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Anna és
a mama

Fotó: Várai Mihály

Sztankovics Anna és édesanyja
egy meghitt pillanatban, nem
sokkal anyák napja előtt. Anna
korosztályos Európa-bajnokként
Londonban már bemutatkozott
az olimpián. Rióra már az UTE
színeiben készül.
13. oldal

TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR!
Koncert, körhinta, sör, virsli, jó idő:
május elseje a retro jegyében. Már
harmadik alkalommal rendezte meg
az önkormányzat az Újpesti Majálist
a Semsey parkban.
16. oldal

VISSZA A TUNGIT!
Határozatban állt ki Újpest Önkormányzata az újpestiek azon szándéka
mellett, hogy visszakaphassák egykori strandjukat, a sokszor csak becenevén emlegetett Tungit.
2. oldal

BŐVÜL AZ ÁLLOMÁNY IS
Éves beszámoló a városházán: valamennyi súlyponti statisztikában
élen végzett az újpesti rendőrkapitányság, és megugrott a felderített
ügyek száma is.
12. oldal

DÍSZPOLGÁR LESZ A BAJNOK
A döntés megszületett, a felejthetetlen újpesti nagy bajnok, a csodagólokat lövő vízilabdázó olimpiai aranyérmes Dömötör Zoltán Budapest
díszpolgára lesz rövidesen. 13. oldal
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Életre szóló élmények

Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény archív felvétele

Vissza
a Tungit!
Korábbi lapszámunkban viszszaemlékezésre kértük olvasóinkat, kérve, írják meg nekünk élményeiket a Tungsram stranddal
kapcsolatban. Személyes történetek százai és ezrei bizonyítják,
hogy működése alatt majd minden újpesti megfordult ott. A
Tungi strand kedves, olykor életre szóló élmények, soha el nem
múló barátságok, örök szerelmek születésének színhelye volt.

Hétköznapi strandélet
Pályafutásunkat az Izzóban kezdtük, és ott is fejeztük be. A közbenső időben tagjai voltunk a Tungin
működő motorcsónak-szakosztálynak. Ezért nyaranta minden szabadidőnket a strandon töltöttük. Munka után (hattól kettőig dolgoztunk) szinte mindennap odavitt az utunk. Ha lehetett strandoltunk, vagy csónakkal átmentünk a túloldalra, a
„Totyinak” nevezett szigeti vendéglőbe, és este jöttünk haza. A Tungi teraszán konyha is működött,
ahol az akkoriban a piacon csak ritkán kapható pacalt, májat készítették, többféle formában. Termé-

Öszzefogás a Tungi ügyében
Határozatban állt ki Újpest Önkormányzata az újpestiek azon szándéka
mellett, hogy visszakaphassák egykori strandjukat, a sokszor csak becenevén emlegetett Tungit.
A képviselő-testület többsége egyértelműen támogatja az újpesti magánszemélyek és cégek kezdeményezését, amelynek nemrégiben dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő állt az élére. Mint ismert, Hollósi levélben fordult a tulajdonos General Electric (GE) közelmúltban kinevezett regionális igazgatójához,
azonban fogalmazványára eddig még nem kapott hivatalos választ. Agostino
Renna, a GE területileg illetékes vezetője nem sokkal ezelőtt járt Újpesten a polgármesternél, amikor is a strand ügye szintén szóba került.
A Tungsram gyárat még a rendszerváltozás, pontosabban az utána következő első szabad választás előtt privatizálták, amivel Magyarország és a város elveszítette egy versenyképes és világhírű ipari vállalatát, nem utolsósorban pedig
a sokak által szeretett strand sorsa is megpecsételődött. Utóbbinak a működését még másfél évtizedig támogatta az önkormányzat, majd a GE végleg bezárta, a területét pedig azóta sem használja semmire. Az újpestiek és velük együtt
immár hivatalosan az önkormányzat is azt szeretné, hogy ez az állapot megváltozzon, és a jelenleg elhanyagolt terület újból strandként működhessen. MOA

Muskátli, csak újpestieknek!
2013-ban ismét több ezer muskátlival ajándékozza meg az önkormányzat az újpestieket!
Május 17-én két helyszínen, 9.00 órakor „Újpest Központ”-nál, a Semsey
parkban, 15.00 órától pedig Káposztásmegyeren, a Bőröndös utcai református templomnál várják az érdeklődőket. Az igénylők ezúttal is három
tő muskátlival járulhatnak hozzá Újpest virágos képéhez.
A nyári virágok boldog tulajdonosa az lehet, aki újpesti és ezt igazolni
is tudja lakcímkártyájával a helyszínen. Aki az Újpesti Naplóban található
szelvényt kitölti (kérjük nyomtatott nagy betűkkel), majd kivágja és magával is hozza, az hamarabb juthat a muskátlihoz, tehát érdemes ezzel érkezni. Fontos újdonság, hogy egy ember (a sajátját is beleértve) legfeljebb
3 lakcímkártyára igényelhet virágot. Ha tehát a szomszéd nem tud eljönni,
de Ön segítene neki, vegyék ﬁgyelembe a korlátozást.
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Bővült az elismerések köre
A képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadta Nagy István alpolgármester előterjesztését, amelyben egy új elismerés létrehozására tett javaslatot. Az Újpesti Szociális Díj a kiírás szövege szerint annak a személynek adományozható, aki
a szociális területen az újpesti lakosok érdekében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult
a város szociális ellátásának, az újpesti szociális szolgáltatásoknak a fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű lakosok életminőségének javításához. A díj nettó
nyolcvanezer forint pénzjutalommal jár, egy évben pedig legfeljebb három személynek ítélhető oda. A díjat a szociális munka napján adnák át.

szetesen jó sörrel lehetett leöblíteni. Az ilyen és ehhez hasonló kis összejövetelek színesítették hétköznapjainkat. A Tungin nyaranta lehetőség volt a
munkakezdés előtti frissítő úszásra, ha az időjárás
megengedte.
Télen odajártunk a gyerekekkel szánkózni és beszélgetni. Legendás úszómestere volt a Tunginak:
Csukor László, aki nemzedékeket tanított meg úszni.
Halála után mellszobrot állítottak emlékére az uszoda területén.
Részlet Bandi György és Bandi Györgyné visszaemlékezéséből
Továbbra is várjuk olvasóink élményeit, fotóit
szerkesztőségünk címére!

név:
cím:
telefonszám:
e-mail:
Adatkezelő: Újpesti Sajtó Kft., 1043 Budapest, Tavasz u. 4.; Elérhetőség: iroda@ujpestimedia.hu
Adatkezelési Nyilvántartási Azonosító: 04096-0001
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EGY KÉP – EGY MONDAT

Irodalmi barangoláson Erdélyben
Négy napot töltöttünk negyven hetedikes tanulóval Erdélyben, ahonnan
rengeteg új információval és csodálatos élményekkel gazdagodva érkeztünk haza 2013. április 8-án. A látogatásra a Határtalanul pályázat nyomán, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonproﬁt Zrt. támogatásával nyílt lehetőségünk.
Első napon Nagyvárad, a Királyhágó és Csucsa szépségeit láthattuk, majd
Szamosújváron pihentük ki magunkat. Másnap délelőtt iskola- és óvodalátogatáson vettünk részt, ahol megismerkedtünk odajáró gyerekekkel is. Válaszúton tányérokat festettünk, majd Kolozsváron városnézés következett.
A legmozgalmasabb (harmadik) napon Torockón a Székelykő jellegzetes
formáját, a vízimalmot tekintettük meg, majd Tordán lementünk a sóbányába, és hatalmasat túráztunk a hasadékban. Utolsó napunkat Érmindszenten
kezdtük, majd Sződemeter következett. Nagykárolyt és Érsemjént meglátogatva zártuk a programjainkat. Jól elfáradva, tele élményekkel és információkkal elindultunk Budapest felé, útközben játékos feladatokkal összefoglaltuk a négy nap eseményeit.
Összességében fantasztikus négy napot töltöttünk együtt, hatalmas élményekkel gazdagodtunk, csodálatos helyeket látogattunk meg, és rengeteg
kedves emberrel találkoztunk.
KRAJNYÁK EMESE főszervező, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

Emlékkonferencia

Személyes
emlékek és
máig ható
üzenetek
Centenárium az ökumené
jegyében címmel emlékkonferenciát rendez május 4-én 10 órakor az újpesti Városháza Dísztermében az Észak-pesti Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) és az Újpesti Fidelitas.

A

Sándor István szalézi vértanúnak és dr. Gyökössy Endre református lelkésznek emléket állító konferencia fővédnöke
Wintermantel Zsolt. Az előadók között találjuk dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselőt és Hölvényi Györgyöt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkárát is. Ozsváth Kálmán főszervezővel,
az IKSZ Észak-pesti szervezetének elnökével arról beszélgettünk, mi motiválta az emlékkonferencia megszervezésében.

