
ÁTADTÁK A TÉRFIGYELŐ RENDSZERT 
Az újpesti rendőrkapitányságon át-
adták a térfi gyelő kamerákat és a 
hozzájuk tartozó vezérlőközpontot. 
Dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest 
rendőrkapitánya kiemelte, a moni-
torokat éjjel-nappal két-két rendőr 
pásztázza, a terepen pedig megfele-
lő reagálóerő is van hozzá.  3. oldal

ÉRKEZIK A SEGÍTSÉG
Több mint egymillió forintot sike-
rült összegyűjteni az Újpesti Káro-
lyi István Általános Iskola és Gim-
názium ukrajnai testvériskolájának 
megsegítésére szervezett segély-
koncerten, március 14-én. A befolyt 
összeget március 26-án adták át a 
fóti Károlyi-kastélyban. 4. oldal

A SZÍNHÁZ ERŐS ESZKÖZ
George és Lennie barátságának tör-
ténetét láthatja a nagyérdemű John 
Steinbeck Egerek és emberek című 
klasszikusában, április 4-én, az Új-
pest Színházban, a Turay Ida Színház 
vendégjátékában. A Lennie szerepét 
játszó Kaszás Gézával beszélgettünk. 
 11. oldal

ÚJPESTEN JÁRT 
A NEMZET SPORTOLÓJA
Magyar Zoltán kétszeres olimpi-
ai bajnok tornászt választották a 
Nemzet Sportolói társaságuk új, 
tizenkettedik tagjának. Az olimpiai 
bajnokkal az Újpesti Közéleti Te-
levízió stúdiójában beszélgettünk. 
 13. oldal
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Kellemes húsvéti
 ünnepeket !
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Az ünnep tiszteletére 
egész „ÚJPEST” húsvéti 
díszbe öltözött.  
 4–5. oldal



Bánatra 
öröm
„A feltámadás ereje. Ez az erő egyko-
ron elindította a világ átalakítását.” – 
olvashatjuk Horváth Zoltán plébános 
gondolatait Húsvétról, ami a keresz-
ténység egyik legfontosabb ünnepe. 
Az újpesti történelmi egyházak lelké-
szei az ünnep mai mondanivalóját fo-
galmazták meg.

Húsvét, tavasz, feltámadás, átalaku-
lás. Útkeresés, belső munka. Az ünnep 
rólunk is szól. A változást elfogadni 
sohasem könnyű. A pozitív és negatív 
változások is terhelik az embert lelki-
leg, egy valami viszont van, ami biz-
tonságot nyújthat. A remény. Az ün-
nep mindig kiváló alkalom arra, hogy 
kizökkentsen a hétköznapokból, és 
hogy egészen másként tekintsünk ma-
gunkra. Megállunk, elgondolkodunk. 
Húsvétkor megerősítjük hitünket. Bí-
zunk magunkban. A tudatos ünnepvá-
rás egy idő után szokássá válik, s a ha-
gyományokon kívül képes új igényeket 
is ébreszteni bennünk. 

„Jézus sírját egy nehéz kő zárta el, 
melyet nem emberi erőlködés tett félre 
az útból. A föltámadás hite ma is képes 
akár sziklákat is megmozgatni, aka-
dályt nem ismer.” – mondja Horváth 
Zoltán plébános, Újpest díszpolgára, 
majd hozzáteszi: „Ha a magad erejében 
bízol, elkerülhetetlen a bukás.”

Mészáros Kornél babtista lelkész a 
remény fogalmát helyezte központba: 
„Húsvét ünnepe a csodáról szól, hogy a 
halál csak egy állomása az életnek. Ki-
tárult előttünk a reménység kapuja, és 
Jézus Krisztus utat nyitott az Atyához 
minden benne hívő számára.”

Loránt Gábor református lelkész 
megfogalmazásában „A húsvét: bánat-
ra öröm. (…) Harmadnapon a bánat 
mégis örömre fordult: Jézus él, feltá-
madott!”

Solymár Péter evangélikus lelkész 
szerint pedig „az élet színei megjelen-
nek a vászon szövetén, az élet súlya 
teherként nehezedik lelkünkre, az élet 
minősége azonban a húsvéti csoda 
örömforrása. Ez a minőség  garancia 
arra, hogy nem kell reménytelenül a 
hiábavalóságnak élni, hanem van bizo-
dalmunk a létezés valódiságában.”

Az Útkereső Nordic Walking Egye-
sület sétáin is lehetőség nyílik a belső 
munkára. A rendszeres gyaloglás kicse-
réli a gondolatokat. Ebben a sportban 
a természet adja a pluszt, nem a telje-
sítmény. És hogy megtaláld az utad. Itt 
a tavasz, kipróbálhatjuk az erdei gya-
loglást a Farkas-erdőben!

Minél hamarabb rátalál az ember 
önmagára, annál előbb tud segíte-
ni másokon. Kaszás Géza fogyatékos 
embert játszik az Egerek és emberek-
ben. „Ha a nézők az előadásunk után 
csak egy kicsit is belegondolnak a 
fogyatékkal élő emberek helyzetébe, 
már megérte.” – mondja a színész az 
interjúban.

 VG
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Március utolsó hétvégéjén több mint húsz-
ezer újpesti nyugdíjas vehette át Újpest Ön-
kormányzatának fi gyelmességét, a tartós- 
élelmiszer-csomagot. 

EGY KÉP – EGY MONDAT

Április 15-től kizárólag ÚjpestKártyával ve-
hetőek igénybe az önkormányzat intézmé-
nyeiben az újpestieknek biztosított kedvez-
mények. Aki már igényelte kártyáját, de még 
nem vette át, mihamarabb tegye meg, hogy 
használhassa a kedvezményt! Akinek pe-
dig még nincs ÚjpestKártyája, interneten 
(www.ujpestkartya.hu) és a kártyairodában is 
igényelhet a 1042 Budapest, Szent István tér 6. 
szám alatt.

Újpesti kedvezmények 
csak ÚjpestKártyával
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Átadták 
a térfi gyelő 
rendszert
Átadták a térfi gyelő kamerákat, és az 
azokat fi gyelő vezérlőközpontot az 
újpesti rendőrkapitányságon, március 
31-én. A közbiztonság javítása érde-
kében negyven kamera állt üzembe, 
hatékonyságuk már a próbaidő alatt 
megmutatkozott. Hamarosan mind 
az ötvenöt működésbe lép, de maga 
a hálózat tovább bővíthető, és akár 
más kerületekével is összehangolható.

Dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest rendőrkapitánya 
kiemelte: a kameraközpont monitorjait éjjel-nap-
pal két-két rendőr fi gyeli, a közterületeken pedig a 
megfelelő rendőri reagáló erő is biztosítva van. Hoz-
zátette, a kamerák háromszázhatvan fokos szögben 
látnak, és a minőségük alkalmassá teszi a rendszert 
gépjármű rendszámok leolvasására is.

A rendőrkapitány szerint ezek a térfi gyelők sza-
vatolni tudják, hogy a szubjektív biztonságérzet 
fogalma ne csupán frázis legyen, hanem tény-
legesen megvalósuljon. Ez nekik, rendőröknek 
felelősség és lehetőség, az újpesti egyenruhások 
pedig mindent megtesznek, hogy ennek eleget 
tegyenek.

Az átadón Wintermantel Zsolt polgármester, 
valamint Ozsváth Kálmán, Hladony Sándor és 
Renge Zsolt önkormányzati képviselők is részt 
vettek, ugyanis az ő körzeteikben is működ-
nek térfi gyelők.

Wintermantel Zsolt elmondta, hogy 
az önkormányzat saját beruházás-
ban valósította meg a rendszer ki-
építését, amelyet a rendőrséggel 
együttműködve üzemeltet, ezen 
felül további pénzbeli támogatással 
segíti a kapitányságot, a járőrözés 
megszervezésében.

