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HATÁRTALANUL BARÁTKOZTAK
Huszonnégy erdélyi fi atal viszonoz-
ta húsvétkor a Csokonai gimnázium 
márciusi látogatását. A Határtalanul! 
program élményei révén barátságok 
is születtek.    4. oldal

KÖZÉRZETET, STATISZTIKÁT JAVÍT
Az emberek kedvezően fogadták, és 
az újpestiekkel együtt március vé-
géig több mint százötvenezren ír-
ták alá a rezsicsökkentést támoga-
tó íveket.  5. oldal

AZ ÚJPESTIEK LÁTÓKÖRÉBEN
Apáról fi úra szállt a tudás és a mes-
terség. A Bodánszky család a vá-
ros szívében lévő optikusüzletében 
több mint hatvan éve szolgálja az 
újpestiek látását. 6. oldal

ÚJPEST A MINDENE
Tóth András, az Újpesti Dózsa örö-
kös bajnoka Újpesten született, itt 
járt iskolába, itt futballozott, nem 
is tud és nem is akar a város nélkül 
élni.  13. oldal
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Az újpestiekkel, a kutyabarátokkal, 
civilszervezetekkel kezdeményez 
párbeszédet az önkormányzat a 
most induló „Nem Nagy Dolog!” 
kampánnyal.  2–3. oldal

ujpest.hu/nemnagydolog



– Újpesten hosszú évek óta folyamatosan érezhető a 
szembenállás kutyások és nem kutyások között. So-
kan a büntetés és a szigor mellett vannak. Ön szerint 
miként lehet enyhíteni a feszültséget?

– Együtt kell megoldást találnunk arra, hogy ut-
cáinkon senkinek se kelljen attól tartania, hogy ku-
tyapiszokba lép. Tarthatatlan, hogy a szülők nem 
merik kiengedni a gyerekeiket a parkokba játszani 
csak azért, mert félő, hogy beletenyerelnek valami-
be. A nem kutyások joggal háborognak azon, ha va-
laki nem szedi fel a kedvence után a kutyapiszkot. 
A közterület-felügyelet munkatársai szolgálatuk so-
rán gyakran találkoznak ebből adódó feszült helyze-
tekkel. Számos kisebb konfl iktus híre ért el hozzám 
is. Fogadóórámon, az utcán megállítva is panaszkod-
nak az emberek. A várost járva nem egy alkalommal 
magam is feltettem a kérdést a felelőtlen kutyatartó-
nak: „Jó napot kívánok! Ön szerint ez most így rend-
ben van? Ilyen nagy dolog felszedni a kutyapiszkot?” 
Olykor egészen elképesztő válaszokat kapok. Ugyan-
akkor számos jó példával is találkozom. Nagyon sok 
kutyás van, aki nem rest a kutyapiszkot felszedni és 
a kukába dobni. Ők szeretik a kedvenceiket, és szere-
tik a városukat is.

– Mit tesz a város vezetése azért, hogy ösztönözze a 
gazdikat a szabályok betartására?

– Újpest Önkormányzatának kiemelt feladata és 
célja, hogy a város utcái, parkjai, játszóterei tiszták, 
kutyapiszok-mentesek legyenek. A kutyapiszok ösz-
szeszedése nemcsak köztisztasági kérdés. Úgy gon-
dolom, ahogy otthoni környezetünket rendben tart-

juk, ugyanúgy kell felelősséget viselnünk közössé-
gi területeink iránt is. A közterületeken hagyott sze-
mét nem pusztán jogi kérdés, az együttélés legalap-
vetőbb normáinak semmibevétele. A büntetés ön-
magában nem jelent megoldást. Újpest köztiszta-
ságának védelmében vannak feladataink, amelye-
ket a számonkérés előtt teljesítenünk kell. Az önkor-
mányzat lehetőségeihez képest igyekszik biztosíta-
ni a megfelelő körülményeket a kutyatulajdonosok 
és kedvenceik számára. Az elmúlt két évben a póráz 
nélküli kutyasétáltatás biztosítása érdekében hét új 
kutyafuttatót építettünk. Több mint kilencven da-
rab, tehát a korábbi években kihelyezett és mára el-
avult valamennyi kutyapiszokgyűjtőnket kicseréltük 
újakra. A gyűjtők ürítését is újraszerveztük. Ma már 
a hét minden napján folyamatosan ürítjük a kukákat, 
környezetbarát elektromos meghajtású járművel, 
amellyel a parkok és sétányok könnyen és gyorsan 
megközelíthetőek. A Városgondnokság munkatár-
sai és a közhasznú foglalkoztatásban dolgozók alkal-
manként megtisztítanak egy-egy parkot, utcát. Ezen-
felül lokális takarítási akciókat szervezünk, amelyhez 
várjuk civilszervezetek és a lakosság segítségét is. De 
a legfontosabb, hogy párbeszédet folytassunk az új-
pestiekkel, az újpesti kutyabarátokkal. Ezért Újpes-
ten elindítjuk a „Nem Nagy Dolog!” kampányt.

– Tehát ezért volt az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook-oldalon napokig a rejtélyes „Nem Nagy 
Dolog!”-kép. Meséljen a kampányról.

– A „Nem Nagy Dolog!” kampány célja a fi gye-
lemfelkeltés, a szemléletváltás. Közvetlen párbeszé-

det kezdünk a kutyatartókkal, felhívjuk a fi gyelmü-
ket a kutyatartás felelősségére. Felkérjük őket, hogy 
csatlakozzanak a kezdeményezésünkhöz, vállalják, 
hogy felszedik a piszkot a kedvencük után. Tájékoz-
tatni fogjuk őket, hogy milyen egészségügyi kocká-
zatot jelent az utcán hátrahagyott kutyapiszok. Áp-
rilis 8-tól Újpest-szerte állatorvosoknál, kutyakoz-
metikáknál, állateledelboltokban elérhetők lesznek 
azok a regisztrációs kártyák, amelyeknek a kitöl-
tésével és leadásával ingyenes kutyapiszokzacskó-
készletet igényelhet minden újpesti kutyatulajdo-
nos. Ezzel egy időben az interneten elektronikusan 
is találnak kitölthető űrlapot, 
az ujpest.hu/nemnagydolog 
weboldalon. A honlap nem-
csak a kutyások számára tar-
talmaz hasznos információ-
kat, de minden, a téma iránt 
érdeklődő újpesti rákattint-
hat, hiszen amellett, hogy 
üzenhetnek nekünk, javasla-
tokat tehetnek kutyafutta-
tók építésére, új kutyasze-
metesek helyszíneire, vala-

Együtt a tisztább Újpestért
A március 21-i számunkban foglalkoztunk a közterületen hagyott kutyaürü-
lék problémájával, amely hosszú évek óta feszültséget okoz a kutyások és 
nem kutyások között. A témáról Rádi Attila városüzemeltetésért felelős al-
polgármestert kérdeztük.
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Ebtulajdonosok 
a kutyapiszok ellen
Újpesti kutyasétáltató helyeken járva az ön-
kormányzati kampányhoz kapcsolódóan meg-
kérdeztünk két ebtulajdonost, ők mit tenné-
nek azokkal a kutyatartókkal, akik nem tart-
ják be a szabályokat.

Reményi Réka elmondta: már az első Újpesti 
Párbeszédben is a tisztaságot írta be arra a kér-
désre, hogy miben szeretne javulást. Hozzátet-
te: örül a változásnak. Az Újpesti Naplóban olva-
sott az önkormányzat kutyapiszok elleni küzdel-
méről, sajnos azonban az eredmény szerinte egy-
előre még nem megfelelő. A fi atal hölgy úgy látja: 

kutyatulajdonos-társai sok esetben nem takaríta-
nak kedvencük után.

– Tudom, a gondolkodásmódon a legnehezebb 
változtatni, de keményebb bírságokkal talán in-
kább előbb, mint utóbb sikerülhet rendet tenni 
ezen a területen is – vallja. 

Ligeti Károllyal a Sza-
badság parkban találkoz-
tunk. Az idős úr, aki született újpesti, egyi-
ke volt azoknak, akik kezdeményezték az itt épü-
lő kutyafuttató létrehozását. Azt mondja, nagyon 
örül annak, hogy az önkormányzat kiemelten fog-
lalkozik a kutyapiszok kérdésével, mivel úgy lát-
ja, nagy a fegyelmezetlenség az országban. Szerin-
te sokan úgy gondolják, azt tehetnek, amit akar-
nak, így a kutyások közül sem foglalkozik min-
denki azzal, hogy felszedje kedvence után az ürü-
léket. Károly bácsi illusztrációként elővarázsolja a 
kabátja zsebéből a kutyapiszokgyűjtő zacskót.

– Remélem, a kampánynak köszönhetően egy-
re többen csatlakoznak majd hozzánk, hogy tisz-
ták, szépek maradjanak parkjaink, utcáink – teszi 
hozzá. G. R.

Ligeti Károly
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mint friss információkat kaphatnak a kampány lé-
péseiről. Az újpestiek találkozhatnak velünk a tava-
szi és a nyári rendezvényeken, önkéntesként pedig 
bárki csatlakozhat a kutyapiszok-mentesítési akci-
ókhoz.

– Meddig és milyen módon lehet kutyapiszok-zacs-
kó készletet igényelni?

– Ha valaki szeretne hozzájutni a szetthez, nem 
kell mást tennie, mint olvashatóan kitölti a regiszt-
rációs kártyát, és leadja a plakáton megjelölt he-
lyen. Erre április 8. és május 8. között van lehető-
ségük az újpestieknek. Kollégáink ezután személye-
sen felkeresik őket és átadják a csomagot. Fontos 
tudni, hogy minden háztartás 1 készletet igényel-
het akkor is, ha több kutyát tartanak. A chippel el-
látott kutyáknak külön ajándékkal kedveskedik Új-
pest Önkormányzata, a Panzi Pet jóvoltából. Arra 
kérünk mindenkit, hogy lakcímkártyát és oltási 
könyvet vigyenek magukkal a regisztrációs kártya 
kitöltéséhez.

– Kik vesznek részt a kampány lebonyolításában?
– Az önkormányzat mellett az Újpesti Város-

gondnokság, az Állatmentő Liga, a Rex Alapítvány, 
újpesti állatorvosok, állateledelboltok, kutyakoz-
metikák. Várjuk továbbá újpesti cégek, civilszer-
vezetek csatlakozását is. Természetesen a legfonto-
sabb, hogy minél több újpesti polgár is csatlakoz-
zon, kutyások és nem kutyások. Tőlük javaslatokat 
és észrevételeket várunk, amelyeket a weblapon és 

a regisztrációs lapokon küldhetnek 
el részünkre.

– Mit várnak a kampánytól és 
az intézkedésektől?

– Természetesen azt, hogy ez-
után minden gazdi felszedi és a ki-
jelölt helyre dobja a veszélyes hul-
ladéknak számító kutyapiszkot. És 
akkor újra nyugodtan sétálhatunk 
az utcákon, gyermekeink labdáz-
hatnak, játszhatnak az újpesti par-
kokban.  U. N.

