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IGEN A FOLYTATÁSRA
A Fidesz–KDNP választási szövetség 
győzelmét hozta az országgyűlési vá-
lasztás. Újpest polgármestere szerint a 
szavazók megfogalmazták, hogy Ma-
gyarország jobban teljesít, ezért azon 
az úton kell végigmenni, amelyet négy 
évvel ezelőtt elkezdtünk.  2. oldal 
 

HAJRÁ ÚJPEST!
Újpest-szerte folytatódnak a járda-
felújítások, de nagyüzemben zajlik a 
munka a Szilas-patak mentén is: ké-
szül a családi park harmadik üteme, 
például a tengópálya, amelyet nyár 
elején már birtokba is vehetnek a vá-
ros lakói.  5. oldal

A KÖLTÉSZET NAPJÁN
József Attilára emlékezünk. A költő 
életét mutatja be Valachi Anna új-
pesti irodalomtörténész „A nő szá-
momra rejtély” – József Attila asz-
szonyai című könyvében. A szerzővel 
beszélgettünk a költészet napja alkal-
mából.  11. oldal

HORGÁSZÁSRA FEL!
Újpest Önkormányzata május 10-
én, szombaton reggel 6 órától is-
mét horgászversenyt, illetve főző-
versenyt rendez a csömöri horgász-
tónál. A kondérokban ezúttal csilis 
bab készül. A jelentkezéseket április 
30-ig várják.  13. oldal
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Ragyogó napsütésben futott, kocogott, focizott, röp-
labdázott, tollasozott a város apraja-nagyja a Tavaszi 
Sportpartyn. A tornászok lélegzetelállító mutatványai 
a mozgás szépségéről is szóltak. A sportnapon közel 
hatvan bográcsban rotyogott a szarvasragu. 
 Képriportunk a 16. oldalon

WWW.UJPEST.HUÚ J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A



– A Fidesz–KDNP választási szövet-
ségének győzelmére számítottam 
természetesen, s arra is, hogy ehhez 
az eredményhez az újpesti válasz-
tók is hozzájárulnak szavazataikkal. 
Az újpestiek két választókerület-
ben szavazhattak. Az egyik Angyal-
földdel, a másik Rákospalotával kö-
zös. Mindkettőben magas volt a 
részvétel, amiért szeretnék az újpes-
ti választóknak köszönetet mondani. 
Egyúttal köszönöm a választást lebo-

nyolító szervek, a szavazókörök ösz-
szehangolt és kimagasló munkáját is.

– Hogyan telt a választás napja? 
– Családommal voltam szavaz-

ni, majd a választási eredményeket 
már a Fidesz–KDNP-frakció tagjaival 
vártam. Bevallom, eszembe jutott a 
négy évvel ezelőtti parlamenti válasz-
tás napja, amikor az akkori, 6-os szá-
mú országgyűlési választókerületben 
voltam jelölt. Az este érkező orszá-
gos választási eredmények éppolyan 

örömteliek voltak számomra, mint a 
négy évvel ezelőttiek. Most azonban 
igazolását is láttam annak, hogy érde-
mes volt az eltelt parlamenti ciklus-
ban sokat dolgozni és küzdeni az or-
szág felemelkedéséért tenni. Hálás va-
gyok azért, hogy ezt megtehettem, 
részese lehettem. Mint ismert, az áp-
rilis 6-i országgyűlési választást a Fi-
desz–KDNP választási szövetség óri-
ási fölénnyel nyerte, s bár a választá-
si végeredményre még néhány napot 
várni kell, a jelenlegi állás szerint 133 
képviselőnk lesz a parlamentben, azaz 
ismét erős kormány lesz, akár kéthar-
mados parlamenti támogatottsággal. 
Ilyen sikerre, ilyen ismétlésre és ilyen 
egységre nem volt példa Európában 
a második világháború óta. Büszkék 
lehetünk rá. Az Újpestet érintő két 
egyéni választókerületben vélhetően 

a baloldali ellenzéki összefogás, és a 
Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltje 
juthat egy-egy mandátumhoz. Mind-
kettejüknek gratulálok és kívánom, 
hogy a választók megelégedésére vé-
gezzék a munkájukat. Mindkét kép-
viselőtől azt várják az újpestiek, hogy 
az ő érdekükben, Újpest fejlődéséért 
dolgozzanak. Én őszintén remélem, 
hogy ez így is lesz. 

– Minek tulajdonítja a nagyará-
nyú győzelmet?

– A választás estéjén megjelent ün-
neplők előtt Orbán Viktor minisz-
terelnök úr úgy fogalmazott: nagyon 
megdolgoztunk a sikerért. Ez így van. 
Óriási munkát végeztünk a törvény-
hozásban, az ország gazdaságának 
talpra állításában, a családtámogatás-
ban, és még hosszan sorolhatnám, mi 
mindenben. És ezt a rengeteg munkát 
igazolták most vissza a választók. Úgy 
gondolom, ha valaki a saját családjá-
ban méri le, tapasztalja a változáso-
kat, pontosan tudja, mi mindent kel-
lett megváltoztatnunk, bevezetnünk, 
létrehoznunk. A nagyszámú szavaza-
tot tehát a munka értékelésének te-
kintem, és mindenképpen a megerő-
sített bizalom jeleként értékelem. A 
szavazók megfogalmazták, hogy Ma-
gyarország jobban teljesít, ezért azon 
az úton kell végigmennie, amelyen 
négy évvel ezelőtt elindultunk. Ehhez 
továbbra is az összefogás és az egység 
teremti meg a feltételeket. Újpesti vá-
rosvezetőként engem is ez a gondolat 
vezérel a továbbiakban is. B. K.
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Igen a folytatásra
Korábbi lapszámunkban Wintermantel Zsolt arra buzdí-
totta az újpestieket, hogy menjenek el szavazni, hiszen 
csak így van lehetőségük azt az eredmény elérni, amit 
szeretnének. E heti lapszámunkban arról kérdezzük Új-
pest polgármesterét, hogyan élte meg a választás napját 
és a Fidesz–KDNP óriási arányú győzelmét.

 

Elsöprő Fidesz–KDNP-győzelem 
az április 6-i választásokon
A Fidesz–KDNP választási szövetség elsöprő erejű győzelmét hozta az áp-
rilis 6-án megtartott országgyűlési választás. Várhatóan a mandátumok 
66,83 százalékával rendelkezik majd a Fidesz–KDNP. A hivatalos végered-
ményre a levélszavazatok és a külképviseleti szavazás eredményének feldol-

gozása miatt még várni kell, azonban előzetesen már számba vehető a ki-
osztandó mandátumok sorsa. Az előzetes eredmény szerint Budapesten a 
Fidesz–KDNP 10, az MSZP 8 helyet visz el.

Az országgyűlési képviselői mandátumok száma 199. Ezeknek az elosztá-
sára a többségi és az arányos választási rendszerek kombinációjából kiala-
kított, úgynevezett vegyes választási rendszer alkalmazásával kerül sor. A 
többségi elv alapján történik 106 képviselői hely elosztása az egyéni válasz-
tókerületekben. A fennmaradó 93 mandátum elosztására az országos listák 
között kerül sor.

Tájékoztató adatok az 
Országgyűlés összetételéről

Az országgyűlési képvise-
lői helyek száma: 199

Indulók Egyéni választó- 
kerületben

Országos 
listán

Összesen Mandátumok 
aránya

Fidesz–KDNP 96 37 133 66,83%

MSZP–Együtt–
DK–PM–MLP

10 28 38 19,10%

Jobbik 23 23 11,56%

LMP 5 5 2,51%

Összesen 106 93 199 100%(Forrás: www.valasztas.hu)

Szavazás családi körben
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Wintermantel Zsolt felhívta a fi gyel-
met: a pályázatokat a kiírást követően 
május 31-ig lehet benyújtani. A pályá-
zat lényege, hogy az önkormányzat a 
társasháznak a felújításra felvett hite-
lére támogatást ad. A támogatás ösz-
szege lakásonként – függetlenül a tár-
sasház építési technológiájától – ha-
vonta 1500 forintot érhet el. Egy 60 
lakásos ház például így több mint 5 
millió forint önkormányzati segít-
séget is igénybe vehet felújításra. A 
polgármester kiemelte: az a legalább 
négy lakásból álló társasház pályáz-
hat, amelynek nincs sem hitel-, sem 
közműtartozása, valamint közgyűlése 
döntött a pénzintézettől igényelt hi-
tel visszafi zetéséhez szükséges fedezet 
biztosításáról.

– A támogatást a társasház osztat-
lan közös tulajdonában lévő épület-
részeinek felújításaira lehet igényelni. 
Ebbe beletartozhat például a lift kor-
szerűsítése, tetőjavítás, -szigetelés, a 
homlokzat javítása, szigetelése, de még 
a ház előtti járda vagy parkoló rendbe-
tétele is – sorolta a polgármester.

Egyben felhívta a fi gyelmet arra is, 
hogy a nagyobb, az egyes lakásokra 
is kiterjedő, államilag támogatott pa-
nelház-felújítások még 2001-ben el-
kezdődtek, a programok sikeresek 
voltak, azonban ezeket később lassí-

tották. Figyelemre méltó, hogy amíg a 
2008-ban meghirdetett Panel I. elne-
vezésű programban részt vevő házak 
felújítása maradéktalanul lezajlott és 
befejeződött, az egy évvel későbbi Pa-
nel II.-ben részt vett házakról ez már 
nem volt elmondható.

– A 2010-es kormányváltást köve-
tően azzal szembesültünk, hogy lé-
nyegesen több volt a befogadott pá-
lyázat, mint amennyire a fedezet ele-
gendő volt. A hiány 14 milliárd forint-
ra rúgott, amelyet két év alatt sikerült 
8,9 milliárdra csökkenteni, 2012 végéig 

pedig további 4,56 milliárd forintot si-
került szén-dioxid-kvóta értékesítésé-
ből erre a célra fordítani. Ezért jelen-
leg már „csak” nyolcezer, a Panel II. pá-
lyázaton részt vett lakás vár felújítás-
ra – magyarázta Wintermantel Zsolt.

A folytatódó panelprogramot az elő-
zőekhez hasonlóan úgy hirdették meg, 
hogy a társasházak maguk dönthet-
tek arról, milyen felújításokat szeret-
nének végezni. Ebbe többek között 
nyílászárócsere, fűtés-korszerűsítés, új-
raszigetelés egyaránt beletartozik, amely 
munkákat elsősorban hazai cégekkel vé-
geztetnének el, élénkítve az építőipart.

A polgármester szerint a felújí-
tásokkal húsz-harminc százalékos 
energiamegtakarítás érhető el, Újpes-
ten pedig az önkormányzat támoga-
tásával növelik a hatékonyságot.

 M. Orbán András

Az önkormányzati támogatás 
módja törlesztéstámogatás, amely 
lakásonként legfeljebb 1500 forint. 
A pályázatnak többek között tar-
talmaznia kell a részvételi szándé-
kot jóváhagyó döntést, a tervezett 
munkák részletes leírását, szük-
ség szerint műszaki rajzát, részletes 
költségvetést, nyilatkozatot a fede-
zet forrásairól. A benyújtott doku-
mentációkat a pályázat lezárását 
követő 60 napon belül bírálják el, a 
pályázók írásban kapnak tájékozta-
tást az önkormányzat döntéséről.

A pályázat a www.ujpest.hu we-
boldalon érhető el teljes terjedel-
mében.

