
ÁLDOZATSEGÍTÉS, BIZTONSÁG
Uniós támogatással áldozatsegítő há-
lózat jön létre a városban az önkor-
mányzat és az Újpesti Bűnmegelőzé-
si Polgárőr Egyesület együttműködé-
sével.  12. oldal

KÖSZÖNET A HELYTÁLLÁSÉRT
A Semmelweis-nap alkalmából ad-
ták át az önkormányzat elismerését, 
az Újpest Egészségéért díjat, és ju-
talmazták a betegellátásban dolgo-
zókat. 5. oldal

NAPI KÉT EDZÉS 
Napi két edzéssel indul az alapozás a 
Megyeri úton, a szezon előtti megbe-
szélést követően kezdetét veszi Újpes-
ten a 2013–2014-es idény. Paks lesz az 
első ellenfél.  13. oldal

ÚJPEST IS SZIGETEL
A gyerekszigetre kilátogatókat a hét-
végén újpesti sportos programok vár-
ják, a vetélkedésben nyertesek ingye-
nes belépőt vehetnek át a Tábor utcai 
Tarzan Parkba.  15. oldal
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Mágikus éjszaka volt
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A hagyomány szerint a tűz felett átugrók kívánsága Szent Iván-éj mágikus erejének köszönhetően teljesül. 
A kívánságok között volt a Tungsram strand megnyitása is.  3. oldal



 

Több mint háromezer négyzet-
méteren alakul át a lakótelep

Szépülő 
Újpest   
Megújul a Lebstück Mária utcai sé-
tány a Munkásotthon utca és a 
Nyár utca közötti szakaszon. Új sé-
tautakat, pihenőhelyeket, virág-
ágyásokat alakítanak ki, összesen 
3135 négyzetméternyi terület fel-
újítása kezdődik. 

Júliusban indulnak a 
Lebstück Mária utcai sé-
tány munkálatai. A reha-
bilitáció során a teljes ut-
cakép megújul, a sétány 
minden pontján jelentős 
változást fedezhetnek fel 
az újpestiek. Az evangé-

likus templom előtti tér a dísztéglákkal, a szí-
nes virágágyásokkal és az új padokkal kedves 
szigetté válik és az iskola környezete is barát-

ságosabb lesz. A gyalogosok közlekedé-
sének megkönnyítésére a régi, törede-
zett betonlapokat több helyen újak-
ra cserélik. Több helyen, Újpest közte-
rületein eddig még nem alkalmazott 
„Elastopave” burkolatot használ-
nak. Ezzel a külföldön már népsze-
rű burkolattal, a Clark Ádám téren 
is találkozhatnak.

Rádi Attila alpolgármester la-
punknak elmondta: A terve-
zés során, a lakók és a kör-
nyék intézményeinek igénye-
it is fi gyelembe vette az ön-
kormányzat. Ez a terület a 
‚80-as évek óta a mai álla-
potában van, azóta nem 
történt rajta szinte sem-
milyen felújítás. Most 
egy olyan munkába 
kezdünk, amely látvá-
nyos változást hoz. Új 
sétautak, új pihenőhe-
lyek várják az újpesti-
eket.

Modern technológiá- 
kat használunk, ilyen 
például az „Elastopave” 
burkolat, ami egy 
műgyantával kevert 
gyöngykavics burko-
lat. Leghasznosabb tu-
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Az egészséges, tiszta 
környezet közérdek
Az utóbbi időben tapasztalt esős időszak ha-
tására a zöldfelületeken elindult a gyomkép-
ződés, akadály nélkül szaporodnak az allergén 
gyomnövények. Sok helyen tapasztalható, 
hogy az ingatlan előtti közterület hulladékkal 
szennyezett, takarítatlan.

Újpest Önkormányzatának és az itt élőknek 
egyaránt tenni kell azért, hogy városunk utcái 
és zöldfelületei tiszták és gondozottak legyenek.

A főváros köztisztaságáról szóló, 48/1994. Főv. 
Kgy.-rendelet 3. §-a alapján minden ingatlantu-
lajdonos, -használó, -kezelő köteles (az ingatlan 
területén túl) az ingatlanok előtti közterületet – 
járdát, illetve zöldsávot – is folyamatosan rend-
ben, azaz gyom- és hulladékmentesen – tartani.

Tisztelettel kérünk minden ingatlantulajdonost 
és -kezelőt, hogy hatósági felszólítás nélkül is tegye-

nek eleget jogszabályban előírt kötelezettségüknek, 
és tegyék rendbe az ingatlanuk előtti közterületet.

Közös célunk az épített és természetes környe-
zet megóvása, szebbé tétele, igényes lakókörnye-
zet kialakítása, ebben számítunk minden újpesti 
polgár közreműködésére.

Tegyünk együtt azért, hogy Újpest 
a főváros egyik legszebb, 

leggondozottabb kerülete legyen!

Újpest Önkormányzata

Szomjoltó 
a játszótéren
Lakossági kérésre Újpest Önkormányza-
ta új ivókutat telepített a Nyár utca 30. 
szám előtt lévő játszótérre. Az Újpesti Vá-
rosgondnokság munkatársai a játszóteret 
látogató kisgyermekek és szüleik örömé-
re még a kánikula beköszönte előtt beüze-
melték a hűsítő vizet adó ivókutat. 

lajdonsága a vízáteresztő képessége, melynek kö-
szönhetően a növények és a talajlakó élőlények 
számára is megfelelő körülményt biztosíthatunk. 

A nyári megújulás során, a területen találha-
tó összes szemétgyűjtőt felújítják, a zöld sétányt 
újrafüvesítik, a környezetet pedig tovább díszí-
tik összefüggő cserjefelületekkel. A hatalmas idős 
fák mellé ősszel néhány fi atal facsemete is kerül. 
A munkálatok végeztével több helyen találkoz-
hatnak színpompás virágágyásokkal, díszfüvekkel, 
új padokkal, ülőfalakkal, elegáns díszburkolattal. 
Nyár esti beszélgetésekre, séta közbeni pihenésre, 
fi ataloknak és időseknek egyaránt kellemes kikap-
csolódást biztosít majd a felújított sétány.   – N

A felújítás látványos 
változást hoz

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



Szent Iván-éji vigadalom 
Káposztásmegyeren

Körtáncban 
a tűz körül
Forró hangulatú estét tölthettek el 
június 21-én, pénteken este a Bőrön-
dös utcai szabad, parkos területen 
mindazok, akik az önkormányzat 
Találkozzunk többször! rendezvény-
sorozatának Szent Iván-napi vigadal-
mára voltak kíváncsiak. A felnőtte-
ket hatalmas sörsátor, ínyenceknek 
való különleges sörök, a kisebbeket 
kézművespavilon, dodzsem, körhin-
ta, pónilovaglás várta a rekkenő hő-
ségben.

Az estén Bananas varázsolt két alkalommal is hatal-
mas bulit. Egy vérbő vásári komédiával a Szent Iván-
éji Hujákolók érkeztek, amelyben az egyszerű paraszt-
embertől kezdve a gólyalábasokon és a tűzzsonglő-
rökön keresztül a mitikus sárkány és ördög szereplő-
kig mindenki megjelent. A néphagyományok felele-
venítését a Bem Néptáncegyüttes folytatta, a fellob-
banó tűz körül járták táncukat, míg végül közös kör-
táncban forrtak össze. A hagyomány szerint ugyan-
is, ha ezen az estén a tűz felett átugrók kívánnak 

valamit, az Szent Iván-éj mágikus erejének köszön-
hetően teljesül. Volt jelentkező a tűzugrásra bő-
ven. Sajnos a vigadalomra az árvizet követően kike-
lő szúnyogok, a kora esti irtás ellenére, nem voltak 
tekintettel, s mire az estet záró Bananas ismét szín-
padra került, több kisgyerekes családot elüldözött a 
szúnyoginvázió. Ám a hatalmas sátor még így is tele 
volt, és aki maradt, nem bánta meg, hiszen felejt-
hetetlen hangulatban búcsúztathatta az év legrövi-
debb éjszakáját. G. R.

Rapperek a Tungi strandért 

Ez itt a hőguta! 
Vissza a Tungit, ez itt a Hőguta! cím-
mel elkészült Curtis és BLR, a két 
népszerű újpesti rapper legújabb és 
mindjárt „slágergyanús”szerzeménye, 
amelyet először a péntek esti Szent 
Iván-éji vigadalomban hallhatott a 
szépszámú, a refrént gyorsan megta-
nuló és skandáló közönség. 

fi atal rappereket is megihlette az egyko-
ri Tungsram strand visszaszerzéséért indí-
tott összefogás, dalt írtak, klipet forgattak, 

és igazán remek volt az időzítés: a pénteki hőség-
ben – felvételről – bemutatni a számot, és ezzel a 
hajdanvolt strandolásra, frissítő medencékre, igazi 
közösségi életre emlékeztetni az Újpest legfi atalabb 
városrészében lakókat is. 

Lapunk olvasói emlékeznek rá, még tél volt, és 
bőséges hó hullott, amikor dr. Hollósi Antal, Újpest 
országgyűlési képviselője levélben fordult a tulaj-
donos General Electric vezetőjéhez, tegye lehetővé, 
hogy a strand újra az újpestieké lehessen. A Szent 
Iván-éji Vigadalomban erre emlékeztette a közön-
séget, mágiát is „bevetve” Hollósi doktor:

– Szent Iván-éj egy olyan este, amikor bármit le-
het kívánni. Azt kérném önöktől, hogy a kívánság-
listára vegyék fel azt a gondolatot is, hogy végre 
kapjuk vissza a Tungsram strandot! Hátha ez a má-
gikus erő is segít – kérte a képviselő az ünneplőktől.

Hozzátette: megígérheti mindenkinek, az ügy 
nem fog ezen a szinten megállni, az önkormányzat 
ismételten megkeresi majd a jelenlegi tulajdonost, 
és reméli, hogy a helyiek támogatásával biztosan si-
kerre viszik a kezdeményezést.

Számosan támogatták dr. Hollósi Antal kezde-
ményezését. Magánszemélyek sokasága osztotta 
meg például az Újpesti Napló hasábjain megható 
emlékeit és féltett fényképeit a „Tungiról”. Csat-
lakoztak civilszervezetek, Újpest Önkormányza-
ta, valamint Wintermantel Zsolt is a kezdemé-
nyezés mellé állt. Sőt a GE új vezetőjével történt 
találkozón szóba is került a multicég és a város 
életének több kapcsolódási pontja, így a strand 
ügye is. Konkrét válasz azonban még nem érke-
zett.

A Tungsram strand visszaszerzéséért indított küz-
delembe most beszállt Curtis és BLR, a két újpesti 
rapper is a Vissza a Tungit, ez itt a Hőguta! című leg-
újabb alkotásukkal.  G.R.–B.K.

