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ÚJPESTI NAPLÓ

KALANDOS ÉLETŰ SZOBOR 
Hatvanöt évvel ezelőtt az újpesti fi a-
talok avatták fel Tokody György Pe-
tőfi -szobrát. A bronzból készült al-
kotás kalandos életű, mint ihletője. 
 11. oldal

PÉLDÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A Görgey út felújítási munkálatai so-
rán a közművezetékeket is cserélik. 
2010 előtt még csak tervek sem vol-
tak erre, és előkészítő munka sem 
zajlott. 3. oldal

A HÓNAP ZÖLDSÉGE
Ritka zöldségféle a sütőtök, amely 
három olyan fontos jellemzőt egye-
sít, mint az egészségesség, a kelle-
mes íz és az elérhető ár – ajánlja a 
dietetikus.   7. oldal

SÁRKÁNYHAJÓZNI JÓ
A tizenkét méter hosszú, súlyos má-
zsákat nyomó, szinte felboríthatat-
lan batárban ülőknél még a sportos 
élőélet sem követelmény Horváth 
Csaba szerint.  13. oldal
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Sors, nyiss 
nekem tért… 
A nemzeti ünnep alkalmából az önkormányzat 
megemlékezéseire hívjuk olvasóinkat.   2. oldal



Kibővítette a támogatandók körét az 
önkormányzat a Babaköszöntő prog-
ramjánál, és nőtt a támogatás mérté-
ke is. Január 1-jétől mindazon csalá-
dok számíthatnak a kisbaba megszü-
letését követően a Babaköszöntő cso-
magra, akiknél legalább az egyik szü-
lőnek három hónapja újpesti állandó 
bejelentett lakhelye van, és életvitel-
szerűen is itt él. 

Minderről a képviselő-testület a leg-
utóbbi ülésén döntött Wintermantel 
Zsolt előterjesztésére. Az önkormány-

zat ajándékát az elmúlt évben már több 
mint félezer újpesti család vette kézhez. 

Mint ismert: Újpest Önkormányzata 
az elmúlt év januárjában indította el a 
Babaköszöntő programot, amellyel fi -
atal családok gyermekvállalását támo-
gatja. Az önkormányzat azoknak az új-
pesti lakóhelyű gyermekeknek a neve-
léséhez járul hozzá, akiknek legalább az 
egyik szülője – a tavalyi rendelet szerint 
– a gyermek születését megelőzően egy 
éve bejelentett újpesti lakóhellyel ren-
delkezett, és életvitelszerűen itt is élt. 

Ez a feltétel módosult most a rendelet 
változásával: egy évről három hónapra 
csökkent a bejelentett újpesti lakóhely-
lyel rendelkezés időtartama. Így minden 
bizonnyal bővül majd a támogatottak 
köre is.  G.R.
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Nemzeti ünnepünket március
15-én, pénteken 10 órakor a 
Bem Néptáncegyüttes „tobor-
zója” indítja az Újpest-Központ 
aluljáróban. A táncosok pár per-
ces műsorral invitálnak minden 
újpestit az 1848-as forradalom 
és szabadságharc hőseinek em-
lékére rendezendő megemléke-
zésre a Petőfi -szoborhoz. 

Az önkormányzat megemlékezései

Március 15. alkalmából
Újpest Önkormányzata az idei esztendőben is megemlékezésekkel tiszteleg az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc hőseinek emléke előtt.

Az ünnepet megelőző napon, március 14-én, csütörtökön délelőtt hagyományosan a városrész diákjaival, ezúttal a Karinthy
Frigyes Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulóival közösen hajt fejet Újpest Önkormányzata a szabad-
ságharcban vitézségével kiemelkedő szerepet vállaló Lebstück Mária huszár főhadnagy, Éber Nándor haditudosító és 
Mészáros Gábor vörös sipkás honvéd sírjánál a Megyeri temetőben. A megemlékezés 10 órakor kezdődik.

Az ünnepségre mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata!

Gólyahír

Több családhoz jut el 
a Babaköszöntő maci 

Az egyszeri támogatási csomagban body, kistakaró, hűtőmágnes oltási naptárral, mappa, illetve pelenkacsomag található. Az 
eddigi 10 ezer forintos csomag értéke 2013-ban 12 ezer forint. A babacsomagot a védőnők közreműködésével juttatja el az 
önkormányzat a kisgyermekes családokhoz, a nyomtatványt is a védőnői szolgálat továbbítja. A kezdeményezésnek örülnek a 
szülők, számos család fényképezi le újpesti bodyban kisgyermekét, és küldi el a fotót az Újpesti Naplónak. 

ÚJPESTEN EZER 
KISGYERMEK 
SZÜLETIK ÉVENTE
– Az előző évek adatai sze-
rint Újpesten évente mint-
egy ezer gyermek szüle-
tik. Örvendetes, hogy ez 
a szám, ha nem is dinami-
kusan, de növekedést mu-
tat. Újpest Önkormányza-
ta az utóbbi egy évben két 
új kezdeményezést is útnak 
indított, amellyel támo-
gatni kívánja a fi atal csa-
ládok gyermekvállalását. 
Ilyen a Babaköszöntő prog-
ram, amelynek keretében 
eddig több mint félezer új-
pesti család vehette át az 
ajándékcsomagot. Az ön-
kormányzat felélesztett egy 
régi, kedves szokást: 2013-
tól köszönti az év első újpes-
ti újszülöttjét is, függetlenül 
attól, hogy a család jogo-
sult-e a Babaköszöntő cso-
magra – fogalmaz Nagy Ist-
ván alpolgármester.

Farkas Roberta Panni édesanyjának 
Nagy István alpolgármester gratulált

 a Babaköszöntő csomaggal



A polgármester emlékeztetett, a Görgey út Buda-
pest három legrosszabb állapotú útjainak egyike.

– A Rákospalota-Újpest vasútállomás és a Kül-
városi kávéház között zajló munkálatok várhatóan 
jövő tavasszal kezdődnek, ezeket azonban hosszas 
tervezői munka előzi meg, ugyanis a villamospálya, 
az aszfaltburkolat és a járda cseréjével egyidejűleg a 
közművek megújítására is sor kerül – mondta.
Lapunk kérdésére ismertette: a villamospálya-fel-
újításra kétféle megoldás is kínálkozik. Egyik, ami-
kor a vágányok az út két szélén haladnak, a másik 

esetben pedig középen maradnak a sínek, a meg-
állókat viszont úgy alakítják ki, hogy azokat a jár-
dákkal egy szintbe hozzák, ami az autósok számá-
ra lényegében egy hosszú „fekvőrendőrt” jelent. 
Wintermantel Zsolt hangsúlyozta, olyan megoldás-
ban gondolkodnak, amelyik a leginkább segíti a bal-
esetmentes közlekedést.

Megtudtuk azt is: egyelőre még nem dőlt el, sza-
kaszosan vagy egyszerre végzik-e a felújítást, és az 
is később körvonalazódik, hogy a munkálatok ide-
jére milyen forgalmi változtatásokat kell bevezetni.

Ahogyan előző lapszámunkban megírtuk, a fő-
város idei költségvetéséből 100 millió, a jövő évi-
ből pedig 1,9 milliárd forint áll rendelkezésre a 
munkálatok elvégzéséhez. A polgármester és Nagy 
István alpolgármester – fővárosi képviselőként – 
régóta fi gyelmeztettek a rekonstrukció elodázha-
tatlanságára, amelynek megvalósulása szerintük 
azért jelentős, mert korábban még csak előkészü-
letek sem történtek a felújításra, a főváros szocialis-
ta–szabaddemokrata vezetése nem foglalkozott az 
útszakasszal. M. O. A.

Budapest egyik legrosszabb útja újul meg

Az együttműködés sikere
A főváros fi nanszírozta Görgey úti beruházást Újpest két fővárosi képviselő-
je harcolta ki. Várhatóan jövő tavasszal kezdődnek meg a felújítási munká-
latok, amelynek keretében a villamospálya, az útburkolat és a járda rekonst-
rukciójával együtt a közművezetékeket is cserélik. Wintermantel Zsolt szerint 
mindez azért is döntő jelentőségű, mert 2010 előtt még csak tervek sem vol-
tak erre, és semmilyen előkészítő munka nem zajlott.

Figyelem, május végéig használható fel az utalvány!

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a Le Chéque Déjeuner Kft felfüggesztette 
magyarországi értékesítési tevékenységét, ennek értelmében az általuk kibocsá-

tott utalványokat 2013. május 31-éig fogadják el a beváltóhelyek. Az önkormány-
zatunk által 2012 decemberében, az ünnepekhez kapcsolódó támogatásként 
nyújtott utalványokat érinti a változás, ezért javasoljuk, hogy a felhasználás során 
a jelzett időpontot szíveskedjen figyelembe venni. Nagy István alpolgármester
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Az itt lakók évek óta 
várták a balesetveszé-
lyes forgalmi csomó-
pont átalakítását, hi-
szen sok gyermek in-
dul reggelente isko-

lába az út két oldalán található busz-
megállókból. A 170 millió forint össz-
költségű beruházásra a balesetek el-
kerülése, a közlekedés megkönnyítése 
és az emberek biztonsága érdekében 
volt szükség – tájékoztatta lapunkat 
Rádi Attila alpolgármester. Az újpes-
tiek egyébként kedvezően fogadják a 
változást, sokak szerint elodázhatatlan 
a megoldás.

Ennek keretében teljesen megújul az 
Erdősor utca a Kunhalom és a Tungs-
ram utca közötti szakaszon, míg a 
Sporttelep utca a csomópont előtt és 
után 70-70 méter hosszan épül át. A 
20E, a 220-as, a 296-os és a 914-es au-
tóbuszok itt található megállói is biz-
tonságosabbá válnak: a buszok bazalt-
burkolatú öbölbe tudnak majd beállni. 

Az útépítéssel összhangban új jár-
dák készülnek, és az érintett ingat-

lanok kapubejárói is megújulnak. 
A körforgalom minden torkolatánál 
akadálymentesített zebrákat létesí-
tenek. Rendezik a zöldfelületeket is: a 
körforgalom közepét növényekkel te-
lepítik be, pótolják a kivágott fákat, 
cserjéket ültetnek, füvesítenek.

A közművek is átépülnek, ezekből 
a leglátványosabb, hogy teljesen meg-
újul és korszerűsödik a kereszteződés 
közvilágítása. 

Rádi Attila végezetül hozzátette, a ki-
vitelezés várhatóan 2013 májusában in-
dul, és októberig tart. M. ORBÁN A.Őszre elkészül

Körforgalommal 
a balesetek elkerüléséért
Még az idén körforgalom épül a Sporttelep utca–Erdő-
sor út találkozásánál, egyúttal megújulnak a környező 
járdaszakaszok, és ahol kell, pótolják a növényzetet is. 
A forgalomtechnikai megoldásra az útszakasz baleset-
veszélyessége miatt van szükség.