Folytatódik 
a bővített 
Panelprogram  
Társasházak korszerűsítését támogatja az önkormányzat. 
Maximum öt évre átvállalja a társasház által felújításra 
felvett hitel törlesztőrészleteit lakásonként havi 1500 fo-
rintig. Ismeretes: az első panelház-felújítások még 2001-
ben, az első polgári kormány idején kezdődtek meg. Ké-
sőbb, 2009-ben már több pályázatot fogadtak be, mint 
amennyire forrás volt, így vannak olyan házak, amelyek 
évek óta várnak a korszerűsítésre. Esetükben hamaro-
san pozitív fordulat várható, mert folytatódik a panel-
program, emellett az önkormányzat is nyújt támogatást 
– emelte ki a téma kapcsán Wintermantel Zsolt.
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Színes szünidő
Már tavaly nyáron sem volt kötelező Új-
pest Önkormányzatának a diákok számá-
ra napközis táborozási lehetőséget bizto-
sítani, hiszen az oktatási intézmények mű-
ködtetése az állam feladata lett. Az ön-
kormányzat azonban – mérlegelve a nyá-
ri napközis tábor újpesti hagyományait 
és annak a szülők részéről felmerülő igé-
nyét – úgy döntött, továbbra is biztosítja 
a nyári napközis ellátást az itt élő családok, 
gyermekek érdekében. Az Újpesti Kulturá-
lis Központ népművelői, a táboroztató pe-

dagógusok igencsak kitettek magukért, 
szép, színes, tartalmas szünidővel örven-
deztették meg a gyerekeket. A változás így 
örömteli volt, hiszen a gyermekeket sok-
kal gazdagabb program várta. A Bródy-
gimnáziumban lévő bázisról eljutottak a 
Tarzan Parkba, az Aquaworldbe, a Lepke-
múzeumba, az Andretti fagyizóba, sőt a 
Balatonra is. A játékos számítógép-foglal-
kozástól kezdve a gyermekszínházon, a kü-
lönböző kézművesprogramokon át a játé-
kos tornáig, illetve az egészséges táplálko-
zásig szinte mindenre volt gondjuk a szer-
vezőknek. Voltak „gasztroprogramok”, ke-
rámia és néptánc is.

Várják a diákokat 
a napközis táborba
Tisztelt Szülők! 
Újpest Önkormányzata továbbra is bizto-
sítja az általános iskolás korú gyermekek 
nyári napközis tábori ellátását. A tábor 
2014. június 30-tól augusztus 19-ig várja 
kis lakóit.

A tábor ezen a nyáron is a tavalyi tábor sikeres helyszí-
nén, a Bródy Imre Gimnáziumban kerül megszervezésre. 
Célunk, hogy a nyári napközis tábor szakszerű napközbeni 
felügyeletet, ellátást, biztonságot nyújtson az újpesti gyer-
mekeknek. A tábor ideje alatt sokszínű, tartalmas kulturá-
lis és sportprogramokat biztosítunk. Újpest Önkormány-
zata a napközis tábor üzemeltetése mellett a kiskorú gyer-
mekek részére nyári szociális étkeztetést is biztosít. A nap-
közis táborba a jelentkezéseket az iskolákon keresztül vár-
juk, 2014. április 20-ig. 
 Újpest Önkormányzata

Átfogó szervezetfejlesztési projekt indult 
A polgármesteri hivatalra és az önkormányzati intézményekre is kiterjedő, átfogó szervezetfejlesz-
tési projekt indult januárban, amelynek forrását teljes egészében európai uniós támogatásból nyerte 
el Újpest Önkormányzata. A projekthez kapcsolódóan az újpestiek körében végzett elégedettségmé-
résre és javaslatgyűjtésre is sor kerül. A közeljövőben lakossági fórumon mutatják be a programot.

A szervezetfejlesztési projektben közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott külsős partnerek vesznek részt, va-
lamint a polgármesteri hivatal dolgozói. A munka során valamennyi szervezeti egység működését, szabályozá-
sát és folyamatirányítását feltérképezik, emellett olyan tevékenységek monitoringját is elvégzik, mint például 
az önkormányzati felnőtt- és gyermekétkeztetés stb.

A projekt részeként – telefonos megkérdezéses módszerrel – közvélemény-kutatást is folytatnak az újpesti-
ek körében. A hívások segítségével képet szeretnének kapni arról, hogy az itt élők mennyire elégedettek a pol-
gármesteri hivatal, a kormányhivatal, továbbá a különböző intézmények szolgáltatásaival. A már elindított fel-
mérést hamarosan egy tájékoztató fórum követi, ahol a szervezők bemutatják a programot az újpestieknek, egy-
ben felhívják a fi gyelmüket arra, hogy javaslatokat is tehetnek, és azokat miképpen juttathatják el a polgármes-
teri hivatalhoz. 

Az „ÁROP-3.A.2-2013-2013-0048” pályázati azonosítójú projektnek az a célja, hogy az átvilágítás és a szerve-
zetfejlesztési javaslatok eredményeképpen javuljon a szolgáltatások hatékonysága és színvonala is.  MOA

FELHÍVÁS
Újpest Önkormányzata, a „Nem Nagy Dolog!” 
kampány keretében kutyapiszok-mentesítési 
akcióra hív mindenkit április 26-án, szombaton 
10 órától a Semsey parkba. Az önkéntesek a ku-
tyafuttatót és környékét tisztítják meg a kutya-
ürülékektől, hogy a majális napjára eltűnjenek 
az ott felejtett kupacok.  U. N. 
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Április 18-ig várják a kérdőíveket
Újpest Önkormányzata április 18-ig várja vissza kitöltve az Újpesti Párbeszéd 2014 kérdőíveit. Mint ismert, a kér-
dőív és az Újpest Kvíz kitölthető elektronikus úton a www.ujpestiparbeszed.hu oldalon, a nyomtatott példányok 
pedig térítésmentesen visszaküldhetők a válaszborítékban. Lehetőség van idén is arra, hogy az újpestiek személye-
sen leadják a kérdőívet az okmányiroda épületében, az István út 15. szám alatt. 

2014
Tisztelt Újpestiek!
Ismét beköszöntött egy új esztendő, ideje tehát, hogy hagyományainkhoz híven újra széles körben beszéljünk 

városunk legfontosabb ügyeiről. Negyedik alkalommal fordulok Önökhöz azzal a kéréssel, hogy vegyenek részt 

az Újpesti Párbeszédben, tiszteljenek meg véleményükkel, töltsék ki és küldjék vissza a kérdőívet. 

Az elmúlt évek bizonyították ennek a kezdeményezésnek a sikerét. Az Újpesti Párbeszéd tanulságai alapján 

vettük saját kezelésbe és újítottuk föl a Szakrendelőt, építettük meg Újpest első saját uszodáját, alakítunk ki 

ökoparkokat a lakótelepi házak között, építünk sportpályákat a gyerekeinknek, és szervezzük a Találkozzunk 

többször! sorozat programjait. Az Önök véleményének részletes fi gyelembe vételével terveztük meg és kezdtük el 

a Szent István tér további felújítását – beleértve az Újpesti Piac teljes korszerűsítését is.

Évről évre egyre többen gondolják úgy, az Újpesti Párbeszéd az egyik legfontosabb fórum, ahol együtt tervezhetjük 

városunk jövőjét.  Bízom benne, hogy idén is gyarapodni fog az Újpesti Párbeszéd közössége.

Szeretném felhívni a fi gyelmüket, hogy az idén új elemmel is színesítjük az Újpesti Párbeszédet. Azok számára, akik 

válaszolnak a kérdésekre, egy nyereményjátékot is hirdetünk Újpest Kvíz címmel. A helyes megfejtők között értékes 

ajándékokat sorsolunk ki. És egyúttal fogadják szeretettel a mellékelt mágneses könyvjelzőt, amely mindig emlékeztet 

az idei év újpesti programjaira: Találkozzunk többször!

Idén is várom tehát javaslataikat, véleményüket. Alakítsuk együtt Újpest jövőjét, közös életünket! 

Budapest, 2014. február 18.

                                                             
                      Tisztelettel:

         Wintermantel Zsolt

         
polgármester

Köszönjük, hogy a regisztráció visszaküldésével Ön kifejezetten hozzájárul személyes adatainak nyílvántartásához. Az ,,Újpesti 

személyes adatait, azokat kizárólag az Önnel f

Tájékoztatjuk, hogy az adataiban esetleg bekövetkező változást az iroda@ujpestimedia.hu e-mail címen jelentheti be, ugyancsak e

ha a továbbiakban már nem kívánja velünk az ,,Újpesti Párbeszéd”-et folytatni. Az adatkezelési szabályzat a www.ujpestiparbesze

Adatkezelő: Újpesti Sajtó Kft., 1043 Budapest, Tavasz u.

A kitöltött Újpesti Párbeszéd 2014 és az Újpesti Kvíz nyereményjáték kérdőívét a következő módon

 juttathatják el az Önkormányzathoz a polgármester részére:

· Postai úton díjmentesen, a mellékelt válaszborítékban, az alábbi címre:  „Újpesti Párbeszéd” 1439 Budapest, Pf.: 699/1.

· Személyesen, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (István út 15.)

(Szokás szerint minden háztartásba két példányt küldünk a kérdőívből, de 

ha ez nem lenne elég, fénymásolhatják, vagy letölthetik az önkormányzat 

honlapjáról (www.ujpestiparbeszed.hu) illetve kitölthető on-line az internetes 

felületen is. Véleményüket, javaslataikat munkatársaimmal feldolgozzuk, 

az eredményről mindenkit tájékoztatni fogok az Önkormányzat hivatalos 

honlapján és Újpesti Napló hasábjain.)
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K É R D Ő Í V

1.

Eddig háromszor, 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban küldtünk ki kérdőívet az újpestieknek az Újpesti Párbeszéd keretében.

1.1 

❏ Igen, mindháromszor      ❏ Igen, 2011-ben      Nem, egyik évben sem 

1.2 Ha válaszolt már, elégedett-e az Újpesti Párbeszéd alapján megvalósult beruházásokkal, fejlesztésekkel, 

változásokkal? Tehát hasznosnak tartja a Párbeszédet?

❏ Nagyon hasznos                        ❏ Inkább hasznos                    ❏ Nem sok értelme van         ❏ Fölösleges

2. Szent István tér megújítása

2.1 Folytatódik a Szent István tér felújítása, ennek keretében az Újpesti Piac is megújul – a tavalyi Párbeszéd eredményeinek 
részletes fi gyelembevételével.  A piac megújulásának az újpestiek igényei szerint az árukínálatra is ki kell hogy terjednie. Ön az 

alábbiak közül milyen termékeket látna szívesen a megújuló Újpesti Piacon? (Kérjük, maximum két pontot jelöljön meg!)

❏ Bio élelmiszerek és -italok.

❏ Magyar élelmiszerspecialitások, hungaricumok.

❏ Különleges élelmiszerek, prémium termékek.

❏ Őstermelők ellenőrzött termékei a mostaninál nagyobb választékban.

❏ Távoli tájak egzotikus élelmiszerei.

❏ Egyik sem.

2.2 Ön szerint a megújuló Szent István tér területén legyen-e gyermekes családok számára játszótér?

❏ Igen, legyen játszótér a Szent István téren.

❏ Nem szükséges játszótér.

❏ Nem tudom megítélni a kérdést.

3. Újpest fejlesztése

Magyarország az elmúlt évek sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően kezd kilábalni a válságból, és a stabil növekedés 
útjára lépett, így több pénz jut az önkormányzatokra is. Mivel Újpest felelősen gazdálkodott, és a kormány is támogatta a helyi 
kezdeményezéseket, több forrásból gazdálkodhatunk. Ön szerint mire fordítsa városunk ezeket a többletforrásokat? 

(Kérjük, maximum két pontot jelöljön meg!)

❏ A házi orvosi rendelők megújítása.

❏ A Szent István tér felújításának folytatása.

❏ A lakótelepeken az épületek közötti területek megújítása.

❏ Óvodák, bölcsődék, iskolák felújítása.

❏ Ifj úsági és sportlétesítmények építése.

❏ A Szakrendelő további felújítása, korszerűsítése.

❏ Szociális juttatások rászorulóknak.

❏ Többgyermekes családok támogatása.

❏ Közbiztonság megerősítése.

❏ Kisvállalkozások támogatása.

❏ Idősek támogatása.

❏ Hajléktalanok támogatása.

❏ Egyéb: ………………….………………….   
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e.

Újpest Kvíz 
– N Y E R E M É N Y J Á T É K

Aki az Újpesti Párbeszéd valamennyi kérdésére válaszol, annak érdemes kitöltenie az Újpest Kvíz 
nyereményjáték kérdőívét is, mert a helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki.Felhívjuk szíves fi gyelmét, hogy a nyereményjáték sorsoláson csak azok vesznek részt, akik az 
Újpesti Párbeszéd 2014 hét témájában föltett kérdésekre válaszolnak. 