A
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Dr. Hollósi Antal a „mágiát” 
is bevetette a strandért

Curtis és BLR slágergyanús 
számához klip is készült 



Belépő egy 
cipősdoboznyi 
kupak 
Több héten át újpesti ovisok és ál-
talános iskolások tesztelték a Tarzan 
Park játszóeszközeit. Belépőjük egy 
kupakokkal teli cipősdoboz volt.

Az önkormányzat meghívására érkező lurkók ter-
mészetesen belépőjegy megvásárlása nélkül jutot-
tak be a Tábor utcai parkba, csupán egyetlen ké-
rés hangzott el feléjük: hozzanak magukkal egy 
cipősdoboznyi kupakot. Örömmel tettek eleget a 

meghívásnak és a kérésnek is, számos osztály több 
dobozzal érkezett. A gyerekek ugyanis rendszeres 
kupakgyűjtők, most éppen Marci szinergetikus ref-
lexterápiáját, úszáskezelését segítik az Újpesti Cseriti 

kérésére ezzel. 
Az ötödikes Sanyi és Máté például elmondta: na-

gyon sajnálják, hogy a beteg kisfi ú nem évezheti a 
játszóparkot és kezelésekre szorul. – Javulást kívá-
nunk neki! – fűzték hozzá. 

Eddig több mint 2000 kilo-
gramm műanyag kupak és az 
Állatmentő Liga hozzájárulásá-

val 174 215 forint gyűlt össze. Ahhoz, hogy Mar-
ci kezeléseit egy évig támogatni tudja az Újpes-
ti Cseriti, még több mint 4600 kilogramm kupak-
ra volt néhány hete szükség. Ebből „dolgoztak” le 
a Tarzan Park kis látogatói jelentős mennyiséget.  
 (A kupakgyűjtésről bővebben: www.ujpest.hu)

LAKCÍMKÁRTYÁVAL KEDVEZMÉNNYEL 
A Tarzan Park, amely Magyarországon egye-
dülálló szabadtéri családi játszópark, rendkívül 
népszerű a megnyitása óta.  A közel kéthektá-
ros park a kánikulában is vonzó, az árnyékos, li-
getes területen a gyerekek szórakozását és biz-
tonságát a park játékmesterei felügyelik, így 
a szülőknek, nagyszülőknek lehetőségük nyí-
lik a nyugodt kikapcsolódásra, hűsölésre. Iga-
zi vakációs program a hét minden egyes nap-
jára. Az újpestieket kedvezményes jegyárakkal 
várják, ehhez a lakcímkártyát kérik bemutat-
ni a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. 
Három év alatt a belépés ingyenes. Érdemes  a 
www.facebook.com/TarzanParkUjpest olda-
li játékokat fi gyelni, a megfejtők, éppúgy mint 
a mostani, június 29–30-i hétvégén a Generali 
Gyerek Szigetre kilátogatók, ingyenes belépő-
ket nyerhetnek a Tarzan Parkba!   B. K.

E G Y  K É P  –  E G Y  M O N D A T

A virágágyásokban elültetett színpompás nyári virágokat az Újpesti Városgondnokság gondozza, a Görgey úti címerágyás növényeit éppen vízzel üdítik fel. 

Balatoni emlék
Kilencven nehéz sorsú általános iskolás gyer-
mek töltötte a közelmúltban a nyári szünidő 
egy napját Siófokon.

A magánszemélyek és cégek által befi zetett 
adományokból hagyományosan a Balaton déli 
partjának fővárosába invitálja a gyerekeket az Új-
pesti Cseriti, az önkormányzat jótékonysági szer-

vezete. Ezúttal kilencven nehéz sorsú általános is-
kolás utazott autóbusszal Siófokra, ahol először a 
nevezetes víztorony kilátójából tekinthettek le a 
városra és a teljes szépségében tündöklő Balaton-
ra. A nyári melegben természetesen a strand volt 
a következő állomás, ahol órákon át tartott a vi-
dám lubickolás. Sokan most találkoztak először a 
tóval. A megéhezett lurkókat fi nom ebéd várta, és 
fáradtan, de megannyi élménnyel érkeztek vissza 
Újpestre.  B.
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Újpest Egészségéért díj 
és jutalom a legjobbaknak

Köszönet 
Semmelweis- 
napon
A Semmelweis-nap keretén belül ad-
ták át az önkormányzat elismerése-
it, az Újpest Egészségéért díjat, és ju-
talmazták a betegellátásban dolgo-
zókat az Ifjúsági Házban megtartott 
ünnepségen június 25-én.

Dr. Varga József elismerően szólt az önkormány-
zattal való együttműködésről, dr. Bocskai Tamás, 
a Károlyi Sándor Kórház főigazgatója pedig arról 
beszélt: nehéz év volt mögöttük, de valamennyi-
en helytálltak. A közönség soraiban dr. Hollósi An-
tal országgyűlési képviselő, valamint dr. Tahon Ró-
bert jegyző is jelen volt, a díjakat, illetve a jutalma-
kat pedig a zárszót mondó Nagy István alpolgár-
mester adta át.

Dr. Kovács József, az Országgyűlés Egészségügyi 
Bizottságának elnöke köszöntőjében külön kiemel-
te az újpesti szakrendelő felújítását, és arról is be-
szélt: az egészségügyben gyakran kell váratlan hely-
zetekre felkészülni, és mindeközben a dolgozóknak 
munkahelyi, családi gondjaikat mind-mind háttér-
be kell szorítaniuk. Semmelweis Ignác korszakalko-
tó tevékenységével párhuzamot vonva azt mondta, 
az egészségügyet érintő terveket, változtatásokat is 
csak később fogjuk megérteni, ahogyan az anyák 
megmentőjét sem azonnal ismerték el.

ÚJPEST EGÉSZSÉGÉÉRT DÍJ
Nagy István alpolgármester elsőként az ön-
kormányzat elismerését, az Újpest Egészségé-
ért díjakat adta át. A képviselő-testület dönté-
sének értelmében 2013-ban ketten részesültek 
az elismerésben. 

Bencze Andrásné, a Károlyi Sándor Kórház 
dietetikusa, aki 35 éve látja el feladatát Újpes-
ten. 2000 óta vezető dietetikus, munkája pél-
daértékű, betegeivel és fi atal kollégáival egy-
aránt illedelmes, utóbbiaknak a fejlődését, be-
illeszkedését is segíti. Munkája során folya-
matos és megerősítő felvilágosítást ad a kór-
ház betegeinek a megfelelő, személyre szabott 
táplálkozás szükségességéről és a helytelen ét-
kezési szokások kockázatáról. Ezzel egyidejű-
leg olyan útmutatót is nyújt a betegek számá-
ra, amellyel segíti a megfelelő étrend összeállí-
tását, egészségük megőrzését. Vezetői munká-
ja során szervezi a kórház dietétikai feladatai-
nak ellátását. 

Újpest Egészségéért díjat kapott dr. Tempfl i 
Eszter, a Károlyi Sándor Kórház kórházhigiénés 
osztályának osztályvezető főorvosa, aki pályá-
jának első évtizedét is Újpesten töltötte. Mun-
kássága alatt a szigorú elvárások mellett min-
dig fi gyelembe vette az adott terület, részleg 
és az egész intézet lehetőségeit. Magas szín-

vonalú tudását minden szakmai elöljárója el-
ismerte, ezért természetes volt, hogy a kü-
lönböző átszervezések során végig megőriz-
te tisztségét osztályának élén. Határozottsága, 
szorgalma nagy türelemmel, empátiával tár-
sult, de munkatársaitól is pontosságot, követ-
kezetességet várt el. Negyvenöt éves szolgálat 
után köszönt el a kórház munkatársaitól. Dr. 
Tempfl i Eszter kitüntetését távollétében a fér-
je, Balogh Béla vette át. 

 (Idézetek a felterjesztésekből. A szerk.) 

ELISMERÉSEK
Ezután dr. Bocskai Tamás, a Károlyi Sándor Kór-
ház főigazgatója nehéz esztendőről számolt be. Ki-
emelte a dolgozók példaértékű helytállását és azt, 
hogy az önkormányzat polgármesteri dicséret for-
májában évről évre elismeri az egészségügyi dolgo-
zók munkásságát. A kórház, a szakrendelő számos 
dolgozója jutalmat vehetett át.

EREDETI CÍMERTÁBLA ÉS EKG-KÉSZÜLÉK 
A kórház is fi gyelmességgel készült a nagy napra: 
a Károlyi Sándor Kórház műszaki osztályának dol-
gozói ugyanis megőrizték a Szakorvosi Rendelőin-
tézet eredeti címertábláját, amelyet Lay György, az 
intézmény főmérnöke adott át Nagy Istvánnak.

Ezután a 24 órás felnőtt orvosi ügyelet vehet-
te át az önkormányzat által vásárolt EKG-készü-
léket, amelyet Nagy István alpolgármester adott 
át Vitárius Ferencnek és ifj. Molnár Györgynek, 
az International Ambulance Service Kft. veze-
tőinek. Majd az Újpesti Egészségügyi Szolgálta-
tó Nonprofi t Kft. munkatársai Szép-kártya jutal-
mat vehettek át dr. Varga József ügyvezető igaz-
gatótól.

Dr. Varga József röviden arról szólt, hogy bővü-
lésről számolhatnak be. Szerinte az, hogy az ön-
kormányzat saját kézbe vette és felújította a szak-
rendelőt, hosszú távú elköteleződést jelent. Hozzá-
tette: az épületben folytatódik a megújulás, most 
pedig az önkormányzatnak köszönhetően százöt-
ven dolgozójuknak tudtak jutalmat adni. 

Zárszavában Nagy István alpolgármester többek 
között azt mondta: – A szakrendelő átvétele körül 
voltak viták, a dolgozók például féltek attól, hogy 
közalkalmazottakból „sima” munkavállalók lettek, 
azonban megígértük, hogy nem érzik majd a vál-
tozás következményeit; például továbbra is hono-
ráljuk három évtizedes szolgálatukat. 

Hozzátette: bár Újpest mindig is összetartó volt, 
a lakótelep-építés idején ideköltözöttek és az „ős-
lakosok” között voltak ellentétek. Az önkormány-
zat az általa életre hívott Találkozzunk többször! 
programsorozatával továbbra is a lokálpatriotiz-
must erősítő közösségépítést szorgalmazza. 

