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EMLÉKEZÉS ’56 HŐSEIRE
Újpest Önkormányzata az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 58. év-
fordulója alkalmából koszorúzás-
sal egybekötött megemlékezést tart 
a hősök tiszteletére október 23-án 
este 6 órai kezdettel a Szent István 
téren, a városháza hátsó homlokza-
tánál lévő emléktáblánál.  16. oldal

ÖNKÉNTES VÁROSSZÉPÍTÉS
Hetedik alkalommal rendezték meg 
a 72 óra kompromisszum nélkül el-
nevezésű országos önkéntes ifjúsági 
akciót, amelynek során az egyházak 
kezdeményezése Újpesten a Főtáv 
projektjével kapcsolódott össze. A 
programot az önkormányzat is fel-
karolta. 7. oldal

OKTATÁS ÉS HELYTÖRTÉNET
A Tél utcában átadták az Újpes-
ti Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat felújított és funkcióiban kibő-
vített, a tanodának is otthont adó 
épületét. Ugyanitt megnyílt az Új-
pesti Cigány Helytörténeti Gyűjte-
mény, amely a múltnak állít emlé-
ket a jelenben.  9. oldal

ARANYOS BAJNOK
Kedden reggel landolt a most már 
háromszoros világbajnok Berki 
Krisztián repülőgépe a Liszt Ferenc 
repülőtéren. Az UTE olimpiai baj-
nok tornásza hibátlan gyakorlattal 
nyerte harmadik világbajnoki címét 
lólengésben a nanningi vb-n 
 13. oldal
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Olvasóink 

fi gyelmébe!

Az Újpesti Napló legközelebbi 

lapszáma október 30-án jelenik 

meg a képviselő-testület 

megalakulásáról is tudósítva.

Folytassa,
polgár-
mester!
Vasárnap a szavazók nagy fölénnyel 
ismét polgármesterré választották 
Wintermantel Zsoltot (Fidesz–KDNP). 
A polgármester erős testületet kapott: 
12 egyéni választókerületben győztek 
a Fidesz–UE képviselőjelöltjei. Interjú 
és választási eredmények:  3–5. oldal
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z izgalmas, kedves, a korosztályt pon-
tosan megszólító mesékben a gyerekek 
ráismerhetnek a szűkebb és tágabb ér-

telemben vett komfortzónájukra, Újpestre, vagy 
akár a saját családjukra, hiszen Ciróka Boróka és 
Málna mackó kalandjai nem egy képzeletbeli vi-
lágba kalauzolják a gyermekeket, hanem a saját 
városunkba, hogy lakóhelyük titkait, szépségeit 
játékosan, a gyermeki fantázia szárnyain ismer-
jék meg. A történetek nagyon pontosan dolgoz-

zák fel az ovisok problémáit a barátkozástól a fé-
lelmen keresztül a gondoskodásig, a harag, a sze-
retet, az aggódás, az összetartozás problémakö-
rét is körüljárva.

A gyerekek lételeme a mese, de a törté-
netmondás a felnőttek játéka is. Így öröklő-
dött közös történetünk családunkban, közös-
ségünkben nemzedékről nemzedékre a régi 
időktől napjainkig, erősítve bennünk az ösz-
szetartozás érzését, olvasható a kötet elősza-
vában. 

A Ciróka Boróka kedves történetei és a Szász 
Regina grafi kái által életre kelő szereplők meg-
hitt pillanatokat szerezhetnek majd kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 

 T. E.

Újpesti felnőttek meséi újpesti gyerekeknek
Ciróka Boróka meséi Újpestről címmel mesekönyvet jelentetett meg 
Újpest Önkormányzata a városban élő óvodások számára.

Folytatódnak 
a járdafelújítások
A kellemes októberi nyár a felújításoknak is ked-
vez. Az Újpest Önkormányzata által indított jár-
dafelújítások egész hónapban folytatódnak. Ezen 
a héten elkezdődtek a munkálatok a Kosár utcá-
ban. A régi, elhasználódott kockaköveket új, tér-
kő burkolatra cserélik. Nagy István, a körzet ön-
kormányzati képviselője szerint a rekonstrukció 
jelentősen megkönnyíti majd az utcában járók 
mindennapjait, hiszen jóval biztonságosabb és 
kényelmesebb lesz a közlekedés.

Hamarosan átadják az új járdát és bicikliutat 
A Szilas patak környezete az elmúlt pár évben jelentősen átala-
kult. A sípálya, a Családi park, a hamarosan megépülő BMX pá-
lya, a közelben felépült Halassy uszoda családoknak, fi atalok-
nak, időseknek nyújt kikapcsolódási lehetőséget. Az újpestiek 
közül egyre többen látogatnak el ide, és nem mindegy, hogy ezt 
milyen körülmények között teszik meg.

– A patakon átvezető híd eddig is összekötötte az Ugró Gyu-
la sort Káposztásmegyerrel, de a poros, saras földutat csak a 
legelszántabbak használták – mondta dr. Dabous Fayez önkor-
mányzati képviselő. A mostani építkezés során új kerékpáros 
út, és gyalogjárda épül, az eddig hiányzó közvilágítás kiépítésével pedig az esti órákban is használhatóvá válik 
az két városrészt összekötő út. Gépkocsival továbbra sem lehet majd ide behajtani. Az Óceán-árok úti keresz-
teződésnél akadálymentes lesz a csomópont, a sípálya mellett pedig parkoló épül, amit bárki használhat, aki 
szeretne egy kicsit körbenézni a Szilas-patak mentén.

EGY KÉP 
– EGY MONDAT

A napokban kezdődik a Ró-
zsa és Nyár utca menti, déli 
lakótelepi terület (Rózsavi-
rág tér) felújítása. Az épít-
kezés során olyan közössé-
gi hely alakul ki, amely a vá-
rosrész központjává emeli 
majd a teret.

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

ÚJ JÁRDA KÉSZÜL A SÖRÉTGYÁR 
UTCÁBAN, VALAMIT AZ ERDŐSOR- 
ÉS A BAROSS UTCA SARKÁN
A lakók kérésének eleget téve rövi-
desen elkészül az Erdősor- és a Baross 
utca sarkán található járda és meg-
kezdődött a felújítás a Sörétgyár ut-
cában is. 

A
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Wintermantel Zsoltot 
újraválasztották Újpesten

Az első szó 
a köszöneté 
– mondja a polgármester

Vasárnap nagy fölénnyel újraválasztot-
ták Wintermantel Zsoltot Újpesten, aki 
a szavazatok 52,49 százalékát kapta. A 
város ismét kitett magáért, a részvé-
tel a budapesti átlaghoz képest magas 
volt. A Fidesz – Magyar Polgári Szövet-
ség és a KDNP jelöltje a 34 815 érvényes 
szavazatból 18 276 szavazatot kapott, 
a további voksokon még öt polgár-
mesterjelölt osztozott. Wintermantel 
Zsolt erős testületet kapott: a 14 egyé-
ni választókerületben 12 helyen győ-
zött a Fidesz–Újpestért Egyesület kép-
viselőjelöltje. A választást követően 
Wintermantel Zsolt megválasztott pol-
gármestert, a Fővárosi Közgyűlés tagját 
kértük interjúra.