NYEREMÉNYEK: 
1 db LCD TV, 1 db laptop, 3 db tablet, 10 db 15 000 forint értékű Márkabolt ajándékcsomag, 
20 db páros belépő a Halassy Olivér Uszodába, 10 db páros belépő a Tarzan Parkba

Újpest Kvíz   – 10 kérdés Újpestről
1. Ki volt Újpest első polgármestere?
❏ gróf Károlyi István          ❏ dr. Ugró Gyula          ❏ dr. Semsey Aladár

2. Mióta működik évente az Újpesti Párbeszéd?
❏ 2001          ❏ 1991          ❏ 2011

3. Mikor lett Újpestnek először saját uszodája? 
❏ 1913          ❏ 2013          ❏ 1973

4. Milyen felszerelésekkel gyarapodott tavaly a folyamatosan megújuló SZTK? 
(Több választ is megjelölhet.)

❏ Fogászati röntgen
❏ Ultrahang készülék
❏ Új várótermi padok
❏ MRI berendezés
❏ Digitális röntgen
❏ Szájsebészeti szék
❏ Beteghívó és tájékoztató rendszer

5. Melyik híres sportoló volt jelen tavaly novemberben az új városi uszoda átadásán?  ❏ Görbitz Anita – kézilabdázó
❏ Erdei Zsolt „Madár” – ökölvívó
❏ Kásás Tamás – vízilabdázó
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Sportpályák, 
KRESZ park, 
játszótér 
Folytatódik a Szilas Családi Park épí-
tése, amelyet nyár elején már birtok-
ba is vehetnek az újpestiek. 

Tavaly ősszel megújultak a gyepfelületek, új sétány, 
kutyafuttató épült, valamint létrejött közel 2,5 hek-
táron Újpest első szabad kutyaparkja. 

– Az elmúlt hónapban újraaszfaltoztuk a KRESZ-
pálya teljes nyomvonalát, hamarosan nekilátunk a 
közlekedési táblák kihelyezésének és az útburkolati 

jelek felfestésének. A napokban pedig indul a sport-
pályák és a vizes játszótér kivitelezése. Ezeket az új-
donságokat a nyár elejétől már használatba is vehe-
tik az újpestiek – mesél a munkálatokról Rádi Atti-
la városüzemeltetésért felelős alpolgármester. Hoz-
záteszi: – Nem feledkeztünk el a BMX-esekről sem, 
dolgozunk az ügyön! 

Az utóbbi napokban a környéken élők észre-
vehették, hogy új lendületet kapott a munka a 

Szilas-patak mentén. A közlekedési pálya szom-
szédságában hamarosan két pingpongasztal és két 
tengópálya kap helyet, utóbbi a lábtenisz szerelme-
seinek örömére. Mellettük pedig egy streetballpálya 
készül, egyik oldalán mini kosárpalánkkal, hogy ki-
csik és nagyok egyaránt gyakorolhassák a kosárra 
dobást.

– Már sokszor bebizonyosodott, hogy az újpes-
tiek mennyire sportkedvelő emberek. Reméljük, 
hogy a legsportosabb város polgárai minél többen 
kihasználják majd ezeket az új sportlehetőségeket, 
hiszen nincs is jobb, mint a mozgás a tiszta, friss le-
vegőn – véli dr. Dabous Fayez önkormányzati kép-
viselő, a TRÖK elöljárója, aki orvosként is sporttal 
ösztönöz az egészséges életre.

A Szilas Családi Park hamarosan minden korosz-
tálynak kikapcsolódási lehetőséget nyújt, hiszen a 
legkisebbektől az idősekig mindenki talál magának 
majd olyan elfoglaltságot, amiért akár távolabbról 
is érdemes lesz ide kilátogatni, és eltölteni egy pár 
kellemes órát. U. N.

Megújuló 
járdák
A Hajrá Újpest! városfej-
lesztési program keretében 
folytatódnak a járdafelújí-
tások városszerte. Ezúttal 
a Szent László teret övező 
járdák és az Ungvári utca 
burkolata újul meg.

z önkormányzat idén a ko-
rábbi évekhez hasonlóan szá-
mos utcában újítja fel, javít-

ja ki a balesetveszélyes, elhasználó-
dott járdákat, cseréli a burkolatokat a 
gyalogosok biztonságos és komfortos 
közlekedése érdekében. Lapunk meg-
jelenésével egy időben a Szent Lász-
ló téren és az Ungvári utcában kezdő-
dött el a munka. 

Ahogyan korábban megírtuk, Rádi 
Attila városüzemeltetésért felelős 

alpolgármesternek, valamint Nagy 
István alpolgármesternek, a körzet 
egyéni képviselőjének a javaslatára 
szépült meg 2013 év végére a Szent 
László tér. Akkor a „teknős” és a szol-
gáltató épületek előtti járdaszakaszt 
újraaszfaltozták, a saras, földes, sok-
szor parkolónak használt parki része-
ket újrafüvesítették, fákat ültettek. 
Most folytatódnak a munkák, és a la-
kóházak előtti töredezett járdák asz-
faltozása is megtörténik a következő 
napokban. 

– A polgároktól folyamatosan kap-
juk a javaslatokat, segítő észrevétele-

ket a helyi kép-
viselőjükön és az 
Újpesti Párbe-
széd kérdőívein 
keresztül. Kollé-
gáimmal azon 
dolgozunk, hogy 
megvizsgálva a 

felvetéseket, olyan felújítási progra-
mot állítsunk össze, amely kiemel-
ten fi gyel a helyben lakó kisközössé-
gek igényeire – mondja Rádi Attila al-
polgármester.

– A helyiek nagyon lelkesen fogad-
ták a tér megújulását, amelynek kö-

szönhetően kellemesebb, barátságo-
sabb hangulatú lett a környék, a mos-
tani felújításokkal pedig még élhetőb-
bé válik – fogalmaz Nagy István alpol-
gármester, önkormányzati képviselő. 

Hamarosan az Újpest megyeri ré-
szén fekvő Ungvári utca is teljes hosz-
szában megszépül. 

– A Váci útról nyíló kis utca járdái 
teljes egészében megújulnak, esztéti-
kus térkő borítja majd, amely bizton-
ságosabb közlekedést nyújt az itt élők 
nagy örömére – mondja az utcában 
zajló munkákról dr. Szabó Béla, a te-
rület önkormányzati képviselője.

A

Nagy István a Szent László téri munkálatoknál

Épülő tengópálya a Szilas Parkban

Szabó Béla a járdafelújítás előtt álló Ungvári utcában

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



Made in 
Újpest

Mi ugyan „csak” kereskedők vagyunk, ám en-
nél sokkal többet tűztünk ki célul magunk 
elé. Afféle misszió ez, minden árut csak meg-
bízható, leellenőrizhető termelőtől veszünk. 
A mézeskalácstól a húskészítményig, a lek-
vártól az aszalt gyümölcsig igyekszünk min-
den vásárlói igényt kielégíteni – mondja Kár-
mán Béla, a Szociális Bolthálózat egyik alapí-
tója és a Kordován téri zöldség-gyümölcs üz-
let tulajdonosa. 

Ma, amikor élelmiszereink soha nem látott 
mértékben tartalmaznak mesterséges adalék-
anyagokat és ízfokozókat, szerencsés lenne min-
denkinek megbízható helyekről beszerezni élelmi-
szereiket, ám idő és pénz hiányában sokszor ma-
rad a vegyes minőséget kínáló áruházak választé-
ka. Ezek miatt igazi kincs a káposztásmegyeri Kor-
dován téren található zöldség-gyümölcs üzlet, 
ahol minden áru eredete megismerhető. 

– Szívesen elárulom a vevőimnek, hogy mi hon-
nan származik, ha akarják, akár még tőlünk függet-
lenül is vásárolhatnak a termelőtől. Fontos célunk 
ugyanis a magyar áruk népszerűsítése, a hazai ter-
melők „helyzetbe hozása” – mondja Kármán Béla 
üzlettulajdonos. Hogy az igazán jó minőség meg-
fi zethetetlen, arra éppen a káposztásmegyeri zöld-
ségüzlet a jó ellenpélda. – Kis haszonkulccsal dol-
gozunk, hogy mindenki számára megfi zethető-
ek legyenek az áruink. Nálunk a hangsúly ugyan-
is a mennyiségen van. Mi is nagy mennyiség esetén 
tudunk jó áron vásárolni, így a mi érdekeink és a 
vásárlók érdekei egybeesnek – mesél üzletpolitiká-
jukról a tulajdonos. – Hentesként végeztem, koráb-
ban saját üzletet vezettem. Egyszer csak gondoltam 
egyet, és kibéreltem azt a bolthelyiséget, amellyel 
néhány évvel később, 2009-ben alapítóként belép-
tem a Szociális Bolthálózatba. Pár éve költöztünk át 
ide, a Kordován térre. Fő profi lunk a zöldség-gyü-

mölcs árusítás, ezekből olyan termelői háttérrel 
rendelkezünk, amellyel a minőséget folyamatosan 
garantálni tudjuk. Kiegészítőként tejtermékeket, 
füstölt húsárut is tartunk, ezek télen szezonálisan 
kiegészülnek hurkával, disznósajttal – teszi hozzá. 
– Nem voltam túl szorgalmas gyerek, pályaválasz-
táskor okozott is fejtörést a szüleimnek, hogy mi 
lesz belőlem. Néhai édesapám viszont azt mondta: 
mindegy hogy mi leszel, lehetsz utcaseprő is, arra 
kell törekedned, hogy te söpörd a legszebben azt az 
utcát, amit rád bíznak. Ekkor határoztam el, hogy 
olyasmivel fogok foglalkozni, amit szeretek és ezért 
a legjobban tudok végezni. Ez pedig éppen ilyen 
munka. Lehet, hogy egy kicsit idealistának tűnök, 
de bízom benne, hogy üzletpolitikánk hosszú tá-
von kifi zetődik – fogalmaz az üzletvezető.  G. R.

Sofy Hungary Kft.
Kordován tér 2., 30 618-8292

Magyar áruk, 
garantált minőség 
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Tízes villamos – különjárat (12.)

Készültségi fok
Félszáz éves érettségi találkozóra készülünk az 
idén. Hogy rohan az idő! De nagyon jól emlék-
szünk a régi időkre. Egyre jobban. Órákra, szüne-
tekre, osztálytársakra, tanárokra, dolgozatokra, 
felelésekre, felelőkre. 

Nekünk – Könyves Kálmán Gimnázium, E osztály, 
1960–64 – például két felelet szikrázik fel úgy, mint ha 
tegnap történt volna. Mert mi akkor még feleltünk. 
Minden órán, szóban, mondatokban, ha tudtunk, a 
tanári asztal mellett, a tábla előtt vagy a helyünkön 
fölállva. Mert akkor még se számítógép, se mobil, se 
elektronika. Csak a feleltető, a felelő és a közönség, 
azaz az osztály. Két feleletet jegyez a halhatatlanság. Az 
egyik történelem-, a másik magyarórán esett meg a fi -
lozofi kus, lelkizős Laci és a ragyogóan focizó Jupi ese-
tében.

Az egyik: Laci lelkizős, fi lozofálós heteit élte. Ennek 
az volt a lényege, hogy ha kihívták felelni, nem felelt. 
Nem szólt egy szót sem. Begyűjtötte az egyest, és a he-
lyére vonult. Kati néni (akkor még Katika), a történe-
lemtanárunk és osztályfőnöknőnk észrevette, hogy 

Laci már bukásra áll, ezért meg akarta menteni. Négy-
szemközt megmondta neki, mikor fog bukás ellen fe-
lelni, és melyik három anyag valamelyikét kérdezi majd 
tőle. Laci tudomásul vette, köszönte, majd a sorsdön-
tő órán a hívó szóra kiment a tábla elé. Tekintete mesz-
szire indult az ablakon át, el a kézilabdapálya fölött, a 
budai hegyek felé.

Katika a terem hátsó falánál „Lacikám, akkor” indí-
tással megnevezte megbeszélt témák egyikét. De a kér-
dezett csenddel válaszolt. 