Az összetartozás jegyében a délután beszélge-
téssel és állófogadással ért véget, az alpolgármes-
ter szerint előbbi elengedhetetlen az eredményes 
munkához.  M. ORBÁN ANDRÁS

(Bővebben: www.ujpest.hu)  
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Nagy István alpolgármester 
adta át az elismeréseket  

A képviselő-testület 2013-ban Bencze Andrásnénak, (a kép közepén) a Károlyi Sándor Kórház 
dietetikusának és dr. Tempfli Eszternek, a Károlyi Sándor Kórház kórházhigiénés osztályának osztályvezető 

főorvosának ítélte oda az Újpest Egészségéért díjat, akinek távollétében a férje vette át az elismerést
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A 10-es villamos az Újpesti 
Naplóban – emlékek, történetek 

Markó Juli 
lánykérője 
Nagyon remélem, hogy Markóné Juli él valahol Újpes-
ten, az ő Gyulájával, és unokákat, talán dédunokákat 
dédelget. Derűs, nyílt lélekkel, ahogy megismertem 
mint kolléganőt a Rádiócső Kémiai Üzemben. És per-
sze káromkodik. Ott és akkor, ahol és ahova „odakí-
vánkozott”. Nem közönségesen, hanem lendületből…

A folyosó közepén volt az a labor, műhely vagy mi, 
amelyben Markó Juli dolgozott. Egyedül. Mint egy 
óriás nő egy óriás konyhában, szekrény, pult és hatal-
mas porüvegek, porok és mérőedények meg porce-
lán dörzscsészék társaságában. Vállas, nagydarab nő 
volt már akkor is, pedig lehet, hogy közelebb járt a 
harminchoz, mint a negyvenhez. Rövid, fekete haja, 
szép vonású arca és csupa élet szeme együtt élt min-
den pillanattal. És káromkodott, mint a jégverés. Szó, 
ami szó, trágár volt. 

Manapság a tinédzser lányok trágárabbak, mint a 
hasonló korú fi úk, és a felnőtt nők nagy része is ron-
dán beszél, anélkül, hogy tudnák, milyen snassz a ha 
kell, ha nem rondaság. Nagyon ritka nő, amelyiknek jól 
áll, ha „megvastagítja” a mondandóját. Markó Juli ezek 
közé tartozott. Olyan természetesen fűzte mondatai-
ba a „mosdatlan” kifejezéseket, hogy szinte észre sem 
vette, aki hallotta, sőt ettől lett plasztikus a szöveg. Ha 
nem lett volna trágár, veszített volna eredetiségéből. 

Mesélte, hogy amikor az ő Gyulája házasságuk haj-
nalán megtapasztalta, hogy nem szívbajos kimonda-
ni a kimondhatatlant, akkor sarkig kinyitotta az ajtót, 
és így szólt: „Kocsis urak, be lehet fáradni, Markóné 
Juli továbbképzést tart káromkodásból.”

– Szép csaj voltam ám valamikor – mesélte, mert 
sokat és jókat beszélgettünk, amikor lehetett. – Kézi-
labdáztam, és döglöttek utánam a fi úk. Magas voltam, 

jó alakú, a fi zikumom is megvolt, átlövőt játszottam. 
Jó pár hapsi csak miattam járt ki a meccseinkre, hogy 
engem nézzen. Markó Gyula is. Nekem nem tetszett, 
de kitartó volt. Mindig megvárt és hazakísért. Kivéve, 
amikor más kísért haza… Aztán egy szép napon beál-
lított, és megkérte a kezemet anyáméktól. Piszkosul ki 
lettem rá, mert ilyen pofátlanságra nem számítottam. 
Mondtam is rögtön, hogy gondol ilyen baromságra, 
amikor nem is szeretem. Erre azt mondta, halál nyugi-
san: „Nem baj, majd megszeretsz, Juli! Nézd meg, mivé 
válik sok szerelmi házasság, hát a miénk nem lesz sze-
relmi. Ezért tart majd, ameddig élünk.” Igaza lett. Ösz-
szeszoktunk, és én beleszerettem abba, ahogy ő szere-
tett engem. Pedig esküvő előtt még azt is megmond-
tam neki, hogy már volt komoly udvarlóm, mire ő 
gondolkodás nélkül vágta rá: „Hát, még jó, azt mon-
danám a haveroknak, hogy csak nekem kellesz?” 

Aztán Juli a gyerekszülés után meghízott, a sportot 
abbahagyta, és mindennap hattól kettőig a fénypo-
ros üvegeket, tégelyeket emelgette, mindent megtett 
a családjáért, és szerette Gyulát. 

Nagyon remélem, hogy él, és dédunokáit tanítja a 
káromkodás etikájára, mert az unokáit már megtaní-
totta. Ha azonban nincs közöttünk – ilyet is hallot-
tam már –, akkor a Teremtő sűrűn csóválhatja a fe-
jét, hallva angyalainak megváltozott szóhasználatát. 

RÉTI JÁNOS, T-emlékkönyv, www.tizesvillamos.hu 

Éppen három évtizede, hogy Orosz Sándor és felesége 
átvették az akkor már fél évszázada működő Kornidesz 
cukrászda üzletét a Templom utcában. Az Orosz cuk-
rászdában még ma is a hagyományos recept szerint ké-
szítik süteményeiket és fagylaltjaikat, annak ellenére, 
hogy ez jóval időigényesebb, nehezebb feladat.

Az Orosz házaspár harminc éve nyitotta meg üzletét a 
korábbi Kornidesz cukrászda helyén. A Templom utcai kis 
cukrászda – elődje berendezésének köszönhetően – ma 
is szinte teljes egészében őrzi annak hangulatát. A pult-
ban sorakoznak a kívánatosnál kívánatosabb sütemények, 
a másik oldalon pedig a fagylaltok kelletik magukat. Ked-
ves, mosolygós, fi atal nő fogad minket: ő az üzletvezető, 
az Orosz házaspár keresztlánya, Máté Szilvia.

– Édesanyám, aki szintén Orosz lány, már a kezdetektől 
fogva itt dolgozott. Egy idő után, amikor végeztem az isko-
láimmal, én is idekerültem. Amikor tíz éve meghalt a ke-
resztapám, a felesége, Ilona úgy érezte, hogy ő már idős ah-
hoz, hogy megtanuljon üzletet vezetni. Ekkor kért fel, hogy 
lássam el ezt a feladatot én – kezdi történetét Máté Szilvia.

Szilvia, mondhatni, itt nőtt fel, hiszen kilencéves kora 
óta idejárt hétvégeken az édesanyjának segíteni.

– Soha nem voltam otthonülő-fajta. Már akkor is a cuk-
rászat érdekelt inkább. Kicsiként keresztpapától a műhely-
ben ellestem bizonyos fogásokat. Szép lassan belenőttem a 
munkába, és végül itt ragadtam. A hagyományokat meg-
őrizve ugyanolyan gonddal készülnek ma is a fagylaltjaink 
és a süteményeink, mint harminc éve – mesél a kezdetekről. 

Mint kiderül, Szilvia a fagylaltkészítés mestere. A jó 
fagylalt titka szerinte az, hogy hagyományos módon állít-
ják elő. Az igazi főzött fagylaltnak ugyanis nincsen párja. 

– A tejes alapú fagyiknak egységes alapot készítünk 
tejjel, majd utána ízesítjük az adott fajta szerint rummal, 
gesztenyével, mazsolával. A gyümölcsfagylaltok is valódi 
gyümölccsel, vizes alappal készülnek. Egy kis cukrot, sava-
nyítást még adunk hozzájuk, de aromát sem a tejes, sem 
a gyümölcsös fagyiknál nem használunk. Igaz, a porfagy-
laltból készülő hideg édességet sokkal könnyebb elkészí-
teni. Gyorsabb, nem igényel semmilyen cukrászati tudást, 

látványosan, szépen púpozható, formálható, ízre mégsem 
ugyanaz – hangsúlyozza az üzletvezető.

A jó fagylalt és a házias sütemények mellett a titkuk 
talán az, hogy igyekeznek mindent megtenni a vevőkért. 
Ennek jegyében folyamatosan új és újabb süteményeket 
„találnak ki”, választékuk összeállításánál gondolnak a cu-
korbetegekre is. A cukrászdában megtalálható a legendás 
Újpest-szelet is, amelynek árából az önkormányzat jóté-
konysági szervezetét, az Újpesti Cseritit támogatják. Maxi-
málisan rugalmasak, azaz ha esetleg valakinek nyitvatar-
tási időn túl jutna eszébe, hogy elfelejtette megrendelni 
az ünnepi tortát vagy a másnapi családi ebédhez a süte-
ményt, pogácsát, akkor „sütivonalukon” ezt is megtehe-
ti. Az újpestiek érezhetően értékelik mindezeket, így nem 
csoda, hogy sokan évtizedek óta rendszeres vendégeik 
családostól. G. R.

Az üzlet címe: Orosz cukrászda, 
IV., Templom u. 3., Tel.: 06-70 429-3917

Made in 
Újpest

Harminc éve édesítik 
meg napjainkat



Az egykori évfolyamtársak, ha tehetik, 
minden évben találkoznak. Jozefka 
Antal Újpestért-díjas képzőművész, a 
hatvanéves érettségi találkozó szerve-
zője elmondta, a mostani, június 19-
ei összejövetelen az 1953-ban végzet-
tek közül szinte valamennyi, ma is élő 
diák megjelent. (Dömötör Zoltán vízi-
labdázó olimpiai bajnokot épp az ösz-
szejövetel pillanataiban választották 
Budapest Díszpolgárává, ezért „igazol-
tan” volt távol.)  

Az öregdiákok egykori iskolájuk 
portáján találkoztak, és nem győzték 
felidézni emlékeiket. Közösen keresték 
fel egykori tanulószobájukat. Elláto-
gattak az Újpesti Helytörténeti Gyűj-
teménybe, majd a Városházára, ahol 
Szöllősy Marianne gyűjteményveze-
tő volt a kísérőjük. Az emblematikus 
épületben dr. Tahon Róbert jegyző kö-
szöntötte a városhoz és az iskolájuk-
hoz ma is kötődő egykori diákokat.
 Kép és szöveg: MOA

Hat évtizede maturáltak 
Tanáraikra, diákéveikre emlékeztek a Könyves Kálmán 
Gimnázium 1953-ban végzettjei, akik közül csaknem hú-
szan nem csupán iskolájukba látogathattak el. 

Utcáról utcára

A nyugalom 
szigete
Újpesten közel háromszáz elneve-
zett közterületet találunk. Soroza-
tunkban arról kérdezzük az újpes-
tieket, tudják-e, kiről, miről kapta 
a nevét az utca, ahol otthonuk ta-
lálható.