– Miként fogadta a választási eredményt?
– Örömmel és megnyugvással. Az első szó a kö-

szöneté kell hogy legyen. Köszönöm mindazoknak, 
akik elmentek szavazni, az elmúlt négy év eredmé-
nyeinek ismeretei alapján döntöttek Újpest további 
sorsáról, és személyemre, illetve az engem támoga-
tó képviselőjelöltekre voksoltak. Régi igazság ugyan-
is, hogy egy polgármester csak akkor tud dolgozni, 
ha a csapata is megvan hozzá. Az újpestiek megad-
ták nekem ismét ezt a lehetőséget, köszönöm nekik. 
A sajtó nyilvánossága előtt szeretném megköszönni 
a számtalan segítőnek, a választás napján a szavazó-
körökben dolgozóknak egyaránt a helytállást.

– Minek tulajdonítja az abszolút többséget? 
– Azt gondolom, az eltelt négy évben nagyon 

szoros kapcsolatban voltunk az újpestiekkel, fo-
lyamatosan kikértük és meg is fogadtuk a vélemé-
nyüket, munkánk „nyitott könyv” volt. Azt hiszem, 
elég, ha az Újpesti Párbeszéd véleményei-
re utalok, de emellett a képviselők vá-
lasztókerületük jó ismerői is, szinte 
napi kapcsolatban állnak válasz-
tóikkal. Úgy gondolom, hogy az 
elmúlt négy évben Újpesten 
sok minden történt, jó irány-
ba mentek a dolgaink. Az itt 
élők akaratából megújítot-
tuk a szakrendelőt, megépült 
a Halassy-uszoda, a négy évsza-
kos sípálya, a Tarzan Park, a Szilas 
Park, megkezdődött a több évtizede 
épült lakótelepek zöld területeinek megújí-
tása. Újpest adósság nélkül, eredményesen gazdál-
kodik, éppen ezért tudtunk hozzáfogni a felnőtt- és 
gyermek-háziorvosi rendelők felújításához, a jár-
dák megújításához, illetve a Külső Szilágyi út és a 
Megyeri út találkozásánál kialakítandó közlekedé-
si csomópont terveihez. Hamarosan épül az új piac-
csarnok is, és halad a Görgey út felújítása. A stabil 
gazdálkodás több európai uniós fejlesztést is lehe-
tővé tett, példaként a Bőrfestő Óvoda és a Homok-
tövis Bölcsőde kibővítését és felújítását említem 
most. Úgy tartom, Újpest erős és összetartó közös-
ség, szabadtéri rendezvényeink is ezt célozzák, egy-
ben jómagam vagy helyetteseim ilyenkor is meg-
szólíthatóak vagyunk. Sokat dolgoztunk, és még 
több tervünk van, amelyeknek a megvalósításá-
hoz a most megerősített bizalom nyomán neki 
is látunk. 

– Miként értékeli a kampányt? 
– Ilyen elsöprő győzelem után nincs 

politikus, aki hibát találna a kampány-
ban. Mi az önkormányzat elmúlt négy-
évi munkáját, eredményeit felmutatva 
kértük a választók bizalmát a megkez-
dett munka folytatására. Tudatosan tö-
rekedtünk arra, hogy pozitív kampányt 
folytassunk. Erre az eredményeink fel-
jogosítottak bennünket, és közeli jövő-
képünk is van, amelyet bemutattunk. 

Választási ígéreteink vállalhatóak. Tartózkodtunk 
attól, hogy valós vagy vélt politikai ellenfeleinkkel 
foglalkozzunk, lejárassuk, kedvezőtlen színben tün-
tessük fel őket, miközben mi jócskán kaptunk hide-
get-meleget a kampány ideje alatt. 

– Az elmúlt ciklus alpolgármesterei és képvise-
lői mind-mind bizalmat kaptak az egyéni válasz-
tókerületekben a választás során. Minek tulajdo-
nítja ezt? 

– Sok munka és számos eredmény van a képvi-
selőjelöltek sikere mögött. Többségük évtizedek, 
illetve sok év közéleti munkájával, annak eredmé-
nyeivel vállalta a személyes megmérettetést. A vá-
lasztók pedig a szavazataikkal méltányolták az 
eredményeket. Így stabil többséggel folytatódhat 
a képviselő-testületi munka, a húsztagú testület-
ben tizenhárom képviselő mindenképpen a pol-
gármester támasza.

– Melyek a közeli jövő feladatai?
– Újpesten jogerőssé váltak a vá-
lasztási eredmények, nincs aka-

dály a képviselő-testület alaku-
ló ülése előtt. Terveink szerint 
erre a jövő hét elején sor ke-
rül, a választási bizottság el-
nöke kiosztja a mandátumo-
kat, a testület tagjai esküt 

tesznek, és javaslatot teszek a 
munkámat segítő alpolgármes-

terek személyére. Kialakul a bizott-
sági struktúra. Folytatódhat az érdemi 

munka, amit az újpestiek tapasztalni fog-
nak, hiszen épül a körforgalom a Nádor utcánál, foly-
tatódik a Görgey út felújítása, telepítjük a térfi gyelő 
kamerákat, folytatódnak a járdafelújítások. Megkez-
dődik a jövő évi költségvetés háttérmunkája, a főbb 
prioritások megfogalmazása. S ne tagadjuk, év vé-
géhez közeledve már az Újpesti Karácsonyi Vásár és 
számtalan program megszervezésére is gondolnunk 
kell a Találkozzunk többször! jegyében.  B. K.

„Az itt élők akaratából 
megújítottuk a szakrendelőt, 
megépült a Halassy-uszoda, 
a négy évszakos sípálya, a 
Tarzan Park, a Szilas Park, 

megkezdődött a több 
évtizede épült lakótelepek 

zöld területeinek 
megújítása.

Szavazás, családi körben



Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Helyi

 Választási Bizottság
TÁJÉKOZTATÁSA

2014. október 12-én 
tartott választásról

Budapest IV. kerület Újpesten 
polgármesterként Wintermantel 
Zsolt a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség és a Kereszténydemok-
rata Néppárt jelölő szervezetek 
jelöltje szerzett mandátumot.

