
MŰFÜVES OVIUDVAR A VÖRÖSMARTYBAN
Március 17-én adták át a műfüves udvart a Vö-

rösmarty tagóvodában. Újpest Önkormányzatá-

nak beruházásával teljesen megújult a gyerekek 

játszótere.  3. oldal 

KISZEBÁBÉGETÉS A SZENT ISTVÁN TÉREN 
A télbúcsúztatás régi népszokását keltették 

életre a gyerekek március 22-én, kedden 11 óra-

kor a Szent István téren. A népszokás célja, hogy 

elkergessék a bajt, elűzzék a gondot.  4. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2016. március 24., X. évf., 10. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

GYURTA: AZ OLIMPIA MINDENEK ELŐTT
Fontos, hogy milyen időt tud úszni, hogy sikerülnek majd a fordulók, a technika és minden más. 

Ennek függvényében dől el az olimpiai bajnok Gyurta Dániel felkészülése a következő négy hónapban. 13. oldal

DR. ZACHER GÁBOR ÚJPESTEN
Telt ház előtt zajlott az Újpest Önkormányzata ál-

tal – az Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

támogatásával – szervezett drogprevenciós elő-

adás az Ifjúsági Házban.    5. oldal

ÚJPESTI NAPLÓ

A győzedelmes ünnep
HÚSVÉT ÚJPESTEN
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Áldozat
Puha, omlós, enyhén rózsaszínbe haj-

ló, kellemesen sós házisonka, vékony, 

gusztusos zsírréteggel a szélén. Mellé fi nom tojás (ideális 

esetben a sonka páclevében főzve), könnyfakasztóan erős 

reszelt torma, na és friss kenyér, vagy még inkább frissen 

sült kalács. Mindehhez egy kellően száraz rizling, esetleg 

egy kellemesen gyümölcsös rozé, előtte kissé karcos pálin-

ka, persze csak ha az illatok és a látvány ellenére is csekély 

még az étvágy. Tán a leginkább várt húsvéti pillanatom ezen 

fi nomságok elfogyasztása, persze békés családi körben. 

Daliásabb ifjúkoromban még a locsolkodás enyhén barbár 

rítusát is igen kedveltem, de idővel rájöttem, hogy a barack-

ízű szeszesital kora hajnali elfogyasztása inkább áldozat, 

semmint élvezet. Holott pont ebben rejlik a titok. Hogy az 

élvezet az áldozattal együtt teljes. Mert aztán arra is ráéb-

redtem, hogy ez a szerényen hedonista húsvéti menü úgy 

még ízletesebb, ha az ünnep előtti negyven napban némileg 

megtartóztatjuk magunkat, ellenállunk bizonyos csábítá-

soknak, lemondunk némely élvezetekről, vagyis áldozatot 

hozunk. Egyrészt így válhat evilági lakománk szakrálissá (a 

latin sacrifi cium magyarul annyit tesz, hogy áldozathozatal), 

hiszen a húsvét mégiscsak a kereszténység legnagyobb ün-

nepe: az emberré lett Isten az életét áldozta a többi embe-

rért, majd az örök élet reményét adva feltámadt. Az áldozat 

a legfőbb kapcsolat a hívő vagy a hinni vágyó ember és va-

lamely transzcendens erő között, ez a mindenkori kérés az 

Istenhez, vagy az istenekhez. Az áldozatfelmutatás a veleje 

minden vallási szertartásnak, mióta világ a világ. Másrészt – 

ha eltekintünk a szakralitástól, tisztelve, akik nem hisznek az 

ilyesmiben – az áldozat, a lemondás kiemel a hétköznapok-

ból, túlmutat a hívságainkon, ráébreszt a gyarlóságunkra, 

végességünkre. A böjt lényege manapság már nem az, hogy 

betartsunk bizonyos erre vonatkozó regulákat, hanem in-

kább az, hogy átmenetileg lemondjunk valamely számunkra 

fontos dologról, akár valamiféle kulináris élvezetről. Acélozza 

a szervezetet, a jellemet, büszkeséggel tölt el, ha sikerül, és 

még a sonka is fi nomabb tőle. Jó étvágyat! 

 JUHÁSZ MÁTYÁS

Újpesti életmentő 
az elsők között
Dr. Göndöcs Zsigmond, a Magyar Vöröskereszt elnöke az elsők kö-

zött érkezett a brüsszeli terrortámadások áldozatainak mentésére. 

Szerkesztőségünk telefonon érte el a tősgyökeres újpesti életmen-

tőt, aki szerda délután érkezett haza, Magyarországra.

Március 22-én terrortámadás érte Brüsszelt. 

Robbantás volt a Zaventem nemzetközi re-

pülőtéren és egy metróállomáson. A kedd 

esti híradások több mint harminc halálos 

áldozatról és körülbelül 250 sérültről szá-

moltak be. Az újpesti születésű Dr. Göndöcs 

Zsigmond, a Magyar Vöröskereszt elnöke, az 

elsők között érkezett a Maelbeek nevű met-

róállomáson megsérültek mentésére és ellá-

tására a brüsszeli terrortámadás után. 

– Egy évente megrendezésre kerülő szakmai konferencián vettem részt, ahol 24 or-

szág vöröskeresztes vezetői találkoztak. Alig kezdődött el a szerda reggeli megbeszélés, 

egy telefonhívást kaptam, ami miatt kimentem a teremből, le az épület elé, körülbelül 

ötven méterre a Maelbeek nevű metróállomástól. Ekkor már a híradásokból tudtuk, hogy 

a brüsszeli reptéren támadás történt. Úgyhogy, amikor telefonálás közben egyszer csak 

azt éreztem, megmozdul alattam a föld, füst és lőporszag terjeng a levegőben, egyetlen 

pillanat alatt összeállt előttem a kép: a metróban robbantás történt. Azonnal a helyszínre 

siettem, és az ilyenkor szokásos protokoll szerint elkezdtem a munkát: helyszínfelderítés, 

osztályozás, sérültek mentése, ellátása. 

– Mekkora volt a riadalom? Ön hogyan érzékelte, mennyire voltak segítőkészek az 

emberek egymás iránt, kik vettek részt a mentésben?

– Két súlyosan sérült, égett áldozat mellett nagyon sok vérző sebesültet, kisebb-na-

gyobb égési sérültet kellett ellátni. Az én tapasztalataim azt mutatják, hogy krízishelyzet-

ben, ha nagy a baj, a civilek is összefognak és részt vesznek a segítségben, mentésben. 

Most is így volt, számtalan járókelő jött oda, hogy segítsen.

– Íróasztal mögött ülve, a híreket hallva-olvasva is megrendítő egy ilyen esemény, de 

szerintem mi, akik biztonságban, itthonról kísérjük fi gyelemmel a híradásokat, el sem 

tudjuk képzelni, milyen lehet ilyesmit megélni. Hogyan lehet ezt az élményt feldolgozni? 

Ön hogy van?

– Ez a hivatásom. Stabil lelkületű ember vagyok, ez a munkám, ezt választottam, te-

szem, amit ilyenkor kell, amit egy ilyen helyzetben tenni lehet.

(Dr. Göndöcs Zsigmonddal az ÚKTV nagyinterjút készít, ezt a jövő heti adásban láthatják.)

 TALLÉR EDINA

Kitüntették Fericsán Kálmánt
Március 17-én adták át az idei Ezüstgerely-pályázat elismeréseit, ame-

lyen Fericsán Kálmán újpesti pedagógust is díjazták a dr. Hencsei Pállal 

közösen jegyezett Újpesti olimpikonok című könyvéért. A kötet közel öt-

száz újpesti olimpikon sportpályafutását mutatja be egészen 1896-tól, az 

újkori olimpia kezdetétől. 

Fericsán Kálmán nem tudott személyesen jelen lenni az eseményen, 

de utólag átvette a III. díjért járó oklevelet, és ezúton köszöni a kapott lelki 

és anyagi támogatást.



O N L I N E  E L É R H E T Õ S É G E I N K :  W W W . U J P E S T . H U    |   T O V Á B B I  F O T Ó K :  F A C E B O O K . H U / U J P E S T . K A P O S Z T A S M E G Y E R     |   3

K Ö Z T É R

Műfüves 
oviudvar 
Szíve szerint az ember levenné a cipőjét és 

mezítláb sétálna végig a Vörösmarty tagóvo-

da új udvarán. Az élénkzöld és színes műfű 

még a felnőtteket is játékra csalogatja.   