– Talán kezdjed el – így Katika. Laciból áradt a né-
maság. Megszámolta az Aradi utca fáin a leveleket, de 
nem szólalt meg. Tanárnőnk halvány szigorra váltott: 
– Laci, készültél?

– Nem – hangzott a drámai válasz. 
– Akkor miért nem ezzel kezdted? – így a kontra.
A válasz megért volna egy fi lozófi ai értekezést:

– Mert nem ezt tetszett kérdezni.
A másik: magyaróra; szereplők: Tóth „Feri”, a kérde-

ző és Jupi Dunakesziről, a felelő. Közreműködött még 
Sutyi és Mészi, a dunakeszi trió másik két tagja.

Felelő sokadszorra nem tudott semmit, csak segély-
kérő szemöldök-emelgetéssel nézett ki ránk, hogy súg-
junk neki valamit. Számára a tét nem az irodalmi dok-
torátus volt, hanem egy szerény kettes, és megy a he-
lyére. Ezt „Feri” is tudta, mert utoljára azt kérdezte 
Jupitól, cikizésből: – Akkor legalább azt mondd meg, 
hol írta Babits Mihály a Május huszonhárom Rákospa-
lotán című versét.

Válasz sehol, csak segélykérés. Ekkor Sutyi hátulról 
odaszólt Mészinek az első padba, hogy mit súgjon. Ő 
megtette. 

– Nos! Hol írta Babits Mihály azt, hogy „Május hu-
szonhárom Rákospalotán”? – hangzott újra a kérdés.

Jupi a súgással élve válaszolt:
– Nem tudom pontosan, tanár úr, de azt hiszem, 

Vecsésen.
Talán balhéból mondta, de ezt már sose tudjuk 

meg.
Mert azóta ők ketten csak az égi katedra előtt ta-

lálkozhatnak, és lényegtelen, hol írta Babits Mihály a 
Május huszonhárom Rákospalotán című versét, mert 
megkérdezhetnék tőle is.  RÉTI JÁNOS

Fotó: Biros Zalán
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Tavasz 
a kiskertben 
Az enyhe tél utáni napsugaras, me-
leg, tavaszi időjárás nyomán a ter-
mészet előbb jár a kerti munkákat 
soroló naptárnál. Fejér Jánost, az Új-
pesti Városgondnokság zöldterüle-
ti üzletágának vezetőjét a kiskertek-
ben végezhető aktuális tennivalók-
ról kérdeztük.

– Mivel kezdjük a teendőinket, mit tegyünk a kert 
megújításáért?

– Megszaporodtak tennivalóink a hirte-
len jött tavaszi melegben, hiszen a fák 
ágain még rügyfakadás előtt illik alakí-
tó metszést végezni, illetve bordói lével 
lemosó permetezést végezni. Mindez jó 
tesz a fák kártevői ellen. 

– Miként gondozzuk a nö-
vényeket? 

– Elsőként a hagymás 
növényeink, a tulipán, a 
nárcisz, a krókusz adta 
hírül a tavaszt, ezeket 
a hagymákat ősszel ül-
tettük a földbe. Azt tu-
dom tanácsolni, hogy 
augusztus végén há-
rom-négy évente érde-

mes ezeket a hagymákat felszedni és jól szellőző he-
lyen tárolni a következő ültetési időig. A hagymások 
dús, élettel teli virággal hálálják meg a gondozást.

– Mit ültessünk a kertekbe?
– Amennyiben ismerjük kertünk adottságait, a 

bőség zavarával küzdhetünk. Vegyük fi gyelembe a 
talaj típusát, az árnyékoltságot, a lehetséges virág-

ágyásméretet. Az évszak kedvez például a gladió-
lusz-, a dáliagumók elültetésének. És nyu-
godtan elültethetjük már a színpompás 
árvácskákat is. A természet előbbre járá-
sát jelzi, hogy a korábban általában ápri-
lisban, májusban, sőt júniusban megjelenő 
egynyári virágpalántákkal már most talál-
kozhatunk a kertészetekben, a piacokon. 

– Virágot bontottak a cserjék is…
– A cserjék is metszést igényelnek, ki-

véve a korán virágzókat és például az or-
gonát, amelyet virágzás után tanácsos for-

mázni. Örök érvényű tanács: tavasszal szerves trágyá-
val vagy tartós, hosszú lebontású trágyával kell a ta-
lajt gazdagítani.

– A szemnek is jó látvány az üde zöld pázsit. Mit 
tehetünk érte?

– A füvet levegőztetni kell, gondosan át kell gereb-
lyézni, hogy a mohát eltávolítsuk a felületéről. Hasznos 
ehhez a gereblye, illetve, ha valakinek nagyobb össze-
függő füves területe van, akkor a gyepszellőztető gép. 
A füvet már most gyakran kell nyírni, akár hetente két-
szer is. De vigyázzunk, akkor gondozzuk helyesen, ha 
három-négy centiméter magasságúra állítjuk be a fű-
nyírót. Az öntözőrendszert is készenlétbe lehet helyez-
ni, mert a tél csapadékban szegény volt.  B. K.

SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETŐ
A kiskert megművelése után nemsokára begó-
niával, muskátlival, petúniával díszíthetjük a 
kertet és a balkonokat is.

Mintaértékű 
ellátás a Nyár 
utcában
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
szakértői delegációja tett látogatást a 
Nyár utcai mentálhigiénés gondozó-
ban, amely intézményt az országban és 
a fővárosban működő más kórházak és 
gondozók közül választották ki.

Országjárása során a WHO delegációja fővárosi és 
vidéki kórházakat, valamint pszichiátriai gondozó-
kat tekintett meg március végén, több napon át. Az 
Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet alá tartozó, or-

szágosan is ismertté vált Nyár utcai mentálhigiénés 
gondozóban az ott zajló magas színvonalú munká-
ról, terápiás rendszerről, szemléletről, valamint az 
egészségügyi és szociális hálózatról tájékozódtak a 
szakemberek. Az országjáró látogatások célja, hogy 
a megszerzett szakmai információkat a kormányzat 
felé továbbítsák, a tapasztalatokat értékeljék, vala-
mint javaslatot tegyenek a járóbeteg-ellátás esetle-
ges javítására, bővítésére.

Dr. Erdélyi Kálmán gondozóvezető főorvos a szak-
mai idegenvezetést angol nyelvű prezentációval egészí-
tette ki, amit nagyra értékeltek a megjelentek. A főor-
vos szerint a pozitív élmények és az itt gyűjtött szak-
mai tapasztalatok lényeges információtöbblettel szol-
gálnak a delegáció részére, nem utolsósorban pedig bí-
zik abban, hogy a járóbeteg-szakellátás és gondozói el-
látás továbbfejlesztése terén újpesti és országos szinten 
is segítséget nyújtottak. Kép és szöveg: M. Orbán A.

A szakértői delegáció elismeréssel nyugtázta a mentálhigiénés gondozóban zajló magas színvonalú munkát



z Izzó-lakótelepen, a Bródy 
Imre utcában Kadlecovits Géza 
helytörténészt, a sokat idézett 

utcanévlexikon szerkesztőjét, Újpest 
díszpolgárát kérdezzük, aki az Egyesült 
Izzólámpa és Villamossági Rt.-nél ve-
zető beosztásból ment nyugállomány-
ba. Alapítója volt a Gyártörténeti Mú-
zeumnak, úgy ismeri a hajdani gyár-
óriást, mint a tenyerét. Az utcanév-

adó Bródy Imre esetében ugyanis a 
szálak a Tungsramba vezetnek.

– Az utca névadója Bródy Imre dr., 
fi zikus, aki 1891-ben Gyulán született, 
és hetven évvel ezelőtt, 1944-ben halt 
meg Németországban. A budapesti tu-
dományegyetemen szerzett diplomát, 
1920-tól Németországban, a göttingeni 
egyetemen dolgozott. 1923-ban az 
Egyesült Izzó Kutató Laboratóriumába 

hívják. Egy kutatócsoport tagjaként iz-
zólámpa-fejlesztéssel foglalkozik. 1930-
ban szabadalmaztatja a kriptongázzal 
töltött izzólámpát, majd a kriptongáz 
gazdaságos előállítása foglalkoztatta. 
Ennek eredményeként a világon első-
ként Magyarországon, Ajkán épült fel az 
Egyesült Izzó Kriptongyára, a kripton-
égő pedig az 1936-os Ipari Vásár sztár-
ja lett. Bródy élettörténete tragikusra 
fordult, mert ugyan a második világhá-
borúban a gyár vezetői mentesítették a 
munkaszolgálat alól, de ezt a lehetősé-
get visszautasította, és önként csatlako-
zott családjához. A haláltáborból nem 
tért vissza. Az utókor 1972-ben emlék-
táblát állított, utcát, gimnáziumot ne-
vezett el róla – sorolja a helytörténész.

Majd megtudjuk, a család az Izzó-
lakótelep felépítése óta lakik a Bródy 
Imre utcában.

– Azóta sem vágyunk máshová – tu-
dunk meg személyeset Kadlecovits Gé-
zától. – Csendes zsákutca a miénk, ahol 
a lakók ősidők óta, ez az 1969–70-es 
éveket jelenti, élnek, jól ismerik egy-
mást, már a gyerekeink is felnőttek. A 
társasházunk példázza, hogy együtt, 
összefogva sokkal többre mehetünk. 
Jól gazdálkodunk, lényeges kérdések-
ben közösen döntünk. Utóbb 40 millió 
forintot fordítottunk, hitel és állami tá-
mogatás nélkül a lépcsőházak festésére, 
a ház vakolására. A kertben zöld növé-
nyek pompáznak, japán alma díszlik, kis 
színfolt ez az Izzó-lakótelepen.  B. K.

István, a harmincas éveiben járó fi atal-
ember a szomszédos utcában nőtt fel 
és ’izzós” leszármazottként jól tudja ki 
a névadó. Krisztina, a hazafelé tartó di-
áklány a Bródy név mögött híres felta-
lálót sejt. A kripton égő megemlíté-
sével bővítettük ismereteit.

Idézzük az Újpesti utcanévlexi- 
kont: Bródy Imre utca (1971) 
Káposztásmegyeri út 7.-től nyíló 
zsákutca. Bródy Imre (1891–1944) 
fi zikus, a kriptontöltésű izzólámpa 
feltalálója volt.

A Bródy Imre utca 
Újpesten közel háromszáz elnevezett közterületet találunk. 
Sorozatunkban arról kérdezzük az újpestieket, tudják-e, ki-
ről, miről kapta nevét az az utca, ahol otthonuk található.

A kisebb terepjáró-
szerű 2008-ast első-
sorban a fi ataloknak, 
szabadidős célokra 
szánják. Az egyterű-

ek kedvelői a 3008-ast választhatják, 
kisebb terepes menettulajdonságok-
kal. Gyulai Kingával, a Magyar Autó-
klub kiadványának, az Autósélet című 
lap főszerkesztőjének segítségével az 
igen jól felszerelt (Premium Pack), két-
ezer köbcentis HDI motorral rendelke-
ző 3008-ast tesz-
teltük. 

– Ez az év a Peugeot éve, a 308-cal 
taroltak. Milyennek találod nagyobb 
testvérét? 

– A családi egyterű a 308-as pad-
lólemezére épült, így tengelytávja 
ugyanaz, viszont húsz centiméterrel 
magasabb. A modell három kategó-
ria tulajdonságait egyesíti: olyan jó 
a menetdinamikája, mint egy kom-
paktnak, tágas, mint egy egyterű, 
de szabadidős autónak is pont úgy 
megfelel, mint egy crossover, bár 

négykerék-hajtás nem rendel-
hető hozzá. Ezt pó-

tolja valamelyest a Grip Controll-
rendszer, amely az ESP működését 
hangolja. A futómű különlegessége 
a Dinamic Rolling Controll, amely 
nagy sebességű kanyarokban csök-
kenti a karosszéria dőlését. Megle-
pő volt, hogy az amúgy puhán rugó-
zó autót ilyenkor milyen stabillá te-
szi a rendszer.

– Az általunk tesztelt modell 150 
lóereje és 340 Nm nyomatéka nagyon 
meggyőző volt, könnyedén mozgatta 
a másfél tonnás kasztnit. Milyen mo-
torokkal gyártják a 3008-ast?