A 2014. évi újpesti polgármester-választás eredménye:

Egyéni választókerületek

V á l a s z t á s  2 0 1 44

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekez-
dése alapján polgármester, főpolgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. DR. TRIPPON NORBERT 255 Magyar Szocialista Párt 1 183

2. Kámány Péter 240 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 953

3. Latinovits Ödön Géza 273 Lehet Más a Politika 193

4. Széles Sándor 296 Magyar Liberális Párt 27

5. Czigler László József 264 Jobbik Magyarországért Mozgalom 205

6. Szalma Botond 287 Független 166

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Tóth Zoltán 136 Jobbik Magyarországért Mozgalom 246

2. Nyári Zsolt László 144 Lehet Más a Politika 193

3. HORVÁTH IMRE 128 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 1 056

4. Körmendi István 152 Magyar Liberális Párt 31

5. Jánszkiné Ulman Mária Terézia 110 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 902

6. Kaposi András Dezső 161 Független 96

7. Fuglovics-Hedvicsek Sándor 170 Független 95

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tör-
vény 14. § alapján az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb ér-
vényes szavazatot kapta.

Budapest IV. kerület Újpest 1. számú Egyéni Választókerületében DR. TRIPPON 
NORBERT a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet jelöltje szerzett egyéni választókerü-
leti képviselői mandátumot.

Budapest IV. kerület Újpest 2. számú Egyéni Választókerületében HORVÁTH IMRE, a 
Magyar Szocialista Párt – Demokratikus Koalíció – Együtt – a Korszakváltók Pártja – Pár-
beszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek jelöltje szerzett egyéni választókerületi 
képviselői mandátumot.

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Koller Sándor 171 Független 113

2. Kanász-Nagy Máté 153 Lehet Más a Politika 137

3. Papp Attila 137 Jobbik Magyarországért Mozgalom 220

4. Dóczy Gábor 162 Független 0

5. PATAKI GÁBOR 110 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 844

6. Boruzs András Kálmán 145 Magyar Liberális Párt 96

7. Altfatter Adalbert 129 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 750

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Sillye Gergely 168 Független 121

2. Kiss Alexandra 141 Lehet Más a Politika 195

3. Paulovics Ferenc 133 Jobbik Magyarországért Mozgalom 194

4. Micsonai Antal József 125 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 800

5. Zachár Péter 159 Magyar Liberális Párt 32

6. DR. SZABÓ BÉLA 110 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 1 208

Budapest IV. kerület Újpest 3. számú Egyéni Választókerületében PATAKI GÁBOR, a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szervezetek jelöltje szerzett 
egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

Budapest IV. kerület Újpest 4. számú Egyéni Választókerületében DR. SZABÓ BÉLA, a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szervezetek jelöltje szerzett 
egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

A Bizottság megállapította, hogy a választás eredményes volt.

A Helyi Választási Bizottság a beérkezett szavazóköri jegyzőkönyvek összesítése alapján Budapest Főváros 
IV kerület Újpesten az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a polgármester 
választás eredményéről jegyzőkönyvet állított ki, az ellenőrzött szavazóköri jegyzőkönyvek alapján. A Bi-
zottság a választás eredményének megállapítása során fi gyelembe vette a következőket:

a) a választók nyilvántartása
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma (A): 81 289 

b) szavazóként megjelentek
A szavazóként megjelent választópolgárok száma (B): 35 113

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Szalma Botond Gyula 157 Független 798

2. Pajor Tibor 135 Jobbik Magyarországért Mozgalom 1 876

3. Perneczky László 141 Lehet Más a Politika 1 077

4. WINTERMANTEL ZSOLT 111 FIDESZ – MPSZ – Újpestért Egyesület 18 276

5. Dr. Trippon Norbert 129 Magyar Szocialista Párt 12 457

6. Boruzs András Kálmán 160 Magyar Liberális Párt 331



Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  n o v e m b e r  2 1 . 5 V á l a s z t á s  2 0 1 4Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I I .  É V F O L Y A M ,  3 7 .  S Z Á M ,  2 0 1 4 .  o k t ó b e r  1 6 .

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

33. Gál Györgyné 139 Jobbik Magyarországért Mozgalom 216

34. Maholányi Zsolt Sándor 147 Lehet Más a Politika 156

35. Kriss Béla 155 Magyar Liberális Párt 35

36. DR. DABOUS FAYEZ 110 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 1 344

37. Bedő Katalin 121 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 1 001

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Fehér Ádám János 160 Magyar Liberális Párt 19

2. Menhard Tamás 135 Jobbik Magyarországért Mozgalom 179

3. Jobbágy Tamás Gábor 151 Modern Magyarország Mozgalom Párt 41

4. Szabó Józsefné 127 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 592

5. BARTÓK BÉLA 110 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 980

6. Bagi Krisztián 143 Lehet Más a Politika 130

Budapest IV. kerület Újpest 5. számú Egyéni Választókerületében DR. DABOUS FAYEZ, a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szervezetek jelöltje szerzett 
egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

Budapest IV. kerület Újpest 7. számú Egyéni Választókerületében BARTÓK BÉLA, a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szervezetek jelöltje szerzett 
egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Faragó András 132 Független 258

2. Fábry József 176 Magyar Liberális Párt 38

3. NAGY ISTVÁN 110 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 1 313

4. Kis Dóra 167 Lehet Más a Politika 176

5. Pajor Tibor 124 Jobbik Magyarországért Mozgalom 253

6. Farkas László 140 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 792

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Rádi Attila 110 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 1 021

2. Szécsi Péter Pál 120 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 735

3. Szabára László József 163 Független 79

4. Varró Szilvia 154 Magyar Liberális Párt 25

5. Siklósi Bernadett 146 Lehet Más a Politika 147

6. Gál György 138 Jobbik Magyarországért Mozgalom 160

Budapest IV. kerület Újpest 6. számú Egyéni Választókerületében NAGY ISTVÁN, a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szervezetek jelöltje szerzett 
egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

Budapest IV. kerület Újpest 8. számú Egyéni Választókerületében RÁDI ATTILA, a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szervezetek jelöltje szerzett 
egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Szilasi Nicolette 157 Magyar Liberális Párt 30

2. Vajda Gergely 123 Jobbik Magyarországért Mozgalom 232

3. DR. MOLNÁR SZABOLCS 
FARKAS

110 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 1 230

4. Légrádiné Nagy Klára 
Valéria

131 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 907

5. Kecskeméthy Ildikó 149 Lehet Más a Politika 167

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Dr. Kaszper Gábor 156 Magyar Liberális Párt 32

2. Gonda Pál János 130 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 767

3. Petényi István 122 Jobbik Magyarországért Mozgalom 222

4. RENGE ZSOLT 111 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 1 019

5. Tóth Judit 148 Lehet Más a Politika 168

Budapest IV. kerület Újpest 9. számú Egyéni Választókerületében DR. MOLNÁR 
SZABOLCS FARKAS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szer-
vezetek jelöltje szerzett egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

Budapest IV. kerület Újpest 11. számú Egyéni Választókerületében NÉMETH EDIT ÉVA, a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szervezetek jelöltje szerzett 
egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

Budapest IV. kerület Újpest 13. számú Egyéni Választókerületében RENGE ZSOLT, a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szervezetek jelöltje szerzett 
egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Légrádi Péter 129 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 930