Olyan megoldásban gondolkodnak, 
amely a leginkább segíti 

a balesetmentes közlekedést
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Épül az uszoda

Tetőt kapott 
az épület
A födém beemelése után épp a tető szi-
getelését végzik Káposztásmegyeren a 
Halassy Olivér Sportközpont – Városi 
Uszoda építkezésén. A jövő héten ismét 
egy látványos fázishoz érkeznek a mun-
kálatok: az emelődarut a tervek szerint 
március 18-án fogják elbontani.

Fahíd az öltözőig 
a Duna felett
Tisztelt Szerkesztőség! 
Nagyon megörültem, amikor olvastam dr. Hollósi 
Antal újpesti országgyűlési képviselő cikkét az Új-
pesti Naplóban. 

Miért? Talán vissza lehet forgatni az idő kerekét 
egy kicsit, és Újpest lakossága visszakapja azt, ami az 
övé volt! Amikor eladták a Tungsram gyárat, nem is 
értettem, miért és hogyan kerülhetett az üzletbe a 
strand, a csónakház, a római-parti üdülő, a fonyódi 
üdülők, ami véleményem szerint a dolgozóké volt, 
és az újpesti lakosoké! 

Gyakorlatilag szinte az egész eddigi életemet itt 
éltem le. Az édesapám vitt ki először a Tungira, 
még abban az időben, amikor a pénztártól az öl-
tözőig kis fahídon kellett keresztülmenni a Duna 
felett. 

Nagy élmény volt gyerekkoromban látni az iga-
zi focistákat, Szusza Ferencet, Tichy Lajost, Budai 
II.-t a kis körmedencében, ahol a kapu a lépcső 
volt. Aztán a kis körmedencét eltüntették, mert 
termálvizet kerestek és találtak, és lett helyette 
egy új 33-as igazi medence az úszóknak és a pó-
lósoknak. Később itt lábteniszezett Zámbó Sanyi, 
Noskó, Törőcsik, 
majd Vidáts Csa-
ba, Híres Gábor, de 
nemcsak focisták 
lábteniszeztek, ha-
nem vízilabdások, 
mint dr. Konrád és 
dr. Martin, aki a Ma-
gyar Vízilabda Szö-
vetség örökös tiszte-
letbeli elnöke.

A strandhoz tarto-
zott még a csónak-
ház, a teraszon étte-
remmel, ahol pacal-
pörköltet, rántott és 
resztelt májat, időn-
ként rántott borjú-
lábat vacsorázhat-
tak a strandolás és 
evezés után a ven-
dégek.

Itt működött 
a Vasas Izzó kajakszakosztálya Vásárhelyi 
György vezetésével, innen jutott ki Benkő Katalin 
1964-ben a tokiói olimpiára, és IV. helyezést szer-
zett egyes kajakban. Majd Giczy Csaba Mexikóban 
kajak kettesben II., kajak négyesben III. helyezést és 
több Európa- és világbajnoki aranyat hozott a ma-
gyar sportnak. Ezenkívül számtalan ifjúsági és fel-
nőtt válogatott versenyzőt nevelt ki! Az érdekes-

ség, hogy mindnyájan a Tungsramban dolgoztak, 
van, aki még most is ott dolgozik vezető beosztás-
ban: Nyirádi Gyuri. Én is itt nevelődtem világbaj-
nokká. Ami külön érdekesség, hogy Dombi Rudolf, 
London kajak kettes olimpiai bajnoka is itt kezd-
te pályafutását az akkor már az UKSC nevet viselő 
szakosztályban. Az UKSC kajakszakosztálya jelen-
leg is itt működik. Találtam két fotót a még így is 
szép strandról, pedig akkor a fürdés tilos volt. 

A strandhoz tartozott egy fantasztikus csó-
naképítő műhely, Németh Feri bácsi és Szeghalmi 
Károly csónaképítő mesterekkel, akik intarziás, 

névre szóló kajako-
kat építettek a ki-
emelkedő verseny-
zőknek, és volt még 
melegágyi kertészet, 
kertészekkel!

Tavaly ősszel végig-
bicikliztem a stran-
don, és mit láttam? A 
természet úgy dön-
tött, visszaveszi azt, 
ami senkinek nem 
kell!

Nagyon remélem, 
sikerül még talán 
visszavenni az enyé-
szettől ezt a fantasz-
tikus helyet Újpest-
nek! 

KRALOVÁN GÉZA 
nyugdíjas 

testnevelő tanár, 
a Hajló DSE elnöke

Ui.: Az első képen Dombi Rudi 11 évesen edzé-
sen. A második képen én evezek az új hajóban.

Továbbra is várjuk a fényképeiket, történe-
teiket, amelyek megtekinthetők az Újpest-
Káposztásmegyer Facebook oldalon.

Életre szóló élmények

Vissza
 a Tungit!
Korábbi lapszámunkban visz-
szaemlékezésre kértük olvasóin-
kat, kérve, írják meg nekünk él-
ményeiket a Tungsram stranddal 
kapcsolatban. Személyes törté-
netek százai és ezrei bizonyítják, 
hogy működése alatt majd min-
den újpesti megfordult ott. A 
Tungi strand kedves, olykor élet-
re szóló élmények, soha el nem 
múló barátságok, örök szerelmek 
születésének színhelye volt. 
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  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program

 



Fontos előzmény, hogy a Tábor utcai ingatlan tavaly 
szeptember 1-jével került az Újpesti Vagyonkezelő 
Zrt.-hez. Az előzetes felmérés szerint a tábor terüle-
tén magasabb szolgáltatási szintű gyermekpark ala-
kítható ki, amelyhez a szomszédos terület jelenleg 
alacsonyabb funkciójú területrészei is hasznosítha-
tóak – mondta lapunknak Wintermantel Zsolt.

A polgármester hozzátette: a képviselő-testület ar-
ról döntött, hogy az immáron önkormányzati tulaj-
donban lévő atlétikai stadiont és a tábort egyszer-
re fejlesztik, amivel a meglévő terület kihasználtsá-
ga jelentősen növelhető. A tábor jelenleg meglévő 
épületei megmaradnak, mindössze egy, a telekhatá-
ron lévő, igen rossz állapotú faházat bontanak el, új 
épület nem létesül.

– A terület parkjellege megmarad. Mi több, szük-
ség szerint frissítik a faállományt. A táborban egy, a 
játszótereknél lényegesen magasabb élményt nyúj-
tó, Budapesten is egyedülálló családi játszóparkot 

alakítunk ki, emellett eseti rendezvények, nem bent-
lakásos táborok lebonyolítására is lesz lehetőség – 
fogalmazott a polgármester.

Az atlétikai stadion felújítása a társaságiadó-ked-
vezmény (tao) forrásainak felhasználásával zajlik 
majd, az önkormányzat csupán a szükséges 30 szá-
zalék önrészt biztosítja hozzá.

Az ezzel párhuzamos Tábor utcai ingatlan fejlesz-
tése két ütemben valósul meg, a munkálatok első 
része még idén tavasszal elkészül, míg a második 
ütem kivitelezése várhatóan ősszel zajlik majd.

 M. ORBÁN ANDRÁS
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Párhuzamos fejlesztések
A Szilágyi úti atlétikai stadion felújításával párhuzamosan a Tábor utcai 
sporttelep felújítása is megkezdődik. A két ingatlan együttes fejlesztésével a 
terület kihasználhatósága jelentősen növelhető.

Újpesti Piac-Placc 
a Duna sétányon 

Várhatóan március 23-án in-
dul az Újpesti Piac-Placc vásár-
sorozata az Újpesti Piac- és Vá-
sárcsarnok szomszédságában, a 

Duna sétányon. A vásár afféle bolhapiacként működik majd, 
ahol az újpestiek otthon feleslegessé vált apróságaikat, hasz-
nálati tárgyaikat, ruhaneműiket árusíthatják.

Az Újpesti Párbeszéd kérdőíveire visszaérkezett korábbi vála-
szok között is találkozhattunk azzal az igénnyel, hogy a helyi-
ek szeretnének egy igazi, hangulatos kis bolhapiacot. Így szüle-
tett meg az Újpesti Piac-Placc ötlete, amely a Szent István téri 
Piac- és Vásárcsarnok szomszédságában, a Duna sétányon nyí-
lik meg, várhatóan március 23-án.

Az Újpesti Piac-Placc negyven elárusítóhelyből áll, nyitva tar-
tása pedig megegyezik a vásárcsarnokéval, azaz szombatonként 
reggel 6 és délután 14 óra között várja majd az újpestieket. A 
standokon minden otthon feleslegessé vált apróságot, használa-
ti tárgyat eladhatnak az erre vállalkozók, kivéve élelmiszert, vegyi 
árut, virágot vagy élő állatot. Az elárusítóstandot bérlők hely-
pénzt, a helyiek 900 forintot, a nem újpestiek pedig 1500 forin-
tot fi zetnek – tudtuk meg Práger Ferenc piacvezetőtől. G.R.

A mi játszóterünk
Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet A mi ját-
szóterünk címmel. Célunk, hogy az újpesti játszóte-
reket használó közösségek maguk válasszák ki a ját-
szóterükhöz leginkább illő nevet. 

Példaként három játszóteret neveztünk el. Így lett 
Káposztásmegyeren Bőröndös Játszótér és Homoktö-
vis Játszótér, valamint az Ősz utca–Rózsa utca találko-

zásánál az Őszirózsa Játszótér. Az ötletes nevek mel-
lett várunk olyan kedves, emlékezetes játszótéri törté-
netet, amelyet örömmel megosztanának Újpest polgá-
raival. Javaslataikat, történeteiket eljuttathatják hoz-
zánk március 13-tól egy online kitölthető űrlapon ke-
resztül (ujpest.hu/jatszoter), valamint leadhatják sze-
mélyesen az Újpesti Ajándékboltban (István út 17–19.) 
március 31-ig.

Az elnevezésre váró játszóterek listája előző lapszá-
munkban és a www.ujpest.hu weboldalon olvasható. 

Újpest ismét összefog
Újfent nemes cél érdekében fog össze Újpest, ezúttal is egy be-
teg kisfi ún segítve, akiről nemcsak édesapja mondott le, de az 
orvostudomány is. A segítségnek köszönhetően a hétéves Peti 
és édesanyja hamarosan beköltözhet abba az újpesti lakásba, 
amelynek felújításához az Újpesti Cseriti, az önkormányzat jó-
tékonysági szervezete nyújt segítő kezet.