Jakabné Kovács Márta művészta-
nár, a hegedű szerelmese, és Kemenes 
András zongoraművész, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem tanára kis-
gyermekkoruk óta szomszédok a Tö-
rök Ignác utcában. Zenéltek is együtt, 
például a kertvárosi plébániatemp-
lom Laudate kórusának több kon-
certjén. A kórus karnagyi szerepét hu-
szonöt év után adta át Márta szom-
szédjának, illetve feleségének, Gógucz 
Emmának. Török Ignácról először 
Mártát kérdeztük:

– Honvéd vezérőrnagy, hadimérnök 
volt, akit az aradi vértanúk egyikeként 
ítéltek kötél általi halálra. Újpest egye-

düliként valamennyi vértanú emlékét 
utcanévadással őrzi, és ezek az utcák 
mind itt vannak a közelben – mond-
ja. – Az utcánk ma is kisvárosi hangu-
latot áraszt, szinte csak az itt élők jár-
nak erre – szögezi le a tanárnő. – A 
házunktól pár lépésre lakott egy nyu-
las bácsi, sőt olykor vándorcirkusz is 
felverte sátrát a mai Szent László té-
ren – mesél a gyermekkori emlékek-
ről Márta. Feltárul a családi legendári-
um is: – Amikor az 1900-as évek elején 
parcellázták a területet, a dédszüleim 
a két kezük munkájával építették fel 
ezt a házat, ahol a nagymamám fel-
nőtt, és később anyukám is született. 

A családi történethez hozzátartozik, 
hogy a ház a nagymama szatócsbolt-
jának és később egy zöldségüzletnek is 
helyet adott. A nagymama jó szívvel 
hitelezett, s hirtelen megözvegyült. A 
nagy adósságból egy új házasság men-
tette meg. Ekkor anyukám még na-
gyon kicsi volt. Később az üzletből is-
mét lakás lett. Mi már a negyedik ge-
nerációként lakjuk a gyermekeinkkel.

– A Török Ignác utcai házunk 1936-
óta a családunké, akkor vette meg apai 
nagyapám.1961-ben itt születtem, az-
óta is itt lakom, most már a felesé-
gemmel és a gyermekeinkkel – mond-
ja Kemenes András. – Szeretjük, mert 

közel van a városközponthoz, és még-
is csendes az utca, nekünk a nyuga-
lom szigete. Ráadásul a vastag falak, a 
belső udvar és a Klauzál utcai oldalon 
lévő „szomszéd”-műhely ideális körül-
ményeket biztosít nekem a gyakorlás-
hoz. Akár éjszaka is zongorázhatok, 
nem verem fel a környéken élőket ál-
mukból – meséli Kemenes András, aki 
büszke arra is, hogy történelmi utca-
nevek ölelik körbe. – A hely szelleme 
abban is megmutatkozik, hogy szám-
talan író, fi lmrendező merített témát, 
vagy talált helyszínre alkotásához a 
környéken. A kicsi utcában mindenki 
ismeri egymást, legalább látásból, évti-
zedekre visszamenőleg is. Sok emléket 
őrzök. Itt élt Boros úr, a zongorahan-
goló, vagy az evangélikus egyház néhai 
főgondnoka. Leveleki úr, az órásmester 
például közismert személyiség Újpes-
ten – hangzik a felsorolás.  –B. K.

Idézzük az Újpesti utcanévlexikont: 
Török Ignác utca (1914) Erkel Gyu-
la utca 24.-től a Szent László tér 
3.-ig. (Török Ignác – 1795–1849 
– honvéd tábornok, aradi vérta-
nú volt.)

A kisvárosi hangulat gyermekkori 
emlékeket ébreszt Mártában

Kemenes András akár éjszaka is 
zongorázhat a házban
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Az Öveges-verseny 
győztese: Kazár Bence
Kazár Bence, az Angol Tagozatos 
Általános Iskola végzőse elhozta az 
első díjat az Öveges József Kárpát-
medencei fi zikaverseny döntőjéről, 
ahol kiérdemelte a legjobb általá-
nos iskolásnak járó elismerést is.

A nyolcadikos Kazár Bence néhány 
hete első helyezést ért el az anyaor-
szági és a határon túli diákok három-
fordulós fi zikaversenyén. A megmé-
rettetésen a résztvevők a 7–8. osz-
tályos hazai fi zikatananyagról adtak 
számot. Bence az első fordulón ma-
gabiztosan túljutott, 
így bekerült a budapes-
ti középdöntőbe, négy 
iskolatársával együtt. 
Itt a résztvevők közül ő 
szerezte a legtöbb pon-
tot. Így vehetett részt 
a május végén Győr-
ben megrendezett há-
romnapos döntőn, ahol 
első díjat érdemelt ki. A 
fi ú az oklevelek és a ju-
talomkönyvek mellett 

megkapta a legjobb általános isko-
lásnak járó elismerést is.

– Hetedik osztálytól tanulok fi -
zikát, a kezdetek óta a kedvenc tár-
gyam, ezért külön fi zika szakkörre 
is járok. Igazság szerint már akkor is 
vonzott a tárgy, mielőtt elkezdtem 
tanulni. Tavaly indultam először ta-
nulmányi versenyen, és a kerületi 
megmérettetésig jutottam el, ahol 
első lettem – mondja Kazár Bence. 
– A fi zikában az a legizgalmasabb, 
hogy a természetet képezi le. Ezt kí-
sérletekkel és számításokkal is alá le-
het támasztani, és így közelebb ju-
tunk az igazsághoz – mondja Bence 
azon kérdésünkre, hogy mi fogja meg 

a fi zikában, mit kedvel 
benne. 

Bence elárulta, min-
denképpen valamilyen 
fi zikával kapcsolatos 
szakmát szeretne majd 
választani. Szeptem-
bertől  a Szent István 
Gimnáziumban tanul, 
később pedig a műsza-
ki egyetemen vagy az 
ELTE-n képzeli el a foly-
tatást. G. R.
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Tájékoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy irodánk nyáron a megszo-
kott nyitvatartási renddel folya-

matosan működik. A Fidesz – MPSZ 
Újpesti Szervezetének ingyenes jogsegély-
szolgálata, illetve a képviselői fogadóórák 
július és augusztus hónapban szünetelnek. 
Irodánk nyitva tartása: H–P 11-től 18 
óráig. Cím: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-
0905

www.ujpestifidesz.hu

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

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

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

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
A KDNP tisztelettel értesíti az újpes-
ti választópolgárokat, hogy Szalma 

Botond képviselői fogadóóráját június, 
július és augusztus hónapban szünetelteti. 
A következő fogadóóra 2013. szeptember 
2-a, a szokásos időpontban és helyen: 18 
órától az Újpesti Kulturális Központ 
Közösségi Házban (IV., Lóverseny tér 6.). 

Az esetleges kérdéseiket a kdnpujpest@
gmail.com címen természetesen bármi-
kor feltehetik. Sürgős esetekben a 210-
9805-ös telefonszámon is kereshetnek 
bennünket.

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő (LMP), fenntartható fejlődési 
tanácsnok fogadóórája minden szerdán 
18–19 óra között, vagy előzetes egyeztetés 
alapján bármikor.

Újpesti LMP-iroda: 1041 Bp., István út 
22. Tel.: 06-20 390-0566. E-mail: ujpest@
lehetmas.hu. Honlap: ujpest.lehetmas.hu. 
Facebook.com/LMPujpest

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

egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-as 
telefonszámon – bármikor; Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő előzetes, telefo-
non történt egyeztetés alapján – a 369-
4205-ös telefonszámon, hétköznap 14-től 
17 óráig hívható – bármikor; Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első hétfőjén 17-től 18 óráig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 

(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. 
Horváth Imre önkormányzati képviselő 
minden hónap első szerdáján 17 órától tart 
fogadóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 
Évfolyamos Gimnáziumban (1046 Bp., 
Bőrfestő u. 5–9.).
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormány-
zati képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormány-

zati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló 
u. 42–44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

CSIKI ATTILA jégkorongozó, a Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium 7. c osztályos tanulója, 
az Újpesti Torna Egylet sportolója
Sporteredményei:
Nemzetközi versenyek: 
– két aranyérem, egy bronz; 
–  2011-ben a Nemzetközi Előkészítő Torna, leg-

jobb csatára;
–  2012-ben zsolnai Grischun-kupa legjobb játékosa.

Országos versenyek:
Két ezüstérem és 2012-ben a European Golden 
Puck legjobb játékosa az U14 korosztályban. 
Floorballban is jeleskedik, eddig 3 bronzér-
met szerzett, mezei futásban, kézilabdában és 
többpróbában is egy-egy harmadik hely tulajdo-
nosa a kerületi diákolimpiákon. Attila a jégkorong 
sportágban nyújtott kiemelkedő teljesítménye 
mellett iskoláját is rendszeresen képviseli kerületi 
diákolimpián és tanulmányi versenyeken egyaránt. 
A sportban nyújtott teljesítménye és tanulmányi 
eredménye miatt a felső tagozat elismert tanulója.

FARKAS PETRA BEÁTA atléta, a Pécsi Sebestyén Ének-
Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7. é 
osztályos tanulója, az Újpesti Torna Egylet sportolója
Sporteredményei:
Nemzetközi versenyek: kétszeres arany- és egy-
szeres ezüstérmes síkfutásban; távolugrásban egy 
arany- és két ezüst-, váltófutásban két aranyérem.

Az önkormányzat elismerése

Kiváló újpesti sportolók
Nemrégiben vehették át az önkormányzat saját alapítású elismeréseit, az 
Újpest Gyermekeiért, az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diák-
sportolója, valamint a Kiváló Diákközösségi Munkáért kitüntető elismeré-
seket a 2013-as év díjazottjai az újpesti városháza dísztermében. A díjakat 
Wintermantel Zsolt adta át. Az Újpesti Naplóban folytatjuk a kitüntetet-
tek bemutatását, ezúttal az Újpest Kiváló Diáksportolója díjat átvevő fi ata-
lokat mutatjuk be. 

Az Újpest Kiváló Di-
áksportolója díjat ve-
hette át (balról jobb-
ra): Csiki Attila, Far-
kas Petra Beáta, 
Szegváry Eszter, Tóth 
Luca és Kovács Ádám

Már 13 817-en kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                      oldalt!

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 
Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, 

amely szintén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 
Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom Önt családjával, partnerével, barátaival együtt 
a második világháború során elhurcolt újpesti áldozatok emléknapja 
alkalmából rendezendő, koszorúzással egybekötött megemlékezésre.

Időpont: 2013. július 11., csütörtök, 16 óra
Helyszín: Újpest, Mártírok utca

Emlékezzünk együtt!
Wintermantel Zsolt Újpest polgármestere
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Országos versenyek:
–  Országos Serdülő Seregszemle, 60 m-es síkfutás, 

II. hely, távolugrás, I. hely;
–  Országos Váltóbajnokság, 4x600 m-es váltó, II. 

hely;
–  Országos Bajnokság Serdülő Összetett, egyéni, 

IV. hely; csapat, I. hely; 
–  Serdülő Egyéni Bajnokság, 80 m-es futás, III. hely; 

távolugrás, II. hely;
–  Országos Bajnokság Serdülő Egyéni, 80 m-es fu-

tás, II. hely;
–  Országos Fedett Pályás Serdülő Bajnokság, távol-

ugrás, I. hely; 60 m-es futás II. hely. 

