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ÚJPESTI NAPLÓ

FUSS, BRINGÁZZ, BULIZZ!
Május 11-én Káposztásmegyeri 
Napra ébredünk, délelőtt rajtol az 
Újpesti futó-és kerékpáros feszti-
vál, a délutánt sztárfellépők műso-
ra teszi ígéretessé.   8-9. oldal

A NAGY FOGÁS
Ragyogó időben közel egymázsányi 
halat fogtak ki a csömöri tóból az 
Újpesti Horgászverseny résztvevői, 
miközben ízletes paprikás krumpli 
főtt a tűzön.         3. oldal

EMLÉKTÁBLA ÉS SZOBOR UTÁN
Utcát neveztek el Radics Béláról, a 
legendás gitárosról a Vőlegény utca 
és a Göncöl utca között. Dr. Hollósi 
Antal személyes és szomorú emléke-
ket egyaránt felidézett.    11. oldal

FÜTYÜLNI NEHÉZ, BESZÉLNI TILOS!
Edző, játékos, szertáros és ki tudja, 
még ki, bátran nyilatkozhat a mecs-
csek után, a bírók egy kukkot sem 
mondhatnak a történtekről. Állító-
lag tilos!   13. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2013. május 10., VII. évf., 18. szám
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Viszlát, 
diákévek!
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Több mint nyolcszáz középiskolás diák 
együtt, fáklyás ballagással búcsúzott az 
újpesti diákévektől, már javában folynak 
az érettségi vizsgák.   5. oldal



Emlékkonferencia a centenárium és az ökumené jegyében

Talpig emberek voltak!
Egy évszázaddal a szaléziak magyarországi megtelepedése után a Vatikán által 
idén boldoggá avatandó Sándor István vértanúra, valamint a száz évvel ezelőtt 
született dr. Gyökössy Endre református lelkészre, Újpest díszpolgárára emlékez-
tek május 4-én a városháza dísztermében. A Centenárium az ökumené jegyé-
ben című emlékkonferenciát az Észak-pesti Ifjúsági Kereszténydemokrata Szö-
vetség (IKSZ) és az Újpesti Fidelitas szervezte, a fővédnökséget Wintermantel 
Zsolt vállalta. Az előadók között volt többek között dr. Hollósi Antal országgyű-
lési képviselő, valamint P. Havasi József, a rendszerváltás korának szalézi tarto-
mányfőnöke is. Az előadók, szám szerint heten, a két újpesti személyiségre em-
lékezve arról szóltak, hogy a nemzet, a haza, a család és a kereszténység fogal-
ma miként kapcsolódott egybe az ötvenes években, és milyen üzenettel, tarta-
lommal bír a jelenben. Az előadók mindegyike kiemelte: a hűség és a hazasze-
retet, a hit Sándor István és dr. Gyökössy Endre életét tekintve mind visszatérő 
jellemzők, talpig emberek voltak, tetteik példaképül szolgálhatnak a mai fi ata-
loknak.  (Bővebben: www.ujpest.hu.) 

Életre szóló élmények 
Még a mai napon is fülembe cseng a lemez, ame-
lyet a hangszóró sugárzott a Tungin: „Hogyha nem 
születtél burokban, hogyha nem lehettél úr, benne 
vagy, pajtás, a hurokba, téged minden ember fúr. Lá-
tod, ugye, rózsa de sok van, téged csak a tövis szúr.”

Ezt a lemezt az új Tungi megnyitásakor szíve-
sen meghallgatnám, sőt, eldúdolnám. A sok em-
lék közül még az is szép volt, amikor magyar 

úszóbajnokságot rendeztek. Akkor is volt Fradi–
UTE-rivalizáció. Amikor a százméteres gyors dön-
tőjében a Kőrösi a Táltost legyőzte. Volt is tapso-
lás, ünneplés. Hol vannak már az úszófi úk, -lányok, 
Splies Sanyi, Dömötör, Magyar Laci, Hanák Pius, az 
edzők, a „Doki”, Gróf Ödi?

A megnyitón még szeretném látni Csala Zsuzsát, 
jó egészségben, meg azokat, akik még élnek.

 Udvarias László visszaemlékezése
Továbbra is várjuk olvasóink élményeit, fotóit 

szerkesztőségünk címére!

A képeken a gyermek Jozefka Ilonka és Antal, illetve a családjuk látható
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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 szerel-
mek születésének színhelye volt. 
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Muskátli, csak újpestieknek!
2013-ban ismét több ezer muskátlival ajándékozza meg az önkor-
mányzat az újpestieket! 

Május 17-én két helyszínen, 9.00 órakor „Újpest Központ”-nál, a Semsey 
parkban, 15.00 órától pedig Káposztásmegyeren, a Bőröndös utcai refor-
mátus templomnál várják az érdeklődőket. Az igénylők ezúttal is három 
tő muskátlival járulhatnak hozzá Újpest virágos képéhez. 

A nyári virágok tulajdonosa az lehet, aki újpesti és ezt igazolni is tud-
ja lakcímkártyájával a helyszínen. Aki az Újpesti Naplóban található szel-
vényt 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 lak-
címkártyára igényelhet virágot. Ha tehát a szomszéd nem tud eljönni, de 
Ön segítene neki, vegyék fi gyelembe a korlátozást.



Május 15-ig várják 
a kérdőíveket

Csaknem hétezren (ezren e-mailben) töltötték ki eddig az Újpesti Párbeszéd 
kérdőíveit, amelyeket május 15-ig lehet díjmentesen postára adni, illetve elekt-
ronikusan kitölteni, vagy az István úti okmányirodában lévő gyűjtőhelyre be-
vinni. Tapasztalat: egyre többen válaszolnak interneten, az idei válaszadók 
közül több mint félezren vannak azok, akik a papírformátum helyett az 
ujpestiparbeszed.hu oldalon mondanak véleményt a helyi közügyekben.

2013



Az induktív és optikai érzékelőket gyártó Contrinex Elekt-
ronikai Kft. új gyártóbázisát avatták fel az ipari parkban. 

Az ünnepségen Wintermantel Zsolt elmondta: „Örülök, hogy a cég annak idején Új-
pestet választotta, és annak még jobban, hogy itt építette fel új gyártóbázisát. Ki-
mondottan örülök annak, hogy az üzemben dolgozók többsége is kerületi lakos.” A 
polgármester még elmondta, hogy a Contrinex az elsők között csatlakozott az Új-
pesti Gazdasági Klubhoz.

A megnyitón őexcellenciája Jean-François Paroz, Svájc nagykövete kiemelte: „Svájc 
Magyarország tíz legfontosabb befektetője között szerepel.” 

Kozák László ügyvezető igazgató megnyitóbeszédében többek között köszönetét 
fejezte ki az újpesti önkormányzat vezetőinek és dolgozóinak az építkezés ideje alatt 
tapasztalt ügyfélbarát ügyintézésért. (Bővebben: www.ujpest.hu) MBI

Gyártóbázist avattak

Jó időben, 
jó helyen
Új helyszínen, változatlanul ön-
kormányzati szervezésben har-
minckilenc csapat és tizenhét 
egyéni versenyző részvételével 
zajlott le a Találkozzunk több-
ször! programsorozatban az idei 
horgászverseny a csömöri hor-
gásztónál május 4-én. A csapa-
tok közül az Újpesti Piac II-es csa-
pata került ki abszolút győztesen, 
fogásuk összsúlya megközelítet-
te a húsz kilogrammot. A legne-
hezebb halat (5,02 kg) a Krecások 
csapata fogta, az egyéni és a csa-
patversenyzők zsákmánya csak-
nem egy mázsa volt.

A horgászversennyel együtt fő-
zőverseny is zajlott, amikor is a 
legjobb paprikás krumplit kellett 
elkészíteni. A legjobb szakácsok-
nak járó elismerést Wintermantel 
Zsolt adta át, míg a horgászverseny 
győztesei Rádi Attila alpolgármes-
tertől vehették át nyereményeiket. 
A programot jövőre is megszerve-
zik. (Bővebben: www.ujpest.hu.) 

 M. O. A.

Támogatás helyi 
kisvállalkozásoknak
Az önkormányzat által létrehozott Újpesti Gazdasági Találkozó(k)
nak, illetve további körültekintő intézkedéseknek köszönhetően 
számos kedvezményt vehetnek igénybe az újpesti vállalkozások.  
Így például az önkormányzat által meghirdetett pályázat segítsé-
gével, fejlődést célzó támogatásként, kiemelt helyen, ingyenesen 
tehetik közzé az újpesti cégek álláshirdetéseiket az Újpesti Nap-
lóban. Az újpesti lakosok így első kézből tájékozódhatnak a mun-
kalehetőségekről. (Ezzel a lehetőséggel élt például a Cointrinex is, 
amelyről lapunk ugyanezen oldalán írunk. A szerk.)

Térítésmentes hirdetési lehetőséget kínál az önkormányzat a 
kisvállalkozóknak, fejlődést célzó támogatásként. Ha a jelentkező 
megfelel a pályázati kiírásnak, tevékenységi körét hirdetheti két al-
kalommal az Újpesti Naplóban, legfeljebb 1/4 oldalon. A hirdetés-
ben a nyertes pályázók bemutathatják Újpesten végzett kiskeres-
kedelmi vagy szolgáltató tevékenységüket. Pályázni folyamatosan 
lehet. További információ: www.ujpest.hu/ hivatal_palyazatok.

Az Újpesti Sajtó az Újpesti Szolgáltatókért szlogen jegyében az 
Újpesti Napló kedvezményes hirdeté-
si lehetőséggel, kuponos akcióval nyújt 
kedvező hirdetési lehetőséget a helyi 
szolgáltatóknak. Bővebb információ a 
hirdetes@ujpestimedia.hu címen. 

A versenyen Újpest 
Arcai is segítettek.
Képünkön: Kozma 

Vanessza
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Új buszok Újpesten (is)
Május 1-jével állt fogalomba az első ötven újonnan vásárolt Mercedes Citaro 2 
típusú alacsonypadlós autóbusz, amelynek szóló- és csuklós változataiból egy-
aránt jutott az újpesti vonalakra.

Ahogyan korábban hírt adtunk róla, a teljesen új szólójárművek a 25-ös, a 104 és a 
104A, valamint a 204-es és a 220-as vonalakon álltak forgalomba, míg a csuklósokkal 
a 196-oson és betétjáratán, a 196A jelzésű buszokon találkozhatnak az utasok.