Az ajándékszelvényt kitöltheti és leadhatja az alábbi partnereknél:
• ujpest.hu/nemnagydolog weboldalon
• Állatorvosi Magánrendelő (1046 Budapest, Reviczky u. 38.)
• Állatorvosi Rendelő (1041 Budapest, Bárdos Artúr u. 4.)
• Állatorvosi Szolgálat és Rendelő (1045 Budapest, Rózsa u. 11.)
• Dr. Szmollény Gábor állatorvos (1044 Budapest, Szondi u. 45.)
• Gizmók Állatorvosi Diagnosztikai és Sebészeti Központ Újpest (1042 Budapest, Árpád út 16.)
• Homoktövis Állatorvosi Rendelő (1046 Budapest, Homoktövis u. 115.)
• MANCSOK Állatorvosi Rendelő (1045 Budapest, Chinoin u. 4.)
• REX Kisállat Rendelők (1046 Budapest, Lakkozó u. 13., 1046 Budapest, Székes u. 1.)
• Újpest – Vet - Állatorvosi Rendelő (1042 Budapest, Petőfi  u. 16.)
• Újpesti Állatorvosi Rendelő (1041 Budapest, Templom u. 5.)
• Artúr Kutya & Cica Szépségszalon (1042 Budapest, Závodszky u. 35.)
• Ciró-Ka Kutyakozmetika (1048 Budapest, Székes u. 5.)
• Dinky Dog Kutyakozmetika (1042 Budapest, Király u. 27.)
• Kitti Kutyakozmetika (1045 Budapest, Lőrinc u. 18.)
• Kutyafodrászat (1048 Budapest, Székes u. 5.)
• Mocsokmancs Kutyakozmetika (1041 Budapest, Rózsa u 11.)
• Sárga Kutyakozmetika (1048 Budapest, Lakkozó u. 11.)
• Wonderland Kutyakozmetika (1041 Budapest, Lebstück M u. 67.)
• Zsebi Kutyakozmetika (1042 Budapest, Petőfi  u. 16.)
• Bolldog Buldog Állateledel (1040 Budapest, Szent István tér 2.)
• Pet Nuts Állateledel (1042 Budapest, István út 10.)
• Plutó Állateledel és Horgászbolt (1048 Budapest, Csíkszentiván út 1.)
• REX Kutyaotthon Alapítvány (1046 Budapest, Külső Szilágyi út 104.)
• Rex Tanoda (1046 Budapest, Óceánárok utca 33.)

Újpest Önkormányzata, az Állatmentő 
Liga és a Rex Alapítvány kutyapiszok-

mentesítési akcióra hív mindenkit 
április 6-án, szombaton 10 órától 

a Semsey parkba. Az önkéntesek a kutya-
futtatót és környékét tisztítják meg az 

ott felejtett kutyaürülékektől.  

ÖNKORMÁNYZATI 
INTÉZKEDÉSEK 
2011–2012-BEN:
–  90 db elavult kutyapiszok-

gyűjtő cseréje;
–  a kutyapiszokgyűjtők ürítésének 

újraszervezése;
–  környezetbarát elektromos 

meghajtású járművel végez-
zük a kukák ürítését, a hét 
minden napján;

– 7 új kutyafuttató építése;

–  takarítási akciók (pl. Homok-
tövis park Káposztási Csalá-
dok Egyesületével);

–  robogós közterület-felügyelői 
járőrök fi gyelmeztetik a ku-
tyásokat a parkokban a sza-
bályok betartására.

2013–2014-ES TERVEK
–  3000 db kutyapiszokgyűjtő 

szett kiosztása az újpesti ku-
tyatulajdonosok között;

–  100 db új kutyapiszokgyűjtő 
kihelyezése;

–  a Szilas parkban Újpest első 
szabad kutyafuttatójának 
létrehozása  több mint 6000 
négyzetméteren;

–  további új kutyafuttatók épí-
tése;

–  közösségi terek, parkok taka-
rítása civilszervezetek bevo-
násával.



avaly tavasszal jelentkezett a gimnázium a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatára. 
A Határtalanul! elnevezésű program elsőd-

leges célja, hogy a középiskolás diákok cserekapcso-
latot építsenek ki határon túli magyar iskolák diákja-
ival. Az újpesti gimnázium egy, már meglévő testvér-
iskolájával, a margittai Horváth János Elméleti Líce-
ummal elevenítette fel a barátságát. 

A csereprogram első utazói a csokonais diákok vol-
tak, akik a március 15-i hosszú hétvégén látogattak el 
a Bihar megyei városba. 

– Terveink szerint valamilyen eseményhez kötő-
dött mindkét utazás. A mi programunk március 15-e 
köré szerveződött, a nagypénteken megérkezett er-
délyi gyerekek itt-tartózkodását pedig a húsvét téma-
körére építettük – mondta el Bársonyné Csapi Edit, 
az iskola tanára és a csereprogram egyik főszervezője

Tóthné Nyiszteruk Hilda, a gimnázium igazgatója 
elmondta, minden ötödik magyar gyerek nem ma-
gyar iskolában tanul, ennek ellenére nincsenek meg a 

határainkon túli iskolákkal azok a kapcsolatok, ame-
lyekre szükség lenne ahhoz, hogy a fi atalok egymás-
ra találhassanak.

– A gyerekeknek véleményem szerint a nemzeti 
összetartozás élményét adja egy ilyen csereprogram. 
Újpest Önkormányzata újpesti ajándéktárgyakat biz-
tosított vendégeinknek, amiért ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani – fűzte hozzá. 

A csereprogram résztvevői Újpest polgármesteré-
nek a meghívására parlamenti látogatáson is részt ve-
hettek, ahová Hladony Sándor önkormányzati képvi-
selő kíséretében érkeztek. 

László Brigitta, a Csokonai-gimnázium tizenegye-
dikes tanulója valamikor kiskorában járt először az 
Országházban, most viszont lenyűgözték a látottak.

– Az egész épületbelső tetszett, és a megépítés kö-
rülményei sem mindennapiak – mesélte.

Az erdélyi vendégek közül a kilencedikes Árgyelán 
Yvett a Szent Korona és az ablakok mintázatát emel-
te ki élményei közül.

– Az arannyal burkolt belső tér úgyszintén csodá-
latos volt – tette hozzá.

Ádány Vivien az épület méreteire csodálkozott rá 
leginkább, és az ülésterem tetszett neki legjobban. 

(Bővebben: www.ujpest.hu) A.A.–M.O.A.

Csereprogram 
határok nélkül
Huszonnégy erdélyi fi atal látogatott 
Újpestre a tavaszi szünetben. A Cso-
konai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnázium a Határtalanul! program 
keretében látta vendégül a margittai 
gimnazistákat, akiket vetélkedővel, 
Parlament-látogatással és izgalmas 
programokkal vártak.
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Nagyon szép volt…
Nagy szeretettel és tisztelettel gondolok Csukor 
Laci bácsira, aki úszómesterként igen szigorú, de 
szeretetre méltó pótapánk volt. Az ő keze alatt 
tanult meg sok kisgyerek úszni, délelőttönként a 
hangjától volt hangos a medence partja: „Tempó, 
tempó… lassan, ne kapkodj… magad alá húzd a lá-
bad, szét, össze…” És húzta a nagy mentőbotját a 
medence partján tanuló előtt. Laci bácsi látványo-
san tudott hátrafelé krallozva úszni egy kisgyerek-
kel a hátán!

Emlékszem a betonkörbéli focicsatákra, ame-
lyekhez mi, fi atalabbak csak délelőtt fértünk hozzá, 
mert két óra után jöttek a gyárból a menő huszon-
évesek, és mi, kissrácok csak drukkerek lehettünk. 
Aztán amikor a 33-as medence építése miatt elbon-

tották, ezek a fociderbik átmentek a gomba mellet-
ti másik beton kismedencéhez. Ott is sok láb sérült 
a nem mindig fi nom focimeccs alatt. 

Sok barátság és szerelem itt kezdődött, és az NB 
I.-es vízipólómeccsek hétvégeken, és edzéseik dél-
utánonként a Dömötör–Mayer–Konrád és a többi 
nagymenőkkel.

A kissrácok úszóedzései a Köstner Henrik bácsi-
nál. Akkor még UTTE volt, azaz Újpesti Tungsram 
Torna Egylet. (Télen a Margitszigetre jártunk edzés-
re, és az edzésjegy negyven fi llér volt, edzés után 
egy sajtos rúd kilencven fi llérbe került.)

Sokadmagammal mint megyeri srácok kaptunk 
egy strandbérletet, és reggeltől estig ott voltunk, 
ott vakációztunk, esőben és napsütésben… és de 
fi nom volt zsíros kenyér, amit uzsonnára kaptunk.
Sok szép emlék, nagyon szép volt…
 Beküldte: KUBATOV GÁBOR

Életre szóló élmények

Vissza
 a Tungit!
Korábbi lapszámunkban visszaemlékezés-
re kértük olvasóinkat, kérve, írják meg ne-
künk élményeiket a Tungsram stranddal 
kapcsolatban. Személyes történetek szá-
zai 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. 

A Tungsram ifjú tanuló bérletét és a 
felvételt Kornidesz Pál olvasónk őrizte 
meg és hozta be szerkesztőségünkbe

Az erdélyi és az újpesti diákok a Parlament előtt



int ismert, az emberek je-
lentős része politikától füg-
getlenül kedvezően fogad-

ta a rezsicsökkentést, és egyetérte-
nek az árak mérséklésével. Csak már-
cius végéig bő egy hét alatt több mint 
százötvenezer, az intézkedést támoga-
tó aláírás gyűlt össze, ami alól Újpest 
sem volt kivétel, a járókelők folyama-
tosan érkeztek az Újpest-Központ-
aluljáróban felállított standhoz.

POLITIKÁTÓL FÜGGETLENÜL 
TÁMOGATJÁK
Törteliné Pataki Máriának a fűtésszám-
la jelenti a legnagyobb gondot, elmara-
dásait részletekben törleszti. Úgyszintén 
van hátraléka a közös költséggel is, sze-
rinte a rezsicsökkentés valamelyest eny-
hít a gondokon. Hasonlóan vélekedik a 
támogató ívet aláíró Borsos Ignácné is. A 
további rezsicsökkentésekre utalva azt 
mondta, sok kicsi sokra megy.

– Végre elindult egy olyan összefo-
gás, amely azt tűzte ki célul, hogy a la-
kosság kevesebbet fi zessen – mondja az 
intézkedést támogató Opitz Károlyné.

Úgy véli, hogy mivel az elmúlt évek 
alatt az előző kormányok többször 
emelték a szolgáltatások árait, az em-
berek ma már alig tudnak megélni. 
Szerinte sem elhanyagolható mértékű 
a díjak csökkenése, nem beszélve ar-
ról, hogy ez az emberek számára sok-
kal világosabban átlátható és érzékel-
hető, mint az áfacsökkentés rendszere.

ÚJPESTEN SOK EMBERT ÉRINT
Nagy István népjóléti alpolgármester 
emlékeztetett rá: Újpesten máris so-
kan érzik a tízszázalékos csökkentés 
előnyeit. Az újpesti negyvenhárom-
ezer háztartásnak csaknem fele pa-
nellakás, a csökkentés az itt élőknek 
máris könnyebbséget jelent. A lakbé-
rek mellett a fűtésdíj az, amivel eddig 
leginkább elmaradtak, és ez a tenden-
cia nemcsak az önkormányzati bérla-
kásokban élőkre igaz – fogalmazott.

Dr. Molnár Szabolcs gazdasági, ok-
tatási és kulurális alpolgármester sze-
rint egy átlagos, ötven négyzetmé-
ter körüli panellakás esetén évi öt-
ven-hatvanezer forint megtakarítást 

jelent a rezsicsökkentés, de már egy 
másfél szobás panellakás fűtés- és me-
legvíz-számláján is látható, hogy keve-
sebbet kell fi zetni. 

