
PIACI PÁRBESZÉD
Minden eddiginél többen töltötték ki 
a Párbeszéd kérdőíveit. Központi témá-
ja a piac volt, amelyet a válaszadók há-
romnegyede szerint nem szabad elköl-
töztetni a Szent István térről.  3. oldal

KÖRFORGALOM ÉPÜL
Elkezdődött a Sporttelep utca–Er-
dősor utca kereszteződésében léte-
sítendő körforgalom építése, amely 
kisebb forgalomelterelésekkel jár el-
készültéig. 3. oldal

ARCOK FÓKUSZBAN
Az önkormányzat július 15-ig vár-
ja a gyerekeket és a fi atalokat az Új-
pest Arca-versenyre. A leköszönő 
Adrienn, és Márk újabb fotózáson 
vett részt.  11., 16. oldal

MŰFÜVES FOCIPÁLYA
Az egykori Dunacipő-pályán munka-
gépek gyalulják a füvesnek már nem-
igen nevezhető területet, ahol rövide-
sen vadonatúj focipálya várja az UTE 
labdarúgóit.  13. oldal
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Kedves Olvasó! 

Az Újpesti Napló következő 

lapszáma július 18-án 

jelenik meg. 

A legfrissebb újpesti híreket 

a www.ujpest.hu

 weboldalon találja

Szigetelt a
legsportosabb
város 
A legsportosabb város az Óbudai-szigeten mutatkozott 
be a Tarzan Parkkal, sportprogramokkal, és meglepetés-
vendégeket csábított a rendezvényre.  8–9. oldal
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Életem a Tungsram volt 
Újpesten születtem, a családomból heten dolgoztak az 
Egyesült Izzólámpa és Villamossági Vállalat különböző 
részlegeiben. Természetes volt, hogy tanulmányaim be-
fejezésével én is ott szerettem volna. Tizenkét évesen a 
tornaszakosztályban kezdtem sportolni, hiszen bátyám 
is itt volt bokszoló. Hetente háromszor a kultúrház fe-
letti tornateremben bontogattuk szárnyainkat.

Nagyon felnőttnek éreztem magam, amikor bekerül-
tem a rádiócső-szerelési részlegbe. Mivel szemüveges 
voltam, nehezen birkóztam meg az apró alkatrészek 
pontos összeillesztésével. Főnököm javaslatára átkerül-
tem a kémiai Horváth Labor részlegébe, ahol az otta-
ni feladatok meghatározói lettek további életemnek. A 
kémia tudománya magával ragadott, többet akartam 
tudni róla. Szinte gyerek voltam, de a kollégák munka-
szeretete engem is magával ragadott, s már nemcsak 
a kémia, de a tanulni vágyás is fontos lett számomra.

1961-ben indult a félvezető-fejlesztés, ahol fi a-
tal nő létemre csoportvezető, majd művezető let-

tem. Sokat tudó és pontos munkát igénylő főnö-
köm mellett és nagyon jó kollégák között öröm volt 
dolgozni. Kora reggel a Tungin találkoztunk, s fris-
sen, jó kedvvel indultunk dolgozni. Persze hogy a 
szerelem is itt talált meg.

Majd az Iparjogvédelmi Osztályon érdekes fel-
adatok és tanulás várt rám. Szerető kollégák vettek 
körül, s mivel gyermeket vártam, nagyon vigyáztak 
rám. A gyes leteltével a Szociális Igazgatóságra ke-
rültem. Itt emberi problémák megoldásába csöp-
pentem, ami újabb kapcsolatokat teremtett. Ter-
mészetes volt, hogy jelentkeztünk az izzós lakás-
programba, s otthonunk is az izzósok között épült 
fel. Gyermekem természetesen a Konverta-, majd 
az Izzó-óvodában kezdte a közösségi életet. Sze-
rencsés és tartalmas éveket éltem az izzós, illetve 
tungsramos feladatok, kollégák és szomszédok kö-
zött. Sajnos ma már csak emlék!

Írta levelében olvasónk, Komlóssy Zsuzsanna
Továbbra is várjuk olvasóink leveleit, a Tungs-

rammal kapcsolatos emlékeit szerkesztőségünkbe.

Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény archív felvétele

Életre szóló élmények

Vissza a Tungit!
Korábbi lapszámunkban vissza-
emlékezésre kértük olvasóinkat, 
kérve, írják meg nekünk élményei-
ket a Tungsram stranddal kapcso-
latban. Személyes történetek szá-
zai és ezrei bizonyítják, hogy mű-
ködése alatt majd minden újpes-
ti megfordult ott. A Tungi strand 
kedves, olykor életre szóló élmé-
nyek, soha el nem múló barátsá-
gok, örök szerelmek születésének 
színhelye volt. 
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Valósággá válik?
Valósággá válik-e a Szent Iván-éji álom? Dr. Hollósi Antal or-
szággyűlési képviselő a nyár esti vigadalmon felelevenítette 
azt a kezdeményezést, miszerint a Tungsram strand legyen 
újra az újpestieké.

„Ez a kezdeményezés találkozott az újpestiek kívánságával, sőt ők jelezték, hogy bizony hiányzik nekik a Tungi. 
Ezért is fordultam levélben a GE új vezetőségéhez. És ugyan konkrét előrelépés nincs az ügyben, de legalább a kap-
csolatfelvétel már megtörtént. Tulajdonképpen ezt a kérdést a GE nevadai központja dönti el. Viszont itt a hőség, 
hiányzik egy strand. Szent Iván éjjelén a hagyomány szerint teljesül a tűzugrók kívánsága. Ez csak egy legenda, de 
ha nagyon akarjuk, talán teljesül, és visszakapjuk a strandunkat” – mondta az országgyűlési képviselő J.

Mindenki jól járt a változással

Kedvező 
tapasztalatok
Néhány hónapja költözött be a 
korábbi, Görgey úti helyszínről a 
megújult újpesti szakrendelő épü-
letének földszintjére a 24 órás fel-
nőtt-háziorvosi ügyelet. A válto-
zásról és az elmúlt hetek-hónapok 
tapasztalatairól Molnár György, az 
ügyeletet üzemeltető International 
Ambulance Service ügyvezetője 
beszélt.

Több évtizednyi kényszerszünet után, az SZTK 
önkormányzati kézbe kerülése óta zajló folyama-
tos megújulás eredményeként március elején ke-
rül vissza az épületbe az ügyeletként ismert ellátás.

– Örülünk neki, hogy az ügyelet visszaköltözhe-
tett a rendelőintézet épületébe, mert ez amellett, 
hogy központosítja a munkánkat, a szakrendelő-
nek is komoly segítség, hiszen gyakorlatilag egy-
fajta sürgősségi osztályként is funkcionálunk. Te-
hát ha olyan beteg érkezik, akinek azonnali ellátás-
ra van szüksége, illetőleg még nem tudja pontosan, 
mi a problémája, az ügyeletnek köszönhetően rög-

tön a megfelelő kezekbe kerül, szükség esetén pe-
dig továbbirányítjuk a szükséges szakrendelésre. 
Egy kardiológiai kórkép vagy például egy neuroló-
giai státus ismeretében pedig gyorsabban és hatá-
sosabban történhet a teljes diagnózis megállapítása 
– mondja Molnár György, az ügyeletet üzemeltető 
International Ambulance Service ügyvezetője. – A 
betegek és munkatársaink is üdvözlik a változást, 
hiszen az új hely könnyen megközelíthető, kulturál-
tabb, szakmailag a korábbinál messze alkalmasabb 
helyiség. Ez a változás mindenképpen előrelépés az 
ügyelet életében – hangsúlyozza az ügyvezető.

Az Újpesti Önkormányzat és a szakrendelő kö-
zösen kidolgozott koncepciója szerint a 24 órás 
ügyelet nappal is és éjjel is várja a betegeket. A 
rendelőintézetbe érkezők mellett a sürgősségi 
ügyelet telefonhívásra háznál is ellátja a betege-
ket, s ezzel nagyon sok terhet le tudnak venni a 
háziorvosok válláról. A szolgálatnál nappal egy, éj-
jel két orvos látja el feladatát, míg szombaton és 
vasárnap két orvos dolgozik.  G.R.

E G É S Z S É G T E R V
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 Hajrá 
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Piaci párbeszéd
Minden eddiginél többen, az online válasz-
adókat is beleszámítva 10256 fő töltötték ki 
az Újpesti Párbeszéd kérdőíveit. A kérdések 
egyik és a párbeszédet összegző cikkünk első 
részének központi témája a piac, az eredmé-
nyeket Nagy István alpolgármester, a kérdő-
ívek feldolgozásának irányítója ismertette.

A válaszadók közel 
harmada ugyanakkor 
fontosnak tartja, hogy ne 
csupán a vásárcsarnok, 
hanem a környező épüle-
tek is megújuljanak, és tíz-
ből négyen mondják azt, 
hogy a piacnak küllemé-
ben is méltónak kell len-

nie a megújult Szent István térhez. Ezzel együtt 
ugyancsak sokan (35%) tarják fontosnak, hogy 
semmiképpen sem csökkenhet Újpest színfoltjá-
nak, a bevásárlócsarnoknak a területe, tízből hár-
man pedig a nagy áruválaszték fontosságára he-
lyezték a hangsúlyt. Minden negyedik megkér-
dezett kényelmes, tágas piacon szeretné intézni 
a bevásárlásait. Tízből három válaszadó szerint 
mindehhez hozzátartozik, hogy a jobb parkolá-
si lehetőségek a jelenleginél is több vásárlót von-
zanának a piacra. 

Az Újpesti Párbeszédben megfogalmazott 
vélemények alapján a képviselő-testület júni-
us 27-i ülésén elfogadta a Szent István tér ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanaira vonatko-
zó hasznosítási koncepciót és egyben felkérte a 
polgármestert, hogy a megvalósításhoz szüksé-
ges intézkedéseket tegye meg.