A hivatalos átadáson, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök, Tarlós István főpolgár-
mester, valamint az EvoBus GmbH képviseletében Till Oberwörder marketing-, értékesí-
tési és vevőszolgálati ügyvezető igazgató is jelen volt, elhangzott: az új járművek teljesen 
alacsonypadlósak, klimatizáltak, fokozottan környezetkímélők, elektromos szempont-
ból is energiatakarékosak, a felszállásnál nem fordulhatnak elő odacsukásos balesetek.

Mint ismert, júniusban és júliusban újabb járművek érkeznek, amelyek elsősorban 
szintén észak-budapesti kerületekbe és vonalakra kerülnek, de hétvégente a 30A és a 
230-as vonalon is lehet találkozni velük. (Bővebben: www.ujpest.hu) MOA

Wintermantel Zsolt és Várai Károly, 
a VT Transzman Kft. autóbuszvezetője 

a 196-os  járat pilótafülkéjében



Sikeres pályázat

Mesés nyár vár rájuk!
Újpest Önkormányzata pályázott és nyert a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítványhoz benyújtott Erzsébet 
Tábor „Mesés nyár vár ránk!” kategóriájú pályázatával. 
A pályázatnak köszönhetően száz újpesti hátrányos 
helyzetű iskolás gyermeket tud térítésmentesen tábo-
roztatni Fonyódligeten 2013. augusztus 19–24. között. 
Újpest Önkormányzata a gyermekek utaztatását is té-
rítésmentesen biztosítja különbusszal.

Sikeres hónapot zárt az új-
pesti önkormányzat Nem 
Nagy Dolog! kampánya. 
Már az első napokban 
több százan igényeltek ku-
tyapiszok-gyűjtő készletet 
és küldték javaslataikat ku-
tyapiszok-gyűjtő szemete-
sek kihelyezésére és kutya-
futtatók létesítésére.   

beérkezett javaslatokat meg-
vizsgálja az önkormányzat és 
lehetőség szerint a Városgond-

noksággal, valamint a Közhasznú Fog-
lalkoztató munkatársaival együttmű-
ködve valósítja meg azokat. A folyama-
tos érdeklődést látva az önkormányzat 
úgy döntött, meghosszabbítja a határ-
időt, így május 9-től újra lehet igényel-
ni kutyapiszok-gyűjtő készletet.

Még csak egy hónapja, hogy az ön-
kormányzat honlapján, facebook ol-
dalán, az Újpesti Naplóban és plakáto-
kon is feltűnt a Nem Nagy Dolog! szlo-
gen, ami mostanra közismertté vált az 
újpestiek között. Az elmúlt hetekben 

több százan csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez, amely úgy tűnik, végre át-
törést, igazi szemléletváltozást hozhat 
a kutyatartóknál.  

Maglai Józsefnét megmozgatta a 
kampány, eddig ugyanis nem fi gyelt a 
kedvence után elhagyott kutyapiszokra. 

– Nekem lökést adott, és nagyon jó 
ötletnek tartom, hogy az önkormány-
zat felkarol egy ilyen kezdeményezést. 
Már az elején regisztráltam, és azóta 
meg is kaptam a kutyapiszokgyűjtő 
szettet. Egyedül az ürülék kidobásával 
van gondom, ugyanis az Izzó-lakótele-
pen kevésnek tartom az ürülékgyűjtő 

kukákat. Szerencsés lenne néhány ilyet 
kihelyezni – javasolta. 

A Semsey parkba járó Nagy Andrea 
az interneten regisztrált a kampányra, 
és a napokban kapta meg az ingyenes 
ürülékgyűjtő zacskót. Azt mondja: na-
gyon örült a kezdeményezésnek. Sze-
rinte a Nem Nagy Dolog! kampányt 
nemcsak az önkormányzat, de a ku-
tyások is komolyan veszik. 

Nemrégiben adtunk hírt róla, hogy 
a környékbeli kutyatulajdonosok kéré-
sére az önkormányzat sűrűbb ráccsal 
vette körül az Ugró Gyula soron lévő, 
decemberben átadott kutyafuttatót. 

– A Semsey parki kutyafuttatóval is 
ugyanez a helyzet, a kisebb kutyák saj-
nos itt is átférnek a rácson. Éppen nem-
régiben jártunk mi is így a kutyusunk-
kal, ezért szeretnénk, ha az önkormány-
zat itt is segítene a kisebb testű kutyák-
nak és gazdáiknak, hiszen mi is szívesen 
járnánk oda – mondja Nagy Andrea.

– Igaz, mindössze egy éve lakom Új-
pesten, azóta tartok kutyát is, de igyek-

szem odafi gyelni mindenre, ami a vá-
rosban történik. Ezért tűnt fel rögtön 
a Nem Nagy Dolog! kampány, amely-
hez lelkesen csatlakoztam. Azok közé 
tartozom, akik már előtte is összegyűj-
tötték kedvencük után a kis halmo-
kat, de még számomra is külön öröm 
volt, hogy a szett részeként egy prakti-
kus tartót kaptunk a gyűjtőzacskó tá-

rolásához. Csak megköszönni tudom 
az önkormányzatnak, hogy ilyen ki-
emelten fi gyel a kutyásokra – mondja 
Kellerné Rab Ágnes, az Ugró Gyula sori 
kutyafuttatóra járó hölgy.  G. R.

�  Legyen tagja Facebookon a Nem 
Nagy Dolog! közösségnek.

�  Igényeljen ingyenes kutyapiszok-
zacskó-készletet a Nem Nagy Dolog! 
kampány partnereinél, az interneten 
vagy a Káposztásmegyeri Napon az 
Újpest Márkabolt sátránál.

�  Adja le a csomagban található ki-
töltött űrlapot az Újpest Márka-
boltban, és legyen Öné az értékes 
nyeremények egyike.

�  Javasoljon helyszínt kutyafuttató 
építésére és kutyapiszokgyűjtő 
telepítésére.

�  Csatlakozzon önkéntesként kutya- 
piszok-mentesítési akcióinkhoz.

�  Kövesse kampányunkat.

ujpest.hu/nemnagydolog, 
Nem Nagy Dolog! 
Facebook-oldala

EGY KÉP – EGY MONDAT

Cél a még 
tisztább 
Újpest 

EGYÜTT A TISZTÁBB ÚJPESTÉRT
Május 18-án reggel 9 órától újabb 
kutyapiszok-mentesítési akcióra 
vár mindenkit Újpest Önkormány-
zata. Ezúttal a Víztorony mellet-
ti füves területet szabadítják meg 
a kutyaürüléktől az Állatmentő li-
gával és a Rex alapítvánnyal együtt. 
Várják az önkénteseket, akik szá-
mára meglepetéssel is készülnek.

A

Örömmel fogadták a diákok és a pedagógusok a Karinthy Frigyes Magyar – 
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán telepített gyepet. 
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Nyolcszázan maturálnak 
Újpest tíz középiskolájában több mint nyolcszáz fi atal érettségizik. Budapest Főváros Kormányhiva-
tala IV. Kerületi Hivatalának tájékoztatása szerint az érettségiző újpesti diákok közül például magyar 
nyelv és irodalomból 114-en, matematikából 77-en, történelemből 269-en választották az emelt 
szintű megmérettetést. Immár harmadik éve csak azokból a tárgyakból tehető emelt szintű vizsga, 
amelyek a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pontot adó tárgyként fi gyelembe vehetők.

Újpesten közel két évtize-
des hagyománya van a fák-
lyás ballagásnak, amelyen – 
idén először – valamennyi 
Újpesten található közép-
iskola végzősei részt vettek. 
A több mint nyolcszáz fi a-
talt a Szent István téren dr. 
Hollósi Antal országgyűlé-
si képviselő és Nagy István 
alpolgármester is elbúcsúz-
tatta május 2-án este, ki-
emelve, hogy mindig szá-
míthatnak a városra.

A ballagó diákokat először Süli Dániel, 
a Bródy Imre Gimnázium 12. b osztá-
lyos tanulója köszöntötte, kiemelve, 
hogy majdnem kiforrt egyén(iség)ek 
fogják majd saját útjukat járni, vala-
mint köszönetet mondott a tanárok-
nak és az önkormányzatnak.

Ezután dr. Hollósi Antal vette át a 
szót, aki rövid beszédében kifejezet-
ten a végzősökhöz szólt.

– Gaudeamus igitur! Legyünk vi-
dámak! „Míg fi atal vagy, légy vidám” 
– kezdődik a dal magyar szövege. És 
én azt gondolom, ennél jobb útrava-
lót a nagybetűs életbe induló ifjú em-
berek ezen a napon nem is kaphatnak 
– mondta a képviselő, majd gondola-
tait egy személyes példával is megtol-

dotta: – Negyven éve vagyok sebész, 
ez idő alatt nagyon sokszor láttam a 
vidámság csodálatos gyógyító erejét. 
A dal szövegét megfordítva: amíg vi-
dámak vagytok, fi atalok maradtok! 
Újpest pedig az a hely, ahol jó fi atal-
nak lenni – zárta gondolatait.

Nagy István alpolgármester azt 
mondta a ballagóknak, reméli, hogy 
közülük sokan újpestiek maradnak, és 

emlékezni fognak arra, hogy útjuk itt, 
Újpesten kezdődött. Hozzátette: a kö-
zösség és a tanárok búcsúznak, nem 
a város, utóbbi pedig mindig büszke 
lesz a most végzős tanulókra.

Nagy István felidézte azt is, hogy 
a fáklyás ballagásnak immáron kö-
zel két évtizedes hagyománya van Új-
pesten, és reméli, hogy a mostani al-
kalom egyszer majd valódi emlék-
ké válik a részt vevő középiskolások-
nak, akik mindig számíthatnak majd 
Újpestre.

Az alpolgármester beszéde után 
Sleisz Alexanda, a Bródy Imre Gim-
názium tizedikes tanulója Kavafi sz 
görög költő Ithaka című versét adta 
elő, az iskolák képviselői pedig virágot 
és tarisznyát adtak át Nagy István al-
polgármesternek, dr. Hollósi Antal or-
szággyűlési képviselőnek és Mátésné 
Pataki Ágnesnek, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Budapest IV. 
Tankerülete igazgatójának.  M. O. A.

Régi újpesti hagyományt 
éltettek a ballagók

Érettségi, komoly tervekkel 
Országszerte megkezdődtek az érettségi vizsgák. Újpesten több mint nyolc-
százan vizsgáznak. A megmérettetésről, továbbtanulási terveiről három di-
ákot kérdeztünk. 