A polgármester rámutatott arra, 
hogy az újpesti kapitányság teljesítményét 
statisztikák igazolják. Ezekhez az eredmé-
nyekhez szerinte az itteni egyenruhások elkö-
telezettsége is nagyban hozzájárul. Újpest tá-
mogatja ezt a munkát, és ezért is vágott bele 
egy új, modern kamerarendszer fejlesztésébe, 
hiszen a városvezetés kiemelten fontos célja a 

közbiztonság megteremtése, az újpestiek bizton-
ságérzetének növelése. 

Bucsek Gábor dandártábornok, Budapest rend-
őrfőkapitánya úgy fogalmazott, a térfi gyelők meg-
léte már csak a darabszámuk miatt is komoly bűn-
megelőzési hatással bír. Elmondta, hogy az ideális 
állapot az lenne, ha minden kerület rendelkezne 
térfi gyelő kamera rendszerrel, és ezek a rendszerek 
egymáshoz kapcsolódva még inkább segítenék a 
bűnüldöző szervek kommunikációját. 

TÖBB MINT KAMERARENDSZER
A térfi gyelőket működtető távközlési rend-
szer ötvenöt kamerát szolgál ki, de ezek száma 
hetvenkettőre bővíthető. Az elektronikus sze-
mek éjjel, rossz fényviszonyok között is töké-
letes képet adnak. A kamerák nagyfelbontású 
képet szolgáltatnak, amelyek lehetővé teszik 
gépjárművek rendszámának leolvasását, bűn-

elkövetők azonosítását. A térfi gyelőket 
hangszórókkal is kiegészítették, ezeken 
a helyszín közelében tartózkodó rend-
őröknek lehet utasítást adni, de a vezér-

lőben ülő rendőr akár az állampolgárt is 
fi gyelmeztetheti, megelőzendő az esetleges 
szabálysértés elkövetését. A kamerahálózat 
alkalmassá tehető ingyenes Wi-Fi szolgáltatás 
biztosítására is. Ezt a szolgáltatást nagyobb 
forgalmú csomópontokban, parkokban ter-

vezik a közeljövőben.

KAMERÁK VÁROSSZERTE
A most átadott kamerahely-

színek a rendőrséggel együtt-
működésben kerültek kiválasztásra. 

Kamerák kerültek városunk kiemelt cso-
mópontjaiba: Újpest-Központ aluljáró-
ba, lakótelepek parkolóiba, pl. Szigeti 
József utca, Virág, Erzsébet, Berda Jó-
zsef utca, Pozsonyi utca, valamint Ká-

posztásmegyeren a Külső-Szilágyi út men-
ti parkolókba. Hamarosan további kamerák 

vigyáznak majd a közterületek rendjére, a most 
felújítás alatt álló Rózsavirág téren, Kordován 
téren és a Nádasdy Kálmán utcában.

MÁR EREDMÉNYES
Alig állították üzembe az első negyven kame-
rát, már három esetben elengedhetetlennek 
bizonyultak. Ebből egyszer egy álbejelentést si-
került leleplezni (a bejelentő mégsem hagyta el 
az értékeit), másik esetben pedig egy, a másikra 
terhelően nyilatkozó autóst szembesítettek ál-
lításával (ugyanis nem a másik volt a szabályta-
lan). A harmadik esetben pedig azt leplezték le, 
amikor egy idős nőtől csaltak ki pénzt.  
 M. ORBÁN ANDRÁS

Terdik Tamás, Bucsek Gábor és Wintermantel Zsolt

Akár rendszámleolvasásra is alkalmas
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Több mint egymillió forintot sike-
rült összegyűjteni az Újpesti Káro-
lyi István Általános Iskola és Gim-
názium ukrajnai testvériskolájának 
megsegítésére szervezett segély-
koncerten, március 14-én. 

A befolyt összeget március 26-án adták át a fóti 
Károlyi-kastélyban Sebi Attilának, a kárpátaljai 
Sárosoroszi Általános Iskola igazgatójának.

– Nagyon jó volt látni, hogy mennyien eljöt-
tek a koncertre és mennyien akartak segíteni – 
mondja Ozsváth Kálmán önkormányzati képvi-

selő, a koncert egyik szervezője. – Az újpestiekre 
jellemző, méltán híres összefogás most is meg-
hozta a gyümölcsét. 

A családias hangulatú átadón részt vett 
Hirmann László, a Károlyi iskola igazgatója, Ossó 

Lilian, az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, Szöllőssy 
Marianne, a Fóti Károlyiak Alapítvány elnöke és 
természetesen gróf Károlyi László is. 
 Kép és szöveg: D.V. 

MÉSZÁROS KORNÉL 
baptista lelkész
Az elmúlás, a halál valami-
nek a végét jelenti. Álta-
lános emberi fogalmaink 
szerint ez visszafordíthatat-
lan folyamat. A gyászban 

sokszor a reménytelenség fájdalma kiált fel, mert 
valaminek vége.

Húsvét ünnepe a csodáról szól, hogy a halál 
csak egy állomása az életnek. Kitárult előttünk a 
reménység kapuja, és Jézus Krisztus utat nyitott 
az Atyához minden benne hívő számára. Annyian 
élnek ma is a reménytelenség megkeseredett bor-
zalmában. Amikor nincs tovább, nincs cél, nincs 
értelme semminek.

Az ünnepi hírnök örömöt hirdetett az első hús-
vétkor, hogy „Nincs itt, mert feltámadt!”. Bárcsak ez 
a boldog hír végigsöpörne köztünk is, és elindulva, 
találkoznánk Jézussal, aki a feltámadás és az élet, és 
meghallanánk köszöntését: „Békesség néktek!” Ál-
dott húsvéti ünnepet!

LORÁNT GÁBOR 
református lelkész
A húsvét: bánatra öröm. 
A tanítványok (és a Jézust 
követő asszonyok) leg-
nagyobb kétségbeesésére 
Mesterüket nagypénteken 

keresztre feszítették. Harmadnapon a bánat mégis 
örömre fordult: Jézus él, feltámadott!

A húsvét: bűnre bűnbocsánat. Ahogyan szép, kö-
zépkori énekünk megfogalmazza ezt: „Ha ő fel nem 
támad, Nincs többé bűnbocsánat, De él, ezért szent 
nevét, Zengjük ő dicséretét, Alleluja!”. A bűnbocsá-
nathoz tehát nemcsak a keresztre, hanem az üres 
sírra is szükségünk van.

A húsvét: halálra élet. Nemcsak Jézus támadt fel 
kereszthalála után, hanem mi is új életre támadha-
tunk: ha (Isten kegyelmes munkája nyomán) befo-
gadjuk szívünkbe az értünk meghalt és feltámadt 
Jézust – mint Megváltónkat és Urunkat. S egyszer, 
majd az idők végén, testileg is feltámadunk. Ez a mi 
személyes húsvétunk.

SOLYMÁR PÉTER 
evangélikus lelkész
Az élet hangulata sokféle-
képpen megfogalmazható. 
Az élet dallama rengeteg 
hangon szól, az élet színei 
megjelennek a vászon szö-

vetén, az élet súlya teherként nehezedik lelkünkre, 
az élet minősége azonban a húsvéti csoda öröm-
forrása. Ez a minőség  garancia arra, hogy nem kell 
reménytelenül a hiábavalóságnak élni, hanem van 
bizodalmunk a létezés valódiságában. Jézus fel-
támadása így válhat ma is az élet és a békesség 

diadalává. Élet és Halál Nagypéntek és a Húsvét 
üzenete. Ez a titok ma is hozzánk szól, ünneppé 
azonban csak akkor formálódhat lelkünkben, ha 
tiszteletet adunk a szentségnek. Kiemeljük a hét-
köznapok és a szórakozás forgatagából, és Isten 
oltárára, Jézus szavának az ígéretébe helyezzük. 
„Békesség néktek” – mondja a feltámadott Krisz-
tus a tanítványoknak, és ez az üzenet szólít meg 
bennünket is ma, hogy húsvéti ünnepünk, létezé-
sünk békéjévé, az élet minőségévé váljon.