AZ ÁFACSÖKKENTÉS NEM 
JÓ MEGOLDÁS
Bogár László közgazdász szerint a la-
kosság áfacsökkentéssel való „megvé-
dése” értelmezhetetlen. 

– Az állampolgár elvileg alacso-
nyabb árat fi zetne, viszont az ennyivel 
kieső állami bevétel miatt értelemsze-
rűen ugyanennyivel kevesebb volna 
az az állami kiadás is, amely az állam-
polgár „bevétele” volna, valamilyen 
állami közszolgáltatás formájában.

Emlékeztetett rá: az egy keresőre 
jutó reálbér a 35 évvel ezelőtti szinten 
van, a magyarok népesedési és egész-
ségadatai katasztrofálisak, a választók 
pedig a kormánytól várták vagy vár-
ják, hogy az „tegyen valamit”. Hoz-
zátette: az itt megtermelődő összes 
profi t (évi kb. négyezermilliárd forint) 
kilencven százaléka a külföldi tulajdo-
nú cégeknél halmozódik fel.

Dr. Molnár Szabolcs ennek kapcsán 
úgy fogalmazott, hogy az áfakulcs 
mérséklése nem garancia arra, hogy 
a különbözet ténylegesen a fogyasz-
tónál marad, míg a tízszázalékos ár-
csökkentés egyértelműen a lakossá-
got védi, és a szolgáltatókat ösztön-
zi költséghatékonyabb gazdálkodásra 
– akár a profi t csökkentése árán.

KEDVEZŐ HATÁS
A rezsicsökkentés nem csupán a la-
kosság érdekeit védi, hanem az inf-
lációra is jótékony hatást gyakorol. 
Puskás Imre, az Országgyűlés Szám-
vevőszéki és Költségvetési Bizottsá-
gának alelnöke szerint a rendszervál-
tás óta még egyszer sem volt olyan 
alacsony Magyarországon az infl á-
ció, mint amennyi a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) előrejelzése szerint idén 
és jövőre lesz. Rámutatott: most elő-
ször sikerült három százalék alatt 
tartani az infl ációt, s ebben nagy sze-
repe volt a rezsicsökkentésnek. Az 
MNB idén 2,6, jövőre pedig 2,8 szá-
zalékos infl ációt vár.

A statisztikáknak is kedvez 
a rezsicsökkentés
Nem csupán az emberek fogadták kedvezően, hanem 
az infl áció csökkentésében is jelentős szerepe van a kor-
mány által már bevezetett és tovább folytatandó tízszá-
zalékos rezsicsökkentésnek. Újpestiekkel együtt március 
végéig több mint százötvenezren írták alá a lakosságot 
védő intézkedést támogató íveket.

M

Legalább két tucat társasház felújítá-
sának megkezdését tudja elősegíteni 
az idei évben az önkormányzat. A tár-
sasházi terveket az önkormányzat je-
lentős kamattámogatással segíti, to-
vábbá a tavalyihoz hasonló módon 
elengedi a közterület-foglalási díj ki-
lencven százalékát, ami egy-egy beru-
házás esetén akár milliós nagyságren-
dű további (közvetett) támogatást 
jelenthet. A felújítások támogatásá-
nak nemcsak a lakásállomány meg-
újítása, szépítése a célja, hanem az is, 
hogy az itt élők ne csupán lakóhely-
üknek, hanem otthonuknak érez-
zék Újpestet. Részleteket a következő 
heti lapszámunkban olvashatnak. 
 M. O. A.

Panelfelújítás 
önkormányzati 
segítséggel
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Sajnos egyre kevesebb az olyan régi kisiparos, 
kereskedő Újpesten, aki elmondhatja magáról, 
hogy több évtizedes múlt köti a városhoz. A 
Bodánszky Optika azonban éppen ilyen ritka 
kivétel. Több mint hatvan éve nyitottak meg a 
város szívében, a Szent István tér sarkán, ám a 
jelenlegi tulajdonos, Bodánszky Péter édesap-
ja a korábbi helyszínnel együtt már az 1920-as 
évek vége óta szolgálja az újpestieket.

A belépőt nem csillogó-villogó modern optika 
fogadja, hanem egy patinás kis látszerészbolt, iga-
zi békebeli bútorzattal és egy hajú ősz optikussal. 

– Édesapám, Bodánszky Gusztáv 1927-ben kezd-
te el az optikusi szakmát a Weisz családnál, akiknek 
az üzlete a városháza mellett volt ekkoriban, később 
pedig átköltöztek a szemközti üzletsorra. Édesapám 

az üldöztetések miatt külföldre vándorolt családtól 
vette át a látszerészüzletet, amelyet csupán az álla-
mosításig vezethetett, amikor elvették tőle, és a he-
lyén létrehozták az Ofotértet – mesél a kezdetek-
ről Bodánszky Péter. – A változás egyik napról a má-
sikra történt, így csaknem mindenünk odaveszett, 
az üzletberendezésből is csak ezt a szekrényt sike-
rült kimentenie – mutat a hátunk mögött található, 
gyönyörű antik bútorra az optikus. 

A kisajátított látszerészbolt helyett kapta meg 
a család 1950-ben a Szent István tér sarkán lévő 
kis üzletet, amely abban az időben nagy dolognak 
számított, hiszen az államosítás után nem túl sok 
kisiparost hagytak életben.

– 1966-ban érettségiztem az újpesti Könyves Kál-
mán Gimnáziumban. Ezt követően kitanultam az 
optikus-látszerész szakmát, majd a MOM gyárában 
dolgoztam 1984-ig, amikor édesapám nyugdíjba 
ment, és én átvettem tőle a családi üzletet – fűzi to-
vább történetüket az optikus. – Mondhatni, itt nőt-
tem fel, így ez nem jelentett hatalmas változást. Örö-
költem apám vevőkörét is, akik a mai napig járnak 
hozzám, gyermekeikkel, unokáikkal együtt. Sokféle 
munkát végzek, javítok, új szemüvegeket készítek. 
Több évtizedes munkám elismeréseként 2005-ben 
megkaptam az Ezüstkoszorús Mester címet az Ipar-
testületek Országos Szövetségétől. Visszatérő külföl-
di vendégeim vannak évről évre Amerikából, Kana-
dából, Svájcból, de különböző művészek is örömmel 
jönnek hozzám. Régebben több színész is rendszere-
sen járt ide, például Zenthe Ferenc, a nemzet színé-

sze, vagy Berényi Ottó, akik mindig leültek nálam, és 
hosszan elbeszélgettünk. Két-három éve meglepeté-
semre még a francia nagykövetségtől is megtaláltak, 
ugyanis egy fi lmet forgattak Magyarországon, és az 
egyik főszereplőnek eltörött a fémkeretes szemüve-
ge. Egy régi színész ügyfelemnek köszönhetően ke-
rültek hozzám. Délelőtt behozták, délután már vi-
hették is a megjavított szemüveget. Nem kértem 
érte semmit, csak annyit fűztem hozzá: szeretném, 
ha jól sikerülne a fi lm. Nagyon jóleshetett a mű-
vésznek, hiszen másnap küldetett egy üveg pezsgőt. 
Sok múlik az árakon, mindig ezt vallottuk. Én édes-
apámtól tanultam ezt, aki azt vallotta: „Úgy kell ki-
alakítani az árat, hogy a vevő is meg legyen eléged-
ve, és te is jól járj.” Ezt követtem, és célom is csak 
annyi volt mindig, hogy családomnak meglegyen a 
napi betevője, többre nem vágytam soha.  G.R.

Bodánszky Optika: Budapest IV., Szent István 
tér 1. Telefon: 389-0261.

Made in 
Újpest

Az újpestiek 
látókörében  

Bodánszky Péter ezüstkoszorús mester
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A 10-es villamos
az Újpesti 
Naplóban 10. rész

Az Izzó „eleje”, 
a Vízművekkel
A Megyeri út torkolatán túl már kezdődik az Izzó 
(majd Tungsram, ma GE, vagy amit akartok), odalát-
szik az Audion-épület, amelynek hátsó ablakaiból le-
hetett látni a meccset, háttérben a Sportcsarnok, ahol 
kitűnő kosár- és röplabdacsapat játszott, és az a 75-ös 
épület, ahol az én izzós történetem indult. Jobb olda-
lon pedig a „szentély”! Az Újpest, a mi időnkben Új-
pesti Dózsa stadionja, amely Szusza Ferenc nevét viseli.

Ahol Szusza, Göröcs, Bene Feri, Zámbó Sanyi, ké-
sőbb Törőcsik és a többiek „csodákat” játszottak. 
Legtöbbször telt házak előtt!

Távolban pedig a Megyeri temető, az örök nyuga-
lom lehetőségét kínálva, türelmesen várva ránk, és 
ahol mindazok pihennek, akik nem hagyják el Újpes-
tet már soha. 

A Megyeri út torkolatától indult az Izzó, akkori 
nevén Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Igaz, 
csak egy hosszú, unalmas, semmitmondó kőkerí-
téssel, mögötte láthatatlan raktárfélékkel. 

De nézzünk át a Váci út bal oldalára! A földszin-
tes házak sorát egy közért zárta le. Az izzósok kö-
zül reggel sokan még oda szaladtak be venni vala-
mi kaját. Közvetlenül mellette parányi körforgalom 
következett, egy trafi kkal. Később ez lett a 96-os 
végállomása. A kis körgyűrűt követően észak felé a 
Vízművek, amelyet kerítés menti fák lombkoroná-
ja tett titokzatossá. Más volt, mint szemben a gyár. 
A trafi k mögött pedig a Vízmű-pálya. Budapest ta-
lán leghangulatosabb, legvadregényesebb sportte-
lepe volt, csodálatos, füves pályával. Nem is adták 

oda soha senkinek. Egy kivétellel: talán ’65-ben ott 
játszottuk le az Anyagellátás–Termelési Főosztály-
örökrangadót. Talán 1-1 volt az eredmény, és nagy-
szerű, haveri a hangulat.

Elfogadom, hogy a Megyeri út sarkától az Izzó, a 
Tungsram – mint a magyar ipar egyik, ha nem „a” 
zászlóshajója – nem látványosan hasít a Váci útba, 
de azért ott már a Tungsram volt! 

Hosszú és végtelenül unalmas, téglából épült ke-
rítéssel indult a mi időnkben, azután egyszer csak 
hirtelen a felvételi iroda következett. Onnan „indul-
tam” én is, a gimnázium nyári szüneteiben a Rádió-
csőbe, egy hónapra, csőszállító segédmunkásnak. 
Majd 1964 augusztusában jött az igazi start a nagy-
betűs Életbe: ugyancsak Rádiócső, de most már ké-
miai labor és betanított laboránsként.

Jó, mi? Akkoriban a gyáraknak volt felvételi iro-
dájuk, és táblákon hirdették, hogy éppen milyen 
munkákra van felvétel. Segédmunkásra majdnem 
mindig volt, szakmunkásokra változóan, hol erre, 
hol arra, hiánytól függően, meg esetleg néhány iro-
dai állás, legfeljebb előadói, ügyintézői (SZTK, mun-
kaügyi, anyagkönyvelő), mert a kicsivel jobb helyek 
„családon belül” elkeltek. Talán nem is volt abban 
az időben senki az ott dolgozó tizennégyezerből, 
akinek ne lett volna a „falakon belül” plusz vérroko-
na, hozzátartozója. Akár több is. 
 RÉTI JÁNOS, a www.tizesvillamos.hu szerzője

A legendás Tungsram, ezúttal grafikán
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A tavasz a szervezetünkben is jelentkezik. A vitamin-, az enzim- és 
ásványianyag-készletek kimerülnek. A tavaszi primőrök bőségesen 
tartalmaznak értékes tápanyagokat, amelyek a szervezet fáradtsá-
gát orvosolják. A retek, új karalábé, újhagyma, medvehagyma, fejes 
saláta sok klorofi llt, enzimet, vitamint, ásványi anyagokat és nyom-
elemeket tartalmaznak. Ezek új életerőt adnak a szervezetnek.

