
ÚJ ÚTVONALON
Nyolc újpesti egyirányú utcába 
hajthatnak be ellenirányból a ke-
rékpárosok, akik kikerülhetik pél-
dául a többsávos, nagy forgalmú 
Árpád utat is.   2. oldal

TÖBBSZÖRÖSEN MEGÉRTE
Számos pozitív visszajelzés érkezett 
az Ősz utca–Istvántelki út sarkán lé-
tesített zebrával kapcsolatban, ame-
lyet az önkormányzat és a lakók kö-
zös sikernek tartanak.  3. oldal

TARZAN KEDVENCE
Hét újpesti cukrászda készíti több 
hete Tarzan kedvenc fagyiját, amely 
a gasztronómiai élvezetek mellett a 
családi élményparkot is népszerűsí-
ti. Sorra járjuk a cukikat.   8. oldal

GYURTA ÁLLÓCSILLAG LETT
Három világbajnokság egymás után, 
olimpia, Európa-bajnokságok, mi 
kell még? Dani egy igazi állócsillag!–
mondja az UTE bajnokáról szólva 
edzője.  13. oldal
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Az Újpesti Napló

 következő lapszáma 

augusztus 26-án jelenik 

meg az Újpesti Városnapok 

programkínálatával. A legfrissebb 

újpesti híreket a www.ujpest.hu 

weboldalon találja

Nyári örömök
Élményekben gazdag vakációban volt részük azoknak a gyerekeknek, akik 
az önkormányzat napközis táborában töltötték a nyár egy-egy időszakát. 
Képünkön siófoki kiránduláson a táborozók. 5. oldal
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„Nem felejtünk. A mártírok emlékét megőrizzük, a 
bűnösöket viszont számon tartjuk” – hangsúlyoz-
ta egyebek mellett az ünnepségen beszédet mondó 
dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő. Az ünnepség 
zárásaként a jelenlévők az emlékműnél elhelyezték a 
tisztelet és nagyrabecsülés virágait. Az önkormány-

zat nevében dr. Hollósi Antal koszorúzott, majd he-
lyi pártok, így a Fidesz, a Jobbik, az MSZP, a KDNP új-
pesti szervezete, továbbá az áldozatok hozzátartozói, 
az ’56-os Szövetség és további civilszervezetek – az 
Újpesti Városvédő Egyesület, az Újpesti Közművelő-
dési Kör – képviselői hajtottak fejet.  G. R.

Kerékpárosok 
az egyirányú 
utcákban
Nyolc újpesti egyirányú ut-
cába hajthatnak be ellen-
irányból a kerékpárosok. Az 
újpesti önkormányzat és a 
BKK szakemberei által ki-
jelölt új útvonalak segítsé-
gével a biciklisták egyebek 
mellett kikerülhetik a több-
sávos és sok forgalmi lámpá-
val rendelkező Árpád utat is.

Több újpesti egyirányú utcába már 
szabályosan, ellenirányból is be le-
het hajtani kerékpárral. Ezekben az ut-
cákban szigorúan az úttest jobb olda-
lán kell haladni a kétkerekűvel, ha van 
felfestett kerékpársáv, akkor azon. A 
Lórántffy Zsuzsanna és a Munkásotthon 
utca megnyitása azért is fontos, mert ez 
az útvonal alternatívát nyújt a kerékpá-
rosok számára a jóval forgalmasabb és 
számos közlekedési lámpával rendelke-
ző Árpád úttal szemben.  G. R.

Újpesttel együtt öt telepü-
lést hirdettek ki nyertesnek a 
„Parlagfűmentes környezetért” 
pályázaton. Az eredményeket jú-
lius végén tették közzé. A kihirde-
téskor tartott sajtótájékoztatón 
elhangzott, hogy a parlagfű elle-
ni hatékony fellépés csak akkor le-
hetséges, ha a megfelelő eszközö-
ket megfelelő módon alkalmaz-
zák az érintettek.

A Kwizda Agro Hungary Kft. még 
májusban hirdetett pályázatot an-
nak érdekében, hogy a parlagfű által 
okozott allergiát visszaszorítsa. Az 
önkormányzatok és a települések 
közterületeinek gondozásáért fele-
lős nonprofi t szervezetek ország-
szerte pályázhattak a Glialka Star 

gyomirtóval való parlagfű-mentesí-
tés támogatására.

Négy zsűritag értékelte a tizen-
négy település által benyújtott pá-
lyázatokat, közülük a legmagasabb 
pontszámot elérők kaptak támoga-
tást. 

A Kwizda Agro eredetileg három 
nyertest tervezett jutalmazni, 100-
100 liter gyomirtó szerrel. A beér-
kezett pályázatok magas színvona-
lára való tekintettel azonban a cég 
úgy döntött, hogy 400 literre emeli 
a támogatás mértékét, és öt önkor-
mányzatot díjaz. A támogatás össz-
értéke így elérte az egymillió forin-
tot. Az öt városból Újpest az egyet-
len, amelyik nyert a fővárosból.

 MOA

Nem feledjük sem 
az áldozatokat, 
sem a bűnösöket
Augusztus 5-én délután, az ’56-os 
emlékkőnél, a Görgey Artúr utcá-
ban tartotta megemlékezését Új-
pest Önkormányzata a kommuniz-
mus újpesti áldozatainak emléknap-
ja alkalmából. 
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Újpest Önkormányzata 2010 decemberében döntött arról, hogy augusztus 5-ét a kommunizmus újpesti áldozatainak emléknapjává nyilvánítja. 1959-ben 
ezen a napon végezték ki Kósa Pált, az ’56-os forradalom újpesti Forradalmi Bizottságának elnökét.  (Bővebben: www.ujpest.hu)

K Ö Z L E M É N Y
Tisztelt Újpesti Polgárok! Értesítem önöket, 
hogy Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatalának Szociá-

lis Osztályán felújításra kerül az informatikai há-
lózat. A szociális osztályon a munkálatok ideje 
alatt – 2013. augusztus 29-én (csütörtökön) és 
augusztus 30-án (pénteken) – a munkavégzés 

szünetel. A következő ügyfélfogadási nap 2013. 
szeptember 2.

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

A parlagfűmentes környezetért

Újpest volt az egyetlen fővárosi nyertes
 

2011 nyarán a Magyar 
Kerékpárosklub Észak-pesti Te-
rületi Szervezete felmérte Újpest 
egyirányú utcáit, és elkészítet-
te annak térképét. Ezen térkép 
alapján az újpesti önkormány-
zat és a BKK szakemberei kijelöl-
ték az első körben megnyitandó 
egyirányú utcákat a kétirányú 
kerékpáros közlekedés számára. 
A biciklisták számára megnyi-
tott utak: a Lórántffy Zsuzsanna, 
a Munkásotthon, a Mády Lajos, a 
Langlet Waldemár, a Kunhalom, 
a Tungsram és a Bőröndös utca, 
valamint a Káposztásmegyeri út. 

Dr. Hollósi Antal emlékezett a kommunizmus újpesti áldozataira
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EGY KÉP – 

EGY MONDAT

A terveknek meg-
felelően nemso-
kára vízzel töltik 
fel a Halassy Oli-
vér Sportközpont 
– Városi Uszoda 
frissen csempézett 
medencéjét.

Zöldjárat
A korábbi évekhez hasonlóan a zöldhulla-
dék gyűjtésére alkalmas zsákokat a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. újpesti 

zöldjárata szállítja el. A szállítás napjáról 
az FKF Zrt. hírlevélben értesíti az újpestie-
ket. A zsákok tartalmát környezetbarát 
módon komposztálják, ezért kérjük, hogy 
a zsákokba kizárólag zöldhulladékot 
helyezzenek el.

Kérjük Önöket, hogy az FKF Zrt. 
logójával ellátott, zöldhulladékkal meg-
töltött zsákokat a cég hírlevelében meg-
adottak szerint szíveskedjenek a kommu-
nális hulladék elhelyezésére kijelölt közte-
rületen elhelyezni. A Fővárosi Közterület-

fenntartó Zrt. kizárólag a kijelölt helyen elhe-
lyezett zsákokat szállítja el, ezért és Újpest 
tisztaságáért is kérjük, hogy más helyszínre 
ne tegyenek ki zöldhulladékzsákokat. 
Együttműködésüket köszönjük!
 Újpest Önkormányzata

Díszítsük együtt Újpestet!
Újpest Önkormányzata idén is ingyenesen osztja szét azo-
kat a növényeket és kertgondozáshoz szükséges anyago-
kat, amelyekkel minden, a környezetünkért felelősséget 

érző újpesti polgár hozzájárulhat városunk díszítéséhez.
Az igényléshez szükséges nyomtatvány rendelkezésre áll a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 
Budapest, István út 15.), valamint ügyfélfogadási időben 
a Városüzemeltetési Főosztályon (1042 Budapest, István 
út 14. fszt.18.), illetve letölthető az ujpest.hu oldalról. 

Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványt legkésőbb 2013. 
szeptember 30-áig juttassák el személyesen, vagy küldjék 
el e-mailben a noveny@ujpest.hu címre. A részletes kiírást 
és a pályázati nyomtatványt megtalálják az ujpest.hu olda-
lon. További tájékoztatás Földházi Júlia parkügyi ügyinté-
zőtől (231-3101/144) kérhető. Újpest Önkormányzata

– Miért volt fontos, hogy pont ennek a két utcának 
a találkozásánál jelöljenek ki átkelőt?

– A jelentős forgalmat bonyolító Istvántelki úton 
eddig egyetlen gyalogátkelőhely volt, az Árpád úti tor-
kolatnál. Az Ősz-Istvántelki kereszteződés balesetve-
szélyes volt, kerékpárosgázolás, koccanások, ütközé-
sek egyaránt történtek itt. A másik érv, hogy reggelen-

te és délután sok gyermeket kísérnek óvodába, vala-
mint buszmegálló is van a közelben. A környékbeliek 
többször fordultak hozzám azért, hogy próbáljak ten-
ni valamit a biztonságosabb gyalogos közlekedésért.