Az összefogás Petit, a 2005-ben, komoly szü-
letési rendellenességekkel világra jött kis-
fi út támogatja, akit édesanyja egyedül ne-
vel. A kisfi ú gyógyíthatatlan beteg, a kopo-
nyavarratok veleszületett elcsontosodásán 
az orvostudomány sem tud sajnos segíteni. 
Szlávik Istvánné a beteg gyermekét egyedül 
nevelő újpesti édesanya néhány hónapja for-
dult az Újpesti Cseritihez azzal a kéréssel, la-
kásának felújítási munkálataihoz járuljanak 

hozzá. A kérés – melynek teljesítésével a kisfi ú életkörülményei javulhatnak – nyitott fü-
lekre talált, hiszen a jótékonysági szervezet nem csak a felújításhoz szükséges anyagokat 
vásárolta meg, de önkéntesek segítségével már el is kezdték a felújítást, amelyet ingyene-
sen végeznek el. Az Újpesti Városgondnokság munkatársai által végzett önkéntes festési 
illetve burkolási munkához csatlakoztak az UTE U17 korosztályú focistái is. G. R.

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program

 



A tizesvillamos
az Újpesti 
Naplóban 7. rész

Puskás Öcsi, 
szembe széllel 
A kis Phöbus (Árpád út 40.) után állt az Árpád út 38. 
számú ház, kettős gyerekkorom egyik színtere: anyai 
nagyszüleim laktak ott. Nagyanyám haláláig ágyhoz 
kötött beteg volt, és én, amikor nem voltam suliban, 
segítettem őt életfunkcióinak működtetésében. Ő 
pedig maga volt számomra a kommunikáció! Ami a 
társas érintkezésről kialakult bennem, azt tőle tanul-
tam meg. Azzal, hogy beszélgettünk egymással. Ha 
másként nem, hát szerepeket játszottunk. Őmiatta 
jártam, külön engedéllyel, az Attila utcai általánosba, 
és lett kétlaki gyerekkorom. Reggel indultunk az Ár-
pád 38.-ba, késő délután pedig haza az Apolló-házba. 

Innen, a ház előtti megállóból indulva a 10-es el-
hagyta jobb felől a Berzeviczy utca sarkát, a pince-
borozó és a Népfürdő látványával, távolabb sejtetve 
a gyönyörű zsinagógát, amely nekünk, gyerekeknek 

titokzatosnak tűnt, és csak ritkán mertünk átmász-
ni a kerítésén, ha a labdánkat átrúgtuk a kertjébe.

Ezen a szakaszon a villamos már tele volt utassal reg-
gelente, ahogy délután, jövetben is, hiszen a Váci út 
gyáraiban dolgozó újpestiek leginkább a 10-essel jár-
tak. Következett az Árpád úti földtani jelenség, a hajlat, 
a „púp” Újpest hátán, az út a Berzeviczy-sarkon „felbú-
bozza” magát, de mire az Attila utca következik, már 
majdnem visszaereszkedik az eredeti szintre, és lejt to-
vább a Duna felé. A 10-es bandukolt utasaival, akiknek 
többsége az Izzóba tartott, kevesebben a bőrgyárakba, 
még kevesebben a Cérnába vagy az Oxigéngyárba.

A lejtmenet alján érkezik az Árpád útba az Attila 
utca. Sarkán a vadkapitalizmus által is legyőzhetet-
len Öreghalász étterem, jobbra lent, egysaroknyira 
pedig az Attila utcai iskola. Az én iskolám, később 
középiskola, majd már az se, most sorsára vár. Von-
záskörzetének családjai gyerekestől kiöregedtek, de 
a mi időnkben általános iskola volt, a legönfeled-
tebb, legtarkább gyerekkor színtere. Focimeccsek-
kel, bunyókkal, lányokkal.

Az Attila-sarokkal szemben közért volt az Árpád 
úton, mellette, a Duna felé a Kis Posta és fölötte a 
ház, amelyben Holl István, a színész lakott szüleivel 
és Pásztor Erzsi színésznővel, a feleségével.

A 10-es gurult tovább az Árpád út–Váci út szé-
les elágazása felé, a később találóan „Városkapunak” 
keresztelt két hatalmas, sárga ház között. (Csak a 
bal oldali volt a Maharté, a jobb oldali, tudomásom 
szerint, nem.) Az Állami felőli bal oldali a Mahart-
ház, amelyben hajósok éltek, illetve inkább család-
jaik gyakran hónapokig nélkülözték a férfi , az apa, a 
családfő jelenlétét. 

A jobb oldali ikertestvére a másiknak: sokemeletes, 
soklakásos. Előtte hatalmas park, és lefelé, a lejtésből 
adódó 4-5 lépcsős szintváltásnál áll a ’19-es fi atal ka-
tona szobra: „Puskás Öcsi” – így keresztelték el az új-
pestiek. A fi atal férfi alak jobb keze lendületes mozdu-
lattal égre emeli egyszerű fegyverét a győzelemre, in-
get nem visel, lenge kabátja alatt felsőteste védtelen a 
víz felől fújó szelekkel szemben. Sapkája van.
 RÉTI JÁNOS, a www.tizesvillamos.hu szerzője

A Városkapu jellegzetes háza, előtérben a szoborral

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Újpest akkor és most XXIV. részArchív képünk az 1920–1930-as évek fordulóján készült 
az Apolló-házról, amely az első háromemeletes lakóház 
volt az Árpád úton. A kor divatjának megfelelő szecesszi-
ós épületet Radó Gábor tűzifa- és kőszénkereskedő épí-
tette 1910–1911-ben. (Az épület az államosításig a család 
tulajdonában maradt.) Az épület Árpád úti oldalán nyílt 
meg 1912-ben az Apolló mozi, amely mellett a Vigadó ká-
véház várta vendégeit és törzsközönségét. Az épületet a 
mozi után egy évszázad elteltével is Apolló-házként isme-
rik. A mozi meghatározó szerepet játszott a ház történeté-
ben. A mozgóképszínházi hagyományokat a Fény folytatta 
az 1960-as években, majd 1990-ben a Lux elnevezésre vál-
tó mozi éltette tovább. Ám a multiplex mozik térhódításá-
val nem vehette fel a versenyt, hiába peregtek itt nyolc év-
tizeden át a fi lmek. Helyén 1998-tól a Jókai Patika és egész-
ségközpontja működik. 

A ház harmadik emeletén volt az 1920-as években az Új-
pesti Napló szerkesztősége. A városközponti épület címlis-
tája igencsak illusztris: 1938-ban például itt volt dr. Klein 
Miksa belgyógyász rendelője, dr. Antal Endre ügyvédi irodá-
ja, a Hermes Magyar Általános Váltóüzlet fi ókja, az Anglo-
Danubian Lloyd biztosítási társaság ügynöksége, a „Kölcsö-
nös Tűzkár” és „Jánus” Általános Biztosító Rt. fi ókja. 

A Vigadó kávéház helyén később Patyolat, fodrász és fe-
hérneműbolt is volt a háború után. Sőt, a Kassai utcai ré-
szen egy ideig kínai áruház is próbálkozott az árusítással. 

A lakóépületnek, amelyben a kezdetektől lift működik, 
a Kassai utca felől van a bejárata. 

Az Apolló-ház az újpesti nyilas párt székháza is volt a 
háború alatt. A pincében őrzött dokumentumaikat egy 
beázás alkalmával találták meg a hatvanas évek végén az 
IKV dolgozói. A súlyosan károsodott iratokat megsemmi-
sítették. B. K.

Árpád út 77., az Apolló-ház

6 H e l y t ö r t é n e t

A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti Helytörténe-
ti Gyűjtemény és Várai Mihály. Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!
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A hónap zöldsége 
a sütotök
Tudományos kutatások támasztják alá a sütőtök egészség-
megőrző, gyógyító hatását. Alacsony energia- és szénhidrát-
tartalma van. Fehérje-, rost- és zsírtartalma elenyésző, annál 
gazdagabb vitaminokban: karotinból 4 mg-ot, C-vitaminból 
24 mg-ot, E-vitaminból 1mg-ot találhatunk benne. Ásványi 
anyagokban is bővelkedik: magas foszfor-, vas-, réz-, mangán-, 
kalcium- és cinktartalma van. Káliumtartalma miatt vérnyo-
máscsökkentő és vízhajtó hatású is. Az antioxidánsok megkö-
tik a szabad gyököket, erősítik 
az immunrendszert, serkentik a 
máj működését. Fogyasztásával 
csökkenthető a prosztatarák, a 
szív- és keringési betegségek és 
a szürkületi vakság kialakulásá-
nak kockázata. 

A sütőtök alkalmas gyulladásos és meghűléses betegségek 
kezelésére. Enyhíti az allergiás köhögést, csökkenti az asztmás 
rohamokat.

Magas karotintartalma a szem- és bőrproblémák kezelé-
sében jelenthet nagy segítséget. Jótékonyan hat az emészté-
si gondokkal küszködőknek, könnyen emészthető. A sütőtök 
segít a szív- és koszorúér-problémák megelőzésében. Alacsony 
kalóriatartalmával a fogyókúrázóknak is ideális táplálék!

A tökmagolaj kedvező élettani hatású, omega-3 zsírsavtar-
talma miatt. Magja pörkölve fi nom és egészséges, a tökmag-
olajat salátákba használhatjuk. 

A sütőtök sárga, tölcséres virágai is ehetők, palacsintatész-
tába forgatva, olajban sütve különleges csemegét készíthe-
tünk belőle.

Ritka zöldségféle a sütőtök, 
amely három olyan fontos jel-
lemzőt egyesít, mint az egészsé-
gesség, a kellemes íz és az elérhe-
tő ár. 

 LETTNER ANNAMÁRIA 
dietetikus, természetgyógyász

Második tavaszt nyújt a klub
Rövidesen új kikapcsolódási lehetőség várja az idősebbeket. Március 18-
ától „Második tavasz” néven nyugdíjasklub indul az Újpesti Polgár Cent-
rumban. A kezdeményezés célja, hogy színvonalas kikapcsolódási lehe-
tőséget, szórakozást nyújtson kéthetente egy alkalommal, hétfő délutá-
nonként 15 órától az klubtagoknak.

Nyugdíjasoknak indít programot március végétől az Újpesti Kulturális Köz-
pont – Ady Endre Művelődési Ház. A kéthetente jelentkező klub gazdag prog-
ramkínálatában szerepel egyebek mellett szobanövények ápolásával, kertész-
kedéssel kapcsolatos eszmecsere, egészségmegőrzéssel foglalkozó előadás, ter-
mészetes gyógymódokról szóló beszélgetés vagy régi receptek, helyi szokások, 
történetek megosztása egymás között.

– A klubfoglalkozások mellett házon kívüli programokra is várjuk a nyugdí-
jasokat. Tervezünk például kirándulást a vácrátóti arborétumba, több kiállí-
tás-, valamint tárlatlátogatást, vagy éppen sétát a Margitszigeten. 