A MEDVEHAGYMA
Erősen fokhagymaillatú levelei kora ta-
vasszal jelennek meg. Hagymájából két, 
tojásdad alakú, 15 cm hosszú és 4 cm szé-
les, sötétzöld tőlevelet hoz. Felhasználá-
sa: nyersen vajas kenyérre, szendvicsek-

re szórva vagy salátákhoz keverve. Leveseket, burgonyás étele-
ket fűszerezhetünk vele, medvehagyma-krémlevest is főzhe-
tünk. Frissen a leghatékonyabb és legfi nomabb. Eltartható ap-
rítva sóval, olajban, valamint lefagyasztva. Gyógyító hatása sok-
oldalú: tisztítja a májat, az ereket, a beleket, segíti a bőrbetegsé-
gek gyógyulását. Vérnyomás- és vérzsírcsökkentő hatású, lassít-

ja a koleszterinlerakódások kialakulását az érfalban. Serkenti az 
emésztőrendszer működését. Enyhe vérlemezke-összecsapódást 
gátló aktivitással rendelkezik. C-vitamin-tartalmának köszönhe-
tően javítja a szervezet ellenálló képességét. Tartalmaz még A-, 
B1-, B2-vitamint, niacint, magnézium, vas, cink, mangán, kalci-
um, szelén ásványokat.

AZ ÚJHAGYMA
Egész évben jól hozzáférhető, mégis tavasz-
szal van a legnagyobb jelentősége, hozzájárul 
az egészség megőrzéséhez: segít megelőzni az 
érelmeszesedést, emésztést serkentő hatású, 
a légúti megbetegedéseknél gyulladáscsök-

kentő és antibakteriális hatású, erősíti az immunrendszert.
Felhasználása: nyersen salátákba, levesekbe, húsokhoz, köre-

tekhez tehetjük a zöldpetrezselyem mellé, jól kiegészítik egy-
mást. B1-, B2-, C-vitamin és nikotinsav, vas, jód, kálium, foszfor, 
szelén, kalcium és cink található benne.

 LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

A hónap primorje a medvehagyma és az újhagyma

Teljes megújulás 
a Crystal 
Szépségszigeten
Tavasszal újjászületik a világ körülöt-
tünk, s ez remek alkalom arra, hogy 
külsőben is megújuljunk. Ha úgy 
döntöttek, hogy az új szezonnak egy 
vadonatúj külsővel vágnának neki, 
keressék fel a Crystal Szépségszige-
tet Újpest szívében, amely újfajta, 
különleges szolgáltatásaival minden 
szépülni vágyót szeretettel vár. 

– Napjainkban igen fontos a külső megjelenés, hi-
szen az első benyomás mindig meghatározó. En-
nek kialakításában fontos szerepet játszik a smink, 
a köröm és egy jó frizura. Ebben segítünk mi. 
Klimatizált, 76 négyzetméteres üzletünkben szám-
talan szépészeti szolgáltatást kínálunk, a pedikűrtől 
kezdve a masszázson, kozmetikán, fogyasztó kezelé-
seken, fodrászaton át a műkörömkészítésig. Alkal-
mazottaink folyamatos képzéseken vesznek részt, 

ennek köszönhetően mindig a legújabb kezeléseket 
tudjuk kínálni kedves vendégeinknek. Ilyen újdon-
ságunk a különleges, rendkívül hatásos aranykeze-
lés az arcon, az aromaterápiás testtekercselés, a kü-
lönböző típusú masszázsok vagy a géllakkmanikűr 
– mesél a Crystal Szépségsziget szolgáltatásai-
ról Bakosné Metzger Andrea üzletvezető. – A töb-
bi üzlet közül személyre szabott szolgáltatásainkkal 
emelkedünk ki. Így egyebek mellett fodrászaink sem 
ugyanazt az egy frizurát vágják mindenkinek, más-
más fazont ajánlanak idősebbeknek, fi atalabbaknak. 
Célunk, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő 
divatos hajat, legyen szó egy hajfestésről, hajvágás-
ról. Igyekszünk a legkülönbözőbb igényekhez alkal-
mazkodni, egyebek mellett azzal is, hogy hajszépé-
szeti részlegünkön vendégeink választhatnak az ol-
csóbb vagy a luxusszínvonalú anyagok, hajfestékek 
használata közül. Fodrászatunk olyan komoly kezelé-
seket is kínál, mint például a mikrokamerás fejbőr- és 
hajdiagnosztika vagy a hajgyógyászat.

Az üzlet több, folyamatosan igénybe vehető ked-
vezményes szolgáltatással is igyekszik vendégeinek 
a kedvében járni. Így például akciós pedikűrkeze-
lésre várják a nyugdíjasokat, de folyamatosan ked-
vező áron kínálják a sima hajvágást. Ezek mellett 
rendszeresen változó akcióikkal is szeretnék vendé-
geiket meglepni, amelyekről folyamatosan tájéko-
zódhat az üzlet www.crystalsziget.hu címen talál-
ható honlapján. (x)


ÚJPESTI SAJTÓ AZ

ÚJPESTI SZOLGÁLTATÓKÉRT
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– Célunk egy olyan magánklinika lét-
rehozása volt, amely magas szakmai 
színvonalat nyújt a magánegészség-
ügy, továbbá a diagnosztikai szolgál-
tatások számos területén, kellemes, 
exkluzív környezetben, mindenki szá-
mára elérhető áron – mesél Radics 
Ferenc ügyvezető, tulajdonos, mi-
közben körbevezet az új komplexu-
mon. – Pácienseinket tapasztalt or-
vosok, magasan szakképzett asszisz-
tensek látják el a hét minden nap-
ján, egyformán kitüntetett fi gyel-
met biztosítva mindenkinek, legyen 
szó akár felnőttről vagy gyermekről, 
egyszerű fogászati kezelésről, avagy 
fogimplantátum behelyezéséről, 
aranyérproblémák orvoslásáról, illet-
ve kozmetológiai kezelésről, ultra-
hangvizsgálatról, esetleg a különleges 
hidegszauna-terápiáról – teszi hozzá. 
– Tágas rendelőinket a legkorszerűbb 
orvosi eszközökkel és berendezések-
kel szereltük fel, a belső tereket pe-
dig úgy alakítottuk ki, hogy kellemes, 
barátságos hangulatot árasszanak. 
Igyekszünk mindent megtenni, hogy 
pácienseink maximális kényelemben 
és professzionális kiszolgálásban ré-
szesüljenek kezeléseik során – szögezi 
le az ügyvezető. 
A komplexum valóban fantasztiku-
san szép. Olyan, mintha egy négycsil-
lagos hotel wellnessrészlegén járnánk. 
A „nyugati kényelmet” szemlélve fel-
merül a kérdés: a helyiekre, avagy in-
kább külföldiekre, tehetősebb hazai 
rétegre számítanak.
– Árainkat igyekeztünk úgy kialakíta-
ni, hogy mindenki számára elérhető-
ek legyenek. Bízunk benne, hogy egy 
átlagkeresetű újpesti család számára 
éppolyan vonzóak leszünk, mint a te-

hetősebb rétegből, esetleg távolabb-
ról érkező számára. Számunkra min-
denki egyformán fontos, mivel a be-
tegségek nem válogatnak, és megjele-
nésükkor egyformán vagyunk kiszol-
gáltatottak – vallja Radics Ferenc. 
Hogy minél többen megismerked-
hessenek szolgáltatásaikkal, az MDC 
Clinic Egészségügyi és Diagnosztikai 
Központja minden hónapban külön-
böző kedvezményes akciókkal kedves-
kedik leendő pácienseinek. Így az el-
múlt hetekben családi fogászati na-
pokat hirdettek meg, áprilisban pedig 
kedvezményes proktológiai (végbél-
táji) szűrővizsgálatokkal várják vendé-
geiket. Az akcióval egy sokakat érintő 
problémára, az aranyeres panaszokra, 
a kellemetlen végbéltáji betegségekre 
– végbélrepedés, viszketés, sipoly, tá-
lyog – szeretnék felhívni a fi gyelmet, 
amely sok ember mindennapját meg-
keseríti, és amelyről hajlamosak va-
gyunk, talán szégyenünkben, nem be-
szélni, és egyszerűen besöpörni az asz-
tal alá.
– Akciónk segítségével szeretnénk 
ráébreszteni az embereket, hogy egy 
összetett problémáról van szó, amely-
lyel foglalkozni kell. Elhanyagolásával 
az életminőség romlása mellett to-
vábbi, visszafordíthatatlan folyama-
tok kezdődhetnek. Az időben elvég-
zett szűrésekkel, valamint az ambu-
láns kezeléssel elkerülhetőek a komo-
lyabb műtéti beavatkozások. Arany-
ér-ambulanciánkon a szűrések alkal-
mával a páciensek pontos választ kap-
nak problémáikra, és arra, hogy mi-
lyen kezelési formát érdemes elkezde-
ni. Szakorvosaink a kezeléssel kapcso-
latban pontos felvilágosításban része-
sítenek mindenkit. (x)

Nyitási akciókkal várjuk Önöket 
Egészségügyi és Diagnosztikai Központunkban, 

ahol professzionális 
szakembereink nyújtanak segítséget!

■ Fogászat ■ Szájsebészet ■ Panoráma röntgen ■ Bőrgyógyászat ■  
■ Kozmetológia ■ Melanoma szűrés ■ Ultrahang diagnosztika ■  

■ Aranyér-ambulancia ■ Sebészet ■  
■ Hidegkamra/Cryoterápia -190˚C ■ Laborvizsgálatok ■

Nekünk fontos az Ön egészsége!
Legyen Ön is partner ebben!

Elérhetőségek:
Cím: 1047, Budapest, Baross utca 99.

Tel.: (06-1) 231-01-38, (06-1) 231-01-39
Mobil: +36-30-519-8679

E-mail: info@mdcclinic.hu
www.mdcclinic.hu

Az újpestieknek a szolgáltatásainkból, -10% kedvezményt biztosítunk 
a kupon felmutatása után.



Új egészségcentrum 
a Baross utcában
Az MDC Clinic Egészségügyi és Diagnosztikai Központ 
az idei év elején nyitotta meg kapuit Újpesten, a Baross 
utcában. A belépőt elegáns, ugyanakkor mégis kellemes, 
barátságos enteriőr fogadja. A szakkezelések két szinten 
folynak, egyelőre még csupán járóbeteg-rendeléseket ke-
reshetünk fel, de rövidesen helyet kap majd itt a Nyuga-
ton már honos egynapos sebészeti ellátás is.
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cég itt hirdette meg azt a pá-
lyázatot, amelyre újpesti diá-
kok terveit várják az elkövet-

kező két hétben. A cél, hogy új ter-
mékük, a mézzseléből készült gumi-
cukorka egy kedves, gyermekeknek 
való arculatot kapjon. A pályázati fel-
hívást minden helyi általános iskolá-
hoz eljuttatták, amelyre a kis „művé-
szek” saját iskolájukon keresztül ne-
vezhetnek.