– Az átkelő létesítése azonban váratott magára.
– Nem az önkormányzaton múlt, hogy csak 

most festették fel a zebrát. Korábban több indít-

ványt adtam be ez ügyben, de valamennyit eluta-
sították. Végül Rádi Attila alpolgármester úr köz-
benjárására teljesülhetett, amit a környékbeliek 
régóta szerettek volna. Az útszakasz ugyanis az 
arra járó 121-es busz miatt nem az önkormányzat-
hoz, hanem a fővároshoz tartozik, ahol azzal uta-
sították el a korábbi kérelmeinket, hogy az álta-
luk végzett forgalomszámlálás alapján nem indo-
kolt átkelőt létesíteni. Déltájban valóban kevesen 
járnak erre, azonban reggel 7 és 9 között, illetve a 
121-es buszok érkezésekor mindig sok gyalogossal 
kell számolni.

– Érkeznek pozitív visszajelzések?
– Többen, köztük a pékségben dolgozó hölgy is 

megköszönte, hogy elkészült a zebra. Hosszú évek 
küzdelme ez, amit most közös sikerként élünk meg. 
A gyalogátkelő biztonságérzetet ad a gyalogosok-
nak, az autósok számára pedig nyomatékosítja, 
hogy számolniuk kell az úttesten áthaladókkal. Kü-
lön növeli a biztonságot az is, hogy a buszmegál-
lóknál záróvonalakat festettek fel az úttestre, ami 
egyértelműen jelzi az autóval közlekedők számára, 
hogy meg kell várniuk az utascserét, nem előzhe-
tik meg a megállóban várakozó buszokat. Ami min-
denképpen bizonyos, hogy az Ősz utca sarkán léte-
sített átkelő a közelgő óvoda és iskolakezdéstől még 
inkább hasznos szerepet tölt majd be. MOA

Többszörösen megérte
Számos pozitív visszajelzés érkezett az Ősz utca – Istvántelki út sarkán léte-
sített zebrával kapcsolatban. Hladony Sándor, a körzet önkormányzati kép-
viselője szerint a gyalogátkelő több okból is nélkülözhetetlen.



dokumentumok aláírása 
előtti rövid sajtótájékozta-
tón Wintermantel Zsolt azt 

mondta, e gépek beszerzésével to-
vább korszerűsödik Újpest egészség-
ügyi ellátása. A polgármester hozzá-
tette: Újpesten nem csupán az egész-
ségügyben valósultak meg fejleszté-
sek, azonban kiemelte, hogy amió-
ta a város a kezébe vette a szakren-
delőt, energetikai korszerűsítést és 
belső szakmai-tartalmi-műszaki fej-
lesztéseket hajtott-hajt végre raj-
ta. Utóbbiak közül külön említette 
a harmadik emeleti képalkotó diag-
nosztikát, amely a Getronics Magyar-
ország Kft.-vel és a Pascal Team Kft.-

vel, mint közös ajánlattevőkkel kö-
tött megállapodásban foglaltak sze-
rint a legkorszerűbb digitális rönt-
genkészülékekkel bővül.

Rátkai Péter, a Getronics Magyar-
ország Kft. ügyvezetője az aláírás előtt 
elmondta: három magyar fejlesztésű, 
korszerű röntgenberendezés érkezik 
az SZTK-ba, ezeket az új eszközöket az 
ország több megyéjében és nagyváros-
ában (Debrecenben és Szegeden) is al-
kalmazzák már, így garantáltan kipró-
bált technológia érkezik Újpestre. Hoz-
zátette: míg korábban ez kizárólagosan 
orvosi technológiának számított, ad-
dig ma sokkal inkább a képalkotáshoz 
kapcsolódó informatikai rendszerként 
tarthatjuk nyilván.

Az aláíráson a polgármesteren és 
a Getronics Kft. ügyvezetőjén kívül 
dr. Varga József, az SZTK ügyvezetője és 
dr. Hollósi Antal országgyűlési képvise-
lő is részt vett. Utóbbi személyes élmé-
nyeit is említve emlékeztetett: újpes-
tiként látta az akkor még az OTI-hoz 
(Országos Társadalombiztosító Intézet) 
tartozó rendelő felépülését, majd el-
használódását, valamint kiemelte azt is, 
hogy az utóbbi miatt az önkormányzat 
korábban is támogatta az akkor még a 
Károlyi-kórházhoz tartozó SZTK-t.

– Egy ilyen jellegű és mértékű támo-
gatás országos szinten is ritkaságnak 
számított. Azzal, hogy a szakrendelő 
továbbra is újpesti kézben maradha-
tott, az állam bizalmat szavazott a vá-

rosnak, aminek Újpest maradéktalanul 
igyekszik megfelelni – fogalmazott.

Magáról a berendezésről orvosi-
szakmai szemmel azt mondta: előnye, 
hogy gazdaságosan működik, és több 
munkahely képeit lehet egy helyen 
megtekinteni, értékelni. (Sőt, akár má-
sik városból is megtehetik ugyanezt.)

Dr. Hollósi Antal arról is szólt, hogy 
az új technológia nagyobb felkészült-
séget igényel a gyógyítók részéről, va-
lamint kitért arra, hogy a betegek is 
szívesebben keresnek fel egy korszerű 
intézményt, és mindezek mellett nem 
elhanyagolható az sem, hogy a szűrő-
vizsgálatoknak a radiológia is a részét 
képezi.

A Wintermantel Zsolt által ismerte-
tett számadatok szerint a százötven-
millió forint összértéket képviselő gé-
peken évente negyven-ötvenezer vizs-
gálatot végeznek, nyolcvan-százezer 
lelet készül. A tájékoztató a hivatalos 
papírok aláírásával ért véget, amelyek 
már kézzel foghatóan biztosítják az 
egészségügyi ellátás további korszerű-
sítését Újpesten.  M. Orbán András

Miként az eseményen is elhang-
zott: idén a képalkotó diagnosz-
tika kialakításán kívül új ultra-
hangkészüléket és fogászati szé-
ket kapott a rendelőintézet, és 
ugyanide költözött be a huszon-
négy órás ügyelet is.

A legkorszerűbb röntgengépek 
érkeznek Újpestre
Aláírták a közel nettó 150 
millió forint értékű rönt-
genberendezések beszer-
zésére és a jótállást követő 
szervizelésre kötött megál-
lapodást augusztus 12-én 
a polgármesteri hivatal-
ban. A megállapodásban 
foglaltak szerint év végén 
a legkorszerűbb röntgen-
gépek állnak szolgálatba az 
Újpesti Szakorvosi Rende-
lőintézetben.

A

Újabb mérföldkőhöz érkezett az 
M3-as metróvonal felújításának elő-
készítése: a Fővárosi Önkormányzat 
megbízásából a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) pályázatot írt 
ki a vonal komplex rekonstrukciójá-
nak tervezésére, amelyet közzétett a 
honlapján.

A 3-as metró rekonstrukciójának és meghosszab-
bításának előkészítését szolgáló projekt célja, hogy 
a több mint harmincéves, az építés óta átfogó fel-
újítás nélkül folyamatosan üzemelő, mára mind a 
pályát, az állomásokat, a gépészeti berendezése-
ket, mind a járműparkot tekintve korszerűtlen és 
rendkívül leromlott állapotú vonal a következő, 

2014–2020 közötti uniós fi nanszírozási időszak-
ban teljesen megújulhasson. Az átfogó rekonstruk-
ció várható forrásigénye igen jelentős, a majdan el-
fogadandó tervváltozattól függően 150–250 mil-
liárd forintra tehető. A jövőbeni kivitelezés során 
szinte minden – utasszem előtt lévő és utasok ál-
tal nem látható – elemet felújítanak, kicserélnek, és 
amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány alátá-
masztja, megépülhet a régóta tervezett új szakasz 

a káposztásmegyeri lakótelepig, négy új közbenső 
megállóval, Megyeri úti végállomással. Mint ismert, 
a majdani végállomás a Káposztásmegyeren építen-
dő intermodális csomópontban lenne, amelynek 
modulos felépítése révén a metró akár később is 
becsatlakoztatható. 

Az M3-as metró Magyarország legnagyobb for-
galmú tömegközlekedési vonala: naponta csaknem 
félmillióan veszik igénybe a járműveket. BKK/MOA

Kiírták a tervezési pályázatot

Metrófelújítás

K ö z t é r4



Félszáz diák készülhet fel 
ingyenesen, szaktanárok
segítségével pótvizsgára 
az önkormányzat által tá-
mogatott Tanoda prog-
ram keretén belül. A tanu-
lók a háromhetes, egyen-
ként negyvenórás intenzív 
tanulási időszak után pró-
bavizsgát tesznek, azon-
ban ha iskolájuk az itt 
megszerzett eredményt 
beszámítja, nem kell pót-
vizsgázniuk.

Mint ismert, Újpest Önkormányzata 
idén január 1-jével az Újpesti Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal közö-
sen indította útjára Tanoda program-
ját, amelynek keretén belül most pót-
vizsgára készítik fel azokat a diákokat, 
akik arra egy vagy több tárgyból rá-
szorulnak. 

A program egyik aktív szervezője, 
Giczy Béla, a Bródy Imre Gimnázium 
igazgatója a Tél utca 52. szám alatt jú-
lius végén megtartott rendhagyó szülői 
értekezleten ismertette: az intenzív fel-
készülési időszak három hétig, augusz-
tus 16-ig tart, egy tanulóra negyven óra 
jut, és szinte valamennyi (főbb) tárgyat 
(magyar, matematika, fi zika, kémia, 
természetismeret, angol) tanítják.

– A háromhetes időszak végén a di-
ákok próbavizsgát tesznek, amit jegy-
zőkönyvezünk, ezt megküldjük az is-
koláknak, és amennyiben az anya-
intézmény beszámítja, elképzelhe-
tő, hogy nem kell mindenkinek újból 
vizsgáznia – mondta el az igazgató.

A tanítási időszak reggel 9-től dél-
után 15 óráig tart, van, aki délelőtt, míg 
mások délután „jönnek iskolába”. Lesz 
olyan, aki egy héten csak egyszer vagy 
kétszer, míg aki több tárgyból készül fel, 
akár a hét minden hétköznapján eljön 

majd a roma nemzetiségi önkormányzat 
épületébe, ahol mintegy iskolaszerűen, 
kisebb tantermekben folyik az oktatás.