Budapesti versenyek:
–  Fedett Pályás Serdülő, 60 m-es síkfutás I. hely; tá-

volugrás II. hely; 
– Serdülő Egyéni Összetett, négypróba, I. hely; 
–  Fedett Pályás Serdülő, 60 m-es síkfutás II. hely; 

távolugrás II. hely. 

Kerületi Diákolimpia:
– Floorball, III. korcsoport, II. hely, 2011;
– Floorball, IV. korcsoport, III. hely, 2011;
–  Többpróba, Összetett Egyéni, IV. korcsoport, II. 

hely, 2012;
– Mezei Futás, IV. korcsoport, I. hely, 2012; 
– Floorball, IV. korcsoport, II. hely, 2012; 
– Sorváltóverseny, III. hely, 8. osztályosok, 2013;
– Sorváltóverseny, I. hely, 7. osztályosok, 2013. 

Petra iskolájának kiváló sportolója, évek óta ki-
emelkedő sporteredményeket ér el. Nemcsak sa-
ját sportágában, hanem a kerületi diákolimpi-
án valamennyi sportágban is képviseli iskoláját. 
Személyisége, akaratereje példaértékű társai szá-
mára.

KOVÁCS ÁDÁM cselgáncsozó, az Angol Tagoza-
tos Általános Iskola 8. b osztályos tanulója, az 
Újpesti Torna Egylet sportolója
Sporteredményei:
–  Nemzetközi versenyek: két arany-, egy ezüst- és 

egy bronzérem;
– Országos versenyek: két arany-, egy ezüstérem;
– Budapesti versenyek: két arany-, egy bronzérem;
–  Kerületi diákolimpia: kosárlabda, röplabda, 

mindkettőben aranyérmes. 
Ádám szolid, kedves és tisztelettudó diák, rendkí-
vül eredményes cselgáncsozó. Tehetsége és szor-
galma mellett rendkívüli kitartásának köszönhe-
ti sportbeli szép eredményeit. Tanulmányait eddig 
kiválóan teljesítette. Szorgalma egyenletes, a tanu-
láshoz, az iskolához való viszonya is példamutató. 
Tanáraival, társaival együttműködő, tisztelettudó, 
segítőkész, igazi sportember.

SZEGVÁRY ESZTER röplabdázó, a Csokonai Vi-
téz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 7. a osz-
tályos tanulója, az Újpesti Csokonai Diáksport 
Egyesület – Újpesti Torna Egylet sportolója

Sporteredményei:
– országos versenyek: egy arany- és két bronzérem;
– budapesti versenyek: háromszoros aranyérmes;
– kerületi versenyek: egy arany- és egy ezüstérem.
Eszter a 7. a osztály energikus tagja, aki továbbviszi 
iskolájának jó hírét. Az elmúlt három évben közel 
300 mérkőzést játszott (több korosztályban), kor-
osztályos Budapest-válogatott. Három egymást kö-
vető évben is dobogóra állhatott sportágának orszá-
gos versenyén. Eszter jó magaviseletével, stabil tanul-
mányi eredményével példa lehet diáktársai előtt.

TÓTH LUCA röplabdázó, a Babits Mihály Gim-
názium és Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános iskola 7. a osztályos 
tanulója, az Újpesti Csokonai Diáksport Egye-
sület – Újpesti Torna Egylet sportolója
Sporteredményei:
– országos versenyek: egy arany- és két bronzérem;
– budapesti versenyek: háromszoros aranyérmes;
– kerületi versenyek: egy arany- és egy ezüstérem.
Luca sportsikerei mellett jó tanulmányi eredményé-
vel és példaértékű magaviseletével is kitűnik társai 
közül. Korosztályos Budapest-válogatott, 2012-ben 
megkapta a Fővárosi Közgyűlés „Élen a tanulás-
ban, élen a sportban” kitüntető címet. Az Országos 
Strandröplabda Bajnokság első fordulójában 2012-
ben az U18-as korosztályban bronzérmes lett.
A méltatásokat a felterjesztésekből idéztük. G. R.

(Folytatás a következő Újpesti Naplóban) 

„Amikor igent 
mondtam, minden 
a helyére került”
Huszonöt esztendeje szentelték 
pappá Horváth Zoltánt, az Egek Ki-
rálynéja Római Katolikus Főplébá-
nia plébánosát. Újpest díszpolgárát 
szentmisével ünnepelték a paptár-
sak és a hívek.

– Amikor misét celebrálok ezüst- vagy aranylako-
dalmukat ünneplő házaspároknak, akkor lehet 
érezni, hogy micsoda súlya van annak, ha valaki 
kitart egy kapcsolatban ilyen hosszú ideig. Sajnos 
egyre ritkább manapság, hogy valaki sokáig elköte-
leződjék – mondja Horváth Zoltán.

Ahhoz meg különösen komoly elkötelezettség 
szükségeltetik, hogy valaki a papi hivatást válassza.

– Valójában nem én választottam ezt a hivatást. 
Kiválasztódtam. A Jóisten meghívott. Elültette ben-
nem a gondolatot, hogy őt válasszam, és amíg ez 

a meghívás csak motoszkált bennem, addig hiány-
érzettel éltem. De amikor igent mondtam, minden 
a helyére került – idézi fel az életre szóló invitálást 
Zoltán atya.

Szolgált a városligeti Kassai téren, majd Rákos-
szentmihályon is, de az elmúlt kilenc évet Újpes-

ten töltötte. És ugyan a különböző helyszínek kü-
lönböző munkát igényeltek, ám mindig azt az elvet 
tartotta szem előtt, hogy az Istennek szolgál, de az 
emberekért, és mindenütt egyformán fontos embe-
rek vannak. Persze az elmúlt huszonöt évben azért 
változtak az emberek, az igényeik és főleg a körül-
mények.

– A rendszerváltás környékén az emberek nyi-
tottak, kíváncsiak voltak. Sokan fordultak az egy-
házhoz, amelynek nem is nagyon volt konkurenciá-
ja. Bármilyen programot szerveztünk, sokan jelent-
keztek rá. Manapság nehezebb tömegeket mozgat-
ni. Nagy a kínálat a szabadidős programokból, de 
kevesebb a szabadidő – mondja az atya, és hozzá-
teszi, hogy a hívők száma nem csökkent, az utóbbi 
két évben pedig nőtt a keresztelők száma Újpesten.

2003-tól három évig szolgált a Nap utcai Szent 
József-plébánián, ezután lett az Egek Királynéja Ró-
mai Katolikus Főplébánia plébánosa. Két évvel ez-
előtt átesett egy súlyos betegségen. Ahogy Ő fogal-
maz: újjászületett.

– Alapvetően megváltoztatott ez a betegség. 
A kórházban töltött hosszú idő elgondolkodásra 
késztetett. Már nem félnék a haláltól. Most talán 
még öntudatosabban, nagyobb isteni ráhagyatko-
zással, több szeretettel élek és végzem a dolgomat. 
 J. M. 



CSAK EGYÜTT LEHETSÉGES
Az eseményt Wintermantel Zsolt nyi-
totta meg, aki az árvízi védekezés-
sel párhuzamot állítva hangsúlyoz-
ta, ahogyan a védművek erősítésé-

nek esetében, úgy az áldozatsegítés-
nél is igaz, hogy „a közösség ereje a 
minden”. A polgármester hozzátet-
te: ez a pályázat ugyanezt az egysé-
get szolgálja. Egyben köszönetet mon-

dott a résztvevőknek, köztük általá-
nos és középiskoláknak, amelyek kö-
zül több intézmény vezetője is meg-
jelent ezen a délelőttön. (Az újpesti 
iskolák „egészét” Mátésné Pataki Ág-
nes, a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ Budapest IV. Tankerület-
ének igazgatója képviselte.) Köszöntő-
je után Wintermantel Zsolt a megva-
lósításhoz szükséges műszaki cikkeket 
adott át Hafner Sándornak, a projekt-
ben részt vevő Újpesti Bűnmegelőzési 
Polgárőr Egyesület elnökének.

ÚJPEST SZÁMOKBAN ÉS SZUBJEKTÍVEN
A nyitókonferencia folytatásaként dr. 
Terdik Tamás alezredes, Újpest rend-
őrkapitánya a helyi rendőrség tava-
lyi munkájáról adott rövid áttekin-
tést, hangsúlyozva, hogy a város rend-
őrei több kiemelt ügyet (amelyeket az 
Újpesti Naplóban és az Ujpest.hu ol-
dalon is ismertettünk) derítettek fel, 
és eredményességi mutatóik tekinte-
tében Budapest legjobbjainak, illet-
ve dobogósainak bizonyultak. A ko-
rábban lapunk által is ismertetett ada-
tok közül az autófeltörések számá-
nak radikális csökkenésére hívta fel a 
fi gyelmet, de azt is hozzátette, némi-
leg emelkedett a lopások száma. (Ebbe 
valamennyi típus, köztük a trükkös 
tolvajlás is beletartozik.)
Részletes, irányítószámokra lebontott 
statisztikát osztott meg hallgatóságá-
val dr. Szabó Andrea szociológus-po-
litológus. A napokban készített repre-

zentatív felmérés (amelynek eredmé-
nyeiről következő lapszámunkban ol-
vashatnak részletesen) ezer fő meg-
kérdezésén alapul, átfogóan vizsgálja 
az újpestiek szűkebb pátriájukkal, il-
letve Budapesttel kapcsolatos megfi -
gyeléseit, és arra is kitért, hogy a meg-
kérdezettek voltak-e elszenvedői va-
lamilyen bűncselekménynek, és ezen 
belül mekkora hányadot képviselnek 
az erőszakos cselekmények. A válasz-
adók egyébként összességében Újpes-
tet biztonságosabbnak látják Buda-
pestnél.