2. Molnár Enikő 137 Jobbik Magyarországért Mozgalom 242

3. Kóczán Károly György 153 Magyar Liberális Párt 27

4. Bakosi Anna Mária 145 Lehet Más a Politika 162

5. OZSVÁTH KÁLMÁN 
GYULA

111 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 1 245

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Kecskeméthy László 141 Lehet Más a Politika 138

2. Kocsis Sándor 168 Magyar Liberális Párt 23

3. NÉMETH EDIT ÉVA 111 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 1 073

4. Farkas István 125 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 917

5. Kovács Attila Géza 133 Jobbik Magyarországért Mozgalom 189

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Arányi Erzsébet 134 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 856

2. Kisné Szivcsovics Nikolett Éva 142 Lehet Más a Politika 137

3. Kiss Gábor 126 Jobbik Magyarországért Mozgalom 229

4. JÓKAY ATTILA 111 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 1 090

5. Kemény Csilla 150 Magyar Liberális Párt 28

Név Azonosító Jelölő szervezet/ Jelölő szervezetek
Érvényes 
szavazok

1. Vajda László Tibor 152 Magyar Liberális Párt 21

2. Perneczky László 144 Lehet Más a Politika 114

3. Kiss András 161 Független 57

4. Illyés Zoltán 128 Jobbik Magyarországért Mozgalom 221

5. HLADONY SÁNDOR GYULA 111 FIDESZ-MPSZ – Újpestért Egyesület 1 145

6. Szecsődi Tamás 136 MSZP–DK–EGYÜTT-PM 751

Budapest IV. kerület Újpest 10. számú Egyéni Választókerületében OZSVÁTH KÁLMÁN 
GYULA, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szervezetek je-
löltje szerzett egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

Budapest IV. kerület Újpest 12. számú Egyéni Választókerületében JÓKAY ATTILA, a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szervezetek jelöltje szerzett 
egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

Budapest IV. kerület Újpest 14. számú Egyéni Választókerületében HLADONY SÁNDOR 
GYULA, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Újpestért Egyesület jelölő szervezetek jelölt-
je szerzett egyéni választókerületi képviselői mandátumot.

Budapest, 2014. október 14.
KISSNÉ BODA GYÖRGYI
HVB elnöke



Mi kell az agy jó működéséhez? A tanu-
láshoz szükséges tápanyagokat változa-
tosan tudjuk biztosítani a gyerekeinknek 
az uzsonnacsomagokban. Legpraktiku-
sabb módja, hogy különféle krémeket al-
kalmazzunk a teljes kiőrlésű pékáruhoz.

Mire van szüksége egy diáknak, hogy az 
iskolában eredményesen tanuljon? Energia, 
laktató szénhidrátok, fehérjék, vitaminok, 
ásványi anyagok, zsírsavak. A teljes kiőrlé-
sű pékáruk biztosítják a laktató értéket, a 
krémekkel pedig kiegészítjük a többi fontos 
tápanyaggal. 

Az alapkrém: zabpehelyliszt, búzacsíra, 
búzakorpa, lenmagpe-
hely, zabkorpa, hide-
gen sajtolt olaj (nap-
raforgó, olíva, szőlő-
mag, repce, tökmag, 

szója), magliszt (szezám, tökmag, geszte-
nye, mandula, napraforgó, lenmag), víz és 
fűszerek ( zöldpetrezselyem, oregánó, ba-
zsalikom, kapor, zellerzöld, tárkony, lestyán, 
őrölt babérlevél, kurkuma, szerecsendió, 
gyömbér, koriander, kömény, kakukkfű, 
majoránna, bors, fűszerpaprika stb.).

Az alapkrémhez adjuk a jellegzetes ízt 
adó zöldséget, sajtot, túrót, tojást, felvágot-
tat. A zöldségekből lehet a legváltozatosab-

ban készíteni a krémeket, és ezek nem rom-
lanak meg, mert nem tartalmaznak húst, 
tejterméket, tojást. 

Zöldségkrémek: olíva, mustár, torma, 
paradicsom, cukkini, padlizsán, burgo-
nya, sárgarépa, cékla, sütőtök, lencse, csi-
cseriborsó, szójatofu, sárgaborsó, zeller, 
karalábé, kukorica. A zöldségeket vegyít-
hetjük is, ahogy a gyerek szereti, és a fűsze-
rezést is ízlésüknek megfelelően alkalmaz-
zuk. Nyersen, illetve megfőzve, sütve hasz-
nálhatjuk a zöldségeket.

Az alapkrémhez adhatunk kapros 
túrót, körözöttet, majoránnás to-
jást, szerecsendiós sajtot, koriande-

res felvágottat, amit felaprítottunk.
A szendvicsekbe tehetünk zöldpapri-

kát, uborkát, retket.
 LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

Uzsonnakrém suliba, otthonra

Egész Budapestet 
képviselték
A Károlyi Sándor Kórház ápolónői képviselték 
Budapestet az Országos Ápolónőversenyen ok-
tóberben. Dr. Hollósi Antal, a kórház orvos igaz-
gatója szerint a négy ápolónő teljesítménye azért 
is kiemelkedő, mert a nagyobb kórházakhoz ké-
pest nehezebb körülmények között készültek és 
készülnek, ráadásul munka mellett.

Keresztesi Etelka, Vacsi Ágnes, Sevella-Tóth Emőke, 
Mezriczky Anita, a Károlyi Sándor Kórház négy ápo-
lónője képviseli Budapestet az országos vetélkedőn. 
Felkészítőjük, Siposné Tomkovics Ágnes azt mondja, 
nem volt egyszerű dolguk például az elméleti kér-
déseknél, amelyeknél nem csupán a tudás, hanem a 
gyors reakció is számított.

– A feladatban az a lényeg és egyben a nehéz-
ség is, hogy nemcsak gyorsan kell reagálni, de a ha-
mis, azaz rossz választ kell rávágni a kérdésre, rá-
adásul időre. Nem könnyű, főleg egészségügyi kér-
désekben, egy szakembernek. Hiszen itt már rutin-
ból jönne a jó válasz – mondja.

Az országos döntőben komoly gyakorlati felada-
tokra is számítani lehet. Ezek között biztosan sze-
repel majd az újraélesztés, de olyan mindennapos 
gyakorlatból is számot kell adniuk az ápolóknak, 
mint például a betegágy körüli teendők. A Kórház a 

város szélén nevet viselő újpesti csapat mindeneset-
re felkészülten vág neki a megmérettetésnek.

Dr. Hollósi Antal, a Károlyi-kórház orvos igazgató-
ja szerint dolgozóik nem mindennapi teljesítményt 
nyújtottak. Az eddigi kiváló eredményeket több 
hónapos munka melletti felkészülés előzte meg. 