Március 17-én nagy volt az izgalom a Vörös-

marty tagoviban. Lila-fehér lufi k és átvágásra 

váró szalagok jelezték, valami készül. Újpest 

Önkormányzatának saját beruházásából tel-

jesen megújult a gyerekek oviudvara. Az ön-

kormányzat képviseletében Bartók Béla és dr. 

Molnár Szabolcs érkezett a helyszínre, hogy 

ünnepélyesen is átadják az megújult udvart. 

– Az önkormányzat óvodáinak, iskoláinak 

egy részében olyan a talaj, a környezet, hogy 

minden igyekezetünk ellenére a természetes 

fű nem tud megmaradni az intenzív haszná-

lat miatt – mondta köszöntőjében dr. Molnár 

Szabolcs alpolgármester. – Ezeknek az intéz-

ményeknek az udvarain, egészségügyi okokból 

rendkívül fontos, hogy a gyerekek megfelelő 

talajon játszanak. Magam is a természetesen 

füvesített talaj híve vagyok, de be kell látnunk, 

hogy nem mindenhol lehet ezt megvalósítani. 

Azokban az intézményekben, ahol a természe-

tes fű nem marad meg, ott a műfű oldja meg 

ezt a problémát. Az eljárás technikai szem-

pontból is korszerű, nagyon fontos funkcioná-

lis megoldás, hiszen vízelnyelő rendszere van, 

így esős időben is használható marad. Örülök, 

hogy a Vörösmarty ovi udvara megújulhatott. 

Dr. Molnár Szabolcs megnyitó szavai után a 

gyerekek igazi tavaszi dalokkal és tánccal kö-

szönték meg az új udvarukat, majd miután a 

szalagátvágás is megtörtént, pillanatok alatt fel 

is avatták azt.   Kép és szöveg: D. V.

 Bartók Béla

Dr. Molnár Szabolcs

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



4  |   Ú J P E S T I  N A P L Ó   –  X. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM, 2016. március 24.

K Ö Z T É R

Ifjú katasztrófavédők
versenye

A tavasz
hírnöke
Idén sem maradhatott el a 

már hagyománynak számító 

kiszebábégetés a Szent István 

téren, március 22-én.

A kisze egy menyecskének öltöztetett szalmabáb, amelyet a lányok énekszóval vittek végig városunk főterén, majd elégettek. A bábu a tél, a böjt és a betegség meg-

személyesítője. A villőzés sem maradhatott ki a programból, amelynek fő kelléke egy felszalagozott fűzfaág, amit a tavasz hírnökeként is emlegetnek. 

Tűzoltófecskendők szabályos használa-

ta, csatlakoztatása. A tűzoltáshoz a felszerelé-

sek helyes és megfelelő használata is hozzátartozik. 

A versenyállomások egyébként olyan feladatokat 

tartalmaznak, amiket a polgári védelemben 

részt vevők is elláthatnak. Régebben a meg-

mérettetés neve is polgári védelmi verseny volt. 

Mi kellhet egy túlélőcsomagba, ha csak 

meghatározott súlyú poggyászt vihetünk magunk-

kal? Látszólag elméleti feladat, azonban a mene-

külés és a veszélyes helyzetek felismerése, túlélé-

se már gyakorlat. Ez a versenyállomás arra készít 

fel, milyen felszereléseket vihetünk magunkkal, 

ha gyorsan kell valahonnan menekülnünk. 

Nem lehet elég korán kezdeni. Az idei ver-

seny érdekes színfoltja, hogy az állomásokat tizenöt 

óvodás is végiglátogatta-próbálhatta. Itt éppen egy 

kézi tűzoltókészülék használatával ismerkednek. 

Idén is jól szerepeltek az 

újpesti iskolások a tavaszi 

katasztrófavédelmi ifjúsági 

versenyen. A legjobb csa-

patok most is a budapesti 

döntőbe jutottak tovább.

A március 23-i versenyen összesen tizenegy 

állomás volt, ahol ismét számot adhattak el-

méleti és gyakorlati tudásukról a diákok. Új-

pestről hét általános iskolás és három közép-

iskolás csoport érkezett, négyfős csapatokkal. 

Az önkormányzat nyereményekkel, ajándékkal 

és élelmiszerrel támogatta a versenyt.

Beöltözni három perc alatt. A gyakorlat-

ban különösen fontos, hogy a mentést végzők 

megfelelő védelmi öltözetben közelítsék meg a 

veszélyes helyszínt. Ezen a versenyállomáson 

a vegyvédelmi öltözet szabályos fel- és levé-

tele volt a feladat, méghozzá időre, hiszen éles 

helyzetben is jól és gyorsan kell cselekedni. 

Menekítés nehezített körülmények kö-

zött. Vannak olyan veszélyes helyszínek, ame-

lyek csak speciális maszkban közelíthetők meg a 

menekítést végzők számára. A versenyzőt rádión 

irányítják a megmentendő személyhez egy szűk 

folyosón, amit most a terelőszalagok jelképeznek.

Gátépítés szabályosan. Sajnos a leggya-

koribb éles helyzetek egyike. Árvizek idején 

gyakran homokzsákokkal magasítják a töltést, 

az eredményes védekezéshez pedig a szabá-

lyosság is hozzátartozik. A kép alapján is sejt-

hető, a szervezett és szabályos nyúlgátépítő 

munkára sok csapat kapott magas pontszámot. 

Kép és szöveg: MOA
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Mindent 
a drogokról
Írta: M. Orbán András

Telt ház előtt zajlott az Újpest Önkormányzata által – 

az Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai 

támogatásával – szervezett drogprevenciós előadás 

az Ifjúsági Házban. Dr. Zacher Gábor toxikológus fő-

orvos alkalmi és rendszeres fogyasztásról, korcso-

portokról és a drogok összetételéről is beszélt. A pre-

venciós előadást a szakmai támogató Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum által nyert pályázati forrás segítsé-

gével tarthatták meg.

Elsőként Wintermantel Zsolt polgármester lépett a mikrofonhoz, szülőként 

is köszöntve a hallgatóságot. Beszédében visszautalt egy személyes em-

lékre is, ugyanis húsz évvel ezelőtt, maga is a Drog-Stop Budapest Egye-

sületben tevékenykedett, és felhívta a fi gyelmet a prevenció fontosságára. 

Horváth Szabolcs r. alezredes, Újpest rendőrkapitánya előadásá-

ban több dologra is kitért. Aláhúzta, a legtöbb látókörbe került drog-

fogyasztó a huszonöt év körüli korosztályból került ki. Az elfogott 

drogterjesztők többsége nem újpesti volt, azonban pár fontos dologra 

felhívta a fi gyelmet.

DROGOK ÉS PREVENCIÓ RENDŐRSZEMMEL

–  A szerhasználatra több tárgy, vagy azok együttes használata is utal-

hat. Alufólia-darabkák, öngyújtó, vatta, cigifi lter, zöldes színű száraz 

növényi maradványok, injekciós felszerelés, szemcseppentő, dohány-

morzsoló egyaránt szerhasználat kellékei lehetnek – mondta Horváth 

Szabolcs r. alezredes.

Szólt a rendőrség összetett prevenciós tevékenységéről is. A megelő-

zést szolgálja az iskolarendőr-program, a kapitányság pedig telefonos 

és személyes fogadóórát is biztosít, ahol bárki felteheti kérdéseit, vagy 

bejelentést tehet. Sőt, erre elektronikus formában is lehetőség van a 

04rk@budapest.police.hu címen. Ugyanitt az eljárás menetéről is lehet 

érdeklődni, ugyanis vannak esetek, amikor elterelésre is lehetőség van, 

így az egyszeri használó nem lesz automatikusan büntetett előéletű.

A következő csaknem száz percben dr. Zacher Gábor toxikológus 

szinte mindent elmondott, amit orvosként és szülőként a kábítószerekről 

és a megelőzésről tudni lehet.