– Komoly motorválasztékot aján-
lanak az autóhoz. Benzinesből van 
1,6-os 120 lóerős és 150 lóerős válto-
zatban. Dízelből 1,6-os 110 lóerőset, 
2 literesből 150 lóerőset kínálnak. A 
legerősebb a 163 lóerős 2000-es, ezt 
azonban csak az automata váltós 
verzióhoz kérhetjük. Ötfokozatú vál-
tója a legkisebb benzines modellnek 
van, a többihez hatfokozatú jár. 

– Milyennek ítéled a belső teret?

Autóteszt

A praktikum 
és a francia 
luxus 
találkozása  
– Peugeot 3008 

Teljes fronton támad a Pe-
ugeot, hiszen mindenféle 
vásárlói igényre van vála-
sza. A hagyományos kate-
gória kedvelőinek a 2014-es 
Nemzetközi Év Autója cí-
met elnyert 308-ast vagy a 
kombi változatát kínálja. 

Utcáról utcára

A

M o z a i k8
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A Madárfészek Ökölvívó Akadémia 
néhány hónappal ezelőtt telepedett 
meg Újpesten, a Halassy Olivér Sport-
központban, de már úgy ismerik a vá-
rost és jótékonysági szervezetét, mint-
ha mindig is itt éltek volna. 

– Régi igazság, hogy a sport nem-
csak küzdelemre, helytállásra nevel, de 
emberségre is. Mi azt valljuk, hogy ne 
csak elfogadjuk a lehetőségeket, ha-
nem adjunk is, tegyünk például a jó 
ügyért – mondja Kléner Katalin, az 
akadémiát működtető alapítvány kép-
viselője. – Amikor megtelepedtünk Új-

pesten, elhatároztuk, hogy részt ve-
szünk a város életében, bekapcsoló-
dunk a szabadidő hasznos eltöltésé-
be és a sportos tevékenységekbe. Ér-
tesültünk az önkormányzat jótékony-
sági szervezete által végzett munkáról, 
és szerettünk volna mi is segíteni. Két-
hetente egy születésnapos gyermeket 
családjával és barátaival megvendége-
lünk, és pár órás játéklehetőséggel kö-
szöntjük. Az Újpesti Cseritinek mindig 
is kupagyűjtő helye volt a Halassy Oli-
vér Sportközpont, úgy is mondhatjuk, 
hogy ezt a tevékenységet megörököl-
tük. Ugyanakkor természetesnek tart-
juk, hogy segítünk, és örülünk, amikor 
gyűlnek a PET-tetők. Neveltjeink és a 
környéken élők is tudják, egy gyermek 
életét könnyíthetik meg a kupakokért 
járó összeg árából. A kupakgyűjtésben 
Madár, azaz Erdei Zsolt is részt vesz, 
ami példamutató – fűzi hozzá Kléner 
Katalin. B. K. 

Kupakgyűjtő pontok  
Nemcsak 
kapnak, 
adnak is
Sorozatunkban olyan vál-
lalkozásokat, szervezete-
ket mutatunk be, amelyek 
segítik az Újpesti Cseriti 
kupakgyűjtési akcióját.

– A gyártók gyakorlatilag a vezető 
köré építették az autót, beülve szinte 
pilótafülkében érezheti magát a sofőr. 
Nagyon jó minőségű anyagok vesznek 
körül, rengeteg a krómozott elem, ami 
a luxusérzetet növeli. Ha már luxus-ér-
zet, meg kell említenünk az üvegtetőt, 
aminek köszönhetően útközben is na-
pozhatunk, illetve a Head Up Display 
kiegészítőt, ami egy plexi lapra vetí-
ti ki az épp aktuális sebességet. Rend-
kívül fi nom és pontos a sebességvál-
tó, és az elektromos kézifék használa-
ta is nagyon kényelmes: azonnal kiold, 
amikor elindul az autó, a motor leál-
lításakor pedig behúz. Az erős motor 
nagyon csendes, az utastérben el sem 
hisszük, hogy dízelhajtómű mozgatja 
a gépet. A legmagasabb felszereltségű 
3008-asban komoly médiaeszközök ta-
lálhatók. Mindkét első ülés fejtámlájá-
ban LED-monitor van, amelyre bármi-
lyen külső forrást csatlakoztathatunk. 
Így hosszú úton a hátul ülők egymás-
tól függetlenül nézhetnek fi lmet, vagy 

hallgathatnak zenét. A 3008-asban 
még saját, kiváló minőségű fülhallgató-
kat is találunk. Mindez azt bizonyítja, 
hogy a modell alkotói nemcsak a veze-
tő, hanem az utasok maximális kiszol-
gálására is gondoltak, és arra töreked-
tek, hogy az utazás élménnyé váljon. 

– Kívülről nem egy különleges darab 
a 3008-as.

– Valószínűleg nem a formabontó 
újítás volt a Peugeot célja. Letisztult 
és rendezett formák jellemzik az au-
tót. A morcos tekintet ennél a típus-
nál is megmaradt.

– Francia autót nehéz elképzelni va-
lamilyen technikai újítás nélkül. 

– Igen, a franciák mindig ügyelnek 
arra, hogy kisebb-nagyobb újítással 
rukkoljanak elő, ennél a gépnél is öt-
letes és praktikus megoldást teremtet-
tek a két részletben nyíló ötödik ajtó-
val. Alsó részét ledöntve akár 200 ki-
logrammnyi súllyal is terhelhetjük, 
már-már terepjáró hangulatot kölcsö-
nözve az autónak (vagy legalábbis a 
hátsó részének). A raktér gazdagon va-
riálható, alaphelyzetben 432 literes, de 
1604 literesre is bővíthető.

– Milyen árkategóriát képvisel a 
3008-as? 

– A Peugeot elkapta azt a fonalat, 
amivel az autóinak az ár-érték arányát 
optimálisra hozták. Alapára 4 millió 590 
ezer forint, a legjobban felszerelt modell 
7,5 millió körül érhető el. Ezért viszont 
már nagyon komoly extrákat kapunk. 

– Találtál hibát az autón?
– Hibának nem nevezném, talán csak 

elavult megoldásnak, hogy a tempomat 
és a média vezérlése nem a kormányon 
kapott helyet, hanem egy-egy bajusz-
kapcsolón, amelyből így már négy van 
a kormány körül. Menet közben rend-
szeresen előfordult, hogy bekapcsoltam 
a tempomatot, mikor indexelni szeret-
tem volna, illetve ablakot mostam, mikor 
a zenét szerettem volna felhangosítani. 
Ami azonban kimondottan zavart veze-
tésben, az a rendkívül vaskos A és B osz-
lopok. Csak különböző gimnasztika gya-
korlatok segítségével (előre-hátra való 
hajolgatással) tudtam a városi közleke-
désben belátni a teret. PRÓFUSZ JÓZSEF

Újpesti Diáknapok egy héten át
Hétfő óta zajlik és pénteken zárul az Újpesti Diáknapok 
változatos programsorozata, amely amatőr középiskolai 
színjátszó-találkozóval és fotókiállítással vette kezdetét 
az Ifjúsági Házban.

Az amatőr színjátszók versenyén négy iskolai társulat adott rövid műsort az If-
júsági Házban április 7-én, köztük két csapat ugyanabból az iskolából érkezett. 
A produkciókat háromtagú zsűri – Berki Zita, az Újpesti Kulturális Központ in-
tézményvezető-helyettese, Bede Fazekas Anna, az Őze Lajos Művészeti Isko-
la tanfolyamvezetője, valamint Dózsa László, az Újpest Színház művészeti ve-
zetője értékelte. A harmadik helyezést a Kanizsay-sokk csapata érte el, a máso-
dik helyet a Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 10. a osztálya szerez-
te meg, az élen pedig a Bp. IV. Kerületi Babits Mihály Magyar–Angol Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium csapata végzett.

Hétfő este a Diákélet diákszemmel című fotópályázat megnyitója és díjáta-
dója zajlott. Itt a harmadik helyet a Megyeri Úti Általános Iskola hatodikos ta-
nulója, Kozma Flóra szerezte meg, második lett a hetedikes Petroff Petra, és a 
szintén hetedikes Tárkányi Attila Roland lett az első. Utóbbi két diák a Szigeti 
József Utcai Általános Iskola tanulója.

Egyébként a héten zajló valamennyi vetélkedő, köztük műveltségi és tehet-
ségkutató versenyek értékelését, eredményhirdetését a pénteki zárónapon 
tartják, amikor diákpolgármestert is választanak.  MOA

A dobogós fotósok



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnék magam és az újpesti 
Fidesz nevében köszönetet mon-

dani mindenkinek, aki részt vett a vasárna-
pi választáson, mert fontosnak tartom, 
hogy éljünk a választás lehetőségével. 

Köszönöm a sok-sok választó bizalmát 
Újpesten és Angyalföldön, akik engem és a 
Fidesz listáját támogatták szavazatukkal. 
Mindannyian hozzájárultak a Fidesz fan-
tasztikus győzelméhez és ahhoz, hogy 
Magyarország jó irányba mehessen tovább.

Külön köszönet illeti valamennyi munka-
társamat, a lelkes és odaadó önkénteseket, 
segítőket, akik mindent és annál is többet 
megtettek a győzelemért. Gratulálok min-
den mandátumot szerzett képviselőnek, és 
kívánom, hogy sikerrel szolgálják a magyar 
emberek, hazánk és nemzetünk javát!

Áldott húsvéti ünnepet kívánok 
mindannyiuknak. Lélekben is megerősöd-
ve folytassuk együtt munkánkat, és bizto-
san nem fog elmaradni a közös siker.

Barátsággal és tisztelettel:
Dr. Hollósi Antal Bp. 11. sz. vk. elnöke

Tisztelt Újpestiek! A 2014-es EP-választásra 
kopogtatócédula (hivatalos nevén ajánló-
szelvény) helyett ajánlóíven ajánlhatunk 
jelöltet. Kérjük, látogasson be személyesen 
irodánkba, aláírásával támogassa a Fidesz 

jelöltjeit. 1042 Budapest, Árpád út 56. (I. 
emeleten az udvarban), hétköznap 11–18 
óra között. Tel.: 369-0905

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányza-
ti képviselők április 14-én, hétfőn 17-től 18 
óráig, Bartók Béla önkormányzati képvise-
lő április 8-án, kedden 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád 
út 56. Tel.: 369-0905. Dr. Szabó Béla önkor-
mányzati képviselő április 28-án, 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) min-

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő – Újpest Lehet Más a Politika 
(LMP)
Tel.: 06-20 390-0566
e-mail: ujpest@lehetmas.hu 
www.facebook.com/LMPujpest
Újpesti LMP-iroda, 1041 István út 22., a 
Főposta mellett. Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, 
hívásra én megyek el Önhöz! 

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-
as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköz-
nap 14-től 17 óráig hívható – bármikor; 
Szabó Gábor önkormányzati képviselő elő-
zetes telefonon történt egyeztetés alapján 
– a 06-1 369-4205-ös telefonszámon, hét-
köznap 14-től 17 óráig hívható – a megbe-

széltek szerint, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. 
Horváth Imre önkormányzati képviselő 
minden hónap első és második szerdáján 17 
órától – előzetes bejelentkezés alapján a 
06-20 466-8576-os telefonszámon – tart 
fogadóórát az Újpesti Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban 
(1046 Budapest, Bőrfestő u. 5–9.).