HORVÁTH ZOLTÁN
plébános, Újpest díszpolgára
A feltámadás ereje. Ez az 
erő egykoron elindította a 
világ átalakítását. A tanúk 
életüket is odaadták a meg-
tapasztalt hitért és örö-

mért, ezért hitelük volt. Jézus sírját egy nehéz kő 
zárta el, melyet nem emberi erőlködés tett félre az 
útból. A föltámadás hite ma is képes akár sziklákat 
is megmozgatni, akadályt nem ismer.

Ha tiszta szíved vágya, lelkiismereted a jó felé ve-
zet, akkor ne riadj vissza, hogy kő zárja el az utadat. 
Lehet sok meg nem értés, kísértés, rossz külső kö-
rülmények. Lehet belső bizonytalanság, megtapasz-
talt bukás és kudarc. De akkor is csak indulj el a hit 
útján, és közben meg fogod tapasztalni, hogy egy 
láthatatlan hatalmas segítő jár előtted. Ne vona-
kodj, ne riadj vissza, ha olyan kő zárja el, aminek az 
elmozdítására egyedül nem volnál képes: menj csak 
tovább, és mire odaérsz, Isten már elhengeríti az 
utadból! Ha a magad erejében bízol, elkerülhetetlen 
a bukás. Ha Jézus hatalmának a túláradó erejére szá-
mítasz, akkor a te számodra is mindig van győzelem 
a feltámadt Krisztusban! Összeállította: MOA

Célegyenesben 
a segítség

Húsvét ma
A Húsvét a kereszténység egyik leg-
fontosabb ünnepe. Krisztus kereszt-
halála és harmadnapi feltámadása 
máig fontos üzenetet hordoz. Az 
ünnep mai mondandóját az újpesti 
történelmi egyházak papjai és lelké-
szei fogalmazták meg.

Ozsváth Kálmán, Sebi Attila 
és Szöllőssy Marianne
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A húsvéti ünnepeket sokszor nagy csa-
ládi körben töltjük. Ilyenkor is készíthe-
tünk tartalmas, egészséges ételeket. 

VÁLASZTHATUNK EBÉDHEZ:
–  zöldséges levest, aminek az alapja lehet 

zöldbab, zeller, zöldborsó, gomba, és a 
levesbetét tönkölyliszttel készült szója-
tofus galuska. 

–  tejfölös levest, például kukorica, cukki-
ni, lencse, sárgaborsó, szárazbab, vagy 
gyümölcs alapanyagokból, amiket akár 
krémlevesnek is elkészíthetünk.

Feltétek: Készíthetjük csirkemell, sertés-
karaj, pulykamell, marha hátszín húsból. 

A vékony szeleteket besózzuk, kiolajozott 
tepsibe helyezzük. Erre egy kanálnyi párolt 
gombát teszünk, majd vékonyra szeletelt 
füstölt sonkát (amit vettünk: tarja, csülök, 
sonka). A sonkára ízlésünknek megfelelő 
főtt zöldséget rakunk: karfi ol, brokkoli, 
padlizsán, sütőtök, cukkini. Ezeket szele-
tenként is változatosan tehetjük. Minden 

szeletet lapka sajttal borítunk. Megsütjük, 
amíg szépen megpirul a ráolvadt sajt is.

Köretek: oregánós barnarizs, vadrizs, 
zöldséges rizs, petrezselymes burgonya, 
parajos sült burgonya, savanyú káposztás 
burgonya, medvehagymás sült burgonya, 
rozmaringos kukoricás tarhonya, párolt 
vegyes köret, céklás burgonyapüré, hagy-
más sütőtökpüré. Készíthetünk mártáso-
kat is még: sóska-, fokhagyma-, uborka-, 
torma-, paradicsommártás.

Saláták: fejes saláta zöldhagymával, sár-
garépa-, kápia paprikasaláta, uborka-cuk-
kini saláta, vörös és fehérkáposzta saláta, 
jégsaláta kaliforniai paprikával. Céklasalá-
ta, csalamádé, savanyú káposzta, zelleres 
burgonyasaláta.

Különleges saláták: paradicsomos bab-
saláta, kukoricasaláta, svéd gombasaláta, 
majonézes padlizsán-, borsó-, burgonya-, 
zöldbab-, póréhagyma-, kukoricasaláta, 
franciasaláta, sajtsaláta.

Jó étvágyat!
 LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

Húsvéti 
fi nomságok

Újpesti 
tavaszváró
Bár az igazi tavasz még várat 
magára, a telet már elbúcsúz-
tattuk. Sonka, tojás, torma, ka-
lács, és az elmaradhatatlan hús-
véti kölnik időszaka jön most. 

Újpesti iskolások 
a Szent István téren 
kiszebábégetéssel 

búcsúztatták a telet

A gyerekek az Ifjúsági 
Ház egész napos kéz-
műves-foglalkozásán 
készültek a Húsvétra 
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Tízesvillamos – különjárat 

Kérdés, 
felelet 
Közeledik a tanév vége, sű-
rűsödik a számonkérés az 
iskolákban. Mi, a hatvanas 
évek elején még feleltünk! 
Nem digitálisan, agyon-
elektronizálva, hanem szó-
ban, mondatokban, a ta-
nári asztal mellett, a tábla 
előtt. Egyesével vagy cso-
portosan. 

A dolog úgy kezdődött, hogy a Tan-
erő belelapozott a naplóba, megnéz-
ni, kinek kevés a jegye, kinek kellene 
felelni? (Bacsa nem lapozott! Kis szür-
ke noteszt használt, ami tartalmazta 
minden osztály minden tanulójának 
minden fi zika jegyét.)

A felelésre hívottak rebegtek egy 
halk, vagy kivágtak egy határozott 
igent, aztán elindultak a tábla felé. A 
határozatlanok ellenőrzőjüket hosz-
szasan keresgélték, majd a tanári 
asztal sarkára óvatos precizitással he-
lyezték. Még meg is igazították, hogy 
pontosan illeszkedjen a többiekére. 

Aki biztos volt a dolgában, felpat-
tant, és már ott volt a tábla előtt, egy 
„tessék kérdezni, essünk túl rajta” mo-
sollyal várva a megszólítást. A határo-
zott lazán maga mellett lógatta karja-
it, a határozatlan hátul összekulcsolta 
kezét, mintha a hóhért várná.

A felelet, ha azonnal és hangosan 
kezdődött, 4-esnél már nem lehetett 
rosszabb. Ha torokköszörüléssel, ak-

kor legfeljebb 3-as, ha csenddel, akkor 
baj volt, csak kisegítő kérdésekkel és 
jóindulattal lehetett kihozni belő-
le egy 2-est. Egyébként talpas egyes, 
fedeles egyes vagy jeles FA! E foko-
zatokat Seregély honosította meg a 
Könyvesben a német nyelvtudás visz-
szakérdezése során. 

Nálunk igazán egy feleletet jegyzett 
a halhatatlanság.

A fi lozofálgatásra, lelkizésre hajla-
mos Laci, az eset megesésekor hetek 
óta válságban volt. Ezt többek között 
azzal tette érzékelhetővé, hogy nem 
válaszolt a kérdésekre, csak nézett ki 
az ablakon. Gyűltek az egyesei, aztán 
elérkezett a pillanat, amikor a tör-
ténelemtanárunk, a tőlünk minden 
osztály által irigyelt osztályfőnöknőnk 
megállapította, hogy Laci már bukás-
ra áll, az év vége pedig közeledik. Laci 
Újpest egyik legpatinásabb polgári 
családjából származott, a tanárnő úgy 
gondolta: ne bukjon meg, segíteni 
kell rajta! Négyszemközt megmondta 
neki, mikor fog bukás ellen felelni, és 
melyik három tétel valamelyike lesz 
a feladvány. Laci a sorsdöntő órán, a 
hívó szóra kiment a tábla elé, majd 
tekintete messzire indult az ablakon 

át, el a kézilabdapálya fölött, a budai 
hegyek felé. 

