első helyezettjeinek 
kilétét: dr. Dunai József, Partmann 
Tibor, Pongrácz Ágnes, Réb Teré-
zia, Skobrák Máté, Balikó Lajosné, 
Szaszkó Gabriella, Legaza Antal és 
dr. Pruzsinszky Sándor.  NGI
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Toleranciapályázat 
255 művel 

A valóság 
igazabbá vált 
A Király utcai könyvtárban 
április 19-én megtartott, 
„Tolerancia” címmel – az 
önkormányzat támogatá-
sával – meghirdetett iro-
dalmi pályázat eredmény-
hirdetésén kilenc első dí-
jat és huszonnégy elismerő 
oklevelet osztott ki a neves 
irodalmárokból álló zsűri.

Az egyik első helyezett, Szaszkó Gabriella lapunknak elmondta, hogy idén végez az egyete-
men, ahol pszichológiát tanul, s pályájából eredően a tolerancia témaköre nem áll messze 
tőle, írásainak gyakori témája. A pályázatra egy olyan fantasynovellát adott be, amely egy 
fordított világot dolgoz fel, ahol a homoszexualitás a normális, és a heteroszexualitás az ül-
dözött. Ebben a világban mutatja be egy heteroszexuális pár szerelmét és a külvilággal foly-
tatott élet-halál küzdelmét. 

A hiphoptól 
a hastáncig
Az Éva Funky Hip-Hop 
Fitness többféle mozgásle-
hetőséget oktat magas fo-
kon, immár tizenhat éve 
Újpesten, hároméves kor-
tól minden korosztálynak. 
Nyílt napjaikon most min-
denki bepillanthat az új 
helyen folyó munkába.

Az Éva Funky Hip-Hop Fitness táncis-
kola 1997-ben jött létre, és 2002 janu-
árjától vált sportegyesületté. Az isko-
la hosszú évekig Káposztásmegyeren 
működött, néhány hete költözött át 
az Újpest-központban található Ke-
mény Gusztáv utcába. A gyermeke-
ket hiphop-, moderntánc-oktatás, 
valamint trambulinsport kid foglal-
kozás várja, míg a felnőttek dance-
training-, zumba- és hastáncórákon 

vehetnek részt. A jelentkezőket élet-
kor és tudásszint szerint osztják cso-
portokra, a kezdőtől egészen a ver-
senyzőkig.

– Jelenleg hat csoport működik, 
ebből három rendszeresen verse-
nyez több külföldi szövetségnél. Csa-
pataink többszörös magyar bajno-
kok, Európa- és világbajnoki cím vi-
selői – tudjuk meg Szűcs Évától, az 
Éva Funky Hip-Hop Fitness vezetőjé-
től. – Saját szervezésű táncversenyün-
ket Ritmuscsapatok Országos Tánc-
versenye címmel nyolc éve rendez-
zük meg. Nyáron tánctáborokba vár-
juk Balatonszemesen a fi atalokat, va-
lamint újpesti tánciskolánkba napkö-

zis, bejárós táborokat szervezünk szá-
mukra. Komoly fejlődést mutató ta-
nítványainknak rendszeres fellépési, 
versenyzési lehetőségeket biztosítunk. 
Évente kétszer megrendezett táncgá-
lánkon az Éva Funky Hip-Hop Fitness 
valamennyi tanítványa bemutatja tu-
dását – mesél a programlehetőségek-
ről a tánciskola vezetője. – Foglalkozá-
saink heti kétszer egy-két órában vár-
ják a táncos lábú gyerekeket. A hoz-
zánk jelentkező testvéreknek külön 
kedvezményt biztosítunk a térítési díj-
ból. A tánciskola órarendje úgy lett 
összeállítva, hogy szinte bármikor, akár 
év közben is csatlakozhat hozzánk, aki 
kedvet kap – mondja Szűcs Éva.