A városvezetés mindig fi gyelembe veszi az 
itt élők igényeit és e szerint alkotja meg város-
fejlesztési programját. Erre jó példa a szakren-
delő átvétele és korszerűsítése, saját, új uszo-
da építése és a Szilas park, amely szinte minden 
korosztály igényeit kielégíti, de az ökoparkok is 
nagyban hozzájárulnak a városkép megszépíté-
séhez. MOA

E G Y  K É P  –  E G Y  M O N D A T

Megkezdődött a Telkes és a Bucka utca járdafelújítása a Vadgesztenye utca és Fóti út közötti 
szakaszon; a korábbi rekonstrukciókhoz hasonlóan ezek a szakaszok is térkőburkolatot kap-
nak, a munkálatok várhatóan augusztus közepén fejeződnek be.

Épül a körforgalom
Megkezdődött a Sporttelep utca–Erdősor utca kereszteződésében létesítendő körforgalom építése. Mint ír-
tuk, az építkezés kisebb forgalomelterelésekkel és korlátozásokkal jár, a 220-as busz megállója az Erdősor ut-
cából átkerült a Spottelep utca és a Vetés utca sarkához, a 20E és 296-os buszok pedig mindkét irányban 
mintegy száz méterrel előrébb állnak meg. Az átmeneti kellemetlenségekért korszerű megvilágítással, gyalog-
átkelőkkel, buszöblökkel „kárpótol” a várhatóan szeptember végére elkészülő csomópont. MOA

1. Az immár 30 éve a téren elhelyezkedő piacnak tovább is itt, a Szent István téren kell működnie.  75%
2. A főteret körülvevő házak megújulása is fontos lenne.  30%
3. A piacnak küllemében méltónak kell lennie a megújuló Szent István térhez.  39%
4. A piacnak kényelmesnek, tágasnak kell lennie.  26%
5. A piacnál a nagy választék a legfontosabb érték.   29%
6. A piac területe semmiképp sem csökkenhet.  36%
7. A jobb parkolás több vásárlót eredményezne.  29%

0%         10% 20%      30%   40%     50%    60%      70%          80%          90%         100%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Meglepetés anyukáknak, 
kisgyermekeknek 

Megújult padok 
a játszótéren
Napsugaras, kellemes időben meg-
kezdődtek szombaton kora délelőtt a 
Szigeti utca 5., 7., 9-es számú tízeme-
letes ház előtti játszótér padjainak 
felújítási munkálatai. A szépítés felka-
rolója Ozsváth Kálmán, a választóke-
rület önkormányzati képviselője volt, 
aki régi panaszt orvosolt ezzel.

– Ezek a padok bizony elöregedtek, a lécek elkor-
hadtak, régóta felújításra érettek. Jól látható, hogy né-
hol a deszkalap is hiányzik, a kiálló csavarok baleset-
veszélyt rejtenek. A játszótér amúgy szép, gondozott, 
árnyas, és pár éve be is kerítette az önkormányzat 
– mutat körbe Ozsváth Kálmán képviselő.

– Nemrégiben azt javasolták az itt élők, hogy 
amennyiben festéket, szerszámokat, deszkákat 
kaphatunk az önkormányzattól, oldjuk meg sa-
ját erőből a padok léceinek cseréjét, festését és 
az összeszerelést. A ház gondnoka, Miczinkó And-
rás azonban felajánlotta, Veszkó Sándor lakótárs-
sal együtt szívesen lefesti az új léceket, és javasol-
ta, hogy az összeszerelést szintén végezzük el mi 
hárman. A munkálatokhoz az önkormányzat az 
Újpesti Városgondnoksággal biztosított minden 
alapanyagot, amit ezúttal is köszönünk – mond-
ja Ozsváth Kálmán.

A kicsik kedvére
Miczinkó András gondnok szívesen dolgozik a 
panelházat körülvevő területért is.

– Valóban, az elefántos csúszdát keveset 
használom – neveti el magát, amikor a játszó-
térről kérdezzük, majd elmondja: – Egyszer én 
is nagypapa leszek, és jól fog esni, ha mások 
észreveszik majd, hogy mivel lehet a kisgyere-
kek kedvébe járni, például egy játszótéren. 

(Bővebben: www.ujpest.hu)  B. K. 
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Életre keltett legendák
A festői szépségű Katalinpuszta-Szendehely évtize-
dek óta az újpesti gyerekek kedvelt táborozási he-
lye. Az idei nyár látványos változást hozott: megfi -
atalodott a tábor, színes faházak várják a táborla-
kókat. Ennél is lényegesebb azonban, hogy az ön-
kormányzat az üzemeltetői feladatokat az Újpesti 
Vagyonkezelő Zrt.-re bízta, a tábor szakmai prog-
ramját pedig  egy civilszervezet, a Rendőr Kulturá-
lis és Hagyományőrző Egyesület biztosítja, amely 
fantasy-, bűnmegelőzési tábort kínál a nyári szün-
időre. A Legendák völgye című, kalandokban, isme-
retanyagban és sok-sok játékban, vidámságban bő-
velkedő tábor már javában fogadja a résztvevőket 
és turnusokra bontva vezeti be a mesék, kalandok 
birodalmába a gyerekeket. Az egyesület nyári tá-
boraiban az újpesti lakcímkártyával rendelkezőket 
5000 Ft-tal támogatja az önkormányzat.  

Vigyázzunk a város tisztaságára!
Újpest Önkormányzata a Nem Nagy Dolog! kam-
pány keretében továbbra is várja azon kutyatu-
lajdonosok jelentkezését, akik eddig még nem 
igényeltek ingyenes kutyapiszokgyűjtő készletet. 
A közelmúltban Németh Edit Éva önkormányza-
ti képviselő adta át a szettet egy újpesti kutya-
tulajdonosnak, Mogyorós Mónikának, aki szerint 
nagyon jó a kampány, ám a szemléletváltáshoz a 
kutyatartók összefogására is szükség van.

A Kassai utcában lakó kisgyermekes kutyatartó 
anyuka, mint mondja, különösen érzékeny a kutya-
piszok-problémára. 

– Rendszerető családban nőttem fel. Ha otthon rend van, akkor az utcán miért ne? – veti fel jogosan 
a kérdést a fi atal édesanya. Mint mondja, napi szinten érinti a probléma, mivel gyermeke rendszeresen 
belelép a kutyapiszokba. – Mi két esztendeje élünk itt, de már három éve tartunk kutyát, és a kezdetek 
óta eltakarítjuk a kis halmokat a kedvencünk után. Ezért is reménykedem abban, hogy a kampány segít 
tudatosítani a kutyásokban, hogy ez hozzátartozik a felelős állattartáshoz – mondja Mónika.

– Előbb-utóbb el kell jutnia odáig a rendetlen gazdának, hogy szégyellje magát, amiért otthagyja kedven-
cének „névjegyét” a parkokban, tereken! Én arra biztatom az akcióra regisztrálókat, hogy szóljanak rá udvaria-
san, de bátran azokra, akik az utcán hagyják az ürüléket, hogy legyenek szívesek és kövessék a példánkat. Külö-
nösen ha ilyen szép szettel csinálunk kedvet nekik – foglalja össze Németh Edit Éva önkormányzati képviselő.

A Nem Nagy Dolog! kampány részeként az önkormányzat ingyenes kutyapiszokzacskó-készlettel tá-
mogatja a kutyabarátokat. A regisztrációs űrlap kitöltése után az önkormányzat munkatársai felveszik a 
kapcsolatot a kutyatulajdonosokkal, és eljuttatják hozzájuk az ingyenes szettet. Erről bővebben: www.
ujpest.hu/nemnagydolog, Nem Nagy Dolog! Facebook-oldala. G.R.

Újabb kutyapiszokgyűjtő szemeteseket helyeztek ki a Közhasznú Foglalkoztató munkatársai. A Ho-
moktövis utcába 3 db, a Mátyás térre és az Ugró Gyula sorra 2-2 db, a Lahner György utcába és a 
Szabadság parkba 1-1 db került. A gyűjtők telepítése tovább folytatódik. Javasoljanak helyszínt az 
ujpest.hu/nemnagydolog/kapcsolat/gyujtok oldalon! 



Születésnap a 
Tarzan parkban 
Nem akárhogyan ünnepelhette ti-
zedik születésnapját Kamilla, akit a 
Tarzan Parkban köszöntöttek bará-
tai a jeles évfordulón, június utolsó 
szombatján.

Már a bejáratnál üdvözlő tábla fogadta a születésna-
post, majd az ünneplők hamarosan birtokba vették a 
nemrég nyílt parkot. Az önfeledt játék után az ünne-
pelttel együtt összesen tizenegy gyerek ülhetett asz-
talhoz, ahol először hamburger és sült krumpli volt a 
menü. A kora este fénypontja azonban mégis a torta-
vágás volt, előtte a hangosbemondón is kihirdették: 
itt ma valaki pontosan tízéves. MOA

Mint ismert, a közel kéthektáros Tarzan Park 
nemrégiben nyitotta meg kapuit Közös szen-
vedélyünk, a játék! szlogennel. Az árnyas park-
ban számos játék várja a látogatókat, gyerme-
keket és felnőtteket egyaránt. A belépőjegy 
árából az újpestiek a lakcímkártya felmutatá-
sával kedvezményben részesülnek. A Tarzan 
Terasz a felfrissülést szolgálja, de miként az 
esemény is példázta, akár születésnapok meg-
tartására is kiváló lehetőséget kínálnak a csa-
ládoknak. 
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Fotópályázat

Július 5-ig lehet 
feltölteni a képeket!
Megkezdődött és július 5-ig tart a feltöltési időszak az 
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. idei fotó-
pályázatára jelentkezőknek. Az Újpesti Élet-képek című 
pályázatra hivatásos és amatőr fotósok jelentkezését 

egyaránt várják a kiírók. A pályamunkák a fotográfiai 
műfajok széles skáláján mozoghatnak. A pályaműve-
ket 2013. július 5-ig várják a pályázat kiírói. A zsűri 
érékelését követően a legjobb pályaművekből kiállítás 
nyílik az Újpesti Városnapok programsorozatának ese-
ményeként, s ekkor kerül sor a díjátadóra is. 