EGYRE KEVÉSBÉ ISMERT ÖSSZETÉTEL

A toxikológus orvosi szemmel is vizsgálta az elmúlt évek statisztikáit. 

Ezekből ugyanis világosan kiderül, hogy egyre kevésbé van tudomá-

sunk arról, mit tartalmaznak a folyamatosan változó kínálat legnép-

szerűbb kábítószerei. Sőt, más-más időpontokban és fantázianévvel is 

felbukkanhatnak ugyanazok a drogok. Míg korábban a heroin, illetve a 

marihuánafogyasztás volt meghatározó, ma már inkább a dizájnerdrogok 

vannak terjedőben.

KERETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Dr. Zacher Gábor előadása utolsó részében szülőként, helyes és helyte-

len gyakorlati példákon keresztül kitért rá, hogy a tudatos nemet mon-

dásban kulcsszerepe van a minőségi kommunikációnak. Kiemelte, az 

a serdülő, aki korábban azt tapasztalta, hogy nem kapott elég fi gyel-

met, legközelebb már meg sem próbál kommunikálni a felnőttekkel, és 

könnyen a kortársai véleménye lesz a meghatározó számára. Akár ki is 

közösíthetik azért, amiért nemet mond a veszélyes szerekre. Nagyon 

fontos, hogy a gyermekeinkkel minél több időt töltsünk együtt, és pró-

báljuk megismerni a fi atalok világát. Dr. Zacher Gábor szavait vastapssal 

nyugtázta a végig feszülten fi gyelő közönség.

A szakmai támogatást nyújtó Kábítószerügyi Egyeztető Fórum prevenciós standokkal tette 

még teljesebbé a szülők informálását. Az Ifjúsági Ház aulájában prevenciós egyesületek – 

Drog-Stop Budapest Egyesület, Drogprevenciós Alapítvány – a IV. kerületi Rendőrkapitányság, 

a Család- és Gyermekjóléti Központ valamint az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület is 

képviseltették magukat. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a 

Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet  közreműködésével valósult meg.

Wintermantel Zsolt

Dr. Zacher Gábor

Horváth Szabolcs



húsvét egy győzedelmes ünnep! 

Feltámadt, győzött, dicsőséget nyert. 

Ezek a szavak a mai kontextusban 

mégis hamiskásan csengenek, mert a verseny 

világában az győz, aki legyűri a másikat. A gőg 

és hiúság korszellemében mit lehet a húsvé-

ti győzelemről megtudni? Jézus győzelme a 

kereszten kezdődik, ahol helyettünk és értünk 

vállalja a „kiüresítést”, hogy ne legyünk legyő-

zöttek. Krisztus diadala a halállal folytatódott, 

amelyben életének utolsó szava hirdeti a jézusi 

váltság értelmét: „elvégeztetett”, azaz szabadí-

tó művét beteljesítette. Jézus dicsősége még 

a nagyszombati némaságot is átjárja, hogy az 

ember ne tudjon olyan mélyre süllyedni, ahon-

nét az Isten ne tudná felemelni. Krisztus ünnepe 

a húsvéti hajnal virradatában az üres sírkőnél 

folytatódik, ahol megismétlődik a születéskor 

elhangzott angyali üzenet: „Ne féljetek!” Ezek 

a győzelmi üzenetek emberségünk alapjait 

szólítják meg, ahol nem egymás ellenfeleként 

éljük meg világunkat, hanem együtt tudunk 

ünnepelni Isten szeretetének győzedelmében!

 Solymár Péter

  evangélikus lelkész

és vérét azoknak, akik 

Benne hittek. Ez az 

igazi közösségvállalás.

Nagypéntek – a 

magány napja. 

Nagypénteken Jézus-

nak – közösség helyett 

– a legteljesebb magányt kellett átélnie. Min-

denki elhagyta; de az igazi elhagyatottságot a 

kereszten kellett elszenvednie: „Én Istenem, 

én Istenem, miért hagytál el engemet?”

Nagyszombat – a sír magányának 

napja. Szombaton mindenki nyugodott – a 

parancsolat szerint. Nyugodtak a végtisztes-

ségtételre készülő asszonyok; nyugodott Jé-

zus teste is a sírban. De ez a nyugalom nem 

pihentető, nem feledtető: ez a pusztulás, ez a 

kárhozat „nyugalma” és magánya volt.

Húsvétvasárnap – az új közösség 

napja. Vasárnapra viszont minden megválto-

zott. Jézus feltámadt – így igazolta vissza az 

Atya, hogy kedves volt Neki az áldozat: elfo-

gadta azt. S húsvétvasárnappal új közösség 

indult. Közösség Jézus és az Atya, Jézus és 

Övéi között. Jézus – és miközöttünk…

 Loránt Gábor 

 református lelkész

Jézus Krisztus otthagyta 
mennyei otthonát, 
és emberré lett érettünk

A földön járt szolga-

ként, csodákat tett, 

gyógyított, tömegeket 

vonzott magához. Ő 

telve volt szeretettel, 

és minden cseleke-

detével azt erősítette 

meg, hogy jót akar nekünk.

Tudta, mi vár reá, és nem futamodott meg. Az 

emberiség minden bűne reá hull, és Ő hordozza. 

Engedi, hogy pőrén még oda is szegezzék a kereszt-

fához, hogy csúfolódjanak vele. Meghalt. Vége…

Vége? Neki? Hogy lehetne vége? Nagy örömün-

nep támadt!  Húsvét hajnalban Krisztus feltámadt, 

él! A legerősebb halál-láncok, amelyek megkötöz-

ték, porrá morzsolódva hevernek a földön, mert 

az ítéletet elszenvedte, az ellenség, amely meg-

ölte, nyüszítve hever a lába alatt, Ő a világ Ura! 

Neki adatott minden hatalom mennyen és földön! 

Krisztus örökké él, többé soha nem fog meghalni, 

hatalmának semmi nem szabhat gátat, Ő az Úr!

Húsvét ünnepén, az élet diadala legyen nyil-

vánvalóvá mindnyájunk előtt!

Mészáros Kornél 

baptista lelkész

A győzedelmes ünnep
Húsvét a kereszténység 

legfontosabbnak tartott 

ünnepe, amely Krisztus 

harmadnapi feltámadásá-

val az élet ünnepévé válik. 

Üzenetét az újpesti törté-

nelmi egyházak képviselői 

fogalmazták meg.

A

Húsvét az ÉLET ünnepe
Volt élet Jézus előtt 

is, de nem teljes ér-

tékű, sötétben bo-

torkáló. Jézus, aki 

fényt, világosságot, 

értelmet ad. Feltá-

madásával megnyitja 

a mennyország, az örök élet kapuját. A hívő 

ember számára szemléletváltás: amikor nem-

csak biológiai, fi zikai, lelki vonatkozásban te-

kinted az életedet, hanem úgy, mint aki már itt 

és most feltámadott. Pál apostol mondja: „Kelj 

föl, te álmos, támadj föl holtodból, és Krisztus 

rád ragyog.” (Ef 5,14) Ehhez az erőhöz csat-

lakozva, hiszem, hogy a jó és a rossz határvo-

nala nem kívül húzódik, hanem belül minden 

ember szívében. Milyen Jézust tapasztalt meg 

az egyház a kétezer éves története során? Jé-

zus megértő és irgalmas hozzánk. Az élő, az 

Egyházban jelenlevő Jézus beleszövi magát 

mindennapi életünkbe. Onnét szólít bennün-

ket – kételkedésünk és tévedésünk árnyait 

elűzve – egy teljes hitre és odaadott, boldog 

életre. Krisztus feltámadt!

Horváth Zoltán

 plébános, Újpest Díszpolgára

Négy szent nap – 
közösség és magány között

Nagycsütörtök – a közösség nap-

ja. Este asztalt terítettek tanítványai Jézusnak 

– és Jézus tanítványainak. Húsvéti bárány volt 

az étlapon – de az Isten Báránya kínálta testét 
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Káposztásmegyeri Nap
Újpesten, főként tavasszal, minden a sportról szól. A Sportparti után 

egy hétvége szusszanás, és már kezdődik is a futó-és kerékpáros 

fesztivál, valamint a Káposztásmegyeri Nap a Kósa Pál sétányon. 