A manapság sokat emlegetett aktív időskor jegyében több, időseket meg-
célzó foglalkozást szervez évek óta intézményünk. A „Kattints rá Nagyi” és a 
„Mozdulj rá nagyi”elnevezésű programjaink sikere és a résztvevők között szö-
vődő barátságok láttán jutottunk el egy általános nyugdíjas klub létrehozásá-
nak gondolatáig. Reméljük, a többihez hasonlóan ez is kedvelt lesz – fogalmaz 
Czégény Ilona, a klubot létrehozó intézmény igazgatóhelyettese.  G. R.

Újpesti Nyugdíjasklub
Kezdés: március 18. hétfő, 15 óra
Helyszín: Újpesti Polgár Centrum (Árpád út 66.)
Tagsági díj negyedévre: 6000 Ft
További információ: 230-6000 (Katona Gyöngyi)

Hajósokkal Székelyföldre, 
Gyimesbe és Moldvába
Az Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány Székelyföldre, Gyimesbe és 
Moldvába szervez kirándulást 2013. április 16–21. között.

A TERVEZETT PROGRAM
Ápr. 16. Utazás Torockóra. Szállás Torockón.
Ápr. 17. Utazás Gyimesbükkre.
Ápr. 18. Kirándulás Gyimesbükk környékén.
Ápr. 19. Utazás Moldván és a Békás-szoroson keresztül Ivóba.
Ápr. 20. Pihenés Ivóban.
Ápr. 21. Hazautazás Budapestre. 
Részvételi díj: 55 000 Ft/fő, amely tartalmazza a szállás, az utazás és az ét-
kezés költségeit. Jelentkezési sorrendben tudják biztosítani a részvétel le-
hetőségét. Szükséges felszerelés: esőkabát, hálózsák.

A program szervezője az Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány. 
Kérjük, támogassa szervezetünket személyi jövedelemadójának 1 száza-
lékával. Adószám: 19700038-1-41. Varga János túravezető



Károlyi István gróf, aki a forradalom alatt Pest 
vármegye főispáni helytartója volt, 1848-ban sa-
ját költségén – a magyarországi arisztokraták kö-
zül egyedül – huszárezredet állított ki. Tettével fel-
menője, Károlyi Sándor példáját követte. Ez volt a 
XVI. Károlyi Huszárezred. November elején Kecs-
keméten kezdték az általa vállalt 1800 fős lovasez-
red katonáinak toborzását, amelynek tagjai közé 
más alakulatok katonái is átkérhették magukat. 
A huszárezred élére Kossuth Lajos Károlyi Istvánt 
nevezte ki, ezredesi minőségben. Károlyi gróf, Új-
pest alapítója így válaszolt Kossuthnak: „…azt, mit 
én ajánlatom által tettem, nem áldozatnak, ha-

nem puszta honfi ui kötelességemnek tekinthetem 
egyedűl, imádott felséges hazám tőn olly helyzetbe, 
hogy ezt tehessem, a hazámtól nyertem, mivel bi-
rok, s így csak a hon iránti tartozásomat róvom le, 
midőn azt, mit nélkülöznöm lehet, és jelen súlyos 
körülmények közt minden becsületes honpolgár-
nak nélkülözni tudni kötelesség, elárult szegény ha-
zám védelmére fordíthatni szerencsés vagyok” – ol-
vassuk erről Buda Attila Gróf Károlyi István élete 
című könyvében.

Mint a forrásokból megtudjuk: Károlyi István 
gróf anyagi helyzete nem volt a legszerencsésebb 
ebben az időben. Ekkor alakíttatta át Ybl Miklós-

sal a fóti kastélyt, s az új templom építési mun-
kálatai is előrehaladtak már. A márciusi törvények 
szerint az úrbéri szolgálat megszűnése fejében a 
földbirtokosokat az államtól kárpótlás illette meg. 
Károlyi István ennek a terhére vett fel 250 ezer fo-
rintot, amelyből a felszerelés költségeit fedezhette. 
Ezt az összeget egészíthették ki még magánosok 
különböző felajánlásokkal – idézi a kort a könyv 
szerzője.

Károlyi István gróf maga is kivette részét a küz-
delemből. A szabadságharc bukása után a börtönt 
is megjárta, Batthyány Lajos gróffal együtt rabos-
kodott.  B. K.

zen a héten Görgey Artúr hon-
véd tábornok emlékét kerestük, 
bő másfél évszázad távlatából. 

Újpest egyik legrégebbi utcájában já-
runk, amely 1880-ban Vasút utcaként 
létezett, elnevezésében is jelezve a vég-
pontját. 

Először egy középkorú hölgyet 
kérdezünk, aki nem kíván szerepel-
ni, többek között azért, mert szerin-
te mindenki tudja, ki volt Görgey Ar-
túr, kérdezzük inkább az iskolásokat.

Az utca közepén egy harmincas 
éveiben járó fi atalember szabadko-
zik, a párhuzamos utca lakója, ép-
pen a villamosra vár. Amíg a villa-
most lessük, mégis Görgey lesz a 
téma. Megtudjuk, édesapja ebben 
az utcában nőtt fel, az időközben le-
bontott, belső udvaros, több család 

által lakott házról megvannak a fo-
tók is. 

– Igaz, akkor még Dózsa György út 
volt, ezek az utcanévtáblák még fellel-
hetők néhány régi házon – mondja a 
keresztnevét elárulva András. – Gör-
gey tábornok hadügyminiszter volt, 
és az 1849-es tavaszi hadjárat vezető-
jeként vonult be a történelembe. So-
káig vitatott volt megítélésében a vi-
lágosi fegyverletétel. Örülök, hogy 
szobrot kapott az elmúlt években, ez-
zel a helyére került Újpesten is – tér 
vissza az eredeti kérdéshez, mielőtt 
felszállna a villamosra.

A kétgyermekes anyuka, Somos Il-
dikó lokálpatrióta családban nőtt fel, 
a házukban működő rajziskola veze-
tője. 

– Nehéz ilyen időtávlatból szemé-
lyes ismerősként gondolni az utca 
névadójára – mondja Ildi. – Mégis 
örülök, hogy a híres emberek emlé-
két utcanévadással is őrizzük. A kis-
lányunk már iskolás, a közelgő nem-
zeti ünnep miatt is szóba kerülnek 
az 1848–49-es szabadságharc kato-
nái. Már be tudja azonosítani Görgey 
tábornokot is. Úgy vélem, a Görgey 
út állapota régóta méltatlan a tábor-
nok emlékéhez. Éppen most olvas-
tam arról, hogy végre megtörténik a 
felújítás. Ennek minden lakó örül, eb-
ben biztos vagyok!  B. K.

„…a hazámtól nyertem, mivel birok…” 

Károlyi és a huszárezred
A feljegyzések arról tanúskodnak, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc 
eseményei hatottak az 1840-ben alapított település, Újpest életére is. Az itteniek 
közadakozásból támogatták a honvédsereget. A harcok első évében tíz katona-
köteles újonc kiállítását szavazták meg, de rajtuk kívül önkéntesek is jelentkeztek. 
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ór: Pihenő K
árolyi-huszárok

E Idézzük az Újpesti utcanév-
lexikont: „Görgey Artúr utca 
(1991, előzőleg Dózsa György 
út, 1945, Horthy Miklós út, 1926, 
Vasút utca, 1880). Klauzál utca 
1-től a Szilágyi utca 16.-ig. Gör-
gey Artúr (1818–1916) honvéd 
tábornok volt.

Még a régi 
utcanévtábla is 

fellelhető

Görgey Artúr a sereg élén. 
Illusztráció: Gracza György Az 

1848–49-iki magyar szabadságharcz 
története című könyvéből

Somos Ildikó örül, hogy 
híres emberek emlékét 
utcanévadással őrizzük

Utcáról utcára

Görgey tábornokra 
mellszobor is emlékeztet
Újpesten közel háromszáz elnevezett közterületet talá-
lunk. Az utcanévadás kapcsolatban van a tájjal, a főbb köz-
lekedési irányvonallal, ipari, kereskedelmi tevékenységgel, 
vagy híres embereknek állít emléket velük az utókor. So-
rozatunkban arról kérdeztük az újpestieket, tudják-e, ki-
ről, miről nevezték el azt az utcát, ahol otthonuk található. 



– Miért énekel egy Simándy-díjas ope-
raénekes magyar nótát?

– Fontos, hogy ápoljuk a magyar 
nóta hagyományait, mert kultúránk ré-
sze. Kötelességünk vigyázni erre az ér-
tékre. Igazából én sosem értem azt, 

amikor egy magyar énekes angolul éne-
kel magyar embereknek, mert nekünk a 
saját kultúránk értékeit kell ápolnunk.

– Elég nehéz önnel interjút egyeztetni, 
mert az éneklés mellett dolgozik a Fejér 
Megyei Földhivatalban is. Ezek szerint a 
tehetségkutató megnyerése gyökeresen 
nem változtatta meg az életét.

– Annyiban megváltoztatta, hogy 
sokkal több fellépésem van. De tu-
datosan ragaszkodtam ahhoz, hogy 
továbbra is dolgozzak a szakmám-
ban, mert nem akarok kiszolgáltatott 
lenni, hogy bármikor, bárkinek, bár-
mennyiért el kelljen mennem éne-
kelni. És nem azért tanultam évekig, 
nem azért lettem agrármérnök, hogy 
a siker miatt hirtelen teljesen felad-
jam az eddigi életemet.

– Megfér az éneklés a hivatallal?
– Igen. Amikor kiéhezem a mu-

zsikára, akkor énekelek. Ráadásul itt 

a tavasz, indulnak otthon is a kerti 
munkák, kezdem a metszést. Szóval 
nincs időm unatkozni.

– Mit szól ahhoz, hogy már hóna-
pokkal ezelőtt elfogyott minden jegy a 
nótagálára?

– Ez annak is köszönhető, hogy László 
Mária, a gála szervezője hosszú évek ke-
mény munkájával kialakított egy olyan 
stabil közönséget, akinek ez az igénye. 
Ezért szeretek Újpesten fellépni, mert 
mindig lelkes, értő közönség fogad. J. M.

Szabadság 
ihlette rajzok 
Újpest Önkormányzata és az Újpes-
ti Sajtó Kft. ebben az évben is Raj-
zolj nekünk szabadságot! címmel hir-
detett rajpályázatot közelgő nemzeti 
ünnepünk alkalmából óvodásoknak 
és általános iskolásoknak. Előző lap-
számunkban bemutattuk a díjnyer-
tes rajzokat. A harmadikos Buday 
Barnabást és a negyedikes Vörös Fan-
nit az alkotásokról kérdeztük. 