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

oldalon található. 

KÉT KERÉKEN IS
A kerékpárral közlekedőknek jó hír: a Tarzan Park bejáratánál a szabványos és kényelmes biciklitárolók er-
deje várja a látogatókat. Érdemes két – vagy kicsik esetében – akár három keréken gurulni a Tábor utcáig. 

Összefogás a gátakon
Oklevéllel jutalmazta Újpest Önkormányzata azokat a civil- és nem civil szerve-
zeteket a legutóbbi képviselő-testületi ülésen, amelyeknek a tagjai aktívan részt 
vettek az árvízi védekezésben, megmentve ezzel a várost az utóbbi idők legna-
gyobb, majdnem kilencméteres árvizétől. 

Wintermantel Zsolt az újpesti rendőrség, a hivatásos tűzőrség, a Rex Alapít-
vány, az Állatmentő Liga, valamint a két újpesti polgárőrszervezet munkáját is-
merte el oklevéllel. MOA

Az összefogás szép 
példája volt az árvízi 

védekezés

Szabványos és 
kényelmes 

biciklitárolók

A június 27-i testületi ülés rendhagyó módon kezdődött, ami-
kor is az Országgyűléshez hasonlóan egyperces néma vigyáz-
zállással emlékeztek meg Horn Gyula nemrégiben elhunyt egy-
kori miniszterelnökről.



A 10-es villamos az Újpesti 
Naplóban – emlékek, történetek 

Sínen vagyunk 
A Rádiócső után anyagbeszerző lettem Meck 
Béla színesfémcsoportjában. A feladat izgalmas 
volt: amikor jött az anyag, akkor jött, de ami-
kor nem, akkor nagyon nem! Ki kellett találni, 
honnan lehet szerezni, mert fejünk felett lebe-
gett az üzemzavar veszélye. Telefonok, találé-
konyság, ügyeskedés, mert anyagnak lenni kell!

Volt egy speciális méretű bronzsín az anyagaim 
között (8-szor 1520 mm), amely egy exportra ké-
szülő gép alkatrészét képezte. Úgy kellett legyártat-
ni Csepelen, mert ilyen perverz méret rajtunk kívül 
a világon senkinek nem kellett. 

Egyszer aztán elnéztem a sínt, késve adtam fel a 
megrendelést. Ők későbbre ütemezték a gyártást, 
mint ameddig mi kibírtuk volna a hiányát. Próbál-
tam kérni őket átütemezésre, de már a termelési 
osztályon fennakadtam: nem tudják előbbre hozni. 
Maradt a reménykedés, hátha kitart a készlet a szál-
lításig. Nem tartott ki.

Meck Béla azt mondta:
– János, holnap egyenesen menj ki Csepelre és 

beszélj velük!
– Persze – válaszoltam, holott átvillant agyamon 

a Csepelre utazás tortúrája: 10-es villamos, 43-as 
busz, 6-os villamos, 2-es villamos, csepeli HÉV.

De kint voltam már nyolc óra körül. Termelési 
osztály, üzem, és mondtam-mondtam a magamét, 
hogy ez nekünk mennyire fontos, mert exportköte-
lezettség a bronzsínen csúszó gép, segítsenek! 

Meghallgattak, de közölték: nem tudnak segíte-
ni a legjobb indulattal sem. A műszakok beállítva, a 
sín legyártásához át kell állítani gépeket, addig nem 
mennek más munkák, szóval lehetetlen. De sajnálják. 

Vissza! Egy délelőtt azért meg lehetett járni. 
Mondom a főnöknek: nem sikerült, nem tudnak 

ráállni a sínre.
– Ez nagy baj Janikám, ebből balhé lesz! A gépe-

ket szállítani kell, sín nélkül meg nem gép a gép! 
Nagy baj! De tudod mit? Ülj le, fújd ki magad, igyál 
egy kávét, aztán menj ki újra Csepelre!

Nem akartam hinni a fülemnek: ez nem létezik, 
ilyen szadizmus a világon nincs, mit gondol a Meck 
Béla, mi lesz, ha újra kimegyek, hússzoros átszállás-
sal? De mindegy! Ittam egy kávét, és mentem. Út 
közben az járt az eszemben, hogy valamit nem jól 
gondoltam, valamit másképp kell csinálni.

Aztán kérleltem újra a kérlelhetőket: segítsenek!
– A rendelést én adtam fel késve, az egész az én 

hibám, az én felelősségem! Ha nem lesznek kész a 
gépek határidőre a sín miatt, nekem annyi!

Azt kérdezték:
– Ezek szerint maga van bajban? Maga hibázott?
– Igen, sajnos, és nem tudom jóvátenni.
Végighallgattak, majd a művezető azzal köszönt 

el, hogy délután négy óra felé telefonáljak.
Telefonáltam. Azt mondta, az éjszakai műszak le-

gyártja. Reggel mehetünk érte.
– Sínen vagyunk – mondta Meck Béla. – Fogad-

ni mertem volna, hogy megoldod! Mert rájössz ma-
gadtól, hogy Csepelt nem érdekli az Izzó problémá-
ja. Azon fájjon a mi fejünk. De hogy te, az ifjú házas 
bajba kerülj, azt nem hagyják! Gyár gyáron nem se-
gít, de ember emberen igen.

Ez volt a melós összetartás. Hogy ma működik-e, 
nem tudom. Fogytán vannak, akik szolidárisak le-
hetnének egymással.

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

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Újpest akkor és most XXXII. rész
Az István út 12. számú házat ábrázoló archív ké-
pünk az 1950–1960-as évek idején készült. Bár a kez-
deti híradások 1927 nyarán még az első négyeme-
letes bérház születéséről szóltak, egy évvel később 
mégis háromemeletesként valósult meg. A városhá-
za szomszédságában emelt Cyklop-házi bérpalota a 
húszas évek Újpestjének modern nagyvárosi arcu-
latát idézi a mai József Attila utca–István út–Szent 
István tér által határolt tömbben. Kivitelezését a 
Cyklop Építési Rt. végezte, amelynek újpesti fi ókja 
várta új bérlőinek, lakóinak jelentkezését. Eredetileg 
16 üzlethelyiséggel számoltak; egyúttal harminc, 3-4 
szobás lakás készült el 1928 nyarára. 

A Cyklop-ház

Üzlethelyiségeinek egyik leghíresebb bérlője 
Antal S. József hentesmester volt, aki húsbol-
tot nyitott az István út térhez közel eső föld-
szintjén. Az üzlet profi lja e helyiségben az álla-
mosítást és a rendszerváltást követően is meg-
maradt, mintegy 84 éven át működött.  Hagyo-
mányos üzletként a gombos-rövidárus boltja, a 
Harangvirág cukrászda, a Bodánszky-optika je-
lenti a változatlanságot, s itt talált üzlethelyi-

ségre a patinás Tizian fotó. Az épület mellet-
ti térhez tartozó autóparkoló 1987 elejéig ma-
radt meg, ezt követően ideiglenes villamos-
megállóként szolgált az év végéig. Járdává ala-
kítását az Árpád úti villamossínek felszedésével 
kinyert betonpanel elemek idehelyezése bizto-
sította. 1990 decemberétől e helyen áll meg a 
Keleti pályaudvar felé haladó 30-as buszcsalád.
 B. K.

A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténész. 
Felvételek: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!
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A benne lévő jelentős mennyiségű ásvá-
nyi anyagok (kalcium, kálium, magné-
zium, vas, cink) részt vesznek a szerve-
zet tisztításában. 100 gramm gyümölcs 
energiatartalma 60 kcal, 10 gramm C-vi-
tamint, 19 mg foszfort, 22 mg kalciu-
mot tartalmaz. Nagy mennyiség-
ben tartalmaz fl avonoidokat, 
amelyek antioxidáns és 
gyulladásgátló hatásúak.

A meggy A-vitamin-
tartalma (1000 NE) kb. 
kilencszerese a cseresz-
nyéének. Piros színét az 

antocianin adja. Az antocián-vegyületek 
tumorellenes hatásúak.

A meggy levében lévő antioxidánsok az 
erekben feloldják a lerakódásokat, vala-
mint az ízületekre is kedvezőek, mert ott 
is eltávoznak az idegen anyagok, csökken 
a fájdalom. Serkentőleg hatnak az emész-
tésre, elősegítik a máj és a vese tisztítását, 
vízhajtó hatásúak. A meggy leve hatásos a 
meghűléses betegségeknél. Savanyú íze el-
ijeszti a vírusokat. Napi 3-4 dl meggylé ma-
gas C-vitamin-tartalma segít a gyors fel-
épülésben. A meggy szárából készült tea 

kiváló a megfázásra, csillapítja a 
köhögést.

B-vitamin-tartalmának köszönhetően 
segíti a belek munkáját, a fehérjék és a 
keményítők feldolgozását és felszívódá-
sát. Puha rostjai a székrekedésben is se-
gítséget adnak. Az idegek működését is 
segítik a B-komplex-vitaminok. Magas 
ásványianyag-tartalma miatt kedvezően 
hat a szív- és érrendszerre, az alacsony 
vérnyomásra is.