Az itt folyó program hatékonysá-
gát jól mutatja, hogy aki még a tanév 
során a Tanoda program keretén belül 
járt korrepetálásra, ugrásszerűen javí-
tott az iskolai teljesítményén. Giczy Béla 
szerint a program – szintén korrepetá-
lás formájában – ősztől is folytatódhat. 
Amennyiben lesz rá lehetőség, az érdek-
lődők az iskolák gyermekvédelmi felelő-
seinél jelentkezhetnek.  M. Orbán A.

– Nagyon szeretek itt lenni, any-
nyi klassz helyen jártunk! Tegnap az 
Aquaworldben voltunk, ma meg a 
Medveparkba megyünk! A pénteket 
is várom, akkor fagyizni is fogunk – 
mondta el a negyedik osztályba ké-
szülő Imi.

Az alsó tagozatos Annának a friss 
alapanyagokból összeállított gyü-
mölcssaláta elkészítése jelentett él-
mény.

– Persze a gyümölcs felvágása előtt 
alaposan kezet kellett mosnunk – fűz-
te hozzá. 

– A dinnye nagyon fi nom, édes volt 
– helyesel Tomi, Kriszti és Balázs.

Anikó a kerámiázást méltatta, Dani 
a helytörténeti érdekességek iránt is ér-
deklődött. A harmadik osztályba készü-
lő Sári a lányos kézműves-foglalkozá-
sokat, a gyöngyfűzést és szintén a gyü-
mölcssaláta-készítést említette, Fanni a 
siófoki kirándulást és a dunai hajókázást 
sorolta a legszebb nyári élményei közé. 

HAGYOMÁNY ÉS SEGÍTENI AKARÁS
A napközis tábori benyomások min-
den bizonnyal visszaköszönnek a tan-
év elején készülő, a nyári élményeket 
összegyűjtő iskolai fogalmazásokban 
is. Az élményszerzés, a játékos formá-
ba bújtatott tanulás volt a célja az ön-

kormányzatnak, amikor a szünidő kez-
detén útjára indította héthetes nyá-
ri napközis táborát, amelyet augusz-
tus 16-án zárnak. Ezen a nyáron már 
nem volt kötelező a diákok számára 
napközis táborozási lehetőséget bizto-
sítani, hiszen az oktatási intézmények 
működtetése az állam feladata lett. Az 
önkormányzat azonban, mérlegelve 
a nyári napközis tábor újpesti hagyo-
mányait és annak a szülők részéről fel-
merülő igényét, a folytatásról döntött, 
és új bázisként a Bródy Imre Gimnázi-
um épületegyüttesét jelölte ki. A prog-
ramok az Ady Endre Művelődési Köz-
pontban, az Ifjúsági Házban és külső 
helyszíneken zajlottak az Újpesti Kultu-
rális Központ munkatársai részvételével.

TÖBB SZÁZAN A TÁBORBAN
A szünidő alatt mintegy kétszáz-
húsz gyermek érkezett a nyári tábor-

ba, akikre összesen harminckét peda-
gógus vigyázott. A gyerekek által el-
mondottak alapján láthatóan öröm-
teli volt a változás, hiszen őket a ko-
rábbinál sokkal gazdagabb program-
ajánlat várta, továbbá lelkes népmű-
velők, pedagógusok, szakemberek. A 
programok között szerepelt a Tarzan 
Park, az Aquaworld, a Lepkemúzeum, 
balatoni fürdőzés, hajókirándulás, az 
Andretti fagyizó felkeresése. 

A kézműves-foglalkozásokat és a 
néptáncot nagyon sok „táborozó” 
kedvelte. Utóbbi érdekessé tételé-
re egy példa, amikor bottal tanultak 
néptáncolni: Katona Gyöngyi szerint 
ez önfegyelmet is követel, hiszen fon-
tos, hogy az eszközzel ne hadonász-
szanak.

Egy másik színes, ugyanakkor hasz-
nos programnak a kerámiafoglalko-
zás bizonyult. Ezt Hódossy Ágnes ke-
ramikusművész tartotta az Ady End-
re Művelődési Házban, a gyerekek 
ottjártunkkor éppen marokedényt 
készítettek. 

TOVÁBBI SEGÍTSÉG
Újpest Önkormányzata a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő kiskorú gyermekek részére 
szociális nyári étkeztetést, ebédet biz-
tosított, azoknak is, akik a nyári nap-
közis tábort nem vették igénybe. 

 U. N.

Ötven diáknak segítenek felkészülni 

Próbavizsgát tehetnek

Nyári napközis tábor 2013 

Hét hét élmény
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Vétkek és eljárások II. rész

A kubai gép 
olt egy-egy komplikált eset is, amikor bi-
zony bele lehetett gabalyodni a jog szöve-
vényébe. Méghozzá nem is akárhogyan. Az 

egyik ilyen, könnyűnek nem mondható történet, 
pontosabban eljárás az volt, amikor a Kubába hi-
vatalosan kiküldött spéci gépszerelő – az üveggyár-
ból sokan jártak ki az Izzóból akkoriban külföldre 
gyárat szerelni – a kifele úton, a New York-i repté-
ren egyszerre megmakacsolta magát, elvesztette az 
önkontrollt, vagy mi lett vele, de egyszer csak, szin-
te magánkívül, azt kiáltozta: USA si, Kuba no! Plusz: 
nem is szállt fel a havannai gépre. Három hét múl-
va jött haza, követségi közbenjárással, de hazajött! 
Természetesen fegyelmit tárgyaltunk ellene. 

Kicsit zavart volt a tárgyaláson, de összességé-
ben nyugodtnak látszott. Meg nem történtté ten-
ni amúgy sem tudta volna a dolgot.

– Több whiskyt ittam a gépen, mint kellett volna, 
aztán valahogy elborult az agyam. Magam sem ér-
tem hogyan. Mást nem tudok mondani.

Nem is mondott.

Kiküldtük, hogy várjon a határozatra. A tárgyalá-
son részt vevő főnökök – ezúttal volt ott pártkép-
viselő meg szakszervezeti ez meg az is, meg a koráb-
bi csoportvezetője – közül egyik-másik persze „vért 
akart látni”, azaz politikai szabotázsnak minősíte-
ni a cselekedetet, mert hiszen micsoda szégyen ez, 

és mit szólnak az ügyhöz a kollégái? Az elbocsátás 
mint ítélet a levegőben lógott. Mert azért nem kis 
dologról volt szó… 

Amikor éreztem, hogy kezd elvadulni a helyzet – 
akkoriban ilyen okkal való elbocsátás egy életre el-
vágta volna –, határozottan közbeszóltam mint a 
jogi osztály képviselője, az eljárás törvényességének 
letéteményese: 

– Elnézést kérek, elvtársak, de mi itt fegyelmi el-
járás lefolytatására jöttünk össze, vagyis a munka-
köri kötelességének vétkes megszegését vizsgáljuk. 
Nem vagyunk sem politikai rendőrség, sem bíróság. 

Mi csak azért vonhatjuk felelősségre, 
hogy Kubában, a számára kijelölt na-

pon nem vette fel a munkát, és haza-
tértéig igazolatlanul távol volt a munkavégzés 

számára kijelölt helyétől. Ha a titkosszolgálat, az el-
hárítás vagy az ügyészség tovább akarja komplikál-
ni a dolgot, tegye. De az nem a mi dolgunk. A mi-
énk csak az igazolatlan mulasztás.

Én nyertem: elbocsátást kapott, felfüggesztve.
Hogy aztán valóban az ital váltotta-e ki a viselke-

dését, vagy valami „szabadság iránti vágy” rohanta 
meg, az sose derült ki. Az ő titka maradt.

RÉTI JÁNOS, T-emlékkönyv, 
www.tizesvillamos.hu
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Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Újpest akkor és most XXXIII. rész

Újpest kertvárosát a pamutházi lakásokkal és a 
négyszintes, lapos tetős lakóépületekkel   Újpesten 
a Szent László (korábban Papp József) tér köti össze.

Felvételünk a Szent László teret az 1950-es évek-
ben ábrázolja. Az első ötéves terv idején (1951–55) 
Pintér Béla tervei szerint épült, általában egyszobás 
lakásokból összesen 144 készült el, amelyek a funk-
cionalizmus értékes példái. A fotón szemben lévő, 

Sgraffi tóval 
díszített Szent 
László téri házak

még épülő ház a Szent László tér 3., amelynek 
bal oldalán a Klauzál utca (túloldali sarkán a Pa-
mutház), míg a jobb oldalán a Török Ignác utca 
vonala sejlik fel. Mai felvételünk is mutatja: a 
megnőtt lombkoronák szinte teljesen eltakarják 
ebből a szögből az épületet. 

Archív képünkön jól látható, a kész lakó-
ház, a 4–5. számú ház, amelynek északi tűzfa-
lát Domanovszky Endre (1907–1974) kétsze-
res Kossuth- és Munkácsy-díjas érdemes és ki-

váló művész sgraffi tója, a zene- és énekművé-
szet dicsérete díszíti. A tér másik oldalán épült, 
Klapka György utcai, szintén egyszobás lakások-
kal felépült tükörépület délnyugati homlokza-
tán két művész három sgraffi tója díszlik. A Klap-
ka György utcai, délnyugati homlokzat Kádár 
György Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas fes-
tőművész Faültetők című alkotását ábrázolja. 
Az északi falon a szintén Munkácsy Mihály-díjas 
Göllner Miklós sgraffi tója látható.  – 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!

V



7 K ö z t é rÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  2 8 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  a u g u s z t u s  1 5 .

A nyáron termő gyümölcsök nagyon 
egészségesek, bőven érte őket a nap-
fény, és ennek az energiáját jól tárolják. 
A legjobb, ha nyersen fogyasztjuk őket, 
de hűsítő, frissítő gyümölcssalátát vagy 
turmixot is készíthetünk belőlük.

ŐSZIBARACK
Antioxidáns hatása miatt nem csupán a 
betegségek elleni védekezésben segít, de 
bőrünket is hidratálja. Magas szelén- és 
cinktartalma serkenti a köröm és a haj 
növekedését, és erősíti azokat. 
Megtalálható sok 
kozmetikum ösz-
szetevőjeként. 