Buday Barnabás, a Lázár Ervin Általá-
nos Iskola harmadikosa művészeti osz-
tályba jár, ahol színjátszással, tánccal, 
drámajátékkal és képzőművészettel egy-
aránt foglalkoznak. Barnabás rendszere-
sen jelentkezik rajzpályázatokra, tavaly 
így nyert például az állatok világnapjára 
kiírt versenyen is. Rendszeresen nézeget-
nek albumokat, festményeket, és később 
ezeket az élményeket élik újra rajzaikban. 

– Barnabás nagyon ügyes, tehetsé-
ges fi ú, érdemes vele foglalkozni. Mos-
tani, díjnyertes rajzát egy festmény ih-
lette, amely egy harctéri jelenetet áb-
rázol – mondja tanítója, Sefcsikné 
Szász Éva, aki három éve tanítja őt. 

– Hallgatom a verseket, zenéket, 
és közben amit érzek, azt próbálom 
megrajzolni – mesél az Újpesti Nap-
ló eheti lapszámának első oldalára ke-
rült rajz születéséről Barnabás. 

Az alsós mezőny másik győztese Vörös 
Fanni, a Babits Mihály Gimnázium és Ka-
rinthy Frigyes Magyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvű Általános iskola negyedikese. 

– A két tanítási nyelvű iskolában a 
gyerekeknek mindössze heti egy rajz-
órájuk van, ezt úgy pótoljuk, hogy a 
jobb kézügyességű diákoknak rajzszak-
kört szervezünk. Ide jár már első osztá-
lyos kora óta Fanni – meséli a kislány fel-
készítő tanára, Vincze Zoltánné Ágota.

Hozzáteszi: Fanni már korábban is si-
keresen szerepelt megmérettetéseken, 
legutóbb a kerületi rajzversenyen, a ne-
gyedikes korcsoportban ért el harma-
dik helyezést.

– Sokat rajzolok, apukámtól ka-
rácsonyra kaptam egy akvarellceru-
za-készletet, főleg azzal szoktam ott-
hon iskola után alkotni – meséli Fanni. 
– A mostani rajzomhoz az adta az ötle-
tet, hogy az 1848-as forradalom idején 
kezdett szabaddá válni Magyarország, a 
szabadságot pedig nekem a tánc is jelké-
pezi. Jártam néptáncra, de a tanárnő tá-
vozásával sajnos ez megszakadt. Nagyon 
hiányzik a tánc, így született a mostani 
rajz – mesél felnőtteket megszégyenítő 
komolysággal táncosokat ábrázoló nyer-
tes munkájáról Fanni. G. R.

Újpest Önkormányzata és az Új-
pesti Sajtó Kft. felhívásra több 
mint kétszáz szebbnél szebb rajz, 
festmény érkezett. Az iskolások 
közül korcsoportonként három 
győztest hirdetett a zsűri, emellett 
egy óvodás gyermek alkotását dí-
jazták, és egy közönségdíjas rajzot 
is kiválasztottak. Az alkotásokat a 
nagyközönség az önkormányzat 
március 15-i megemlékezésénél a 
Petőfi -szobornál is láthatja. 

Ária és hivatal
Mészáros János Elek éne-
kes, a Csillag születik negye-
dik szériájának győztese volt 
a „Magyarok szép hazája” 
című ünnepi nótagála sztár-
vendége. Az esemény előtt 
a dalválasztásról, és arról 
kérdeztük, miként egyez-
tethető össze a földhivata-
li munka az énekléssel. 

Városházi emléktábla

Üzenet 
a múltból
A polgármesteri hi-
vatal előcsarnokában 
márványtábla emlékez-
tet arra az esemény-
re, amikor Görgey Ar-
túr fővezér 1849. janu-
ár elején csapataival át-
haladt Újpest község 
területén. 

Vélhetően nemcsak az újpes-
ti pihenő, de Görgey tábornok 
tapasztalatai és katonáinak lel-
kesedése eredményezhette a 
későbbi hadjáratok sikerét. Új-
pest a szabadságharc kitörése-
kor éppen nyolc éve élte – Ká-
rolyi István gróf adományleve-
lének köszönhetően – közsé-
gi mindennapjait. A gróf szelle-
miségéből adódóan a település 
tárt karokkal várta a leteleped-
ni akarókat, köztük a szabad-
ságharc katonáit is.

A Városházán 1932-ben emelt 
emléktáblája – természetesen 
az épület még nem állt az 1848–
49-es forradalom és szabadság-
harc idején – üzenetet hoz a 
múltból a ma élőknek. Dicső-
séges és vesztett csatákról, újra-
kezdésről, hazaszeretetről, elő-
deink bátor tetteiről.  B.
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Vörös Fanni táncosai 



INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Április 3-án, szerdán 18-tól 19 
óráig ingyenes jogi tanácsadást 

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

FIDESZ–MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők április 8-án, 
hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvise-
lők április 8-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-0905. 
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányza-
ti képviselők április 15-én, hétfőn 17-től 18 
óráig; Bartók Béla önkormányzati képvise-
lő április 9-én, kedden 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. 
Tel.: 369-0905. Dr. Szabó Béla önkormány-
zati képviselő március 25-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. 

ujpest.lehetmas.hu 
Facebook.com/LMPujpest

SZEVASZ, TAVASZ!
A Természetjáró Kör következő 
(pecsétgyűjtő, immár tavaszi) 

túrája március 22-én, pénteken lesz. A 
Hűvösvölgybe megyünk. Gyülekező 
10.00–10.15 között a Széll Kálmán 
(Moszkva) téren a metró kijáratánál. 
Öltözékük és cipőjük legyen kényelmes, az 
időjárásnak megfelelő. Kora délutánig ter-
vezzük a programot. 

Programsorozatunk védnökei: Kiss 
Péter országgyűlési képviselő és Dr. 
Trippon Norbert kerületi elnök.

Azokat is várjuk, akik nem tudtak eljön-
ni az előző kirándulásainkra, de szeretné-
nek egy közösséghez tartozni, kimozdulni 
otthonról, ne riadjanak meg egy kis sétá-
tól, jókedvtől sem! 

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 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első hétfőjén 17-től 18 óráig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Budapest, Nádor u. 1.) tartanak 
fogadóórát. Horváth Imre önkormányza-

ti képviselő minden hónap első szerdáján 
17 órától tart fogadóórát a Csokonai 
Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnáziumban (1046 Budapest, Bőrfestő 
u. 5–9.).

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

www.mszpujpest.hu

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

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

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� 55 nő, 55 szín. Képzőművészeti 
kiállítás. Megtekinthető március 
24-ig, 11–18 óra között. Újpest 
Galéria.
� Holokauszt-vagonkiállítás. 
Március 15-ig. Nyitva tartás: hétfőn 
11–17 óra, hétköznap 8–17 óra, 
vasárnap 9–17 óra között. 
Szombaton zárva. Rákospalota-
Újpest vasútállomás.
� Fotó-szintézis. Slezák Ilona, 
Simó Szabolcs és Somfai Sándor 
művei. Megtekinthető március 
24-ig, 9-től 18 óráig az Ifjúsági 
Házban, Új Galéria.
� „Budapest természeti érté-
kei” fotókiállítás. A Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Budapesti Helyi 
Csoportjának kiállítása. Március 
20-ig, 9 és 18 óra között látogat-
ható. Karinthy Frigyes Műve-
lődési Ház.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
Az Újpest története iránt érdeklő-
dőket várja az Újpesti Helytör-
téneti Gyűjtemény. A Két évez-

red között – fejezetek Újpest 
történetéből című állandó kiállí-
tás a település keletkezésétől nap-
jainkig mutatja be lakóhelyünket. 
A tárlat virtuális bemutatóval (fotó, 
film és szöveges ismertető) egé-
szül ki. Vasárnap és hétfőn zárva.

HETI PROGRAMNAPTÁR
Március 13., szerda
SZÉPKORÚAKNAK
� 9.00–12.00: Kattints rá, Nagyi! 
Internettanfolyam 14-én, 20–21-
én, 27–28-án is. Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház.

Március 14., csütörtök
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30: Cili-Cili Muzsika. Féléves 
kortól óvodába kerülésig várják az 
énekelni, mondókázni szerető csa-
ládokat. Ifjúsági Ház.
� 16.30–17.15: Zeneovi. Minden 
csütörtökön. Ifjúsági Ház.

Március 16., szombat
SZÍNHÁZ
� 19.00: Strand: Karrier 
Komédia. Szatirikus vígjáték két 

részben. Az Újpest Színház-bérlet 
2. előadása. A Száguldó Orfeum 
vendégjátéka. Ady Endre Műve-
lődési Ház.

Március 17., vasárnap
ZENÉS EST
� 17.00–20.30: Hétvégi randevú. 
Ady Endre Művelődési Ház.

Március 18., hétfő
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.30–11.00: Ringató. Kisgyer-
mekkori zenei nevelés 3 éves 
korig. Ifjúsági Ház.

NYUGDÍJASKLUB
� 15.00: „Második tavasz”– hat-
vanon túl aktívan. Az Újpesti 
Nyugdíjas Klub első rendezvénye. 
Újpesti Polgár Centrum.

Március 19., kedd
JÓGA
� 14.00–20.00: Jóga Vanillyával. 
Ifjúsági Ház.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
ÚJPESTI KLUBJA
� 15.00: Fennállásának 32. évfor-
dulóját gálaműsorral köszönti a 
klub. Ady Endre Művelődési Ház.

Március 20., szerda
GYERMEKEKNEK
� 14.00–21.00: Játssz-óra. 21-én 
is. Játék, kézműveskedés ifjúsági 
csoportoknak, előzetes jelentke-
zéssel. Ifjúsági Ház.
� 16.00: Bikfic torna három kor-
osztálynak, három időpontos kez-
déssel. Ifjúsági Ház.

ELŐZETES
ÚJ BÉRLET 7–11 ÉVESEKNEK 
� Zene-Tér-Kép. Az Újpesti 
Kulturális Központ új, három elő-
adásos komolyzenei programaján-
lata a MÁV Szimfonikus Zenekar 
közreműködésével. Interaktív zenés 
délelőttök az Ady Művelődési 
Házban, Ácsné Székely Edit fuvola-
művész vezetésével. Információ: 
231-6000. Jegyár: 700 Ft.

SZÍNHÁZ
� Újpest Színház-bérlet. Az Ady 
Endre Művelődési Házban: 2. elő-
adás, március 16., szombat, 19.00: 
Strand: Karrier Komédia. 
Szatirikus vígjáték két részben. A 
Száguldó Orfeum vendégjátéka.
3. előadás, április 13., szombat, 
19.00: Szigeti Ede: Liliomfi. A 

Turay Ida Színház vendégjátéka.
4. előadás, májusban: Topolcsányi 
Laura: Szellem a spájzban. 
Kísértetkomédia. A Turay Ida 
Színház vendégjátéka.

Bérletek rendelhetők személye-
sen az Újpesti Kulturális Központ 
– Ady Endre Művelődési Házban 
vagy a 231-6000-es telefonszá-
mon.