– Úgy érzem, sikerült felkészülnöm az előttem álló kihívásra. Biológiából és kémiából 
vizsgázom emelt szinten, ugyanis állatorvosnak készülök – mondja Sárospataki Bá-
lint, a Babits Mihály Gimnázium végzőse, az önkormányzat Ugró Gyula tanulmányi di-
ákösztöndíjasa, még az írásbeli megmérettetés előtt.

– Örülök, hogy már két tárgyon túl vagyok, magyarból és mate-
matikából nehezebb feladatsorra számítottam. Fizikából teszek emelt 
szintű érettségit, bár a nyolcvan százalék feletti matematikaeredmény-
re is szükségem lesz, ugyanis villamosmérnöknek készülök – avat be 
terveibe Hanyicska Henrik a Könyves Kálmán Gimnáziumban.

–  Nehezebb írásbeli feladatsorra számítottam, ami a matemati-
kát illeti, kevesebb koordináta-geometriai feladatot vártam. Törté-
nelemből vizsgázom emelt szinten, ami miatt izgulok. Bár az órá-
kon készültünk a megmérettetésre, a teljes négyórás teszt sosem fért bele az időbe. Az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karára felvételiztem, ügyvéd szeretnék lenni – mondta 
Barkó Henrietta, a Könyves Kálmán Gimnázium diákja. 
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A 10-es villamos az Újpesti 
Naplóban – emlékek

A „vezér” 
nyomában 
Aki anyagbeszerzőként dolgozott az Izzóban – de 
bárhol –, annak riadót az üzemzavar jelentett. Ha a 
gyártáshoz szükséges anyagok valamelyike fogytán 
volt, és hiányát már raktárról nem lehetett pótol-
ni, akkor az üzem hamarosan – fél napon vagy órá-
kon belül – leállt, vagy másnap reggel nem tudott 
beindulni. Lehetett volna felelősöket keresni, hogy 
jó volt-e a tervezés, eleget rendeltek-e, időben meg-
rendelték-e stb., de ilyenkor nem felelőst kerestek, 
hanem anyagot! Méghozzá a leggyorsabban, hogy 
időben érkezzen meg, még mielőtt tényleg leállnak 
a gépek. Ez minden anyagbeszerző életében előfor-
dult néha, az én beszerzői pályámon is, 
kétszer vagy háromszor. 

Az egyik emlékezetes az volt, amikor 
elfogyott a gépek mellől a lámpagyár 
forrasztóónja, amely azt a kis pontocs-
kákat illesztette a fejekhez, hogy létrejöjjön 

az áramkör, és világítson az égő. Hát volt forrasz-
tóón-rendelésünk bőven, lévén hogy az egyik büsz-
keségünkről, a lámpa 3000-es sorról, háromezer (!) 
lámpa jött le óránként. (A rossz nyelvek szerint a 
sor sose tudott háromezret, de ez volt a neve, és így 
élt a köztudatban.) Ette a forrasztóónt! De beütött 
az üzemzavar. Utolsókat rúgta a forrasztóónkészlet, 
az utolsó tekercseket húzta be a sor, raktárkészlet 
meg nulla. 

Elő kellett venni a beszerzői fantáziát és ötletes-
séget: hol lehet forrasztóónhoz jutni, és mennyi idő 
alatt? Gyártó és forgalmazó szóba se jöhet, mert 
annyi idő nincs, valahonnan azonnal kell, legalább 
kölcsönbe! Akkor rajta! Hol használnak még a gyár-
ban ilyen forrasztóónt? Vácon a képcsőgyárban! Te-
lefon! Van, tudnak adni! Telefon! Belföldi szállítás! 
Kocsi azonnalra? Most jött be egy! Akkor futás, 
irány Vác! Megvannak a tekercsek! Irány vissza! Meg 
van mentve a „haza”! 

A kocsi megy, ahogy bír, de csodák nincsenek, 
meg a szabály az 

szabály! Az óra ketyeg, a 3000-es sor is megy. Még 
megy! Már elhagytuk Vácot, de úgy érzem, mehet-
nénk gyorsabban is! Kérdőn nézek a gépkocsiveze-
tőre. Nem tudnál odalépni neki egy kicsit? – fogal-
mazom meg szóban is aggályomat. A pilóta nem 
szól egy szót sem, csak a fejével előreint, vagyis néz-
zek a kocsink elé! És mit látok? Előttünk két-három-
száz méterrel megy a „vezér” Studebakere, Oszi ve-
zeti, és benne a vezér. 

Lehet, hogy értetlenkedve nézek, de a gépkocsi-
vezető megmagyarázza: jó, ha tudod, izzós kocsi a 
vezér kocsiját soha, sehol nem előzheti meg! Akkor 
se, ha tudna gyorsabban menni, akkor se, ha üzem-
zavarhoz visz anyagot.

Gondolta a fene! És csak jöttünk, jövögettünk 
a vezér nyomában, egészen az irodaház sarkáig. 
Dienes Béla nem volt híve annak, hogy Oszi gyor-
san hajtson. 

Lehet, hogy tényleg a vezér rendelkezett így, de – 
rólunk lévén szó – az sem elképzelhetetlen, hogy a 

szállításon született meg az ötlet, hogy ne előzzék 
meg a kocsiját. Hadd legyen boldog.

De a gépen lévő forrasztóón kitartott, 
a 3000-es sor ment. „Megvárta” 
az utánpótlást. Én pedig bele-
kóstoltam, hogy milyen az, ami-
kor „a jó pap holtig tanul”. 

 RÉTI JÁNOS 
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 A legendássá vált autó egy másik példánya

A tavasz a természetben új életet hordoz magával. Az új élet 
leglátványosabb formája a magok csírázása. Minden növény 
esszenciája a mag, és minden mag esszenciája a csíra.

A magokból fejlődő csírák nagyon értéke-
sek, bennük van az egész növény tápanyag-es-
szenciája. A csírából fejlődik ki a sziklevél és a 
gyökér. Nagyon sok vitamint, ásványi anyagot 
és nyomelemet tartalmaz, valamint élő enzi-

meket. Könnyen emészthető rostokat, fehérjéket és szénhidrá-
tokat vehetünk magunkhoz, ha 
ezeket fogyasztjuk.

Érdemes otthon is csíráztatni 
tavasszal. Úgy válogassuk a mago-
kat, hogy hasonló csíráztatási idejű-
ek legyenek. Általában 3–7 nap a csíráztatá-
si idő. Egyszerre két-háromfélét is tehetünk az 
edénybe, például 3–5 nap csí-
ráztatási idejűeket. Először le-
mossuk a magokat, fél óráig 

vízben áztatjuk, majd leöntjük a vizet, és a csíráztató edénybe 
tesszük, szájával lefordítva a mosogatórácsra. A legjobb csíráz-
tató 2-3 literes, hatszögletű műanyag edény, amelynek kivágott, 
csavaros teteje van, műanyag háló betéttel. A csírát nem szabad 
vízben tartani, csak nedvesen!

Mindig este kezdjük el a csíráztatást, hiszen a természetben is a 
sötétben kezdi a mag az életet. Másnap reggeltől naponta négy-öt 
alkalommal jól átmossuk, a sok fehérjetartalmú anyagcseretermé-
kek leoldódnak, és lecsurgatjuk a felesleges vizet. Átforgatjuk az 
edény belső falán a csírákat. Akkor jó, ha 1-2 cm a zöld csíra.

FELHASZNÁLÁSA: Saláták, köretek, levesek, főzelékek, hús-
ételek tetejére tehetjük tálalás előtt. Ne főzzük, mert az en-

zimek 40 fok felett elbomlanak! Díszíthetünk vele hideg-
tálakat, szendvicseket. Készíthetünk reggel energiatur-

mixot gyümölcs vagy zöldség és víz hozzáadásával. 
Táplálkozási szokásaink átalakításával lehet ez a tí-
zórai, uzsonna vagy a gyerekeknek tanulás közben 

vagy tévénézésnél egészséges nassolás. 

 LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

Az élo csírák jelentosége 
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Böjte Csaba Újpesten

Rendhagyó 
anyák napja
Nem csupán a május 5-i 
keresztelő, hanem az előt-
te celebrált mise is külön-
legessé tette az anyák nap-
ját az Újpest-Kertvárosi 
Szent István király-plébá-
niatemplomban, ugyanis 
mindkét szertartást Böjte 
Csaba ferences rendi szer-
zetes, az általa gyermek-
mentő céllal létrehozott 
Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány alapítója mutatta be. 

z atya május első vasárnap-
ja kapcsán arról beszélt: Jé-
zus bízott magában, az atyá-

ban, édesanyjában, Máriában, József-
ben, apostolaiban és nem utolsósor-
ban az emberekben. Böjte Csaba ar-
ról is szólt, hogy manapság a legki-
sebb igazságtalanság miatt képesek 
vagyunk kiborulni, ám a Fiú nem pa-
naszkodott sem az emberekre, sem 
pedig a körülményeire. Prédikációját 
személyes, az általa gondozott gyere-
kekkel megtapasztalt élményeivel tet-

te még hitelesebbé és érdekesebbé, 
végül pedig arra ösztönözte hallgató-
ságát, bizalommal tekintsenek előre, 
merjenek nekivágni az előttük álló fel-
adatoknak, és ne csupán szóban legye-
nek keresztények. Böjte atya végezetül 
a május 18-án tartandó csíksomlyói 
búcsúra invitált, majd megáldotta a 
misén részt vett gyerekeket. 

A mise után ugyanő keresztelte 
meg egy régi újpesti család sarját, az 
Újpesti Naplóban már bemutatott 
Zékány Antal Istvánt. 

A szertartás előtti napokban az 
Újpesti Napló kérdésére elmond-
ta, meghívásra érkezett a plébániá-
ra, évente hat-hét alkalommal láto-
gat Magyarországra, Újpesten most 
járt először.

A misét és a keresztelőt dr. Hollósi 
Antal országgyűlési képviselő is meg-
tisztelte jelenlétével, Ozsváth Kál-
mán önkormányzati képviselő pedig 
ministránsként vett részt a szertartá-
sokon.  