Szerdán reggel a Lázár Ervin Álta-
lános Iskolában hirdette meg újpes-
ti iskolások számára kiírt pályázatát 

az Újpesti Cseriti 
új támogatója, a 
SunyBee Hungary 
2012 Kft. Iván Já-
nos, a cég ügyveze-
tője elmondta: sze-

retnék, ha új termékük, a mézzseléből 
készülő gumicukorka fazonját újpesti 

iskolások találnák ki. Az újpesti talál-
mány, a mézzselé ötletgazdája kedv-
csinálóként többszáz darabot osz-
tott szét a teát-kávét ízesítő zseléből 
a gyerekeknek.

Mint megtudtuk, a következő na-
pokban a többi újpesti általános is-
kolás is megkóstolhatja a mézzse-

lét. A pályázatot már eljuttatták az 
újpesti általános iskolákhoz, akik se-
gítenek koordinálni a szervezést: a 
lehetőség népszerűsítést, valamint 
a beérkező tervek összegyűjtését. 
A gyerekeknek két hetük van arra, 
hogy megálmodják a gumicukorka 
arculatát. A kis „tervezők” legügye-
sebbike nagy jutalomban részesül, 
hiszen megnyerheti a SunyBee Hun-
gary 2012 Kft. partnerének, a Helen 
Doron Nyelviskolának az értékes fel-
ajánlását, azaz egy értékes, teljes 
nyelvi kurzust. G. R.

Gumicukorkát 
tervezhetnek 
az újpesti diákok
Az Újpesti Cseriti legújabb támogatőja, a SunyBee Hungary 
2012 Kft. többszáz mézzselét osztott szét a Lázár Ervin Álta-
lános Iskola diákjai között április 3-án délelőtt. 

A

Néhány hónapja írtunk arról, hogy egy újpesti feltalálónak köszönhetően 
zseléformában is elérhető az értékes méz. Az új találmány, a teát-kávét íze-
sítő mézzselé tavaly év végén mutatkozott be a nagyközönség előtt. A kü-
lönleges receptúrának köszönhetően a termék elnyerte a „bio” minősítést.

Villány, Szekszárd, Balaton, Tokaj, Eger, 
Mátra. Három vállalkozó szellemű fi -
atalember behozta a történelmi bor-
vidékeket Újpestre. Vagyis az említett 
vidékek nedűit, bizonyítva azt, hogy 
minőségi bor nemcsak drágán, csillo-
gó palackban kerülhet a fogyasztóhoz.

A Borháló egy olyan Szentendréről indult franchise, 
amelyben főként nem üvegpalackban árulnak mi-
nőségi borokat, hanem nagyobb kiszerelésű mű-
anyag palackokban. A közelmúltban nyílt Templom 
utcai Borhálóban is az a cél, hogy jó borokat árul-
janak, elérhető áron. Újpest egykor bortermelő vi-
dék volt, így már csak a tradíciók miatt is jó válasz-
tásnak tűnik itt nyitni egy ilyen üzletet. Mert persze 
üzlet ez is, bár komoly küldetéssel bír.

– Sajnos Magyarországon a folyóbor fogalma 
szinte azonosult a kannás, sőt a tablettás borok-
kal. Egyik legfontosabb küldetésünk, hogy ezt a 
gondolkodásmódot megváltoztassuk. Ráadásul a 

hazai borfogyasztás körülbelül kétharmada folyó-
bor. Ezért nekünk az a legfontosabb szempontunk, 
hogy a legnagyobb borrégiók pincészeteinek minő-
ségi borait elérhetővé tegyük a mindennapi borfo-
gyasztók számára – mondja Havas Dániel, az újpes-
ti Borháló egyik tulajdonosa.

A borvidékek jellemző borait árulják, nagy múl-
tú, minőségi pincészetekből. A műanyag palackok 
tartalma sokszor ugyanabból a hordóból kerül ki, 
mint a szép címkés üvegeké.

– Nem kell annyira megrémülni ettől a kiszerelés-
től. Ezek nem hagyományos PET-palackok, hanem 
majdnem üveg minőségűek, már ami az alkohollal 
szembeni reakciójukat illeti. Azt szoktuk mondani, 
hogy ez csak egy hordozóeszköz, amelyben eljuttat-
juk a bort a pincétől a fogyasztóig – oszlatja el a 
felmerülő kételyeket Rudolf Gábor, a másik tulajdo-

nos. Persze, ami a leginkább meggyőzheti a vásárló-
kat, és felülírhatja sztereotípiákat, az a minőség. – 
A legegyszerűbb megoldást választottuk arra, hogy 
még vásárlás előtt bizonyítsuk a vevőnek, minőségi 
bort visz haza. Ez a célszerű módszer pedig az, hogy 
vásárlóink megkóstolhatják a borainkat. Így azt ve-
hetik meg, amelyik a leginkább ízlik nekik.

Az újpesti bolt tulajdonosai a vásárlók, a borked-
velők igényeihez igazítják a kínálatot. Törzsvásárlói 
közösséget alakítanak ki, borkóstolókat tartanak, és 
így kiderül, milyen borokat innának szívesen az új-
pestiek. Akik azt is megkérdezhetik, hogy a külön-
böző borok milyen ételekhez, alkalmakhoz illenek 
a leginkább, mert az értő tulajdonosok szívesen se-
gítenek abban, hogy a legjobb borok kerüljenek az 
asztalra. Csak esetleg nem a hagyományos csoma-
golásban. J. M.

Gasztronómia

Borháló 
– (folyó)borkultúra



TISZTELT ÚJPESTIEK!
A Fidesz március 16-án megkezd-
te aláírásgyűjtő akcióját a rezsi-

csökkentés megvédése érdekében. Az 
újpesti Fidesz-irodában az alábbi időpont-
okban 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 április 8-án, 
hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvise-
lők április 8-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-0905. 
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányza-
ti képviselők április 15-én, hétfőn 17-től 18 
óráig; Bartók Béla önkormányzati képvise-
lő április 9-én, kedden 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. 
Tel.: 369-0905. Dr. Szabó Béla önkormány-
zati képviselő április 22-én, hétfőn 18-tól 
19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., 
Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18 
óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhes-
sünk együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent 
László tér 7. Tel.: 06-70 372-3119, 06-70 
381-8193

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 
18 órától a fenti címen.
Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti 

Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

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

den 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

„AZ ÉN VENDÉGEM AZ ÖN 
VENDÉGE!”
Szeretettel meghívjuk Önt és 

kedves családját (nemcsak a hölgyeket!) 
„Az én vendégem az Ön vendége” rendez-
vénysorozat következő délutánjára, ahol 
Gurmai Zita európai parlamenti képvise-
lő, az Európai Szocialisták Pártja Nőszer-
vezetének vezetője, és Kiss Péter képviselő 
úr lesz a vendégünk egy jó hangulatú, 
érdekes beszélgetésre április 10-én, szer-
dán 16.30 órától Káposztásmegyeren a 
Közösségi Házban (Lóverseny tér 6.). 

Bedő Kata, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezet 

Nőtagozatának elnöke
Dr. Trippon Norbert, az Újpesti-

Káposztásmegyeri Szervezet elnöke

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselő 
előzetes, telefonon történt egyeztetés 
alapján – a 06-20 518-7830-as telefonszá-

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

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányza-
ti 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.) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. hétfő-
jén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Homoktövis Általános Iskola. 

P Á R T H Í R E K

10 M o z a i k

Újpestért 
Egyesület

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 
alapján PÁLYÁZATOT ÍR KI A FIATALOK GARZONHÁZÁBAN LÉVŐ „FECSKEHÁZI” LAKÁSOKRA.

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévüket be nem töltött – fiatal házaspár (házas-
pár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt élettársakat is érteni kell), akik a pályázat 
benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan rendelkeznek az önkormányzat illetékességi 
területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel, és a házastársak sem együttesen, sem külön-
külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással. 

A MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK:

• Blaha Lujza utca 9., fszt. 2. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., fszt. 7. – összkomfortos, 30 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/20. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/21. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/26. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/27. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/28. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., I/31. – összkomfortos, 32 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., II/34. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., II/36. – összkomfortos, 26 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., II/41. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
• Blaha Lujza utca 9., III/50. – összkomfortos, 32 m2 alapterületű

A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül, hétfőtől péntekig 
11:00–14:30 között van lehetőség. A megadott időtartamon túli megtekintéshez a gondnokkal 
történő előzetes időpont-egyeztetés szükséges (tel.: 06-30 996-6009). 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtatvány 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker., István út 15.) szerezhető be, 
vagy letölthető a www.ujpest.hu oldalról. A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített forma-
nyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV., István út 
14. fszt. 4. szám alatt). A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (tel.: 
231-3179).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2013. április 29., 16 óra. Az érvényes pályáza-
tokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság bírálja el a polgármester javaslata alapján. A bizottság 
döntése kiterjed a pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása között megüresedő lakások bérbe-
adására is.

A pályázókat az önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a dön-
tésről.
Budapest, 2013. március 21. Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata

F E L H Í V Á S

Budapest Főváros IV. Ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2012. (II. 28.) számú rendelete alapján ebben az évben is sor kerül 
ÚJPEST EGÉSZSÉGÉÉRT DÍJ ADOMÁNYÁZÁSÁRA.

A díj annak a személynek adományozható, aki az egészségügyi vagy szociális 
területen az újpesti lakosok egészségéért, jólétéért végzett magas színvonalú, 
kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzá-
járult Újpest egészségügyének, szociális ellátásának fejlesztéséhez.

A DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA JAVASLATOT VÁRUNK:
•  Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesületektől, alapítvá-

nyoktól, egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi 
önkormányzatoktól; 

•  az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulaj-
donosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől;

• korábban elismerésben részesített személyektől;
•  Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szer-

vek vezetőitől;
•  egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő 

közösségektől;
• legalább tíz magánszemélytől együttesen.

Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság véle-
ményének kikérését követően a képviselő-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet 
benyújtani 2013. április 30-ig Nagy István alpolgármester titkárságára. 
(Bp. IV., István út 14. II/68.) Az adatlap letölthető a www.ujpest.hu 
lapon, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában 
(Bp. IV. ker., István út 15.), ahol a díj odaítélését szabályozó önkormány-
zati rendelet is megtekinthető.

Budapest, 2013. március 29.  Nagy István alpolgármester

FELVÉTEL AZ ERKEL GYULA ÚJPESTI ZENEISKOLÁBA
Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola felvételt hirdet klasszikus zene, dzsessz- és nép-
zenei tagozatán hangszeres és énekes szakokra. Klasszikus zene tagozat: zongora, 
orgona, gitár, cimbalom, magánének, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, furu-
lya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, ütő. 
Dzsessztagozat: dzsesszzongora, dzsesszgitár, dzsesszének, dzsesszbőgő, basszus-
gitár, dzsesszdob. Népzenetagozat: népi ének, citera. A felvételi időpontja: 2013. 
április 17-től 19-ig, 15-18 óráig. Helye: 1042 Bp., István út 17–19. Az egyes sza-
kok pontos felvételi ideje megtalálható a zeneiskola honlapján: www.zenede.eu.
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– A Könyves-lexikon hat évvel ezelőtt 
puha kötésben, valamint kemény fe-
delű formában jelent meg a gimnázi-
um nagy családjának örömére. A ki-
adást bőkezű mecénások és az öregdi-
ákok egyaránt támogatták megrende-
léseikkel. A kemény táblás, vászonkö-
téses, 824 oldalas változat, amely 15 

ezer öregdiák és 
mintegy ezer ta-
nár adatait tar-
talmazza, azon-
nal elfogyott, hi-
szen korlátozott 

példányszámban jelent meg. A szó-
cikkeken kívül tartalmazta a Könyves 

összes tanárának és diákjának adatait 
évfolyamonként és osztályonként ren-
dezve – mondja Vizváry Vilmos, az N. 
J. Pro Homine alapító kurátora. – Mi-
vel az elmúlt több mint száz eszten-
dőben a Könyves számtalan nagy tu-
dású, pályafutása alatt is elismert em-
bert adott az országnak, illusztris sze-
mélyiségeket gyűjtöttünk kötetbe. Új-
bóli kiadására azóta is sokan ösztö-
nöznek bennünket. Mivel úgy gon-
doljuk, hogy a lexikon unikum a maga 
nemében, hiszen hasonló lélegzetű 
és minőségű kiadvánnyal kevés isko-
la rendelkezik Magyarországon, de tán 
a világon is ritkaságszámba megy, sze-
retnénk ezt a hiányt legalább részben 
megszüntetni, és a lexikont változat-
lan tartalommal újra kiadni– mondja 
a kurátor. – A kötetre már most elő-
jegyzést veszünk fel. Erről szeretnénk 
értesíteni a volt diákokat az Újpesti 
Napló segítségével.  B. K.