A tanárnő a terem hátsó falánál 
állt, majd „Lacikám akkor” indítással 
megnevezte a témák egyikét, de Laci 
csenddel válaszolt. Talán kezdjed el! 

Laciból áradt a némaság! Addigra 
megszámolta az Aradi utca fáin a le-
veleket, de nem szólalt meg. A velünk 
kicsit mindig kivételező és nagyon 
megértő tanárnőnk ekkor halvány 
szigorra váltott: Laci! Készültél? 

– Nem – hangzott a drámai válasz. 
– Akkor miért nem ezzel kezdted? 

– így a kontra. A válasz tömény fi lo-
zófi a.

– Mert nem ezt tetszett kérdezni! 
 RÉTI JÁNOS                   

Tájékoztató
A Semsey park vadiúj sportpályájá-
nak burkolata, illetve a pingpong-
asztalok körüli burkolat április 13-
30. között készül el. Ez idő alatt a 
pályát és az aszfaltos részt nem lehet 
majd használni, a munkaterületet 
körbekerítéssel védik. 

Nagy Ho-Ho-Ho 
Horgászok, fi gyelem!
Ha tavasz, akkor horgászverseny! Május 9-én újra a 
Csömöri tó partján találkozhatnak az újpestiek, hogy 
egy egész napos versenyen mérettessék meg magukat. 

Azok se csüggedjenek, akik a horgászatért nem rajon-
ganak, a bográcsokban paprikás krumpli rotyog majd. 
De vajon kié a legjobb? Erről is a zsűri dönt! A (reméljük) 
napsütötte tó partján reggel hat órától lehet elfoglalni 
az álláshelyeket, hogy délutánig horogra akadjon a leg-
nagyobb összsúlyú fogás, és a különdíjért a legnagyobb 
súlyú hal. A verseny győzteseit értékes nyereményekkel, 
kupákkal, horgászfelszerelésekkel jutalmazza Újpest 
Önkormányzata. A versenyzők egyénileg és csapatban is 
indulhatnak. A nevezési díj mindkét esetben fejenként 

2200 Ft. „Apa horgászik, anya főz, de mi lesz velünk?” 
– kérdezheti jogosan a legkisebb korosztály.  Nos, gyere-
kek, nektek is van egy jó hírünk, az előző évekhez hason-
lóan idén is tóparti játszótér vár mindenkit. 

A nevezés helye: Újpesti Városháza, 1041 Bp., István 
út 14., I. emelet 50., főpénztár. Befi zetési időpontok: hét-
főn 14-17, szerdán 10-13, és 14-16, pénteken 9-12 óra 
között. Jelentkezési határidő: április 30. (csütörtök).
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Januárban indítottuk Újpesti séta című rovatunkat, amelyben 
arra vállalkoztunk, hogy hétköznapi sétáinkat nem minden-
napivá tesszük: a megszokott útvonalakról letérve jobban 
megismerjük Újpestet. Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tart-
sanak velünk. Sőt! Ha kedvük van, adjanak ötletet, merre tart-
son a következő, közös sétánk…

Erdei séta
Mostani sétánk tempósra sikerült. Szed-
tem a lábam rendesen, hogy felvegyem 
a ritmust az Útkereső Nordic Walking 
Egyesület tagjaival az újpesti Farkas-er-
dőben. Könnyebb lett volna, ha nekem is 
van olyan karbon és üvegszál keveréké-
ből készült speciális botom, amit ehhez a 
sportághoz használnak, de azért sikerült 
tartani a tempót. Egy pár percig. 

Összeszokott csapat, nehéz lenne az első 
alkalommal végigjárni velük a köröket, 
nyugtattam magam. Aztán megtudtam, 
hogy van itt olyan, aki másodjára meg tud-
ta csinálni, sőt a legidősebb sporttársuk 81 
éves. Ő három hónapja kezdte a gyaloglást, 
neurológiai javaslatra, és gond nélkül végig-
megy a kijelölt körön, az elejétől a végéig. 
Kívülről nem tűnik nehéznek a feladat, sőt 
kifejezetten üdítő látvány, ahogy a Farkas-
erdő Nádasdy Kálmán utca felőli tisztása 
megtelik a sok színes kabáttal. Neondzse-
kik, fejpántok, és vidám arcok melegítenek 
be keddenként kilenc órától, csütörtökön 
és szombaton pedig délután négytől hatig 

tartják az edzéseket. A társaság fénypont-
ja Török Lili, aki az edzőjük és az egyesület 
vezetője. Igazi színfolt az erdőben. Hat éve 
gyalogolnak csoportosan a kezükre erősített 
speciális bot segítségével, ami kíméli az ízü-
leteket és megkönnyíti a mozgást. Harminc-
öten vannak, többen fogyni szeretnének, 
vagy egészségmegőrzés céljából jönnek, a 
lényeg a közösségépítés. „Van kismamánk a 
hasára erősített gyerekkel, akinek itt van a 
nagymamája és a dédije is” – meséli Török 
Lili hatalmas lelkesedéssel, miközben befut 
két dinamikus férfi  egy másik erdei útról. Jól 
esik rájuk nézni, csodálom a lendületet, ve-
lük biztosan nem futnék versenyt. „Nem kell 
mindenkinek versenyezni!” – nyugtat meg 
Lili, és hozzáteszi, itt mindenki a saját tem-
pójában halad, de azért nem áll távol tőlük a 
versenyszellem, rengeteg teljesítménytúrán 
és megmérettetésen indultak már. 

Ebben a sportban mégis a természet adja a 
pluszt, nem a teljesítmény. És hogy megtaláld 
az utad. A rendszeres gyaloglás kicseréli a gon-
dolatokat. El is hiszem, kedvet is kaptam. V. G.

Útkereső Nordic Walking Egyesület
utkeresonordicwalking.hu

Ú J P E S T I  S É T A







H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételekről

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében 
az óvoda a gyermek három éves korától a tankötele-
zettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés 
a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éle-
tet magában foglaló foglalkozások keretében folyik a 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban ren-
delet) 12. §-a alapján.

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a 
gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az 
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózko-
dási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető. /Nkt. 8. § (1) bek./.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármi-
kor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása 
az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek 
száma lehetővé teszi – folyamatosan történik. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású in-
tézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és 
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyer-
mek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév be-
töltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, ké-
pességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
/Nkt. 8.§ (2) bek./

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogsza-
bály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkor-
mányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai ne-
velésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a be-
iratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon 
belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszony-
ban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakö-
telezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt. /rendelet 20. § (2) bek./

MIT KELL TUDNI AZ ÓVODAI FELVÉTELEKRŐL?
–  Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik /

Nkt. 49. § (1) bek./.
–  A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdek-

lődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meg-
győződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel sza-
badon választhat óvodát /Nkt. 72. §. (2) bek./.

–  Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely sze-
rinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormány-
zati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. /
rendelet 20.§ (2) bek./

–  A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonat-
kozó igényt is be kell jelenteni.

–  A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges 
kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha 
a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíró-
ság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha 
a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság 
e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beíratás időpontja: 2015. május 4–8.

–  A beíratáskor be kell mutatni a gyermekének személy-
azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát /rendelet 20. § (3) bek./, 
nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál 
a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen 
tartózkodik a gyermek Magyarország területén /Nkt. 92. 
§ (1)-(2) bek./.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 
amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. 
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az 
óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot 
tesz a felvételre.  /Nkt. 49. § (2) bek./
–  Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálá-

sáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezés-
re vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 
2015. június 8-ig.