– A kórházak között megrendezett szakmai ve-
télkedő tulajdonképpen a diákolimpiák rendszere 
szerint zajlik. Először helyi/térségi, utána fővárosi/
megyei szinten folytatódik, végül pedig a legjob-
bak kerülnek be az országos döntőbe – magyaráz-
za dr. Hollósi Antal. – A kórház kiválasztotta a leg-
felkészültebbnek tartott dolgozóit, akik először az 
észak-pesti területi, majd a fővárosi versenyt is meg-
nyerték. Így jutottak az országos döntőbe. A kór-
ház mérete, osztályai, akkreditációja, az egyes osz-
tályok minősítése egyaránt meghatározó tényezők, 
de természetesen nagyon sok múlik a gyakorlaton 
és a felkészítőkön is – emeli ki az orvos igazgató. – 
A kórház háromszáz szakdolgozója közül harminc-
nak van felsőfokú végzettsége. Tíz-tizenkét diplo-
más ápoló dolgozik a Károlyiban, nagyobbik részük 

nem vezető beosztásban, hanem a betegágyak mel-
lett tevékenykedik.

A megmérettetés azért is fontos, mert szakmai 
fórum előtt zajlik, saját maguk, azaz az egészség-
ügyben dolgozók előtt adnak számot tudásukról. 
Hollósi doktor szerint dicsőség a kórháznak is, hi-
szen javítja a megítélést. Ezt mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy az Újpesti Közéleti Televízió augusz-
tusban forgatott helyszíni riportjából is kiderült, a 
megkérdezett betegek mind az orvosi, mind pedig 
az ápolói munkával elégedettek, jó kezekben érzik 
magukat.  M. ORBÁN ANDRÁS

Lapzártakor érkezett: a Kórház a város szélén 
csapata tizenkilenc induló team közül a hete-
dik helyen végzett az országos versenyben a 
fővárosi ápolókat képviselve. A verseny során 
összesen kétszáz pontot lehetett összegyűjteni. 
A Károlyi-csapata és a győztes között mindösz-
sze tíz pont volt a különbség, ami azért is fi gye-
lemre méltó, mert országos intézmények ápo-
lógárdáival vetélkedtek.  
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Keresztesi Etelka, Vacsi Ágnes, Sevella-Tóth Emőke és Mezriczky Anita – a négytagú csapat



z október 11-iki, Elem ut-
cai sajtótájékoztatón először 
a szervező egyházak egy-egy 

képviselője világított rá arra, hogy az 
egyház nem csupán úgy létezik, aho-
gyan látszik vagy a köztudatban él. 
Tarr Zoltán, a Magyarországi Refor-
mátus Egyház zsinati főtanácsosa, dr. 
Csépányi Gábor, a városmajori plé-
bánia káplánja Solymár Péter újpesti 

evangélikus lelkész társaságában nem 
csak vallási értelemben vett egységről, 
közös célról, közösségépítésről szólt.

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma Szociális, Család- 
és Ifjúságügyért Felelős Államtitkára 
bibliai példával azt szemléltette, hogy 
a közösségért végzett munka  erőseb-
bé tesz. Nem utolsó sorban a város-
rész is megszépül.

Schanda Tamás ifjúságpolitikáért fe-
lelős helyettes államtitkár azt mondta, 
az önkéntességet gyakran az eredmé-
nyek felől közelítjük meg, de vajon mit 
jelenthet az egyén számára? Szerinte, 
aki ilyen feladatot vállal, annak át kell 
lépnie saját határait, kilép a komfort-
zónájából.

Wintermantel Zsolt hozzátette: va-
lódi átalakulás lesz az Elem utcában a 

távhővezeték, amire Újpest egyik régi 
térképét festik. Újpest dísze lesz. 

A Főtáv egy hónapon keresztül ke-
reste azt a legkreatívabb városszínesí-
tő ötletet, amely alapján megújulhat az 
Elem utcában található, föld fölött futó 
távhővezeték. Lehoczki Zsuzsa „Térkép” 
című nyertes, megfestésre kerülő pá-
lyaművét zsűri választotta ki, amelynek 
Wintermantel Zsolt is tagja volt. M. O. A

Három nap önkéntesség
Október 9–12. között hetedik alkalommal rendezték meg a 72 óra kompromisszum 
nélkül elnevezésű országos önkéntes ifjúsági akciót. A katolikus, a református és az 
evangélikus egyház közös kezdeményezése Újpesten a Főtáv projektjével kapcsoló-
dott össze, amely az Elem utcai távhővezeték megújítására irányul. Újpesten az önkén-
tes munka keretében nem csupán a távhővezeték szépül meg, hanem két oktatási in-
tézmény, valamint a távvezeték „elválasztó”kerítése is. Az akció az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és Újpest város összefogása révén jöhetett létre.

A

Budapest Márka

Újabb újpesti díjazott
A Fővárosi Önkormányzat október 9-én adta át a Budapest Márka elisme-
rő oklevelet dr. Kazi Károlynak, az újpesti BHE-Bonn Hungary Elektroni-
kai Kft. ügyvezető igazgatójának.

A Budapest Márka elismerést Budapest Főváros Közgyűlése 2013-ban ala-
pította azzal a céllal, hogy olyan kiemelkedő tevékenységeket is díjazhasson, 
amelyeknek az elismerésére eddig nem volt lehetőség, ugyanakkor a város éle-
tében és fejlődésében meghatározó szerepet játszanak.

A BHE-Bonn Hungary Elektronikai Kft. „az EDR-hálózat 4-es metró ellátott-
ságát biztosító optikai jelismétlő rendszer minősége elismeréséül” részesült a 
Budapest Márka címben. Az elismerést dr. Szentes Tamás főpolgármester-he-
lyettes adta át az V. kerületi városházán.

MI AZ A 72 ÓRA?
A katolikus, a református és az 
evangélikus egyház közös kez-
deményezése során szerte az or-
szágban önkéntes fi atalok ez-
rei végeztek 72 órán át közhasz-
nú feladatot szociális, fejlesztő 
és ökológiai projektek keretében. 
Az akció célja, hogy a fi atalok – 
elsősorban a középiskolás és az 
egyetemista korosztály – szánjon 
egy hétvégét arra, hogy segítsen 
ott, ahol tud, és felhívja a társa-
dalom fi gyelmét a fi atalok erejé-
re, elkötelezettségére, lelkesedé-
sére, segítőkészségére.

Látva az önkéntesek összefo-
gását, és jóra való törekvését, be-
kapcsolódott az akció szervezé-
sébe a BVK Holding Budapesti 
Városüzemeltetési Központ Zrt., 
a Fővárosi Közterület-fenntar-
tó Zrt., és a FŐKERT Nonprofi t 
Zrt, valamint anyagi támogatást 
nyújt Budapest Főváros Önkor-
mányzata, a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap, és az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Család- és 
Ifjúságügyért Felelős Államtitkár-
sága. 
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Munkában 
az önkéntesek

Dr. Szentes Tamás adta át a Budapest Márka elismerést dr. Kazi Károlynak



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

áposztásmegyeren az erdőt szegélyezve ve-
zet ki a városból a Farkaserdő utca, amely 
az utcabokor-névadással elnevezett, a ter-

mészethez való viszonyról árulkodó három közterü-
let egyike.  A Homoktövis utca, az Óceánárok utca 
és a legfi atalabb városrészben, Káposztásmegyeren 
található kiserdőhöz kapcsolódó Farkaserdő utca 
jól ismert mindenki előtt. 