Alacsony kalória-, fehérje-, szénhid-
rát- és zsírtartalmának köszönhetően 
nem terheli a szervezetet, így kitűnően 
alkalmazható a fogyókúrák során is. Az 
őszibarack 85-90 százaléka víz, ettől lesz 
olyan lédús és szomjoltó gyümölcs.

Kalcium- és magnéziumaránya is ki-
emelkedő, ezért jó hatással van a cson-
tok regenerálódására. 

Magas rosttartalma okán jól alkalmaz-
ható, ha az emésztés lelassult, és gyakori 
a székrekedés. Magas magnézium-, szelén- 
és cinktartalmának köszönhetően feszült-
ségoldó, vérnyomáscsökkentő hatású. 

GÖRÖGDINNYE
A görögdinnye fi nom, édes gyümölcs, 
magas víztartalma vízhajtó és vesetisz-
tító tulajdonságú, rostanyagtartalma sa-

laktalanítja a szervezetet. A nyári 
melegben pótolja a vizet, 

mert 90-95 százalék vi-
zet tartalmaz. Alacsony 

kalóriatartalmú (29 kcal/100 g) gyü-
mölcs, kitűnő vitaminforrás, káliumban, 
kalciumban, magnéziumban gazdag, va-
lamint igen magas a foszfor-, cink-, vas- 
és szeléntartalma is. 

Megtalálható benne a likopin 
antioxidáns, amely a daganatos betegsé-
gek megelőzésében segíthet. Az UV su-
gárzás elleni védelemben is fontos szere-
pet játszik. A likopin fogja fel a bőrt érő 
káros sugarak hatásait.

Kevés szénhidrátot tartalmaz, de fő-
leg hamar felszívódó cukrokból áll, ezért 
gyorsan megemeli a vércukorszintet, így 
a cukorbetegek csak keveset fogyaszthat-
nak belőle.

LETTNER 
ANNAMÁRIA 

 dietetikus

Nyári 
gyümölcsök

ak belőle.
LETTNER

ANNAMÁRIA
dietetikus
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Felüdítő párakapu 
Az idei nyáron is frissítő, hűtő vízpermetre lelünk az Újpesti 
Piac-és Vásárcsarnok területén. A virágpavilon és a nagycsar-
nok között kihelyezett párakaput még a nyár elején helyezték 
üzembe, és azóta is nagyon jó szolgálatot tesz a forró napo-
kon. A hűsítő-párásító kapu ugyanis az újpestiek egyik kedven-
ce, korosztálytól függetlenül, s ez már a harmadik nyár, hogy él-
vezhetjük hatását.

Parkfelújítási 
munkálatok 
a Templom sétányon
Augusztus elsején megkezdődtek a Lebstück Mária utca 36–38. szám alatt talál-
ható evangélikus templomtól indulóan a Nyár utcai sétányig húzódó közterü-
leti sáv – a „Templom sétány” – parkfelújítási munkálatai. A kivitelezés, amely-
nek során 3135 négyzetméteren új sétautakat, pihenőhelyeket, virágágyásokat 
alakítanak ki, várhatóan 2013. október elején befejeződik.

Az építési terület nagy része kerítéssel közrezárt, az áthaladást rajta nem ja-
vasoljuk. A munkálatok miatti esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk.

Köszönjük türelmüket! Újpest Önkormányzata

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



Banánfagylalt csokoládéréteggel

Tarzan kedvenc fagyija
Újpesten hét helyen, a Vadgesztenye, a Harangvirág, az Édes-gyömbér, a 
Horváth, a Sorrento, az Orosz cukrászdában, valamint az Andretti Pizzéria 
és Fagyizóban kapható július eleje óta a helyi specialitás: Tarzan kedvenc 
fagyija. Végigjártuk a cukikat.
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Horváth cukrászda ajtaján emléklap fo-
gadja a betérőt, amelyet a polgármes-
ter nyújtott át július elején a Tarzan 

Parkban fagyikóstolást tartó cukrászdák tulaj-
donosainak. A tejes alapú, csokoládéval rétege-
zett banánfagylalt azóta nem csupán a srácokat, 

hanem a felnőtt fagyirajongókat is meggyőzte 
kiváló ízvilágáról. 

A Horváth cukrászda jeges édessége volt az 
alaprecept, amelyet közösen formáltak, alakí-
tottak, és Tarzan kedvenc fagyijának „kiáltottak 
ki” a cukrászdák. Az édesség a Horváth cukrász-

Nyitva volt 
a hadikikötő
A 165 éves folyami hadihajózás tiszteletére nagysza-
bású nyílt napot tartott július végén az MH 1. Hon-
véd Tűzszerész és Hadihajós Ezred az újpesti hadiki-
kötőben. A programok között hadibemutatók, spe-
ciális járművek és hajózási lehetőség mellett könnyű-
zenei koncertek, gyermekműsorok várták az érdek-
lődőket, akiket a rekkenő hőség sem tántorított el.

A délelőtti programok katonazenekari előadással 
kezdődtek, a hadibemutatók között egyebek mel-

lett késharcot láthatott a közönség, de volt példá-
ul francia boksz- és íjászbemutató is, és a tűzsze-
rész robotos, robbanóanyag-kereső kutyás bemuta-
tó sem maradt el. Ezalatt az érdeklődők két AM tí-
pusú hajóval, illetve rohamcsónakokkal utazhattak 
a Dunán, a parton többtucatnyian várakoztak, hogy 
feljussanak ezekre a vízi járművekre.

A térképészeti és a katonai rádiókat bemutató 
sátor, illetve a különféle szárazföldi speciális jármű-
vek egész nap várták a látogatókat. Utóbbiak kö-
zül a tankra voltak különösen sokan kíváncsiak, fo-
lyamatosan másztak fel rá a gyerekek, hogy aztán 
belülről is megtekinthessék a lánctalpas járművet. 
A napot könnyűzenei koncertek és gyermekprogra-
mok színesítették.

 Kép és szöveg: MOA

dén is két korcsoportban, a 9–12 
éves lányok és fi úk, valamint a 
16–20 éves lányok közül választ-

ják ki Újpest Arcait, akik számára jú-
lius 23-án kezdődött meg a kiválasz-
tás az Ady Endre Művelődési Ház-
ban. A jelentkezők először magukról 

és motivációikról beszéltek. Kiderült, 
számos jelentkező tudatosan vállal-
kozott a megmérettetésre és arra a 
feladatra, hogy – adott esetben sza-
badidejéből áldozva – egy éven át 
közösségi programokon képviselje a 
várost.

A bemutatkozás után az Ady Mű-
velődési Ház színháztermében léptek 
színpadra a jelentkezők, hogy egy rö-
vid mozdulatsort bemutatva arról is 
meggyőzzék a zsűrit, a színpadi moz-

gás, pontosabban a nyilvános szerep-
lés sem okoz gondot számukra.

A győzteseket augusztusban az Új-
pesti Városnapokon választják ki. 

 M. O. A.

A

I

Újpest Arca 2013

Út a döntő felé
Július 23. óta lázásan készülnek az Újpest Arca 2013 ver-
senyre benevezett fi atalok. Sokan tudatosan jelentkeztek 
az önkormányzat által immár harmadik alkalommal meg-
hirdetett versenybe a címért. A győzteseket idén is a Vá-
rosnapokon hirdetik ki.
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da fagyispultjában a Tarzan Park emblémájával hívja fel magára a figyel-
met. 

– Az újpestiek az elmúlt hetekben megismerték és nagyon megszeret-
ték ezt a fagylaltot, sőt olyannyira megkedvelték, hogy naponta több ada-
got is készítünk belőle – számol be a sikerről Szurgent Péter cukrász, aki má-
sodmagával kreálja a fagylaltokat a műhelyben.  G. R. – B.

Egy busznyi újpesti gyer-
mek és kísérőik juthattak 
el az augusztus eleji kecske-
méti repülőnapra, köszön-
hetően azoknak a belépő-
jegyeknek, amelyeket Új-
pest Önkormányzata igé-
nyelt a Honvédelmi Minisz-
tériumtól. 

Az újpesti önkormányzatnak kö-
szönhetően a látványos katonai prog-
ramokon idén első ízben vehettek 
részt ingyenesen újpesti iskolások. A 
napközis tábor kis lakói között meg-
hirdetett lehetőségre 37 újpesti gyer-
mek jelentkezett, akik kísérőikkel a 
szombati napon utazhattak a rendez-
vényre.

A főként fi úkból álló csapatot le-
nyűgözte a látványos légi parádé, a 
különböző hadibemutatók és termé-
szetesen az egyenruhák, fegyverek, 
harci eszközök.

– Még soha nem jártam a repülő-
napon. Nekem főleg az tetszett, hogy 
először láttam igazi tankot, bele is ül-
hettünk a járművekbe, közelről meg-
nézhettünk, megfoghattunk mindent. 
Láttuk a tűzszerészeti robotokat, na-
gyon érdekesek voltak – mondta a he-
tedikes Bence.

Elárulta, hogy neki a katonák egyen-
ruhája tetszett a legjobban, szívesen 
bújna maga is hasonlóba.

Az újpesti diákok megnézhettek 
mindent, a civil katonai lélektani cso-
port sátránál még egy afgán katonai 
sapkát is felpróbáltak. A több mint 35 
fokos hőségben rendre előkerültek a 
szomjoltó vizes palackok, de jól jöttek 
az útra kapott, Újpest címerével díszí-
tett baseballsapkák is.

Útközben hazafelé a nagyobbacs-
kák közül néhányan bevallották, nem 
tartják lehetetlennek, hogy néhány év 
múlva hivatásos katonaként már ve-
lük is találkozzunk a repülőnapon.  

 G. R.

Nagyszebenből rajtolt július végén 
a rali-Eb, amelyen a bajnokságot 
vezető magyar páros az újpesti Ál-
latvédelmi Járőrszolgálat emblémá-
ját matricázta versenyautójára.

nagy érdeklődéssel kísért Sibiu Rallyn volán mögé ül az Eb-t veze-
tő Bessenyey Zoltán–Nyírfás Julianna raliversenyző páros is, akik el-
ismerésük jeléül – számos neves szponzoré mellett – az Újpesten 

működő Állatvédelmi Járőrszolgálat emblémáját helyezték el Honda R3-as 
versenyautójukon. 