ÁPRILISI TEADÉLUTÁN
Szeretettel meghívom soron következő 
teadélutánunkra, ahol a programjainkon 
készült fényképeket is megnézzük, április 
16-án, szerdán 15 órától a Polgár 
Centrumban (IV., Árpád út 66.). 
Találkozásunkig is üdvözlettel:
 Kiss Péter országgyűlési képviselő
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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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Újpesti műsortükör
KIÁLLÍTÁS 
� Pállya Celesztin-emlékkiállítás és 
-pályázatkiállítás a Tavaszi Fesztivál kereté-
ben. Látogatható: április 12-ig. Polgár 
Centrum – Újpest Galéria
� Dr. Yaghi Rida libanoni orvos, festőművész 
kiállítása. Látható: április 24-ig. Ifjúsági Ház
� Várregék – A Maszk Bábszínház bábki-
állítása. Látható: április 30-ig. Karinthy 
Frigyes Művelődési Ház

SZÍNHÁZ
Április 12., szombat
� 19.00: Pozsgai Zsolt–Dózsa László: A 

meglepetés. Zenés játék két felvonásban. 
Az Újpest Színház darabja Ugró Gyuláról, 
Újpest első polgármesteréről. Ady Endre 
Művelődési Ház

CSALÁDI PROGRAM
Április 12., szombat 
� 6.45: Bagoly Klub. Vértes-túra. Előzetes 
jelentkezés a Megyeri Klubban.
� 10.00: Kézművesdélelőtt. Megyeri Klub
� 10.00–11.00: ÁllatgondoZoo szakkör: 
Biogazdálkodás. Rex Állatsziget
� 18.00: Káposztási Ifi Klub – klubdél-
után. Megyeri Klub

Április 15., kedd 
� 9.30–11.00: Babajátszó. Ifjúsági Ház
TÁNCHÁZ
Április 11., péntek
� 20.00: Felnőtt-táncház a Bem 
Néptáncegyüttessel. Zenél a Rojtos 
együttes. Ady Endre Művelődési Ház

Április 12., szombat 
� 17.00–18.00: Szederinda. Aprók tánc-
háza. Zenél a Csobán zenekar. Lóverseny 
téri Közösségi Ház

ZENÉS EST
Április 13., vasárnap 
� 17.00–21.30: Hétvégi randevú. A hatvanas-
hetvenes-nyolcvanas évek zenéjét a Szilver 
zenekar szolgáltatja. Ady Endre Művelődési Ház

Április 17., csütörtök
� 19.00: Zorán-koncert. Ady Endre 
Művelődési Ház

ELŐZETES
� Április 17. és 18., csütörtök, péntek, 
10.00–13.00: Húsvéti ügyeskedő. Karinthy 
Frigyes Művelődési Ház
� Április 18., péntek, 18.00: Pannonhalmi 
Zsuzsa keramikus kiállítása. Polgár 
Centrum – Újpest Galéria
� Április 18., péntek, 19.00: Művészeti 
Kavalkád, 2. alkalom. Keresztutak. 
Találkozások. Életünk részei. A szeretet öt 
nyelve a zenész, a táncos, a képzőművész és 
a színész „megfogalmazásában”. Polgár 
Centrum – Újpest Galéria

Fórum a szelektív hulladékgyűjtésről
Lakossági fórumot tart a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcso-
latban Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Zrt. április 24-én Újpes-
ten, az Ady Endre Művelődési Központban, 18 órai kezdettel.

A fórum témája a házhoz menő gyűjtéssel kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok, az esetleges problémák 
és kérdések megvitatása az újpestiekkel. Mint ismert, tavaly év végén Újpesten a társasházak és a lakóházak 
zöme megkapta a sárga és kék fedelű szelektívhulladék-gyűjtő tartályokat, néhány házba pedig még az egy-
séges házhoz menő rendszer kiépítésének elején megérkeztek a külön színekkel jelölt gyűjtők.
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– A nő minden férfi  számára rejtély. Ez benne a szép.
– Igen, de József Attila soha nem találta meg azt a 

fajta eszményi boldogságot egy nő oldalán, amely-
re mindig is vágyott. Tulajdonképpen ezért nem si-
került az élete.

– Mit keresett a nőkben?
– Anyapótló kapcsolatra törekedett egész életé-

ben, de ezt csak részben kapta meg. Pedig sokan 
szerették őt, mert felfedezték benne a zsenit, amit 
azért nem volt nehéz. Viszont maradéktalanul nem 
felelt meg neki senki.

– Vagy ő nem felelt meg a nőknek. Valamiért egyi-
küknek sem kellett teljesen. Kozmutza Flóra igazából 

Illyés Gyulát szerette, Vágó Márta túl gyermetegnek 
találta, és folytathatnánk a sort. 

– Ez igaz. Sokuk helyzetébe próbáltam belekép-
zelni magam, és valóban nem lehetett könnyű ne-
kik József Attilával. Hároméves volt, amikor az apja 
elhagyta a családot. Az apa minden fi ú számára fon-
tos magatartásminta, és az ő életéből ez hiányzott. 
Gyerekesen próbált imponálni a nőknek, a gyakor-
lati életben nem tudott férfi vá válni. Infantilizmusát 
sokan a szemére is vetették. 

– A könyv akár életrajzi regényként is olvasható, 
csak éppen az asszonyok tükrözik a költő életrajzát.

– Fontos volt számomra, hogy ne csak azt néz-
zük meg, József Attila mit köszönhetett a nőknek, 
hanem hogy ezek a nők miért érezték fontosnak őt, 
mit adtak neki, és egyáltalán, kik voltak ők. Ha őket 
megismerjük, akkor József Attilát és a korát is job-
ban megismerjük.

– Könyve sokszor kendőzetlenül intim.
– Minden ember sorsa tele van intimitásokkal. Ő 

meg olyan típusú alkotó volt, aki mindig mindent 
megmutatott magából.

– Kissé sokkoló, amikor a könyvben az ifjú József 
Attila ébredező szexuális vágyairól ír, amelyeket az 
édesanyja vagy a nővére iránt érzett.

– Őt gyerekkorában csak nők vették körül, és a tes-
tiség alapvető élménye volt mindennap. Ez természe-
tes is egy feminin környezetben. De ezek az élmények 
végigkísérték az életét. A nőkhöz való viszonya volt 
mindig is a legnagyobb problémája. Ezért járt pszi-
choanalízisre is. Felnőtt akart lenni mindenáron, de 
mindig gyerek maradt. A sikertelen analitikus keze-
lésekből is azt a következtetést vonta le, hogy nincs 
számára más, mint a Mama. Csak vele élheti át azt a 
testi-lelki szimbiózist, amelyre vágyott. És ez az egye-
sülés már csak a nemlétben jöhetett létre.  J. M.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
„A nő számomra rejtély” 
című könyve kapcsán a Ki-
rály utcai könyvtár vendége 
lesz április 18-án, pénteken 
17 órakor Valachi Anna. Jó-
zsef Attiláról, irodalomról, 
pszichológiáról Rojkó An-
namária újságíró, szerkesz-
tő beszélget vele. A könyv-
tár várja az érdeklődőket.

Lázár Ervin Általános Isko-
la elsődleges nevelési célként 
határozta meg az olvasóvá 

nevelést. Így született meg a huszon-
négy órás mesemondás ötlete, amely 
március 28-án, pénteken reggel 9-kor 
kezdődött a „lázárosok” és a környező 
óvodások részvételével az iskola tor-
natermében.

– Nagyon szép és jó dolog mesét 
hallgatni, ám azokat, akik késztetést 
éreznek magukban, arra biztatnám, 
hogy ne csak olvassák vagy hallgassák 
a meséket, hanem ha kedvük van, ír-
janak maguk is – mondta el a megnyi-

tón dr. Molnár Szabolcs alpolgármes-
ter (képünkön), és kedvcsinálóként, 
ízelítőként harmadik osztályos kisfi á-
nak két évvel ezelőtti meséiből olva-
sott fel néhányat.

A megnyitó után megkezdődött a 
monstre mesenap. Az iskola torna-
termében berendezett olvasósarok-
ban szombat reggelig egymást követ-
ték a különböző korú mesemondók. 
A rendezvény részeként délután zaj-
lott a kerületi mesemondó verseny, 
amelyen az induló alsós évfolyamok 
diákjai között hirdettek egy-egy nyer-
test. Az elsősöknél Szindekovics Ger-
gő, a Halassy Olivér Német Nyelvet 
Emelt Szinten Oktató Általános Isko-
la, a másodikosok közül Budai-Balogh 
Ervin, a Károlyi István Általános Isko-
la és Gimnázium, a 3. évfolyamon Ja-
kab Béla, az Angol Nyelvet Emelt Szin-
ten Oktató Általános Iskola, míg a 4. 
osztályos mezőnyből Oláh Barnabás, 
a Bene Ferenc Általános Iskola diákja 
nyerte el az első helyezést. G. R.

„A nő számomra rejtély”
József Áronné, József Jolán, Vágó Márta, Szántó Judit, Kozmutza Flóra és még 
sokan mások. Asszonyok József Attila életéből. Őket és rajtuk keresztül a költő 
életét mutatja be Valachi Anna „A nő számomra rejtély” – József Attila asszo-
nyai című könyvében. A szerzővel beszélgettünk a költészet napja alkalmából.

Mesedömping a 
Lázár Ervin-iskolában
Különleges kezdeményezésre vállalkozott a Lázár Er-
vin Általános Iskola csapata. Nemrégiben huszonnégy 
órát szenteltek a mesemondásnak. A gazdag program-
hoz szülők, gyerekek, sőt színművészek, mesemondók is 
csatlakoztak.

A

Valachi Anna újpesti író, irodalomtörténész, 
újságíró, egyetemi magántanár. A József Attila 
Társaság alapítója, társelnöke, a Szépírók Tár-
saságának tagja. 1999-ben Déry Tibor-díjat ka-
pott. Évtizedek óta foglalkozik József Attila éle-
tével és műveivel. Legutóbbi könyve 2013-ban 
jelent meg a Noran Libro Kiadónál „A nő szá-
momra rejtély” – József Attila asszonyai címmel.
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Több értelemben véve is eredmé-
nyesen zárult a Közösség Lámpá-
sai nevű, a Közép-Magyarorszá-
gi régióban, köztük Újpesten zaj-
ló projekt, amelynek már a folyta-
tásán gondolkodnak a szervezők. A 
zárórendezvényen az egyes régiók
mentoraik segítségével összegez-
ték a tapasztalatokat. Eleki Abigél és 
Végh Róbert újpesti mentorok kez-
detről, csapattá válásról, sikerekről, 
további lehetséges közösségépítés-
ről egyaránt szóltak.

A kezdetek, mondhatni, érdekessége, hogy a látás-
sérült Végh Róbert egy véletlen találkozásnak kö-
szönhetően csatlakozott a közösségépítő kezdemé-
nyezéshez. (A mentori tevékenység folytatása egy 

többfordulós kiválasztás, valamint egy ehhez kap-
csolódó képzés elvégzésének eredménye, amelyet 
Abigél és Róbert egyaránt teljesítettek – a szerk.)

Mindketten úgy vélik, a valójában nem csak lá-
tássérülteket felkutató közösségépítésben rendkí-
vül fontos szerepe van a tapasztalatcserének. Abi-
gél szerint a közösségépítés az érintettek elszigetelt-
sége miatt indult nehezen, viszont egyértelmű si-
kerként könyvelhető el, hogy az átlagosan havon-
ta rendezett találkozókra egyre többen jöttek el. A 
csoport sikere, hogy alig húszéves és nyolcvanéves 
látássérült is ellátogatott az Ady Endre Művelődési 
Házban tartott klubdélutánokra.

Róbert szerint a látás hiánya a másság egy formája. 
Szerinte sokan szeretnének segíteni a látássérültek-
nek, de nem tudják, hogyan tehetnék ezt meg. Ezek 

az összejövetelek támpontot adhatnak ahhoz, ho-
gyan kérdezzünk, vagy pedig az érintetteket vezetik 
rá arra, hogyan kérjenek jól segítséget, vagy éppen 
fogadják el azt. Róbert végül, de nem utolsósorban 
azt is vallja, számít, hogy egyenrangú partnerekként 
közelítünk mások felé. A program megvalósításában 
sokat köszönhetnek az önkormányzatnak.

A tervekről szólva a két mentor azt mondta, ter-
veik szerint május 13-án, az esélyegyenlőségi napon 
képviselik a látássérülteket, változatos szemléltető 
programokon keresztül mutatják be, hogy látó tár-
saikhoz hasonlóan mindenre képesek. Másfelől a 
korosztályok fogékonysága miatt óvodákban és is-
kolákban szeretnének szemléletformáló előadáso-
kat tartani, mert az így átadott tudásanyagot a gye-
rekek beépítik az értékrendjükbe. M. Orbán A.