Akit érdekel a tánciskolában fo-
lyó munka, 26-án, pénteken, illetve 
rá egy hétre, 3-án szintén ez alkalom-
mal bepillanthat a kulisszák mögé, 
sőt ingyen kipróbálhatja a különbö-
ző foglalkozásokat. (x)

(evafunkyse.freewb.hu)

Az újpestieknek -20 % kedvezményt 
kínálunk az egyhavi bérlet árából 

a kupon felmutatása után. 

ÚJPESTI SAJTÓ AZ
ÚJPESTI SZOLGÁLTATÓKÉRT



„…a hétköznapi érzelmek irodalmi 
szintre emelkedtek” – mondta Czigány György



int ismert, a Kronodrog drogprevenciós 
program az Újpesti Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum szakmai támogatásá-

val öt éve zajlik Újpest középiskoláiban, amelyek 
közül négy intézmény vett részt az idén. Dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester rámutatott: a program ki-

fejezetten középiskolásoknak szól, hiszen ők a legin-
kább érintett korosztály.

– Az aktív és passzív elemeket felvonultató program 
célja a fi gyelemfelhívás. A prevenciónak az iskolákban 
rendezett vándorkiállítás, poszterek, megelőző előadá-
sok és a csapatok közötti vetélkedő egyaránt része. 

A záró vetélkedőn négy intézmény 12 tagú csa-
patai mérkőztek meg egymással. Az első helyet a 
Berzeviczy csapata szerezte meg, a Kanizsay Doroty-
tya Egészségügyi Szakképző Iskola tanulói a máso-
dik, az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakkö-
zépiskola diákjai a harmadik, míg a csokonaisok a 
negyedik helyen végeztek. Valamennyi induló csa-
pat sportszereket kapott az önkormányzattól, a dí-
jakat dr. Molnár Szabolcs alpolgármester adta át.

Dr. Molnár Szabolcs szerint az újpesti középisko-
lák jól szerepelnek, bár a programmal azokba az in-
tézményekbe is érdemes visszatérni, ahol már isme-
rik azt. Az elmúlt négy évben valamennyi újpesti kö-
zépiskola összesen több mint hatezer tanulója részt 
vett az interaktív drogprevencióban. M. O. A.

Sportszerek a legjobbaknak
Sporteszközökkel jutalmazták az immár ötödik Kronodrog vetélkedőn részt 
vevő iskolai csapatokat. A prevenciós vándorkiállítás poszterek, előadások 
formájában hívta fel a kábítószerek veszélyeire a gimnazisták fi gyelmét, akik 
megszerzett ismereteikről vetélkedőn adhattak számot.

M

Az első helyen végző Berzeviczy Gergely Két 
Tanítási Nyelvű Közgazdasági 

Szakközépiskola csapatának dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester gratuláltA kábítószerek veszélyeire vetélkedő segítségével is felhívták a figyelmet

Háromszáz éves 
sport Újpesten
A darts háromszáz éves hagyomá-
nyokra visszatekintő sport. A Smile 
Darts Club 2011 őszén nyitotta meg 
kapuit Újpesten, a Halassy Olivér 
Sportközpontban. A sportklub május 
18–19-én kétnapos dartsversennyel 
köszönti a nyarat.

– Húsz éve oktatok dartsot. Ez kortalan sport, ame-
lyet bárki, bármikor elkezdhet. Tanítok fi atalt, idő-
set, hölgyet, urat és gyermeket is a sport szépségeire, 
rejtelmeire, az alapfoktól egészen a profi  versenyzői 
szintig. A darts egyre népszerűbb sport Magyaror-
szágon is. Kedvelik, hiszen nagyon olcsó bármilyen 
más kikapcsolódáshoz, sporthoz képest, ugyan-
is mindössze egy jó tábla és maga a dart szüksé-
ges hozzá, amit dobálunk. Másrészt azért is szere-
tik, mivel gyors eredményt kínál. Az esélyek hason-
lóak: fi atalok és idősek, hölgyek és urak egyformán 
jó játékossá-versenyzővé válhatnak. Sok amatőr ta-
nítványom dönt úgy menet közben, hogy a kezdő-

szint után kipróbálná magát versenyzőként is – me-
sél a sport rejtelmeiről a Smile Darts Club vezető-
je, Tar Béla.