– Már eddig is terveztük valamilyen állatvédelemmel kapcsolatos embléma 
elhelyezését az autónkon. Ismerem és régóta fi gyelem az újpesti Állatmen-
tő Liga tevékenységét, különösen nagyra értékelem az állatok árvízi menté-
sében vállalt szerepüket. Nagyon örültem annak, hogy elindították az Állat-
védelmi Járőrszolgálatot a helyi önkormányzat segítségével. Hatalmas ered-
mény ez az országosan egyedülálló kezdeményezés. Ezért is gondoltam, hogy 
elismerésünk jeléül, gesztusként kihelyeznénk a járőrszolgálat emblémáját az 

autóra – mondja a 
versenyzőpáros 
m i t f a h re re , 
Nyírfás Juli-

anna.  G.R.

Az állatvédelemből a ralipáros is kiveszi a részét, volt, hogy kutyát, más-
kor egy egész fészekalj fi ókát mentettek meg az elpusztulástól. Az Állat-
védelmi Járőrszolgálat új emblémája a július 25–27-e között zajló Sibiu 
Rallyn debütált a nagyérdemű előtt. Gratulálunk nekik, és sok sikert a 
további eredményekhez!

Július elsejétől Állatvédelmi Járőrszolgálat indult Újpesten az Állat-
mentő Liga szervezésében és az újpesti önkormányzat támogatásá-
val. Legfőbb feladatuk ellenőrizni az idén január 1-jétől már kötelező 
mikrocsipeket a kutyákon. A járőrszolgálat megtalálható lesz a  kutya-
futtatókon  is, és igyekszik jó kapcsolatot kialakítani az újpesti állattar-
tókkal. Az állatkínzásokat pedig megpróbálja megakadályozni.

Újpesti gyerekek a repülőnapon

Ha megnövök, katona leszek

Raliautó népszerűsíti 
az Újpesti Állatvédelmi 
Járőrszolgálatot

A

Horváth Ferenc, az alapreceptet 
ajánló cukrász a kínálatuk előtt



10 M o z a i k

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 augusztus 
hónapban szünetelteti. A következő foga-
dóóra 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, 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

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányza-
ti képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormányzati 

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.) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. hétfő-
jén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Homoktövis Általános Iskola. 

A posta kézbesíti
Tisztelt Újpesti Polgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2013. augusztus 
hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 

kapcsolódó egyszeri természetbeni támogatást (Erzsébet-
utalványt) a Magyar Posta Zrt. kézbesíti a jogosultak 
részére 2013. augusztus 31-ig. A Magyar Posta Zrt. 
sikertelen kézbesítés esetén a címen kézbesítési értesítőt 
hagy, amelyen tájékoztat az átvétel módjáról, idejéről. A 
jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követő 5. munka-

napig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. Az 
át nem vett küldemények visszakerülnek az önkormány-
zathoz. A visszaküldött utalványok átvételéről bővebb 
információt a Szociális Osztály munkatársai adnak. 

Budapest, 2013. augusztus 9.
 Nagy István alpolgármester

Felhívás
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 7/2012. (II. 28.) számú rendelete 
alapján ebben az évben sor kerül az ÚJPESTI SZOCIÁLIS 
MUNKÁÉRT DÍJ adományázására.

A díj annak a személynek adományozható, aki a 
szociális területen az újpesti lakosok érdekében végzett 
magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevé-
kenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest szoci-
ális ellátásának, az újpesti szociális szolgáltatásoknak a 
fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű lakosok életminősé-
gének javításához.

Az Újpesti Szociális Munkáért díj indokolt esetben 
olyan Újpesten működő intézmény vagy egyéb szervezet 
részére is adományozható, amely a tevékenységét kollek-
tívaként fejti ki.

A díj adományozására javaslatot várunk:
–  Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesü-

letektől, alapítványoktól, egyéb civil szerveződések-
től, az egyházaktól, nemzetiségi önkormányzatoktól; 

–  az önkormányzati fenntartású intézmények és az 
önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő 
gazdasági társaságok vezetőitől;

– korábban elismerésben részesített személyektől;
–  Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányza-

ti intézmények, szervek vezetőitől;

–  egyéb Újpesten működő érdekképviseletektől és 
helyi önszerveződő közösségektől;

– legalább tíz magánszemélytől együttesen.
Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi 
Bizottság véleményének kikérését követően a képviselő-
testület dönt. A felterjesztéseket az erre a célra rendszere-
sített adatlapon lehet benyújtani 2013. szeptember 20-ig 
Nagy István alpolgármester titkárságára. (Bp. IV., István út 
14. II/68.) Az adatlap letölthető a www.ujpest.hu lapon, 
vagy átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati iro-
dájában (Bp. IV., István út 15.), ahol a díj odaítélését sza-
bályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.

Budapest, 2013. augusztus 5. 
 Nagy István alpolgármester

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
ÚJPESTEN
� 9.00–18.00: Erdély virágai. 
Interaktív fotókiállítás a 
Szentendrei Szabadtéri Múzeum 
anyagából. Szeptember 15-ig min-

dennap. Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház
� 10.00–18.00: Az Országos Képző- 
és Iparművészek Társaságának 
kiállítása. Augusztus 25-ig. Újpesti 
Polgár Centrum, Újpest Galéria

� 9.00–18.00: Változást hozó 
mandalák. Bányász Imréné Villő 
mandala- és selyemfestő, gobelin-
tervező és -hímző kiállítása. 
Augusztus 24-ig. Ifjúsági Ház

Augusztus 17., szombat
GYERMEKES CSALÁDOKNAK 
� 10.00–16.00: Hontalan állatok 
világnapja. Rex Állatsziget

Augusztus 18., vasárnap
SPORT – GYERMEKES 
CSALÁDOKNAK
� 9.00: id. Szivák István Ifjúsági 
Labdarúgó Emléktorna VI. A 
Duna SK és a Szivák család által 
rendezett emléktornára a spor-
tolókat és az érdeklődőket  egy-
aránt várják. Duna SK, IV. Tábor 
u. 24.

Augusztus 26., hétfő
GYERMEKES CSALÁDOKNAK 
� 8.00: MancsoZOO és Lópici 
nyári táborok – augusztus 30-ig 
– a Rex Állatszigeten

Augusztus 31., szombat
KARITATÍV
� 10.00–17.00: Véradásra hív a 
Magyar Vöröskereszt. Ifjúsági Ház

Rappaport Zoltán emlékére
Kilencvenéves korában, július 31-én elhunyt Rappaport 
Zoltán, a hitközség korábbi elnöke. Rendkívül népszerű 
ember volt, megfontolt és nyugodt természetének kö-
szönhetően mindig fi gyeltek véleményére. Egy vallási kö-
zösség képviselőjeként aktív formálója volt a zsidó–ke-
resztény párbeszéd újpesti eseményeinek. Fontosnak tar-
totta a zsidó kultúra megismertetését, kezdeményezte az 
újpesti diákok rendszeres látogatását a zsinagóga épüle-

tében, szervezte a templom orgonájának polgári közada-
kozásból való felújítását, s így lehetővé vált a ma már ze-
nei csemegének számító őszi kántorkoncertek megren-
dezése. Kevesen tudják, hogy neki köszönhető a zsidó 
Goldmark kórus nagy sikerű hangversenye 1995-ben a 
fóti plébániatemplomban. 

Rappaport Zoltán élete úgy alakult, hogy már fi atalon 
megismerte a fasizmus kegyetlenségét. Húszéves volt, ami-
kor bátyjával együtt elhurcolták, és csak a szerencsének 
köszönhette életét. Sorsa Újpesthez és munkahelyéhez, az 

Egyesült Izzóhoz kötötte. Mint tisztviselő nyugdíjazásáig a 
gyár alkalmazottja volt. Lelkesen csatlakozott az újpesti vá-
rosvédők mozgalmához, alapítója volt az Újpesti Városvé-
dő Egyesületnek, munkáját Arany Horgony emlékéremmel 
köszönték meg, szeretett városa pedig Újpestért díjjal tün-
tette ki. Halála családján kívül sokunkat érint. Augusztus 
4-én tartott búcsúztatásán szeretettel idéztük fel alakját, 
és helyeztük el sírján a szeretet és hála kavicsait.

KADLECOVITS GÉZA, Újpest díszpolgára, 
az Újpesti Városvédő Egyesület tiszteletbeli elnöke
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Az utcakönyvtár nem új kezdemé-
nyezés, számos példát találunk rá itt-
hon és külföldön. Hol egy használa-
ton kívüli telefonfülke, másutt egy 
közterületen álló szekrény vagy stran-
don felállított polcrendszer szolgál a 
könyvek tárolására. 

– És mindegyik utcakönyvtár jól 
működik, kedvelik! – hangsúlyozza az 
olvasókör vezetője. – A mi mottónk: 
„Tégy egy könyvet, végy egy köny-
vet.” Vagyis bárki elvihet egy neki tet-
sző olvasmányt, ha cserében hoz ma-
gával egy kötetet – tudjuk meg az 
egyetlen kölcsönzési feltételt az olva-
sókör vezetőjétől. A Városnapok ide-
jén augusztus 28-án, szerdán 9 órá-
tól egy faházban leszünk megtalál-
hatók a Szent István téren, és az ön-
kormányzat támogatásával ez a ház 
utcakönyvtárként a későbbiekben 
is megmarad számunkra. Nem lesz 
semmi akadálya annak, hogy szep-
tembertől, egyelőre pénteki és szom-
bati napokon, várja a gyermekeket és 
a felnőtt olvasókat – vázolja fel az in-
dulást az olvasókör vezetője. 

 B. K.

Utcakönyvtár

Tégy és végy! 
„Tégy egy könyvet, végy egy köny-
vet” mottóval az Újpesti Városna-
pok idején a Szent István téren ut-
cakönyvtár nyílik, amely később is 
megtalálható lesz. Az ötletgazda 
Németh Edit Éva, a Könyvjelző címet 
viselő olvasókör vezetője, középis-
kolai tanár.