– Az utca a mellette elterülő Farkas-erdőről kap-
ta a nevét. Arról, hogy az erdőt miért keresztelték 
Farkasra, sajnos nem találtam adatokat. Az biztos, 
hogy az 1950-es évekig mindig Megyeri-erdő né-
ven szerepelt a térképeken – mondja Lőrincz Ró-
bert helytörténész, könyvtáros, az utca lakója. – Ha 
minden igaz, a Farkaserdő elnevezés az 1957-es Új-
pest-Rákospalota városrendezési alaptérképen jele-
nik meg először. Az utcát a nyolcvanas évek köze-

pén, a káposztásmegyeri lakótelep építésekor alakí-
tották ki, ám földútként már az 1800-as évek végé-
től létezett, a Fóti úti Károlyi-majorból Alag felé tar-
tók használták – tudjuk meg.

Annamária, a pár hónapos kislányát babakocsi-
ban levegőztető anyuka sincs nehéz helyzetben, 
amikor az utca névadójáról kérdezzük.

– Természetesen az erdő volt a névadó. Az is tény, 
hogy mindenki idetalál, bárhonnan érkezik is. Az 
erdő frissíti a levegőt, és kellemes kikapcsolódást is 
nyújt. Korábban indultam a futófesztiválokon, min-
dig élveztem az erdei szakaszt. Manapság már tor-
naeszközök is várnak bennünket, sőt újjávarázsolt 
tanösvény is – fűzi hozzá.

Találkoztunk egy nyugdíjas pedagógus házaspár-
ral is, ők vidékiek, és rendszeresen az unokáknál töl-
tenek néhány napot.

– Nekem feltűnt, hogy az utca nevét olykor kötő-
jellel írva is látom. Ami arra utal, hogy személynév-
ből eredeztethető a névadás. S hallottam is olyan 
magyarázatot, hogy a Károlyi-uradalom intézője 
volt Farkas úr, akiről az utcát elnevezték – mond-
ja  az Újpestről „elszármazott” István bácsi. B. K.

Idézzük az Újpesti utcanévlexikont: Farkaserdő 
utca (Káposztásmegyer 1984). Az Óceánárok 
utcától a Homoktövis utca 1.-ig. Az elnevezés 
a szomszédos erdő nevére utal.

Utcáról utcára 

Az erdő mentén
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Pamutosok, 
ha találkoznak
Szeptember 20-án tizedik alkalom-
mal rendezte meg hagyományos 
Családi Napját az újpesti bejegy-
zésű Magyar Pamutipari Horgász-
egyesület a veresegyházi Pamut-ta-
von. Az idei találkozó különleges-
sége volt, hogy megalakult a Pa-
mut-tó Baráti Kör.

A Családi Nap célja nemcsak a hor-
gászok és családtagjaik szórakozá-
sa, kikapcsolódása volt, hanem az is, 
hogy összehozzák az egykori újpesti 
pamutipari dolgozókat, és nem utol-
sósorban erősítsék kapcsolatukat a 
veresegyháziakkal. A rendezvényre 
Pásztor Béla, Veresegyház polgármes-
tere is kilátogatott, aki idén tölti be 
hivatali idejének 50. évét. 

– Régi kapcsolat a miénk az újpes-
tiekkel. A nyolcvanas évek elején ol-
vastam egy cikket egy napilapban, 
hogy a horgászegyesület helyet keres 
egy tó létesítésére. Mi örömmel fo-
gadtuk őket, hiszen így rendbe tet-
ték a korábban gazdátlan területet, és 

folyamatosan karban is 
tartják, nagyon sok tár-
sadalmi munkában vesz-
nek részt. Veresegyházról 
sokan jártak dolgozni újpesti 
üzemekbe, az újpestiek meg idejár-
tak pihenni, úgyhogy igazi emberi-ba-
ráti kapcsolat alakult ki köztünk.

Hogy mennyire találták meg a kö-
zös hangot az újpestiek és a veres-
egyháziak, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a Családi Napon meg-
alakították a Pamut-tó Baráti Kört, 
amelynek elnökévé Fülöpné Szerényi 
Herminát választották.

– A baráti kör úgy jött létre, hogy 
előbb az itt lakók civil társulásai kü-
lönböző önkéntes környezetszépíté-
si programokat szerveztek. Virágokat 

ültettünk, összeszedtük 
a gallyakat, csinosítgat-
tuk a tó környékét. Ehhez 

nagy segítséget kaptunk 
az elmúlt három-négy évben 

a horgászegyesülettől és az önkor-
mányzattól. Szerettük volna, ha a köz-
tünk lévő kapcsolat valamilyen hivata-
los formában is megnyilvánul. Közös 
célunk, hogy a tópartot csodálatos ki-
rándulóhellyé tegyük, ahol az emberek 
nyugalmát semmi sem zavarja.

Kiss Gusztáv, a Magyar Pamutipari 
Horgászegyesület elnöke örömmel fo-
gadta a helyiek közeledését.

– Évek óta segítenek az itteni lako-
sok az út és a tó közötti terület rend-
ben tartásában. Segítettek megtisz-
títani a korábbi susnyás területet, si-

került padokat is kihelyezni. Cse-
rébe mi felajánljuk nekik különbö-
ző rendezvények megtartására a ta-
nyaházunkat, amelyben nyaranta 
a gyermekhorgásztábor résztvevő-
it szállásoljuk el. Ennek felújításához 
Újpest Önkormányzatától is anyagi 
segítséget kaptunk. A családi napon 
egyébként minden évben megrendez-
zük az apa-fi a horgászversenyt, és fő-
zőversenyt is tartunk. Remek alkalom 
ez arra, hogy mi, egykori pamutipa-
ri dolgozók találkozzunk, felelevenít-
sük a szép emlékeket. Négy éve nyúj-
tottunk be egy pályázatot Újpest Ön-
kormányzatához, hogy húsz év után 
szeretnénk összehozni a régi „pamu-
tosokat”, és ehhez támogatást kap-
tunk. Sokan eljöttek akkor a családi 
napra, és azóta is rendszeresen érke-
zik harminc-negyven vendég. Egyéb-
ként minden horgásztársamnak csak 
ajánlani tudom a tavunkat. Könnyű 
megközelíteni, hisz itt áll meg tőlünk 
pár méterre a vonat. Fogni van mit, 
rendszeresen telepítünk pontyot, csu-
kát, és bőségesen van a tóban keszeg 
és kárász is. A környezet szép, szere-
tettel várjuk a sporttársakat! 