A darts nemcsak kellemes időtöltés, de növe-
li a koncentrációs és a fi zikai állóképességet, a biz-
tos siker pedig önbizalom-növelő hatású. Egy olyan 
sport, amelynél a legkevésbé számítanak a külső 
adottságok. 

– A Smile Darts Club másfél éve működik Új-
pesten, ma már klubtagságunk fele helyiekből áll. 
Több amatőr versenyt is rendezünk, így az elmúlt 
hónapban kettőt is. Május 18–19-én kétnapos 
dartshétvégét szervezünk a Halassy Olivér Sport-

központ nagytermében. A szombati napon kimon-
dottan amatőrök versenyezhetnek, fi úk, lányok, 
gyerekek, három korcsoportban. Vasárnap a profi -
ké a terep, akiket Nyárköszöntő Dartsversenyre vá-
runk – tette hozzá a dartsoktató. (x)

ÚJPESTI SAJTÓ AZ
ÚJPESTI SZOLGÁLTATÓKÉRT

 

   

DARTS 
Tedd próbára ügyességedet - magadat! 

a 
DARTS ISKOLA 

Szeretettel meghív minden játszani szerető lányt és fiút a 
IV. ker. Pozsonyi u. 4/c alatti 

Halassy Olivér Sportközpontban található edzőterembe, 
A darts iskolában lehet akár a rendszeresen induló tanfolyamokra 

jelentkezni, vagy egyéni edzéseken részt venni. 
Az edzések időpontjai: 

Hétfőtől - csütörtökig: 1700 - 2200 óra 
/ Váltó cipő használatát kérjük/ 

Elérhetőség és további információ: 

www.dartssuli.hu 
Tar Béla: +36 70 511 5415 

Minden, amit a dartsról, dartsból tudni érdemes. 
50% KEDVEZMÉNY 

Ennek a bonnak a felmutatásával, egyhavi bérlet árából, 
amellyel, akár 16 edzésen is részt vehetsz! 
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zok a tornászok, akik a lon-
doni olimpián is indultak, 
nem igazán tudták átmente-

ni a formájukat az Európa-bajnokság-
ra – nyilatkozta Berki a hazaérkezést 
követően. – Nem könnyű visszatér-
ni a versenyekre a több hónapos ki-
hagyás, pihenés után. Viszont akadt 
olyan tornász, aki alaposan letette a 
névjegyét a nemzetközi mezőnyben, 
hiszen a brit Max Whitlock egyéni ösz-
szetettben ezüstöt, lólengésben pedig 
bronzérmet nyert. 

Berki elmondta, hogy a látottak 
alapján nincs ok az aggodalomra, a 

magyarok és ő is jól áll a gyakorlatok 
anyagerősségét illetően. 

– A döntőre az erősebb gyakorla-
tommal melegítettem, de az edzőm 
úgy döntött, hogy a csináljak egy 
szép, 6.7-ről induló gyakit, amelyet 
ha hibátlanul bemutatok, enyém az 
aranyérem – árulta el Krisztián. – 
Nincs mese, a végén egy picit hibáz-
tam, és ezzel elszórtam azokat a ti-
zedeket, amelyek a győzelemhez kel-
lettek volna. Most is bebizonyoso-
dott, hogy ember vagyok, és nem 
gép, bakizni én is tudok. Persze, arra 
nincs biztosíték, hogy az erősebb 
gyakorlatomat hibátlanul adom 
elő. Egyszóval, jó döntést hozott az 
edzőm, nem bánom, hogy így hatá-
rozott.

Krisztián elmondta, hogy a szep-
temberi világbajnokságra az erősebb 
gyakorlatával készül, hiszen Antwer-
penbe az aranyéremért utazik. ELY

Berki: A világbajnokságra erősebb gyakorlat kell
Hat Európa-bajnoki címe mellé Moszkvában Eb-ezüstöt szerzett lólengésben az újpesti 
olimpiai bajnok tornász, Berki Krisztián. A nagy bajnok cseppet sincs letörve, nem te-
kinti kudarcnak a második helyezést.