Részletek: 
ujpest.hu/varosnapok

A rendezvény ingyenesen látogatható!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Újpesti Városnapok augusztus 29. – 
szeptember 1.
Szent István tér

SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK HÉTVÉGÉN A SZENT ISTVÁN TÉREN ÉS KÖRNYÉKÉN: SPORTOS ÚJPEST,  UGRÁLÓVÁR, SKAC PLACC: KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁSOK, BABA-MAMA KUCKÓ, MAGIC BOX, HELEN DORON 
NYELVISKOLA, TARZAN PARK SÁTOR 
KIEGÉSZÍTÔ PROGRAMOK: VÁSÁRI FORGATAG, VÉRADÁS, INGYENES NOSZTALGIA-BUSZJÁRAT, KARAOKE A KÁROLYI PARKBAN, TÁNCOLÓ TALPAK BARÁTI TÁRSASÁGA, PMS DANCE TÁNCSTÚDIÓ, DANZA 
TÁNCSTÚDIÓ, LIMES SZABADIDÕS SPORTEGYESÜLET, „NÉHA LÉGY BOLOND EGY KICSIKÉT!” – INTERAKTÍV KALANDOZÁS A GYEREKSLÁGEREK VILÁGÁBAN, „TÉGY EGY KÖNYVET VÉGY EGY KÖNYVET” OLVASÓSAROK

18.45: Oláh Gergő     20.00: Charlie koncert
18.38.3 R, MajkaCurtis, BLR, MMajktis, BL

20.00:20.00: Csordás T Happy Gang, V-Tech, Csordás Tibor Ha y Gang, V-Tech, Cs
30:21.30: 1 Tiro ibi bácsivalretrro disco Dévényi Tvényi Tibi bácsivaretro disco Dévényi T

: Prison Ba 
18.40: Kállay-Saunders AndrásKállay-Saunders An

20.00:20.00: úzsa MagdiRúzsa Magdisa cekoncertert

19.30: szabadtéri színház  Honfoglalás
Megyeri

Rockopera

Újpesti Honfoglalás

Nemcsak Újpest, hanem az 
Újpest Színház is nagy do-
básra készül a Városnapo-
kon: Honfoglalás, Újpestre 
hangszerelve.

– Egy ideje foglalkoztat a gondolat, 
hogy egy olyan nagy volumenű sza-
badtéri előadást kellene bemutatni 
az újpesti nézőknek, amely témájá-
ban lokálpatrióta. Pintér Tibor bará-
tom, a Sziget Színház igazgatója aján-
lotta a Honfoglalás című rockoperáju-

kat, amelyet nagy sikerrel játszanak 
szerte az országban – meséli Dózsa 
László, az Újpest Színház művészeti 
vezetője.

A történelmi rockopera a minden-
ki által ismert fi lm színpadi változata, 
lovas jelenetekkel, remek zenével, ki-
váló szereposztással. A darab szerző-
je Koltay Gergely, zenéjét Szűts István 
írta, a rendezője pedig Pintér Tibor. 
A vendégelőadás úgy válik lokálpatri-
ótává, hogy az alkotók kibővítik egy 
Újpestről szóló résszel.

– Szöllősy Marianne helytörté-
nésszel beszélgettünk arról, hogy a 
Megyer törzs itt kelt át a Dunán, és a 
mai Újpest területén telepedett le. Úgy-
hogy Pintér Tiborék látványos előadá-
sa Újpesten Megyer történetével bővül 
– mondja Dózsa László.

Az új rész nemcsak témájában, ha-
nem alkotóiban is kötődik a városhoz. 
A zenéjét a rockopera zeneszerzője, az 
újpesti Szűts István jegyzi, és az elő-
adásban a Bem Táncegyüttes is köz-
reműködik. Az újpestre hangszerelt 
Honfoglalást a Városnapok idején, au-
gusztus 29-én este a szabadtéri szín-
ház színpadán tekintheti meg a nagy-
érdemű. J. M.
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TETTEN ÉRT RADIÁTORTOLVAJOK
A biztonsági őrök hívtak rendőrt be-
törőkhöz, akik egy Petőfi  utcai épület 
ablakait befeszítve jutottak be a hasz-
nálaton kívüli ingatlanba augusztus 
2-án a kora délutáni órákban. A hely-
színre érkező rendőröknek a bejelen-
tő elmondta, hogy társával vagyonőri 
szolgálatot láttak el, amikor a befeszí-
tett ablakokat észrevették. Az őrök a 
kérdéses helyiségbe pillantva két sze-
mélyt láttak, amint sarokcsiszoló-
val több radiátort vágnak le a falról. 
A rendőrök intézkedés alá vonták az 
épületben tartózkodó két férfi t, el-
fogásukat követően gyanúsítottként 
hallgatták ki őket. Lopás miatt kell fe-
lelniük.

LEBUKOTT A SZERSZÁMTOLVAJ
Egy barkácsáruházból hívtak rend-
őrt egy tetten ért tolvajhoz augusztus 

6-án a délelőtti órákban. A helyszín-
re érkező rendőröknek az áruház biz-
tonsági őre elmondta, hogy szolgála-
ta során arra lett fi gyelmes, amint egy 
férfi  különböző szerszámokat nadrág-
jának az övébe helyez, majd a pénz-
tártól fi zetés nélkül távozik. Az őr a 
férfi  után ment, és az irodába kísérte, 
ahol ruházatából közel hatvanezer fo-
rint értékű szerszámok kerültek elő. A 
rendőrök elfogták a férfi t, ellene lopás 
vétség elkövetése miatt folyik bünte-
tőeljárás.

VILÁGHÁBORÚS GRÁNÁTOT
TALÁLTAK
Földmunkálatok végzése során talál-
tak bombát a Virág utcában augusz-
tus 6-án délután. A helyszínre érkező 
rendőrök – a Magyar Honvédség Tűz-
szerész Zászlóalj ügyeletesének utasí-
tása szerint – a tűzszerészek kiérkezé-

séig a meghatározott területet körbe-
kerítették, és a helyszínt biztosították. 
A tűzszerészek megállapították, hogy 
a gránát egy éles, 120 mm-es repesz-
romboló aknavető, amelyet a Magyar 
Honvédség kijelölt objektumába szál-
lítottak megsemmisítésre.

CIGARETTÁT RABOLT
Az eladó fi gyelmét elterelve különfé-
le dohánytermékeket kért, és mialatt 
az eladó ezeket kereste, egy karton ci-
garettát a pólója alá „rejtve” távozott 
egy férfi  Váci úti OMW-benzinkút 
épületében üzemelő Nemzeti Do-
hányboltból július utolsó napján dél-
után. Az eladó ezt észrevette, és a fér-
fi  után sietett, felszólította az eltulaj-
donított dohánytermék visszaadásá-
ra, majd a benzinkút 5-ös számú kút-
jánál megfogta a férfi  alkarját, aki erre 
meglökte az eladót, majd elmenekült 
a helyszínről. A részletes személyleírás 
alapján a rendőrök beazonosították a 
korábban már a rendőrség látóterébe 

került 26 éves férfi t, aki ellen elfogató-
parancsot adtak ki, másnap pedig el-
fogták.

FEJBE DOBOTT EGY RENDŐRTISZTET
Csatornafedéllel talált fejbe egy 
rendőrtisztet egy szurkoló az UTE–
Paks-mérkőzés közben. A stadi-
on 5-ös kapuja mögött lévő műfü-
ves pályán egy szurkoló felvett egy 
csatornafedélrácsot, a rendőrök felé 
dobta, és egyiküket eltalálta. A fej-
be dobott főhadnagy nyolc napon 
belül gyógyuló sérülést szenvedett. 
A biztosításban részt vevő rendőrök 
összehangolt munkájának eredmé-
nyeként a bűncselekmény elkövető-
jét beazonosították és elfogták. A 23 
éves drukker őrizetbe vételét követő-
en előzetes letartóztatásáról döntött 
az illetékes bíróság, ellene a Budapes-
ti Nyomozó Ügyészség bántalmazás-
sal, felfegyverkezve elkövetett hivata-
los személy elleni erőszak bűntett mi-
att folytatja a nyomozást. M. O. A.

Ú J P E S T I  S Z I R É N A
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– Blaha Lujza a nemzet csalogánya volt – mond-
ja egy idős úr a kertvárosban, amikor megszólítjuk.
Mint megtudjuk, a szomszédos utcában lakik. Kéré-
sünk ellenére őrzi inkognitóját.

– Talán mert sokat tud a Nemzeti Színház Örökös 
Tagja címet elsőként kiérdemlő művésznőről – ka-
jánkodunk.

– Lárifári – legyint Pista bácsi, aki nem talál eb-
ben pikantériát –, én éppen akkor születtem, ami-
kor Blaha Lujza eltávozott a földi világból. Apámék 
azonban sokat meséltek róla, erre emlékszem, lát-
ták Újpesten is fellépni. 

Pista bácsi még beszédes, visszakérdez, tudjuk-e 
honnan a nemzet csalogánya név, de választ sem 
vár: a német ajkú pesti lakosság tódult a színházba, 
ahol Blaháné, aki első férjének vezetéknevét a több-
szöri házasságkötések ellenére is megtartotta, ma-
gyarul énekelt…

Sajnáljuk, hogy színháztörténészünk nem fedi fel 
inkognitóját, majd egy közismert lakót keresünk.

– Nos, a helytörténeti adatok alapján még Blaha 
Lujza életében, 1922-ben nevezték el róla az utcát. 
A korszak ünnepelt művésze volt, akinek nevét, 
szintén még életében, színház is őrizte Újpesten.

A mai István út és Árpád út sarkán lévő Éden Szín-
házat az 1910-es évek elején Papír Sándor (Szepes 
Máriának, a Pöttyös könyvek szerzőjének apja, a 
szerk.) átépítette. Az időközben Újpesti Népszín-
házra átkeresztelt teátrumban Blaha Lujza és Jászai 

Mari is fellépett. Az első világháború után az épü-
letet megfi atalították, és népszerű művésznő tiszte-
letére a Blaha Lujza Színház nevet kapta. Minderről 
Kovács „Jocó” József, a közismert zenész és festőmű-
vész mesél nekünk.