Az első óvodai foglalkozási nap a nevelési év első napja:
2015. szeptember 1. (kedd)

Újpest, 2015. március
 DR. MOLNÁR SZABOLCS alpolgármester

A HIRDETMÉNY TELJES EGÉSZÉBEN LETÖLTHETŐ:  
www.ujpest.hu/dokumentumok/
4635_hirdetmeny_hirdetmeny.pdf
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A HALLÁS NEMJÁTÉK
EZT LÁTTA 
A TV-BEN

Amplifon Hallásközpont
Budapest IV., Szent István tér 5.
amplifon.hu

Ingyenes hallásszűrést szervezünk és hallókészülék
kipróbálási lehetőséget biztosítunk újpesti lakosok 
számára 2015. március 30-tól április 17-ig
az Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez 
hívja a 06-1 951-7622-es telefonszámot.

F E L H Í V Á S

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 7/2012. (II28.) számú rendelete alap-
ján ebben az évben is sor kerül Újpest Egészségéért 
Díj adományázására.

A díj annak a személynek adományozható, aki az egészségügyi vagy szociális te-
rületen az újpesti lakosok egészségéért, jólétéért végzett magas színvonalú, kiemel-
kedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest 
egészségügyének, szociális ellátásának fejlesztéséhez.

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

egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi önkormányzatoktól, 
•  az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi ré-

szesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől,
•   korábban elismerésben részesített személyektől,
•  Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek veze-

tőitől,
• egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségektől
• legalább tíz magánszemélytől együttesen.

Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság véleményének 
kikérését követően a Képviselő-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani 2015. 
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 Hi-
vatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp. IV. ker. István út 15.), ahol a Díj odaítélését 
szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.

Budapest, 2015. március 30.                                 NAGY ISTVÁN alpolgármester 
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Bodonyi Ferenc kiállítása az Újpest Galériában
Bodonyi Ferenc munkái játékot rejtenek. Rajong a gyerekekért, rengeteget 
merít belőlük. Az érdekes fi gurák, alakok, a valóság és a képzelet története-
ket ábrázolnak, de nem csak a gyerekek világából. Művészetét a természet 
és az egész emberi élet szeretete jellemzi. A kiváló újpesti tanár és ismert 
festőművész kiállítása április 3-tól 25-ig lesz látható az Újpesti Kulturális Köz-
pontban. Aki szeretne Bodonyi Ferenccel személyesen találkozni, elsőként 
megnézni a képeket és részt venni a kiállítás ünnepi megnyitóján, az április 
3-án 18 órakor látogasson el az Újpest Galériába! A kiállítást Szunyoghy And-
rás grafi kusművész nyitja meg. Szeretettel várnak minden kedves látogatót!

„Más-kép”
Április 2-án, 18 órától Koó Éva Lídia festőművész kiállítását tekinthetik meg 
az érdeklődők az Újpest Galériában. A Más-kép című kiállítást Székács Zol-
tán festőművész nyitja meg, akinek művészete a mai napig nagy hatással van 
Koó Éva Lídia munkáira, formálja, alakítja festészetét. A művész az absztrakt 
festészethez, azon belül a kubista irányzathoz vonzódik, folyamatosan képzi 
magát, kiváló mesterek irányítása alatt. Az orvosból lett festőművész kiállí-
tása április 25-ig lesz látogatható. Érdemes megnézni ezt a különleges világot 
az Újpesti Kulturális Központ Újpest Galériájában!

Rendezte: Thomas Cailley. Írta: Thomas 
Cailley, Claude Le Pape. Kép: David Cailley.  
Szereplők: Adele Haenel, Kévin Azais. 98 perc. 
Bemutató: március 19.

„A küzdők a mindent elsöprő 
tiniszerelem krónikája” – állítja a 
hivatalos szinopszis, és nincs igaza. 
Vagy nem úgy van igaza, ahogy elsőre 
gondolnánk. A fülledt nyári hangulat 
megvan, a tűz és víz személyiségű fi ú 
és lány páros is adott, ahogy a külö-
nös, sorsszerű első találkozás is. Ha 
hollywoodi fi lmről lenne szó, az első 
öt perc alapján ki is lehetne mate-
kozni a folytatást, egészen az émelyí-
tő happy endig. A küzdők azonban 
francia produkció, és kellően franci-
ás is, de még bőven az egészségügyi 
határértéken innen. Az alapfelállás 
minden, csak nem szokványos: ebben 
a történetben a fi ú a passzív, sodródó 
fél, és a lány a maszkulinabb, az érzel-
mei kifejezésére képtelen ösztönlény. 

Arnaud élete látszólag sínen, várja 
a családi kertépítő-vállalkozás, még-

sem tudja igazán, mit kezdjen ma-
gával. Vele ellentétben Madeleine-
nek határozott tervei vannak: biztos 
benne, hogy közeleg a világvége, 
ezért keményen trenírozza magát a 
túlélésre. Sikerül bekerülnie egy nyári 
katonai kiképzőtáborba, ahová, jobb 
ötlet híján, Arnaud is követi őt. A tá-
borban aztán kiderül, hogy a merev 
szabályok nem ízlenek a vadóc lány-
nak, a fi ú ellenben egyre feljebb lép a 
ranglétrán. A páros végül az erdőben 
találja magát, édes kettesben, ahol 
mellesleg élőben tesztelhetik túlélő-
képességeiket. Itt jöhetne a „mindet 
elsöprő szerelem”, de helyette egy 
csendes és megérdemelt egymásra 
találást kapunk, és némi tanulságot 
zsák és folt viszonyáról, felnövésről, 
emberi természetről, és úgy általában 
az útkeresés fájdalmas örömeiről. 
A küzdőkben mindenki magára is-
merhet, az is, aki most fi atal, és az 
is, aki még emlékszik rá, milyen volt 
annak lenni. B. S.

A színház 
erős eszköz
George és Lennie barátságának 
történetét láthatja a nagyérde-
mű John Steinbeck Egerek és em-
berek című klasszikusában, áp-
rilis 4-én, az Újpest Színházban, 
a Turay Ida Színház vendégjáté-
kában. A Lennie szerepét játszó 
Kaszás Gézával beszélgettünk.

– George és Lennie kapcsolata mára 
a barátság általános példájává vált. 

– Ez a darab a szeretetről szól, 
minden sallang és túlzás nélkül. Két 
teljesen különböző ember össze-
tartozásáról. Egyikük, Lennie egy-
fajta fogyatékkal él, és felnőttként 
is gyerekszemmel látja a világot, 
George pedig praktikusan, okosan 
gondolkodik. Nagyon erős kötődés 
van köztük, de ennek okát nem 
akarja megmagyarázni Steinbeck, 
és szerintem nem is kell. Ráadásul, 
a pozitív mondanivalón túl, ez egy 
remekül megírt, megszerkesztett 
darab. Minden egyes kör bezárul a 
történeten belül.

– Általában azért könnyen túl-
csordul, ha valami direkten a szere-
tetről szól.

– Ez esetben nem. Inkább azt 
mutatja, hogy a szeretet felelősség-
gel jár, érdeklődéssel, fi gyelemmel a 
másik iránt. 

– George álma, hogy egyszer egy 
saját farmjuk legyen Lennie-vel.

– Igen, kell, hogy legyen célod az 
életben, még ha elérhetetlen is. Az 
ő céljuk sem feltétlenül reális, de 

így van egy irány, ami felé haladni 
tudnak. És ez nagyon fontos. Sem-
mi különöset nem akarnak, csak 
egy saját helyet, ahol el tudják ma-
gukat tartani. Szerintem ez ma is 
sokaknak cél, vagy inkább álom.

– Befolyásolt színészként, hogy 
sokat játszották már ezt a darabot, 
sőt egy híres fi lm is készült belőle?

– Nem. Általában nagyon hatnak 
rám az erős alkotások. Éppen ezért 
a próbafolyamat végéig nem is néz-
tem meg a fi lmet. Teljesen más fe-
lől közelítem meg Lennie fi guráját, 
mint John Malkovich a fi lmben.

– Csiszár Imre rendezte az elő-
adást. Ő azért elég keménykezű 
rendező hírében áll.