Megújul a Szent István téri parkoló, a munkálatok a
kánikulai hőségben is gőzerővel folynak.
– A szalézi
rend éppen száz
éve telepedett
le Magyarországon. A centenárium jelentőségét növeli, hogy
Sándor István újpesti szalézi szerzetes boldoggá avatását Ferenc pápa
idén húsvétkor hirdette ki. 1913-ban,
éppen száz éve született dr. Gyökössy
Endre református lelkész, Újpest későbbi díszpolgára, akire az évforduló apropóján egykori gyülekezeté-

ben nemrégiben emlékeztünk. Mindkettejük életében nagyon sok a közös
pont. Hűségesek maradtak hitükhöz
és nemzetükhöz, a lelkekért és a magyar ﬁatalokért dolgoztak, cselekedeteik túlnőttek Újpest határain. Ezért volt
kézenfekvő, hogy egy emlékkonferencián idézzük fel személyiségüket – szól az
ötletről Ozsváth Kálmán. Mint mondta, azonos kor közösségépítői voltak,
akiket nem felednek az újpestiek.
– Valóban, olyan korban éltek, amikor mindketten érezték a kommunista hatalom elnyomását. Nézeteik miatt mindketten üldözöttek voltak.
– Mi, szervezők, azt reméljük, hogy
életpályájuk és cselekedeteik a katolikus és a református híveken túl másokat is a közös gondolkodásra invitálnak – tette hozzá. Mindehhez a kortanúk, a jelen politikusai, egyházi vezetői és történészei adnak megerősítést. Az emlékkonferencia térítésmentesen látogatható.
B. K.
(Az előadókról bővebben: ujpest.hu)
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Vélemény
ly
Képünk illusztráció, fotó: Várai Mihá

Mindenkinek van egy álma…

Csibész kutyafuttatóra vár
Tisztelt Polgármester Úr!
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Maszat – őt sajnos elgázo
Deni, Álmos vizsla, Lili).
Szeretnénk, ha segítene nekünk kutyafuttatóhoz jutni.
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:
Válaszát türelmetlenül várva, maradunk tisztelettel
Csibész és barátai

Kedves Csibész!
A levél, amit tőled kaptam, több szempontból
is elgondolkodtatott. Vajon az emberek tényleg ennyire nincsenek tisztában tetteik következményeivel? Valóban képesek arra, hogy állatokat
mérgezzenek meg ahelyett, hogy kicsit toleránsabbak lennének? A válasz szerencsére az, hogy
többen vannak azok, akik szeretik és óvják az állatokat, embertársaikat és környezetüket.
De egy dolog még mindig nem hagy nyugodni. Vajon mikor lesz béke kutyások és nem kutyások közt?
Én hiszem, hogy hamarosan, de addig is, a kéréseteket továbbítottam Rádi Attila alpolgármesterhez. Ő amellett, hogy jó szakember, a barátom is, és sokszor kiállt mellettem úgy, ahogy
te is tetted a barátaid biztonságáért.
Azt hiszem, sokat tanulhatnánk tőletek.
Képzeld, Csibész, miután kollégáim megvizsgálták a helyszínt, el is kezdték a kutyafuttató ki-

alakítását, amelyben lesz pad, ügyességi akadályok és kutyapiszokgyűjtő szemetesek. Hamarosan birtokba vehetitek, és futkározhattok póráz
nélkül.
Bizonyára gazdáitok is értesültek a nemrég indított Nem Nagy Dolog! kampányunkról. Ez a
kezdeményezés Újpest tisztaságára, az állattartás
felelősségére hívja fel az emberek ﬁgyelmét. Gazdáitok kutyapiszokzacskó-készletet igényelhetnek, ti pedig jutalomfalatot kaptok.

Biztos vagyok abban, hogy ti, újpesti kutyák,
ha rajtatok múlna, nem hagynátok magatok
után fertőzésveszélyes nyomokat a közterületeken. Ha tehetnétek, rászólnátok gazditokra, hogy
szedje fel, és dobja a kijelölt helyre.
Tudod, Csibész, a Városgondnokság és a közhasznú foglalkoztató emberei sokat tesznek
azért, hogy a város tiszta legyen, de a tisztaságot megőrizni csak akkor lehet, ha mi, emberek
közösen teszünk érte, és odaﬁgyelünk a környezetünkre.
Még egy jó hírem van számodra. Nagyon sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Egyre
több gazdi vállalja, hogy felszedi utánatok, amit
kell, mert tudják, hogy ezzel megóvnak titeket,
gyermekeiket és magukat is a fertőzésektől.
Őszintén remélem, hogy a Szabadság parkban kialakított futtató megfelelő lesz számotokra, gazdáitok vigyáznak a park tisztaságára, és sok
élménnyel, örömteli farkcsóválással tértek haza
mindennap.
WINTERMANTEL ZSOLT
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Szépül a
Farkaserdő
Ahogy a Farkaserdő környékén élők
is észrevehették, az árnyas pihenőterületről néhány hónapja eltűntek
a köztéri bútorok, padok, piknikasztalok, szemétgyűjtők. A szembetűnő változással megkezdődtek
a farkaserdőbeli felújítási munkák.
Mint megtudtuk, rövidesen nemcsak a padok kerülnek vissza, de
pár héten belül már erdei óvodának
és egy különleges élményösvénynek
is örülhetnek a helyiek.
Hosszú évek óta nem látott felújítási munkák kezdődtek meg a Káposztásmegyeren fekvő Farkaserdőben. Még a tél
végén indult a munka, a balesetveszélyes
padok elbontásával. Ahogy az időjárási
viszonyok lehetővé tették, a Városgondnokság munkatársai néhány hete folytat-

ták a felújítást. Három tűzrakó helyet
alakítottak ki, és jelenleg is folyik a Kordován tér és a Szíjgyártó utca közti, valamint a Nádasdy Kálmán utca felőli bejáratok kijavítása, megújítása.
– Sajnálatos, hogy amint az elmúlt
héten kihelyeztük az új tűzrakó helyeket, vandálok azonnal megrongálták
azokat. Teljesen nem tudták lerombolni, mivel az alapok le voltak betonozva,
de jelentős károkat okoztak. Jövő héten
megkezdődik a köztéri bútorok, padok,
asztalok kihelyezése. Mindent megteszünk azért, hogy minél tovább épségben maradhassanak a szép, új kültéri
bútorok, ezért ha kell, akár járőrszolgálatot is kérünk a területre – mondja az
önkormányzat városüzemeltetésért felelős alpolgármestere, Rádi Attila.
A bútorzat kihelyezésével még nem ér
véget a Farkaserdő megújulása. A Kordován tér és a Szíjgyártó utca közti bejárathoz közel, a korábban rendkívül lepusztult állapotú egykori játszótér helyén erdei óvodát alakítanak ki kismozdonnyal,
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hintával, sőt egy különleges élménysétányt is birtokba vehetnek a kicsik.
– Ez egy úgynevezett „mezítlábösvény” lesz, amelyet különböző kazettákban a természetben előforduló anyagok alkotnak, például termések, háncs, termőföld, homok, kavics.
A gyermekek cipőjüket levéve, akár bekötött szemmel is kipróbálhatják az ösvényt, hogy ismerkedhessenek a különféle anyagok érzetével – teszi hozzá az
alpolgármester.
G. R.

Hajrá
Újpest!
Városfejlesztési program

Nekünk épül, szépül…

Törvénybe foglalták a rezsicsökkentést

Fussunk, kerékpározzunk!
Közel két évtizedes hagyományra tekint vissza
az Újpest Önkormányzata és a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat által megrendezett Káposztásmegyeri Nap. Május 11én délelőtt a mozgásé a főszerep, a délutánt
sztárfellépők műsora teszi ígéretessé.
A rendezvény érdekessége a Káposztásmegyeri Futó- és Kerékpáros fesztivál, amely
Budapest legnagyobb létszámú tömegsport
rendezvényei közé tartozik. Kezdetben 2-3 ezer
jelentkező indult, a résztvevők száma azonban
most már jelentősen meghaladja ezt.
A Futófesztiválon nincsenek helyezések, hiszen az a sportról, a testmozgásról, a közösségről, a jó hangulatról szól. A délután már a pihenésé, a felhőtlen szórakozásé. A kisebbeknek
szóló produkciók közt ott lesz a Holló Együttes
vagy a Görbetükör Színitársulat műsora.
A nagyobbakat fél hattól az Appril Project
tánccsoport, Baricz Gergő és Antal Timi várja.
Este nyolctól pedig huligánok lepik el a színpadot.
Ekkor kezdődik ugyanis a Hooligans koncertje.
A rendezvény fővédnöke Wintermantel Zsolt,
Újpest polgármestere.
További információk: www.ujpest.hu/kapnap

Törvényben rögzítette a rezsicsökkentést a parlament: az elfogadott jogszabály
a földgáz, az áram és a távhő árának január 1-jén már megvalósult mérséklése
mellett július 1-jével előírja a víz- és a szemétszállítási díjak tízszázalékos csökkentését is. A víz- és csatornadíjak a januári összeghez képest mérséklődnek tíz
százalékkal, míg a szemétszállításért – 2014. december 31-éig – a tavaly áprilisi ár
legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát kérhetik el a szolgáltatók. A kedvező árváltozás tényét kötelező lesz feltüntetni a számlán, amelyik szolgáltató ezt elmulasztja, tízezer forint kötbért ﬁzethet a fogyasztónak.
Újpest is kiállt a kormány intézkedései mellett, Újpest Önkormányzatának képviselő testülete üdvözli a
kormány rezsicsökkentő intézkedéseit, és támogatja a további ezirányú lépéseket, mert azzal minden újpesti háztartás körülményei javulnak. Az önkormányzat hozzátette azt is, hogy a jelenlegi kormány szakított az előző kabinetek politikájával, amikor is 2002 és 2010 között összesen tizenháromszor(!) emelkedett a szolgáltatások ára.
MTI/MOA

A kinevezett intézményvezetők a városvezetők: Wintermantel Zsolt, dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester valamint dr. Tahon Róbert jegyző társaságában a testületi ülést követően