BABASZÍNHÁZ
� Március 23-án, 10 órakor: 
Dúdoló. Az Esztrád Színház elő-
adása 0–4 éves korig. Lóverseny 
téri Közösségi Ház.

INDULÓ TANFOLYAMOK
� Csí kung – tai chi tanfolyam és 
gyakorlás. Keddenként. Lóverseny 
téri Közösségi Ház. Információ: 
Gervai Miklós, 06-70 234-6599
� Ének-Szó. Beszédfejlesztő zene-
ovi, iskola-előkészítő csoport. 
Szerdánként. Lóverseny téri 
Közösségi Ház. Információ: 
Horváth Ágnes, 06-70 627-3808

Összeállításunk nem tartalmaz-
za a teljes kínálatot. Kérjük, 
érdeklődjön az intézményeknél is!

Minden nap friss hírek, információk: www.ujpest.hu



Az első körben a diákok a Petőfi  Irodalmi Múzeu-
mot keresték fel, ahol megtekintették a költő szüle-
tésének 190. évfordulójára rendezett „Ki vagyok én? 
Nem mondom meg…” Petőfi  választásai című kiál-

lítást, amely után egy előzetesen kiküldött feladat-
lapot kellett megoldaniuk és beküldeniük. A máso-
dik fordulóban Petőfi -szobrokat, emléktáblákat kel-
lett felkeresniük Budapesten, egy előzetesen kikül-

dött anyag alapján, amelyről képes beszámolót kel-
lett készíteniük, egyéni elképzelés szerint.

A vetélkedő immár harmadik fordulójához érke-
zett, a csapatoknak négy-öt verset kell megismerni-
ük és egy előzetesen megadott szempontsor alap-
ján tanulmányozniuk. Az Ady Endre Művelődé-
si Központban április elején sorra kerülő döntőn az 
eddig megszerzett ismeretekről adhatnak számot a 
versenyzők. A versenyben végig részt vevő csapatok 
munkáját oklevéllel, a legjobban teljesítőket értékes 
könyvekkel jutalmazzák.

A vetélkedőn tizenegy újpesti intézmény – az An-
gol Tagozatos Általános Iskola, a Bajza József Általános 
Iskola, a Bene Ferenc Általános Iskola, a Benkő István 
Református Általános Iskola és Gimnázium, a Halassy 
Olivér Német Tagozatos Általános iskola, a Homok-
tövis Általános Iskola, a Karinthy Frigyes Magyar–An-
gol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Károlyi Ist-
ván 12 Évfolyamos Gimnázium, a Pécsi Sebestyén Ál-
talános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Szent János 
Apostol Katolikus Iskola és a Szűcs Sándor Általános 
Iskola – diákjainak részvételével zajlik.  G.

Évfordulós vetélkedő 

Petőfi  nyomában
Petőfi  Sándor születésének 190. évfor-
dulója tiszteletére vetélkedőt rendez 
az Újpesti Kulturális Központ – Ady 
Endre Művelődési Ház 4. és 5. osztá-
lyos általános iskolás gyerekek számá-
ra. Az elmúlt év végén megkezdődött 
verseny I–II. fordulójára összesen 35 
csapat küldte vissza a megfejtést, ti-
zenegy újpesti általános iskolából. 

atvanöt éve, 1948. március 15-én avatták 
fel Újpesten Tokody György szobrászmű-
vész (1890–1974) Petőfi -szobrát. A bronz-

ból készült mellszobrot a szabadságharc kitörésé-
nek centenáriumán állították fel a Deák Ferenc és a 
Kossuth utca találkozásánál. 

Idézzük az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény bir-
tokában lévő Szabad Ujpest 1948. március 6-i lap-
számát: „Az ifjúság március 15-én kívánja felállíta-
ni Petőfi  szobrát a Kossuth és Deák utcák sarkán.” A 
tényleges avatásra március 13-án került sor, miként 

ezt a március 20-i lapszám írta, mert abban az év-
ben március 15-e hétfőre esett.

A korabeli helyszínt ma már hiába keressük, a 
szanálások és a rekonstruk-
ciók eredményeként a 
földszintes, kisvárosi há-
zak, amelyek körülölelték 
Petőfi t, már nincsenek meg. 
Az építkezések idején, 1980-
ban a műkő alapzaton álló mell-
szobrot is elbontották, és az 

akkor még az István úton lévő Helytörténeti Gyűj-
teménybe szállították. 

Ezután hosszú ideig nem láthatták az újpestiek a 
szobrot, míg 1989-ben ismét méltó helyet sikerült 
számára találni az igencsak megváltozott Újpesten. 
Eredeti helyéhez közel, a Rózsa és a Deák utca mai 
találkozásánál állították fel, immáron új talapzatra, 
a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola mellett. 

Szegény Petőfi re azonban nem sokkal később 
újabb megpróbáltatás várt. Húsz évvel ezelőtt, 1992 
decemberének végén a költő mellszobrát a talap-
zat mellett találták. Mivel a fej sértetlenül hevert a 
földön, a kerületi kapitányság szakemberei úgy vé-
lekedtek, szilveszter előestéjén fi atalok erőfi togta-
tó edzése lehetett a szobordöntés mögött. Mint ki-
derült, az éjszaka közepén randalírozó csapatot egy 
járókelő felbukkanása hatástalanította, így az if-
jak Petőfi  fejét hátrahagyva futottak tovább. Pető-
fi  Sándor szobra, épp a költő 170. születésnapján, 

a rendőrkapitányságon vendégeskedett. 
Petőfi  rövid időt még a polgármeste-
ri hivatalban töltött, majd január kö-

zepén szakavatott kezek jól megerő-
sítve helyezték vissza a helyére. Pe-
tőfi  születésének 190. évfordulóját a 
szobor eseménytelenül töltötte. Ké-
szül a március 15-i ünnepre, várja az 
újpestieket a hagyományosan itt tar-

tott ünnepi megemlékezésre.  
BANGHA 
KATALIN 

H
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Petőfi Sándor mint honvéd. Egykorú rajz 
Gracza György Az 1848–49-iki magyar 

szabadságharcz története című könyvéből 

Petőfi -szobor 

Kalandos életű, mint ihletője 
Petőfi  Sándort a települések lakói mindenütt magukénak érzik, természetes, 
hogy emléket állítanak a mindössze 26 évet élt és 190 éve Segesvárnál eltűnt 
nemzeti hősnek. Petőfi -szobor Újpesten is van, éppen 65 éve avatták. Épp-
olyan kalandos életű, mint ihletője. 

„Az Ifjúság március 15-én 
kívánja felállítani Petőfi szobrát 

a Kossuth és Deák utcák sarkán.” 
A 65 évvel ezelőtt készült 

felvételt az Újpesti Helytörténeti 
Gyűjtemény bocsátotta 

rendelkezésünkre



– Egy megtörtént baleset is sok, azon-
ban a rendőrség ezzel kapcsolatos fele-
lőssége állandó vita tárgya – mondta 
bevezetőjében dr. Terdik Tamás alezre-
des, Újpest rendőrkapitánya a bizott-
ság megjelent tagjai előtt.

KEDVEZŐ STATISZTIKA
A 2011 és 2012-es újpesti statisztikát is-
mertetve arról beszélt: ebben a két esz-
tendőben nem történt halálos kimene-
telű baleset Újpesten, a súlyos sérüléses 
balesetek száma stagnál, a könnyű sé-
rüléssel vagy anyagi kárral járók száma 
viszont csökkent. A mutatókat értékel-
ve hozzátette, a nagy átmenő forgalom 
ellenére a város a többi kerülethez ké-
pest is biztonságosnak mondható.

A RENDŐRSÉG SZEREPE 
A MEGELŐZÉSBEN
Terdik felhívta a fi gyelmet arra, hogy a 
rendőrség tizenegy óvodában és tizen-
hat iskolában hatvan órát, az újpesti 
idősotthonokban és klubokban pedig 
harminc órát fordított baleset-meg-

előző oktatásra. Az idősek fi gyelmét 
emellett arra is rendszeresen felhívják, 
hogyan kerülhetik el, hogy bűncselek-
mények áldozataivá váljanak.

SOKRÉTŰ FELADAT
A gyalogosan és kerékpárral közle-
kedők védelmét elősegítendő, ápri-
lis 30-ig kerekasztal-megbeszélést hív-
nak össze, az év egészében pedig nagy 
számban végeznek majd sebesség-el-
lenőrzést a rendőrök. Az elmúlt öt év 

statisztikáját összevetve elemzik és ki-
értékelik az egyes helyszínek, csomó-
pontok baleset-veszélyességét, így eze-
ken a helyszíneken gyakori(bb) rend-
őri jelenlétre számíthatnak az autósok.

Mindezen felül az önkormányzattal 
közösen egy külön erre „szakosodott” 
projekt keretében bűnmegelőző előadá-
sokat szerveznek, miközben az újpesti 
rendőrség a sajtónyilvánosságot is igyek-
szik kihasználni céljainak eléréséhez – 
zárta gondolatait a rendőrkapitány.

VAN EREDMÉNY, FOLYTATJÁK
Farkas Dóra főhadnagy, közlekedési fő-
előadó kiemelte: jelenleg hét általános 
iskola vesz részt a rendőrség bűnmeg-
előzési programjában. A rendőrök he-
tente járnak az intézményekbe, ahol a 
gyerekek felismerik, megismerik őket.

– Nemrégiben a Szűcs Sándor Általá-
nos Iskolában kérdeztek bennünket egy 
sokszor arrafelé őgyelgő idegen férfi ról, 
akivel kapcsolatban elmondtuk a gyere-
keknek, hogy már nem kell tőle tartani-
uk, jó darabig nem fog arra járni – emelt 
ki egy pozitív példát Farkas Dóra.

A főhadnagy egyébként óvodákban is 
tart előadást. Tavaly a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat döntött 
úgy, hogy a rendőrségi bűnmegelőző 
ismertetőkre a káposztásmegyeri óvo-
dáknak is szükségük van. A jövő hét-
től pedig négy óvodában folytatódik az 
Ovizsaru program. Az idősekhez havi 
egy alkalommal látogatnak el a rend-
őrök, de arra is volt példa, hogy őket 
hívták meg a kapitányságra.

KÉRDÉSEK, FELVETÉSEK
A találkozó végén a közlekedési szak-
embereket és iskolaigazgatókat is tö-
mörítő bizottság tagjai kérdezhettek 
az előadóktól. Többen említettek pél-
dát arra, hogy egyes gyalogátkelőknél 
nagyon rövid a zöld jelzés, a Magyar 
Autóklub jelen lévő menedzsere pe-
dig felajánlotta a rendőrségnek, hogy 
az egyenruhásoknak ingyenes vezetés-
technikai kurzust tartanak. M. O . A.