Kabát Péter: 100!
Kabát Péter Újpest-mezben ötvenedik, az élvonalban századik gólját sze-
rezte meg a legutóbbi bajnoki mérkőzésen, a PMFC ellen. A 35 éves tá-
madó két gólt lőtt a Szusza Ferenc Stadionban. Fantasztikusan kezdte a 
PMFC-Matias elleni bajnokit az Újpest FC, legfőképpen pedig Kabát Pé-
ter, aki előbb akcióból, majd büntetőből is eredményes volt – nem mel-
lesleg gólpasszt is adott Dušan Vasiljevicnek. Így az idei kiírásban már 
13 gólnál és 9 gólpassznál tart! A századik NB I-es találathoz 228, az öt-
venedik újpesti gólhoz mindössze 92 bajnoki mérkőzésre volt szüksége.

Kabát Péter Kispesten nevelkedett, majd a Vasasban és Törökországban, 
Bulgáriában és Ausztriában légiósként játszott, mielőtt 2008 nyarán a Me-
gyeri útra igazolt és írt alá szerződést a lilákkal. Július 16-án mutatkozott be a 
Nyíregyháza ellen, és rögtön győztes találatot jegyzett. Tagja volt a történel-
met jelentő 2723. bajnoki találkozón szereplő együttesnek, amelyik a Fradit 
előzte meg a legtöbb NB I.-ben játszott mérkőzések számában. 2008-ban az 
MLSZ őt választotta a legjobban játszó NB I-es futballistának. Az Újpest a má-
sodik helyen végzett a bajnokságban, Kabát 16 góljával holtversenyben má-
sodik lett a góllövőlistán. A következő idényben maradt Újpesten, és William 
McStay edző őt nevezte ki csapatkapitánynak. A 2009–2010-es bajnokság fe-
lénél a lila-fehérek a tabella harmadik helyét foglalták el, Kabát pedig máso-
dik a góllövőlistán. A bajnokság végén a negyedik helyet szerezte meg az Új-
pest FC, Kabát pedig a bajnokság leggólerősebb magyar játékosa volt. gg

A
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Három újpesti 
a világbajnok 
csapatban
Feljebb lépett női jégkorongunk, 
még soha nem jutott ilyen magasra a 
gyengébb nem nemzeti együttese. A 
magyar női jégkorong-válogatott az 
utolsó találkozóján az olaszok felett 
aratott sikerével megnyerte az Új-Zé-
landon rendezett divízió II-es világ-
bajnokságot. A sikernek köszönhető-
en a csapat jövőre a divízió I/B-ben, 
azaz a harmadik vonalban szerepel-
het. Az utolsó fordulóban 3-1-es győ-

zelmet arató magyarok góljait Somo-
gyi Vivien, Kiss Andrea és Medgyes Do-
rottya szerezte, és Gömöri Csaba szö-
vetségi kapitány együttese annak elle-
nére lett első, hogy egyszer kikapott 
Ausztrália legjobbjaitól.

A csapatban három fantasztikus 
újpesti hokis is szerepelt. Kiss-Simon 
Franciska, a magyar csapat kapitánya 
az egész világbajnokság legjobb hát-
védje lett. Rajta kívül a Jókai-Szilágyi 
testvérek: Kinga és Zsófi a erősítette a 
nemzeti válogatottat.

Az igazsághoz tartozik, hogy a csa-
patból újpestinek tekinthetjük még 
Horváth Tifanit, aki ugyan Dunakeszin 
lakik, de ha teheti, akkor Újpesten élő 
nagyszüleitől jár az edzésekre.  (G)

A világbajnokság legjobbjai (balról): Huszák Alexandra, a legjobb góllövő, 
Kiss-Simon Franciska, a legjobb hátvéd, valamint az olasz kapus, Mazzocchi 
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. 
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen 

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

In gat lant el ad
� Eladó Újpest központjában egy I. emeleti, 54 m2-es, 
1+2 fél szobás, teljesen felújított, klimatizált, mediter-
rán jellegű, erkélyes, parkra néző, csöndes, tehermen-
tes öröklakás, tel.: 06-20 362-7643 