Intézményvezetői
kinevezések
A képviselő-testület legutóbbi, április 25-i ülésén
intézményvezetői kinevezésekről döntött a testület. Ennek értelmében Dikácz Attiláné a Homoktövis Óvoda, a Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tag-

óvoda élére pedig Beáné Losonczi Katalin kerül új
vezetőként. Mindkét intézményvezető 2013. augusztus 1-jétől 2018. július végéig vezeti az óvodát.
A Deák Óvoda vezetésére kiírt pályázat eredménytelen volt, a vezetői teendők ellátására további egy évig Kurucz Orsolya kapott megbízást.
A testület megerősítette Török Ritát az Újpesti Kulturális Központ élén, vezetői tisztségét öt évig,
2013. augusztus 31-től 2018. augusztus 30-ig tölti be.
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Kultúra

Baross utca 70–72.
A felvétel 1930 körül készült a Baross utcai Jézus Szíve-kápolnáról. Schreiber Janka, az angolkisasszonyok apácarend
budapesti intézetének főnöknője családi örökségből szőlőt
és villaépületet vásárolt egykoron a Baross utcában. A villa
déli szomszédságában 1886-ban kápolnát emeltetett, amelynek tervezője Bachmann Károly újpesti építész volt. Az eklektikus kápolna neoromán és neogót stílusjegyeket mutat.
A torony, amely a főbejárat fölött a templom tengelyében
áll, négyszög alaprajzzal indul, nyolcszögben folytatódik, tetejét gúla alakú sisak zárja le. Az alapító és az építtető nevét emléktábla őrzi a kápolna előterében. A kápolna freskóit
Jakobey Károly festette. A templomot 1927-ben az új tulajdonos, a szalézi templom felújíttatta.

Újpest akkor és most

XXVIII. rész

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával.
A kápolna mellett a volt szalézi ﬁúotthon, a Berzeviczy
Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
épülete látható. A fóti uradalomnak a káposztásmegyeri
majortól délnyugatra eső területét gróf Károlyi István
1831-ben szőlőtelepítésre adta bérbe pesti polgároknak.
Az 1830-as években itt épült nyaralók közül egyedül a Baross utca 72. számú klasszicista villa maradt fenn, amelynek tornácán szárnyas nőalakok fogják közre a német

nyelvű feliratot: „Nützliche erﬁndungen erwecken die
liebe zur kunst.” Azaz: „A hasznos tanulmányok felkeltik a művészet iráni szeretetet.” A földszintes épület ma a
kétemeletes iskola udvari toldalékaként szolgál, amelyet
1930-ban a szalézi rend ﬁúinternátusnak épített. Az iskola 1951-ben, a szerzetesrendek feloszlatása után költözött
az üresen álló épületbe, amely korábban a vincés nővérek
apácarend zárdája volt.
B. K.

A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténész.
Felvételek: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

A 10-es villamos
az Újpesti
Naplóban 14. rész
Vizek csábító szaga

A

Cérna után, a visszafordító után a 10-es
már megkezdte pályájának azt a szakaszát,
ahol a kis szerelvény surrogni kezdett fűben-gazban, ami nekünk, a városközpontban lakóknak nyáridőben már a természet szelíd, hívogató zenéjét jelentette. Még ott volt az Oxigéngyár,
arról nem sok fogalmunk volt, és nem is lett később se. Azután ugyancsak jobb felől jött a „titokzatos” Szusza-ház, amely attól volt titokzatos, hogy
mi ott Szuszát sose láttuk, igaz, bent, Újpesten se,
csak a pálya gyepén, de jó volt tudni, hogy ott lakik.
A 10-es vonalának ezen a végén a sztár egyébként is
a Tungi, a „Tungsram Versenyuszoda Strandfürdő”
volt, tinédzserkori nyaraink célállomása.
Úgy kezdődött, hogy a „surranó-suhogó” 10-est
balról egyszerre elérte a strand, a vizek illata. Igen, el-

Tinédzserkori nyarak
célállomása, a Tungi

érte. Nem megcsapta, hanem szelíden, de határozottan elérte. A távoli Dunának, a medencék vizének és
a fertőtlenítő klórnak valami olyan keveréke, amely
semmi máshoz nem volt hasonlítható. Meg bentről a
távoli, lágy lárma, amilyen csak strandoké lehet.
Főleg hogy amint megéreztük, már szinte ott éreztük magunkat: az öltözőben, a mély víznél, a gombánál, a gyerekmedencék meg a körzuhany focimeccseit nézve, Halápival, Borbéllyal meg a többiekkel. Meg
a Duna-parton, a csónakház, a kishajó, a „komp” kikötőjénél és a csónakleeresztőnél, amelynek a zaja
minden mástól különbözött, és a leeresztett csónaké is, ahogy elérte a vizet. És felvillant bennünk, hogy
kik lesznek kint az ismerős vagy megismerésre kiszemelt lányok közül. Akiknek valahogy jó lenne a közelébe telepedni, vagy akkor menni a vízbe, amikor ők

is megindulnak. Hátha történik valami, és szóba lehet vele vagy velük elegyedni.
Zárórakor aztán bandukoltunk kifelé, a két
pénztár korlátjai között, ahol a hétvégi délelőttökön mindkettőhöz hosszú sorban álltak a bejutásra várók. (Az izzósoknak vagy eleve bérletük volt,
vagy a gyári belépő felmutatásával kedvezményes
jegyet vehettek.)
Zárórakor aztán már napégetetten, vízáztatottan, udvarlási reményekkel vagy reménytelenséggel
a lelkünkben, társaságokra szóródva ballagtunk a
10-eshez. Vetettünk egy pillantást balra, a Megyeri
csárda felé, de az valahogy akkor sem és azután sem
a mi világunk volt. Bármennyire hangulatos és vendégváró, valahogy később se jártunk oda, csak ha
valami különös alkalom volt rá. (Én, azt hiszem, kétszer.) Akkor kellemesen éreztük magunkat, de ott
véget ért Újpest!
Indultunk hazafelé. A Duna fölött, a Római fölött, a budai hegyek mögött kezdett lenyugodni a
nap. A 10-esből még láttuk, hogy a „kompkikötő”
felől sokan jönnek a megállóhoz, várni a következő villamost.
Aztán, ahogy egyre beljebb fúrta magát a kocsi a
Váci úti gyárak közé, már az járt az eszünkben, hogy
de jó, mindjárt holnap lesz, és jövünk a Tungira!
RÉTI JÁNOS, a www.tizesvillamos.hu szerője
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Anyák napja
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Keresztelő lesz anyák napján
Régi újpesti család sarját keresztelik május 5-én, vasárnap,
anyák napján. Zékány Antal István babafotójával lapunk korábbi számában már találkozhattak, azonban a keresztvíz alá
tartott kisﬁúról mindeddig csak kevesen tudhatták, hogy
olyan családba született, akik egy évszázada élnek Újpesten.

Brigitta, az anyuka a csemetékkel.
Zsófi két öcsikét kapott: Artúrt és
a legkisebbet: Tónit, aki a tizedik unoka
a népes családban

Az édesanya dr. Horváth Brigitta fogorvos, a büszke nagypapa pedig sokak által ismert,
az Újpestért díjas dr. Horváth László állatorvos.
– Újpesti család vagyunk, nagyapám száz évvel ezelőtt született a városban – mondja dr. Horváth Brigitta, akinek harmadik gyermekét Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a gyermekmentő céllal általa létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója kereszteli meg az Újpest-Kertvárosi Szent István-plébániatemplomban május 5-én,
anyák napján. – Legidősebb gyermekünk keresztanyja a szerzetes alapítványánál dolgozik, Böjte Csaba meghívását pedig keresztelői ajándéknak szánta – mondta az anyuka.
A keresztszülők dr. Póka Júlia és Ligeti Péter lesznek.
MOA

Az édesanyákat is várja
a Crystal Szépségsziget
Hamarosan itt van az egyik legszebb ünnepünk, az anyák
napja. Köszöntsük az édesanyákat egy szál virággal, és
lepjük meg ajándékba egy új frizurával, egy pedikűrrel
vagy egy kényeztető masszázzsal. A Crystal Szépségsziget különleges szolgáltatásai mellett most kedvezményes
manikűrajánlataival várja az édesanyákat és minden szépülni vágyót Újpest szívében.

N

apjainkban igen fontos a
külső megjelenés, hiszen az
első benyomás mindig meghatározó. Ennek kialakításában fontos szerepet játszik a smink, a köröm és egy jó frizura. A szépség kortalan, így ma már akár a sokadik iksz
fölött sem szégyen, ha szépek, ﬁatalosak szeretnénk maradni, és manapság egyre többen gondolják így.
– Klimatizált, 76 négyzetméteres üzletünkben számtalan szépészeti szolgáltatást kínálunk, a pedikűrtől kezdve a masszázson, kozmeti-

kán, fogyasztó kezeléseken, fodrászaton át a műkörömkészítésig. Alkalmazottaink folyamatos képzéseken
vesznek részt, ennek köszönhetően
mindig a legújabb kezeléseket tudjuk
kínálni kedves vendégeinknek – mesél a Crystal Szépségsziget szolgáltatásairól Bakosné Metzger Andrea üzletvezető.
Nekünk, nőknek a munkánk során
és a háztartásban egyaránt fontos az
ápolt kéz. Ehhez hozzátartozik a szép
köröm is, amely sajnos nem mindenkinek adatik meg.