Bozótvágóval 
a bizományiban
Bozótvágó késsel tért vissza és hado-
nászott egy férfi  az egyik Árpád úti 
bizományiban.

– A 43 éves zuglói férfi  az egyik, a rend-
őrség épületéhez közeli Árpád úti bizomá-
nyiba szeretett volna beadni tárgyakat, az 
ott dolgozók pedig mondták neki, hogy a 
korábban beadottakra szabott határidő le-
járt és azok már az üzlet tulajdonát képe-
zik. Kisvártatva egy bozótvágó késsel tért 
vissza – ismertette az esetet dr. Terdik Ta-
más (képünkön), Újpest rendőrkapitánya.

Hozzátette: a férfi  machetével belé-
pett az üzletbe, majd hadonászni kez-
dett. A kiérkező rendőrök gyalogosan ér-
tek a helyszínre, és lefegyverezték a férfi t, 
a bozótvágó kést lefoglalták.

A büntetlen előéletű férfi  ellen felfegy-
verkezve elkövetett garázdaság miatt fo-
lyik eljárás. 

 M. ORBÁN ANDRÁS

Biciklisek és gyalogosok védelmében
Számos, a közlekedéssel kapcsolatos intézkedési tervet, továbbá problémákat is meg-
vitattak az újpesti rendőrkapitányságon, ahol a baleset-megelőzési bizottság tagjai 
tartottak munkamegbeszélést március 6-án. A kerékpárosok és a gyalogosok közleke-
désben való védelme országos cél, ezt Újpesten a rendőrség tapasztalatainak összesí-
tésével és a lehetőségek alkalmazásával valósítják meg.
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Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Már 12 553-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.

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

Újpesti Napló 
– archív: Farkas 

Dóra egy korábbi 
Ovizsaru 

programon, egy 
újpesti óvodában

dr. Terdik Tamás



– Mondhatjuk, hogy a hajóból soha 
nem lehet kiszállni?

– Tényleg így van. Moldova György 
után szabadon: akit a Duna vize meg-
csapott, soha nem menekülhet tőle. 
Ezért is vállaltam a feladatot, hiszen 
így napi szinten csodálhatom a folyót, 
és hódolhatok imádott sportomnak.

– A sárkányhajó nem igazán kenu.
– Rengeteg a hasonlóság, de azért 

nagy a különbség. A kenuban térdel-
nek a versenyzők, és kicsi, könnyű és 
nagyon labilis a hajó is. A tizenkét 
méter hosszú sárkányhajóban húszan 
gyürkőznek egyszerre, és ülnek a sú-
lyos, mázsákat nyomó, szinte felbo-
ríthatatlan batárban. A technika, a la-
pátkezelés viszont hasonló, és ennek 
csiszolásában tudok a legtöbbet segí-
teni a versenyzőimnek. 

– Férfi ak és nők együtt eveznek.
– Ráadásul sportmúlt sem szüksé-

ges ahhoz, hogy valakiből igazi sár-

kányos váljon. Ha mondhatom, ta-
lán ez benne a legjobb, a legizgalma-
sabb. Persze a régi kajakosok és kenu-
sok sem hiányoznak a sárkányhajósok 
táborából. Jó érzés, hogy az öregekkel 
így állandó a kapcsolat. 

– Bizonyíték erre, hogy az UTE 
vízitelepén találkoztunk, ahová a fel-
készülési időszakban befogadtak ben-
neteket.

– Szerencsére nagyon jó a kapcso-
lat az újpesti klubbal. Szeretettel lát-
nak bennünket a tanmedencében és 
a konditeremben is. 

– Gyerekeket nem láttam az edzésen.

– A srácok kezdjenek kajakozni, ke-
nuzni, és tanuljanak meg úszni! A sár-
kányhajózás inkább a felnőttek sport-
ja. De ez nem zárja ki, hogy a család 
együtt sportoljon, hiszen ameddig a 
szülők sárkányoznak, a gyerekek kaja-
kozhatnak vagy kenuzhatnak. 

– Lehet, hogy olimpiai bajnok leszel 
sárkányhajózásban is?

– Egyelőre nincs rá esély, hiszen 
nem szerepel a játékok műsorán. Bár, 
ahogy a történéseket fi gyelem, gon-
dolok a birkózás körüli mizériára, 
nem kizárt, hogy leszek én még olim-
pikon.  (Gergely G.)

– Milyen az utánpótláshelyzet jelenleg Újpesten? 
Mik az UTE labdarúgó-szakosztályának céljai? 
– kérdeztük Trakperger Árpádot, az utánpótlás 
technikai igazgatóját.

– Az Újpest FC utánpótlásáért továbbra is az UTE, 
mint sportegyesület a felelős, aminek két előnye is van 
– válaszolt a sportvezető. – Egyrészt civil szervezet-
ként látjuk el az utánpótlással járó feladatokat, s ez a 
támogatások és a pályázatok szempontjából rendkívül 
fontos, hiszen gazdasági társaságként jóval nehezeb-
ben lehet pályázati támogatásokhoz jutni. Másrészt 
pedig az UTE-nak mint tradicionális klubnak fennma-
rad a labdarúgó-szakosztálya. A klubunkban szereplő 
gyerekek nap mint nap találkoznak a múlttal, a hagyo-
mányokkal, tudják, hogy egy 126 éves múltra vissza-
tekintő egyesület kötelékében játszanak, így a labda-
rúgás mellett a klub szeretetét is magukba szívhatják. 

– Honnan érkeznek gyerekek a szakosztályba?
– Már az óvodákban elkezdődik a tudatos mű-

helymunka. Hat oviban is tartunk foglalkozást, heti 
két alkalommal. Egy év elteltével a sportolni vágyó 
gyerekek akár az egyesületünkben folytathatják a 
focit. Ezenkívül iskolákba is ellátogatunk, tehát egé-
szen az alapoktól építjük fel az utánpótlásunkat. 

– A mennyiség mellett a minőség is szempont?
– Célunk, hogy minél több gyerek űzni tudja a 

sportágat, és ne morzsolódjon le senki tizenegy-ti-
zenkét évesen azért, mert kevésbé tehetséges, mint 
a társai. Nincs olyan bajnokság, ahol ne indítanánk 
korosztályos csapatot. Persze legfőbb célunk, hogy 
az Újpest FC-nek minél több tehetséges játékost 
„feladjunk”. Büszkén mondhatom, hogy a felnőtt 
keretben több nálunk nevelkedett játékos volt, és 
van jelenleg is. Például Lázár Bence, Barczi Dávid, Si-
mon Krisztián, Dvorschák Gábor is tőlünk lett pro-
fi  futballista. Célunk változatlan, szeretnénk kiszol-
gálni az Újpest FC-t, és minél képzettebb játékoso-
kat kinevelni a klubnak.

– Tehát jónak mondható az UTE és az Újpest 
FC kapcsolata?

– Ahogy már említettem, az UTE legnagyobb fel-
adata az, hogy azokat a játékosokat, akikre az Új-
pest FC szakmai stábja számít, átadjuk, azaz mi is 
az Újpest FC-ért dolgozunk. Egyszer egy beszélgetés 
alkalmával azt mondta a tulajdonos, hogy ameny-
nyiben évente egy-két fi atalt fel tudunk adni az első 
vagy a második csapatba, már jól dolgoztunk. Azt 
gondolom, ennek a feltételnek megfelelünk. 

– Ha azt mondom, Újpest-stílus, mit válaszol 
rá?

– Az újpesti edzők által összeállított képzési rend-
szer ezen a néven fut ma az UTE-nál. Szeretnék újfent 
köszönetet mondani Őze Istvánnak, aki ezt a rend-
szert maximálisan támogatja, valamint Wintermantel 
Zsolt polgármesternek, aki anyagilag és erkölcsileg is 
próbál segíteni abban, hogy a rendszer egységben 
működjön az UTE berkein belül.  G. G.

Sárkányhajót kormányoz az olimpiai bajnok
A sárkányhajózás sportja Dél-Kínából származik. Több mint kétezer éves története Qu Yuan 
legendájához kapcsolódik. A hagyományt Kínában azóta is ápolják, és minden évben meg-
tartják a sárkányhajóünnepet. Európában csak a nyolcvanas évek végén kezdett ismertté 
válni a sportág. Hazánkban is egyre népszerűbb a sárkányhajózás. Számtalan szakosztályban 
húzzák az evezőket a kenusok, az egyik legsikeresebb közöttük a Merkapt Sárkányok csapa-
ta, amelynek edzője és kormányosa az olimpiai bajnok Horváth Csaba, a népszerű Indián.

Szakosztályról szakosztályra 

Az Újpest számára nagyon 
fontos az utánpótlás
Az UTE labdarúgó-szakosztályában az utánpótlás-nevelés az elsődleges szem-
pont. Az elmúlt években egyre emelkedett a fi atal futballpalánták száma, mára 
már több száz fi ú és lány játszik a lila-fehéreknél. 
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Edző és 
kormányos
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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
� Újpesten, tulajdonostól eladó Erdősor utca 2. szám 
alatt 68 m2-es, 2,5 szobás, nagy konyhás, frissen fel-
újított (mázolás, hideg- melegburkolás), új konyha, 
új fürdőszoba, házközponti fűtés, azonnal költözhe-
tő panorámás, nagy erkélyes lakás 9,5 M Ft, tel.: 06-70 
512-4108

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

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

� Dunakeszin, 7 éve épült téglaházban, 50 m2-es, 2 
szobás, II. emeleti, cirkófűtéses öröklakás konyhabú-
torokkal, gk.-beállóval, tárolóval eladó. Vagy cserél-
ném káposztásmegyeri, 3-4 emeletes házban nagyobb 
lakásra, értékegyeztetéssel. Alacsony rezsi, közös költ-
ség: 5600 Ft, tel.: 06-20 529-8367 

� Ugró Gyulának, Újpest első polgármesterének a 
háza eladó. Első osztályúan felújított, 6 szoba, 220 m2, 
2 bejárat, 2 fürdőszoba, pince, kert, hőszigetelt, nor-
mál energiaigényű. Telek 384 m2. Két generációnak 
vagy vállalkozásnak kiváló, központi fekvésű, tel.: 06-30 
984-3025 

� Újpest kertvárosában tulajdonostól eladó, egy 4 és 
fél szobás, tetőtér-beépítéses, korszerű, hőszigetelt, 
előkertes, családi ház garázzsal. Az utca csendes, par-
kosított, a közlekedés kiváló. I.á.: 33 M Ft, tel.: 06-30 
630-1265

� Eladó lakás az Izzó-lakótelepen, II. emeleten, 57 m2-
es, 2 szobás, egyéni gázfűtéses, alacsony rezsivel, lo-
dzsás, világos, K–Ny-i fekvésű, felújítandó lakás. Rend-
kívül jó lakóközösséggel, a társasház tehermentes. I.á.: 
10,99 M Ft, tel.: 06-70 259-4488 