A meggy magjában lévő B17-vitamin 
fontos szerepet játszik a rák megelőzésé-
ben. Levét a gyógyszergyártásban is hasz-
nálják aromavivőként és színezőanyagként.

A szépségápolásban vízmegkötő és fe-
szesítő hatása miatt alkalmazzák.

A nyári melegben kellemes, savany-
kás ízével felüdülést adhat, akár frissen fo-
gyasztva vagy különféle italok készítésekor, 
mint a vizes, teás, tejes turmixok. A meggy 
levét a jégkockatartóban lefagyasztva üdí-
tők, teák, pudingok, gyümölcssaláták, 
fagylaltok díszítésére is alkalmazhatjuk.

 Letter Annamária dietetikus

A hónap 
gyümölcse, 
a meggy

– Éppen a nyár 
az, amikor a 
napsütés hatá-
sára szervezet-
be kerülő D-vi-
tamin segítsé-
gével a legtöb-
bet, akár öt-tíz 
centit is nő-
hetnek a gye-
rekek. Ha köz-

ben nem sportolnak, nem mozog-
nak folyamatosan, akkor emiatt igen 
könnyen kialakulhat a rossz tartás, 
majd akár a gerincferdülés is. Ezért 
találtuk ki immár húsz éve a nyári 
tornáinkat, amelyekre minden gye-
reket szeretettel várunk – mondja dr. 
Lengyel Zsuzsa, az újpesti szakrende-
lő gyermek-ortopédfőorvosa. – Rá-
adásul nyáron megszűnik a rendsze-
res testmozgás, azaz az iskolai testne-
velés és a szervezett sportok. A sport-
táborok nagyon hasznosak ugyan, de 
ne gondoljuk, hogy a több mint két 
hónapos nyári szünet alatt elég az a 
néhány napnyi sport. Mindenki úgy 
gondolja, hogy a nyár a pihenésé, de 
a betegség sajnos nem pihen, romlik 
a gerinc állapota – fi gyelmeztet a fő-
orvos asszony. 

Újpesten a gyermekszakrendelés 
keretében nyaranta immár húsz éve 
várja intenzív, félórás torna a gyereke-
ket. A rendelőintézetben a hét min-
den napján, naponta öt alkalommal 
tornázhatnak a kisebbek és nagyob-
bak. A főként a gerincet megmozga-
tó gyakorlatok mellett péntek dél-
előttönként a Dagály fürdőben egy-
órás gyógyúszáson vehetnek részt a 
mozgásszervi bántalmakban szenve-
dő, stabilan úszó gyerekek.

– Mindenkit várunk foglalkozá-
sainkra, azokat a gyerekeket is, akik 
év közben egyéb elfoglaltságaik mi-
att nem jártak hozzánk. Megtanítjuk, 
hogy otthon milyen gyakorlatokat vé-
gezhetnek, akár egyedül. Érdemes részt 
venni a tornán, hiszen tapasztalatból 
tudjuk, már két hét mozgás is cso-
dát tehet – hangsúlyozza Rácz Judit, a 
szakorvosi rendelő gyógytornásza. 

(Bővebben: ujpest.hu) G. R.

Nyáron se hagyjuk 
abba a mozgást!
A szülők hajlamosak azt hinni: a nyári szünidőben ép-
pen eleget mozog a gyerek, nem kell folytatni a tanév-
ben szokott aktív sportolást, avagy a javasolt gyógytor-
nát, pedig ez nem igaz. 
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10 gramm C-vi-
22 mg kalciu-

mennyiség-
oidokat, 
s 

zz 

kiváló a megfázásra, csillapítja a 
köhögést.



Szigetelt a legsportosabb város! 
Sikeres hétvégét zárt Újpest a Generali Gyerek Szigeten. A város több olda-
láról is bemutatkozott, és meglepetésvendégeket csábított a népszerű ren-
dezvényre. A látogatók örömmel töltötték szabadidejüket a Tarzan Park 
sátránál. Vasárnap este bezárta kapuit a rendezvény, Újpest, a legsporto-
sabb város is „visszatért”a Duna túloldalára.
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Megújítja újpesti telephelyét a Sanofi 

Nagyobb lesz 
a zöld terület 
A Sanofi  gyógyszergyár idén nyártól újpesti te-
lephelyének megújításába kezdett. A munkála-
tok a jövő év elején fejeződhetnek be, s ennek 
eredményeképpen a telephelyen több lesz a par-
kosított, zöld terület. A vállalat a környéken la-
kók türelmét és megértését kéri az esetleges kel-
lemetlenségekért.

A telephely átalakítása során régi és már haszná-
laton kívüli épületek bontására kerül sor. A telephe-
lyen belül a lebontott épületek helyén parkok, gya-
logutak létesülnek.

A telephely-megújítás következményeként a vá-
rosnegyedben megnövekszik a zöldfelület. Az épít-
kezés a környéken nem jár semmilyen forgalomkor-
látozással, de az elkövetkező időszakban a munká-
latokkal elkerülhetetlenül együtt járó zajra és por-
ra lehet számítani. A Sanofi  vezetőségének elvárá-
sa szerint a kivitelezők mindent megtesznek azért, 
hogy ezt a minimálisra csökkentsék: a bontandó 
épületeket építési hálóval kerítik körül, folyamato-
san locsolnak a bontások ideje alatt, és lehetőleg 
nem használnak zajos munkagépeket.

– Mindent elkövetünk azért, hogy ez a lehető 
legkevesebb kellemetlenséget okozza – mondta 
Bedő Gergely műszaki mérnök, a telephely-megújí-
tási projekt irányítója.

Épül az Aktivárium 
Az újpesti iskolások eredményei lettek a leg-
jobbak országszerte abból a nyolc iskolai osz-
tályból, amelyeknél megadott időn keresztül 
polárórákkal mérték a gyerekek aktivitását.

Összesen hat iskolában és nyolc osztályban, Bu-
dapesten pedig két iskolában mérték az aktivitást 
a nem hagyományos karórával. Újpesten a Bene Fe-
renc Általános Iskola 3. a és 4. a osztályában követ-
ték nyomon a mozgással töltött időt, és mérték a 
felhasznált energiát. Utóbbi két évfolyam érte el a 
legjobb országos eredményeket, a negyedikeseket 

pedig az is motiválta, hogy aktivitásukkal az Újpes-
ti Cseritin keresztül rászoruló társaiknak a Sanofi –
Aventis Zrt. közreműködésével gyűjthettek pontot.

Az eredményeket egyébként napi bontásban, ka-
lóriák, illetve mozgásban töltött órák és lépésszám 
szerint rögzíti a szerkezet, az adatokat rendszeres 
időközönként le kell menteni számítógépre. A fel-
mérésben részt vevőket az Aktivárium program se-
gítségével ösztönzik aktívabb időtöltésre. Ebben a 
játékban a tanulók egy közös cél érdekében dolgoz-
nak együtt, napi aktivitási pontjaik segítségével épí-
tik fel az Aktivárium „központi épületét”, a pontok 
beváltásával pedig saját virtuális halaikat díszíthe-
tik, színesíthetik. MOA



Az Óbudai-sziget közkedvelt ingyenes családi 
rendezvényén a látogatók megismerkedhettek 
a Tarzan Parkkal és  megtapasztalhatták a híres 
Sportos Újpest! összefogást, amelynek eredmé-
nyeként a város nyerte nemrégiben a 70 ezres lé-
lekszám feletti kategóriában a Kihívás Napját. 

Volt számos ügyességi és labdajáték, valamint 
„agytorna”. A jól teljesítők ingyenes belépőt kap-
tak a Tarzan Parkba.

Szombaton a nagyszínpadon számos esemény 
követte egymást, ott volt az UTE taekwondo-, bir-
kózó-, valamint cselgáncsszakosztálya. A nagyszín-
padon tiszteletét tette Nagy László, Mexikó olim-
piai bajnok labdarúgója, valamint – stílusosan Új-

pest-mezben – a lila-fehérek két közismert játéko-
sa, Vermes Krisztián csapatkapitány és helyettese, 
Balajcza Szabolcs is. A Generali Gyerek Szigeten va-
sárnap délután Gergely Gábor asztaliteniszező-vi-
lágbajnok, az ÚKTV és az Újpesti Napló újságíró 
munkatársa volt a sportos program vendége, aki 
örömmel avatta be a gyerekeket a fortélyokba. 

 (Bővebben: ujpest.hu) B., M. O. A.
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Kitüntetés Újpestnek
A történelmi mé-
retű árvíz elleni vé-
dekezésben itt Új-
pesten megmutat-
tuk, hogy nemcsak 
az embereket és az 
értékeket védjük 
meg, hanem szük-
ség esetén, közös 

összefogással, valamennyi állatot kime-
nekítjük a veszélyeztetett területekről. En-
nek elismeréséül az Állatmentő Liga, amely 
maga is alaposan kivette a részét a mentés-
ből, oklevelet adott Újpest városának.
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SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!

Állatvédelmi Járőrszolgálat
Július elsejétől Állatvédelmi Járőrszolgálat indult Újpesten az Állatmentő Liga szer-
vezésében. A szervezet az állatok árvízi mentésében is tevékenyen közreműködött.

 
– Nem volt még ilyen állatvédelmi akció Magyarországon. A liga tagjai hatósági segédlettel járőrőznek majd. 
Fontos, hogy ez nem azért jön létre, hogy az állattartó embereket inzultáljuk, hanem hogy felhívjuk a fi gyel-
met a helyes állattartásra – mondta Pataki Gábor, az Állatmentő Liga vezetője. – A járőrszolgálat egyik leg-
főbb feladata lesz, hogy ellenőrizze az idén január 1-jétől már kötelező mikrocsipeket a kutyákon. Akinek a ku-
tyáján van már csip, annak ajándékot adunk, csakúgy, mint minden egyes akciónknál. Aki még nem látta el 
kutyacsippel kedvencét, fi gyelmeztetjük, hogy ideje ezt megtennie, hiszen a határidő már régen elmúlt. A jár-
őrszolgálat ellenőrzi majd a kutyafuttatókat is, és igyekszik jó kapcsolatot kialakítani az újpesti állattartókkal. 
Az állatkínzásokat pedig megpróbálja megakadályozni – tette hozzá Pataki Gábor. J. M.