– Erre kínál lehetőséget a műköröm, hogy ﬁnom, nőies kezet varázsoljunk mindenki számára. A műköröm olyasmi, mint a mobiltelefon;
van, akinek azért kell, mert fontos és
nélkülözhetetlen, van, akinek azért,
hogy megmutassa a környezetének:
ő sem marad el a divattól. A műköröm lehet visszafogottan szolid, elegáns vagy egészen művészi is, egy-egy
alkalomra vagy akár a mindennapokra, formáját tekintve a természetestől az egészen hosszúig. Reszelhetjük
gömbölyűre, hegyesre, illetve kockára – mesél egyik legkedveltebb szolgáltatásukról, a műkörömépítésről
Bakosné Metzger Andrea.
Az üzlet több, folyamatosan igénybe vehető kedvezményes ajánlattal
igyekszik vendégeinek a kedvében járni. Így például most akciós áron vehető igénybe a közös manikűr-pedikűrlakk kezelés, folyamatosan kedvező
áron kínálják a sima hajvágást és a pedikűrkezelést a nyugdíjasoknak. Ezek
mellett rendszeresen változó akcióikkal is szeretnék vendégeiket meglepni, amelyekről folyamatosan tájékozódhat az üzlet www.crystalsziget.hu
címen található honlapján.
(x)
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6.00: Újpesti Horgász-

20.00: Középiskolások fáklyás ballagása.
Szent István tér

15.00–19.00: Felnőttképzési Tanácsadó Szolgálat.
Csütörtökönként.
Ady Endre Művelődési Ház

4.

szo
sz
om
mba
ba t

2.

csütör
örtök

8.00: Művésztanárok képző-és iparművészeti kiállítása. Május 21-ig.
Károlyi Galéria, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

10.00–13.00: Családi játszó. Mókás gyereknap.
Ifjúsági Ház

18.30: OTP Bank Liga NB I.:
Újpest FC–Budapest Honvéd-labdarúgó-mérkőzés.
Szusza Ferenc Stadion

17.00–21.30: Baricz Gergő, Antal Timi, Hooligans.
Kósa Pál sétány

9.00–13.00: Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál.
Káposztásmegyer, Farkaserdő és környéke

Káposztásmegyeri Nap

14.00–15.30: Jeles Napok: Pünkösdölő.
Ifjúsági Ház

9.30–13.30: Esélyegyenlőségi sportnap.
Halassy Olivér Sportközpont

8.00: Távol és oly közel. Fotókiállítás, június 21-ig.
Ady Endre Művelődési Ház

14.00–15.30: Történelmi játszóház.
Ifjúsági Ház

9.30–11.00: Babajátszó.
Ifjúsági Ház

11.

szo
sz
om
mba
bat

10.

pént
ntek

8.

szer
e da
da
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15.00: Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Társaskör
klubdélutánja.
Ady Endre Művelődési Ház

1.

9.00–18.00: Variációk egy fekete zongorára – Liszt Ferenc emlékére.
A MAOE fotóművészeti tagozatának kiállítása.
Ifjúsági Ház, Új Galéria

9.00–18.00: A négyszögletű kerek erdőben jártam.
Kiállítás gyermekek meseillusztrációiból. Május 13-ig.
Ifjúsági Ház, Új Galéria

9.00–18.00: Szellemország fővárosa Pripjaty.
Várai Mihály fotókiállítása. Május 22-ig.
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

11.00–18.00: Angol akvarell magyar ecsettel.
Újpesti Polgár Centrum, Újpest Galéria

Gyermekprogramok, Májusfaállítás, Oldtimer
rendőrségi járművek és fegyverek bemutatója,
Animal Cannibals és Csonka András.
Semsey park

10.00–18.00: Újpesti Majális.
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22.

15.00: Piros pünkösd napján. Vidám nótaműsor.
Ady Endre Művelődési Ház

9.30–11.00: Babajátszó.
Ifjúsági Ház

31.
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6.40: A Bagoly Klub túrája Nagy-Hideg-hegy–Csóványos-útvonalon.
Előzetes jelentkezéssel.
Ifjúsági Ház

Gyermekprogramok, Farkasházi Réka, Cimbaliband,
Kocsis Tibor, Csobot Adél, Vegas Show Band, Fényfestés

10.00–22.00: Újpesti
Családi Nap a Víztoronynál

17.00: OTP Bank Liga NB I.: Újpest FC–Haladás
Sopron Bank-labdarúgó-mérkőzés.
Szusza Ferenc Stadion

17.00: Afrika arcai egy háziorvos szemével.
Dr. Jakkel Anna Mária, az Afrikai–Magyar Egyesület
önkéntes orvosa fotókiállításának megnyitója.
Június 2-ig.
Ifjúsági Ház

8.00–21.00: A Kihívás Napja.
Szent István tér, Halassy Olivér Sportközpont,
Ifjúsági Sporttelep, Farkaserdő, Székpatak utcai
műfüves pálya
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9.30–11.00: Babajátszó.
Ifjúsági Ház

10.00–16.00: Madarak és fák napja.
Rex Állatsziget

19.00: Évadzáró Örömzene.
Ifjúsági Ház

18.00: Sáfár Pál festőművész kiállításának
megnyitója. Június 2-ig.
Újpesti Polgár Centrum, Újpest Galéria

18.00: Dobos Éva graﬁkusművész kiállításának
megnyitója. Június 2-ig.
Újpesti Polgár Centrum, Újpest Galéria

14.00–15.30: Játssz-óra. Csütörtökön is.
Ifjúsági Ház

10.00–12.00: Szoptatási tanácsadás.
Lóverseny téri Közösségi Ház

9.30–11.00: Babajátszó.
Ifjúsági Ház

10.00: Gyermektáncház Újpesten
a Bem Néptánc Együttessel. Pünkösdi vigalom.
Az NKA támogatásával.
Ady Endre Művelődési Ház

21.
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Részletes információk:

facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Keress minket a Facebookon is!

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonproﬁt Kft. Ügyvezető igazgató: Tóth Sándor t Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Ház, 1043 Bp.,
Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 06-1 785-0366tE-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hutLapterv, nyomdai előkészítés: Zorder Media Kft.
Terjeszti: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. Megjelenik havonta 200 példányban.

15.00: Második tavasz.
Az Újpesti Nyugdíjasklub találkozója.
Újpesti Polgár Centrum

17.00: Hétvégi randevú. Minden vasárnap.
Ady Endre Művelődési Ház

16.30: OTP Bank Liga NB I.: Újpest FC–Győri ETO FC-labdarúgó-mérkőzés.
Szusza Ferenc Stadion

10.30: Brémai rézfúvósok. Zenés mesejáték.
Zene–Tér–Kép-bérlet.
Ady Endre Művelődési Ház

17.00: Újpest FC B–Kazincbarcika-labdarúgó-mérkőzés.
Szusza Ferenc Stadion

8.00–20.00: Judo: Globus Budapest Kupa két napon át.
Megyeri úti Jégcsarnok

19.00: Topolcsányi Laura: Szellem a spájzban. Kísértetkomédia.
A Turay Ida Színház vendégjátéka. Újpest Színház-bérlet, 4. előadás.
Ady Endre Művelődési Ház

11.00: Színjátszásról kicsit másként.
Az Őze Lajos Művészeti Iskola nyílt órája.
Ady Endre Művelődési Ház

7.15: A Bagoly Klub túrája Katalinpuszta–Ősagárd-útvonalon.
Előzetes jelentkezéssel.
Ifjúsági Ház

10.00–12.00: Ebegyetem-szakkör.
A kutya kapcsolata az emberrel, kutyamesterségek.
Rex Állatsziget

9.00–13.00: Babaruha- és játékbörze.
Ifjúsági Ház

10.00. Centenárium az ökumené jegyében.
Emlékkonferencia Sándor István szalézi vértanú szerzetes
és Gyökössy Endre lelkész tiszteletére.
Újpesti városháza, díszterem

és főzőverseny.
Csömöri tó

IFJÚSÁGI HÁZ
1042 Budapest, István út 17–19.
Telefon: 06-1 231-7070

LÓVERSENY TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1048 Budapest, Lóverseny tér 6.
Telefon: 06-1 380-6163, 06-1 380-6188

KARINTHY FRIGYES MŰVELŐDÉSI HÁZ
1048 Budapest, Hajló u. 2–8.
Telefon: 06-1 380-6163, 06-1 380-6188

ÚJPESTI POLGÁR CENTRUM – ÚJPEST GALÉRIA
1043 Budapest, Árpád út 66.
Telefon: 06-1 231-6000

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ
1043 Budapest, Tavasz u. 4.
Telefon: 06-1 231-6000

ÚJPESTI KULTURÁLIS KÖZPONT

www.ujkk.hu

A programok változtatásának jogát
az intézmények fenntartják.
Naprakész információkért érdeklődjön
az alábbi elérhetőségeken!

ujpest.hu/markabolt

1042 Budapest, István út 17–19. Az Ifjúsági Ház főbejáratánál.
Telefon: 06-1 231-7071 Nyitva tartás: H–P 10-től 18 óráig

Új néven, megújult árukészlettel várjuk régi
és új vásárlóinkat. Keresse az Újpest emblémás
termékeket az Újpest Márkaboltban!

újpesti Piac-Placc a Duna sétányon
szombatonként 6-tól 14 óráig.