� Újpest Kertvárosában, eladó egy tetőtér-beépítéses, 
4 és fél szobás, előkertes, hőszigetelt, korszerűsített 
családi ház. Az utca parkosított, csendes, a közlekedés 
kiváló. I.á.: 31,5 M Ft, tel.: 06-30-630-1265

� Újpesten eladó, 36 m2-es, egyszobás téglalakás, há-
romemeletes társasház földszintjén. Jó közlekedés, lo-
dzsa és pince tartozik hozzá. Egyedi gázkonvektoros la-
kás, i.á.: 6,89 M Ft, tel.: 06-30 215-8442

� Sürgősen eladó Káposztásmegyer I.-en, a Hajló ut-
cában, első emeleti, 69 m2-es, 2+fél szobás, nagy ebéd-
lős, nagy erkélyes (8 m2), átlagos állapotú, zárt folyo-
sós öröklakás a most épülő Szilas Szabadidőpark kö-
zelében. A lakás teljesen be van bútorozva, antik ét-
kezőgarnitúra, komód, antik vitrin. Megközelítés: 20E 
Busz, 14-es villamos. Ár: 10,9 M Ft. Tel.: 06-20 556-0608

� Káposztás II., 8 emeletes épület II. emeletén jó álla-
potú, külön WC, fürdőszoba, nagy, világos konyha, re-
dőnyös, vízórás, lakás eladó, tel.: 06-20 471-8763

� Hétvégi telek, nemcsak hétvégére. Erdőkertesen 200 
négyszögöles telken 15 m2-es ház, betonalapon, terasz-
szal, 6 m2-es szerszámos kamrával, szőlőlugassal, veze-
tékes vízzel, villannyal eladó. Könnyen megközelíthe-
tő, rendezett terület. I.á.: 3,2 M Ft, tel.: 06-30 954-4596

Ingatlant kiad
� Káposztásmegyeren felújított, bútorozott garzonla-
kás hosszú távra kiadó. Bérleti díj: 45 000/hó + rezsi 
+ 2 havi kaució, tel.: 06-30 705-6218, 06-20 414-0152

� Újpesti Fóti úton csendes, világos, jó közlekedésű, 
berendezett kis szoba a fővárosban tanuló diák, tanár 
vagy bármilyen szakmában dolgozó, egyedülálló sze-
mély részére májustól kiadó. Fél hónap kaució szüksé-
ges, tel.: 06-30 721-7257

Ingatlant cserél
� Elcserélném budapesti háromszobás házra vagy la-
kásra, vagy eladom diósjenői kétkomfortos, 140 m2-es, 
vegyes gázkazános házamat. Gyümölcsössel, 900 m2-es 
konyhakert, állattartási lehetőség. I.á.: 15,5 M Ft, tel.: 
06-20 992-1759

� Egri belvárosi, másfél szobás, 45 m2-es, csendes, la-
kóparkszerű környezetben lévő, vízórás, erkélyes, IV. 
emeleti lakásomat budapestire cserélem, vagy eladom 
7,5 M forintért, www.egrilakas.freewb.hu, 06-20 527-
9569

Szolgáltatás
KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garanciával. 
Szezon előtti kedvezmény! „A” kategóriás hűtő-fűtő 
klímaberendezés beszerelve 130 ezer Ft, tel.: 06-30 864-
5544, www.annauklima.hu

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

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

� GÁZKÉSZÜLÉK-SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ. GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁSA – Ké-
szülékjavítás, -csere, új és felújított készülékek 
árusítása. Nyitva: H–P: 8-tól 17 óráig. Szerviz: 230-
7669; 06-30 2215-214. Üzlet: 1046 Bp., Nádor u. 73., 
tel.: 369-0422; 06-30 960-1138, www.stargaz.hu