Az Állatvédelmi Járőrszolgálat az önkor-
mányzat támogatásával jött létre, és vár-
hatóan három autóval járőröznek majd. 
Első akciójaként az újpesti rendőrség se-
gítségével megmentette Lujzi kutyát, 
akit tulajdonosa alig félméteres madza-
gon tartott, rendszeresen vert, és hetek 
óta a szomszédok etették. Lujzira már a 
Rex Állatszigeten vigyáznak. 
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Tájékoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy irodánk nyáron a megszo-
kott nyitvatartási renddel folya-

matosan működik. A Fidesz – MPSZ Újpesti 
Szervezetének ingyenes jogsegélyszolgálata, 
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 működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7. 
Tel.: 06-70 372-3119, 06-70 381-8193

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

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
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 bármikor 
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, telefonon 

történt egyeztetés alapján – a 369-4205-ös 
telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig 
hívható – bármikor; Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselő előzetes telefonon tör-
tént egyeztetés alapján – a 369-4205-ös 
telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig 
hívható – a megbeszéltek szerint, az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát. Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő augusztust követően minden hónap 
első szerdáján 17 órától – előzetes beje-
lentkezés alapján a 06 20 466 8576-os tele-
fonszámon – tart fogadóórát a Csokonai 
Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban 
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

KIRÁNDULÁS A JÓKAI-KERTBE
A Természetjáró Kör következő találkozója 
július 12-én, pénteken lesz, a svábhegyi 
Jókai-kertbe megyünk sétálni. A Jókai-kert 
1975 óta országos jelentőségű természet-
védelmi terület, 2007 óta pedig védett tör-
téneti kert. Gyülekező 10.00–10.15 között 
a Széll Kálmán téren a metró kijáratánál. A 
kertbe a belépés ingyenes. 

Rendezvényünk fővédnökei: Kiss Péter 
országgyűlési képviselő és dr. Trippon 
Norbert kerületi elnök.

Azokat is várjuk baráti közösségünkbe, 
akik eddig nem túráztak velünk!

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

Már 13 861-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.

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� Maracskó Gabriella grafikus-
művész kiállítása. Július 14-ig. 
Megtekinthető: keddtől péntekig 
és vasárnap 11-től 18 óráig, szom-
baton 9-től 18 óráig. Újpesti 
Polgár Centrum, Újpest Galéria
� Pekker Zsuzsa tűzzománc-kiál-
lítása. Július 14-ig. Megtekinthető: 
keddtől péntekig és vasárnap 
11-től 18 óráig. Szombaton 9-től 

18 óráig. Újpesti Polgár Centrum, 
Újpest Galéria
� Örmény gyerekrajzok. 
Mindennap 9-től 18 óráig, július 
21-ig az Új Galériában, Ifjúsági Ház
� Erdély virágai – interaktív 
néprajzi fotókiállítás, szeptem-
ber 15-ig a Szentendrei Szabadtéri 
Múzeum anyagából. Mindennap 
9 és 18 óra között látogatható.
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

� Dömötörfy Bóra gyermek-
rajz-kiállítása. Megtekinthető júli-
us 24-től augusztus 11-ig minden-
nap az Új Galériában. Ifjúsági Ház

HETI MŰSORTÜKÖR
Július 6., szombat
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00: Strandparty testépítő 
programmal, óriástársassal és 
zenével. Aquaworld Budapest 
Élményfürdő

Július 8., hétfő
GYERMEKES CSALÁDOKNAK 

� 8.00: MancsoZOO és Lópici nyári 
tábor. Július 12-ig. Rex Állatsziget

Július 11., csütörtök
MEGEMLÉKEZÉS 
A második világháborúban elhur-
colt újpesti polgárok emléknapja 
� 16.00: Újpest Önkormányzatának 
koszorúzással egybekötött meg-
emlékezése a Mártírok utca 58. 
számú ház falán lévő emléktáblánál 

VÉRADÁS 
� 14.00–19.00: Véradásra hív a 
Magyar Vöröskereszt. Ifjúsági Ház

Július 13., szombat
Strandfoci 
� 10.00: Strandfocibajnokság a 
legjobbaknak járó díjakért. Július 
14-én is. Aquaworld Budapest 
Élményfürdő

Július 22., hétfő
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 8.00: MancsoZOO és Lópici 
nyári tábor. Július 26-ig. Rex 
Állatsziget 

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

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



PÁRTAY MAYA, a Könyves Kálmán Gimnázium 
12. c osztályos tanulója.

Maya hat éve tagja az iskolai diákönkormány-
zatnak, két éve elnöke is. Számos iskolai rendez-
vény főszervezője. Több iskolai tábor és gólyatábor 
programjainak szervezésében vállalt aktív szerepet. 
A kerületi diákmozgalom életre hívásában is segéd-
kezett, az Újpesti Diákszövetség alelnöki posztját is 
betöltötte. Kiemelkedő közösségi munkája mellett 
tanulmányait sem hanyagolta el. 

SÖVEGJÁRTÓ VIRÁG, a Babits Mihály Gimnázi-
um és Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola 8. b osztályos tanulója

Virág hat éve tagja a diákönkormányzatnak, má-
sodik éve pedig az iskolai diákönkormányzat vezető-
je. Az iskolai diákélet mozgatóereje. Negyedik éve az 
iskolarádióban is dolgozik, a szerkesztői stáb vezető-
je. Komoly szerepet vállal a fi atalabbak diák-önkor-
mányzati életbe való bevonásába, betanításába. Tagja 
az iskolai városvédő csoportnak. Az osztály és az isko-
la közösségi életének kreatív, lelkes tagja, az ünnepsé-
gek rendszeres konferansziéja, az iskolai diáknap szer-
vezője. Kiemelkedő közösségi tevékenysége mellett 
tanulmányi munkája is példaértékű, kitűnő tanuló. 

A méltatásokat a felterjesztésekből idéztük. 
(A díjazottakat bemutató sorozatunk végére értünk.)

 G. R.

Nemrégiben vehették át az önkormányzat sa-
ját alapítású elismeréseit, az Újpest Gyerme-
keiért, az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest 
Kiváló Diáksportolója, valamint a Kiváló Di-
ákközösségi Munkáért kitüntető elismerése-
ket a 2013-as év díjazottjai az újpesti város-
háza dísztermében. A díjakat Wintermantel 
Zsolt adta át. Az Újpesti Naplóban ezúttal a 
Kiváló Diákközösségi Munkáért díjat átvevő 
fi atalokat mutatjuk be. 

MÁRI JÓZSEF MARCELL, a Babits Mihály Gim-
názium és Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 12. b osztályos 
tanulója.

Mári József Marcell nyolc éve aktív tagja a Babits 
Mihály Gimnázium diákéletének. Az iskolai esemé-
nyek szervezője és résztvevője. Az iskolai énekkar 
tagja, az iskolai diákszínjátszás rendszeres résztve-
vője. Az iskolai táborok, gólyatáborok szervezője, 
segítője. 2012-ben Újpest diákpolgármesterévé vá-
lasztották, azóta vesz részt az Újpesti Diákszövet-
ség munkájában. Az újpesti önkormányzat rendez-
vényein műsorvezetői vagy énekesi szerepet vállal. 

Hit és humor
Matematikus, szalézi szerzetes, a Clarisseum 
plébánosi kormányzója, Újpest díszpolgára. 
Huszonöt éve szentelték pappá P. Bíró Lórán-
tot – vagy, ahogy a legtöbben ismerik –, Lóri 
atyát. Ezüstmiséjére vasárnap került sor a 
Szent István Király-plébániatemplomban.

– Hatvanéves korában szentelték pappá. Mi volt 
az oka, hogy ilyen későn?

– Már nagyon fi atalon jelentkeztem a 
szaléziakhoz. Tulajdonképpen a Clarisseumban 
nőttem fel. Aztán „csak” negyven esztendőt vártam 
arra, hogy pappá szenteljenek. Mivel szalézi szerze-
tes voltam, az Állami Egyházügyi Hivatal egyszerű-
en nem adott rá engedélyt. Sokszor próbálkoztam, 
de mereven elzárkóztak. Nem hivatalosan elárulták, 
hogy nyugdíjaskorom előtt úgysem engedik. 

– Nem keseredett el? Nem akarta feladni az egészet?
– Megtehettem volna, hogy Nyugatra megyek, 

mert rokonaim éltek Ausztriában. De nem akar-
tam itt hagyni a gyerekeket, akikkel foglalkoztam.

– Akárcsak Sándor István.
– Így igaz. Sokan nem hitték el, sokan nem ér-

tették, pedig tényleg ez volt az ok. Akkoriban a 
Nap utcai templomban voltam kántor, és egy kó-
rust vezettem, ahol nemzedékek nőttek fel a ke-
zem alatt. Ez tartott itt.

– Miért végezte el köz-
ben a matematika szakot 
az egyetemen?

– Engem leginkább a 
muzsika és a színház ér-
dekelt. De ezekkel min-
dig is tudtam foglalkoz-
ni a szaléziaknál, később 
meg kántorként. Aztán 
még a matematika is von-
zott. Negyvenévesen vé-

geztem az ELTE alkalmazott matematika szakán, 
hogy azért legyen diplomám.

– Egy évvel pappá szentelése után clarisseumi 
plébános lett. A kör bezárult, visszakerült oda, 
ahonnan indult.