Az előző évekhez hasonlóan idén is sporttal indul a nap, április utolsó hétvégéjén. 9 órától a legkisebbek versenyez-

hetnek, majd 10.15-től a felnőttek futnak, aztán 11.15-től a kerékpározás, majd 13 órától a kutyás futás következik. 

A mozgás után jöhet a szórakozás. A Halassy uszoda előtti területen 14 órától egészen estig színpadi programokkal, 

koncertekkel várják az érdeklődőket. Fellép Freddie, ByeAlex és a Slepp, Péter Sramek, Tóth Gabi, valamint a Smile. 

Természetesen, ahogy városunk rendezvényein megszokott, a gyerekek sem maradnak egy percre sem program nél-

kül. Egész nap kézműves-foglalkozás, vidámpark, gyermekfoglalkoztató és lufi hajtogatás várja őket. A már jól ismert és 

népszerű Tarzan sátor és a MagicBox-játéktára a gyerekek jókedvéért felel majd. Érdemes lesz április utolsó hétvégéjét 

a Farkas-erdő környékén és a Kósa Pál sétányon tölteni. 

A versenyekre való nevezéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.ujpest.hu oldalon, a „Programok” 

menüpont alatt.  D.V.
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Sűrű lesz a hétvége. Szombaton Ká-

posztásmegyeri Nap, vasárnap Majális. 

Az előző évekkel ellentétben 

idén a Majális is a Kósa Pál 

sétányon, a Káposztásme-

gyeri Nap helyszínén lesz.

A május elsejei rendezvény részletes 

programjáról április 7-én megjelenő 

lapszámunkban olvashatnak. 
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A katolikus hagyományban nagycsütör-

tökön elhallgatnak a templomok harangjai, 

azt tartják, a harangok Rómába mentek, ott 

gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor ke-

replővel zajt kelteni, így gondolták elűzni a 

gonoszt és így helyettesítették a harangokat. 

Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. 

Általában magas rangú egyházi személyek 

mosták meg ilyenkor tizenkét szegény em-

ber lábát. Elterjedt szokás nagycsütörtökön a 

virrasztás. Nagypénteken tiltották az állattar-

tással, földműveléssel kapcsolatos munkákat, 

nem sütöttek kenyeret, nem mostak, és nem 

fontak. Nagyszombaton véget ér a 40 napos 

böjt, és újra megszólalnak a harangok. Húsvét 

vasárnapján a kereszténység legnagyobb ün-

nepét, Jézus feltámadását ünnepli. 

A különböző protestáns felekezeteknek is 

megvannak a maguk szokásai. A református 

ember például megőrzi a böjti hagyományo-

kat, de számára nem a külsőségek hangsú-

lyosak, hanem a belső, lelki felkészülés az 

ünnepekre. A református kegyességnek év-

századok során része volt a passió előadása 

és a lamentáció. A református húsvét lényege 

a Feltámadott Krisztus megtapasztalása.

Örülök, hogy segíthettem a húsvéti ünnep-

kör megismertetésében.

KELEMEN ÁRON TAMÁS

Benkő István Református

 Általános Iskola és Gimnázium

A böjt alatt, a nagyhét közeledté-

vel, a különböző szupermarketek 

és boltok polcai között járva, el-

foghat egyeseket az az érzés, hogy 

nem látjuk tisztán azt, hogy miként 

kapcsolódik a nyúl, a tojás, és ezek 

csokoládés változata a húsvéthoz.

A húsvéti nyúl hagyományának kialakulásá-

ról tudjuk, hogy a szokás német ajkú területek-

ről érkezett többek között hazánkba is. A tojás, 

ahogy a nyúl is, már az ókor óta termékenysé-

gi szimbólum: a nyúl a szaporasága miatt, a 

tojás pedig az élet kezdetét jelenti.

A húsvét ünnepéhez kapcsolódik a zsidó 

húsvét, azaz a pészah. A pészahot a szabad-

ság ünnepének nevezik. Jézus is erre az ün-

nepre érkezett Jeruzsálembe. 

Húsvét
DIÁKOK ÍRTÁK

Tilos élő állatot árulni! 
Az újpesti piacon és a közterületeken már évek óta tilos élő állatot árulni a húsvéti időszakban. Az Állat-

védelmi Járőrszolgálat munkatársai a rendőrökkel közösen járőröznek majd és ellenőrzik az árusokat. Aki 

nem tartja be a szabályt, feljelentésre számíthat. A lefoglalt állatok a Rex Állatszigetre kerülnek. 

DIAKNAPOKÚjpest, ahogy az újpestiek látják!
Szeretsz fotózni? Örökítsd meg a város életét, hogy a te 

képed legyen „A hét fotója!” 

Várjuk az újpesti témájú fényképeket az ujpestifoto@gmail.com címre. Tech-

nikai megkötések nincsenek, mobiltelefonos fotóval ugyanúgy lehet pályázni, 

mint profi  géppel készített kompozícióval. (A nyertes műveket később akár ki 

is állíthatjuk, vagy felhasználhatjuk az Újpesti Sajtó Kft. kiadványaiban, ezért 

érdemes legalább 2 megabyte-os képfájlt küldeni.)

A hét képét vasárnap hirdetjük ki és tesszük közzé az Újpest-Káposztásmegyer 

Facebook-oldalon, de akár ide, az Újpesti Napló soron következő számába is bekerülhet.

A HÉT FOTÓJA
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A víz világnapja
Kék póló volt a dresszkód március 22-én a Viola oviban. 

A víz világnapja alkalmából a gyerekek és az óvó nénik 

is kékbe öltöztek és rendhagyó programokkal hívták fel 

a fi gyelmet a víz és a takarékoskodás fontosságára.  

Az ovit a víz élővilágát bemutató plakátok, térképek és makettek díszí-

tették, amiket a gyerekek kíváncsian nézegettek. Az egész napos prog-

ramban volt activity, amiben vízzel kapcsolatos tevékenységeket kellett 

elmutogatni, találós kérdések, meseolvasás, sőt még sorverseny is. 

– Fontos, hogy a gyerekek már egész kis korban hozzászokjanak a 

vízzel való takarékoskodáshoz – mondja Váczi Katalin óvodavezető. – A 

Föld napjára is készülünk, akkor kirándulni visszük majd a kicsiket. 

 Kép és szöveg: D. V.

Húsvéti meglepetés 
a gyerekeknek
Kalocsai György és Zuigeber Lajos zöldségkereskedők már többször 

vittek gyümölcsöt ajándékba a Hajnal utcai gyermekotthon lakóinak. 

Ez most, húsvét közeledtével sem maradhatott el, de ezúttal megle-

petés is volt. Bácsi Sándor és Urbán Flórián is meglátogatta a gyere-

keket, akik iskolában voltak, így az újpesti focisták egy dedikált labdát 

hagytak ott ajándékba.

Á L L Á S H I R D E T É S

Újpest Önkormányzat
Szociális Intézménye
Gyermekek Átmeneti Otthona (1042 Budapest, Hajnal 

utca 15.) alkalmazna gyermekfelügyelőt ha-

tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes 

munkaidőben, megszakítás nélküli munkarendben.

Illetmény megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv 

rendelkezései szerint.

Jelentkezési határidő: 2016. április 22.

Feltételek:

•  Középfokú képesítés, Gyermek és ifjúsági fe-

lügyelő II. (OKJ), dajka (OKJ), házi időszakos 

gyermekgondozó (OKJ), gyermek és ifjúsági 

felügyelő (OKJ),óvodai dajka (OKJ)

•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar 

állampolgárság.

• 2-17 éves gyermekek felügyelete, gondozása

BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:

Önéletrajz, motivációs levél,végzettséget igazoló okira-

tok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-

csi bizonyítvány, az erkölcsi bizonyítvány igényléséről 

szóló igazolás elfogatható,nyilatkozat, hogy a bizottság 

betekintést nyerhet a pályázati anyagába, érvényes 

kreditpontos igazolás másolata, melyet kérjük juttas-

son el postai úton: Újpest Önkormányzat Szociális In-

tézménye címére (1042 Bp., Deák F. u. 93.) vagy elekt-

ronikus úton: munkaugy@ujpestszi.hu e-mail címre.
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Magyaros karalábéleves füstölt 

sonkával: A megfőzött sonka lehullott 

széleit apróra vágjuk, és hagymával, ka-

ralábékockákkal átpirítjuk. Tehetünk bele 

medvehagymát is. Felöntjük vízzel, sóval, 

borssal ízesítjük és megfőzzük. 1 pohár tej-

fölt kikeverünk 1 kanál zabpehelyliszttel, 1 

mokkáskanál piros fűszerpaprikával, majd 

behabarjuk a levest. Tetejére vágott petre-

zselymet szórunk.