 M. ORBÁN A.

A
A délelőtt a gyerekekről és az édesanyákról szólt

Második helyezés 
a fővárosi rajzversenyen

Hagyomány 
és lelemény
A Halassy Olivér Német Tagozatos 
Általános Iskola tanulója, Molnár Ta-
mara, korcsoportjában második he-
lyezést ért el a fővárosi rajzversenyen, 
március végén. Április közepén Ha-
gyomány és lelemény címmel nyílt 
kiállítás a Főpolgármesteri Hivatal-
ban a fővárosi rajzverseny általános 
és középiskolás díjazott műveiből, 
amelyen egyebek mellett Tamara raj-
za is megtalálható.

olnár Tamara, a Halassy Olivér Német 
Tagozatos Általános Iskola hatodikos 
tanulója februárban egy parafrázissal, 

azaz egy korábbi ismert műalkotás újraértelme-
zésével nyerte meg az újpesti általános iskolák ke-
rületi rajzversenyét az 5–6. osztályos korcsoport-
ban. Így a tehetséges lány március végén elindul-
hatott a 30. Fővárosi Általános Iskolai Komplex Vi-
zuális Verseny döntőjén, ahol szintén előkelő, má-
sodik helyezést ért el a korcsoportjában. A díjáta-
dóra május 23-án, a Fazekas Mihály Gimnázium-
ban kerül sor. Felkészítő tanára Stichleutner József, 
aki immár két éve tanítja Tamarát. Mint mondja, 
ígéretes tehetségnek tartja tanítványát, aki koráb-
ban már különdíjat kapott a tavalyi kerületi verse-
nyen és az újpesti életről szóló rajzpályázaton is. 
Miként Tamarától megtudtuk: komoly tervei van-
nak a jövőre nézve, hiszen a Kisképzőben, azaz a 
Képzőművészeti Szakközépiskolában szeretné foly-
tatni tanulmányait.

A Hagyomány és lelemény címmel megnyílt kiállí-
tás május végéig tekinthető meg a Főpolgármeste-
ri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koor-
dináló Főosztályának galériájában. G. R.

M



Áprilisi szülinaposok 
a játszóházban
Az Újpesti Cseritinek és támogatóinak köszön-
hetően nemrégiben hét nehéz helyzetű család-
ból érkezett kisgyermek és egy-egy meghívott 
barátjával ünnepelhette születésnapját. Április 
szülötteit ezúttal is a Maki Játszóház fogadta. A 
kicsiket az önfeledt játék közben a Vadgeszte-
nye cukrászda által felajánlott harapnivaló és a 
nevezetes Újpest-torta várta.

Hét szülinapos kisgyereket és barátaikat látta 
vendégül nemrégiben az Újpesti Cseriti, a Maki Ját-
szóház (a volt Újpesti Kölyökpark) és a Vadgesz-
tenye cukrászda segítségével. A kicsiket ezúttal is 
másfél óra önfeledt szórakozás várta, akik – ahogy 
ez korábban is volt – minden percet kihasználtak.

Élt közöttünk egy kislány. Olyan volt, mint a többi gyermek: ha futkározott, kipirult; ha játszott, el-
merült; ha nevetett, gurgulázott; ha mérges volt, hadonászott. Ám az ő élete mégis más: Hanna an-
gyalnak született. Alig múlt kétéves, amikor kiderült, hogy beteg. Gyermeki hősiességgel viselte a 
küzdelmet a halálos kór ellen, míg eljött a nap, amikor az orvos széttárta kezeit, és fejét ingatta…

Hanna története a kicsi lány vágyával érkezett hozzánk, hogy a közeli vízi birodalomban pan-
csolhasson a családjával egy nagyot. A kérés a szívünkhöz ért, és mi többet akartunk adni. Szám-
ba vettünk minden helyet, felkerestünk újpesti cukrászdát, játszóházat, s egyre többen lettünk. 
Mi örültünk, s egyre szaladtak a napok. Aztán egy napon levél érkezett: Hanna nem várhatott to-
vább, a kicsi, törékeny gyermek örökre elbúcsúzott.

Többet akartunk adni – cseng a fülünkbe a kínzó gondolat és a szívfájdító üzenet, ami hátrama-
radt mindannyiunknak: ha segíteni akarsz, tedd meg ma! Legyen egy jó szó, egy mosoly, egy simo-
gatás, tedd meg ma! Nem fontos, ha kevésnek érzed, amit adni akarsz, add oda ma!

Fájó szívvel búcsúzunk: az Újpesti Cseriti csapata, Andretti cukrászda, Mézi cukrászda, Vad-
gesztenye cukrászda, Aquaworld, Maki Játszóház, és sokan mások.

Angyalnak 
született
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Szombaton: 
Káposztásmegyeri Nap

Fussunk, 
bringázzunk, 
bulizzunk!
Közel két évtizedes hagyo-
mányra tekint vissza az Új-
pest Önkormányzata és 
a Káposztásmegyeri Te-
lepülésrészi Önkormány-
zat által megrendezett 
Káposztásmegyeri Nap. Má-
jus 11-én délelőtt a mozgásé 
a főszerep, a délutánt sztár-
fellépők műsora teszi ígé-
retessé. A Magyar Vöröske-
reszt véradást tart a Karinthy 
Frigyes Művelődési Házban.

élelőtt rendezik meg a 
Káposztásmegyeri Futó- és 
Kerékpáros Fesztivál tava-

szi fordulóját, amelyre idén előze-
tesen több mint 4600-an neveztek. 
A verseny helyszíne a korábbi évek-
hez hasonlóan a káposztásmegyeri 
Farkaserdő és környéke lesz. A hely-
színen a futók és a kerékpárosok ne-
vezéseit egyaránt fogadják még, reg-
gel 8 órától az adott versenyszám in-
dításáig, a rajt helyszínén, azaz az Óce-
ánárok utca óvoda előtti útszakaszá-

nál. A minifutás rajtja 9 órakor lesz, a 
táv hossza 1,6 kilométer. A maxifutás 
10 óra 15 perckor várja a felnőtteket, 
amelynek hossza 3 kilométer. A kerék-
párosok futama 11 óra 15 perckor raj-
tol el, és 8,6 kilométert kell letekerni-
ük a versenyzőknek.

A délután már a pihenésé, a felhőt-
len szórakozásé a Kósa Pál sétányon. A 
kisebbeknek szóló produkciók között 
ott lesz 15 órától a Görbetükör Szín-
társulat műsora, 16 óra után pedig a 
Holló együttes játszik. A nagyobbakat 

fél hattól az Appril Project tánccso-
port, Baricz Gergő és Antal Timi vár-
ja, este nyolctól pedig a „Huligánok” 
lepik el a színpadot.

A bravúros színpadi koreográfi ájá-
ról híres Appril Project csapata hét-
fős tánckarával várja majd a Kósa Pál 
sétányra érkezőket. A tőlük megszo-
kott, egyedi módon ezúttal is a lélek 
és a teljesítmény korlátait feszegető 
produkcióval készülnek.

– Sok szeretettel várjuk a táncszere-
tő kicsiket és nagyokat egyaránt! Min-
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A programról bővebben: www.ujpest.hu/kapnap



Jótékony fagyizáson az iskolások
Tovább folytatódik az Újpesti Cseriti élményajándékainak sorozata. Az Andretti cukrász-
da, az önkormányzat jótékonysági szervezetének egyik támogatója ötszáz hátrányos helyze-
tű újpesti gyermek fagylaltozását biztosítja a következő hetekben. A Lázár Ervin Általános 
Iskolából érkezett gyerekek az elsők között kóstolhatták meg a cukrászda kiváló fagyiját.

Valódi nyári meleg, mosolygós arcok és sok-sok gombóc fagyi – így lehetne röviden jellemezni az 
Újpesti Cseriti jótékonysági sorozatának következő eseményét. Az Andretti cukrászda jóvoltából 
a tavalyihoz hasonlóan a város valamennyi általános iskolájából összesen ötszáz hátrányos helyze-
tű gyermek kap két-két gombóc fagylaltot az elkövetkező hetekben.

Ottjártunkkor a Lázár Ervin Általános Iskolából érkezett az első csoport gyerek, hogy megkóstolja 
a hideg édességet, amellyel az ismert cukrászda két évvel ezelőtt megnyerte az Újpesti Fagyiversenyt. 
A gyerekek alig tudtak választani a sokféle fi nom fagylalt közül! Végül mindenkinek sikerült megta-
lálnia a két kedvencét, amelyet lelkesen fogyasztottak el a kicsik a hirtelen jött nyárban. G. R.

– Éppen itt szerettem volna tartani a szülinapomat, 
de úgy nézett ki, hogy idén ez biztosan elmarad. 
Ezért örültem, hogy a múlt héten bejött egy néni az 
iskolába, és azt mondta, hogy itt ünnepelhetek, és 
meghívhatom a legjobb barátnőmet az osztályból. 
Így került ide Boróka, akivel kiscsoportos óvodás ko-
runk óta a legjobb barátnők vagyunk – mondja Zita, 
a copfos nyolcéves.

– Nagyon örülök, hogy Zita engem hívott el a 
szülinapjára, és itt lehetek. Azért szeretem ezt a he-
lyet, mert nagyon jó búvóhelyek vannak, és akár me-
zítláb is ugrálhatunk – teszi hozzá cserfes kis barát-
nője, Boróka.

A Cseriti munkatársai most is Újpest-tortával kö-
szöntötték fel a sok ugrabugrálás miatt kimelege-
dett kisiskolásokat, akik boldogan fogyasztották el 
az ízletes süteményt.

– Ebben az évben negyedszerre vagyunk itt, alkal-
manként 10-12 kisgyerekkel, akik az Újpesti Cseriti 
és támogatóinak segítségével itt ünnepelhetik a szü-
letésnapjukat, és meghívhatják a barátaikat. Minden 
iskolából felváltva választunk ki gyerekeket, akik az 
adott hónapban születtek. Ezúton szeretném a gye-
rekek nevében megköszönni a lehetőséget az Új-
pesti Cseritinek és partnereinek, a helyszínt biztosí-
tó Maki Játszóháznak, valamint a Vadgesztenye cuk-
rászdának, amelyik a harapnivalót és a tortát adja 
– mondta Polgár Regina, az önkormányzat független 
gyermekvédelmi felelőse. G. R.

dent megteszünk a jó hangulatért, és igyekszünk 
megmozgatni a közönséget is – ígérik a Csillag szü-
letik felfedezettjei.

A tavalyi X-faktor legjobb női hangjaként megis-
mert Antal Timi is fellép.