� VILLANYSZERELŐ GYORSSZOLGÁLAT! Hibaelhá-
rítás, villanybojler-javítás, háztartási készülékek 
bekötése, biztosítótáblák, kapcsolók, lámpatestek 
cseréje. EPH, érintésvédelmi vizsgálatok, minősítő 
irattal, tel.: 06-20 976-0005

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

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. Ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vécék cse-
réje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

H A L Á L O Z Á S
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

Brünauer Imréné 
2013. április 16-án, életének 

93. évében elhunyt. Hamvait május 
2-án, 9 órakor a Megyeri úti temetőben 

helyezzük örök nyugalomba. 
Gyászolják: unokája és családja

ÚJPESTI SAJTÓ AZ ÚJPESTI 
SZOLGÁLTATÓKÉRT!

Az Újpesti Napló kuponos akcióval 
indít új lehetőséget az újpesti 

szolgáltatóknak. Előző számainkból 
olvasóink visszakereshetik az eddig 

megjelent kedvezményes ajánlatokat. 
Bővebb információt a 

hirdetes@ujpestimedia.hu 
e-mail címen kérhet. 

EDDIGI  SZOLGÁLTATÓINK: 
• Oxygéndús Testkultúra Szalon, 

1042 Bp., Király u. 13. (márc. 21-ei lapszám)
• Fodrászat, 1045 Bp., Nyár u. 101. 

(márc. 28-ai lapszám)
• Crystalsziget, 1043 Bp., Munkásotthon u. 18. 

(ápr. 05-ei lapszám)
• Egészségcentrum, 1047 Bp., Baross u. 99. 

(ápr. 05-ei lapszám)
• Dr. Balogh Zsuzsanna főorvos 

magánrendelője IV. ker., Árpád út 77.
(ápr. 11-ei lapszám)

• Édes-Gyömbér cukrászda, IV. ker., 
Galopp u. 2. (ápr. 18-ai lapszám)

• Úkereső Nordic Walking Egyesület, 
06-30 601-5466 (ápr. 18-ai lapszám)

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

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

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfaj-
ta redőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. 
Fóti út 45., tel.: 370-4932

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

� Kisebb-nagyobb benti, kinti burkolási munkák, ja-
vítások, bontások, megbízható szakembertől. Korrekt 
áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon 
is. Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 219-1624

Oktatás
� Matematikatanítást vállal matematikatanár szakos 
egyetemi hallgató. Házhoz megyek, tel.: 06-30 572-
7416

� Matematika-, fizika-, kémiakorrepetálás, vizsgákra 
felkészítés (érettségi stb.), egyéni foglalkozások kereté-
ben, hatékony módszerekkel, rugalmas időbeosztással, 
tel.: 06-30 729-0564

Régiség
� Katalin vásárol magas áron! Bútorokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, porcelánt, szobrot, hang-
szert, könyveket, csillárt, csipkét, kitüntetést, régi 
pénzt, kerámiát, bizsukat, ezüstöt, borostyánt, tört 
aranyat, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással. Hétvé-
gén is! Tel.: 06-30 308-9148

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, jel-
vényt, porcelánt, ezüstöt, katonai tárgyakat, játékot, 
fotót, diafilmet, diavetítőt, képeslapot, régi pénzt, 
akár teljes hagyatékot, bútorral együtt is érdekel, ne 
dobja ki. Hívjon! Lomtalanítást is vállalok, tel.: 06-20 
924-4123

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jö-
vendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, 
munka-, üzlet- és sikermágia, tel.: 06-70 214-9230

Egészség
� Tegyen testi, lelki egészségéért! Aura, csakrák, 
idegrendszer, belső szervek, szénanátha, immun-
rendszer beszabályozása, szellem, átok és ron-
tás levétele. 2000Ft/fő, ölben ülő gyereknek 
ingyenes, tel.: 783-8809, 06-20 629-7468, 
www.spiritualiskezeles.hu

� Gyógytorna! Egyéni foglalkozással, manuálterápiával 
az ön otthonában is, tel.: 06-70 411-3317