A Lex Pro Homine második kiadá-
sa korlátozott példányszámban je-
lenik meg. Előleg ellenében az Új-
pesti Helytörténeti Gyűjtemény-
ben (Budapest IV., Berda József u. 
48., tel.: 3700-652) lehet előjegyez-
ni. A könyvre május 3-ig várnak je-
lentkezőket. A lexikont ugyanitt 
lehet átvenni a hátralék ellenében. 
Az N. J. Pro Homine Alapítvány kö-
szönettel fogadja az adó egy száza-
lékát is, adószám: 18051142-1-41.

Készül a második kiadás

Több mint lexikon
Tízévi kutatómunka után, 2007 őszén jelentette meg a 
nagy múltú, akkor éppen 102 éves Könyves Kálmán Gim-
názium Nádas József-alapítványa, az N. J. Pro Homine a 
„Könyves”-lexikont Lex Pro Homine címmel. Az alapít-
vány hat év elteltével a lexikon második kiadását tervezi. 
Minderről Vizváry Vilmos alapító kurátor, a lexikon szer-
kesztője nyilatkozott az Újpesti Naplónak. 

Érdekes és gondolkodtató Kemese 
Fanni A napszemű Pippa Kenn 
című könyve. A fi atal újpesti szer-
ző a Könyvmolyképző Kiadó 2012-
es Aranymosás pályázatának egyik 
nyertese.

A regény története a távoli jövőben 
játszódik, azután, hogy egy mestersé-
ges vírus az emberiség nagy részét el-
pusztította. A címszereplő fi atal lány 

öt évet tölt teljesen egyedül egy biz-
tonságos erődben, de körülötte az er-
dőben a biológiai katasztrófa áldoza-
tai, a sápadtak az életére törnek. Ők 
is emberek voltak, de a változás után 
dühös, fenyegető lények, nélkülöznek 
mindent, ami emberi érték. Pippa ér-
zelmekre, beszédre vágyik, miköz-
ben gyötri a magány, az állandó ret-
tegés s a gondolat, hogy van-e rajta 

kívül ember még a világon. Egyetlen 
gondolkodó lényt ismert életében, 
az apját, de a tizen-
kettedik születésnap-
ján őt is elvesztet-
te. Paul Kenn ekkor-
ra megtanította lá-
nyát mindenre, amit 
tudnia kell ahhoz, 
hogy életben ma-
radhasson. Ponto-
san öt évvel az apa 
halála után megje-
lenik a napszemű 
lány életében a vál-
tozás, Ruben Mack 
személyében. Újabb kérdések merül-
nek fel: bízzon az idegenben? Tart-

son-e vele megkeresni a még vélhe-
tően életben lévő embereket? S talán 

megérkezik a szere-
lem is?

Ezt meséli el a re-
gény fordulatok-
ban gazdag cselek-
ménye, természe-
tes, kedves hangon, 
s ami fontos, elgon-
dolkodtatóan. A 
posztapokaliptikus-
romantikus műfaj 
az ifjúságon kívül fel-
nőtt kedvelőinek is 
szórakoztató olvas-

mány. A könyv ára: 2999 Ft.
  Ajánlja: NÉMETH EDIT ÉVA

Ajánló 

Fiatal újpesti szerző 
sikeres regénye

Jó néhány híres, híressé 
vált pedagógus tanított 
Újpesten, akik életük so-
rán kutatásokban, publi-
kációkban is kiemelkedőt 
alkottak. 

Közéjük tartozott a későbbi Újpest 
Gyermekeiért díjas Porkolábné dr. 
Balogh Katalin, aki 1958-tól a Köny-
ves Kálmán Gimnáziumban tanított, 

majd 1963-ban tanársegéd lett az 
ELTE BTK pszichológia szakán. Dok-
tori címet 1968-ban szerzett, és akkor 
indult nagy ívű tudományos pályája, 
amely a hetvenévesen, 2005-ben be-
következett haláláig tartott. 

Életművének állított emléket a 
Könyves Kálmán Gimnázium N. J. 
Pro Homine Alapítványa azzal, hogy 
kiadta az általa írt, illetve róla szó-
ló válogatott írásokat tartalmazó 
könyvet, Kudarc nélkül címmel. Rá 
kétszeresen is illett az összeállítás 

címe: életművét az óvodapedagó-
gia tette ki, a fejlesztőlélektan, hogy 
a gyerekek kudarcélmény nélkül lép-
jenek iskolába, amikor eljön az ide-

je. És a cím Kati nénire is maradékta-
lanul illik. Nemcsak munkájára, éle-
tére is. Kísérleteit többek között Új-
pesten, az Aradi utcai óvodában vé-
gezte. Eredményeivel, publikációi-
val, előadásaival kitüntetések sorát 
érdemelte ki, nemzetközi elismerés-
re, nagy népszerűségre tett szert. Ta-
nácskozásokon, a szakirodalomban, 
a médiában, szakmai beszélgetések-
ben mai napig hivatkoznak munkás-
ságára.

A Kudarc nélkül című könyv, kor-
látozott számban, most újra elérhető 
az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény-
ben.  R. J.

Kati néni könyve 



Hajló utcában azt tapasz-
taltuk, egyáltalán nem ta-
lány a lakóknak az utca el-

nevezése. Nomen est omen – idézi 
mutatóujját magasba tartva az első 
nyugdíjasnapjait sétával töltő úr, akit 
Jánosomnak szólít otthon a felesége. 
A közeli Tulipán park felé tart, a pil-
lanatnyi napos időt kihasználva. Azt 
ugyan nem tudjuk megfejteni, mi volt 
előbb, az U alakú utca, vagy a név-
adás, hiszen szinte az utca tervezése-
kor eldőlhetett, mi is lesz a neve. Ab-
ban maradunk, hogy a név minden-

képpen jelent vala-
mit, a mondás igaz-
sága itt jól látható.

– Mi szeretünk 
itt lakni, a lányunk a 
szomszédos iskolák-

ban tanult. Az ablakunkból rálátunk 
arra a lakásra, amelyet a férjével vettek. 
Közel vagyunk egymáshoz, mégsem 
mehetünk át papucsban, s ez minden-
kinek jó dolog – idézünk fel egy másik 
örök igazságot.

A kisgyermekes anyuka, Andrea ér-
deklődésünkre azt emeli ki, hogy az U 

alakú utca bölcsihez, ovihoz, általá-
nos iskolához és középiskolához egy-
aránt közel van. 

Szöllősy Marianne helytörténész 
szintén az utca lakója. 1995-ben köl-
tözött ide.

– Az utca a káposztásmegyeri lakó-
telep első építkezése volt, mindjárt az 
alapkőletétel után. A lakótelep egyik  
„gerincét” képezi, mert nagyon sok köz-
épületet, közösségi teret köt össze. A 
Helytörténeti Gyűjtemény birtokában 
lévő légi felvételen – amelyet Marianne 
mutat – jól látható az utca U betűt for-

mázó alakja. A tágas tér és a négyeme-
letes házak intimitása jól megfér együtt. 
Én ezért választottam itt lakást tizen-
nyolc évvel ezelőtt – tudunk meg sze-
mélyeset is. – Azt tapasztaltam, hogy 
az itt lakók tisztában vannak az utca-
név jelentésével, mivel központi terület, 
az utcanevet is gyakran említik. Egyedül 
ha házhoz szállítást kérünk, szerelőt hí-
vunk, telefonon ügyintézünk, akkor ta-
pasztalatok némi értetlenséget, a Hajló 
utcát olykor Hajó utcának írnák, mond-
ván, hogy annak van értelme – fűzi 
hozzá Szöllősy Marianne.  B. K.

Utcáról utcára

Az U alakú utca
Újpesten közel háromszáz elnevezett közterület van. So-
rozatunkban arról kérdezzük az újpestieket, tudják-e, ki-
ről, miről kapta a nevét az utca, ahol otthonuk található.  

A
A Hajló utca, madártávlatból. 

A felvétel az Újpesti Helytörténeti 
Gyűjtemény tulajdona

12 M o z a i k

Idézzük az Újpesti utcanév-lexikont: 
„Hajló utca (Káposz-tásmegyer 
1984) U alakú utca az Óceánárok 
utca 9-től az Óceánárok utca 27-
ig.) Az utca az alakjáról kapta ne-
vét.”

Újpest Önkormányzatának vállalkozásfejlesztési 

programja keretében megjelenő támogatott hirdetés      

        Újpest Önkormányzata

Fotópályázat

Újpesti Élet-képek
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. 
2013-ban is meghirdeti fotópályázatát Újpesti 
Élet-képek címmel. A pályázatra hivatásos és 
amatőr fotósok jelentkezését 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
Három kategóriában lehet pályázni:
�  Hírek. A pályázók újpesti híreket, hírértékű 

eseményeket örökítsenek meg a fotográfia 
eszközeivel.

�  Események. A pályázók újpesti események-
ről, rendezvényekről, műsorokról, illetve a 
résztvevőkről készített pillanatokat örökít-
sék meg a fotográfia eszközeivel, amelyek a 
nagyközönség számára is érdekesek lehetnek.

�  Közterek. A résztvevőktől az újpesti közte-
rekről, épületekről, tájakról várnak felvéte-
leket.
A pályázati anyagok beadása digitális for-

mában, regisztrációt követően lehetséges. A 
pályaműveket 2013. július 1-től 5-ig várják a 
pályázat kiírói. A pályaműveket szakembe-
rekből álló zsűri értékeli, több fordulóban. A 
legjobb pályaművekből kiállítás nyílik 2013. 
augusztus 29-én, az Újpesti Városnapok 
programsorozatának eseményeként, s ekkor 
kerül sor a díjátadóra is. 

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

Bárdos Tamás korábbi 
pályázó fotója 



„A sport szeretete és a sport nagyjai-
nak tisztelete gyerekkorom óta végig-
kíséri az életemet. Erre tanítottak szü-
leim, és ezt a tanítást adom tovább 
gyermekeimnek. Polgármesterként 
is minden igyekezetemmel azon va-
gyok, hogy Újpest korábbi sport- és 
az élet számos más területén szerzett 
sikerei példaképpen álljanak előttünk. 
Újpest Önkormányzata által is elis-
mert sportolóként fogadja szeretettel 
az UTE kiválóságainak tiszteletére ké-
szített szurkolói sálat” – írta az újpes-
ti sportlegendáknak Wintermantel 
Zsolt.