Céklás rizottó: 0,5 kg céklát apró 

kockákra vágunk, és kiolajozott tepsiben 40 

percig sütjük közepes hőfokon. Rizst páro-

lunk fokhagymával, reszelt friss gyömbérrel. 

Csirkemellet vékonyra szeletelünk, átpirít-

juk olívaolajon, és kevés vízzel pároljuk. Ha 

megpuhultak, összekeverjük a céklát, rizst, 

csirkét; tálaláskor reszelt sajttal megszórjuk.

Fejes saláta: A salátát laskára vágjuk. 

1csomag új hagymát felkarikázunk. Páclevet 

készítünk olívaolaj, citromlé, só, édesítőszer, 

almaecet, kevés víz hozzáadásával. Beleke-

verjük a salátaanyagokat, végül gerezdekre 

vágott paradicsommal díszítjük.

Kókuszos kevert süti tojás nél-

kül: 3 bögre tönkölylisztet, 1 bögre nád-

cukrot, 1 csomag sütőport, 1 teáskanál 

szódabikarbónát, 4 evőkanál kókuszresze-

léket, 3 evőkanál kakaót összekeverünk. 

Hozzákeverünk 0,5 bögre szőlőmagolajat 

és 1,5 bögre vizet. Kivajazott tepsibe önt-

jük. Előmelegített sütőben 180 fokon 25 

percig sül.

Készíthetünk paradicsomlevest 

zellerrel, tápiókabetéttel: 1 marék 

tápiókát vízbe áztatunk 20 percig, majd be-

lefőzzük a levesbe.                            

Készítsünk csicseriborsós puly-

karagut hegyes zöldpaprikával. Adjunk 

mellé tepsiben sült rozmaringos 

burgonyát. A cikkekre vágott burgonyát 

friss rozmaringgal sütjük pirosra. Savanyú 

káposztát tálalunk mellé, kápiapaprika-

karikákkal.

 LETTNER ANNAMÁRIA 

 dietetikus

Húsvéti
fi nomságok
újragondolva
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Mosonyi Szabolcs természetfi lmje ezen a 

héten kerül mozikba, de már most az utóbbi 

évek legnézettebb magyar fi lmje – ennek el-

lenére egyáltalán nem biztos a sikere. Hogy 

lehetséges ez? Úgy, hogy a Vad Kunságot a 

Duna Televízió már vetítette, több mint 300 

ezren látták, moziba viszont nem éppen az 

ilyen produkciókért szoktak járni a nézők. 

Itt lenne az ideje változtatni ezen a szo-

káson, Mosonyi fi lmje ugyanis nem csak 

a kisképernyőn, de az óriás-

vásznon is csodásan fest, sőt 

ott érvényesül csak igazán. 

Aki rendszeresen követi a 

dokumentum- és természet-

fi lmekre specializálódott csa-

tornákat, az tudhatja, hogy 

ez a műfaj, ha jól csinálják, 

a legkevésbé sem unalmas. 

A képek szemkápráztatóak, 

a dramaturgia játékfi lmeket 

idézően profi , az állatok pedig 

olyan közel kerülnek a nézőhöz, mintha a 

természet egy bekamerázott valóságshow 

helyszíne lenne. Ez a világszínvonal pár éve 

már a hazai fi lmesek számára sem elérhe-

tetlen. A sort a Vad Magyarország - A vizek 

birodalma (2011) nyitotta, majd jött a Vad 

Szigetköz – A szárazföldi delta (2013), és 

a trilógia most, a Vad Kunsággal lett teljes.

Mosonyi Szabolcs ezúttal is hónapokon 

át forgatott, hogy bemutassa az Alföld le-

nyűgöző élővilágát. Messziről a puszta talán 

tényleg csak pusztaságnak 

tűnik, közelebbről nézve 

azonban feltárul egy rejtett 

birodalom, amelyet a vad-

nyúltól az aranysakálon át a 

túzokig számtalan faj népesít 

be. A mindössze egyórás Vad 

Kunság nem akar eget ren-

gető bölcsességeket közölni 

velünk a természet törvénye-

iről, csak a képeivel mesél, 

de ez bőven elég is. BS

FILMAJÁNLÓ

A József Attila-díjas költő, 

bolgarista, műfordító, nyelvész, 

az újpesti székhelyű Napút fo-

lyóirat és a Napkút Kiadó alapító 

tagja, Szondi György idén ünnepli 

hetvenedik születésnapját.

Bulgáriában az irodalmat szerető emberek 

saját költőjüknek tartják, Djord Szondi néven 

jelennek meg bolgár nyelvű versei, írásai, kö-

tetei, de az alkotóművészinél is jelentősebb 

irodalomtörténészi és kulturális szervezői 

megbecsültsége. 1994 és 1999 között a PO-

LISZ folyóirat főszerkesztő-helyettese, majd 

főszerkesztője, 1999-től 2003-ig a Masszi 

Kiadó ügyvezetője, 1999-től a Napút főszer-

kesztője, 2003-tól a Napkút Kiadó tulajdo-

nosa és vezetője. 

A Világirodalmi Lexikonba közel 200 szó-

cikket írt bolgár írókról, irodalomról. Ösz-

szességében mintegy 400 szerzőtől 

11 ezer oldalnyi prózát, 20 ezer 

verssort ültetett át eddig ma-

gyarra. Több tucat magyar 

szerzőtől fordított antológia, 

folyóiratszám, tanulmány-

kötet összeállítását jegyzi, 

közel száz magyar író bul-

gáriai megjelenését se-

gítette megvalósulni. Bol-

gárul megjelent írásainak, 

Elszigetelt világ 

Vad Kunság 
– A Puszta rejtett élete

Suki Kim egy amerikai-dél-koreai 

írónő, aki a „Nélküled mi sem va-

gyunk” című beszámolójában be-

tekintést ad a világ egyik legelzár-

tabb országába, Észak-Koreába.

Az írónő 6 hónapot töltött Észak-Korea fővá-

rosában, Phenjanban. Az amerikai evangélikus 

misszionáriusok között tanárként elvegyülve, an-

golt tanított a Phenjani Műszaki Egyetemen. A ta-

nítványai pedig az északi elit fi ai közül kerültek ki. 

Az olvasók a világ egyik legveszélyesebb ország 

felsőoktatásából és a kollégista életből kapnak 

egy kis darabot. Emellett megismerkedhet az 

ottani elrendezett életekkel, valamint a hétköz-

napokban megszokott hazugságokkal. A fősze-

replők 19 év körüli egyetemista fi úk, akiket az 

írónő tanított. A nevük a biztonságuk érdekében 

meg lett változtatva, viszont a gondolataik meg-

maradtak. Az egyéniségük és a különböző meg-

mozdulásaik által az olvasó közelebb érezheti 

magát hozzájuk. Szerepet kap még a többi tanár, 

az iskola felügyelői és a legfontosabb szabályok. 

Megfi gyelhető a diktátori kultusz kiteljesedése 

az élet minden területén. Aki nem csak kikap-

csolódni vágyik egy könyv olvasásakor, hanem 

az ismereteit, látóterét bővíteni, az mindenképp 

vegye kezébe ezt a kötetet!

A könyv elgondolkoztató és szívbemarkoló. P.B.

Szondi György hetvenéves

Mi a jobb? 

a tudatlanság – 

avagy a félrevezetett 

dolgokban való hit 

–, vagy az igazság, 

ami akár valaki 

életébe is kerülhet. 

tanulmányainak, interjúinak száma félezernél 

több.

Hetvenedik születésnapja alkalmából a Ma-

gyar Írószövetség rendez ünnepi műsort már-

cius 24-én, csütörtökön, a Magyar Írószövetség 

székházának dísztermében, a Bajza utca 18. 

szám alatt.