� Újpesten a Pálya utcában 52 m2-es, másfél szobás, 
III. emeleti lakás eladó. I.á.: 10,9 M Ft, tel.: 06-20 313-
6960

� Újpesten, Blaha Lujza 22. szám alatt családi ház el-
adó. Telek 333 m2, ház 72 m2, költözhető. I.á.: 16,5 M Ft, 
tel.: 06-70 318-6359 

� Nyárfa utcában teljes körűen felújított, előkertes, 73 
m2-es, téglából épült, azonnal költözhető, tehermen-
tes, jó beosztású családi ház garázzsal, szép kerttel, cse-
répkályhával eladó Újpesten. I.á.: 22,2 M Ft, tel.: 06-70 
512-4107 

� Tulajdonostól eladó Újpest központjában, 200 mé-
terre a metrótól, Nyár utcában, igényesen, teljes kö-
rűen felújított (új konyha, fürdőszoba, villanyszerelés, 
festés, burkolatok), 53 m2-es, 2 különálló szobás, vilá-
gos, panorámás, erkélyes, azonnal költözhető, teher-
mentes panellakás. I.á.: 8,19 M Ft, tel.: 06-30 636-3243 

Ingatlant kiad
� Szoba kiadó, IV. kerület, egy fő részére, csendes kör-
nyéken, családi ház tetőterében külön bejáratú szoba, 
zuhanyzóval, rezsivel, 40 000 Ft/hó, kauciót kérek, tel.: 
06-70 703-0744

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

� Családi házra cserélném Görgey utcában lévő, más-
fél szobás, 50 m2-es, saját tulajdonú öröklakásomat, 
15–20 M Ft közötti, 3-4 szobás, jó állapotú ház érdekel, 
tel.: 06-20 348-6625

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

� AJTÓ-, ABLAKJAVÍTÁS! 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.

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

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Szalag-
függöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Nap-
ellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti 
út 45., tel.: 370-4932

� Az Újpest Áruházban, a földszinten mindennemű ru-
hajavítást, ruhatisztítást, patyolatot és szőnyegtisztítást 
vállalunk. Nyitva: 9-től 18 óráig, tel.: 06-20 270-7161

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

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

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

� GÁZKÉSZÜLÉK-SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ. GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁSA – Ké-
szülékjavítás, csere, új és felújított készülékek áru-
sítása. Nyitva: H–P 8-tól 17 óráig. Szerviz: 230-7669; 
06-30 221-5214. Üzlet: 1046 Bp., Nádor u. 73., tel.: 
369-0422; 06-30 960-1138, www.stargaz.hu

Garázs
� Újpest központjában (Attila u.), teremgarázs kiadó. 
Tel.: 06-30 503-6986

Oktatás
� Matematika-, fizikatanítás általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Ház-
hoz megyek, tel.: 06-20 959-0134

� Matematika-, fizika-, kémiakorrepetálást vállalok. 
Hétvégén is. Házhoz megyek, tel.: 06-70 554-1395

Állást keres
� Takarítást vállal, középkorú, leinformálható asszony, 
tel.: 06-30 493-8993

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyveket, térképet, jel-
vényt, porcelánt, ezüstöt, katonai hagyatékot, játékot, 
fotót, képeslapot, szódásüveget, teljes hagyatékot bú-
torral együtt. Régi dolgait ne dobja ki, megvásárolom, 
minden érdekelhet, hívjon, tel.: 06-20 924-4123

� Készpénzért veszek! Bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, porcelánokat, szobrokat, hangszert, csipkét, 
könyveket, bizsukat, borostyánt, kitüntetést, régi pénzt, 
csillárt, ezüstöt, kerámiát, képeslapokat, hanglemezt, 
tört aranyat, ékszert, írógépet, varrógépet, rádiót, szőr-
mét, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással! Tel.: 06-30 
308-9148 

� Vásárolok! Antik bútorokat, festményeket, porcelánt, 
kerámiát, órákat, dekoratív dísztárgyakat, aranyat, ezüs-
töt legmagasabb áron. Hagyatékot díjtalan kiszállással, 
készpénzért, azonnal hétvégén is, tel.: 06-20 914-0150 

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

Családi fogászati szombat
kicsiknek és nagyoknak 

 2013. március 23.-án szombaton 9:00 - 14:00

Gyerekprogramokkal és tanácsadással várjuk Önöket. 
Felnőtteknek állapotfelmérés, kezelési terv.
Amennyiben a családi napon foglal időpontot a további kezelésekre, 
kedvezményekben részesítjük. 

 Gyerekprogramok:
■ A helyes fogmosás alapjai /plakkfestés teszt/

■ Ismerkedés fogászati rendelővel - gyerekszemmel
■ Digitális szájvizsgálat bemutatása

■ Rajzverseny gyerekeknek, díjakkal: 
gyerek fogápolási csomag

■ Almaevő verseny
Minden megjelenő család a nap végén,

 tombolán vesz részt.

Cím: 1047, Budapest, Baross utca 99.
Tel.: (06-1) 231-01-38, (06-1) 231-01-39 Mobil: +36-30-519-8679

E-mail: info@mdcclinic.hu

„Minden tavaszból őrizz meg magadnak
Egy szál virágot, egy sor éneket,
Az évek akkor el hiába halnak,
Mindig dalosabb kerted lesz neked.”
 JUHÁSZ GYULA

Nagyon boldog születésnapot, 
jó egészséget és sok erőt
kívánunk Eszti néninek 

104. születésnapja alkalmából!
A CSALÁD ÉS A BARÁTOK

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

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

Az Újpesti Piac 
folyamatos 

akciókkal várja 
a kedves vásárlókat!
sertésoldalas és 

-dagadó 1199 Ft/kg

házi füstölésű szívsonka 

csont nélkül 1800 Ft/kg

csirkemáj, csirkezúza 599 Ft/kg

cékla 99 Ft/kg

citrom 250 Ft/kg

narancs 199 Ft/kg

fejes káposzta 99 Ft/kg

kelkáposzta 199 Ft/kg

burgonya 119 Ft/kg

hegyes erős paprika 

50 Ft/db 

vöröshagyma 119 Ft/kg

fokhagyma 4999 Ft/kg

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

 (x)

zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el 
az Újpesti Babaköszöntő 

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistakaró, 
hűtőmágnes oltási naptárral, map-
pa illetve pelenka-csomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképez-
zék le csemetéjüket újpesti body-
ban, és a képet küldjék be szerkesz-
tőségünkbe! Örömmel tesszük köz-

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

Hahóóó! Fotó! 

Kedves Szerkesztőség! Kis-
fi unk, Pongor Márk Csa-
ba 2012. július 30-án szü-
letett, 2730 grammal és 
53 centiméterrel. Ezúton 
szeretnénk megköszön-
ni a kapott babaköszön-
tő csomagot, aminek na-
gyon megörültünk. Szabó 
Veronika, Pongor Csaba 

S

Kedves Újpesti Napló 
Szerkesztőség! Moticska 
Emília vagyok, 2012. au-
gusztus 10-én születtem. 
Szerető szüleim Moticska 
Péter és Kecskés Emese. 
Köszönöm a csomagot, 
anya nem győzi mosni a 
takarót…

Kedves Szerkesztőség! 
2012. augusztus 27-én 
láttam meg a napvilágot, 
3660 grammal és 56 cen-
timéterrel. Köszönöm a 
babaköszöntő csomagot, 
a puha pokrócot nagyon 
szeretem! Üdvözlettel: 
Deim Lilien és a szüleim

Ünnepi nyitva tartás

Március 14., csütörtök: 6-17 óráig
Március 15., péntek: zárva

Március 16., szombat: 6-14 óráig
Március 17., vasárnap: zárva

Várjuk szeretettel 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Kifutott a Shanghai Express
Vasárnap délután, sok szép élményt hátrahagyva, ötnapos ven-
dégszereplés, hét nagy sikerű előadás után továbbutazott a 
Káposztásmegyeren sátrat bontó Exit Cirkusz. Országos premier-
jükön, amelyre kínai artistaművészekkel közösen érkeztek, min-
denki megtalálta a neki tetszőt: kit az idomított állatkák, kit a kí-
nai akrobaták lélegzetelállító művészete, kit a bohóc, kit pedig a 
zsonglőr mutatványai nyűgöztek le. A nézők között ott tapsolhat-
tak az Újpesti Cseriti által meghívott nehéz sorsú gyermekek is. 



Virágos nőnap
Március 8-án, a nőnapon több esemény te-
remtett lehetőséget népes hölgykoszorú 
köszöntésére. Délután az Ady Endre Mű-
velődési Központban a Magyarok szép ha-
zája című nótagálaműsor megnyitójaként 
Wintermantel Zsolt a nőnapról is megemlé-
kezett köszöntőjében. Majd dr. Hollósi An-
tal országgyűlési képviselővel, dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármesterrel, dr. Tahon Róbert 
jegyzővel, Hladony Sándor, Ozsváth Kálmán 
és Páli József képviselőkkel, továbbá Timkó 
Antallal és Baranyai Jánossal, az önkormány-
zat segítőivel egy-egy szál virágot nyújtott át 
a nézőtéren helyet foglaló több száz hölgy-
nek. Este az Újpest Galériában nyílt meg az 
55 nő, 55 szín című tárlat, amely hagyomá-
nyosan a képzőművész hölgyeknek nyújt le-
hetőséget alkotásaik bemutatására. Az Új-
pest Galériában tartott péntek esti megnyi-
tón a szervezőket és a kiállítókat egy-egy 
szál virággal köszöntötte a fővédnök polgár-
mester, továbbá Hladony Sándor és Ozsváth 
Kálmán önkormányzati képviselő.

– A New York-i mun-
kásnők annak idején az 
egyenlő bérért, valamint 
a munkaidő-csökkentésé-
ért sztrájkoltak 1857-ben, 
s ennek hatására több or-
szágban is felerősödtek a 
nők követelései, többek 
között a hölgyek választó-
jogának megszerzése ka-
pott hangsúlyt – mond-
ta a nőnapról szólva Né-
meth Edit, Újpest 11. szá-
mú egyéni választókerü-
letének képviselője. – A 
későbbiekben a nőnap 
már elvesztette politikai 
tartalmát, de mint ünnep 
szerencsére megmaradt. 
Mi, a gyengébb nem kép-

viselői örömmel vesszük, 
hogy a férfi ak, baráta-
ink és szeretteink egy-egy 
szál virággal köszöntenek 
bennünket. Persze szeret-
nénk, ha ez az apró fi gyel-
messég nemcsak márci-
us 8-án, hanem az év vala-
mennyi napján a nők tisz-
teletét és megbecsülését 
bizonyítaná.  G.

16 N ő n a p

Nő az ünnepről
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