 PRÓFUSZ JÓZSEF

Megyeri-erdő volt az elnevezése az 1950-es évekig – mondja Lőrincz Róbert

Pamutosok az idei találkozón     
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A Tél utcában átadták az 
Újpesti Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat felújított 
és funkcióiban kibővített, a 
tanodának is otthont adó 
épületét. Ugyanitt megnyílt 
az Újpesti Cigány Helytör-
téneti Gyűjtemény. 

tanoda október 10-i átadó-
ján dr. Molnár Szabolcs al-
polgármester azt mondta, az 

ötlet láthatóan bevált. Az elmúlt két 
tanévben több száz gyereknek segí-
tettek felzárkózni. Felhívta a fi gyelmet 
az épület két további funkciójára, a 
sportszobára és a roma helytörténeti 
gyűjteményre. A funkcióbővítés meg-
valósításához tízmillió forint forrást 

pályáztak meg és nyertek el az Emberi 
Erőforrások Minisztériumánál.

Baloghné Balog Aranka pedagógus, 
a roma önkormányzat képviselője, a 
tanodaprogram vezetője azt mondta, 
október 13-ától, hétfőtől ismét vár-
ják a tanulni vágyókat. Lapunk kérdé-
sére hozzátette: valamennyi tárgyból 
fejlesztik a diákokat, akik a foglalkozá-
soknak köszönhetően sokat javítanak 
tanulmányi eredményükön.

Ugyanitt adták át a Molnár Ist-
ván Gábor, az Eötvös József Cigány–
Magyar Pedagógiai Társaság elnö-
ke, roma nemzetiségi önkormány-
zati képviselő alapította Újpesti Ci-
gány Helytörténeti Gyűjteményt is. 
Langerné Victor Katalin, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának társa-
dalmi felzárkózásért felelős helyettes 

államtitkára azt mondta, örömmel ad 
át olyasvalamit, amelyben a cigányság 
múltja (gyűjtemény) és jövője (tano-
da, tanulás) egyszerre van jelen.

Wintermantel Zsolt polgármester 
kiemelte: Újpest ma is sokszínű és 
összetartó közösség. – Olyan helyet, 
épületet, adtunk most át, ahol érté-
kek: kultúra, sport és jövő találkoz-
nak.

Hozzáfűzte: mindenfajta anyagi tá-
mogatás megsokszorozódik, ha egy 
lelkes közösség hozzáteszi a magáét.

Csóka János Pál, az Újpesti Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
a helytörténeti gyűjtemény kapcsán 
személyes emlékeinek felidézése mel-
lett azt mondta, Újpest a legtolerán-
sabb város. Kiemelte: van jövőképük, 
az önkormányzattól használatra ka-

pott épületben hamarosan öltözőt, 
orvosi szobát is kialakítanak.

Molnár István Gábor, a helytörténe-
ti gyűjtemény alapítója rámutatott: a 
másfél évtized alatt összegyűjtött hely-
történeti anyag mintegy ötödét állítot-
ták ki. Egyben köszönetet mondott min-
den érintett családnak, akik a személyes 
emlékeiket, tárgyak, fotókat, bizonyítvá-
nyokat a rendelkezésre bocsátották.

A megnyitó végén az Újpesti Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Újpest 
Cigányságáért díjat adott át Giczy 
Béla elnökhelyettesnek, a Bródy Imre 
Gimnázium igazgatójának, Hegedűs 
Róbertnek, a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat aktivistájának, valamint 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester-
nek. Az átadót az Újpest Cigányzene-
kar műsora zárta. M. ORBÁN A.

A cigányság múltja 
és jövője egy helyen

Kettős 
átadó

A
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Farkas Bertalan 
újra kilövetné 
magát az űrbe
Farkas Bertalan az első és napjain-
kig egyetlen magyar űrhajós, aki 
az Interkozmosz program kereté-
ben vált űrhajóssá és űrkutatóvá. 
A Szovjetunió és a Magyar Népköz-
társaság Hőse, az Űrhajósok Nem-
zetközi Szövetségének alapító tag-
ja, az MTA Interkozmosz Tanács ku-
tatócsoportjának munkatársa, a 
Space for Earth Alapítvány tagja. 
Tevékenységével nemzetközi elis-
merést vívott ki Magyarországnak 
és mind a mai napig részt vesz az 
űrkutatás népszerűsítésében.

Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov 
1980. május 26-án, magyar idő szerint 
20 óra 20 perckor, indult a világűrbe a 
Szojuz–36 űrhajó fedélzetén. Magyar-
ország ezzel az űrutazással a nemze-
tek sorában hetedikként lépett ki a vi-

lágűrbe. Az űrhajó május 28-án kap-
csolódott össze a Szaljut–6 űrállo-
mással, ahol a személyzet, Leonyid 
Popov és Valerij Rjumin fogadták őket.

– Milyen a kapcsolat az egykori űr-
hajósok között?

– Teljesen mindegy, hogy melyik ná-
cióhoz tartozunk, barátok vagyunk, és 
alig várjuk, hogy találkozzunk egymás-
sal a világ valamelyik városában. Szoros 
a kapcsolatunk, mondhatom, szinte 
mindent tudunk egymásról. Legutóbb, 
néhány hete jártam Kínában, ahol az 
űrhajósok soros konferenciáján paro-
láztam a régi kollégákkal.

– Más halandó ember, pláne ha már 
nyugdíjas, bocsánat, nyugállományú 
tábornok, ül a babérjain, és megpróbál-
ja élni az életét. Veled, nem volt egysze-
rű egyeztetni a beszélgetésünk időpont-
ját. Komolyan kérdem, mi hajt még?

– A sodorból nem lehet kiszállni. Akit 
egyszer megfertőzött az űrrepülés, a 
„betegségét” élete végéig magával cipeli. 

– Ha, lehetőséged lenne, vállalnál 
újabb űrutazást? Egyáltalán meddig le-
het valakiből űrhajós? 

– Ha, az egészségi állapotod rend-
ben van, akkor azt mondhatom, hogy 
nincs igazából felső korhatár. Példa 
erre, hogy az amerikai John Glenn 1962 
után a Space Shuttle fedélzetén 1998-
ban ismét járt odafönt, pedig ekkor 
már 77 éves volt. Tehát, akár nekem is 
lehetne esélyem egy újabb túrára, el is 
vállalnám, de bevallom, reális esélyem 
nincs erre.

– Mivel ma is az űrkutatással fogla-
kozol, gondolom téged is foglalkoztat az 
a kérdés, hogy a Hold bevétele után, mi-
kor léphet ember a Marsra? Mi, hatva-
nasok megélhetjük ezt?