– Gyermekkori emlékeim Újpesthez kötnek, és 
nagyon szívesen élek itt. Úgy gondolom, ha egy 
apuka, anyuka kézen fogja kisgyermekét, és itt, a 
kertvárosban egy sétát tesz vele, nagyon sok tör-
ténelmi utcanevet talál, megelevenednek a törté-
nelemkönyvek lapjai. A kertváros azonban a lokál-
patriotizmuson túl építészeti felfedezésekre is ösz-
tönöz. Ha már a századforduló idejét érintjük Blaha 
Lujzát említve: hozzám nagyon közel áll ennek a 
kornak a művészete. Kedvelem művészeti alkotá-
sokban és világképben egyaránt a szecessziót, s le-
nyűgöz, hogy tőlünk nem messze éppen egy ilyen 
stílusjegyű kúriát találok. Magával ragad a Bauhaus 
formaképzése. Nagy kedvencem a Blaha Lujza utcá-
ban a fi atal családokat befogadó fecskeház, amelyet 
már akkor is „ismertem”, amikor a Magyar Pamut-
ipar munkásnőotthona volt. Az átalakítást izgatot-
tan vártam, nagy örömömre a szövőnőket ábrázo-
ló dombormű nem csupán megmaradt, hanem az 
utca felé fordították. Rendkívül ügyesen ötvözték a 
szocreált a Bauhausszal. Nagyra értékelem, ha egy 
új tulajdonos nem lebont, hanem átalakít, és azt ki-
válóan teszi.  B. K.

Idézzük az Újpesti utcanévlexikont: Blaha Lujza 
utca (1924) Vécsey Károly utca 74.-től a Fóti út 
139.-ig. Blaha Lujza (1850–1926.) színművész-
nő volt.

Utcáról utcára

A nemzet 
csalogánya 
a kert-
városban
Újpesten közel háromszáz elnevezett 
közterületet találunk. Sorozatunkban 
arról kérdezzük az újpestieket, tud-
ják-e, kiről, miről kapta nevét az utca, 
ahol otthonuk található.

Kovács „Jocó” József történelmi 
emlékeket és  építészeti 

remekeket is talál lakóhelyén 



Húszfős sportkollégiumot adtak át az UTE spor-
tolói számára július 26-án, közel a városközpont-
hoz. Az önkormányzat által biztosított épületet 
csaknem tízmillió forintból újították fel, a szala-
got Wintermantel Zsolt polgármester, Nagy Ist-
ván alpolgármester és Őze István, az UTE klub-
igazgatója vágta át.

Trakperger Árpád, az UTE-labdarúgók szakosztály-
vezetője az átadáson azt mondta, a sportkollégium 
nagy dolog a lila-fehér klub életében. A 2-4 ágyas szo-
bákban húsz, elsősorban vidéki sportolót tudnak el-
szállásolni, akik között nemcsak focisták lesznek.

Az épületet közel tízmillió forintból újította fel 
az UTE, a sportolókat többek között külön étkező 
és internetszoba várja, a folyosó falát pedig a klub 
nagyjainak portréja és rövid életrajza „díszíti”.

A Berda József utca 48. szám alatt lévő épületet az 
önkormányzat biztosította a klub számára, amiért a 
lila-fehérek megjelent képviselői külön köszönetet 
mondtak. Az újonnan nyílt sportkollégium augusz-
tus 5-én fogadta az első lakókat, sikerét pedig jel-
zi, hogy jóval többen jelentkeztek a húsz férőhelyre.
 Kép és szöveg: M. O. A.

Sportkollégium nyílt 

Gyurta Daniból 
állócsillag lett
Gyurta Dániel világbajnok lett a bar-
celonai vizes vb-n 200 méteres mell-
úszásban. Az UTE úszója 2009-ben 
Rómában, majd 2011-ben Sanghaj-
ban is megnyerte a számot. 

Ötven méternél harmadikként fordult, aztán, hogy 
izgulhassunk egy keveset, száznál csak hetedikként 
érintette a falat. Dani aztán megelégelte a dolgot, 
ahogy mondani szokás, rátett egy lapáttal, az utol-
só ötven métert az első helyen kezdte, majd a hajrá-
ban pazar versenyzéssel iskolázta le a mezőnyt, simán 
nyert, és harmadszor is világbajnok lett. Gyurta Dáni-
el 2009-ben nyert először felnőtt-világbajnoki címet 
200 méteres mellúszásban, amely címét 2011-ben 
megvédte, megelőzve a négyszeres olimpiai bajnok 
Kitadzsimát is. Tavaly, a londoni olimpián is a dobo-
gó legfelső fokára állhatott.

Dani a barcelonai világbajnokságon kisebb kala-
majkát okozott az ellenfelek között, ugyanis a ter-
vek szerint a két rövidebb távon is nevezett, de az 
utolsó pillanatban visszalépett. 

–  Nem baj, ha az ellenfelek elbizonytalanodnak 
kicsit, hiszen nem tudhatják, miért léptem vissza – 
indokolt a bajnok.

Gyurta Dánielt még az sem billentette ki nyugal-
mából, hogy edzőjét, Széles Sándort egészségügyi 
okokra hivatkozva a magyar csapatvezetés haza-
küldte a katalán fővárosból. Az Újpest olimpiai baj-
nok úszója röviden kommentálta a történteket:

– Az, hogy Sanyi bá hazament, nem befolyásol 
semmit, a teljesítményemet nem érinti. Ilyenkor 
már nincs igazán teendője az edzőnek, meg külön-
ben is, két másik segítőm itt maradt a szakmai stáb-
ból.

A mester, Széles Sándor a Nemzeti Sportnak nyi-
latkozott a győzelem után: – Nem jó érzés, hogy 
ilyen messze néztem a döntőt, de mit tegyek, elfo-
gadtam a helyzetet. Az előfutam és a középfutam 
után lehetett erre számítani, meggyőző volt a telje-
sítménye. Profi  munka volt. Három világbajnokság 
egymás után, olimpia, Európa-bajnokságok, mi kell 
még? Dani egy igazi állócsillag!  G. G.

 
A bronzérem 
is gyönyörű!
A budapesti vívó-világbajnokságon min-
denki jobbra számított, mármint a kerekes 
székes párbajtőrcsapatok sorsolását ille-
tően. Bizony, néhányan csak legyintettek, 
amikor meglátták a tabellát, amelynek a 
tanúsága szerint a Krajnyák Zsuzsanna–
Dani Gyöngyi–Juhász Veronika–Hajmási 
Éva összeállítású magyar együttes egy ágra 
került a világ másik két legerősebb csapa-
tával, Kínával és Hongkonggal.

A hozzáértők egybehangzóan állították, 
Hongkong inkább verhető, mint a kínaiak, és 
velük már a nyolc között meg kellett küzde-
nie a három UTE-vívót felsorakoztató magyar 
válogatottnak. A rendkívül kiélezett összecsa-
páson óriási akarattal, fantasztikus vívással és 
nem utolsósorban két tussal 43-41-re sikerült 
győzni Krajnyák Zsuzsiéknak.

Az elődöntőben Kína következett, és a 
paralimpiai döntőhöz hasonlóan ezúttal is túl 
nagy falat volt a távol-keleti együttes. Sajnos 
most sem sikerült kicsikarni a győzelmet, rá-
adásul Juhász Veronika bemozdulásért két pi-
ros lapot is kapott, így az utolsó asszó előtt 
már hat tussal vezetett a kínai gárda. 45-36 
lett a vége. A Thaiföld elleni bronzmérkőzést 
már simán hozták a lányok, 45-30-cal küldve 
haza az ellenfeleket.

– Nem kárpótol a csapatban szerzett két 
bronz a rosszul sikerült egyéni versenyért, de 
boldog vagyok, hogy hazai közönség előtt 
két érmet akasztanak a nyakamba – összeg-
zett Krajnyák Zsuzsanna. – Bevallom, ami-
kor megtudtam, hogy egy ágra került a há-
rom legerősebb csapat, Magyarország, Hong-
kong és Kína, úgy gondoltam, ötven-ötven 
százalék, hogy egyáltalán bejutunk-e a négy 
közé. Ugye, ezek után nem kell hangsúlyoz-
nom, hogy a bronzérem is gyönyörűen csillog 
a nyakunkban. (gergely)

S p o r tÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  2 8 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  a u g u s z t u s  1 5 . 13 

Szurkolók hada várta 
haza a világbajnokot 
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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: 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.

In gat lant el ad
� Újpest Kertvárosában eladó egy 110 m2-es, tető-
tér-beépítéses, korszerű, hőszigetelt családi ház kis 
kerttel, garázzsal, csendes utcában, jó közlekedéssel. 
I.á.: 31 M Ft, tel.: 06-30 630-1265

� Eladó Újpesten, Madách utcában háromgene-
rációs ház, egyben és külön is. Tehermentes, külön 
mérőórákkal, tel.: 06-20 370-2075

� Nógrádon, Újpesttől 45 km-re, csodálatos, fahá-
zas, komfortos nyaraló eladó. Panorámás, jó beosz-
tású, hőszigetelt, 1,5 szobás lambériás faház. A telek 
200 m2-es. I.á.: 3,9 M Ft, tel.: 06-30 465-1543 

� IV. ker., Telkes u. 9. sz. családi ház 557 m2-es tel-
ken tehermentesen eladó. I.á.: 24,5 M Ft, tel.: 06-30 
903-2951

Ingatlan kiadó
� Újpest-központban 1,5 szobás, 40 m2-es lakás ki-
adó, gépkocsibeállóval. Fogyasztókhoz közüzemi 
mérők tartoznak. A bérleti díj berendezés- és lét-
számfüggő, tel.: 06-30 306-3334 

� Újpesten 35 m2-es, egy szoba-konyhás lakás, gáz-
fűtéses, kiadó. Fiatal párnak, gyermek és háziállat 
nélkül. Szép környezet, remek közlekedés, tel.: 379-
5475, 06-30 294-9420

Ingatlant vesz
� Újpesten, családi házat vennék 20 M Ft-ig. Adok 4 
szobás házat, fürdőhelyen + kp-t., vagy 1 szobás la-
kást, örök haszonélvezettel, amely egy idős személy 
részére ideális + kp-t., tel.: 379-5475, 06-30 294-9420

Ingatlant cserél
� Elcserélem vagy eladom diósjenői 140 m2-es há-
zamat, 900 m2-es gyümölcsössel. Kérek háromszo-
bás lakást Budapesten, vagy1+2 félszobát és egy 
garzont, tel.: 06-20 992-1759