10.00: GYERMEKNAP BOHÓCCAL,
MEGLEPETÉSEKKEL.
SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC- ÉS VÁSÁRCSARNOK

1.

JÚNI
N US
US
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Mozaik

P Á R T H Í R E K
Tisztelt Újpestiek!
A Fidesz megkezdte aláírásgyűjtő
akcióját a rezsicsökkentés megvédése érdekében. Az újpesti Fidesz-irodában az
alábbi időpontokban tölthetik ki az íveket:
Hétfőtől péntekig 11.00–18.00. Helyszín:
1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905
FIDESZ–MPSZ KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula
önkormányzati képviselők május 6-án,
hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán
képviselők május 6-án, hétfőn 18-tól 19
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:
Fidesz-iroda (1042 Budapest, 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 Budapest, Árpád út 56. Tel.:
369-0905. Dr. Szabó Béla önkormányzati
képviselő május 27-én, hétfőn 18-tól 19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042
Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905
www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18
óra között tart nyitva. Kérjük
Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot,
hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent
László tér 7. Tel.: 06-70 372-3119, 06-70
381-8193
FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén
18 órától a fenti címen.
Jobbik Magyarországért
Mozgalom Újpesti Szervezete
www.ujpestijobbik.hu
FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati képviselő, 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
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati
képviselő előzetes, telefonon történt egyeztetés alapján – a 06-20 5187830-as telefonszámon – bármikor; Belán
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes,
telefonon történt egyeztetés alapján – a
369-4205-ös telefonszámon, hétköznap
14-től 17 óráig hívható – bármikor; Szabó
Gábor önkormányzati képviselő minden
hónap első hétfőjén 17-től 18 óráig az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél
(1046 Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati képviselő minden hónap első szerdáján 17 órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz Mihály
12 Évfolyamos Gimnáziumban (1046
Budapest, Bőrfestő u. 5–9.).
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete
www.mszpujpest.hu
JÓTÉKONYSÁGI GYŰJTÉS
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezetének Nőtagozata jótékonysági
akciót indít gyermekek számára. Nagy

segítséget jelentene néhány darab felajánlott játék, könyvkiadvány is. Kérjük, adományait 2013. május 2. (csütörtök) 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!
ANYÁK NAPI KÉSZÜLŐDÉS
Ha szeretnél egy szívből jövő ajándékot
készíteni anyukádnak, nagymamádnak,
vagy csak egyszerűen jól szeretnéd érezni
magad más gyerekek társaságában, akkor
szeretettel várunk téged is anyák napi
készülődésünkre május 4-én, szombaton
15 órától 18 óráig a IV., Nádor utca 1.-be.
A részvétel ingyenes.
Societas Újpesti Szervezete
FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati
képviselőinek fogadóórái: dr. Dabous
Fayez (5. evk) önkormányzati képviselő, a Káposztásmegyeri Településrészi
Önkormányzat elöljárója minden hónap 2.
hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját.
Helyszín: Bp. IV., Hajló u. 42–44., a TRÖK
helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját.
Helyszín: Homoktövis Általános Iskola.
Újpestért
Egyesület

Újra keressük
Újpest Arcait
Újpest Arcai tavalyi nyereményük
részeként nemrégiben portfóliófotózáson vehettek részt. A nagyszámú jelentkező közül ők hárman –
Adrienn, Vanessza és Márk – nyerték
el a megtisztelő címet a tavalyi városnapokon, és azóta a kerületi rendezvényeken, plakátokon, szórólapokon is népszerűsíthetik Újpestet.
Küldetésük néhány hónap múlva véget ér, Újpest Önkormányzata pedig
újra keresi Újpest Arcait!
Tátrai Adriennt, Takács Márkot és Kozma Vanesszát
a múlt évi Újpesti Városnapokon választotta meg a
zsűri Újpest Arcainak. A megtisztelő cím sok ajándékkal és még annál is több élménnyel gazdagította a ﬁatalokat. Tavalyi nyereményük részeként nemrégiben egy proﬁ, műtermi portfólió-fotózáson vehettek részt.
Adrienn fotózásával indult a portfólió-készítés,
aki eleinte kicsit szégyenlősen állt kamera elé,
ám rövidesen feloldódott, és lelkesen vetette

Újpest
A R C A

bele magát a műtermi munkába. Másnap Kozma
Vanessza és Takács Márk is csatlakozott Adriennhez. A feltűnően csinos lányt és két ﬁatalabb társát Újpest nevezetességei, a városháza, a Szusza
Ferenc Stadion és a víztorony előtt is fotózták. A
délután a műteremben folytatódott a két ﬁata-

A Szusza Ferenc Stadion gyepén

Ha még egyszer tehetnék,
újra elindulnának az
Újpest Arca-versenyen

labb „Arc” számára. Nagy volt a nyüzsgés, izgatottan készülődtek a fotózásra. A közös, pezsgő munka láthatóan egyre jobban tetszett a ﬁataloknak.
Abban mindhárman egyetértettek: ha még egyszer tehetnék, újra elindulnának az Újpest Arcaversenyen.
G. R.
Adrienn, Vanessza és Márk küldetése hamarosan véget ér, Újpest Önkormányzata pedig ismét keresi Újpest Arcait! Május 1-jétől július
15-ig várjuk az újpesti gyermekek, ﬁatalok jelentkezését, akik közül a nyár végi városnapokon választja ki a zsűri azt a három ﬁatalt, akik
értékes nyereményekkel gazdagodhatnak, és a
következő évben a várost képviselhetik rendezvényeken, plakátokon. A kiírásról további információt a www.ujpest.hu/ujpestarca oldalon találhatnak.

Kultúra

ÚJPESTI NAPLÓ – VII. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM, 2013. május 3.

Szellemország
fővárosa: Pripjaty
A csernobili atomkatasztrófának állít emléket, és a kihalt várost mutatja meg kollégánk, Várai Mihály fotóriporter kiállítása, amely pontosan a robbanás huszonhetedik évfordulóján nyílt meg a Karinthy Frigyes
Művelődési Házban. A megnyitón
dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő a fotográﬁa méltatása mellett
azt mondta, hogy amit ezeken a képeken látunk, annak nem szabadott
volna megtörténnie.
– Bár művészetnek tekintjük, tudjuk, hogy a fotográfia valójában az újságírás részeként jelent
meg. A képzőművészettől abban különbözik,
hogy amíg a fénykép meglévő vagy egykori valóságot képes megmutatni, és attól elvonatkoztatni
a szemlélőt, addig a képzőművészet olyat is megjeleníthet, ami sohasem létezett – méltatta magát a

A tárlatot megnyitó
dr. Hollósi Antal a kiállítás vendégkönyvébe jegyzi sorait, mellette kollégánk, Várai Mihály.

mesterséget dr. Hollósi Antal. Hozzátette: – Amiket
ezeken a képeken láthatunk, annak sosem lett volna szabad megtörténnie.
Rátki János, a Kaposvári Egyetem fotográﬁa tanszékének mestertanára azt mondta, ezek a fotók
nem csupán a pusztulás mementói. A természet
és az ember harcát tárják elénk, a „nyugalmi helyzetet”, kiürült és kifosztott várost ábrázoló képek
azonban beférkőznek a tudatunkba, és később kezdenek el hatni.
– Jó, ha tudjuk, hogy a kiállított képsorokon a
Föld jövőjét látjuk. A természet nem védekezik, hanem kivár, és lassan foglalja vissza mindazt, ami eredetileg is az övé volt – emlékeztetett Rátki.
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Várai Mihály kollégánk a csernobili atomrobbanás
huszonötödik évfordulóján, 2011-ben másodmagával látogatott ki a bezárt atomerőműhöz és a mellette
fekvő városba, Pripjatyba. Képein célzottan azt szeretné szemléltetni, hogyan viszonyul egymáshoz a természet és az egykor civilizált élettér, előbbi hogyan „kebelezi be” az utóbbit. Várai Mihály külön hangsúlyt fektetett arra, hogy amennyire lehetett, a lakóépületeket,
intézményeket is megmutassa, egyfajta mementóként
szolgálva ezzel az utókornak. Az önkormányzat a fotók
előhívási költségének nagy részét átvállalta, ezzel támogatva, hogy a képeket megismerhesse a közönség.
A csernobili útra a magyarok részéről Nyilas Gergely újságíró is elkísérte, aki szintén eljött a Karinthy Frigyes Művelődéi Ház galériáján tartott
kiállításmegnyitóra, és külön méltatta a tárlatot.
– Sokan azt kérdezik tőlünk, nem féltünk-e, pedig
inkább az a kérdés, hogy most nem félünk-e. A keleti kijárat felé ugyanis még mindig annyira erős volt a
sugárzás, hogy még tíz perc ott-tartózkodás is ártalmas lehet. Amikor áthajtottunk ezen a szakaszon, felért egy valóságos üldözési jelenettel – emlékszik vissza
Nyilas Gergely, aki egyben hozzátette: nem igazak a legendák a deformitással született állatokról, ők ugyanis azért tudtak visszatérni ide, mert az ember eltűnt a
térségből.
Kép és szöveg: M. ORBÁN ANDRÁS
A kiállítás május 22-ig mindennap 9–18 óra között tekinthető meg.