– Ez igaz, de emellett nagyon 
következetes is. Ezt nem sok ren-
dezőről tudom elmondani. Hihe-
tetlenül profi , kemény munka volt. 
Nagy terhelést kaptunk, Imre sokat 
követelt, de számomra mindig az a 
jó rendező, aki feladat elé tudja állí-
tani a színészt. 

– Szép feladat lehet fogyatékos 
embert játszani, viszont könnyen 
túlzásokba eshet a színész.

– Tudatosan nem készültem a 
szerepre. De hosszú éveken keresz-
tül csináltunk a feleségemmel egy 
támogató szolgálatot Borsodban. 
Ez egy egyesület volt, amely fogya-
tékkal élő embereket támogatott. 
Négy-ötszáz embert segítettünk 
valamilyen formában. Pezsgő élet 
folyt az egyesületben, sok találkozót, 
összejövetelt szerveztünk. Sajnos az-
óta az egyesület forráshiány miatt 
megszűnt. Hihetetlenül nagy szere-
tetet kaptunk tőlük, sokukkal szoros 
volt a kapcsolatom. Megdöbbentett, 
hogy milyen könnyen jöttek elő ben-
nem az ő gesztusaik a próbák során. 
A gesztusaikkal pedig az érzéseiket is 
könnyebben tudom bemutatni.

– Az előadás felkeltheti a fi gyel-
met a fogyatékkal élő emberek 
helyzetére?

– Nagyon kényelmesen elme-
gyünk mellettük, mert a legegysze-
rűbb nem foglalkozni velük. A szín-
ház pedig erős eszköz, ha hat, akkor 
mély nyomokat hagy. Ha a nézők 
az előadásunk után csak egy kicsit 
is belegondolnak a fogyatékkal élő 
emberek helyzetébe, már megérte.  

 J. M.

A küzdők FILM
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Nyolc négyfős újpesti csapat vett 
részt a XV. kerülettel közösen rende-
zett katasztrófavédelmi versenyen. 
A legjobb eredményt elérő általános 
és középiskolás csapatok a budapes-
ti döntőbe jutottak tovább.

Az idei versenyen összesen tíz állomás volt, ahol 
elméleti és gyakorlati tudásról is számot adtak a 
diákok. Látványos, és az elméleti tudást sem nél-
külöző versenyállomás volt a tűzszerészeké. Itt azt 
kellett bemutatni, hogyan emelnének ki/át sérü-
lésmentesen egy gránátot, illetve fémdetektor 
segítségével hogyan kutatnák fel azokat a robba-
nószerkezeteket, amelyek nem láthatók. 

A korábbi évekhez hasonlóan a feladatok kö-
zött szerepelt a tűzoltófecskendő összeszerelése 
és használata, valamint a nyúlgátépítés is. Utóbbi 
tudásnak az árvízi védekezésben vehetik hasznát 
a diákok.

Idén sem maradt el az elsősegélynyújtás be-
mutatása és a vegyvédelmi öltözet szakszerű fel-
vétele-levétele – időre. A fi ataloknak egy másik 
állomáson pedig azt kellett elmondaniuk, mit 

tennének akkor, ha felborult, veszélyes anyagot 
szállító járművet látnának.

Az újpesti általános iskolák és a középiskolák kö-
zül is a Babits Mihály Gimnázium csapata lett az 
első. A legjobbakat éremmel, oklevéllel, az Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság ajándékcsomagjával és 
tortával jutalmazták. Utóbbit a résztvevő csapatok-
nak szánt süteményekkel együtt a Horváth Cukrász-
da ajánlotta fel. Képek és szöveg: MOA

RADIÁTORT AKART LOPNI
Ellenőrzésük során értek tetten az újpesti rendőrök 
egy férfi t a Petőfi  utcában. A járőrök visszatérő 
jelleggel ellenőrizték a lezárt lakóépületet, ahol a 
földszinten találtak valakit. A rendőrök a helyszínen 
megállapították, hogy a férfi  úgy jutott be a lakás-
ba, hogy befeszítette az ablakot és egy alumínium 
radiátort próbált ellopni, amit az egyenruhások 
megakadályoztak. A 34 éves férfi nek lopás miatt kell 
felelnie, tettét beismerte.

VAGYONŐR TARTOTTA VISSZA
Megkéselte társát egy férfi  a Kassai utca és a Petőfi  
utca sarkán március 4-én este. A késelőt egy arra 
járőröző vagyonőr tartotta vissza a rendőrök kiérke-
zéséig. A helyszínre érkező rendőröknek a vagyonőr 
elmondta, hogy szolgálati autójával a közelbe érve 
látta, amint a két férfi  összeverekedett és a földre 
került. Ekkor a dulakodó férfi akhoz ment, és felszó-
lította őket, hogy hagyják abba, mire az egyikük 
kést rántott és megszúrta a társát, majd megpró-
bált elmenekülni. Az erősen ittas férfi t a vagyonőr 
megakadályozta a szökésében, és a rendőrök kiérke-
zéséig visszatartotta.

A rendőrök mindkét verekedőt előállították, sú-
lyos testi sértés és felfegyverkezve elkövetett garáz-
daság miatt kell felelniük. A 38 éves késelőt őrizetbe 
is vették.

JÁRÓKELŐK TALÁLTÁK MEG
A mentők jelentették a rendőröknek, hogy a József 
Attila utcában járókelők találtak egy vérző közép-
korú férfi re, akinek sérülései feltehetően bűncselek-

mény elkövetéséből származtak. A vérző emberre 
március 31-én találtak rá, a mentők azonnal kór-
házba vitték, ahol később meghalt. A rendőrség 
honlapján az áll, jelenleg vizsgálják, milyen körül-
mények között sérült meg az Újpesten talált férfi . 
 police.hu/moa

Látványos 
és nagyszabású 
katasztrófavédelmi 
verseny

Rendőrségi 
hírek
Tetten ért tolvaj, késelés, garázdaság 
– az elmúlt hetekben is akadt dolguk 
az újpesti rendőröknek.
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Több, mint versenyállomás: a rendőrség
Az egyenruhások versenyállomása külön színfoltot jelentett a viadalon, már csak azért is, mert a rendőri 
felszereléssel is megismertették az érdeklődő diákokat. Magára a versenyre az egyenruhások tesztlappal 
és mini KRESZ-pályával készültek, ahol kerékpárral kellett szabályosan közlekedni. Sőt, az ajándékok közé 
az ORFK által felajánlott kerékpáros kiegészítők, a nagyobbaknak pedig a biciklire szerelhető felszerelések 
is bekerültek. Az egyenruhások részéről Újpest, a szomszédos XV. kerület és a BRFK közlekedésrendészeti 
főosztálya is képviseltette magát. Újpest összefogása pedig itt is megmutatkozott: a két „bemutatóbicikli” 
közül az egyiket az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőrség bocsátotta rendelkezésre.

Táblaismeretre is szükség volt 

A rendőri felszereléssel is ismerkedhettekGyorsan és hatékonyan az árvíz ellen
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Elődöntőbe 
kerültek 
a röplabdások
A Tungsram Csarnokban rendez-
ték meg a bajnoki rájátszás első 
párosításának negyedik mérkőzé-
sét. Az UTE röplabdázóinak nem 
lehetett más a cél, mint megőrizni 
hazai pályán a veretlenséget és a 
győzelemmel kivívni a négy közé 
jutást a bajnokságban. A bajnok-
ság előtt kitűzött célt elérték a 
lányok, pazar játékkal legyőzték 
a TF csapatát (UTE–Aluprof-TF-
Budapest 3:1 (23,14,–23,15). 

– Mit éreztél, amikor megtudtad a 
hírt, értesültél a döntésről?

– Mondhatnám, hogy elakadt a 
szavam, majd’ leültem vagy éppen 
elérzékenyültem. De inkább örültem 
annak, hogy ekkora megtiszteltetés 
ért. Óriási, hogy bekerültem ebbe az 
illusztris társaságba, ahová a hatal-
mas bajnokok fogadtak maguk közé. 
Rendkívül boldog vagyok. Mindez azt 
jelenti, hogy elismerték sportpályafu-
tásomat, a versenyzőit és a sportveze-
tőit egyaránt, ezért duplán mondok 
köszönetet mindenkinek.