A PROGRAM ÉS A CÉL
Az ismertető után Cserna Sándor köz-
biztonsági referens elmondta: az ál-
dozatsegítő hálózat létrejöttével több 
mint ezerötszáz főnek nyílik lehetősé-
ge igénybe venni valamilyen segítsé-
get. Száz szakember bevonását terve-
zik, és a mentálhigiénés tanácsadást, 
mediációt is magában foglaló projek-
tet több mint 78 millió forintból való-
sítják meg. A célcsoportot elsősorban a 
10–18 éves diákok, illetve a bűncselek-
mények áldozatai képezik. Rendőrök, 
polgárőrök, iskolák, pedagógusok mű-
ködnek együtt abban, hogy az érintet-
tek minél hatékonyabban dolgozzák 
fel megélt sérelmeiket, és ugyanekkora 
szerepet kap a megelőzés, hogy lehető-
leg minél kevesebben váljanak áldozat-
tá, és ezzel együtt Újpest még biztonsá-
gosabb város lehessen. 
 Kép és szöveg: M. Orbán András

ISMÉT LOPOTT – UGYANONNAN
Másnap is lopáson kapták a Lóver-
seny téri drogériában június 12-én azt 
a férfi t, aki előző nap már kétszázezer 
forint értékben tulajdonított el parfü-
möket az üzletből. Az eladó az ismé-
telt lopást észlelve megnyomta a pá-
nikriasztó gombot, majd az üzletet be-
zárva a rendőrök kiérkezéséig kollégái-
val visszatartotta az elkövetőt. A hely-
színre érkező járőröknek az üzlet veze-
tője elmondta, hogy az előző napon 
csaknem kétszázezer forint értékű par-
füm tűnt el a boltból, a biztonsági ka-
merák felvételein jól látható az elköve-
tő, aki a bejelentés napján ismét meg-
jelent az üzletben. A rendőrök intézke-
dés alá vonták E. Richárdot, akinek ru-
házatából most 130 ezer forintnyi par-
füm került elő. Tettét beismerte.

BOLTI SZARKA RENDŐRKÉZEN
Nadrágjának zsebeibe csempész-
ve próbált meg élelmiszert lopni az 
egyik Rózsa utcai szupermarketből 
az a férfi , akihez a bolt dolgozói hív-
tak rendőrt. A kiérkező járőröknek az 
áruház biztonsági őre elmondta, hogy 
látta, amint F. Dávid különböző élel-
miszereket pakol a nadrágzsebébe. A 
férfi t az irodába kísérte, ahol ruháza-
tából csokoládé, tejtermék került elő. 
A parfümökhöz képest kisebb, sza-
bálysértési értékre elkövetett lopás 
miatt kell felelnie. MOA

Ú J P E S T I  S Z I R É N A
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Áldozatsegítés Újpesten
Uniós támogatással áldozatsegítő hálózat jön létre a 
városban, amelyről az önkormányzat és az Újpesti Bűn-
megelőzési Polgárőr Egyesület az Áldozatsegítő háló-
zat fejlesztése Újpesten című projektnyitó rendezvé-
nyén esett szó. Az Újpesti Polgár Centrumban június 
20-án megtartott nyitórendezvényen az újpesti rendőr-
kapitányság beszámolója mellett egy nemrégiben vég-
zett közvélemény-kutatás eredményeivel világítottak rá 
arra, hogy a város mely szempontból tekinthető biz-
tonságosnak, és az is kiderült, hogy a megkérdezettek 
szerint Újpest az egész fővároshoz képest egyértelmű-
en biztonságosabb.

A megismerés volt a cél
Önként a célig címmel szervezett egész napos szabadtéri programokat az Ady 
Endre Művelődési Ház udvarára szombaton az Újpesti Bűnmegelőzési Polgár-
őr Egyesület.

Sokakat vonzott a polgárőrök, a rendőrök bemutatója, kint volt az Állatvédő 
Liga, a gyerekeket pedig arcfestés várta. Az esemény fővédnöke Wintermantel 
Zsolt volt, a rendezvényt pedig azzal a céllal hívták életre, hogy a különböző kor-
osztályok, fogyatékkal élők és épek találkozhassanak, egyben megismerhessék 
az Újpesten működő önkéntes és civilszervezetek munkáját. MOA

Dr. Szabó Andrea előadó, továbbá dr. Terdik Tamás, Cserna 
Sándor és Hafner Sándor a projektnyitó rendezvényen



A Ramada Resort Aquaworldben a 
szaharai hőség ellenére is ritkán lát-
ható magas színvonalú és végig ki-
élezett küzdelem folyt az erősem-
berek Giants Live világbajnoki selej-
tező versenyén. 

mezőny tagjai összesen 31 és fél tonnát (!) 
mozgattak meg. A három földrészről érke-
zett tíz versenyző közül hat megjárta már 

a World Strongest Man döntőjét, amely ebben a 
sportágban az utolérhetetlen csúcsnak számít. 

A tavalyi Giants Live-győztes Nagy Ákos végig 
ott mozgott az összetettbeli harmadik hely kö-
rül, majd elérkezett a döntő, hatodik szám. Ad-
dig azonos számú pontot gyűjtöttek ő és a rop-
pant tehetséges norvég Solvang. A záró feladat-
ban 120, 136, 148 és 160 kg-os sziklákat kellett fel-
emelni egy 130 cm magas állványra. A norvég ide-
je 23, 31 mp, Nagyé 30, 31 mp volt, ami azt jelen-
tette, hogy a tatabányai versenyző leszorult a do-
bogóról.

Sikeresen fejezte be szereplését a martfűi újonc, 
a verseny előtti napon még lázas betegként fek-
vő Hajnal Tamás, aki rutinos öreg rókákat előzött 
meg, és végül az 5. helyen kötött ki.

Nagy Ákos elmondta: – Bár a dobogóra készül-
tem, de nem vagyok csalódott a negyedik hely-
lyel sem, mivel igazi világklasszisok végeztek előt-
tem. Arra pedig igazán büszke lehetek, hogy éle-
temben először számot nyertem, jelen esetben a 

lengősúlypakolást, és itt még a bombaformában 
levő Big Mike-ot is megelőztem. A versenyigazga-
tótól nyert nem hivatalos információ szerint le-
het, hogy nem kell lemondanom az álmomról, a 
World Strongest Man viadalon való újbóli indulás-
ról, ugyanis elképzelhető, hogy Burke mint Ame-
rika legerősebb embere szabad kártyás meghívást 
kap a kínai szervezőktől. (gg)

VÉGEREDMÉNY:
1. Michel Burke (USA) 54 pont
2. Ed Hall (Nagy-Britannia) 52 pont
3. Björn Solvang (Norvégia) 47, 5 pont
4. Nagy Ákos 43,5 pont
5. Hajnal Tamás 30 pont

Nincs veszve 
a nagy álom
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Céges foci
Első alkalommal gyűltek össze a 
Halassy Olivér Sportközpontban a 
csapatok, hogy eldöntsék az Újpes-
ti Cégek Labdarúgó Bajnokságán, 
melyikük rúgja a legügyesebben és a 
legeredményesebben a focilabdát.  

Kilenc együttes – Újpest Önkormányzatának csa-
pata, Partam Kft., KM Par-Ker Kft., Újpesti Vagyon-
kezelő Zrt., Tungsram, Ramada Resort Aquaworld, 
Hajrálilák.hu, Magyar Autóklub és a Düwi 
International Kft. – mérte össze az erejét, versen-
gett a bajnoki címért.

Több színvonalas mérkőzés után a Magyar Au-
tóklub, a Ramada Resort Aquaworld, a Partam Kft. 
és az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. jutott az elődöntő-
be. A fi náléban a Partam Kft. győzött, jutalmuk a 
dicsőségen kívül egy díszes serleg is volt, amelyet a 
következő tornáig, a tervek szerint októberig őriz-
hetnek.  (g)

Végeredmény: 1. Partam Kft., 2. Újpesti Vagyonke-
zelő Zrt., 3. Ramada Resort Aquaworld, 4. Magyar 
Autóklub. Különdíjasok: Legjobb kapus: Malek 
László (Ramada Resort Aquaworld). Legjobb játé-
kos: Dollinger Gyula (Ramada Resort Aquaworld) 
Gólkirály: Venczel Róbert (Partam Kft.)
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Megkezdődött 
a felkészülés
Napi két edzéssel indul az alapozás a Me-
gyeri úton. A megszokott szezon előtti 
megbeszélést követően kezdetét veszi Új-
pesten a 2013–2014-es idény. 

Vermes Krisztiánék lapunk megjelenése-
kor, csütörtökön, majd pénteken és szom-
baton is kettőt edzenek, majd a vasárnapi 
szabadnap után júliusban szintén napi két 
gyakorlással folytatják a felkészülést. A csa-
pat a jövő héten még Újpesten edz, majd 
július 8-án elutazik a liège-i edzőtáborba. 
Az első mérkőzésre is Belgiumban kerül sor, 
július 10-én a Sint-Truidense VV együttese 
lesz Kabát Péterék ellenfele.

A Paks az első ellenfél
Az OTP Bank Liga 2013–2014-es szezonja 
július utolsó hétvégéjén kezdődik. Az MLSZ 
székházában megtartott sorsolás alapján az 
első fordulóban, július utolsó hétvégéjén az 
Újpest FC az MVM Paks együttesét fogadja 
a Szusza Ferenc Stadionban. A második for-
dulóban a Puskás Akadémia FC ellen ide-
genben, minden bizonnyal a székesfehér-
vári Sóstói Stadionban lépnek pályára a li-
la-fehérek. A harmadik körben a Budapest 
Honvéd látogat Újpestre.

Az őszi derbit, azaz a Ferencváros elleni 
rangadót szeptember 21-én – a tervek sze-
rint az Albert Stadion átépítése miatt – a 
Puskás Ferenc Stadionban játsszák a csa-
patok.  G.
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpest Márkaboltban vesszük fel. (1042 Bp., István út 17-19). 

Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. A hirdetés fevlételi telefonszáma.: 231-7070/113  �  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

Látogatási szünet
Az Újpesti Helytörténeti Gyűjte-
ményben június 28-tól szeptember 
2-ig látogatási szünet lesz. Nyitás: 
szeptember 3-án, 10 órakor. A nyá-
ri időszakban a helytorteneti@ujkk.
hu e-mail címen, illetve a 370-0652 és 
a 06-70 430-5609-es telefonszámon 
adunk felvilágosítást.
 Szöllősy Marianne gyűjteményvezető

Nyári nyitva tartás
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ki-
rály utcai könyvtára szeptember 1-ig  
az alábbi nyitva tartási idővel vár-
ja olvasóit: Hétfőn: 13-tól 19 órá-
ig, Kedden: 13-tól 19 óráig, Szerdán: 
ZÁRVA, Csütörtökön: 13-tól 19 órá-
ig, Pénteken: 9-től 13 óráig, Szomba-
ton: ZÁRVA

Július 11-én véradás lesz
Véradást tart a Magyar Vöröskereszt 
július 11-én, csütörtökön 14 és 18 óra 
között az Újpesti Kulturális Központ 
– Ifjúsági Házban (Budapest IV., Ist-
ván út 17–19.).

A szervezők szeretettel várnak 
minden segíteni kívánót. Szakács Il-
dikó véradásszervező arról adott tá-
jékoztatást, hogy a véradáshoz mi-
nimálisan 50 kg testsúly és betöltött 
18. életév szükséges. A regisztráció-
hoz személyi igazolvány (lakcímkár-
tya) és a tajkártya bemutatása köte-
lező. A véradásra jelentkezőktől azt 
kérik, hogy előtte étkezzenek és fo-
gyasszanak sok folyadékot. A gyógy-
szerszedés önmagában nem kizáró 
ok, a helyszínen lévő orvos hoz dön-
tést, hogy a jelentkező adhat-e vért. 