Masszázs
� Horváth Anikó gyógymasszőr: frissítő relax, 
gyógymasszázs, talpmasszázs. Fájdalomcsillapí-
tás, vérkeringés javítása, izomfeszültségek, -leta-
padások oldása. Cím: IV. ker., újpesti SZTK, II. em. 
211. Hétfőn és szerdán 9-től 15 óráig, tel.: 06-30 
526-2923

A tarisznya mellé
Megjelent az Újpesti Napló ballagási 
különszáma. A 48 oldalas Ballagók 2013 
összeállítás az újpesti középiskolák 
ballagó diákjainak fényképalbumát 
tartalmazza, s a diákok ajándékba kapják 
Újpest Önkormányzatától a tarisznya 
mellé. Az összeállítás elektronikusan a 
www.ujpest.hu/ballagas oldalon pdf 
formátumban is elérhető. Nyomtatott 
példányok, korlátozott számban, 
térítésmentesen az Ady Endre Művelődési Házban (IV., Tavasz utca 
4.), illetve az Újpesti Ajándékboltban (IV., István út 17-19.) vehetők át.

BALLAGÓK 2013

A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I  K Ü L Ö N S Z Á M A

AZ

ÚJPESTI NAPLÓ
INGYENES  BALLAGÁSI KÜLÖNSZÁMA

GYÓGYÍTÓ ISTENTISZTELET
SZERDA 17 ÓRA

Újpest, Váci út 13.
(Andretti üzletház, emeleti terem)
www.jimsanders.hu, www.ksze.org

Tel.: 06 20 224 98 14
A részvétel ingyenes.

fogászati 
szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

Tagfelvétel 

Horgásztónál

Vác környéki, zártkörű 

klubtagsággal működő 

horgásztó, tagfelvételt hirdet!

Új tagjainkat családias 

közösséggel, jó hangulatú 

rendezvényekkel, szép 

környezettel, kényelmi 

szolgáltatásokkal várjuk.

Érdeklődjön még ma!

 (Tel.: 06 20 627 4273) 9-17 h

FOGCENTRUM

Friss hírek tudnivalók:

ujpest.hu



H i r d e t é sÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  1 6 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  á p r i l i s  2 5 . 15 
AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:

csirkecomb 499 Ft/kg  

bébicsirke 600 Ft/kg 

csirkeszárny 499 Ft/kg-tól

csirkemáj 499 Ft/kg-tól 

csirkezúza 499 Ft/kg

paprika 399 Ft/kg

burgonya 140 Ft/kg-tól

vöröshagyma 120 Ft/kg-tól

paradicsom 399 Ft/kg

cukkini 350 Ft/kg-tól

kiwi 349 Ft/kg

eper 596 Ft/kg-tól

citrom 199 Ft/kg-tól 

hónapos retek 80 Ft/cs-tól

újhagyma 80 Ft/cs-tól

Virág- és zöldségpalánták nagy 
választékban kaphatók!

 www.ujpest.hu/piac

 (x)

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ezúttal egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2013. május 6-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti 
Kulturális Központ – Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló 2013. április 18-i 
lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Fróna Béláné, Kovácsházy Miklós, Kövi Ferencné, Skovronszky Jánosné. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. 
Nyereményükről levélben kapnak értesítést. 

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Tóth Sándor � Főszerkesztő: Ditzendy Attila Arisztid � Szerkesztő: Bangha Katalin � Munkatársak: Antos Anna, 
Gazsó Rita, Juhász Mátyás, M. Orbán András � Fotó: Kuzma Viktor, Várai Mihály � Irodave ze tő: Sze ren csi Csil la � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 1043 Bp., 
Ta vasz ut ca 4., I. em. Te le fon: 785-0366, fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8 � Nyom dai elő ál lí tás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt. 

� Ter jesz ti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Meg je le nik min den héten 43 500 példányban. � Vállalkozói és méretes 
hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu � Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. Köz lés ese tén fenn tart juk a szer kesz tés jo gát!   � A meg je lent meg hí vók és hir de té sek tar tal má ért 

fe le lős sé get nem vál la lunk. � Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu � Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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Részletek: 

ujpest.hu/majalis
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Újpesti Majális
Május 1., szerda, Semsey park

Starlight Dance Company

Bohóc a pácban – színházi eló́adás

Táncoló Talpak Baráti Társaság

Zumba tánc

Animal Cannibals Csonka András

várja vásárlóit 
a Majálison.