Magyar Zoltán a hetvenes évek 
leghíresebb, egyben legnépszerűbb 
magyar sportolója, a lólengés újító 
világklasszisa. Vígh László fedezte fel, 
s vezette a sikerek útján. A Magyar-
vándor, az orsó és a szökkenő vándor 

elemeket ő mutatta be először a vi-
lágon.

Szabó Bence, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság szavazáson jelen lévő főtitká-
ra szerint bölcsen döntöttek a Nem-
zet Sportolói.

– Többkörös szavazás végén esett a 
választás Magyar Zoltánra. A döntés-
nek, melyről én értesíthettem elsőként 
Zolit, nemcsak azért örülök, mert óri-
ási tornász volt, hanem mert a MOB 
alelnökeként is hihetetlenül értékes 
munkát végez. Úgy versenyzőként, 
mint sportvezetőként példakép, mél-
tó lesz a címre.  GERGELY GÁBOR

A Magyar Zoltánnal készült beszél-
getés teljes terjedelmében megte-
kinthetik az ujpest.hu weboldalon.Újpesten járt 

a Nemzet Sportolója
Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok tornászt vá-
lasztották a Nemzet Sportolói társaságuk új, tizenket-
tedik tagjának. A választáson a Nemzet Sportolói több-
ségétől a legtöbb szavazatot kapott sportolót, jelen 
esetben Magyar Zoltánt terjeszti a sportpolitikáért fe-
lelős miniszter a Kormány elé. Az olimpiai bajnokkal az 
Újpesti Közéleti Televízió stúdiójában beszélgettünk.

Milodanovics Andrea, az UTE 
vezetőedzője boldogan nyilat-
kozott a találkozót követően.

– Megvan az éves tervünk! 
Nagyon büszke vagyok, és gra-
tulálok a lányoknak, a szakve-
zetésnek, az UTE-nak, a szur-
kolóknak, és mindenkinek, aki 
támogatott és segített minket. 
Nehéz mérkőzés volt, de fel 
voltunk rá készülve, hogy a TF-

nek nincs vesztenivalója és nyílt 
sisakkal fog támadni. Sikerült 
megállítani őket és bejutottunk 
a legjobb négybe. Úgy gondo-
lom, ez a reális kép most a baj-
nokságban, tényleg a legjobb 
négy csapat jutott be a rájátszás 
következő fordulójába. 

– Hogyan tovább?
– 2011 után sikerült újra kihar-

colnunk ezt az eredményt. Innen-

től kezdve nekünk minden aján-
dék lesz. Persze ez nem azt jelenti, 
hogy feladjuk a döntőbe jutás le-
hetőségét. Éppen ellenkezőleg: 
küzdeni, harcolni fogunk minden 
egyes találkozón. Megpróbáljuk 
továbbra is megőrizni a hazai pá-
lyán elért veretlenségi szériánkat.

Az UTE ellenfele a Vasas 
együttese lesz az elődöntőben.
 (utevolley/g)

MAGYAR ZOLTÁN (Bp., 1953. december 13.)
Eredményei: 2x olimpiai bajnok (1976 Montré-
al, 1980 Moszkva), 3x világbajnok (1974 Várna, 
1978 Strasbourg, 1979 Fort Worth), 3x Európa-
bajnok (1973 Grenoble, 1975 Bern, 1977 Vilnius)
Díjak, elismerések: Nyolcszor kapta meg „Az év 
magyar tornásza”, háromszor „Az év magyar 
sportolója” díjat, az FTC örökös bajnoka, A 
Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt-
je, Magyar Örökség-díj, A magyar tornasport 
halhatatlanja és a Prima-díj tulajdonosa.
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Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi 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

A FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG ÚJPESTI SZERVEZETE 
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN MINDEN KEDVES ÚJPESTINEK!

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Jókay Attila önkormányzati képviselő április 13-én hétfőn 17-18 óráig;

Jánszkyné Ulman Mária önkormányzati képviselő április 14-én kedden 18-19 óráig;

Bartók Béla önkormányzati képviselő április 14-én kedden 18-19 óráig;

Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő április 27-én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. 

Helyszín: Fidesz Iroda, 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05.  www.ujpestifi desz.hu

Tisztelt Barátaink! Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart nyitva. Kér-
jük Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működ-
hessünk együtt! Címünk: 1046 Budapest, Szent László tér 7. Telefon: 06-70-372-3709 
www.ujpestijobbik.hu, e-mail cím: ujpest@jobbik.hu

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

Perneczky László Önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo 
Újpesti LMP Iroda – István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne ön jöjjön, hívásra én 

megyek el Önhöz!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütör-
tökén 14 órától. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségé-
ben (1046 Budapest, Nádor u. 1.).

Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében (1046 Budapest, Nádor u. 1.). A fenti fo-
gadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369-4205 telefonszámon!
Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17 órától tartja. 
Helyszín és időpont egyeztetés: a 06 30 400 9297 telefonszámon!

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének frakcióhelyiségében működő ingyenes 
jogsegélyszolgálat Dr. Szabó Gábor vezetésével, előzetes bejelentkezés alapján minden hó-
nap második hétfőjén várja a jogi problémáikhoz tanácsot kérő polgárokat. Információ és 
bejelentkezés a 369-4205 telefonszámon, hétköznap 14-17 óráig lehetséges.

LÁTOGATÁS A FÖLDTANI INTÉZETBEN
A Természetjáró kör következő „kirándulása” április 10-én lesz, a Földtani Intézetbe (Lechner Ödön 
tervezte műemléképület kiállításokkal) megyünk, 2 csoportban egy vezetéses látogatásra. Belépő-
díj nincs. Találkozó 10 órakor (az első csoportnak) és 11.45-kor (a második csoportnak) az épület 
bejáratánál (XIV. Stefánia út 14.). A részvételhez előzetes regisztráció szükséges a 06-20-239-9136-os 
számon. A rendezvény védnökei: Dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre országgyűlési 
képviselő. Odajutás: 1-es villamossal a Zuglói Vasutállomás megállóig (Thököly útig), onnan a 7-es 
busszal a Stefánia úti megállóig, innen kb 150 méter gyalog.  Azokat is várjuk baráti közösségünkbe, 
akik eddig még nem jöttek velünk! MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

FOGADÓÓRA
dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció)
Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén, 17-18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat (1046 Bp., Hajló u. 42-44.)

Ingatlan eladó
� Erdőkertesen 150 négyszögöles telken, 33 m2-es 
komfortos faház (víz, villany, csatorna van, gáz az 
utcában) vegyes övezetben, főúthoz közel, teljes 
berendezéssel eladó. Telefon: 06-30 523-8174, 06-1 
783-9874

� Újpesten a IV. ben lévő 54 m2-es, felújított, erkélyes 
panellakásomat eladnám vagy elcserélném hasonló 
méretű, újabb építésű sorházi lakásra. I.á.: 12,6 M Ft. 
Ingatlanosok ne hívjanak! Tel.: 06-30 945-7903 mobilra.