– Nem jártam még Újpesten, de nagyon izgatot-
tan készülök. Aki kilátogat, annak garantálom, hogy 
nagyot bulizunk majd együtt – ígéri Timi.

A hatalmas hanggal bíró, aprócska lány hozzáte-
szi: a felcsendülő dalok között saját szerzeményével 
is meglepi a közönséget. 

Baricz Gergő, a kisfi ús sármjáról ismert énekes 
az X-faktor második szériájában került dobogóra. 
Tavaly ilyenkor a fél világ Baricz Gergőt hallgatott, 

amikor Leonard Cohen-feldolgozását maga a neves 
költő, író, énekes is megosztotta internetes oldalán.

– Éppen erdélyi koncertemről érkezem majd Új-
pestre, ahol még nem léptem fel, de már nagyon 
várom. Az erdélyi közönség után remélem, majd az 
újpestieket is sikerül elkápráztatnom a lemezemről 
elhangzó dalokkal, így köztük saját szerzeményeim-
mel is – mondja lelkesen az énekes.

Ahogy a korábbi években megszokhattuk, a 
rendezvény igazi sztárfellépőt is kínál. Ezúttal a 
Hooliganst köszönthetjük Káposztásmegyeren. Mi-
ként a fi úktól megtudhattuk, tavaly nyáron egy ke-
reskedelmi rádió meghívására már adtak koncertet 
a helyi nagy fürdőkomplexum mellett.

– Nagyon jól éreztük magukat Újpesten, így örömmel 
térünk vissza, annál is inkább, mivel kellemes emlékek 
fűznek minket a városhoz. Amikor Budapestre költöz-
tünk, az első albérleteink Újpesten voltak. Csipa évekig 
lakott azután is itt. Szép időszak volt mindannyiunknak 
– mesélnek helyi kötődésükről a csapat tagjai.

A banda közel kétórás koncertprogramot ígér, 
amelyen a legismertebb Hooligans-dalok mellett 
már a nyáron megjelenő, sorrendben a tizedik le-
mez egyik új dala is felcsendül.

– Februárban indult az idei turnénk, amelyre a 
téli próbák folyamán felépítettük a műsort. Remél-
jük, az újpesti közönséget ezúttal is sikerül hangu-
latba hoznunk – fogadják a „huligánok”. G. R.
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Május 11.,

ANTAL 
TIMI 
18.30

Május 11.,

BARICZ
GERGŐ

18.00

Május 11.,

HOOLIGANS
20.00



Tisztelt Újpestiek! A Fidesz meg-
kezdte aláírásgyűjtő akcióját a 
rezsicsökkentés megvédése érde-

kében. Az újpesti Fidesz-irodában az 
alábbi időpontokban tölthetik ki az íve-
ket: Hétfőtől péntekig 11.00–18.00. 
Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. 
Tel.: 369-0905
 
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Május 15-én, 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-től 18 óráig a 369-
0905-ös telefonszámon.

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormány-
zati képviselők május 13-án, hétfőn 17-től 
18 óráig; Bartók Béla önkormányzati kép-
viselő 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 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 tanács-
nok fogadóórája minden szerdán 18–19 óra 
között, vagy előzetes egyeztetés alapján bármi-
kor. Újpesti LMP-iroda: 1041 Bp., István út 22. 
Tel.: 06-20 390-0566. ujpest.lehetmas.hu, 
Facebook.com/LMPujpest

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati kép-
viselő előzetes, telefonon történt 

egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-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 önkor-
mányzati képviselő minden hónap első hét-
főjén 17-től 18 óráig az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., 
Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth 
Imre önkormányzati képviselő minden 
hónap első szerdáján 17 órától tart fogadó-
órát a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt egy kötetlen 
beszélgetésre nyugdíjügyekről, szociálpoli-
tikáról május 15-én, szerdán 16.30 órától 
az újpesti MSZP-frakció irodájába, a Nádor 
utca 1.-be. Vendégünk lesz Korózs Lajos 
nyugdíj-politikai szakértő.

Kiss Péter országgyűlési képviselő
Dr. Trippon Norbert, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezetének elnöke

HŰVÖSVÖLGYI KIRÁNDULÁS!
Sajnos a márciusi időjárás miatt nem tudtunk 
menni a Hűvösvölgybe, ezért most megpró-

báljuk újra. A Természetjáró Kör következő 
túrája május 17-én, pénteken lesz. A 
Hűvösvölgybe megyünk. Gyülekező 10.00–
10.15 között a Széll Kálmán (Moszkva tér) 
téren a metró kijáratánál. Öltözékük és cipő-
jük legyen kényelmes, az időjárásnak megfele-
lő. Kora délutánig tervezzük 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! 
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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Egyesület

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� Angol akvarell magyar ecset-
tel. Képzőművészeti kiállítás. 
Megtekinthető: május 12-ig. 
Újpest Galéria 
� Művész-tanárok képző- és 
iparművészeti kiállítása. 
Látogatható: május 20-ig. Károlyi 
Galéria, Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium
� Szellemország fővárosa 
Pripjaty. Várai Mihály fotóripor-
ternek, az Újpesti Napló fotósának 
kiállítása. Megtekinthető június 
15-ig mindennap 9-től 18 óráig. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház
� A négyszögletű kerek erdő-
ben jártam. A legszebb illusztrá-
ciók Lázár Ervin meséihez. 

Megtekinthető május 13-ig min-
dennap 9–18 óra között. Ifjúsági 
Ház, Új Galéria
� Variációk egy fekete zongorá-
ra, Liszt Ferenc emlékére. A 
zene és a fotóművészet kapcsola-
ta Liszt Ferenc születésének 200. 
évfordulójára. A MAOE fotómű-
vészeti tagozatának kiállítása. 
Megtekinthető május 22-ig min-
dennap 9–18 óra között. Ifjúsági 
Ház, Új Galéria
� Távol és oly közel. Fotókiállítás. 
A Parasportpress Jövőjéért 
Közhasznú Alapítvány és a 
Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség közös fotókiállítása. 
Június 2-ig látogatható. Ady Endre 
Művelődési Ház

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
� Két évezred között – fejeze-
tek Újpest történetéből. Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény. 

HETI PROGRAMNAPTÁR
Május 9., csütörtök
OKTATÁS
� 15.00–19.00: Felnőttképzési 
Tanácsadó Szolgálat. Ady Endre 
Művelődési Ház

Május 10., péntek
JELES NAPOK
� 14.00–15.30: Pünkösdölő. 
Ifjúsági Ház

Május 11., szombat
Találkozzunk többször!
KÁPOSZTÁSMEGYERI NAP
� 9.00–13.00: Újpesti Futó- és 
Kerékpáros Fesztivál. Káposztás-
megyer, Farkaserdő és környéke

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

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00–13.00: Családi játszó. 
Mókás gyereknap. Ifjúsági Ház

Május 12., vasárnap
GYERMEKTÁNCHÁZ
� 10.00: Pünkösdi vigalom. 
Gyermektáncház Újpesten. A Bem 
Néptáncegyüttessel. Támo-gató: 
NKA. Ady Endre Művelődési Ház

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

Május 14., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30–11.00: Babajátszó. Ifjúsági 
Ház

� 10.00–12.00: Szoptatási 
tanácsadás. Lóverseny téri 
Közösségi Ház

Május 15., szerda 
JÁTÉK, ISKOLÁSOKNAK
� 14.00–15.30: Játssz-óra. 
Csütörtökön is. Ifjúsági Ház

ELŐZETES
� Május 17., péntek, 19.00: 
Dzsesszkoncert. Lutring Magdolna 
(ének), Márkus Tibor (zongora), 
Csuhaj-Barna Tibor (bőgő), Jeszenszky 
György (dob). Műsoron jazz standard 
számok és Márkus Tibor dalai, Lutring 
Magdolna szövegeivel. Újpesti Polgár 
Centrum. Jegyár: 1000 Ft.

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

Volt egyszer egy Öregdiák Klub
Valamikor a hatvanas években, az akkor 8. számú körzeti ze-
neiskola egy lelkes zenepedagógusa, Péter Miklós, Öregdiák 
Klubot indított a magasabb osztályos és a már „osztályon kívü-
li”, de a zenét, zeneiskolát szerető növendékek számára. Most 
újra hívnak mindenkit, aki még szívesen találkozna régi diák-ze-
nész társaival. Várnak mindenkit május 11-én az Erkel Gyula 
Újpesti Zeneiskola nagytermében 15 órától kezdődő találkozó-
ra (Bp. IV., István út 17–19., Ifjúsági Ház), Kis koncert, beszélge-
tés, pogácsa, üdítő és persze közös éneklés lesz. Érdeklődni a 
06-20 321-1083-as számon Jakabné Kovács Mártánál lehet.

Jubileumokat ünnepelünk az idén a Pécsi-suli-
ban: saját zeneiskolánk 25 éves, ez alkalomból ün-
nepi koncertet rendezünk május 31-én 17 órai 
kezdettel a Hubay Jenő Zeneiskolában (Bp., XV., 
Bocskai u. 74–78.), amelyre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt. Meghívó az iskola titkársá-
gán igényelhető. A másik jubileum: születésnap. 
Idén 130 éves Újpest legöregebb iskolája, a Pécsi 
Sebestyén Ének-Zenei Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola (volt Komját- és Lőrinc-iskola).

Június 1-jén a Pécsi Napon a délelőtt a gyere-
keké, délután 15-17 óra között az elmúlt 3-4 év-
ben végzett fi atalokat várjuk, este 18 órától pedig 
rendhagyó osztálytalálkozóra hívjuk az „öregdiá-
kokat”, volt tanítványokat, tanárokat és szülőket. 

A rendezvényre vacsorajegyek is igényelhe-
tőek 1800 Ft-os áron. További részleteket az is-
kola honlapján (www.pecsisebestyen.hu) és a 
369-1826-os telefonon tudhatnak meg.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 Horváth Erika intézményvezető

Jubileumi események



ekem még megadatott, 
nyilván koromnál fog-
va, hogy élőben lássam 

és hallgassam Radics Bélát, a 
magyar Jimi Hendrixet. Kiábrán-
dító élmény volt. RB kapitány, 
halála előtt egy hónappal, már 
csak próbálkozott a gitározás-
sal. Kevés sikerrel. Maga is érez-
te ezt, feladta. Nem csak azt a 
koncertet, az életet. Alkoholiz-
musba, halálba kergették az ak-
kor létezett szocializmus béren-
cei. Alapos munkát végeztek. 