Az
néven

Az Újpesti Majális sztárfellépője 
minden bizonnyal Csonka András 
lesz a Semsey parkban. A népsze-
rű Pici többször is fellépett már itt, 
több szerepet is alakított az újpesti 
színházban, mindannyiszor nagy si-
kerrel. Nem csoda, hogy a majális-
ra kilátogató vendégek türelmetle-
nül várják már az újabb találkozót.

Az ifjabbik Csonka mindig szí-
nész akart lenni. Édesapja, 
Csonka Endre a legendás Vi-
dám Színpad társulatának 
volt nélkülözhetetlen tagja. 
Nem csoda, hogy a fi út alapo-
san megfertőzte a színház vilá-
ga, ezért is jelentkezett a főiskolá-
ra, ahová harmadik nekifu-
tásra vették fel. 1990-ben 
diplomázott, első szer-
ződését a Vidám Szín-
padtól kapta. 1991-
ben a Família Kft. Pi-
cijeként lett egy or-
szág kedvence. 

– Közben folyamatosan vettem az 
énekleckéket, s ennek köszönhetően a 
Grease, a Hair és a Kapj el! című musi-
calek főszerepeit játszhattam. Szeretet-
tel gondolok vissza a Hotel Mentholra, 
a Hello, Dollyra, a Csókos asszonyra, 
amelynek köszönhetően 2000-ben az 
év operett-találkozójának legjobb tán-
coskomikusi díját nyertem el.

Csonka András jelenleg a Madách 
Színházban a Mary Poppins férfi  
főszereplőjeként Bertit alakítja.

– Nehéz feladat, de csodála-
tos kihívás – mondta. – Ezért 
is várom már a majálist, hiszen 

ott akár a nézők közé is le-
mehetek, nincse-

nek kötöttsé-
gek. És elénekel-
hetem, persze, 
csak ha akar-
ja a publikum, 
akár a Ding-
dongot is!

 (gergely)

Józsefvárosból – vagy, ahogy ők 
mondják, Yozsefvárosból – in-
dult el Ricsipí és Qka MC, vagyis az 
Animal Cannibals 1989-ben. ’95-
ben adták ki első lemezüket, végig 
rappelték a kilencvenes éveket, és 
az új évezredben is szövegelnek 
rendületlenül.

– Szeretjük a színpadon jól érezni 
magunkat, és hiszünk abban, hogy 
ha mi jól érezzük magunkat, akkor 
ez átragad a közönségre is. Vagyis 
visszakapjuk azt az energiát, ame-
lyet a színpadra viszünk – mondja 
Qka MC.

Gyerekkoruk óta jó barátok, és 
ahogy a közös zenélést sem unták 
meg, úgy a barátságuk is töretlen.

– Szerencsére nagyon egy hullám-
hosszon vagyunk, ritka az olyan nap, 
hogy ne találkoznánk. De nem unjuk 
a közös zenélést, mert mindig van 
mondanivalónk a közönségnek, és 
folyton próbálunk újdonságokat ki-
találni – teszi hozzá Ricsipí.

Ráadásul Qka MC biztosan tudja, 
hogy mikor sikerül jól egy koncert-
jük.

– Ha egy koncert után nem izzad 
a térdem, akkor rossz volt a buli. Sze-
rencsére jobbára izzadni szokott.

És ha május 1-jén a Semsey park-
ban is izzad Qka MC térde a buli vé-
gén, akkor mindenki elmondhatja: 
„Ez itt a legnagyobb buli. Ezittaz.”  

 J. M.

Türelmetlenül várják az újpestiek 
Csonka Picit a Semsey parkba

„Ezittaz” – nincs baj, ha izzad a térd

Május 1.,
ANIMAL 

CANNIBALS
Semsey park

16.15

Május 1.,
CSONKA 
ANDRÁS

Semsey park
17.00