A szintén hetvenéves Szirtes Gábor iroda-

lomtörténész és Szondi György köszöntésére 

rendezett műsort Szentmártoni János, a Magyar 

Írószövetség elnöke nyitja meg. Az ünnepségen 

közreműködik: Albert Zsuzsa költő, író, Vincze 

Ferenc, Csontos János költő, író, valamint Mis-

kolczi Anita gordonkaművész, Narihito Mukeda 

zongoraművész, Devich Benedek (nagybőgő), 

Lázár Balázs színművész. T. E.
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M O Z A I K

Velencei  gyermek
és sporttábor

További információ és foglalás:
Rabi Zoltán

06 (70) 330 9903

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETOSÉGEK 
A KÖRNYÉKEN!

AMIT KÍNÁLUNK

Kültéri kondi terem

A

zsűrinek hatalmas fejtörést okozott kiválasztani 

a legjobbakat. Békére vágyik mindenki, mely-

nek megvalósítására rengeteg gyönyörű mun-

ka érkezett. Sokféle ötlet, bátor színek és kom-

pozíciók formálták az üzenetet, az összképet. 

Az újpesti diákok idén is jeleskedtek az or-

szágos pályázaton. Különdíjas lett Tolnai Gabri-

ella, az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola és Gimnázium diákja. Felkészítő tanára 

Szabó János.  V. G.

Dicséretben részesültek: 

Laudon Réka, Újpesti Bene Ferenc Általá-

nos Iskola; felkészítő tanár: Horváth Gyuláné

Ludányi Marcell, Újpesti Károlyi István 

Általános Iskola és Gimnázium; felkészítő 

tanár: Lozsikné Tuza Márta

Paál Petra, Újpesti Károlyi István Általá-

nos Iskola és Gimnázium; felkészítő tanár: 

Lozsikné Tuza Márta

Váli-Nagy Dóra, Újpesti Károlyi István 

Általános Iskola és Gimnázium; felkészítő 

tanár: Lozsikné Tuza Márta

A pályamunkákat egy éven keresztül 

megtekinthetik az érdeklődők a Lions 

Központban, a Budapest, VI. ker. Podma-

niczky u 16. szám alatt. 

Újpesti diákok rajzai a legjobbak között
Mit gondolunk a világot 

érintő legfontosabb kér-

désekről? Kérdezzük meg 

a gyerekeket! A válaszok, 

amelyek most képekben ér-

keztek, elgondolkodtatóak. 

Érdekesek, színesek, im-

pulzívak, mélyek. Őszinték. 

A Lions Clubok Magyar-

országi Szövetsége idén 

is békeposzter-pályázatot 

hirdetett. Az országos ver-

senyen ismét kiválóan sze-

repeltek az újpesti diákok. 

Lions Clubok Nemzetközi Szövet-

ségét, a Lions Clubs Internationalt 

1917-ben alapították az Egyesült 

Államokban. A Lions-mozgalom ma 206 or-

szágban van jelen, 46 000 klubban mintegy 

1,35 millió tagja van, és a világ legnagyobb 

klub-alapon szerveződő jószolgálati szervezete. 

A Lions az egyik leghatékonyabban működő jó-

tékonysági szervezet. A 2015-16 évi békeposz-

ter-pályázatra a szövetséghez 7 klubtól 53 rajz 

érkezett. A résztvevő gyerekeket támogató klu-

bok: Mosonmagyaróvár, Monor, Újpest Árpád, 

Kaposvár, Nyíregyháza, Sopron és Mozaik LC.

István Zsolt kormányzó köszöntötte a ven-

dégeket 2016. március 11-én, 15 órakor, a 

Lions Központban. Köszöntő beszéde után a 

békeposzter-pályázat eredményhirdetése kö-

vetkezett, majd a rajzokból készült országos 

kiállítás megnyitása. István Zsolt elmondta, a 
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Gyurta: Az olimpia mindenek előtt

– Az országos bajnokság nulladik napján 

lesz egy négyszer 100-as vegyes váltó, 

ahol a válogatott tagjaként indu-

lok – fogalmazott Dani. – Sze-

retnénk olyan időt teljesíteni, 

amivel az olimpiai kvalifi káci-

ót megcsináljuk. 50, 100 és 

200 mellen is rajthoz állok. 

Tehát, maradok a szoká-

sos, jól bevált számaimnál. 

Célom, hogy a lehető legközelebb ússzak az 

egyéni legjobb időmhöz. Az olimpiai felkészü-

lésre vonatkozó tervünk miatt mindenképp 

fontos, hogy jó időt tudjak úszni.

A londoni Európa-bajnokságon viszont nem 

indul.

– Nem szeretnék kétszer csúcsformát hoz-

ni. A londoni olimpia előtt sem volt 

egyszerű Debrecenben az Európa-

bajnokságot végigcsinálni. Egy 

rossz szavam sem lehet, mert 

tudtam győzni, ettől függetlenül 

a formaidőzítést nagyon nehéz 

volt megcsinálni, úgyhogy 

idén nem is vállalom. Az 

edzések és a munka 

mellett döntöttünk, 

hogy az olimpián a 

lehető legjobb formá-

ban léphessek a rajt-

kőre – tette hozzá.

S P O R T

Egyesztendős csata után tel-

jesítette célját. Mohamed Aida 

a havannai női tőr Grand Prix-

versenyen kiharcolta az olimpiai 

részvételt. A verseny előtt Aida 

riói helye szinte bizonyosnak tűnt, 

de a kubai versenyen ezt be kellett 

biztosítania az UTE tőrvívójának.

A Havannában a Grand Prix 64-es táblájá-

ból még csak az első kör ment le, amikor már 

félig hátradőlhettünk. Legalábbis mi, újpestiek 

idehaza. Természetesen az olimpiai kvalifi ká-

ció okán, hiszen a rangos viadal még sehol 

sem tartott, csakhogy ez számunkra most, 

ha nem is mindegy, de másodlagos volt. Ki-

derült ugyanis, hogy Aida egyik nagy riválisa, 

a kanadai Harvey nem indult, a szombat pe-

dig azzal kezdődött, hogy az újpesti vívó nem 

mindennapi meccsen megnyerte első asszó-

ját. A török Karamete ellen 6:2-re húzott el, 

gondoltuk érvényesül a papírforma, csakhogy 

innen az ellenfél fordított, és 14:12-ig nem is 

adta ki az előnyt a kezéből. Aztán viszont Aida 

jött, és 15:14-nél helyreállt a világ rendje. Így 

csak matematikai esély maradt arra, hogy az 

UTE világklasszisa ne szerezze meg az olimpiai 

kvótát. Aida a következő körben ugyan – a 16 

közé jutásért – drámai meccsen kikapott, de 

mivel a verseny a későbbiekben jól alakult, már 

akár pezsgőt is lehetett bontani, hiszen végre 

véglegesen eldőlt, Mohamed Aida, két gyer-

mek édesanyjaként, egyéni vb-ezüst és bronz-

érmesen, 40 esztendősen, és Knapek Edina 

egy kisfi ú édesanyjaként, egyéni vb-bronzér-

mesen, 38 évesen ott lesz a riói olimpián! 

A célt sikerült kiharcolni, most jöhet az ál-

mok valóra váltása! GG

Fontos, hogy milyen időt 

tud úszni, hogy sikerülnek 

majd a fordulók, a tech-

nika és minden más. En-

nek függvényében dől el 

az olimpiai bajnok Gyurta 

Dániel felkészülése a kö-

vetkező négy hónapban.

Mohamed 
Aida biztosan 
pástra lép az 
olimpián

Elhunyt Csjef Sándor, 
Európa-bajnok ökölvívó

Csjef Sándor 1950. augusztus 22-én 

született. 12 évesen Zuglóban kezdett 

bunyózni, majd az Újpesti Dózsa ökölvívó-

ja lett, nevelőedzője Dobronay Pál, edzője 

Kellner Ferenc. Legjobb eredményei: a 

miskolci junior Európa-bajnokságon ezüstérmes (1970), a belg-

rádi felnőtt Eb-n aranyérmes (1973), magyar bajnok nagyváltó-

súlyban (1974). 1970-től 1974-ig magyar válogatott.