Ingyenes lakossági jogsegélyszolgálat
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának,
valamint Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának együttműködése révén 2013. márciustól újraindult az ingyenes lakossági jogsegélyszolgálat a polgármesteri hivatalban (IV., István út 14. földszint 27.)
10-től 12 óráig.
Május hónapban az alábbi időpontokban minden újpesti lakos ingyenesen veheti igénybe a szolgáltatást!
Dr. Tahon Róbert jegyző
DÁTUM

OKTATÓ NEVE

BEOSZTÁS

TANSZÉK/TERÜLET

Május 7., kedd

Dr. Boóc Ádám

Egyetemi docens

Polgári Jogi és Római
Jogi Tsz.

Május 9.,
csütörtök

Dr. Szuchy Róbert

Egyetemi adjunktus

Kereskedelmi Jogi és
Pénzügyi Jogi Tsz.

Május 14., kedd

Dr. Grand-Gyenge
Anikó

Egyetemi docens,
tanszékvezető-h.

Polgári Jogi és Római
Jogi Tsz.

Május 16.,
csütörtök

Dr. Tóth Zoltán

Egyetemi docens

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tsz.

Május 21., kedd

Dr. Cservák Csaba

Egyetemi docens

Alkotmányjogi Tsz.

Május 23.,
csütörtök

Dr. Birher Nándor

Egyetemi docens,
dékánhelyettes

Közigazgatási Jogi Tsz,

Május 28., kedd

Dr. Törő Csaba

Egyetemi docens

Európa Jogi és
Nemzetközi Jogi Tsz.

Az újpesti Kakukk vendéglő szeretettel
várja a megújult kerthelyiségével minden
kedves régi és új vendégét! Békebeli kertvárosi
hangulat, házias ízek, barátságos árak!
Esküvői, születésnapi és egyéb rendezvények
lebonyolítását vállaljuk, akár malac sütéssel is!
Legyen a vendégünk!
Címünk: Újpest, Nádor u. 31.
Telefon: 06-1-783-01-75

Újpest Önkormányzatának vállalkozásfejlesztési
programja keretében megjelenő támogatott hirdetés

Újpest Önkormányzata

(x)
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Újpesti sziréna
KÖZLEKEDÉS
Kedvező változás, hogy csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Az ORFK gyalogosokat és
kerékpárosokat védendő programjával összhangban baleseti gócponttérkép készül Újpestről, és kizárólag a biztonságos közlekedést fogják szolgálni a
sebességmérések is. Tavaly egyébként hatvan sporteseményt, köztük tíz kiemelt futballmérkőzést biztosítottak a rendőrök.

lenleg is előzetes letartóztatásban van. Emelkedett
viszont az autólopások száma, ami az M0-s mint
menekülő útvonal, valamint a parkolók méretének
és darabszámának is „köszönhető”. A rablások száma stagnál, heti egy ilyen történik a városban, viszont a rendőrség kétszer annyi esetet derített fel,
mint 2011-ben.

KÖZÖS SZOLGÁLAT, KAPCSOLATÉPÍTÉS
Terdik a közterület-felügyelők és a polgárőrök munkáját egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. Előbbiekkel a városközpontban látnak el tizenkét órás szolgálatot, amely intézkedést elsősorban a hajléktalanokkal kapcsolatos problémák hívtak életre. Utóbbi szervezetekkel pedig olyannyira szoros a kapcsolat,
hogy a Budapesten belüli polgárőr-rendőr közös szolgálatok több mint felét az újpesti polgárőrök látják el.
A rendőrség ezenfelül nyit az állampolgárok
felé is: idősklubokban-, -otthonokban tartottak előadásokat, óvodásokat hívtak a kapitányságra, iskolaigazgatókkal tartanak kapcsolatot,
Káposztásmegyeren az ott elkövetett cselekmények
kapcsán lakossági fórumot rendeztek. Az egyenruhások rendszeres értekezletet tartanak, és kapcsolatban állnak az egyházak képviselőivel is, de ugyancsak a nyitás része a szurkolóknak szervezett ankét,
ahol a drukkerek álláspontját szeretnék megismerni, és idesorolható még a Kronodrog programban
való aktív rendőri részvétel is.

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ ÜGYEK
A dormicumos rablók elfogásával országszerte tevékenykedő bandát füleltek le az újpesti rendőrök.
Egy nagyobb drogfogás is az újpesti egyenruhásoknak köszönhető, és az is, hogy sikerült elfogni azokat a tolvajokat, akik tizenötmillió forint értékben
loptak el izzólámpákat a General Electricből.
Az eredményeket nézve a legtöbb elfogás Újpesten történt, ugyancsak a városban került rendőrkézre a legtöbb körözött személy, és az újpesti kapitányság munkatársai a tettenérések számában is
a dobogón végeztek. A rendőrkapitány itt megjegyezte, nem az állampolgárok „vegzálása”, hanem a
valódi elkövetők kiszúrása a cél.

ADOMÁNYOK, TERVEK
A rendőrkapitány végül nem feledkezett el arról a
segítségről, amelyet a rendőrség tavaly kapott. Köztük kiemelte a kilencvenszázalékos kihasználtsággal
működő közrendvédelmi szállót, amelyet egyébként javarészt rendőrök laknak.
Az idei tervekben szerepel a rendőrségi számítógéppark korszerűsítése-bővítése, az egy autó-egy
járőr program elindítása és egy teljesen új híváskezelési-, irányítási modell is. A rendőröket egyébként
már felkészítették az önálló szolgálatra, továbbá az
állomány is bővül: nyáron a több mint húszfős hiány jó részét feltöltik, és több rendőr lesz az utcán.
M. ORBÁN ANDRÁS

A tavalyi év számos pozitív eredménnyel zárult–emelte ki dr. Terdik Tamás alezredes a testületi ülésen

Rendőrségi évértékelő a testületi ülésen

Egyre eredményesebben
Valamennyi súlyponti statisztikában élen végzett az újpesti rendőrkapitányság, és megugrott a felderített ügyek száma is – hangzott el a rendőrség április 25-i képviselő-testületi ülésen megtartott éves beszámolóján.
Dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest rendőrkapitánya
évösszegző előadásában kiemelte: a tavalyi év számos pozitív eredménnyel zárult, a rendőrség minden törvényes eszközzel igyekezett a közbiztonságot erősíteni.
– Újpest az évi négyezer körüli bűnténnyel a középmezőnyben van. Tavaly zárult le egy csalássorozat felderítése, ezt nem számolva a mutatók stagnálnak. A legtöbb bűncselekményt az újpesti rendőrök derítették fel, a lopások száma stagnálást mutat, azonban több esetet tudtunk felderíteni. A 16
százalékos mutató fővárosszerte kimagasló eredmény – mondta Terdik.
Valamelyest növekvő tendenciát mutatnak a betörések, ezeknek az eredményességi mutatója háromszor jobb, mint 2011-ben, idén egy ennél is
jobb arány, tíz százalék a cél. A lakásbetörések száma is nőtt valamelyest, a rendőrség eredményességi
mutatója viszont a négyszeresére ugrott, ami a hatékony és eredményes rendőri munkát jelzi.
Az autófeltörések száma a célirányos akcióknak
köszönhetően csökkent, több gépkocsifeltörő je-

Jutalom a rendőröknek
A korábbiakhoz képest tízzel több, hatvanhárom rendőr vehetett át jutalmat a rendőrnap apropóján az önkormányzat jóvoltából az újpesti kapitányságon. A borítékokat dr. Terdik Tamás, Újpest rendőrkapitánya,
valamint Wintermantel Zsolt adta át az elismerteknek.
Dr. Terdik Tamás a jutalmak átadása előtt köszönetet
mondott az önkormányzatnak, amely nélkül a kiosztásra került összeg nem állt volna rendelkezésre, egyúttal a
rendőrök munkáját is méltatta.

– A kapitányság egésze kiváló teljesítményt nyújtott,
a legtöbb elkövetőt a mi rendőreink fogták el, a legtöbb
felderítés, körözött személy elfogása és előállítása is az újpesti rendőrök érdeme, egyszóval a súlyponti statisztikában az élen végeztünk – fogalmazott.
Wintermantel Zsolt köszönetet mondott az áldozatos munkáért, hozzátéve, hogy a jutalom csupán egy
gesztus a városvezetés részéről, nem áll arányban az állomány nyújtotta nagy teljesítménnyel. Ezután a polgármester és a rendőrkapitány Cserna Sándor közbiztonsági referens jelenlétében nyújtották át a jutalmakat a kiválasztottaknak.
Kép és szöveg: M. O. A.
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Dömötör: Jó, hogy nem felejtik el az öregeket
Sport
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Jó hír érkezett nemrégiben a szerkesztőségünkbe. Egy felejthetetlen újpesti nagy
bajnok, a csodagólokat lövő vízilabdázó olimpiai aranyérmes, Dömötör Zoltán
Budapest díszpolgára lesz rövidesen.
– Megtiszteltetés, hogy a főváros vezetése, a sportot kedvelő és az eredményeket elismerő főpolgármester
vezetésével meghallgatta, illetve elfogadta Wintermantel Zsolt, valamint
Nagy István javaslatát, miszerint idén
én legyek az egyik díszpolgára Budapestnek – mondta az olimpiai bajnok.
– Mit érzett, amikor megtudta, hogy
beválasztják az igen előkelő társaságba?