– Amikor az Újpestért díjat kap-
tam, elgondolkodtam azon, miért is 
ítélték nekem oda – mondta Tóth 
András, az Újpesti Dózsa örökös baj-
noka. – Eszembe jutottak a lila-fehér-
ben vívott fantasztikus mérkőzések, 
a bajnoki címek, a góljaim. Nagyon 
jólesett, hogy mások sem felejtették 

el azokat a szép éveket. Most, amikor 
megkaptam a polgármester ajándé-
kát, és elolvastam a levelét, nem ta-
gadom, meghatódtam. Örülök, hogy 
– ha lehet ilyet mondanom –, Újpes-
ten szerencsére tisztelik és nem fele-
dik az értékeket. 

– Újpesten születtél, itt jártál iskolá-
ba, itt futballoztál, és itt élsz. Mit jelent 
neked Újpest?

– Mindent. Egyszerűen nem tu-
dok nélküle élni. Komolyan mondom, 
amikor hosszabb túrára utaztunk, én 
már egy hét elteltével haza akartam 
jönni, mert hiányzott a város. A piac, 
a Városháza, a stadion és persze a kis-
fröccsök a haverokkal. Engem minden 
ide kötött és ide köt. 

– Olyannyira, hogy ma is a Szusza 
Ferenc Stadion a második otthonod.

– Igen, létesítményvezető vagyok, 
de én csak házmesternek nevezném 
a foglalkozásomat. A Megyeri úti sta-

dion nemcsak a labdarúgók otthona, 
hiszen itt laknak a cselgáncsozók, a 
birkózók, az ökölvívók és a hokisok is. 
Van munka bőven, de a kis csapatom 
lelkiismeretes munkát végez, megpró-
bálunk mindenkit kiszolgálni.

– Miért nem a labdarúgással foglal-
kozol?

– Tudom, nem lett volna jó edző 
belőlem. Nekem a szervezés, a háttér-
munka az igazi. Jól is éreztem magam, 
amikor technikai vezetőként dolgoz-
hattam a lila-fehéreknél.

– Mégis elváltak az útjaitok…
– Ez egy hosszú történet. Marad-

junk annyiban, békében elváltunk egy-
mástól. De nem szakítottam a klubbal, 
hiszen maradtam házon belül. Igaz, 
nem is tudnék sehol máshol dolgozni.

– Közelről látod a csapat regnálá-
sát. Szerinted mikor lesz ismét meg-
határozó a magyar futballban az Új-
pest FC?

– Kívülről könnyű volna beleszólni 
a munkába, ezért nem is teszem. De 
azt elmondom, hogy nem ártana kö-
rülnézni a saját házunk táján, és saját 
nevelésű, Újpesthez kötődő labdarú-
gókat építeni be a csapatba. A külföl-
di zsoldosok persze teszik a dolgukat, 
de ők nem igazán érzik azt, milyen új-
pestinek lenni, és Újpestért futballoz-
ni.  GERGELY GÁBOR

Tóth András meghatódott 
a polgármester ajándékától
Az elmúlt héten az Újpesti Dózsa egykori labdarúgói, Újpest díszpolgára, Várhidi Pál és 
Göröcs János, valamint az Újpestért díjas Tóth András ajándékot kapott Wintermantel 
Zsolttól. A polgármester néhány soros levelet is mellékelt a díszes sálhoz. 
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Ezernél több 
gyerek rúgta a 
labdát húsvétkor
Húsvétkor már ötödik alkalommal rendezte 
meg a Nemzetközi Utánpótlás Futballtornáját 
az UTE labdarúgó-szakosztálya. Idén tíz kategó-
riában több mint 80 csapat mérte össze erejét, 
a legkisebbek 6-7 évesek, a legnagyobbak 16-17 
éves focisták voltak. A magyar élcsapatok után-
pótlásgárdáin kívül például dán, horvát, osztrák 
és szerb fi atalok is rúgták a labdát a pályákon.

Trakperger Árpád, az UTE-labdarúgók szakosz-
tályvezetője elmondta, hogy a cudar időjárás el-
lenére nagyobb zökkenő nélkül lezajlott a torna, 
amely az előző évekhez hasonlóan nagy sikert ara-
tott a szurkolók és a vendégek között egyaránt. 

– Az elmúlt héten akadt néhány álmatlan éjsza-
kánk – kezdte a szakosztályvezető. – A havazás és 
a rengeteg eső miatt a füves pályákon nem rendez-
hettünk mérkőzéseket, a találkozókra csak műfüves 

pályákon kerülhetett sor. Köszönet a gyors, önzet-
len segítségért a Vasasnak, a REAC-nak és a mogyo-
ródiaknak, akik pályákat biztosítottak nekünk, illet-
ve a gyerekeknek. Külön megköszönném a Tungs-
ram-csarnok és a Lakkozó utcai óvoda munkatársa-
inak, hogy az ünnep alatt is a rendelkezésünkre áll-
tak. Természetesen a Szusza Ferenc Stadionban és a 
Cérna-pályán is pattogott a labda. 

– Hogyan szerepeltek az újpestiek?
– Az U15-ösök tornáját a lila-fehér gárda nyer-

te, de a gyerekeink szereztek ezüst- és bronzérmet 
is. Persze a legfontosabb talán az, hogy a hétvé-
gén ezernél több apró és nagyobb gyerek futbal-
lozott. Igazán szívderítő látvány volt látni a játé-
kot, a küzdelmet és a számtalan tehetséges gyere-
ket a pályákon.

A rendezőknek köszönhetően a vendégek kelle-
mesen töltötték el a szabadidejüket is. Trakperger 
Árpád elmondása szerint a gyerekek látogatást te-
hettek a Parlamentben, sétáltak a budai Várban, ki-
próbálhatták a káposztásmegyeri Aquaworld óriás-
csúszdáit. Az idősebbek egy kis ízelítőt kaptak Bu-
dapest esti életéből is, a dán futballisták egy picit ki 
is rúgtak a hámból.

– A sikerre való tekintettel mondhatjuk, hogy 
jövőre veled, veletek ugyanitt?

– Most szusszanunk egy keveset, és aztán kezd-
jük a szervezést. Már beszéltem Őze István klub-
igazgatóval, aki természetesen az egyesület támo-
gatásáról biztosított minket. Tehát, találkozunk 
2014-ben is az UTE Nemzetközi Utánpótlás Labda-
rúgótornáján. (gergely)

Tehetségesek, szorgalmasak
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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
� Ugró Gyulának, Újpest első polgármesterének 
a háza eladó. Első osztályúan felújított, 6 szoba, 220 
m2-es, 2 bejárat, 2 fürdőszoba, pince, kert, hőszigetelt, 
normál energiaigényű. Telek 384 m2. Két generációnak 
vagy vállalkozásnak kiváló, központi fekvésű, tel.: 06-30 
984-3025 

� Tulajdonostól az Attila utcában, füvesített előkert-
tel rendelkező, 30 m2-es, teljesen felújított téglala-
kás eladó. Új műanyag nyílászárokkal, új (hideg-, me-
legburkolatok), vízszerelés, villanyszerelés, új komp-
lett fürdőszoba. Világos, tehermentes, 3 m2-es tároló, 
azonnal költözhető, I.á.: 5,9 M Ft, tel.: 06-30 636-3243

� Újpest megyeri részén, 93 m2-es, 2+2 félszobás, étke-
zős, éléskamrás, cirkófűtéses,2 szintes sorházi lakás, sa-
ját kerttel, garázzsal, tárolóval, 21,9 M Ft-os irányáron 
eladó, tel.: 06-30 200-5685 

� Eladó Újpest központjában egy I. emeleti, 54 m2-
es,1+2 fél szobás, teljesen felújított, klimatizált, me-
diterrán jellegű, erkélyes, parkra néző, csöndes, teher-
mentes öröklakás, tel.: 06-20 362-7643 

� Eladó Újpesten, egy téglaépítésű, 38 m2-es, szoba-
hallos, konvektoros, pincés, védőrácsos, jó karban lévő 
lakás. Rezsi szempontjából is elfogadható. I.á.: 7,8 M Ft, 
tel.: 369-9781

Ingatlant kiad
� Kiadó az Erdősor utcában, négyemeletes, tömbfűté-
ses ház III. emeletén 2+2 félszobás, teljesen bútorozott, 
nagy erkélyes lakás. Díja: 70 000 Ft/hó + rezsi. Kiváló 
környezet, jó közlekedés, tel.: 06-30 949-1835

Ingatlant vesz
� Eladó lakást keresek Újpesten és Káposztásmegyeren. 
Lehet felújítandó, díjtartozással terhelt is, tel.: 06-30 
200-5685

Ingatlant cserél
� Elcserélem fóti szoba, konyha, pince téglaépítésű + 
4 helyiséges faház, 13 m2 + 18 m2, nadrágszíjingatla-
nomat Újpest központi körzetében, m2-ben hasonló, 
nagy udvaros lakásra, tel.: 06-30 434-0190

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H A L Á L O Z Á S
Mély fájdalommal és szomorú 

szívvel tudatjuk, hogy
Joze f ka Antalné, 

született Mathesz Alice megvívta 
harcát, és véget ért evilági útja. 

Búcsúzunk tőle a 
Zoborhegyi templomban 

(Bp., XIV., Zoborhegyi tér 18.), 
április 5-én, 17 órakor.

Gyászolják férje, 
keresztmamája, unokatestvérei 

és szerető barátai, ismerősei

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

� Angol-, németnyelv-tanítás, érettségire, általános 
és gazdasági nyelvvizsgára felkészítés. Tételkidolgozás, 
társalgás, nyelvtani rendszerezés, tel.: 06-30 448-8030

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

Régiség
� Készpénzért veszek! Bútorokat, festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárokat, 
könyveket, hangszereket, csipkét, kézimunkát, bizsu-
kat, borostyánt, ezüstöt, tört aranyat, ékszert, kerámi-
át, rezeket, szőrmét, teljes hagyatékot, díjtalan kiszál-
lással, tel.: 06-30-308 9148

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, jel-
vényt, porcelánt, ezüstöt, katonai tárgyakat, játékot, 
fotót, diafilmet, szódásüveget, teljes hagyatékot bú-
torral együtt. Minden régi tárgy érdekelhet, ne dobja 
ki. Hívjon! Megveszem. Padlás-, pincelomtalanítás, tel.: 
06-20 924-4123

Társkeresés
� 167 cm, 76 kg, 75 éves özvegy budapesti hölgy ke-
resi korban hozzá illő úr jelentkezését, tartós kapcso-
lat céljából. Legyél magasabb, mint én. Ápolt, toleráns, 
víg kedélyű, csak komoly férfi jelentkezését várom, tel.: 
06-70 507-9264

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

Egészség
� LÉZERTERÁPIA, REUMATOLÓGIA, AKUPUNK-
TÚRA, fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csont-
ritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, 
lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok, tel.: 368-
6349, 06-20 968-6886

Állást kínál
� Újpesti telephelyű cég csomagolókat keres. Ér-
deklődni napközben a 06-20 912-7328-as telefon-
számon lehet.

Tájékoztató
Lezárult a TÁMOP 3.1.5/09/
A-1 pályázat a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimná-
ziumban. Az intézmény pe-
dagógusai közül hárman sze-
reztek mesterfokozatot, illet-
ve szakvizsgát a pályázat se-
gítségével.