– Úgy éreztem magam, mint aki hazatért. Nem 
kifejezetten a plébánia vezetéseként kezeltem ezt 
a lehetőséget, hanem inkább a szalézi közösségi 
munka folytatásaként. A plébánián színháztermet 
csináltunk, egy közösségi helyiséget. Vagyis foly-
tatni tudtam azt, amire rátettem az életemet.

– Reméljük, még sokáig…
– Édesapámat egyik születésnapján felköszön-

tötte a sógorasszony, és azt kívánta neki, hogy száz 
évig éljen. Erre apám végigmérte, és azt mondta: „Te 
Klári, hát miért vagy te ilyen smucig? Nem tudod, 
hogy én megcéloztam a háromszázat?” Azóta is jót 
nevetek ezen, a humor pedig életben tart. J. M.

Kiváló Diákközösségi 
Munkáért díjban ré-
szesült: Pártay Maya, 
Mári József Marcell és 
Sövegjártó Virág

Az önkormányzat elismerése

Közösségépítő 
fi atalok

Újabb ajándék
Örömteli délelőtt volt a keddi, ekkor kapták meg Új-
pest Arcai újabb ajándékukat, a Puma-melegítő-
ket. Tátrai Adrienn és Takács Márk szívesen pó-
zolt a divatos öltözékben. (Kozma Vanessza éppen 
táborban van, később veszi át az ajándékot.)

Újpest Arcait közel egy évig megkülönböztetett 
fi gyelem kísérte és kíséri most is. A verseny győz-
teseiként ajándékokat kaptak, számos élménnyel 
lettek gazdagabbak, hiszen rendezvényeken, jóté-
konysági alkalmakkor, továbbá plakátokon, szóró-
lapokon képviselhették a várost. Portfóliófotóikat 
megosztottuk az Újpesti Napló olvasóival is.

Az önkormányzat 2013-ban is keresi az Újpest 
Arca-verseny résztvevőit. Jelentkezni július 15-ig le-
het! (Jelentkezés: www.ujpest.hu/ujpestarca) 
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A június 6. és 12. között az önkor-
mányzat megbízásából végzett felmé-
rés eredményeit a projekt nyitóren-
dezvényén dr. Szabó Andrea szocioló-
gus ismertette az Újpesti Polgár Cent-
rumban június 20-án. Az ezernégy fő 
megkérdezésén alapuló reprezentatív 
vizsgálódás egyes eredményei igazol-
ják az újpesti rendőrkapitányság sta-
tisztikáit is, amelyekről múlt heti és 
korábbi lapszámainkban olvashatnak 
részletesen. E szerint Újpesten sze-
rencsére nem a kifejezetten erőszakos 
bűncselekmények, sokkal inkább a lo-
pás (ebbe például a trükkös lopás és 
az autóeltulajdonítás is beletartozik) 
fordul elő gyakrabban. Irányítószám 
szerinti bontásban az 1045-ös számú 
tűnik a legbiztonságosabbnak. 

Dr. Szabó Andrea hangsúlyozta, 
gyakran nem az objektív biztonság-
érzetnek, sokkal inkább a helyzetek 
megélésének van jelentősége. A meg-
kérdezettek több mint kétharmada 
ritkán vagy soha nem aggódik betörés 
miatt, és ami a budapesti átlagnál egy-
értelműen jobb, hogy a megkérdezet-
tek hetven százaléka nem fél kimen-
ni sötétedés után az utcára. (Mint is-
meretes, a rendőrségi statisztika sze-
rint Újpest a bűnügyi középmezőny-

ben van, és sok tekintetben biztonsá-
gosabb más kerületeknél.)

Újabb, „Újpestet igazoló” jó hír, 
hogy amíg sokan úgy gondolják, Bu-
dapesten növekszik a bűnesetek szá-
ma, szűkebb pátriájukkal kapcsolat-
ban már feleennyien érzik ugyanezt.

Ami a megelőzést illeti, sokan tart-
ják fontosnak a megfelelő közvilágí-
tást, az újpestiek pedig a teljes Buda-
pesthez viszonyítva lényegesen job-
ban fogadják a térfi gyelő kamerák je-
lenlétét. Ugyancsak javítja a bizton-
ságérzetet, ha éjszaka is találkozni le-
het rendőrrel. A szociológus hangsú-
lyozta, hogy a bűnözők nem kedvelik 
az olyan tiszta és gondozott környeze-
tet, ahol a rend nem csupán az össz-
képben, hanem az egyenruhások rend-
szeres jelenlétében is megmutatkozik. 
Utóbbiakat a megkérdezettek kilenc-
venöt százaléka kihívná, ha zseblopás-
nak lennének szemtanúi, azonban az 
azonosításra és a későbbi tanúskodás-
ra már kevesebben hajlandók.

Az uniós projekt egyébként a meg-
élt kellemetlenségek feldolgozását, az 
áldozattá válás elkerülését és ezzel 
együtt az egyéni felelősség erősítését 
egyaránt célozza.

  M. Orbán András

ROSSZUL LETT, KIRABOLTA
Sörözőből hazafelé menet rosszul 
lett egy férfi , „segítője” pedig kirabol-
ta a Szent László téren június 18-án. 
A sértett este tért be az ivóba, ahol 
egy pohár sört kért, majd a mosdó-
ba ment, ezután elfogyasztotta ren-
delését, majd hazaindult. A sörözőtől 
pár méterre azonban hirtelen rosszul 
érezte magát, leült az útpadkára. Cs. 
Györgyhöz ekkor egy férfi  lépett, aki 
megpróbált neki segíteni felállni, azon-
ban ez nem sikerült, mivel a sértett el-
kábult. Miután magához tért, észre-
vette, hogy a farmerdzsekijének zse-
béből eltűnt 450 euró. Elmondása sze-

rint amíg a söröző mosdójában tartóz-
kodott, vélhetően a segítségére siető 
férfi  bódító hatású szert tett az italá-
ba, majd miután elkábult, elvette pén-
zét. Az elkövetőt a sértett látásból is-
merte, és a vezetéknevét is elmondta. 
A nyomozók a vezetéknév és a részle-
tes személyleírás alapján beazonosítot-
ták G. Józsefet mint a bűncselekmény 
elkövetőjét, akit a lakásán elfogtak, el-
lene rablás bűntett miatt szakértő be-
vonásával folytatnak büntetőeljárást.

A CSOMAGTARTÓT FESZEGETTE
Egy fekete Mercedes csomagtartó-
ját feszegette egy férfi  a Külső Szilágyi 

úton a napokban. A helyszínre érke-
ző rendőröknek a bejelentő elmond-
ta, hogy miután a férfi nak nem sike-
rült feltörni az autót, gyors léptekkel 
a lakótelep belső része irányába távo-
zott. A részletes személyleírás alap-
ján a helyszín közelében a rendőrök 
intézkedés alá vonták F. Istvánt, akit 
a bejelentő egyértelműen felismert a 
bűncselekmény elkövetőjeként. A fér-
fi nak lopás miatt kell felelnie.

MOTORTÉR ÉGETT
Kigyulladt egy Opel Astra motortere 
június 22-én délelőtt. A helyszínre ér-
kező rendőröknek a jármű tulajdono-
sa elmondta, a borozóból vette észre, 
hogy az autója kigyulladt, és még a tűz-
oltók kiérkezése előtt, egy poroltó se-

gítségével eloltotta a tüzet. Az égő jár-
mű eközben hátrafelé gurult, nekiüt-
közve a közelben parkoló két másik au-
tónak. A tűzoltók elsődleges vizsgálata 
alapján a tűz oka feltehetőleg műszaki 
hiba vagy a motor túlmelegedése volt.

AUTÓKAT GYÚJTOGATTAK
A tűzoltók értesítették a rendőröket, 
hogy a Váci úton lévő autókereskedés-
nél három személyautó ég, a járműve-
ket a szélvédő betörését követően vél-
hetően szándékosan gyújtották fel. A 
rendőröknek a helyszínen lévő tűzol-
tóparancsnok elmondta, hogy kiérke-
zésük előtt a tüzet a biztonsági őr por-
oltóval eloltotta. Közveszélyokozás mi-
att folyik nyomozás ismeretlen tettes 
ellen.  M. O. A. 
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K
épünk illusztráció

A bűnözők nem kedvelik az olyan tiszta és 
gondozott környezetet, ahol a rend nem csu-
pán az összképben, hanem az egyenruhások 

rendszeres jelenlétében is megmutatkozik

Újpestet biztonságosabbnak érezzük

Áldozatsegítő hálózat
Noha egy júniusban végzett telefonos felmérés megkér-
dezettjei biztonságosabbnak érzik Újpestet a teljes Bu-
dapestnél, a közvélemény-kutatás eredményei jó kiin-
duló alapként szolgálnak az önkormányzat és az Újpes-
ti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részvételével zaj-
ló, Áldozatsegítő hálózat fejlesztése Újpesten című uniós 
projekt megvalósításához.

Figyelem!
Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye felvé-
telt hirdet 2 fő gyakorlott szakácsnő és 2 fő konyhai kise-
gítő munkakör betöltésére. Szakmai önéletrajz benyújtá-
sa: személyesen vagy postai úton a 1041 Budapest, Lőrinc 
u. 35–37. címre. Hétfőtől csütörtökig 08.00–15.30 között; 
pénteken 08.00–13.00 óra között.

További információt Bőszné V. Orsolya nyújt a 06-1 
360-0508-as telefonszámon.