– Nem is hittem el, ráadásul hivatalosan még nem is értesítettek. Persze,
a feleségem olvasta az újságban, nos,
ettől kezdve már nyugodtan mondhatom, hogy megható érzés. Jó, hogy
nem felejtik el az öregeket és azt, amit
tettünk egykoron a magyar dicsőség
érdekében.
– Zoli bácsi! Higgye el, a sportot
kedvelő magyar szurkolók soha sem
felejtik el például a tokiói olimpiai mérkőzést, amikor a szovjetek el-

Rióban már
számolni kell
Annával
Egyre erősödik az UTE. A közelmúltban olimpiai bajnokok igazoltak a lila-fehér klubba. Az úszó Gyurta Dani
és a kajakozó Kozák Danuta immáron
Újpestért is küzd a világversenyeken.
A társasághoz néhány héttel ezelőtt
egy újabb sportoló csatlakozott, igaz,
Sztankovics Anna még nem olimpiai
bajnok, „csak” korosztályos Európabajnok az úszók között. Kertelés nélkül állíthatjuk, Anna nagy tehetség,
minden reménye megvan arra, hogy
tovább gyarapítsa a magyar úszók
fantasztikus éremtáblázatát.
– Mi hozott Újpestre? – szegeztük a kérdést az
ifjú úszónak
– Évekig a Jövő SC úszója voltam, mondhatom,
náluk lettem igazi versenyző – válaszolt Anna. –
De, eljött az idő arra, hogy váltsak. Ma is szívesen
és szeretettel gondolok a társakra, az edzőkre, de
mégis el kellett hagynom őket. Persze mindennap
találkozunk, csak annyi a különbség, hogy én már
másik pályán úszom a Komiban.

len játszott a magyar vízilabda-válogatott. Szepesi György önkívületi állapotban közvetítette a meccset,
és azóta a „Dömötör lőj, Dömötőr lőj…
góóóóóól!” klasszikusnak
számít a rádiózás
történetében. Emlékszik a pillanatra?

– Hogyan felejthetném el?
Fantasztikus passzt kaptam,
és megindultam a szovjetek
kapuja felé. Gondolom, a kapus erős lövésre számított, ki is
emelkedett derékig a vízből, de
aztán szépen lassan elsüllyedt.
Nem tudott addig taposni,
ameddig én lóbáltam a labdát. Így aztán nem volt nehéz a hálóba ejtenem. Ezzel
nyertünk, és később olimpiai bajnokok lettünk.
– És most a főváros
díszpolgára lesz. Gratulálunk!
(gergely)

– Gyurta Danival beszéltél a döntésed előtt?
– Persze, beszéltem, de nem az átigazolásról. Tudtam, hogy Daniék az UTE-t választották, és úgy gondoltam, hogy nekem sem lesz rossz, ha követem őket.
– Az ifjúságiak között már letetted a névjegyedet, a
felnőttek között is ismernek már. Magyar bajnok vagy,
és úszhattál Londonban az olimpián. Milyen volt?
– Felejthetetlen és egyszerűen fantasztikus. Amikor az ifjúsági olimpián az egyik úszótársammal arról beszélgettünk, milyen jó lenne a felnőttek közé
is bekerülni, és úszni az olimpián, nem adtam sok
reményt, hogy Londonban már csapattag lehetek.
– Rióig még nagyon sokat kell úsznod. Mondhatjuk, elég messze van még a következő olimpia. Mire lehetsz jó Brazíliában?
– Ki tudja, lehet, hogy ki sem jutok. Na jó, ez vicc
volt. Nagyon-nagyon sokat kell még fejlődnöm ahhoz, hogy döntőbe kerülhessek Rióban. De azért
dolgozom, hogy az álmom valóra váljon, és…
– Na, jól van! Ne te fejezd be a mondatot. Segítek. Juss be a döntőbe, és ott úgy ússz, hogy lerághassuk a körmünket Sztankovics Annáért.
– Mindent megteszek érte!

G. G.

Már 12 956-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.
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Hirdetés

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel.
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen
veszünk fel! Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

Ingatlant elad
䊉 Újpest, Liszt Ferenc utca 13.-ban tulajdonostól eladó 70 m2-es, III. emeleti lakás. Csendes, kulturált házban. I.á.: 16,8 M Ft, tel.: 06-20 419-6017
䊉 Fóton, Budapesttől 8 km-re, 400 négyszögöles, rendezett telek 20 m2-es tárolóval, víz-villany van, áron
alul eladó, tel.: 06-20 325-2854
䊉 Sürgősen eladó Káposztásmegyer I.-en, a Hajló utcában, első emeleti, 69 m2-es, 2+fél szobás, nagy ebédlős, nagy erkélyes (8 m2), átlagos állapotú, zárt folyosós öröklakás a most épülő Szilas Szabadidőpark közelében. A lakás teljesen be van bútorozva, antik étkezőgarnitúra, komód, antik vitrin. Megközelítés: 20E Busz,
14-es villamos. Ár: 10,9 M Ft. 06-20-556-0608
䊉 Újpesten eladó 35 m -es, VIII. emeleti, másfél szobás, nagy erkélyes lakás tulajdonostól. Panellakás, metróhoz közeli, villamos, busz a ház előtt. Ár: 6,2 M Ft, ingatlanosok kíméljenek, tel.: 06-20 504-9072
2

䊉 Fóton 128 m2 lakóterületű, 4 szobás, belső kétszintes családi ház 640 m2-es kerttel eladó vagy cserélhető újpesti 2 szobás panellakásra, értékegyeztetéssel. I.á.:
23,5 M Ft, tel.: 06-20 250-8727
䊉 Újpest megyeri részén 93 m2-es, 2+2 félszobás, étkezős, éléskamrás, belső kétszintes, nagy teraszos, kertes,
sorházi lakás tárolóval, garázzsal, eladó. I.á.: 21,9 M Ft,
tel.: 06-30 200-5685
䊉 Eladó lakás! Erdősor utcában I. emeleti, 69 m2-es,
2+1/2 szobás. I.á.: 14,5 M Ft, tel.: 06-70 651-1352
䊉 Budapesttől 29- km-re, Váchartyánban 64 m2-es
családi ház eladó vagy cserélhető Káposztásmegyeren
2 szobás erkélyesre. Az ingatlanhoz tartoznak gazdasági épületek, 830 m2 alapterületű, kert, ásott kút, fűtés:
cserépkályha, gázkonvektor, tel.: 06-20 566-8989
䊉 Újpesten, metró végállomásánál 33 m2-es, utcai első
emeleti, gázkonvektoros garzonlakás téglaházban eladó. I.á.: 7,5 M Ft, tel.: 06-30 518-9263

Ingatlant cserél
䊉 Elcserélném budapesti háromszobás házra vagy lakásra, 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

Szolgáltatás
䊉 KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garanciával.
Ingyenes helyszíni felmérés! tel.: 06-30 864-5544,
www.annauklima.hu
䊉 AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászárók
szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását
vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő, tel.:
06-30 447-4853
䊉 Több évtizedes társasház-kezelői gyakorlattal
teljes körű társasházkezelést vállalunk. 24 órás vízés villanyszerelési ügyelettel, tel.: 06-30 949-6376;
e-mail: hafilak@hafilak.hu
䊉 GÁZKÉSZÜLÉK-SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ. GÁZKÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁSA – Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusítása. Vállaljuk az 5. évenkénti kötelező gáz műszaki biztonsági felülvizsgálatát. Nyitva: H-P:
8-17-ig. Szerviz: 06-1/230-7669; 06-30-2215-214,
Üzlet: 1046 Bp., Nádor u. 73., tel.: 06-1/369-0422;
06-30-960-1138, www.stargaz.hu
䊉 Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-2023, 06-70 234-7759
䊉 REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta redőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó.
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés.
Fóti út 45., tel.: 370-4932
䊉 Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált gépkocsik
javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30 932-8305
䊉 Kisebb-nagyobb benti, kinti burkolási munkák, javítások, bontások, megbízható szakembertől. Korrekt
áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon
is. Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 219-1624

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

Osztálytalálkozó
䊉 Az újpesti Berzeviczy Gizella Közgazdasági Technikumban 1964-ben végzettek jelentkezését várom. Járai
Rita, tel.: 370-2912

Régiség
䊉 Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, jelvényt, 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
䊉 Misztikus jellel született mágus és mesterjós jövendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, munka-, üzlet- és sikermágia, tel.: 06-70 214-9230

Egészség
䊉 INGYENES az első kezelés! Vérnyomás, vércukor, daganatok, gyulladás, fogyás, visszerek, agyvérzés, reflux,
szénanátha, depresszió, fájdalmak, autóimmun betegség, keringési rendszerek, idegrendszerek, csakrák,
meridiánok, szervek energetizálása, kezelése, tel.: 7838809; 06-20 629-7468; www.spiritualiskezeles.hu
䊉 Gyógytorna! Egyéni foglalkozással, manuálterápiával
az ön otthonában is, tel.: 06-70 411-3317

Utazás
䊉 Május 4., Bécs–Schönbrunn. Újpesti indulás,
busz, magyar idegenvezetés 6800 Ft. Pünkösdre
Athén, repülővel 99 850 Ft. Jordánia, május 14-től
21-ig 175 000 Ft. Szentpétervár, fehér éjszakák, június 19-től 23-ig 119 000 Ft. Tel.: 266-7666