Oktatás
� Matematika, sakk, informatika, fizika és eszpe-
rantó nyelv oktatását vállalja, matematikatanár sza-
kos egyetemi hallgató. Honlapcím: www.zrob.hu. 
Házhoz megyek, tel.: 06-30-572-7416

� Matematika-, angol-, német-, fizikapótvizsgára, 
nyelvvizsgára, érettségire felkészít gyakorlott tanár-
nő. Egyetemi matek. is Házhoz megyek, tel.: 06-20 
973-6467

� 6 hónapos OKJ-s pedagógiaiasszisztens-kép-
zés a II. kerületben. 120 000 Ft minden költség-
gel, havi részletfizetéssel. NY. SZ: 05-0219-04, 
tel.: 06-30 311-2035

Régiség
� Katalin vásárol magas áron készpénzért búto-
rokat, festményeket, faliórákat, karórát, zsebórát, 
dísztárgyakat, csillárt, porcelánokat, kerámiákat, 
szobrokat, hangszert, könyveket, csipkét, szőrmét, 
kitüntetést, régi pénzt, bizsukat, ezüstöt, boros-
tyánt, tört aranyat, hagyatékot díjtalan kiszállással. 
Hétvégén is hívható! Tel.: 06-20 597-8280

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

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)

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

� 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

� CSERÉPKÁLYHÁS: egyedi tervezésű cserép-
kályhák építése! Használatban lévő cserépkály-
hák átépítése, javítása teljes körű garanciával, 
ingyenes állapotfelmérés! Tel.: 06-30 418-3292

1042 Budapest, István út 17-19. Az Ifjúsági Ház főbejáratánál.  

Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig  Telefon: 231-7071  

ujpestmarkabolt@ujpest.hu

ujpest.hu/markabolt

Találkozzunk 
az Újpesti Városnapokon!
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� 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

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, ezüstöt, porcelánt, bú-
tort, régi pénzt, diafilm, jelvény, játék is érdekel. Tel-
jes hagyatékát megveszem készpénzért. Lakás-, pin-
ce-, padláslomtalanítás. Mielőtt kidobná lomjait, 
hívjon! Tel.: 06-20 924-123

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

Garázsvásár
� Kirakodóvásár-garázsvásár! Várunk minden ked-
ves érdeklődőt, akár eladni szeretné megunt, évek 
óta rakosgatott holmiját, akár olcsón szeretne vásá-
rolni. Augusztus 24–25-én 9-től 14 óráig, IV. ker., Fóti 
út 58/a (a Diegóval szemben), tel.:06-30 408-8077

Gondozás
� Középkorú – esetleg felnőtt gyermekekkel is meg-
áldott – megbízható házaspárt keresünk, aki Újpesten 
lakó idős emberek gondozását vállalná, akár szerződé-
ses viszony keretei között is. Fényképes önéletrajzot 
a ramszeszes123um@gmail.com e-mail címre várjuk.

Állást kínál
� A Contrinex Elektronikai Kft. újpesti gyártóbázi-
sára (mikro)elektronikai kézi szerelésben, forrasztás-
ban (SMD) jártas, tapasztalt szerelőket keres azon-
nali kezdéssel, teljesítményalapú, kiemelt bérezés-
sel. Szakirányú végzettségűeknek (elektroműsze-
rész, technikus stb.) is kínálunk lehetőségeket, illet-
ve megváltozott munkaképességűek jelentkezését is 
várjuk. Telefon: 231-8000; e-mail: info@contrinex.hu

Szolgáltatás
� 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

� 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

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

Friss hírek, tudnivalók: ujpest.hu!
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:
paradicsom 179 Ft/kg 
sárgarépa 199 Ft/kg 
dinnye 99 Ft/kg  
sárgadinnye 99 Ft/kg  
karfi ol 180 Ft/kg    
alma 199 Ft/kg 
tévépaprika 299 Ft/kg   

vöröshagyma 199 Ft/kg-tól  
őszibarack 299 Ft/kg  

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ezúttal az újpesti önkormányzat nagyszabású, augusztus végi eseményére hívjuk fel a figyelmet. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2013. augusztus 30-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. július 4-i lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül Fehér Tibor, Koza Viktória, Lipusz Judit és Papp Istvánné olvasónknak kedvezett a szerencse. A nyertesek 
az Újpest Márkabolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Tóth Sándor � Főszerkesztő: Ditzendy Attila Arisztid � Szerkesztő: Bangha Katalin � Munkatársak: Antos Anna, Gazsó Rita, 
Juhász Mátyás, M. Orbán András � Fotó: Magyar Attila, Várai Mihály � Irodave ze tő: Sze ren csi Csil la � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 

1043 Bp., Ta vasz ut ca 4., I. em. Titkárság: 785-0366. Újpesti Napló: 785-0566. ÚKTV: 784-3955, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8 � Nyom dai elő ál lí tás: e-Print 
Magyarország Nyomdaipari Zrt. � Ter jesz ti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Meg je le nik min den héten 43 500 példányban.

 � Vállalkozói és méretes hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu � Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. Köz lés ese tén fenn tart juk a szer kesz tés jo gát!  � A meg je lent meg hí vók és 
hir de té sek tar tal má ért fe le lős sé get nem vál la lunk. � Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu � Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

cukkini 149 Ft/kg
burgonya 140 Ft/kg-tól 
fejes káposzta 120 Ft/cs.-tól    
tojás 23 Ft/db-tól    
hegyes erős paprika 40 Ft/db-tól
Kedvenc lángolt kolbász 
1270 Ft/kg-tól 
Kedvenc májas, 5500g 300 Ft-tól  
libazsír, 500 g 450 Ft-tól 
grillkolbász 1200 Ft/kg-tól 
fűszeres darált sertéshús 799 Ft/kg-tól 
száraztészták  300 Ft/kg-tól  

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

 www.ujpest.hu/piac

 (x)

Ünnepi nyitva tartás:

Augusztus 19., hétfő: 
6.00–14.00 óráig

Augusztus 20., kedd: zárva
Augusztus 24., szombat: 

6.00–14.00 óráig 
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zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el 
az Újpesti Babaköszöntő 

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

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

Farkas Gréta vagyok, 
2012. november 14-én 
születtem, 4110 grammal 
és 56 centiméterrel. Kö-
szönöm az ajándékcso-
magot az önkormányzat-
nak, és külön köszönöm 
Farkas nagymamámnak, 
Farkas Péternének, hogy 
megkaptam.

Puskás Medox Bence a 
nevem. 2012. október 31-
én születtem, 1770 gram-
mal és 40 centiméterrel, 
koraszülöttként láttam 
meg a napvilágot. Na-
gyon szépen köszönöm 
szüleimmel együtt Újpest 
Önkormányzatának a ba-
baköszöntő csomagot.
Puskásné Novák Éva és 
Puskás János

Megérkeztem! Nevem: 
Tóth Norbert. 2013. má-
jus 1-jén, 20 óra 37 perc-
kor születtem, 56 centi-
méterrel és 3350 gram-
mal. Köszönöm az aján-
dékcsomagot!

Hahóóó! Fotó! 

S

Tisztelt Újpesti Polgárok!
Újpest Önkormányzata az el-
szállítandó és ártalmatlanítan-
dó hulladékmennyiség csök-
kentésének elősegítésére, va-
lamint a zöldfelületek táp-
anyag-utánpótlásának biztosí-
tása érdekében a 2013-as év-
ben is folytatja a lakossági 
komposztálási mintaprogra-
mot.

Az önkormányzat a minta-
program során térítésmente-

sen bocsátja rendelkezésre a komposz-
táláshoz szükséges anyagokat, ingyenes 
tájékoztató és oktató előadásokat szer-
vez.

A mintaprogram keretében lakókö-
zösségek és egyéni érdeklődők jelentke-
zését várjuk 2013. szeptember 2-áig.

A mintaprogrammal kapcsolatos 
kérdéseikkel szíveskedjenek Földházi 
Júlia parkügyi ügyintézőt keresni (tel.: 
231-3101/144).

Részletes tájékoztató: www.ujpest.hu
 Újpest Önkormányzata

Folytatódik a komposztálási program

Babaszínház: Pepita
Az Újpesti Városnapok programjaként augusz-
tus 31-én, szombaton 11 órakor babaszínház-
ba várják a kicsiket és szüleiket. A közkedvelt 
Kabóca Színház a Pepita című előadással érke-
zik Újpestre, az Ifjúsági Házba. A programon 
előzetes, ingyenes regisztrációt követően lehet 
részt venni. Jegyek korlátozott számban kapha-
tók 2013. augusztus 21-től 27-ig! Személyes 
átvétel: az Újpest Márkaboltban (Ifjúsági Ház, 
István út 17–19.), illetve Káposztásmegyeren, a 
Közösségi Házban (Lóverseny tér 6.). A színház 
3 éves korig ajánlja az előadást.

INGYENES BEIRATKOZÁS
A Király utcai Szabó Ervin Könyvtár az Újpesti 
Városnapokon szombaton és vasárnap 10-től 
17 óráig ingyenes beiratkozási lehetőséggel és 
használt könyvek vásárával várja az érdeklődő-
ket a Szent István téren.

Elsőbbség a villamosnak
A BKK intézkedése nyomán elsőbbséget kap a 14-es villa-
mos a Szilágyi utca és a Töltés utca kereszteződésében. A 
helyszín geometriai kialakításához jobban illeszkedve, és a 
tömegközlekedés előnyben részesítésének érdekében au-
gusztus 15-től a Töltés utcai járműforgalom ad elsőbbsé-
get a 14-es villamosnak. Az új forgalmi rend bevezetésé-
vel a Szilágyi utcával párhuzamosan haladó villamos nem 
kényszerül elsőbbségadásra a kanyarodó mellékiránnyal 
szemben, ezáltal tisztább forgalmi szituáció fogadja az arra 
közlekedőket. Az intézkedéssel a naponta több mint hu-
szonötezer utast szállító 14-es villamos közlekedése gyor-
sabbá és kiszámíthatóbbá válik, a menetidő pedig átlago-
san húsz másodperccel csökken.  BKK/MOA

Már 14 144-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.
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