Karbantartást végez 
a Vízművek
Gyengébb víznyomásra, vízzavaro-
sodásra, a legmagasabb épületek fel-
ső szintjein pedig akár átmeneti víz-
hiányra is számítani lehet július 1. és 
július 13. között Újpesten. Ebben az 
időszakban a Fővárosi Vízművek kar-
bantartást végez a vízhálózaton, ami-
nek köszönhetően a jövőben hosszú 
évekig zavartalanul biztosítani tudja a 
szolgáltatást. 

In gat lant el ad
� Tulajdonostól eladó felújított, földszinti téglala-
kás négyemeletes házban, Újpest-városkapu metró-
megállótól 50 m-re. Tehermentes azonnal költözhe-
tő. Friss festés, jó állapotú ablakok, új konyhabútor, 
új fürdőszobabútorok, fajanszok, új, hőmennyiség-
mérős radiátorok, jó beosztású 2,5 szobás, 57 m2-es. 
I.á.: 9,3 M Ft, tel.: 06-70 512-4108

� Mogyoródi 340 négyszögöl telek eladó. Beépíthe-
tő, megosztható saroktelek. Esetleg művelésre bér-
beadó. I.á.: 3,3 M Ft, tel.: 06-30 734-7124 

� Gyönyörű panorámás hegyvidéki 800 négyszögöl 
gyümölcsös, kétszobás kis házzal (fűtés, víz, villany,), 
Nagyoroszi falu szélén remek közlekedéssel eladó. Ál-
landó lakhatásra kialakítható. Rengeteg gyümölcsöt, 
csodás hegyvidéki tájjal, teljes berendezést adunk. Ár: 
2,8 M Ft, tel.: 06-30 609-9681, 369-3336

� Eladó vagy kisebbre cserélhető 2+2 félszobás, 2 
erkélyes lakás négyemeletes panelban. Ár: 11 M Ft, 
tel.: 06-20 492-5633

� Újpesten Dugonics utcában, VIII. emeleten nap-
fényes parkra néző egyedi fűtésmérőkkel felszerelt, 
1+2 félszobás 56 m2-es lakás, három külön nyíló szo-
bával, kiváló közlekedéssel eladó. Ár: 7,2 M Ft, tel.: 
06-20 975-3733, e-mail: illespal@gmail.com

� Újpesten eladó egy 38 m2-es szoba-hallos, gáz-
konvektoros, jó állapotú lakás, vagy cserélném egy 
kisebb családi házra, amely szintén jó állapotú. Új-
pest és környéke értékegyeztetéssel, tel.: 369-9781

� Újpest-központban, 4 emeletes házban lévő III. eme-
leti, 68 m2-es, 2+1/2 szobás+gardrób, részben felújított 
öröklakás tulajdonostól eladó. Tehermentes, azonnal 
beköltözhető. I.á.: 9,9 M Ft, tel.: 06-30 218-3502

� Újpesten eladó 1+1/2 szobás, 35 m2-es, nagy erké-
lyes panellakás, VIII. emeleti, busz, villamos a ház előtt, 
metró 5 percre. Ára: 6,2 M Ft, tel.: 06-20 504-9072

� Újpesten, jó helyen lévő, teljesen felújított, át-
építés nélkül két lakássá alakítható, egyszintes, 105 
m2-es családi ház, 390 m2-es parkosított kerttel el-
adó. Alkuképes. I.á.: 39,5 M Ft, tel.: 06-30 845-9029

Ingatlan kiadó
� Újpesten, családi házban 100 m2-es, földszinti 
műhely kiadó ipari vagy irodai tevékenységre, vil-
lany, gáz-víz bevezetve, külön mérőállással. Érdek-
lődni, tel.: 782-2569

� Újpesten, Fóti úton berendezett, világos kis szo-
ba, jó közlekedéssel egy személynek kiadó, fél hó-
nap kaucióval. Érd: délután 2-5 óra között, tel.: 06-
30 721-7257

Ingatlant cserél
� Demjénben, gyógyfürdő közelében 70 m2-es ház 
26 m2-es nyári konyhával eladó vagy újpesti lakásra 
cserélhető. Közművesített, jó állapotú, azonnal köl-
tözhető. Egerszalók 3 km-re található! I.á: 9,5 M Ft, 
tel.: 06-70 540-9695. E-mail: gondakati@citromail.hu

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

� Pótvizsgára való felkészítést vállalok. Matema-
tikából, fizikából, kémiából. Házhoz megyek, tel.: 
06-70 554-1396

� Angolnyelv-oktatás egyéni vagy 2-3 fős csopor-
tok számára. Helyszín: 1044 Budapest, Fóti út. Igé-
nyek, elképzelések egyeztetése: 06-30 834-0892

� Matematikából, angolból, németből, fizikából 
pótvizsgára, nyelvvizsgára, pótérettségire felkészí-
tek. Házhoz megyek. Egyénre szabott módszer, tel.: 
06-20 973-6467, SMS is küldhető.

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, ezüstöt, porcelánt, bú-
tort, régi pénzt, diavetítőt, jelvényt, játék is érdekel. 
Teljes hagyatékát megveszem készpénzért, ne dob-
ja ki. Hívjon! Lakás-, pince-, padláslomtalanítás! Tel.: 
06-20 924-4123

� Pappné Szilvia műtárgyszakbecsüs díjtalan kiszál-
lással, becsléssel vásárol mindenféle régiséget, szob-
rokat, festményeket, díszórákat, dísztárgyakat, ezüs-
töt, bútorokat, könyveket és teljes hagyatékot, tel.: 
293-1759, 06-20 465-1961, 06-70 942-0806

� Katalin vásárol készpénzért, bútorokat, festmé-
nyeket, faliórát, karórát, zsebórát, csillárt, porcelá-
nokat, kerámiákat, szobrokat, hangszert, könyveket, 
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, levelezőlapot, bizsu-
kat, ékszert, tört aranyat, ezüstöt, borostyánt, teljes 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Bármikor hívható, 
tel.: 06-20 597-8280

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jö-
vendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, 
munka-, üzlet- és sikermágia, tel.: 06-70 214-9230

Albérlet
� Újpesten, metróhoz, buszhoz, villamoshoz közel 
bútorozott szoba kiadó, nem dohányzó részére. Fize-
tés megbeszélés szerint, tel.: 06-20 363-7160

Garázs
� Garázs kiadó Káposztásmegyeren, tel.: 06-20 557-
7017

Bérleti jog átadó
� 16 m2-es, újpesti üzlethelység bérleti joga átadó, 
tel.: 06-30 212-7872

Vegyes
� Lakóhelyek, munkahelyek földsugárzásának és 
vízerének bemérése. Idegen szellem elküldése, átok, 
rontás levétele kérhető helyszíni kiszállással. Plusz 
javaslatok káros energiák megszüntetésére, törté-
nik egy alkalommal. Budapesten 6000 Ft, vidéken 
+100 Ft/km oda-vissza; www.spiritualiskezeles.hu, 
info@spiritualiskezeles.hu, tel.: 06-20 629-7468

Szolgáltatás
� Irodaépületek, társasházak, lakások napi és 
nagytakarítását, ablaktisztítását, gépi szőnyeg- 
és kárpittisztítását vállaljuk. Igényes munkavég-
zés, rövid határidővel, korrekt áron, tel.: 06-30 
201-0842

� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garanci-
ával. Nyári kedvezmény! „A” kategóriás hűtő-fűtő 
klímaberendezés beszerelve 140 ezer Ft. Tel.: 06-30 
864-5544; www.annauklima.hu 

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

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

� Flabélos Stúdió nyílt Újpesten az uszoda mö-
gött. Címe: Bárdos Artúr utca 8., a 10 emeletes 
épület aljában. Nyitva tartás: H–P 9-től 20 órá-
ig, szombat 9-től 14 óráig, tel.: 06-20 515-0823; 
www.facebook.com/ujpest.flabelos

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

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

� Kertészeti cég vállalja közületek, társasházak, 
magánkertek zöldfelületeinek fenntartását. Ter-
vezés, kertépítés, füvesítés, fűnyírás, sövénynyí-
rás, növényvédelem, gyomirtás, veszélyes fák ke-
zelése, kivágása, öntözőrendszer telepítése. Több 
évtizedes szakmai tapasztalat, igényes munka-
végzés korrekt áron, tel.: 06-30 201-0842

� Kisebb-nagyobb benti, kinti BURKOLÁSI MUN-
KÁK, javítások, bontások, megbízható szakembertől. 
Korrekt áron, minden kerületben, hétvégén és ün-
nepnapokon is. Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 
219-1624

Friss hírek, tudnivalók: 

ujpest.hu!

� Műanyagajtós, -ablakos 15 éves gyakorlat-
tal beállítást, javítást, karbantartást, biztonsá-
gi zárcserét végez. Ajtó-, ablak-, redőny-, szú-
nyoghálócserét vállal rövid határidővel, ol-
csón, megbízhatóan. Ingyenes felmérés, ár-
ajánlat, tel.: 06-20 629-7468

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

� Dugulás-elhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, 
vécék cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

KERESKEDELMI
 KÉPZÉSEK ÚJPESTEN

Folyamatosan indítunk élelmiszer 
eladó, boltvezető, kereskedelmi 

ügyintéző, pénztáros képzéseket. 
Részletfi zetés megoldható! 
Oktatás a délutáni órákban. 
Sikeres vizsga után mindenki 

O.K.7. bizonyítványt kap.
 Jelentkezni: 06-20-951-3357

TÁJÉKOZTATÁS
A közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) 
bekezdése értelmében a közszolgála-
ti tisztviselők napja, július 1-je mun-
kaszüneti nap. Ennek értelmében 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Polgármesteri Hivatala és Buda-
pest Főváros Kormányhivatalának 
IV. Kerületi Hivatala a fenti napon 
zárva tart.

Kérem azon ügyfeleinket, akik ok-
mányirodai ügyintézéshez már koráb-
ban időpontot foglaltak erre a napra, 
szíveskedjenek keresni vagy hívni az in-
formációt (a 231-3167, 231-3101/196 
számokon). Esetükben egy megbeszélt 
időpontban biztosítjuk az ügyintézés 
lehetőségét. Megértésüket köszönöm.