Felvételt hirdet!
Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye felvé-
telt hirdet csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak-
irányú végzettséggel rendelkezők részére. Részletes tájé-
koztatás: ujpestibolcsik@ujpestibolcsik.hu

Július 11-én véradás lesz
Véradást tart a Magyar Vöröskereszt július 11-én, csütör-
tökön 14 és 18 óra között az Újpesti Kulturális Központ 

– Ifjúsági Házban (Budapest IV., István út 17–19.). A szer-
vezők szeretettel várnak minden segíteni kívánót. Szakács 
Ildikó véradásszervező arról adott tájékoztatást, hogy a 
véradáshoz minimálisan 50 kg testsúly és betöltött 18. 
életév szükséges. A regisztrációhoz személyi igazolvány 
(lakcímkártya) és a tajkártya bemutatása kötelező. A vér-
adásra jelentkezőktől azt kérik, hogy előtte étkezzenek és 
fogyasszanak sok folyadékot. A gyógyszerszedés önmagá-
ban nem kizáró ok, a helyszínen lévő orvos hoz döntést, 
hogy a jelentkező adhat-e vért. 



Megműtötték 
Tibolya Pétert
Bátran kijelenthetjük, hogy az 
UTE öttusázó-világbajnoka pec-
hes sportoló. Tibolya Péter be-
csülettel készült és készül állan-
dóan a világversenyekre, a nem-
zetközi bajnokságokra, de az 
utóbbi időben valamiért elpár-
tol tőle a szerencse.

ol a lóról esik le olyan szerencsétle-
nül, hogy a vállát töri, hol pedig fu-
tás közben sérül meg. Most éppen 

úgynevezett fáradásos lábközépcsonttörést 
szenvedett. Az újpesti színekben versenyző 
sportoló természetesen nem indulhat a jövő 
csütörtökön kezdődő, Lengyelországban ren-
dezendő öttusa-Európa-bajnokságon. Pedig 
formája alapján akár a legfényesebben csillo-
gó éremért is küzdhetett volna a drzonkówi 
viadalon. 

– Már túl vagyok egy operáción is – mond-
ta Tibolya, aki a tatai edzőtáborban, ha nem 
is futással, de már technikai számok gyakor-
lásával tölti az idejét. – Egy platinadarabbal 
rögzítették a sérült csontot, az orvos szerint 
várhatóan négy-hat hét múlva már teljes ér-
tékű munkát végezhetek. 

–  Az Európa-bajnokság tehát elment, de 
idén lesz világbajnokság is…

–  Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány 
megnyugtatott, ha időben rendbe jövök, 
még van esélyem a világbajnoki szereplésre. 
Ha hosszabb időbe telik a gyógyulásom, ak-
kor már aligha.

Az év fő versenye, a világbajnokság – 
amelyre Tajvanon, Kaohsziungban kerül sor 
– augusztus közepén kezdődik.  (gergely)

Az Újpest FC labdarúgóiról sok mindent lehet 
írni, hiszen a lila-fehér csapat környékén általá-
ban történik valami. Még az úgynevezett ubor-
kaszezonban is. Illetve, nem is a szabadság ide-
je alatt, hanem a bajnokság befe-
jezésének idején. Rendhagyó mó-
don nem a fociról ejtettünk szót 
Vermes Krisztiánnal, hanem egy 
levél ürügyén beszélgettem az új-
pestiek csapatkapitányával.

– Csendben, a nyilvánosságot ki-
zárva tettetek valami szívmelenge-
tő dolgot. Persze, nekünk az is a fel-
adatunk, hogy rájöjjünk egy s más-
ra, így a csapat segítségnyújtása sem 
maradhatott titok. Szóval, elárulod 
mi történt?

– Vidékről egy mozgássérült hölgy fordult hoz-
zánk, a csapathoz egy kis segítségért. Röviden ar-
ról volt szó, hogy mindösszesen harmincezer forin-
tos rokkantjáradékból él, ráadásul az édesanyja is el-
hunyt a közelmúltban. Nos, Anna arra kért bennün-
ket, hogy némi pénzzel segítsük őt, mert tönkrement 
a kocsija, amely nélkül képtelen létezni.

– Krisztián! Ha valaki ír nektek, akkor a csapat 
azonnal a zsebébe nyúl?

– Sok levél érkezik hozzánk, de termé-
szetesen mindenkinek mi sem tudunk se-
gíteni. Viszont Anna levele és utána a te-
lefonbeszélgetés olyan hatással volt ránk, 
hogy nem is nagyon kellett az öltözőben 
arról beszélni, hogy segítünk-e, vagy sem. 
Nagy öröm, hogy egy emberként állt a 
csapat a jó ügy mellé, és az úgynevezett 
csapatpénzből átutaltunk egy szerény 
összeget a hölgynek. De nem is szeretnék 
a dologról sokkal többet mondani, csak 
annyit, jó volt újpesti focistának lenni, jó, 
hogy segíthettünk. (G.)

Le a kalappal a 
futballisták előtt!
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Műfüves 
focipályával 
gazdagodik 
Újpest
Már túrják a földet a Tábor utcában 
az egykori Dunacipő-pályán. Munka-
gépek gyalulják a füvesnek már nem-
igen nevezhető területet, ahol rövi-
desen vadonatúj focipálya várja az 
UTE labdarúgóit. 

Az első kapavágáson már túl vannak a kivitelezők, 
még a polgármester is bekapcsolódott a munkába, 
mindenki megelégedésére néhány percig ügyesen 
vezette a hatalmas földgyalut. 

– Remélhetőleg egyre többször látják majd az el-
következendőkben az újpestiek, hogy az önkormány-
zat, mondhatni, hozzányúl olyan dolgokhoz, területek-
hez, amelyeket már régebben is fel kellett volna újítani 
– mondta dr. Tahon Róbert jegyző. – Így természetesen 
az egyesületek is további sportolási lehetőséghez jutnak.

– Egy előre eltervezett terv alapján kezdődött a 
munka – vette át a szót Őze István, az UTE klub-
igazgatója. – Három évvel ezelőtt az UTE és az ön-
kormányzat megkötött egy az egyesület működte-
tését célzó együttműködési szerződést, amelynek 
egyik pillére a régi, elhanyagolt sportpályák és léte-

sítmények rendbehozatala. A jelenlegi építkezésre 
is pályáztunk, amelyet az önkormányzat segítségé-
vel elnyertünk, így megindulhatott a munka. Az első 
ütemben elkészülő műfüves pálya is TAO-s pénzből 
lesz felújítva, amelyhez a klub és az önkormányzat is 
hozzáteszi az önrészhez szükséges összeget.

– Tudtommal nem volt egyszerű a területet 
„megszerezni”. Jól tudom?

– Négy korábbi tulajdonosa van a területnek, a 
magyar állam, az önkormányzat, a GE Hungary Zrt. 
és a Sanofi -Aventis Zrt. Ahol a jelenlegi munka folyik, 
az önkormányzati tulajdon – tájékoztatott a jegyző.

– A Tábor utcában nem csak egy olyan pálya 
van, amelyet rendbe kellene hozni. Lesz folytatás?

– A következő kiírásban természetesen ismét je-
len leszünk, és a terület továbbfejlesztése érdeké-
ben pályázunk – mondta Őze István. – Hogy nye-
rünk vagy sem, ez még a jövő titka. Reméljük, siker-
rel pályázunk, és rövidesen egy minden igényt kielé-
gítő sportkomplexum várja a sportolóinkat.

– Csak az igazolt versenyzők használhatják a te-
rületet? Mi lesz a nagy sikerű sportnapokkal? 

– Megnyugtathatok mindenkit – jelentette ki 
Tahon Róbert –, hogy a sportnapok és az önkor-
mányzat által rendezett események ezután is helyet 
kapnak a Tábor utcában.  G. 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. Információ.: 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

Az Újpesti Napló 2013-as várható megjelenései: 07.18., 08.15., 08.26., 09.05., 09.12., 09.19., 09.26., 10.03., 10.10., 10.17., 10.25., 10.30., 11.07., 11.14., 11.21.,11.28.,12.05.,12.12.,12.19.

Látogatási szünet
Az Újpesti Helytörténeti Gyűjte-
ményben szeptember 2-ig látogatá-
si szünet lesz. Nyitás: szeptember 
3-án, 10 órakor. A nyári időszak-
ban 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

Intenzív német 
nyelvtanfolyam
Az Újpesti Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat megfelelő számú jelent-
kező esetén 30 órás intenzív nyelv-
tanfolyamot (napi 4 óra) indít kezdő/
újrakezdő szinten. 

A tanfolyam időtartama: 2013. jú-
lius 23. – 2013. augusztus 1. A tan-
folyam díja: 18 000 Ft/30 óra. Beirat-
kozás, jelentkezés: 2013. július 15-én, 
hétfőn 17–19 óra között az Újpesti 
Német Önkormányzat házában, 1042 
Bp., Nyár utca 40–42. Érdeklődés, fel-
világosítás: 06-30 866-6458.
Pappné Windt Zsuzsanna elnök, ÚNNÖ

In gat lant el ad
� Eladó Erdőkertesen 640 m2-es saroktelek, 32 m2-
es téliesített faházzal. Két szoba, előszoba, konyha, 
WC, zuhanyzó, víz-villany bevezetve. Fúrt kút az ud-
varban, csatorna az utcában, tel.: 06-30 841-3605 

� Tulajdonostól eladó felújított, földszinti téglala-
kás négyemeletes házban, Újpest-városkapu metró-
megállótól 50 m-re. Tehermentes, azonnal költöz-
hető. Friss festés, jó állapotú ablakok, új konyhabú-
tor, új fürdőszobabútorok, fajanszok, új, hőmeny-
nyiségmérős 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 négyszög-
öl gyümölcsös, kétszobás kis házzal (fűtés, víz, vil-
lany,), Nagyoroszi falu szélén remek közlekedés-
sel eladó. Állandó lakhatásra kialakítható. Renge-
teg gyümölcsöt, csodás hegyvidéki tájjal, teljes be-
rendezést adunk. Ár: 2,8 M Ft, tel.: 06-30 609-9681, 
369-3336

� Újpest-központban, 4 emeletes házban lévő III. 
emeleti, 68 m2-es, 2+1/2 szobás+gardrób, részben 
felújított öröklakás tulajdonostól eladó. Tehermen-
tes, 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

� Kétszobás tehermentes panellakás Dunakeszin 
eladó, vagy újpestire cserélem, tel.: 06-30 924-1821, 
10–20 óra között.