Wing Tsun Kung-Fu Újpesten
A Wing Tsun kung-fu az egyetlen olyan ősi kínai harcművészet, melyet egy apáca hozott létre 300 évvel ezelőtt. Nem igényel különösebb ﬁzikai erőt, akrobatikus
hajlékonyságot, bárki bármikor elkezdheti, mert könynyen és gyorsan tanulható. A Wing Tsun egy titkos stílus volt, emiatt megmaradt a tradíció, így azokat a technikákat is tartalmazza, melyek más stílusból a versenysporttá történő átalakulásuk miatt elvesztek, pl. az érzékeny, gyenge pontok támadása.
Hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca ﬁgyelembe vette az emberi anatómiát és a puszta
ﬁzikai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre helyezte a hangsúlyt. Közelharci technikái révén esélyt ad a nőknek és a gyengébb ﬁzikumú férﬁaknak is a
valós harcban.
A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett, apáról-ﬁúra szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor Yip Man nagymester elkezdte nyilvánosan is tanítani. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az öreg mester dr. Leung Tinget nevezte ki örökösének, aki rövid ideig Hong Kong elsőszámú akciósztárját, Jackie Chant is trenírozta.
A Wing Tsun orvosi szempontból is egyedülálló, gyakorlói egészségesebbek az átlagnál
mind ﬁzikai, mind mentális tekintetben. Belső erős (Chi Kung) gyakorlatai meghosszabbítják
az aktív életkort, és nagyon jó hatással van a gyermekek személyiségfejlődésére is.
A Wing Tsun kung-fu magas szintű önvédelmi értéke miatt az FBI és a Bundeswehr kiképzési anyagában is szerepel. Mivel lehetőség van egyéni tanulásra is, ezért egyre több elfoglalt,
magas beosztású személy is gyakorolja ezt a stílust.
Mindezeket alátámasztja, hogy világszerte 65 országban több százezer tanítvány gyakorolja egységes tananyag és vizsgarendszer szerint, mely elsajátítását magasan képzett oktatók biztosítják.
Magyarországon is a legnagyobb Kung-Fu egyesület – több mint 25 éve – Si-Fu Máday Norbert 9. nagymesteri fokozatú főinstruktor vezetésével.
Tréningek hétfőn, pénteken a IV. ker., Pécsi Sebestyén Ált. isk. (Lőrinc u. 35-37.) ahol 2013.
május 10-én (pénteken) 19:15-kor lesz egy nyilvános bemutató az érdeklődőknek.

ÚJPESTI SAJTÓ AZ ÚJPESTI
SZOLGÁLTATÓKÉRT!

Infó: Si-Hing Kerekes Csaba 5. mesterfokozat, tel.: 30/9-83-83-73
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Az Újpesti Napló kuponos
akcióval indított új lehetőséget
az újpesti szolgáltatóknak.
Előző számainkból olvasóink
visszakereshetik az eddig megjelent
kedvezményes ajánlatokat.
Hirdetési információt a
hirdetes@ujpestimedia.hu
e-mail címen kérhet.

KERESKEDELMI
KÉPZÉSEK ÚJPESTEN
Folyamatosan indítjuk élelmiszer
eladó, boltvezető, kereskedelmi
ügyintéző, pénztáros. Részletﬁzetés
megoldható! Oktatás a délutáni
órákban. Sikeres vizsga után mindenki
O.K.7. bizonyítványt kap.
Jelentkezni: 06-20-951-3357

Baba- és gyermekholmibörze
A Káposztási Családok Egyesülete
ismét megrendezi népszerű babaés gyermekholmibörzéjét! Időpont:
2013. május 12., vasárnap 9-től 12
óráig.
Helyszín: Homoktövis Általános
Iskola, 1048 Budapest, Homoktövis utca 100.
Várunk mindenkit, aki jó állapotú kismama-, baba- vagy
kisgyermekholmit, többek között
ruhát, cipőt, könyvet, játékot vagy
kiegészítőket vásárolna!
Az egyesület

KÖSZÖNIK
Az újpesti gyermekszakrendelő „Viszsza az egészséghez” Alapítványa minden felajánlónak köszöni az 1 százalékokat. A kapott összegből gyógytorna- és
gyermekpszichiátriai fejlesztőeszközöket vásárolt. Kérünk mindenkit, hogy
továbbra is támogassa alapítványunkat,
hogy gyermekeink a lehető legjobb ellátást kaphassák rendelőnkben.
Dr. Lengyel Zsuzsanna gyermekjáróbetegszakellátás-vezető főorvos

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

Mozaik
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI
Az Újpesti Piac
aktuális ajánlatai:
szőlő 580 Ft/kg-tól
citrom 399 Ft/kg-tól
cukkini 299 Ft/kg-tól
karﬁol 399 Ft/kg-tól
újhagyma 80 Ft/cs.-tól
burgonya 139 Ft-tól
vöröshagyma 149 Ft/kg-tól

medvehagyma 150 Ft/cs.-tól
magyar paradicsom
780 Ft-tól
eper 598 Ft/kg-tól

Szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat!
(x)

www.ujpest.hu/piac

A
A titokzatos
Utcáról utcára

Király
Újpesten közel háromszáz elnevezett közterületet találunk. Sorozatunkban arról kérdeztük az újpestieket, tudják-e, kiről, miről kapta a nevét az utca, ahol otthonuk van.

z újpesti Király utca a város egyik leggondozottabb sétálóutcája, amelyet sétányként is emlegetünk. A színpompás árvácskák mentén a járókelőket a névadóról kérdezzük. A
nyugdíjas tanárnő, Mária néni a keresztnevét adja
cikkünkhöz.
– „Gyanús” nekem, hogy úgy kérdezi, ki, és nem
mi a névadó. Személy lehet, nem méltóság? – töpreng. – Arra emlékszem, hogy lánykoromban ez az
utca Rezi Károly utca volt, majdnem ide cseréltünk
lakást a közeli Bán Tibor (ma Kassai – a szerk.) utcából. Ha sikerült volna a csere, lehet, hogy tudnám
– szabadkozik. – Vagy csak feledékeny lettem?
A rendelő felé tartó ﬁatal nő, Andrea azt mondja:
ablakuk a Király utcára néz.
– Most, hogy kérdezi, kíváncsivá tett – fűzi hozzá –, mert sajnos nem tudom. Igaz, a belvárosban
járva sem ﬁrtatom, miért Király utca a Király utca.
– Az utca névadójáról valóban nagyon keveset
tudunk – mondja Nyers Erika könyvtáros. – A legpikánsabb dolog, hogy valóban személlyel, és nem
méltósággal van dolgunk. Ezt valóban kevesen tudják. Király Antal a névadó, az utcanévtáblán pedig nemes egyszerűséggel „Király”-t írt a címfestő
– avat be a részletekbe Újpest jól ismert könyvtárosa. Erika többszörösen érintett, nem csupán könyvés városszeretete okán. A Király utcán sétál a Király
utcai munkahelyére, a könyvtárba. Ráadásként lakásának ablakából teljesen belátja az utcát. – 1985ben költöztem ide, akkor még, aktuálpolitikai meggondolásból elnevezve, Rezi Károly utcaként ismerhettem meg. 1991-ben kapta vissza a Király utca
nevet, ugyanis 1908-tól már nevezték így az utcát.
Király Antal személyével Újpest alapításának idejére térünk vissza. Úgy tudjuk, hogy a majd’ hatvanéves korában elhunyt Király Antal tanító és jegyző volt Újpesten, nem sokkal a település alapítását

követően (1842–1853). Kortársa, sőt személyes ismerőse volt a település első bírójának, Lőwy Izsáknak. A pusztán Király utcai elnevezés csapdát is rejt,
nemegyszer előfordul, hogy külföldi turisták jönnek
be a könyvtárba, azt gondolva, hogy a VI. kerületi
Király utcában járnak. Érdekesség: nincs Király utca
1., 3., pedig erre a címre olykor hivatalos levelek is
érkeznek. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Király
utcai könyvtára az István útról érkezve az első kapualj, 5-ös számmal – utal Erika a jelenre.
B. K.
Idézzük az Újpesti utcanévlexikont: „Király
utca (1991, előzőleg Rezi Károly utca, 1945, Király utca, 1908, Károlyi utca, 1882) István út
21.-től a Bárdos Attila utca 2.-ig. Király Antal
(1818–1877) tanító és jegyző volt Újpesten
1842 és 1850 között.
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Galéria

Szövegeltek rendületlenül. Színpadon az Animal Cannibals

Retromajális
Jó móka volt

Koncert, körhinta, sör, virsli, jó idő: május elseje a retro
jegyében. Már harmadik alkalommal rendezte meg az
önkormányzat az Újpesti Majálist a Semsey parkban.
A gyerekeket ugrálóvár, nosztalgiajátékok, kézműves-foglalkozás várta, és szüleikkel együtt gyönyörködhettek régi
rendőrautókban és fegyverekben. A sör-virsli páros mellett
a vattacukortól a langallóig sok ﬁnomságot fogyaszthattak
az éhes majálisozók. A munka ünnepénél régebbi hagyomány szerint májusfát is állítottak a Semsey parkban, amelyet színes szalagokon az újpestiek kívánságai díszítettek. Itt
helyezte el kívánságát sokak kedvence, Curtis, ám a színes
forgatagba Újpest Arcai is kilátogattak.
A színpadon a táncbemutatók és a bohócműsor után fergeteges hangulatot varázsolt az Animal Cannibals, majd Csonka
András, akivel együtt énekelt és vonatozott a közönség. J. M.

Kívánságok a májusfa szalagjain.
Curtis vajon mire gondolt?

Csonka András, az újpesti
közönség egyik kedvence
Újpest Arcai: Adrienn,Vanessza és Márk

a színpadon

Büszkén a körhintán

A papa nyakából minden jól látható

Az újpestiek kívánságos májusfája
Hőségben is a színpad körü

l