� Eladó Újpesten, 5 lakásos társasházban egy 50 m2-
es, másfélszobás, földszinti téglalakás. Tehermentes, 
tulajdonostól. Ár: 11 M Ft, tel.: 06-20 348-6625

� Újpesten, Lázár V. u.-ban, 179 m2-es összközműves 
telken, kiváló állapotú, újszerű, folyamatosan karban-
tartott, kétszintes, duplakomfortos, 128 m2-es, 2+2 x 
félszobás családi ház, 11 m2-es pincével eladó. Eladási 
ár: 34,9 M Ft. Magánszemélyek hívását várom. Tel.: 
06-70 637-2718

� Bp. IV., Bajza u.-ban, 680 m2-es, részben parkosított 
telken, 90 m2-es, közepes állapotú, 3 szobás családi 
ház, 12 m2-es fedett terasszal, különálló, újszerű, 100 
m2-es garázs-műhely épülettel eladó. Eladási ár: 28,9 
M Ft, ingatlanirodák ne hívjanak. Tel.: 06-70 637-2718

Ingatlant kiad
� Újpesti új családi házban, jó közlekedéssel, gépesí-
tett, bútorozott, kis rezsijű, egyszobás, külön bejára-
tú, emeleti lakás kiadó. Tel.: 06-30 304-2947

Ingatlancsere
� Albertirsai családi házat lakásra cserélnék. 80 m2-
es, garázs, melléképület, 710 m2-es telek. Kertészke-
désre, állattartásra alkalmas, nyugodt, csendes hely. 
Tel.: 06-20 485-3371

� Újpesti önkormányzati panel, kilencedik emeleti, 
1/5 szobás, 35 m2-es, távfűtéses, (vízóra van) laká-
somat elcserélném ugyanilyen lakásra, alacsonyabb 
emeletre. Metró, orvos, iskola, óvoda, piac közel van. 
Tel.: 06-20 263-0086

Oktatás 
� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

� Matematika korrepetálás Újpesten, Istvántelken, 
nagy gyakorlattal és végtelen türelemmel igen ked-
vezményes áron. Tel.: 06-1 360-1657, 06-20 927-0270

Régiség
� BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁRLÁS 1000 Ft-
tól/g áron. Arany: 6500 Ft-tól, ezüst: 350 Ft-tól. Régi 
bútorokat, festményeket, órákat, Herendi- Zsolnay-
Gorka dísztárgyakat, régi pengőt, érmét, kitüntetése-
ket, katonai eszközöket, teljes hagyatékot felvásáro-
lok készpénzért. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Cím: 
V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-20 914-0150

� Pappné Szilvia gyűjtő díjtalan kiszállással lakbe-
rendezési tárgyakat vásárol. Antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi 
pénzeket, kitüntetéseket, csillárt, szőnyeget, bizsukat, 
ékszereket és mindenféle régiséget, illetve hagyatékot. 
Tel.: 06-1 293-1759, 06-70 942-0806, 06-20 465-1961

� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, faliórát, kar- és zsebórát, csillárt, 
porcelánokat, szobrokat, kerámiát, dísztárgyakat, 
hangszert, könyveket, szőrmét, csipkét, ezüstöt, bi-
zsukat, borostyánt, régi pénzt, érmét, kitüntetést, 
kristályt, írógépet, teljes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal. Hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, iratot, 
képeslapot, katonai tárgyakat. Jelvény, játék, diafilm, 
porcelán, festmény, óra, ezüst, bútor, akár teljes ha-
gyaték is érdekel. Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal 
fizetek! Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 924-4123

Társkeresés
� Negyvenöt éves független, józan életű dolgozó fér-
fi vagyok. Szeretnék hasonló tulajdonságú hölggyel 
megismerkedni. Korban hozzám illő hölgy jelentke-
zését várom. Tel.: 06-70 224-8062 

� Budapesti özvegy nő, 176/76/76, komoly barátot 
keresek. Magas, 80 éves korig, káros szenvedélytől 
mentes özvegy úr személyében. Szeretetre vágyó, jólel-
kű férfi személyében. Többit megbeszéljük, kölcsönös 
szimpátia esetén. Tel.: 06-70 507-9264

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

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

Festmény
� Kiemelkedő kvalitású 19-20. századi magyar és 
régi külföldi festmények, műtárgyak vétele, eladá-
sa. Tel.: 06-30-949-29-00, e-mail: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu Nemes Galéria: 1024 Szilágyi Er-
zsébet fasor 3.

Újpestért 
Egyesület

Fehívjuk betegeink 
fi gyelmét, hogy a

GÖRGEY ARTÚR UTCAI

SZAKRENDELŐBEN 
működő fül-orr-gégészeti 

és audiológiai
 szakrendelésünkön

 mindenkinek

INGYENES 

HALLÁSVIZSGÁLATOT
 biztosítunk!

Nagyothalló betegeink 70%-os 
támogatással kaphatnak 

személyre szabott 
hallásjavító készüléket.
Elemek kedvezményes 

áron vásárolhatók. 

Rendelési idő: 
a hét minden munkanapján

Érdeklődni és bejelentkezni az 
alábbi telefonszámokon lehet.

Tel.: 369-47-77, 
06-70-418-5170

Tamatika Kft.

P Á R T H Í R E K

1043 BP. POZSONYI u. 4/F
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RSÓ INGYEN SÖR
    VÁGD KI ÉS HOZD MAGAD

DA
L 2Állásinterjúra 

való felkészítés
Újpesten!

www.interjuramegyek.hu

Hagyományos 
Kínai Orvosi Rendelő

„Betegségmegelőzés, gyógyítás
természetes módszerekkel”
Prof. Dr. Zhang Yao PhD.
akupunktúrás kínai orvos

Dr. Zhang Wenru
akupunktúrás szakorvos, fogorvos

Ingyenes állapotfelmérés és tanácsadás 
minden hónap 2. vasárnapján 8-12 óráig.

Rendelési idő:
Hétfő, szerda: 17:00-19:00

Kedd, csütörtök, péntek: 7:00-10:00
Szombat: 8:00-11:00

Bejelentkezés a rendelés idejében:
06-30-571-9974; 06-30-384-5191

Cím: Bp., IV., Bercsényi u. 1. II. em. 5.
15-ös kapucsengő
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ÚJPEST
AHOL SZERETÜNK ÉLNI

Készült 
az Újpesti Önkormányzat 
megbízásából

HÉTFŐ-PÉNTEK: 600-1700

SZOMBAT: 600-1400

Vasárnap: 700-1400

Egész héten 
nyitva vagyunk!

Március 22.-től

ÚJPESTI PIAC
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Akciós ajánlatok péntektől péntekig
(április 3–10. között):

Újpesti Piacnap 
– megéri!

Figyelje, keresse 

az „Akciós” zászló(ka)t!
Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

Húsvét a piacon! 
Április 4-én, szombaton 10 órától 
tojáskrémes kenyérrel várják a pi-
acra kilátogatókat! Gyerekeknek a 
templom melletti területen cso-
kitojás-keresés.

 
A Virágcsarnok oldalában a Mátyás Hús Kft.-nél csontos csir-
kemell 999 Ft/kg, csirkemellfi lé 1299 Ft/kg, egész csirkecomb 
699 Ft/kg, házi sertészsír 499 Ft/kg, házi parasztkolbász 1199 
Ft/kg; az Optimus Volucris Kft-nél sertéskaraj és -comb 
1199 Ft/kg, hátsó csülök 900 Ft/kg, sertésdagadó 1100 Ft/kg.

A Nagycsarnokban Marsi Zoltánnál vajkörte 480 Ft/kg, 
golden alma 249 Ft/kg; a Sárgarépa Kft-nél burgonya 99 
Ft/kg, vöröshagyma 119 Ft/kg; a Titko Fruit Kft-nél szőlő 
798 Ft/kg, banán 398 Ft/kg.

Piac-Placc a Duna sétányon április 4-én, szombaton! 
Várjuk a vásárolni, nézelődni vágyókat, az érdekessége-
ket, különlegességeket gyűjtőket!
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KALANDOS                      ÓRIÁS                      BIZTONSÁGOS

Tavaszi szüneti  
KÍSÉRŐJEGY NÉLKÜLI NAPOK  

a TarzanTM Parkban!
Április 2–től április 7-ig 

MINDEN NAP 
egy megváltott gyerekjegy mellé 

egy felnőtt kísérő jegye 
INGYENES!

Várjuk szeretettel az ország legnagyobb  

szabadtéri családi játszóparkjában!

ÚJPEST  
KÁRTYÁVAL  
25% KEDVEZMÉNY

k t tt ll ááá l n

1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

www.tarzanpark.hu
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