Budapest, 2013. június 7. 
Dr. Tahon Róbert jegyző, 

Dr. Balogh Szilvia hivatalvezető

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Betegeink! Ezúton tájékoz-
tatjuk az érintetteket, hogy a 2003. 
évi LXXXIV. törvény 15/B §-ának ér-
telmében július 1-je, hétfő Sem-
melweis-nap, amely az egészség-
ügyben dolgozóknak munkaszüne-
ti nap. A törvény értelmében ezért 
2013. július 1-jén a kerületi felnőtt- és 
gyermekháziorvosok nem fogadnak 
betegeket, azonban az ügyeleti ellá-
tás biztosított. Nem lesz július 1-jén 
rendelés az Újpesti Szakorvosi Rende-
lőintézetben sem, azonban az ügye-
leti ellátás mindkét esetben bizto-
sított. 

Felnőtt 24 órás ügyelet: 1046 Bu-
dapest IV., Görgey A. u. 30. Telefon: 
369-2600

Gyermek 24 órás ügyelet: 1138 
Budapest XIII., Révész u. 10–12. Tele-
fon: 349-8601, 349-8603 

Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

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

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:

vöröshagyma 180 Ft/kg-tól 

burgonya 99 Ft/kg-tól 

kovászolni való uborka 

179 Ft/kg-tól  

karfi ol 160 Ft/kg-tól  

sárgarépa 100 Ft/cs.-tól    

gyökér 100 Ft/cs.-tól 

tojás 24 Ft/db-tól    

brokkoli 198 Ft/kg-tól  

kígyóuborka 198 Ft/kg-tól  

tévépaprika 298 Ft/kg-tól 

lecsópaprika 199 Ft/kg-tól 

paradicsom 349 Ft/kg-tól   

cukkini 199 Ft/kg-tól    

vajbab 299 Ft/kg-tól 

zöldborsó 300 Ft/kg-tól     

meggy 300 Ft/kg-tól 

nektarin 598 Ft/kg-tól 

őszibarack 199 Ft/kg-tól  

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

 www.ujpest.hu/piac

 (x)

SZÜNETEL A JELENTKEZÉS

Az asztalra várók nagy száma miatt 
a Piac-Placcra határozatlan ideig 
szünetel a jelentkezés. Piacfelügyelőség

Az Óbudai-szigetre kilátogatókat 
szombaton és vasárnap 10 és 18 óra 
között újpesti sportos programok vár-
ják. Lesz ugrókötél, karikadobás, ug-
róiskola, szivacslabdával célba dobás, 
minikosárlabda, továbbá pingpong, 
tollaslabda, frizbi, óriássakk, kapura 
rúgás, kipróbálható a trambulin és a 

kajak ergométer. Elmaradhatatlan az 
„agytorna”, ezúttal a Sportos Újpest 
Totóval. A feladatokat jól teljesítők 
ajándéktárgyakra beváltható ponto-
kat kapnak. Mindazok, akik teljesítik 
a sportos állomásokat, ingyenes belé-
pőt vehetnek át a Tábor utcai Tarzan 
Parkba. 

VÁROS A NAGYSZÍNPADON
Szombaton 14 órától egy órán át Új-
pest a nagyszínpad vendége. A Me-
teor Dance TSE akrobatikus rock and 
roll bemutatóval, a Limes SE ritmikus 
gimnasztikával ejti a közönséget ámu-
latba. Majd tatami kerül a színpadra, 
sportbemutatót tart a 128 éves, pati-
nás Újpesti Torna Egylet taekwondo, 
birkózó-, valamint cselgáncsszakosz-
tálya. A színpadon ott lesz Nagy Lász-
ló labdarúgó, Mexikó olimpiai bajnoka 
és még számos sportfenomén a klub 
és az Újpest FC jóvoltából. 

Vasárnap vendég lesz Gergely Gábor 
asztaliteniszező világbajnok, aki szíve-
sen megmutatja a gyerekeknek a for-
télyokat.  B. K.

Újpest Önkormányzata szeretettel 
vár az Óbudai-szigetre mindenkit, 
aki szeretne sportolni, kikapcsolódni 
és a Tarzan Parkba belépőt nyerni.

INGYENES AUTÓBUSZ
Az újpestieknek kényelemes uta-
zást biztosít az önkormányzat és 
a Sziget Kft. együttműködése: in-
gyenes buszjáratok indulnak az 
Óbudai-szigetre és vissza Újpest-
re. 

Indulási időpontok: Újpesten 
az István út Jókai utca és Petőfi  
utca közti szakaszán (az új város-
háza mellett): szombaton és va-
sárnap 10 és 16 óra között órán-
ként. Vissza Óbudáról a K-híd 
utáni parkolóból Újpestre: 10.30-
tól 17.30-ig, óránként. 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:  
www.tarzanpark.hu, 

www.facebook.com/
TarzanParkUjpest

továbbá

 www.ujpest.hu/gyereksziget

Június 29–30.

Újpest is szigetel   
A hétvégén ország-világ előtt bemutatkozik Újpest a 
Generali Gyerek Szigeten. Az Óbudai-sziget közkedvelt 
ingyenes családi rendezvényén a sportos állomásokat 
teljesítők ingyenes belépőt kaphatnak a Tábor utcában 
nemrégiben átadott Tarzan Parkba, miközben megta-
pasztalhatják, milyen is az a híres Sportos Újpest! ösz-
szefogás, amelynek eredményeként a város nyerte a 70 
ezres lélekszám feletti kategóriában a Kihívás Napját.  

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



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

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

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

Bánki Bence megérkezett 
(2013. január 27-én).
Anya, Apa örvendezett
Megkaptuk a csini rugit
És a pihe-puha meleg takit.

Köszönjük szépen Új-
pestnek. 
 Bánki Tamás és 

Bánkiné Gaburi Mónika

December 20-án született 
Iski Dóra kislányunk, 2730 
grammal és 52 centimé-
terrel. Köszönjük szépen 
Újpestnek a babaköszön-
tő csomagot. Kislányunk 
nagyon szereti a takaróját. 

Szülei: Iski Gyula 
és Márkus Edit

Csatolom kisfi am, Balázs-
Pavlokin Barnabás (szü-
letett 2013. január 18-án) 
fotóját, amelyet az újpesti 
bodyban készítettem róla. 
Reméljük, viszontlátjuk az 
újságban!

Köszönettel: 
Balázs-Pavlokin Anikó

Hahóóó! Fotó! 

S

A VGYKE elnöke az előzményeket felidézve azt 
mondta, az önkormányzat egyetértett az uniós 
projekt céljaival, amely most nagyjából félidőnél jár. 
A mentorképzés keretén belül tizenkilencen tettek 
sikeres vizsgát, a végzettek között látássérült és pá-
lyakezdő egyaránt megtalálható.

– Újpesten is sok látássérült él, nehezen érzékel-
hető csoportról van szó, a gyengénlátók társadalmi 
jelenléte, aktivitása ugyanis nagyban függ a rehabili-
tációtól, a hozzátartozóktól, illetve a látássérülteket 
támogató közösségektől. Kiemelte, pont ez a vissza-
húzódás indokolja A közösség lámpásai című pro-
jektet, valamint emlékeztetett a  tényre, hogy a sta-
tisztikai hivatal szerint nőtt a látássérültek száma, 
mindemellett nem elhanyagolható a társadalom 
idősödése sem, ami ugyancsak magában rejti a lá-
tásproblémákat – fogalmazott az egyesület elnöke. 

Dr. Molnár Szabolcs azt mondta, az oktatási rend-
szerben „találkozik” látássérültekkel, akik számára a 
szükséges feltételeket megteremti az önkormányzat. 
Tavaly például a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya-
mos Gimnáziumban szereztek be speciális eszközö-
ket, ugyanakkor hozzátette, a lakossági igények között 
csak elvétve értesülnek ezekről a kérésekről. Az alpol-

gármester a mostani találkozót jó alkalomnak tartot-
ta a kapcsolatteremtésre, egyben arra biztatta a pro-
jekt résztvevőit és a látássérülteket, bátran továbbít-
sák szükségleteiket. A nemrégiben végzett tizenki-
lenc mentor hamarosan megkezdi a látássérültek és 
más fogyatékkal élők felkutatását, a VGYKE pedig 
egy másik, szintén az unió támogatásával megvaló-
suló, TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011-0006 számot viselő, 
másfél éves áldozatsegítő projektben is együttmű-
ködik, amelyről a 12. oldalon olvashatnak részlete-
sen  M. ORBÁN ANDRÁS

A születése óta látássérült Végh Róbert életét nagyban 
megváltoztatta a projekt. Mint mondta, tanulmányai-
nak jelentős részét integrált oktatás keretén belül foly-
tathatta, ami szerinte azért fontos, mert a társadalom 
tagjai minél korábban ismerik meg, annál jobban elfo-
gadják a másságot.

– Örülök a kezdeményezésnek, egyedülálló projekt 
indult el. Egy nagy út első lépéseit tettük meg, örülök 
a nyitottságnak – tette hozzá.

Utóbbi egyébként azért is fontos, mert – ahogyan 
Fodor Ágnes ráirányította a fi gyelmet – a látássérültek 
nagyon bizalmatlanok. A beszámolón ugyanis kiderült 
az is, hogy csak igen kis számban, leginkább egyedi se-
gélyezési ügyekben fordulnak az újpesti önkormányzat 
szociális osztályához – hangsúlyozta Fodor Ágnes.

Közösségben 
a látássérültekkel
A közösség lámpásai című uniós mentorkép-
ző, látássérülteket felkutató és közösséget épí-
tő projekt félidejében tartott egyeztetést Fodor 
Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyar-
országi Regionális Egyesületének elnöke, vala-
mint dr. Molnár Szabolcs alpolgármester június 
19-én a városházán.

Újpesti Élet-képek
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. 2013-
ban is meghirdeti fotópályázatát Újpesti Élet-képek 
címmel. A pályázatra hivatásos és amatőr fotósok 
jelentkezését egyaránt várják, a pályázati anyagok 
beadása július 1-5. között lehetséges.

Három kategóriában lehet pályázni:
�  Hírek. A pályázók újpesti híreket, hírértékű eseményeket 

örökítsenek meg a fotográfia eszközeivel.
�  Események. A pályázók újpesti eseményekről, rendez-

vényekről, műsorokról, illetve a résztvevőkről készített 
pillanatokat örökítsék meg a fotográfia eszközeivel, 
amelyek a nagyközönség számára is érdekesek lehetnek.

�  Közterek. A résztvevőktől az újpesti közterekről, 
épületekről, tájakról várnak felvételeket.

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

A pályázati anyagok beadása digitális formában, 
regisztrációt követően lehetséges. A pályaműveket 
2013. július 1-től 5-ig várják a pályázat kiírói. A pálya-
műveket szakemberekből álló zsűri értékeli, több for-
dulóban. A legjobb pályaművekből kiállítás nyílik 2013. 
augusztus 29-én, az Újpesti Városnapok programsoro-
zatának eseményeként, s ekkor kerül sor a díjátadóra is. 

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

16 M o z a i k
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