� Felújított egyszobás lakás kis kertkapcsolattal és 
kocsibeállási lehetőséggel eladó! 28 m2-es, földszinti, 
téglaépítésű, I.á.: 6,1 M Ft, tel.: 06-20 959-3964

� Káposztásmegyeren cseréptetős házban tulajdo-
nostól eladó 82 m2-es, karbantartott, jó beosztású, 
2+2 félszobás plusz étkezős, nagy erkélyes, napfé-
nyes, tehermentes öröklakás. Vízóra, redőny, par-
ketta, jó közlekedés. I.á.:13,6 M Ft, tel.: 06-30 508-
0550  

� IV. kerületben eladó 36 m2-es téglalakás, három-
emeletes társasház földszintjén. Egyszobás, de még 
egy fél szoba könnyen kialakítható. Egyedi gázkonvek-
torfűtés, lodzsa, pince, garázs tartozik hozzá. Jó köz-
lekedés, alkuképes. I.á.: 7,2 M Ft, tel.: 06-30 215-8442

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

� Irodának, gyógyászati vagy egyéb csendes tevé-
kenységre kiadó 30 m2-es, külön bejáratú ingatlan, 
két helyiséggel és vécével+zuhanyzóval. Ár meg-
egyezés szerint. Kaució háromhavi díj. Újpest csa-
ládi házas, csendes övezetében. Tel.: 06-20 629-7468

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.: 
06-70 554-1395

� Matematikából pótvizsgára felkészítés nagy gya-
korlattal. Házhoz megyek, tel.: 06-30 297-4207, 370-
0674

� Matematika-, angol-, német-, fizikapótvizsgá-
ra, nyelvvizsgára, pótérettségire felkészítést vál-
lalok. Házhoz megyek. SMS is küldhető, tel.: 06-20 
973-6467

� Németnyelv-oktatás a IV. kerületben. Segítek el-
sajátítani az alapszókincset, vagy fejleszteni a meg-
lévőt. Minden tanulni vágyót várok szeretettel! Tel.: 
06-20 468-3935 

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

Régiség
� 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

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, ezüstöt, porcelánt, bútort, 
régi pénzt, diafilm, jelvény, játék is érdekel. Teljes ha-
gyatékát megveszem készpénzért, ne dobja ki! Hívjon! 
Lakás-, pince-, padláslomtalanítás, tel.: 06-20 924-4123

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mester jós jö-
vendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, 
munka, üzlet- és sikermágia. Rendezvényekre meg-
hívásokat elfogadok, tel.: 06-70 214-9230

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

Gondozás
� Középkorú – esetleg felnőtt gyermekekkel is meg-
áldott – megbízható házaspárt keresünk, akik Új-
pesten lakó idős emberek gondozását vállalnák, akár 
szerződéses viszony keretei között is. Fényképes ön-
életrajzot a ramszeszes123um@gmail.com e-mail 
címre várjuk.

Állat
� PULIKÖLYKÖK ELADÓK! 2013. május 13-án szü-
lettünk: 2 kan, 3 szuka. Fajtiszta szülőktől, féregte-
lenítve, első oltással (kizárólag családtagnak), azon-
nal elvihetők vagyunk. Érdeklődni: 23 394-942 vagy 
06-20 575-1038

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

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. Ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vécék 
cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

� Irodaépületek, társasházak, lakások napi és nagy-
takarítását, ablaktisztítását, gépi szőnyeg- és kárpit-
tisztítását vállaljuk. Igényes munkavégzés, rövid ha-
táridővel, 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

� 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

GYÓGYÍTÓ ISTENTISZTELET
SZERDA 17 ÓRA

Újpest, Váci út 13.
(Andretti üzletház, emeleti terem)
www.jimsanders.hu, www.ksze.org

Tel.: 06 20 224 98 14
A részvétel ingyenes. (x)

Friss hírek, tudnivalók: 

ujpest.hu!

fogászati 
szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

FOGCENTRUM
� Nyugdíjas asztalos ASZTALOSMUNKÁT VÁL-
LAL. 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, ponyvacse-
re, karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

� Kertészeti cég vállalja közületek, társashá-
zak, magánkertek zöldfelületeinek fenntartá-
sát. Tervezés, kertépítés, füvesítés, fűnyírás, 
sövénynyírás, növényvédelem, gyomirtás, ve-
szélyes fák kezelése, kivágása, öntözőrendszer 
telepítése. Több évtizedes szakmai tapasztalat, 
igényes munkavégzés korrekt áron, tel.: 06-30 
201-0842

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

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
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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  

görögdinnye 199 Ft/kg-tól

csirkemáj és -zúza  600 Ft/kg-tól 

grillkolbászkák 1200 Ft/kg-tól     

sertéstarja 1300 Ft/kg-tól 

csirkecomb 800 Ft/kg-tól 

csirkeszárny 450 Ft/kg-tól

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

 www.ujpest.hu/piac

 (x)

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ezúttal is egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2013. július 20-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti 
Kulturális Központ – Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló 2013. június 20-i 
lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül Fróna Bélának, Sólyom Istvánnénak és Wagner Alfrédnak kedvezett a szerencse. A nyertesek az Újpest Márkabolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.



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

Farkas Roberta Panni  
vagyok, január 2-án szü-
lettem, az egyik első új-
pesti babaként. Szeretném 
megköszönni azt a sok 
mindent, amit születésem 
után kaptam tőletek, a 
sok ajándékot és az alpol-
gármester úr személyes lá-
togatását otthonunkban.

Halmi Zoárd 2013. feb-
ruár 1-jén született, 3700 
grammal és 55 centimé-
terrel. Zoárd imádja a 
puha, meleg takaróját, és 
a testvére, Hunor is! Kö-
szönjük, Újpest! 
 Halmi-Szilvási Vivien
 

Gál Bence vagyok, 2013. 
március 19-én 3180 gram-
mal és 53 cm-rel megszü-
lettem. Nagyon örültem 
az újpesti ajándékcso-
magban talált bodyknak 
és takarónak. Bence

Hahóóó! Fotó! 

S

Jelentkezz Te is! 

Ki lesz 
Újpest Arca?
Adrienn, Vanessza és Márk augusztus végé-
ig viselik a megtisztelő Újpest Arca címet, 
amely sok ajándékkal és még annál is több 
élménnyel gazdagította őket. Abban mind-
hárman egyetértettek: ha még egyszer tehet-
nék, újra elindulnának az Újpest Arca-verse-
nyen – erről korábbi lapszámunkban megje-
lent interjúkban is olvashattak. Küldetésük 
hamarosan véget ér, Újpest Önkormányzata 
pedig ismét keresi Újpest Arcait! Jelentkezz 
Te is! Érdemes Újpest Arcának lenni!

Az önkormányzat július 15-ig várja az új-
pesti gyermekek, fi atalok jelentkezését, akik 
közül a nyár végi városnapokon választja ki a 
zsűri azokat a 9–12 éves gyermekeket, vala-
mint 16–20 éves fi atalokat, akik értékes nye-
reményekkel gazdagodhatnak, és a következő 
évben a várost képviselhetik rendezvényeken, 
plakátokon. A döntőre az Újpesti Városnapo-
kon kerül sor, augusztus 31-én. A zsűri kategó-

riánként egy-egy, tehát ösz-
szesen négy (két fi ú, két 
lány) győztest választ ki, 
és a közönség szavazatai 
alapján egy közönségdí-
jast is hirdet.

Újpest  

A R C A

További információkat a 
www.ujpest.hu/ujpestarca 

oldalon találják.

Új helyen, gazdag 
programokkal
Ezen a nyáron már nem lenne kötelező Újpest 
Önkormányzatának a diákok számára napközis 
táborozási lehetőséget biztosítani, hiszen az ok-
tatási intézmények működtetése az állam fel-
adata lett. Az önkormányzat azonban – mérle-
gelve a nyári napközis tábor újpesti hagyomá-
nyait és annak a szülők részéről felmerülő igé-
nyét, úgy döntött, továbbra is biztosítja a nyá-
ri napközis ellátást az itt élő családok, gyerme-
kek érdekében.

Az önkormányzat döntésének értelmében a nyá-
ri napközis tábor idén új helyszínre, a Bródy Imre 
Gimnázium épületegyüttesébe költözött. 

– A szünidő alatt mintegy 220 gyermek érke-
zik majd a nyári táborba, akikre összesen 32 pe-
dagógus vigyáz. A változás, reméljük, mindenki-
nek örömteli, hiszen a gyerekeket idén sokkal gaz-
dagabb programajánlat várja. A programok kö-
zött olyan vonzó célpontok szerepelnek, mint a 
Tarzan Park, az Aquaworld, a Lepkemúzeum vagy 

az Andretti fagyizó – tudtuk meg Giczy Bélától, a 
Bródy Imre Gimnázium igazgatójától.

A gyermekeket az önkormányzat által bérelt au-
tóbusszal szállítják a nagyobb programokra.  G. R.

Újpest Önkormányzata a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyer-
mekek részére szociális nyári étkeztetést, ebédet 
biztosít, azoknak is, akik a nyári napközis tábort 
nem veszik igénybe. Az igények felmérése az is-
kolákon keresztül történt.

Kisiskolások 
öröme

16 M o z a i k
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