A legtöbb szakember egybehangzó véleménye szerint sokkal 

több volt benne, mint amit elért. Pár éve még edzősködött, de 

már azzal is felhagyott. A 65. születésnapján készült interjúban 

azt mondta, hogy időnként még focizgat. Élete legmeghatáro-

zóbb kudarcának azt tartotta, hogy nem próbálhatta ki magát a 

profi k között. A régi bunyósokkal nem tartotta a kapcsolatot, ez 

alól csak egykori csapattársa, az olimpiai bajnok, Gedó György 

volt a kivétel.

Sándor, nyugodj békében! (g)

Arra a kérdésre, hogy mennyire fog az olimpia 

előtti utolsó hetekben-hónapokban magába zár-

kózni, így válaszolt: – Szeretem beengedni magam 

abba a környezetbe, amely fogadni fog. Elképesz-

tően inspirál, ha arra gondolok, hogy öt hónap 

múlva ott lehetek az olimpián, felállok a rajtkőre, 

és abban a két percben, abban a négy hosszban 

meg kell mutatnom, hogy miért is dolgoztam hosz-

szú-hosszú éveken át. inforadio.hu/GG

GYURTA DÁNIEL

Született: Budapest, 

1989. május 4. 

Olimpiai-, háromszo-

ros világ- és kétszeres 

Európa-bajnok úszó. 

A legsikeresebb je-

lenleg is aktív magyar 

férfi  versenyúszó. 

Öccse, Gergely, szin-

tén válogatott.

F
O
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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, csütörtö-

kön: 10-től 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

Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők április 4-én, 

hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők április 4-én, 

hétfőn 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-

05. Jókay Attila önkormányzati képviselő április 11-én, hétfőn 17-től 18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 

(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária, Bartók Béla önkormány-

zati képviselők április 12-én, kedden 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád 

út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő április 25-én, hétfőn 18-tól 19 óráig 

tart fogadóórát. Helyszín: (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. Kérjük Önöket, vegyék 

fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk: 1046 Bp., 

Szent László tér 7. Tel.: 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.

A LOVASÍJÁSZ CÍMŰ FILM ÚJPESTEN.

Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház (1043 Budapest, Tavasz utca 4.) Időpont: április 2. (szombat), 16 óra. 

Jegyár: felnőtt: 800 Ft, diák: 500 Ft. A vetítést követően beszélgetés Kaszás Géza rendezővel. Minden érdeklő-

dőt szeretettel vár a rendezvény házigazdája, Pajor Tibor önkormányzati képviselő

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 csütörtökén 

17 órától a Homoktövis Általános Iskolában (1046 Bp., Homoktövis u. 100.)

Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-től 18 óráig. Hely-

szín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében. A fenti fogadóórákra előzetes bejelentke-

zés szükséges a 06 1 369 4205 vagy a 06 20 419 7869 telefonszámon!

Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-től 18 óráig. Helyszín: 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.) Előzetes bejelentke-

zés és időpont-egyeztetés a 06 30 400 9297 telefonszámon lehetséges!

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökjén (legközelebb áp-

rilis 7-én) 13 órától a Képviselői Irodában (IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház) a 4. emelet 418-as szobában.

Bejelentkezés, vagy más időpont megbeszélése a 06-30-458-9929-es telefonszámon.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

2016. március 24-én és április 14-én 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat, -tanácsadás igénybe-

vételére van lehetőség előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 30/458-9929-es telefonszámon lehet. 

Helyszín: Képviselői Iroda; IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház). Horváth Imre országgyűlési képviselő

KÉPVISELŐI KLUB

Képviselői Klub, „nyitott iroda” lesz március 25-én, pénteken 14 és 18 óra között. Érkezhet ezen idő alatt 

bármikor! Várom azokat az érdeklődőket, akik szeretnének beszélgetni, véleményt mondani, javaslatot tenni, 

politizálni, a kerület, a világ dolgairól társalogni. Helyszín a Képviselői Iroda, IV. Kiss Ernő u. 3. (a P+P Irodaház-

ban) 4. emelet 418-as szoba. Barátsággal, Horváth Imre országgyűlési képviselő. 

A SOCIETAS ÚJPESTI SZERVEZETE IDÉN IS MEGRENDEZI HÚSVÉTI KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁSÁT! 

Várunk minden gyermeket, fi atalt, aki szeretné családját és barátait saját készítésű húsvéti ajándékokkal meg-

lepni. Készülünk szalvétatechnikával, képeslap-alapanyagokkal, papírhajtogatással és más egyéb ajándékötlettel. 

A tojásfestéshez a tojásokat hozzák magukkal, a díszítéshez szükséges anyagokat mi biztosítjuk. Várunk minden 

kedves érdeklődőt. Készüljünk együtt a húsvéti ünnepekre! Kézműves-foglalkozásunk ingyenes. Rendezvényünk 

időpontja: 2016. március 26. 15:00-17:00 Helyszín: 1046 Bp., Nádor u. 1. 

„KI MIT TUD?”RENDEZVÉNYSOROZAT

A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat következő előadása március 29-én, 10 órától lesz a Polgár Centrumban 

(IV. Árpád út 66.). A rendezvénysorozat védnökei: dr. Trippon Norbert és Horváth Imre. Jöjjenek el, nézzék meg a 

műsort, hozzák el ismerőseiket, barátaikat is! (Belépődíj nincs)  MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

 

A Demokratikus Koalíció Újpesti Szervezete tájékoztatja a lakosságot, hogy irodánk minden ked-

den 15 és 18 óra között és minden szerdán délelőtt 10 és 12, délután 14 és 18 óra között nyitva 

tart. Várunk minden érdeklődőt. Telefon: 06 70 347 1040 Cím: 1042 Bp., Árpád út 19.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második hétfőjén 16 és 

19 óra között fogadóórát tart a DK Újpesti szervezete frakcióhelyiségében. Cím: 1042 Budapest, Árpád út 19. 

Bejelentkezés: 06 70 347 1040, e-mail: Budapest11@dkp.hu, dkujpest_hu.novodev.hu

FOGADÓÓRA

dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció) Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén, 

17 és 18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat (1046 Bp., Hajló u. 42-44.)

Ingatlan eladó
� Újpesten eladó családi ház, Baross u 76/b, 429 m² 

telek. 120 m²-es, 4 szobás, összközműves, tehermentes, 

65%-ban bővíthető. Ép. 1960, sarokház, melléképület, 

pince. I. á.: 37.2 M Ft. Tel.: 06-70 318-6359

� Újpesten, Bajza József u. 59. alatt, kétgenerációs csa-

ládi ház eladó. Saroktelek, 1986-os ép., 120 m² + 24 

m² tetőtér, kis ház, 40 m² szuterén. I.á.: 72 M Ft, 550 m² 

telek. Tel.: 06-70 318-6359

� Eladó Gödöllőn 1001 m²-es zártkert a belterület 

határán az Úrréti tó közelében a Füves közben. A telek 

elérhetősége Újpestről 30-40 perc az autópályán. I. á.: 

2.9 M Ft, tel.: 06-30 537-6985

� Eladó tulajdonostól 1,5 szobás, III. emeleti, tégla örök-

lakás Újpesten, vagy kisebb családi házra cserélhető 

értékegyeztetéssel, ingatlanosok ne hívjanak! Tel.: +36 

20 250-7133

Ingatlant vesz

� Figyelem! Keresek a IV.- XV. kerületben, jó állapotú 

téglalakást, 56 m²-ig. II. em., viszonylag elfogadható kör-

nyéken. Ingatlanosok ne hívjanak! Tel.: 06-1 369-9781

Ingatlant kiad, bérel

� Újpest központban 35 m²-es, másfél szobás, jó ál-

lapotú, berendezett gépesített lakás, kizárólag hölgynek 

vagy hölgyeknek, olcsón kiadó. Egy gyerek nem akadály. 