Radics Béla művészetét nem őr-
zik lemezek, sem tévé, sem rá-
dió felvételek. Ennyire gazdag 
ország voltunk, a tehetségek-
nek „el lehetett menni”: a sza-
bad világba, vagy a másvilágba. 
Ki disszidált, ki belehalt Erdős 
„doktor” és parancsolói prole-
tárdiktatúrájába.

– Származása nem indokolta 
volna, hogy háttérbe szorítsák, 
ugyanis édesapja katona zenész 
volt, a Néphadsereg állományá-
ban – emlékszik dr. Hollósi An-

tal országgyűlési képviselő, aki 
részt vett az Radics Béla utca 
ünnepélyes átadásán.

– Noha ugyan abban az esz-
tendőben születtünk, szemé-
lyesen nem ismertem, azon-
ban ellátogattam számos kon-
certjére¬ folytatja a múltidézést 
Hollósi Antal.

Maradjunk mi is a közel, s a 
távolabbi múltnál: 2005. októ-
ber 22-én felavatták Kovács Ká-
roly alkotását, Radics Béla egész 
alakos szobrát, RB kapitány egy-
kori lakóházának udvarán. Az 
arra járók, a szobor talapzatán 
mindig találnak friss virágot. RB 
kapitány a Megyeri temetőben 
nyugszik. Sírkövére a Hobo Blu-
es Band legénysége muzsikálta 
össze a pénzt 1983-ban – halála 
után egy esztendővel. 

 DITZENDY

Radics Béla utca
Emléktábla és szoboravató után utcát neveztek 
el Radics Béláról, a legendás gitárosról Angyalföl-
dön, a Vőlegény utca és a Göncöl utca között.

A gyermekkar közreműködésével 
A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium Gyermekkara közreműködik a május 12-i, vasárnapi 18 órai Krisztus mennybemenetele-misén az Egek 
Királynéja-főplébániatemplomban. A kórust Pállya Orsolya és Tarcsi Veres Attila kíséri, vezényel Pászti Károly. A misét követően a kórus rövid koncertet ad 
repertoárjából, ugyanis a május végén tartandó I. Mária Rádió Kórusversenyre készülnek.

Londonban is 
látható majd

Egy újpesti 
blendéjén át
Az Országgyűlés Képviselői 
Irodaházában is helyet ka-
pott a tősgyökeres újpes-
ti Bernolák Béla Budapest 
blendén át című fotókiállí-
tása, amelyen szűkebb pát-
riájának képei is megtalál-
hatók. A BRFK-nál dolgo-
zó fotós, akinek alkotásait 
a Károlyi-galériában nem-
régiben már láthatta a kö-
zönség, egy tűzoltóautóról 
készített további újpesti 
képeket, amelyeket remé-
nyei és tervei szerint külön 
tárlaton mutatna be.

május 6-án megnyitott tárla-
tot dr. Hollósi Antal országgyű-
lési képviselőn kívül dr. Gordos 

József minisztériumi főosztályvezető-
helyettes, valamint dr. Bogdán Tamás 
rendőr alezredes is méltatta.

Dr. Hollósi Antal országgyűlési kép-
viselő visszautalt rá: az itt kiállított 
hetvenkilenc képet ő már Újpesten, a 
Károlyi István 12 Évfolyamos Gimná-
zium galériájában megtekintette, és 
szólt arról is, hogy készítőjükről meg-
tudta, tősgyökeres újpesti.

– A város nem volt mindig Buda-
pest része, de mindig is híres volt ar-
ról, hogy a művészeket valamifélekép-
pen szponzorálja. Ennek példája volt 
az iskola galériájában megnyitott kiál-
lítás (amely egyébként pont a magyar 
kultúra napján nyílt meg).

Az alkotóról azt mondta, szintén 
azok közé tartozik, akik hivatásuknál 
fogva kerültek közel a fényképezés-
hez. Bernolák Béla képei esetében a 
szubjektív látásmód az, ami megfog-
ja a nézőt.

– Bernolák sikere egyben Újpest si-
kere! – zárta gondolatait.

A képek „története” azonban ezzel 
a tárlattal korántsem ér véget, hiszen 
ősszel egy utazási tárlat keretén belül 
várhatóan Londonban is kiállítják őket. 
Készítőjük az Újpesti Napló kérdésére 
elmondta: e terv megvalósulása legin-
kább a szervezésen múlik majd, ezen-
felül jelenleg is munkában van, hiszen 
január vége óta további újpesti fotókat 
készített. (Bővebben: www.ujpest.hu)

 M. ORBÁN ANDRÁS

A

N

Bernolák Béla esetében 
a szubjektív látásmód az, 

ami megfogja a nézőt 
– emelte ki dr. Hollósi 

Antal a megnyitón
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A fórumot évente rendezik meg a polgármester, a 
közbiztonsági referens, egyházi és nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők, iskolaigazgatók számára, 
amikor a rendőri vezetők nem csupán tájékoztatást 
adnak, de kíváncsiak is a járások véleményére – is-
mertette a program célját a rendőrkapitány.

A KIEMELT BŰNCSELEKMÉNYEK ARÁNYA
Egyes kerületekben kétszer ennyi, míg egy-két kerü-
letben feleennyi bűncselekmény történik, Újpest a 
maga négyezres átlagával a középmezőnyben van. 
A kiemelt események közül Budapesthez képest ke-
vés a gépkocsifeltörés és a rablás (utóbbiból átlago-
san heti egy történik), a betörések és autólopások 
számán viszont van mit csökkenteni. 

Terdik rámutatott, a város adottságaival együtt 
és azok ellenére akkor lehet eredményes a rendőri 
munka, ha megfelelő számú egyenruhás dolgoz-
hat. Kiemelte: tavaly a létszámhiány ellenére nőtt a 
közterületi órák száma, és több rendőr volt az ut-

cán, ami mögött magas munkaóraszám és teljesít-
mény áll. 

A rendőrkapitány hangsúlyozta: az egyébként 
motivált állománytól differenciált intézkedést vár, 
hiszen a rendőrök az állampolgárokért, és nem azok 
ellen dolgoznak. 

NE CSUPÁN SZÁMOK LEGYENEK
– 2012-ben Újpesten történt a legtöbb felderítés, 
elfogás és tettenérés, valamint a körözött szemé-
lyek elfogásában is a dobogón végeztünk. Várható-
an nyáron erősítés érkezik hozzánk, bővül a közterü-
leten szolgáló rendőrök létszáma. Azonban ezek ön-
magukban csupán számok, a cél az, hogy az állam-
polgárok közelebb érezzék magukhoz a rendőrséget 
– vázolta hosszú távú törekvéseit Terdik Tamás.

Az újpesti rendőrség komolyan veszi a magyar 
rendőrség szlogenjét, és több módon is igyekszik kap-
csolatot építeni-fenntartani a helyiekkel. A kapitány-
ság vezetője valamennyi iskolaigazgatót meghívta, 

ezenfelül kapcsolatban áll az egyházak képviselőivel. A 
körzeti megbízottaknak kulcsszerep jut: önkormány-
zati képviselőkkel, társasházak képviselőivel, áruházak 
vezetőivel állnak rendszeres összeköttetésben.

Ugyanakkor Terdik szerint még mindig észlelhe-
tő egyfajta távolságtartás az állampolgárok részé-
ről, amit az mutat, hogy egy-egy sértett előbb kere-
si fel egyházának vagy önkormányzatának képvise-
lőjét, mint az egyenruhásokat.

HATÉKONYAN A KÖZLEKEDÉSBEN
– Tavaly nem történt halálos kimenetelű baleset Új-
pesten, és valamennyi típusú baleset száma csök-
kent, ami a rendkívül nagy átmenő forgalom tükré-
ben is fi gyelemre méltó – ismertette Terdik.

Hozzátette: idén kiemelt fi gyelmet élveznek a 
gyalogosok és a kerékpárosok, akiket a többi köz-
lekedő sokszor még mindig nem vesz kellő mérték-
ben fi gyelembe. Noha a baleseti statisztika száma-
it nem lehet teljesen „lenullázni”, a rendőrség tö-
rekszik arra, hogy tovább csökkentse. Ezt szolgálja 
a lapunk által már korábban említett baleseti góc-
ponttérkép, amelynek kritikusabb helyszínein több 
rendőrrel számolhatnak a közlekedők.

AKIK NÉLKÜL NEM MEGY
A rendőrkapitány külön méltatta a polgárőrök és a köz-
terület-felügyelők tevékenységét, hiszen az ő munkájuk 
nélkülözhetetlen a rendőrség számára. A budapesti leg-
több közös szolgálatot Újpesten teljesítik, a közös óra-
számok több mint felét a két újpesti polgárőrszervezet 
és az egyenruhások együttes ténykedése adja. 

Terdik köszönetet mondott a közterület-felügye-
letnek is, amely szervezettel szintén közösen dol-
goznak. (Az egy rendőrből és egy közterület-fel-
ügyelőből álló páros hét közben a városközpont 
rendjét vigyázza, a szolgálat eredményességéről 
már többször beszámoltunk.)

– Összefogás nélkül tehát nem működik! – zárta 
gondolatait Újpest rendőri vezetője.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Összefogás nélkül nincs eredmény 
Járási közbiztonsági egyeztető fórumon adott átfogó ismertetőt a rendőrség 
tavalyi eredményes munkájáról és idei célkitűzéseiről dr. Terdik Tamás alez-
redes, Újpest rendőrkapitánya május 7-én a Városháza dísztermében.
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Véradás: Újpesten két alkalommal
Állandó és Leendő Véradóink! A Magyar Vöröskereszt mindenki számára nyil-
vános véradást szervez a Karinthy Frigyes Művelődési Házban (Bp., IV., Hajló 
u. 2.) május 11-én, szombaton 10-16 óráig, és az Újpesti Kulturális Központ 
– Ifjúsági Házban (Bp., IV., István út 17–19.) május 13-án, hétfőn 14-18 óráig.

Ha Ön egészséges, elmúlt 18 éves, és még nem töltötte be a 60. életévét, 
jöjjön el a véradásra! Nagyon fontos: hozza magával személyi igazolványát, 
lakcímkártyáját és tajkártyáját. Segítségét előre is köszönjük beteg ember-
társaink nevében.