Továbbra is 
közösségben

Hét ország iskolái 
találkoztak 
a Karinthyban
Április 6–9. között a Karinthy Frigyes 
Magyar–Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola adott otthont a 
Comenius nemzetközi projekt kere-
tében a The Castles on the Danube 
– Our Linking Heritage címmel élet-
re hívott együttműködés második 
nemzetközi találkozójának.

avaly szeptemberben új, két tanévre szó-
ló nemzetközi projektben való részvételre 
kapott lehetőséget a Karinthy Frigyes Ma-

gyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. A 
The Castles on the Danube – Our Linking Heritage 
néven futó projekt célja a részt vevő országok tör-
ténelmének, kultúrájának feldolgozása, bemutatá-
sa egy-egy Duna menti városon, az ott lévő várakon 
keresztül. Tavaszig az újpesti diákok a budai vár és 
a visegrádi vár történetével ismerkedtek meg rész-
letesen, amelyről fotókat, rajzokat, leírásokat készí-

tettek, megelevenítve a különböző korokban ott 
zajló életet. 

A nemzetközi projektben összesen hét ország – 
Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, 
Horvátország, Románia, Bulgária – vesz részt. Az 
együttműködés részeként az oktatási intézmények 
diákjai, tanárai nemzetközi találkozókat szerveznek, 
ahol kiállítások, előadások segítségével bemutatják 
egymásnak a megvalósított feladatokat.

A program második nemzetközi találkozóját áp-
rilis 6–9. között a Karinthy Frigyes Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szervezhet-
te meg. A találkozón a diákok bemutatták hazánk 
kulturális örökségeit, s ennek kapcsán egy kiállítás 
is nyílt az iskola aulájában. A vendégek és a házi-

gazdák ezenkívül közös workshopon és várkészítés-
ben vehettek részt különböző technikákkal. A pro-
jekttel összefüggő rendezvényeket kulturális prog-
ramok egészítették ki a fővárosban.

A Comenius-projekt részeként évről évre óvodák és 
iskolák ezrei fognak össze és működnek együtt szer-
te Európában azért, hogy egy általuk közösen kidol-
gozott projektet minél eredményesebben valósítsa-
nak meg. A nemzetközi együttműködésekben az ok-
tatási intézmények diákjai, tanárai folyamatosan tart-
ják a kapcsolatot, közösen dolgoznak a pályázatban 
vállalt feladatok teljesítésén. A mostani, a Karinthy Fri-
gyes Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola harmadik munkája ezen a területen, de részt vet-
tek több környezetvédelmi projektben is.  G.R.

T

Diákok a káposztásmegyeri iskolában

Tapasztalatcsere korhatár nélkül
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Március utolsó hétvégéjén Mis-
kolcra látogattak hazánk legjobb 
veterán birkózói, hogy eldöntsék, 
túl az ifjonckoron ki, illetve kik a 
legerősebbek és a legügyesebbek. 
Természetesen nem hiányozhattak 
a mezőnyből a lila-fehér klub atlé-
tái sem. Kapuvári Gábor vezetésé-
vel sikert sikerre halmoztak, tizen-
egy érmet birkóztak össze, amely-
ből hat aranyéremre sikeredett.

– Nálunk, az UTE birkózószakosz-
tályában nagy hagyománya van az 
öregfi úk birkózásának – mondta Ka-
puvári Gábor szakosztályvezető. – A 
veterán sportolók sokat segítenek a 
felkészülésben, ugyanis nemcsak egy-
mást gyúrják a szőnyegen, hanem a fi -
atalabbakkal is együtt tréningeznek. 
Bizony, van mit tanulni tőlük.

– Hogyan zajlik egy veteránverseny?

– Több korcsoportban mérik össze 
az erejüket a sportolók, a legfi atalab-
bak a harmincöt év felettiek, ötéves 
ugrások vannak, felső korhatár nincs.

– A magyar mezőnyben hol állnak 
az újpesti veterán birkózók?

– Mondhatom, a legjobbak közé 
tartozunk. Ezt bizonyítja a tizenegy 
érmünk, amelyből hat darab a legfé-
nyesebbre sikeredett.

– Több sportágban nemzetközi verse-
nyeket is rendeznek az öregfi úknak. Bir-
kózásban is találkoznak a veteránok?

– Igen, a mi sportágunkban is ren-
deznek például világbajnokságot az idő-
sebb nemzedéknek. Két évvel ezelőtt 
éppen Magyarországon találkoztak a vi-
lág legjobbjai. Idén Szerbia várja a vete-
ránokat. Az újpesti színeket valószínű-
leg a nehézsúlyú Kékes György képviseli 
a világbajnokságon.  (gergely g.)

Horgászverseny

Halimádók 
örömére
Újpest Önkormányzata 
május 10-én, szombaton 
reggel 6 órától ismét hor-
gászversenyt, illetve főző-
versenyt rendez a csömö-
ri horgásztónál. A kondé-
rokban ezúttal csilis bab 
készül. A jelentkezéseket 
április 30-ig várják.

A tavalyi siker után május 10-
én, szombaton idén is a csömöri 
horgásztó ad otthont a hangula-
tos rendezvénynek, ahol hajnali 6 
órától már az álláshelyeket oszt-
ják a tó teljes területén azoknak, 
akik beneveznek az újpesti hor-
gászversenyre. Az újpestiek egyé-
nileg és csapatban is indulhatnak 
az értékes nyereményekért. A ne-

vezési díj fejenként csupán 1500 
Ft, egyéni és csapatos jelentkezés 
esetén is. 

Az elmúlt évben 17 egyéni indu-
ló és 39 csapat indult a viadalon, a 
halfogás pedig megközelítette az 
egy mázsát. A verseny győzteseit 
értékes nyereményekkel, kupákkal, 
horgászfelszerelésekkel jutalmazta 
Újpest Önkormányzata, amire idén 
is számíthatnak a legügyesebbek.

A horgászok mellett a barátokat, 
családtagokat is várják, akik főző-
versenyen mérhetik össze tudásu-
kat. A „menü” ezúttal csilis bab lesz 
azoknak, akik részt vesznek a verse-
nyen. Az időjárás várhatóan hagyo-
mányosan alakul, így szükség lehet 
naptejre, sapkára, napernyőre és 
hideg frissítőkre is. Újpest Önkor-
mányzata a családosokra is gondol, 
a gyerekekkel kilátogatókat játszó-
tér is várja a csömöri tó partján.

A nevezés helye: Újpesti Vá-
rosháza, 1041 Bp., István út 14., I. 
emelet 50., főpénztár. Befi zetési 
időpontok: hétfőn 14–17, szerdán 
10–13 és 14–16, pénteken 9–12 
óra között. Jelentkezési határidő: 
április 30. (szerda). 

A legjobbak 
között végzett
Rangos helyezést szerzett a kop-
penhágai Félmaraton Világbajnok-
ságon az UTE atlétája, Papp Kriszti-
na. Az erős mezőnyben pályafutásá-
nak második legjobb eredményével 
– 1;10:08 óra – a 11. helyen ért cél-
ba. A 89 indulót rajthoz állító mezőny 
élén öt kenyai futónő végzett, a győ-
zelmet Gladys Cherono – 1;07:29 óra 
– szerezte meg. Krisztina a jó helyezé-
sért vívott, kiélezett véghajrá után a 
harmadik legjobb európaiként teljesí-
tette a távot.

– Jó futóidő volt, 10-
14 fok körüli. Végig 
sütött a nap, min-
denkin sokat frissí-
tett – számolt be a ver-
senyről Papp Krisztina. 
– Nagyon gyors volt az eleje, 
3:10 körüli ezreket mentünk, 
én az élboly végén futottam. Később 

a boly kettészakadt, a tíz kilométerem 
32:50 perc volt. Az eleje 32:14-et fu-
tott. Öten diktáltuk együtt a tempót, 
15 km után volt, aki leszakadt, volt, 
aki felzárkózott. Ekkor, mivel az él-
bolyhoz felfutni már nem volt reális, 
az előzetesen megbeszéltek alapján 
helyezésre próbáltam futni. Az utol-
só két kilométer nagyon harcos volt, 
mindenki küzdött az utolsó métere-
kig. A vége is óriási volt, így még soha 
sem hajráztam félmaratonon. Nagyon 
örülök, titkos álmom volt tíz körül vé-
gezni. (ute/gg)

Taroltak a veterán birkózók
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Régiség
� Almási Katalin vásárol magas áron készpénzért 
bútorokat, festményeket, karórát, zsebórát, falió-
rát, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárt, 
könyveket, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsu-
kat, borostyánt, ezüstöt, ékszert, mindenféle régi 
tárgyat. Teljes hagyatékot díjtalan kiszállással hét-
végén is! Tel.: 06-30 308-9148

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, dia-
film, jelvény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, akár 
teljes hagyaték is érdekel. Lomtalanítást vállalok. 
Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-
20 924-4123

Bútor
� Fémvázas, összeszerelhető galéria eladó. Mé-
retek: 300 cm hosszú, 160 cm széles, 210 cm ma-
gas, lépcső 270 cm, alkalmas alvóhelynek, raktár-
nak stb. Ára 200 ezer Ft. Megtekinthető Jofogas.hu, 
érdeklődni: 06-20 335-0900

Vegyes
� Benzinmotoros, MTBGE 45 típusú, jó állapot-
ban lévő fűnyíró gép eladó. Olasz összecsukható, 
jó állapotú babakocsik PEG-PEREGO sport és TOP-
RIDER sport, kedvező áron eladó. Érdeklődni: 06-20 
320-7120

Szolgáltatás
� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás ga-
ranciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-
30 931-7486; www.annauklima.hu

� 2006-ban alakult bt. társasházak kezelését 
vállalja reális áron. Személyes egyeztetésre min-
den érdeklődőt megkeresünk. Teljes körű szol-
gáltatást vállalunk. Tel.: 06-20 377-2155

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

� Ázik a tetője? Hívjon bizalommal! Tetőfe-
dés, bádogosmunka, lapostető-szigetelés, ki-
sebb ácsmunkát is elvállalunk garanciával. Tel.: 
06-70 578-1468

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-
fajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szere-
lést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, har-
monikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, 
karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, IV., Szent István 

tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, 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

Kereskedelmi egyesület
 OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő 
� vendéglős 
� raktáros 

� logisztikai ügyintéző
Tel.: 06-20-951-3357

Tegyen Ön is 
Újpest Közbiztonságáért!
Az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr 

egyesület várja tagjai sorába
azokat akik tenni szeretnének 

lakókörnyezetük, Újpest 
biztonságának javításáért.

Elérhetőségünk: 06-30-621-5878
www.ubpe.hu

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

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistaka-
ró, hűtőmágnes oltási naptárral, 
mappa, illetve pelenkacsomag talál-
ható. A védőnők által átadott cso-
magot örömmel fogadják a kisgyer-
mekes családok. Arra kérjük a büsz-
ke szülőket, nagyszülőket, fény-
képezzék le csemetéjüket újpesti 
bodyban, és a képet küldjék be szer-
kesztőségünkbe. Örömmel tesszük 

közzé 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! 