Érdeklődni: 06-30 910-9868

Ingatlan csere

� Újpesti önkormányzati panel, kilencedik emeleti, 1/5 

szobás, 35 m²-es, távfűtéses (vízóra van) lakásomat elcse-

rélem ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emeletre. Metró, 

orvos, iskola, óvoda, piac közel van. Tel.: 06-20 263-0086

Oktatás

� Matematika- és fi zikafelkészítést vállalok. Tel.: 06-70 

220-7758 

� Dolgozók iskolája felvételt hirdet Újpest-

Központban: gimnáziumi osztályok, kereskedel-

mi eladó, vendéglátó eladó, boltvezető, vendég-

látó üzletvezető, Tel.:06-20-9-51-33-57

� BASS GITÁR oktatását vállalom, kezdőknek és hala-

dóknak, többéves gyakorlattal. Mobil: 20-616-24-22.

Régiség

� BOROSTYÁN-KORALL ÉKSZEREK felvásárlása 30.000 

Ft-tól 300.000 Ft-ig/db! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-

tól. Régi bútorokat, festményeket, Herendi, Zsolnay, Gorka, 

Hummel, Meissen, Kovács Margit dísztárgyakat, asztali-, 

fali-, álló- és karórákat (nem működőt is), bronz, fa és 

ezüst tárgyakat, képeslapokat, kitüntetéseket, érmét, pen-

gőt, katonai eszközöket. Teljes hagyatékot készpénzért! 

Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. ker. Szent István Krt. 25. 

szentistvankrt25@gmail.com, tel.: 06-20-914-0150

� Papírpénz-felvásárlás! Forgalomból kivontak! Német 

márka, osztrák schilling, holland gulden, spanyol peso, 

belga frank, svéd korona, portugál escudo {PTE}, pengő, 

érmék, 40-es évektől forint stb. Készpénzért. V. ker. Szent 

István krt. 25. H-P 10-16-ig, Tel.: 06-70-608-6082

� Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. 

Készpénzért bútort, festményt, csillárt, porcelánt, órákat, 

kerámiát, szőnyeget, könyvet, kitüntetést, jelvényt, katonai 

és háborús tárgyakat, bizsut, borostyánt, híradástechnikát, 

CD-DVD-t, hanglemezt, ezüst tárgyakat, ékszert, alpakkát. 

Pintér Nikoletta, tel.: 06-1 466-8321, 06-30 973-4949

� Bélyeget, papírt és fémpénzt, papírrégiséget, 

könyveket, porcelánt, kitüntetést, egyéb régisé-

get vásárolunk és aukcióra átveszünk. Cím: VI. 

Andrássy út 16. Nyitva tartás: H-SZ: 10-17-ig, P: 

10-19-ig. Tel.: 317-4757

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület
Újpestért
Egyesület

� Vásárolok régi könyveket, képeslapot, jelvényt, kitünte-

tést, iratot, térképet, fémpénzt, papírpénzt, játékot. Bármi-

lyen régi vagy retro tárgyat. Antik ezüst, festmény, ékszer, 

borostyán, bútor is érdekel. Teljes hagyatékát megveszem. 

Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 9244-123

Közös képviselet

� Társasházi közös képviselet megbízhatóan, refe-

renciákkal Újpesten. www.kozoskepviselo.hu, tel.: 

06-70-338-6723; 396-7016

Szolgáltatás

� KLÍMAtelepítés, karbantartás, javítás garanciával. 

Ingyenes helyszíni felmérés! 06-30-931-7486, 
www.annauklima.hu

� REDŐNYÖS MŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 

redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-

lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 

Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszere-

lés. tel.: 370-4932

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-mun-

ka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét, 
fényezését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást is. 
Konyhai fiókcserék, székjavítás, szekrénypántok cseréje. 

Tel.: 06-70 234-7759, 06-1 306-2023

Állás

� A COMPASS lighting Kft. Dunakeszi lámpatest gyártó 

üzemébe keresünk CNC gépkezelő, lemezipari szakmunká-

sokat és áruszállító munkatársat (3,5 t teherautó vezetői 

tapasztalattal) azonnali kezdéssel Tel.: 06-30-645-0743, 

e-mail: palyazat@compasslighting.hu

Hétvégi 
felszolgálókat 

keresünk 
éttermünkbe

Egyetemistákat betanítunk. 
Érdeklődni: 

Árvai Gábor üzletvezetőnél 
Tel.: 06-30-924-7838

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám Vukitsevits Ferencné 

hosszú, türelemmel viselt betegség után életének 89. évében, 2016. március 1-én örökre itt hagyott 

bennünket. Hamvaitól 2016. március 25-én 9:00 órakor veszünk végső búcsút a Megyeri Temető 1. sz. 

ravatalozójában. Emléke a szívünkben örökké él! Gyászolja lánya, veje, unokái és távoli rokonai.

Gyászjelentés



Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC 

és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2016. március 24-30.

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél csak kedden hagyományosan füstölt termékek húsvétra: kötözött sonka 1199 Ft/kg | parasztlapocka 1199 Ft/kg 
| szívsonka 1999 Ft/kg | parasztsonka 1699 Ft/kg | füstölt csülök 1399 Ft/kg | minden sertéshús 899 Ft/kg | egész csirkecomb 599 Ft/kg | csirke alsócomb 
499 Ft/kg | csirkeszárny 399 Ft/kg | csirkemellfi lé 1199 Ft/kg | csirkemáj 499 Ft/kg.

A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentesnél csak szerdán sertéscomb, sertéslapocka, sertéstarja, sertésdagadó és sertésoldalas 999 Ft/kg | sertéskaraj 
1150 Ft/kg | hajdúsági lángolt kolbász 999 Ft/kg | tokaszalonna 999 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél csak vasárnap sertéscomb, sertéslapocka, sertésoldalas, sertéstarja 999 Ft/kg | csirkeszárny 579 Ft/kg | 
csirkecomb 699 Ft/kg | faros csirkecomb 599 Ft/kg | pulykaszárny 699 Ft/kg | pulykanyak 769 Ft/kg. 

A Nagycsarnokban Tomahatsch Bélánál gyökér 290 Ft/kg. 
A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél burgonya 160 Ft/kg. 
A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye Kkt.-nál Idared alma 198 Ft/kg | igazi Jonatán alma 298 Ft/kg. 

Vasárnap is várjuk kedves vásárlóinkat 7–14 óráig, délelőtt 10-12 óráig  lufi hajtogató bohóc szórakoztatja a gyerekeket.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK
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TOVÁBBI HÚSAKCIÓK

HÚSVÉT A PIACON! 
2016. MÁRCIUS 26. SZOMBAT 10.00 ÓRÁTÓL
Tojáskrémes kenyérrel várjuk a piacra látogató kedves Vásárlóinkat!
Gyerekeknek csokitojás-keresés a templom mellett!

A rendezvény minden résztvevő számára ingyenes!

ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDEN NAP ÜZEMEL. 

A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.
PIAC-PLACC MINDEN SZOMBATON ÉS VASÁRNAP A DUNA-SÉTÁNYON!

Virágcsarnok

Szent István térGábor László utca
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A VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA FENNTARTOTT 

KERAMITOS PARKOLÓ EGY RÉSZE MÁRCIUS 

29-TŐL IDEIGLENESEN LEZÁRÁSRA KERÜL. 

A KÖRNYEZŐ UTCÁKBAN ÚJ PARKOLÁSI 

LEHETŐSÉG BIZTOSÍTOTT.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
A SZENT ISTVÁN TÉREN!

FÜSTÖLT CSEMEGESZALONNA
Duna-Muhari Bt.-nél csak vasárnap

999Ft
/kg

FÜSTÖLT TARJA
Mátyás-Hús Kft.-nél csak kedden

1899Ft
/kg PARADICSOM

Tomahatsch Bélánál

290Ft
/kg ASZALTSZILVA

Ropogós Cseresznye Kkt.-nál

1980Ft
/kg
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Tavaszi szüneti

KÍSÉRŐJEGY MENTES 
NAPOK

a TarzanTM Parkban

Március 24–től március 29-ig

MINDEN NAP
egy megváltott gyerekjegy mellé

egy felnőtt kísérő jegye

INGYENES!

Várjuk szeretettel
az ország legnagyobb

szabadtéri 
családi játszóparkjában!

25% KEDVEZMÉNY

1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

www.tarzanpark.hu

ÓRIÁS  KALANDOS  BIZTONSÁGOS

H I R D E T É S
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