A pályázat címe: Pedagó-
gusképzések a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimná-
ziumban

Kedvezményezett neve: 
Csokonai Vitéz Mihály 12 Év-
folyamos Gimnázium

Kedvezményezett címe: 
1048 Bp., Bőrfestő utca 5-9. 
telefon: (1) 380-7170

A megvalósítás kezdete: 
2010. 09. 01., vége: 2012. 10. 01.

Fenntartási időszak: 2012. 
10. 02. – 2015. 10. 01.

Kollégáink az 50%-os munka-
idő-kedvezménynek köszön-
hetően minden foglalkozá-
son részt tudtak venni. Fél-
éves vizsgáikat általában jeles 
vagy jó eredménnyel tették 
le. Szakdolgozataikat olyan 
témában írták, melyeket min-
dennapi munkájukban hasz-
nosítani tudnak.

Záróvizsgáikon kiváló- je-
les- kiváló minősítést kaptak. 
A megszerzett tudásukat az 
új módszerekkel tartott órá-
kon hasznosítják, melyekkel 
bemutató órákon ismerked-
hetnek a kollégák.

A pályázat az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg.  (x)

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata

Sun4You Szolárium
műköröm-manikűr

Álló és fekvő gép, leégés 
mentes barnulás az eredeti 

Chocolate Brown HOT! 
0.3 W/nm csokicsövekkel!
IV. Zichy Mihály u. 3. 

(Stop.Shop mögött)
Nyitva tartás: H-P: 8-21       

Szo.: 10-18,  V.: zárva

Bejelentkezés: 
06/70/401-5222

Műköröm-manikűr:
Szilvi 06/30/930-4460 

(csak hétköznap)

A hirdetés felmutatójának 
3 perces ajándék zsetonnal 

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

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:

pulykafelsőcomb 

1230 Ft/kg-tól 

csirkemáj szív nélkül 499 Ft/kg 

csirkezúza 499 Ft/kg-tól

csirkemell csonttal 990 Ft/kg-tól 

csirkecomb egész farral 

499 Ft/kg

borjúláb 600 Ft/kg

pulykafarhát 99 Ft/kg

sütni való sertés- és bajor 

kolbász 799 Ft/kg

paprikás szalámi 1899 Ft/kg

májas 0,5 kg 299 Ft/kg

paradicsom 299 Ft/kg

karfi ol 299 Ft/kg

káposzta 79 Ft/kg fejes

vöröshagyma 119 Ft/kg

burgonya 5 kg-os 700 Ft/zsák

medvehagyma 150 Ft/cs.

ananász 180 Ft/db

Várjuk szeretettel 
kedves vásárlóinkat!

 www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

 (x)

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� M. Kovács Ilona festőművész 
kiállítása. Naponta 11–18 óra 
között, szombaton 9-től 18 óráig. 
Hétfő: szünnap. Csoportos láto-
gatás bejelentése: 379-3114. 
Újpest Galéria
� Vaszily Kohutics grafikus, fes-
tőművész kiállítása. Április 5-től 
19-ig, naponta 11–18 óra között, 
szombaton 9-től 18 óráig. Hétfő: 
szünnap. Újpest Galéria
� Parafrázisok a gyermeki 
látásmód tükrében. Módszer-
tani kiállítás az általános iskolák 
módszertani anyagából. Meg-
tekinthető: mindennap 9-től 18 
óráig, április 14-ig. Ifjúsági Ház, Új 
Galéria

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
� Az Újpest története iránt 
érdeklődőket várja az Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény. A 
Két évezred között – fejezetek 
Újpest történetéből című 
állandó kiállítás a település 
keletkezésétől napjainkig 
mutatja be lakóhelyünket. A 
tárlat virtuális bemutatóval 
(fotó, film és szöveges ismerte-
tő) egészül ki. Vasárnap és hét-
főn zárva.

Április 6., szombat 
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00–11.00: Ebegyetem. A 
kutyák egészségtana. Rex Állat-
sziget

Április 7., vasárnap
ZENÉS EST
� 17.00: Hétvégi randevú. Zenés 
est a Szilver zenekarral. Ady Endre 
Művelődési Ház

Április 8., hétfő
SZÉPKORÚAKNAK
� 15.00: Az Újpesti Nyugdíjasklub 
találkozója. Újpesti Polgár Cent-
rum

Április 9., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30–11.00: Babajátszó. Ifjúsági 
Ház
� 10.00: Szoptatási tanácsadás. 
Lóverseny téri Közösségi Ház

ISKOLÁSOKNAK
� 14.30: Petőfi-vetélkedő. 4. 
évfolyamosoknak. Április 11-én is. 
Ady Endre Művelődési Ház

Április 10., szerda
ISMERKEDÉS AZ INTERNETTEL
� 9.00–12.00: Kattints rá, Nagyi! 
Április 11-én is. Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház

SZÍNHÁZ
� 19.00: Tréfás mesék felnőttek-
nek. Berecz András Kossuth-díjas 
énekes és mesemondó előadói 
estje. Karinthy Frigyes Művelődési 
Ház

Április 11., csütörtök
OVI SZÍNHÁZ
� 10.00: Hajnal. A Maskara 
Bábszínház előadása. Lóverseny 
téri Közösségi Ház

ISKOLÁSOKNAK
� 14.30: Petőfi-vetélkedő. 5. 
évfolyamosoknak. Ady Endre 
Művelődési Ház

ELŐZETES
ÚJPEST SZÍNHÁZ-BÉRLET
� 3. előadás, április 13., szombat, 
19.00: Szigeti Ede: Liliomfi. A 
Turay Ida Színház vendégjátéka.
� 4. előadás, májusban: 
Topolcsányi Laura: Szellem a 
spájzban. Kísértetkomédia. A 
Turay Ida Színház vendégjátéka.

TÁNCHÁZ
� Április 13., 17.00–18.30: 
Szederinda – Aprók táncháza 
Káposztásmegyeren

OPERETT–ZENEDENEVÉR
� Április 20., 17.00: Ifj. Johann 
Strauss Denevér című nagyope-
rettje alapján készült a Zene-
Denevér, amelyet az Erkel Gyula 
Újpesti Zeneiskola Opera-
stúdiójának művészei mutatnak 
be. Újpesti Polgár Centrum

Károlyis diákok sikere
A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium csa-
pata nyerte meg azt a március végi fővárosi ver-
senyt, amelyet Óbuda polgármesteri hivatala 
hirdetett meg fővárosi gimnáziumok számára a 
20. századi lengyel–magyar történelmi kapcso-
latok témakörében. Az ünnepélyes díjátadásra a 
budapesti lengyel nagykövetségen kerül sor.

Lengyel–magyar történelmi kapcsolatok a XX. szá-
zadban címmel középiskolás csapatoknak hirdetett 
vetélkedőt Óbuda–Békásmegyer Önkormányzata, 
valamint Bús Balázs polgármester. A döntő március 
23-án zajlott, nagy érdeklődés mellett. A verseny-

ben, izgalmas küzdelemben, a Károlyi István 12 Év-
folyamos Gimnázium Balla Barbara, Zsinka Berna-
dett (10. b), Nagy Nikolett (10. a), Kőhalmi Luca és 
Tarnóczi Ádám (9. a) alkotta csapata szerezte meg a 
győzelmet. A diákok felkészítő tanára Antos Gábor 
történelem–földrajz szakos tanár volt. 

Az ünnepélyes díjkiosztóra április 12-én kerül sor 
a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségén. A 
győztes csapat diákjai a felkészítő tanárukkal együtt 
júliusban Krakkóba és a Tátrába látogathatnak.

– A lengyel–magyar kapcsolatoknak komoly tör-
ténelmi hagyományai vannak, ezért is csatlakoz-
tunk örömmel a vetélkedőhöz. Kétszeresen is büsz-
kék lehetünk a szereplésre. Részben azért, mert az 
újpesti középiskolák közül a Károlyi István 12 Évfo-
lyamos Gimnázium csapatát delegálta a városveze-
tés, de főként azért, mert megnyertük a vetélkedőt 
– mondja Hirmann László, az iskola igazgatója. – Si-
kerünk titka talán az, hogy a helytörténeti vetélke-
dők szervezésében, a felkészítésben komoly tapasz-
talattal rendelkezünk – fűzte hozzá.  U. N.



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

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

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

Hahóóó! Fotó! 

Kovács Réka Anna va-
gyok, 2012. december 
12-én születtem, 53 cen-
timéterrel és 2900 gram-
mal. Apukám Kovács Fe-
renc, anyukám Juhász Ni-
kolett. Köszönöm szépen 
a csomagot, aminek na-
gyon örültem, a kis taka-
rót mindennap megsétál-
tatom. Kovács Réka Anna

S

Makra Julianna 2012. 
szeptember 10-én szüle-
tett, 3630 grammal és 55 
centiméterrel. Üknagyma-
mám után a Julianna ne-
vet kapta. Mint minden 
kislány, ő is szereti a szí-
nes, mintás ruhácskákat. 
Szülei: dr. Makráné Nagy 
Judit és dr. Makra Jenő

Családunk gyöngyszeme, 
Kránitz Lotti Zója 2012. 
április 2-án született, 
most egyéves. Ezúton is 
szeretnénk megköszön-
ni a babaköszöntő cso-
magot, amelyből a nagy-
lány egyedül választja ki 
a macis bodyk közül a 
kedvencét. Üdvözlettel: a 
büszke szülők és a bátyus

Újpest Önkormányzata 
SPORTNAPRA ÉS FŐZŐVERSENYRE 
hív minden kedves érdeklődőt!

Helyszín:  Újpest, Tábor u. 24.
Időpont:  2013. április 20.

Főzőverseny:

Jelentkezés:

A program fővédnöke: 

Újp

SPORTPARTYtavasziTalálkozzunk 
április 20-án 

a Tavaszi Sportpartyn!

Női póló 
1890 Ft

Férfi póló 
1990 Ft

1042 Budapest, István út 17-19. 

Az Ifjúsági Ház főbejáratánál.

Telefon: 231-7071 

Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig

Ismét horgász- 
és főzőverseny!
Új helyszínen, a csömöri horgásztó teljes területén 
rendezi meg Újpest Önkormányzata az idei hor-
gászversenyét. A Találkozzunk többször! rendez-
vénysorozat újabb eseményére május 4-én, szom-
baton kerül sor. A verseny fővédnöke Wintermantel 
Zsolt. Nevezéseket április 30-ig fogadnak. 

A horgászverseny során az újpestiek egyénileg és 
csapatban is indulhatnak az értékes nyereménye-

kért. A horgászok nevezési díja 1500 Ft/fő, ame-
lyet az Újpesti Polgármesteri Hivatal (Városháza) 
főpénztárában lehet befi zetni. (1042 Bp., István út 
14., I. em. 50.). Befi zetési időpontok: hétfőn: 14.00–

17.00; szerdán: 10.00–13.00, 14.00–16.00; pénteken: 
9.00–12.00 óra között, április 30-ig. 

A horgászokkal együtt a barátokat, családtagokat is 
várják, akik főzőversenyen mérhetik össze tudásukat. A 
főzőtudományt ezúttal paprikás krumpli kategóriában 
tesztelik. A szervezők minden jelentkező csapatnak hoz-
závalóként egy szál kolbászt, 0,5 kg hagymát, 1,5 kg bur-
gonyát, továbbá zsírt, tüzelőt és főzőhelyet biztosítanak. 
A többi belevalót a csapatok biztosítják. A főzőverseny 
helyezettjeit délben, kóstolást követően hirdetik ki.

Részletes versenykiírás a www. ujpest.hu/
horgaszverseny internetcímen olvasható, ahonnan a 
nevezési lap is letölthető.
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