S

2013. november 21-én 
megszületett Takács 
Dominik! Nagyon szépen 
köszönjük Újpestnek a ba-
bacsomagot! Szülei

2013. október 1-jén meg-
érkezett Zigó Zafi ra Léna. 
Üdvözlettel: Zigó István és 
Zigóné Kocsis Enikő

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Újpestnek a fi gyel-
mességet és a babaköszön-
tő csomagot is. Kisfi unk, 
Mester Zalán Gábor 2013. 
október 19-én született, 
3280 grammal és 53 centi-
méterrel. Szülei

� ABLAKJAVÍTÁS, www.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 20 
éve vállalom igényesen, becsületesen fa- és műanyag 
ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, 
festését, szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díj-
talan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06-70 550-0269

Társasházkezelés
� Társasházkezelést vállalunk, teljes körű ügyintézés-
sel. Folyamatos 24 órás ügyeleti rendszer megoldott. Cé-
günk újpesti székhelyű irodával rendelkezik. Újmegyer 
Kft., tel.: 06-30 965-4845, 06 30-965-4844

Pedikűr
� Szakképzett pedikűrős várja kedves vendége-
it kellemes környezetben, többéves tapasztalattal. 
Gyógypedikűr: tyúkszemkiszedés, benőtt köröm. 
Esztétikai: díszítés, lakkozás, ajándék talpmasszázs. 
Időseket Újpesten külön díjazás nélkül hozom, vi-
szem. Mindezt: 3600 Ft-ért. Tel.: 06-20 265-5732

Masszázs
� Gyógymasszázs az újpesti Halassy Olivér Uszodá-
ban. Nyugdíjasoknak kedvezmény! Pilates gerinctor-
na, izom- és koncentrációfejlesztő torna indul má-
justól, előzetes bejelentkezés alapján, létszámtól 
függően. Hívjon bátran, ne habozzon! Érdeklődés: 
balogh.bettyke@gmail.com, tel.: 06-70 251-7460

Állást kínál
� Mellékhelyiség üzemeltetésére részmunkaidős, nyug-
díjas alkalmazottat keresek azonnali munkakezdéssel, 
tel.: 06-20 427-0758

In gat lan el adó
� Nógrádon gyönyörű panorámás, faházas nyaraló 
3,9 M Ft-ért eladó. A ház szigetelt, és a víz bevezet-
ve. Két éve lett teljesen felújítva és átalakítva, más-
fél szobás a ház. E-mail: tamaskovacs1@chello.hu; 
tel.: 06-30 465-1543

� Újpest József Attila utcai társasházban (zsidó 
templom környékén) 52 m2-es földszinti lakás + 
teremgarázsban gépkocsibeálló eladó. Tel.: 06-30 
951-4679

� IV. kerületben eladó egy 37 m2-es jó állapotú szo-
ba-hallos lakás, vagy elcserélném, egy kisebb családi 
házra mely szintén jó állapotban van. Értékegyezte-
téssel! Tel.: 06-1 369-9781, 06-30 945-7903

� Izzó-lakótelepen 4 szintes házban eladó 53 m2-
es, II. em., konvektoros, olcsó rezsijű, nyugati fek-
vésű erkélyes lakás. I.á.: 12 M Ft, tel.: 06-1 789-2029

� Újpesten a városi házakban eladó 1 szobás, 35 
m2-es alagsori, gázkonvektor-fűtésű lakás, 5,6 M Ft-
ért, érdeklődni: 06-30 949-5651

� Újpest-központhoz közel 38 m2-es, I. emeleti, 1 
szobás, gázkonvektoros lakás eladó. I.á.: 7,1 M Ft, 
tel.: 06-20 204-5805

Ingatlant vesz
� Magánszemély vásárolna 35–53 m2-ig erkélyes 
lakást. Csendes helyen, I–VII. emeletig, 6,5-7 M Ft-
ig Újpesten. Tel.: 06-70 205-1720

Ingatlant cserél
� Bp. IV. kerület Városkapunál jó közlekedéssel, 56 
m2-es öröklakást, utcai 2 szobás téglaépület. Rende-
zett földszinti, pince műhelynek vállalkozásra kiala-
kítható, utcai lejárattal, rendezett környezet. Cse-
rélnék IV–XV. ker. családi házra, házrészre. Ráfize-
tek. Tel.: 06-70 513-4911

Oktatás
� Matematikakorrepetálás Újpesten, Istvántelken, 
példacentrikusan, minden szinten, kedvezményes 
áron úgy, hogy még a matekot is megkedvelheti. 
Tel.: 06-1 360-1657, 06-20 927-0270

Mágus
� Misztikus csillagjeggyel született mágus és mes-
terjós jövendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, sze-
relmi kötés, munka-, üzlet- és sikermágia. Ren-
dezvényekre meghívásokat elfogadok, tel.: 06-70 
214-9230

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

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, bon-
tások megbízható szakembertől. Korrekt áron, minden 
kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, előre egyez-
tetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

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

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

� Villanyszerelési munkákat vállalok. Biztosítéktáblák, 
-kapcsolók, konnektorok, csillárok és tűzhelyek beköté-
se. 25 éve Újpesten. Tel.: 06-20 959-7581

Halálozás
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

Clementis  János 
aranydiplomás testnevelő tanár, 

az „Újpest Gyermekeiért” díj 
kitüntetettje 2014. április elsején 

csendesen elhunyt 78 éves korában.
Clementis János, az Újpesti Sport 
Iskola alapító pedagógusa 42 évi 

munkáját jól jellemzi, hogy atléta- és 
röplabdaedzői tevékenysége során 

olyan közösséget alakított ki, 
amely számos verseny megnyerésével 

Újpest jó hírét öregbítette.
Gyászolják: Szerettei

Viola-nap a Viola Oviban
Nyílt napot tartunk leendő óvodásainknak áp-
rilis 24-én (9.00-től 11.30-ig, délután 15.30-tól 
17 óráig), amelyre minden érdeklődő szülőt és 
gyermekét szeretettel várunk. Ezen a napon a 
gyermekek megismerkedhetnek az óvodával, a 
szülők kérdéseire pedig az óvó nénik és az óvo-
davezető válaszol. Érdeklődni és bejelentkezni 
a 369-9513-as számon és az info@violaovoda.
ujpest.hu e-mail címen lehet.
 Váczi Lajosné óvodavezető, Viola Óvoda
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Szombaton ismét 
Piac-Placc

Piac-Placc a Duna sétányon április 12-
én, szombaton délelőtt! Várjuk a vásá-
rolni, nézelődni vágyókat, az érdekessé-

geket, különlegességeket gyűjtőket!

Húsvéti előkészületek 
ÚJPESTI PIACNAP – MEGÉRI! 

A húsvéti ünnepekre készülve április 15–19-
ig, keddtől szombatig az alábbi akciókkal vár-
juk kedves vásárlóinkat.

A Grocery Kft.-nél, a nagycsarnok 

virágcsarnok felé eső sarkában

Nescafe classic 200g 1299 Ft helyett 1149 Ft
Omnia classic 250g 649 Ft helyett 589 Ft
Tchibo Family 250g 399 Ft helyett 379 Ft
Milka tejcsokoládé 100g 219 Ft helyett 189 Ft
Zoknik 149 Ft/pár helyett 99 Ft/pár
Konyharuha 150 Ft/db helyett 99 Ft/db
Nutella 800g 1499 Ft helyett 1350 Ft
Kinder tojás 20g 219 Ft helyett 195 Ft
Marlenka 800g 2600 Ft helyett 2499 Ft

A Mai Anh Bt.-nél, a nagycsarnokban 

a Százforintos bolt mellett

Milka-mikulás 60g 390 Ft
Witors csokitojás, többféle 500g 990 Ft
Tchibo Family kávé 250g, 3 db vásárlása esetén 999 Ft/3 db
Segafredo Intermezzo kávé 250g 499 Ft
Kinder nyúl 55g 369 Ft

Az Apró Évi Bt.-nél, a nagycsarnokban 

a Lipóti Pékséggel szemben

Kelkáposzta 65 Ft/kg, sárgarépa 99 Ft/kg, burgonya 109 
Ft/kg, cukkini 300 Ft/kg, padlizsán 300 Ft/kg, továbbá a 

hónapos retek és a saláta árából 20 százalék kedvez-
mény.

Az Ego-Hábián Kft.-nél, az Apró Évi Bt. mellett a 

nagycsarnokban: a medvehagyma és a saláta árából 
30 százalék, a hónapos retek árából 20 százalék kedvez-
mény.

Az Er-Si Moon Kft.-nél, a nagycsarnokban a Száz-

forintos bolttal szemben: minden zöldség-gyümölcs 
árából 10 százalék kedvezmény.

Csóka Gyula a Groceryvel szemben a nagycsarnok-

ban a hónapos retek árából 20 százalék, a zöldhagyma 
árából 10 százalék engedményt ad.

Rozvadszky Tibor a Lipóti Pékségnél a Nagycsarnok-

ban a hónapos retek, az újhagyma, a saláta és a kígyó-
uborka árából 10-10 százalék árengedményt ad.

A Ropogós Cseresznye Kkt.-nál a kiscsarnokban: 10-
20-30- százalékos engedmény 6-8 féle áruból (pl. a kalo-
csai festett hímes tojás árából 10 százalék engedmény).

A Lipóti Pékség a nagycsarnok sarkában egész héten 29 
Ft/db kedvezményes áron kínálja a gyermelyi tojást, va-
lamint 20 százalék engedményt ad a hidegkonyhai ter-
mékek – különféle saláták – áraiból.
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Keresse az „Akciós” zászló(ka)t!
Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac – Friss, olcsó, közeli 

Újpesti Élet-képek 2014

Fotópályázat
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó 
Kft. 2014-ben is meghirdeti fotópályázatát 
Újpesti Élet-képek 2014 címmel. A pályázat-
ra amatőr fotósok jelentkezését várják a ki-
írók, életkori megkötöttség nélkül. A pálya-
munkák a fotográfi ai műfajok széles skáláján 
mozoghatnak.

Pályázni három kategóriában lehet. 
I. ÉLETKÉPEK (hírek, események, hétköznap-

ok). A pályázók újpesti híreket, hírértékű esemé-
nyeket örökítsenek meg a fotográfi a eszközeivel, 
amelyek a nagyközönség számára érdekesek lehet-
nek, de eddig nem vagy nem megfelelő mérték-
ben kaphattak publicitást.

II. ÚJPESTI ÚJDONSÁGOK. Újpesten az elmúlt 
évek során számos új intézmény, épület, kereszte-
ződés, út, illetve egyéb beruházás épült fel vagy 
újult meg. Azokat a városi zsáner- vagy egyéb fo-
tókat várják a kiírók, amelyek szemléltetik a vál-
tozásokat. 

III. ÚJPEST TERMÉSZETE. Azokat a képeket 
várják, amelyek Újpest még fellelhető természeti 
értékeit, érintetlen tájait, természetes környezete 

mellett a lakókörnyezetben is fellelhető természe-
tes életformákat is bemutatják.

A pályázatra csak 2013–14 során készült képek-
kel lehet pályázni.

A pályázati anyagok beadása a regisztrációs fo-
lyamat során csatolt, digitális formában lehetsé-
ges. A pályaműveket 2014. június 30-tól várják a 
pályázat kiírói. A pályaműveket szakemberekből 
álló zsűri értékeli, több fordulóban.

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

A legjobb pályaművekből kiállítás nyílik 2014. 
augusztus 28-án, az Újpesti Városnapok prog-
ramsorozatának eseményeként, s ekkor kerül 
sor a díjátadóra is. A részletes pályázati kiírás a 
www.ujpest.hu/fotopalyazat oldalon található.

Fotó: Kovács G
yörgy
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A legkisebbek is elkezdhetik
Indul a főzés

Elégedett bajnokok
Melyik az igazi? Ítészek a szarvasragunál 

Az UTE tornaszakosztályának látványos bemutatója

Pályán a röpis lányok

Győzelem lila-fehér mezben

Szépség, látvány, akrobatika

Újpest ismét 
csúcsot döntött
Újpest Önkormányzata sportnapra és főzőver-
senyre hívott április 5-ére minden kedves város-
lakót a Szilágyi úti stadionba, illetve a Tábor ut-
cai sporttelepre. A sport mellett egy igazi ver-
senyre is hívták a résztvevőket, a vállalkozó szel-
lemű csapatok, a bográcsok bajnokai a legjobb 
szarvasragut próbálták elkészíteni. Nos, nem a 
végső eredmény számított, hanem a részvétel, 
hiszen Újpest ismét csúcsot döntött: közel hat-
van bográcsban rotyogott a fi nom étek. A mo-
zogni vágyók sem tétlenkedtek. Ádáz küzdelem 
folyt a focipályákon, jókedvű játékosok ütötték 
a labdát a röplabdapályákon, gyerekek és felnőt-
tek próbálták ki magukat a különböző ügyessé-
gi versenyeken, gyűjtötték a pontokat, amelye-
ket ajándékokra válthattak be.

Jókedvűen telt a Sportparty, mozogtak, 
sportoltak és főztek az újpestiek, akik bebizo-
nyították, hogy nem véletlenül Újpesté a Leg-
sportosabb Város cím. gg

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