Szakács Ildikó véradásszervező, Magyar Vöröskereszt 
Budapest Fővárosi Szervezete, e-mail: szakacsildiko@voroskeresztbp.hu 

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

SZÉKET RONGÁLT, TAGADJA
Belerúgott a székbe az egyik vendégszurkoló az április 30-iki Újpest-
MTK meccsen. A szék kiszakadt a helyéről, amivel anyagi kárt oko-
zott. A rendőrök a mérkőzés végén állították elő a szurkolót, akinek 
rongálás miatt kell felelnie. A büntetlen előéletű férfi  a kamerafelvé-
telek ellenére tagadja tettét.

VIRÁGÜZLET ÉGETT
Késő este gyulladt ki az egyik virágüzlet a Megyeri temetőnél még április 25-én. Az eset fül-
tanúi egy robbanásszerű hangot hallottak, ekkor értesítették a rendőröket és a tűzoltókat. A 
szakemberek égésgyorsító anyagot találtak a helyszínen, amivel felmerült a szándékos gyúj-
togatás gyanúja. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont többszázezer forint, a 
rendőrség rongálás miatt nyomoz. M. O. A.

Bővül a közterületen szolgáló rendőrök száma – jelentette be dr. Terdik Tamás alezredes



Egy esztendővel ezelőtt 
vette fel az újpesti olim-
piai bajnok, Halassy Oli-
vér nevét a Német Tago-
zatos Általános Iskola. A 
névfelvétellel egyidejűleg 
az olimpiai iskolákhoz is 
csatlakozott. 

A Halassy a huszonnegyedik olyan is-
kola, amely egy magyar olimpiai baj-
nok nevét viseli. Névadójának tiszte-
letére emléknapot szervezett az isko-
la vezetése.

A nap programja a Halassy Oli-
vér Sportközpontban kezdődött, 
ahol előbb a létesítmény vezetője, 
Borsche Gábor köszöntötte a ven-
dégeket, a hat fővárosi általános is-
kolából érkezett kosárlabdacsapato-
kat. A Halassy Olivér Általános Isko-
la igazgatója, Orbán Ildikó rövid be-
szédében kiemelte, büszkén viselik 
az olimpiai bajnok nevét, majd kije-
lentette, mindent megtesznek, hogy 
megfeleljenek Halassy Olivér emlé-
kének. Dr. Molnár Szabolcs alpolgár-
mester arról beszélt, hogy a taps és 
az ünneplés nem a meghívott ven-
dégeknek szól, hanem azoknak a 

gyerekeknek, akik sporttal, most ép-
pen kosárlabdázással tisztelegnek 
a fantasztikus sportember, Halassy 
Olivér előtt.

Még mielőtt hullani kezdtek a kosa-
rak, a résztvevők és a vendégek meg-
koszorúzták az olimpia bajnok mell-
szobrát a sportcentrum bejáratánál. 

A kosárlabdatornán részt vevő 
csapatok: Halassy Olivér Német 
Tagozatos Általános Iskola, Hajós 
Alfréd Általános Iskola, Szent-Györ-
gyi Albert Általános Iskola, Szűcs 
Sándor Általános Iskola, Németh 
Imre Általános Iskola és Bene Ferenc 
Általános Iskola.

A torna győztese a Németh Im-
re-iskola csapata lett. Az érmeket az 
olimpiai bajnok lánya, dr. Halassy Ilo-
na adta át a gyerekeknek, s a torna 
legeredményesebb játékosát, a Bene 
Ferenc iskola diákját, Szecsei Gergőt 
egy díszes serleggel ajándékozta meg.

A program délután az iskolá-
ban folytatódott, ahol a diákok rö-
vid műsorral kedveskedtek a ven-
dégeknek, majd virágot helyeztek el 
Halassy Olivér emléktáblájánál. 

 (gergely) 

Emléknap Halassy Olivér tiszteletére

Szemüveget a bírónak!
Az elmúlt hétvégén az Újpest FC mondhatni lemá-
solta az őszi Győrben lejátszott mérkőzését. A Me-
gyeri úton – egyébként minden úgy alakult, ahogyan 
eltervezték a hazaiak. Vezettek, jól játszottak, ami-
kor elérkezett a 93. perc, csakúgy, mint tavaly októ-
ber 21-én az ETO Parkban. Akkor Kamber fejelt, most 
Strestík rúgott gólt Balajczának. Vesztett az Újpest. 
Már ott is kérdések merültek fel a góllal kapcsolat-
ban, sokan vitatták – és nem csak lila-fehér érzelmű-
ek – hogy Balajcza Szabolcs a gólvonalon túl fogta 
meg a labdát, vagy sem. Vasárnap sokkal látványo-
sabb és valljuk be bosszantóbb volt a három pontot 
eldöntő bírói ítélet. A bajnokságra törő győri együt-
tes szlovák zsoldosa ugyanis bőven lesen állt, amikor 
indította a társa. A televízió felvételén tisztán látszik, 
hogy bakizott a játékvezető, amikor nem fújta vissza 
a támadást. Puhl Sándor, a világ legjobb játékvezető-
jének többször is megválasztott egykori futballbíró, 
talán a mundér becsületét védve, a sporttévé adá-
sában viszont, dicsérte az ítéletet. Minden esetre, a 
spori döntése vereséget jelentett az ebben az idény-
ben, talán legjobban futballozó újpestieknek.

V É L E M É N Y

Fütyülni nehéz, 
beszélni tilos
Tudom, nehéz a dolga a játékvezető(k)
nek. Huszonkét futballistát kell kordá-
ban tartani a füttyös embernek, és ak-
kor még nem beszéltem az állandóan 
reklamáló edzőkről és a föl s alá futkáro-
zó asszisztensekről, akik vagy segítenek a 
szerencsétlennek, vagy nem. Az utóbbi 
időben sajnos kevéssé, pedig lassan már 
többen vannak a pálya szélén, mint né-
hány meccsen a szurkolók a nézőtéren. 

Persze megértem a sporit, hiszen 
rengeteg dolog elvonhatja a fi gyelmét 
a mérkőzés alatt. Először is a focisták 
állandóan futkároznak, a labda pat-
tog, a nézők meg ordítanak ahelyett, 
hogy csendben fi gyelnék az eseménye-
ket. Zajban nehéz koncentrálni. Példá-
ul szinte képtelenség egy leshelyzetet 
észrevenni, nem is szólva arról, milyen 
istentelen feladat futás közben ziháló 
tüdővel megfújni azt a fránya fütyülőt.

Jut eszembe, milyen érdekes, edző, 
játékos, szertáros és ki tudja, még ki, 
bátran nyilatkozhat a meccsek után, 
a bírók egy kukkot sem mondhatnak 
a történtekről. Állítólag tilos! Hibázni 
szabad, beszélni nem.

Egykoron méltán választották több-
ször is a földkerekség legjobb játékveze-
tőjének a mi bírónkat, még vb-döntőn 
is dirigált, mindenki megelégedésére. 
Ma a legnagyobb szakértő a sporttévé-
ben, magyarázza a helyzeteket, a bizo-
nyítványt, és védi a kollégáit. Pedig akár 
mondhatná, sajnos hibázott a bíró, ítél-
hetett volna szabadrúgást, adhatott 
volna sárga vagy piros lapot, esetleg 
beinthette volna a lest az asszisztens. 
Nem, ő inkább mismásol, védi a mun-
dér becsületét. Nagy kár!

És dicsér. Dicséri a partjelzőt, aki – 
mert nem állt vonalban, ezért nem lát-
ta tisztán a helyzetet – nem intett, pe-
dig a napnál is világosabban látszott, 
hogy a csatár lesen állt, amikor társa 
indította. Úgy mondta, jól döntött, 
mert nem volt biztos a dolgában, és 
akkor a nemzetközi szövetség előírása 
szerint nem kell jeleznie.

Kérdem én: akkor miért van ott a part-
vonal mellett? Miért nem követi rende-
sen a támadást, miért nem mer dönteni? 

Hja! Úgysem kell megmagyaráznia. 
Nem beszélhet! Gergely Gábor

A kosárlabdacsapatok
 virágot helyeztek el 

Halassy Olivér 
mellszobránál

Hat általános iskolából 
érkeztek a résztvevők

Isten éltesse, Göröcs János!
Az Újpest FC legendás játékosa má-
jus 8-án ünnepelte 74. születésnap-
ját. Göröcs Titi, azaz Göröcs János 
tizenöt év alatt öt bajnoki címet 
ünnepelhetett lila-fehér színekben.

Göröcs János, az újpesti labdarúgás történelmének 
egyik legjobb futballistája briliáns technikai képessége-
ivel, játékintelligenciájával a hatvanas évek kiemelkedő 
klasszisjátékosa volt. Titi 1957 és 1972 között másfél 
évtizeden keresztül futballozott a Megyeri úton, ahol 
339 bajnoki mérkőzésen 109 gólt szerzett. A váloga-
tottban 62 találkozón 19-szer talált az ellenfelek háló-
jába. Ötszörös bajnok, kétszeres MNK-győztes. Olim-
piai bronzérmes (1960), KEK-gólkirály 8 góllal (1962), 
VVK-döntős, KEK-elődöntős. 1972-ben Tatabányára 
igazolt, ahol KK-győztes lett.

Edzői karrierjét az Újpest serdülőivel kezdte 1974-
ben, majd 1976-ban Kuvaitba igazolt. Az Újpest 
felnőttcsapatának edzője 1985 és 1988 között, 1987-ben 
együttesével bajnoki ezüstérmes és MNK-győztes lett.

Újpesten 1985-től a klub örökös bajnoka, Újpest 
díszpolgára, 2012 óta Budapest díszpolgára.
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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
� Káposztás II., 8 emeletes épület II. emeletén, 36 
m2-es, jó állapotú, külön WC, fürdőszoba, nagy, vilá-
gos konyha, redőnyös, vízórás, lakás eladó, tel.: 06-20 
471-8763

� Újpesten eladó 35 m2-es, VIII. emeleti, másfél szo-
bás, nagy erkélyes lakás tulajdonostól. Panellakás, met-
róhoz közeli, villamos, busz a ház előtt. Ár: 6,2 M Ft, in-
gatlanosok kíméljenek, tel.: 06-20 504-9072

� Eladó lakás! Erdősor utcában I. emeleti, 69 m2-es, 
2+1/2 szobás. I. á.: 14,5 M Ft, tel.: 06-70 651-1352

� Budapesttől 29 km-re, Váchartyánban 64 m2-es csa-
ládi ház eladó vagy cserélhető Káposztásmegyeren 2 
szobás erkélyesre. Az ingatlanhoz tartoznak gazdasá-
gi épületek, 830 m2 alapterületű, kert, ásott kút, fűtés: 
cserépkályha, gázkonvektor, tel.: 06-20 566-8989 

� Újpest központjában, kellemes csendes környezet-
ben, 10 lakásos (nem panel) házban III. emeleti, nap-
fényes, franciaerkélyes, 70 m2-es, 2+1 szobás, nagyon 
jó szigetelésű, felújításra szoruló lakás tulajdonostól el-
adó. I.á.: 12,9 M Ft, tel.: 06-20 256-9693

� 1+2 fél szobás, erkélyes, tehermentes panellakás el-
adó. Jó közlekedéssel Újpesten, tel.: 06-20 317-9397

� Újpest kertvárosában tulajdonostól eladó egy 110 
m2-es, tetőtér-beépítéses, hőszigetelt családi ház, kis 
kerttel, garázzsal, csendes utcában. A közlekedés kitű-
nő. I.á.: 31 M Ft, tel.: 06-30 630-1265

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

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

� Figyelem! Elcserélném újpesti, 37 m2-es, jó állapotú 
lakásomat, vízóra, rács, kaputelefon, tároló van. Csere 
egy családi ház, amely 60 m2-ig jöhet szóba. Viszony-
lag jó állapotú, csendes környezetben van, Újpest kör-
nyéke, ár megegyezés szerint, 14 M Ft-ig, tel.: 369-9781

� Elcserélném újpesti háromszobás lakásra Nóg-
rád megyében, Bátonyterenyén a Maconkai-tónál 
kétgenerációs, külön bejáratú, nagy családi házat. I.á.: 
13 M Ft, tel.: 06-70 381-3543

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

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

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

� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garanciá-
val. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30 864-5544, 
www.annauklima.hu

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

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

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

� Kisebb-nagyobb benti, kinti BURKOLÁSI MUNKÁK, 
javítások, bontások, megbízható szakembertől. Kor-
rekt áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepna-
pokon is. Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 219-1624

ÚJPESTI SAJTÓ AZ ÚJPESTI 
SZOLGÁLTATÓKÉRT!

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. 

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

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

� Basszusgitár oktatása Újpesten! Kezdőknek és hala-
dóknak, nyugati iskolák és módszerek alapján. Gyors 
fejlődés, szorgalommal, gyakorlással, biztosított, tel.: 
06-20 616-2422

Utazás
� 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, jú-
nius 19-től 23-ig 119 000 Ft. Tel.: 266-7666

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

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, ezüstöt, porcelánt, bútort, 
régi pénzt, diavetítőt, jelvényt, játékot. Teljes hagyaté-
kát megveszem, minden régi dolog érdekelhet. Hívjon! 
Lakás, pince, padlás, lomtalanítás! Tel.: 06-20 924-4123

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jöven-
döl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, mun-
ka-, üzlet- és sikermágia, tel.: 06-70 214-9230

KERESKEDELMI
 KÉPZÉSEK ÚJPESTEN

Folyamatosan indítjuk élelmiszer 
eladó, boltvezető, kereskedelmi 

ügyintéző, pénztáros. Részletfi zetés 
megoldható! Oktatás a délutáni 

órákban. Sikeres vizsga után mindenki 
O.K.7. bizonyítványt kap.
 Jelentkezni: 06-20-951-3357

Újpesti Élet-képek
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. 2013-ban is meghirdeti fotópályáza-
tát Újpesti Élet-képek címmel. A pályázatra hivatásos és amatőr fotósok jelentkezé-
sét egyaránt várják a kiírók, a pályamunkák a fotográfiai műfajok széles skáláján 
mozoghatnak.

Díjak: I. díj: 50 000 Ft értékű utalvány, II. díj: 30 000 Ft értékű utalvány, III. díj: 
20 000 Ft értékű utalvány

A pályázati anyagok beadása digitális formában, regisztrációt követően lehetsé-
ges. A pályaműveket 2013. július 1-től 5-ig várják a pályázat kiírói. A pályaműveket 
szakemberekből álló zsűri értékeli, több fordulóban. A legjobb pályaművekből kiál-
lítás nyílik 2013. augusztus 29-én, az Újpesti Városnapok programsorozatának ese-
ményeként, s ekkor kerül sor a díjátadóra is. 

A részletes pályázati kiírás a www.ujpest.hu/fotopalyazat oldalon található. 

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

GYÓGYÍTÓ ISTENTISZTELET
SZERDA 17 ÓRA

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

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

Nehezen Indul reggelente?
Régi az akkumulátora?

Ne várja meg, amíg a parkolóban marad!
Biztos induláshoz kínálunk minőségi 

akkumulátorokat kedvező áron.
Ingyenes beszerelés, szaktanácsadás
A hirdetés felmutatójának 1000 Ft

kedvezményt adunk, minden VARTA 
autóakkumulátor árából!

1046 Bp., Kiss Ernő u. 2, tel.: 700-0989
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:

csirkeszárny 499 Ft/kg-tól  

csirkemáj 499 Ft/kg-tól 

csirkezúza 499 Ft/kg-tól 

csirkemellfi lé 1290 Ft/kg-tól  

csirke far-hát 199 Ft/kg-tól  

bébicsirke 600 Ft/kg-tól  

kacsacomb 999 Ft/kg-tól 

újkrumpli 400 Ft/kg-tól  

új fejes káposzta 

199 Ft/kg-tól   

új sárgarépa 200 Ft/cs.-tól 

gyökér 150 Ft/cs.-tól 

spárga 400 Ft/cs.-tól 

új kelkáposzta 349 Ft/kg-tól 

új karalábé 120 Ft/db-tól 

főzőtök 399 Ft/kg-tól 

karfi ol 240 Ft/kg-tól 

tévépaprika 680 Ft/kg-tól 

medvehagyma 100 Ft/cs.-tól 

kovászolni való uborka 

399 Ft/kg-tól 

földieper 400 Ft/kg-tól 

tojás 25 Ft/db-tól 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

 www.ujpest.hu/piac

 (x)
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ezúttal egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2013. május 21-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti 
Kulturális Központ – Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló 2013. április 25-i 
lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Juhász Ferencné, ifj. Kerek István, Varga Péter és Vincz Krisztina. A nyertesek az Újpest Márkabolt (a korábbi Újpesti Ajándékbolt) 
utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést. 
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Helyszín: Káposztásmegyer,
Kósa Pál sétány

A rendezvény fõvédnöke:

WINTERMANTEL ZSOLT
Újpest polgármestere

Dr. DABOUS FAYEZ
elöljáró

KÁPOSZTÁSMEGYERI
TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

NAGYSZÍNPAD
13.30   Karinthy Frigyes Mûvelõdési Ház

köreinek bemutatkozása
15.00  Görbetükör Színitársulat:
            Mátyás király a csillagok között
16.10  Holló együttes: Varázsének
17.00  Táncbemutató
17.30   Appril Project
18.00  Baricz Gergõ
18.30 Antal Timi
20.00 HOOLIGANS koncert

SPORTPROGRAMOK
ÚJPESTI FUTÓ-
ÉS KERÉKPÁROS FESZTIVÁL

9.00 Mini futás
Bemelegítõ torna

10.15

Mindenkit szeretettel várunk!

Maxi futás
11.15 Kerékpározás

SPORTVETÉLKEDÕK

MMEGHÍVÓ

Népi játszótér

Buborék Parti

Újpesti Kulturális Központ

EGYÉB PROGRAMOK

Kétpályás trambulin
Felfújható mászófal

Lufihajtogató bohóc
Arcfestés
Kézmûves foglalkozások
Vidámpark

VÉRADÁS
Karinthy Frigyes Mûvelõdési Házban

A RENDEZVÉNY SZERVEZÕI:

Káposztásmegyeri Településrészi
Önkormányzat

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

Repülõszõnyeg szimulátor

Ifjúsági, Sport, Mûvelõdési és Oktatási Osztály
Budapest Fõváros IV. ker. Újpest Önkormányzat

l í Ká ttá g
2013.május 11.

KÁPOSZTÁSMEGYERI

áá
NAP

Halassy Olivér Sportcentrum

www.ujpest.hu/kapnap
www.ujkk.hu

Május 22-én Kihívás Napja
Sikerül-e megőriznie, netán feljebb lépnie kategóriájában Újpestnek az or-
szágos összesítésben tavaly, a Kihívás Napja versenyében megszerzett má-
sodik helyét? – erre adhat választ az idei megmérettetés. A Kihívás Napját 
május 22-én rendezik meg, a reggel 8 órától este 9 óráig mért teljesítmé-
nyek lesznek a döntőek. 

Újpest Önkormányzata mindenkit hív és vár a megmérettetésre, legalább 
15 perces – regisztrált – mozgásra május 22-én. A programhoz – a Sportos 
Újpest! összefogás nyitóeseményeként – az Újpesti Torna Egylet és az Újpest 
FC is csatlakozik kiemelt partnerként és számos intézmény, sportegyesület, 
fi ttneszterem, sportközpont tárja ki kapuit a sportolni vágyók előtt. 

A Kihívás Napján 8 órakor Wintermantel Zsolt nyitja meg a Szent István 
téren a rendezvényt és ezt követően mindjárt közös reggeli tornára hívják 
az újpestieket. Majd bőséges programkínálatból választhatunk.

Részletes program és helyszínek: www.ujpest.hu/sportosujpest 

Magyarországon 1991-ben rendezték meg először, kanadai minta alapján a 
Kihívás Napját. Az elmúlt években összesen 1525 település vett részt a ve-
télkedésben, amelyben Újpest mindig is főszerepet vállalt. A város tavaly 
az országos összesítésben – kategóriájában – a második helyen végzett. 

SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!

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, fi atalok jelentkezését, akik kö-
zül a nyár végi városnapokon választja ki a zsűri azt 
a három fi atalt, akik értékes nyereményekkel gaz-
dagodhatnak, és a következő évben a várost képvi-
selhetik rendezvényeken, plakátokon. A kiírásról to-
vábbi információt a www.ujpest.hu/ujpestarca ol-
dalon találhatnak.

Újpest  

A R C A

1042 Budapest, István út 17-19.  Az Ifjúsági Ház főbejáratánál. Telefon: 231-7071  Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig  ujpest.hu/markabolt

Egyedi mintájú termékek csak csajoknak!

Az                 májustól                            néven, megújult árukészlettel várja vásárlóit.

160 Ft
TÁSKATARTÓ

900 Ft