– A Hold, mint olyan, közeli égi-
testnek számít, egyszerű volt odajut-
ni. Nem is nagyon izgatta tovább sem 
az amerikaiakat sem pedig az oroszo-
kat. A verseny eldőlt, az  amik értek 
oda előbb, kész, vége a versenynek. A 
Mars egy egészen más kihívást jelent. 
Nagyon messze van, és egyelőre nincs 
meg az az üzemanyag, amellyel ilyen 
távolságot képes volna teljesíteni bár-
melyik űrhajó. És, akkor még nem be-
széltem a visszaútról. Mert, senki se 
gondolja, hogy akad majd olyan nor-
mális ember, aki úgy vállalja a repülést, 
hogy tudja, soha többé nem tér vissza 
a Földre. Szóval, szerintem a gyereke-
inknek van esélye arra, hogy üdvözöl-
jék az első Mars-expedíciót.

– Szerencsés embernek tartod magad?
– Igen, mert azt csinálhattam egész 

életemben, amit mindig szerettem volna. 
– Nem hiányzik semmi?
– Inkább úgy mondom, szeretném 

megélni, hogy egy újabb magyar űr-
hajósnak legyen olyan felejthetetlen 
élménye, mint amilyen nekem meg-
adatott 1980-ban. GERGELY GÁBOR

A megnyitón az „Újpest” Cigányzenekar köszöntötte a jelenlévőket 

Farkas Bertalan az ÚKTV stúdiójában    
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Új, vadállatmentéshez is felsze-
relt járművet kapott az Állatvédel-
mi Járőrszolgálat. A speciális autót 
Wintermantel Zsolt adta át október 
8-án Pataki Gábornak, a járőrszolgá-
lat vezetőjének. A járműbeszerzést 
a polgármester kezdeményezésére a 
Fővárosi Önkormányzat támogatta, 
kétmillió forinttal.

A polgármester az autó átadásakor emlékeztetett: 
Újpesten alakult meg az ország egyetlen állatvédel-
mi járőrszolgálata, amely a helyi önkormányzattal 
és a rendőrséggel is együttműködik.

Pataki Gábor, az Állatvédelmi Járőrszolgálat veze-
tője lapunknak azt mondta, a jármű speciális men-
téshez is szükséges eszközökkel is fel van szerelve. 
Ez magában foglalja az alpintechnikai eszközöket, a 
fl exet és olyan kamerarendszert is, amellyel csövek-
be szorult vagy ott bujkáló állatot is meg lehet ta-
lálni.

– Az új jármű is alkalmas élő állat szállítására, 
ugyanakkor vadállatmentésre is, amelyhez hamaro-

san megérkezik a vadállatkenel – sorolja Pataki Gá-
bor. 

Hozzáteszi: a mentőfelszerelés olyannyira korsze-
rű, hogy a járműben szállított beteg vagy sérült ál-
lat állapotát út közben is tudják fi gyelni. Kiegészül 
egy négykamerás rendszerrel is, amellyel egy-egy 
komolyabb mentés munkálatait lehet majd közve-
títeni az Állatmentő Liga honlapján.

 MOA

Egyenruhát viselnek, több mint har-
mincféle szabálysértés esetén intéz-
kedhetnek, együttműködnek a rend-
őrséggel, polgárőrökkel és az Állatvé-
delmi Járőrszolgálattal. A huszonöt 
fős közterület-felügyelet a polgármes-
teri hivatal osztályaként működik.

– A közterület-felügyelő önálló intézkedésre jo-
gosult, hatásköreit az 1999. évi LXIII. törvény és a 
2012. évi szabálysértési törvény határozza meg – 
mondta lapunknak Garamszegi Andrea, az újpesti 
közterület-felügyelet osztályvezetője. 

Kiemelte, feladataik közé tartozik többek között a 
rendezvények biztosítása, a közterületek rendjének vé-
delme, a hulladékot illegálisan kihelyezők tettenérése, 

egyes közlekedési szabályok (forgalomkorlátozás, vára-
kozásra vonatkozó tilalom) betartatása. Ebrendészettel 
kapcsolatos feladatokat is ellátnak: köztisztasági szem-
pontból az ürülékgyűjtők használatát felügyelik, az 
Állatvédelmi Járőrszolgálattal közösen pedig a tartá-
si körülményeket, az azonosító csipeket ellenőrzik.

Garamszegi Andrea hozzátette: a huszonöt fő-
ből álló közterület-felügyelet a polgármesteri hi-
vatal önálló osztályaként együttműködik az Újpes-
ti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesülettel, valamint 
az újpesti rendőrkapitánysággal is. Utóbbi kapcsán 
már megírtuk: a városközpontban egy rendőr és 
egy közterület-felügyelő teljesít közös szolgálatot, 
az ezzel kapcsolatos visszajelzések pozitívak.

– Felügyelőink összesen több mint harmincféle 
szabálysértés esetén intézkedhetnek, a felügyelet 
tagjai rendészeti vizsgát tesznek, és igazoltatási jog-
körük is van – húzta alá az osztályvezető.

Egyben visszautalt rá: Wintermantel Zsolt nemré-
giben új autót adott át a felügyelet részére, hogy tet-
ten érhessék azokat, akik az éj leple alatt szórnak ki 
például hulladékot. Az autónak a nappali órákban is 
nagy hasznát veszik: hamarabb odaérnek bármilyen 
szabálysértés helyszínére. M. ORBÁN A.

Állatmentés 
még magasabb 
szinten

A közterületek 
biztonságáért
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Közéleti hírek
A Természetjáró Kör rendhagyó sétája

A Fiumei úti sírkert nemzeti panteonunk legnagyobb és talán legszebb 
„csarnokát” mondhatja magáénak. Ez Budapest legrégibb összefüggő sír-
kertje; a főváros egyik növényritkaságokban bővelkedő arborétuma, egy-

ben Európa legnagyobb szabadtéri szoborparkja is, ahol művészeti életünk 
és történelmünk kiemelkedő alakjai nyugszanak.

A Nemzeti Sírkertben találjuk Vörösmarty, Jókai, Erkel, Ady Endre, József 
Attila, Blaha Lujza és Jászai Mari sírját; itt nyugszik Batthyány Lajos, Kossuth 
Lajos, Deák Ferenc, Antall József és Kiss Péter. 

Idegenvezetővel történő sétánkra 2014. október 28-án, 10 órakor kerül sor, 
találkozunk a bejáratnál. MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

A járművet speciális mentéshez 
szükséges eszközökkel is felszerelték

A közterület-felügyelők 
több mint harmincféle 
szabálysértés esetén 

intézkedhetnek



A békaperspektívától 
a madártávlatig
Természetesen… címmel nyílt meg kollégánknak, Várai 
Mihály fotóriporternek, az Újpesti Napló képszerkesztő-
jének fotókiállítása az Újpest Galériában. A CAFe Buda-
pest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében megrende-
zett tárlat Újpest ritkán látott vagy észre nem vett arcát 
mutatja meg, nem mindennapi szemszögekből.

Az október 9-i megnyitón Wintermantel Zsolt azt mondta, külön megtisztel-
tetés részt vennie olyasvalakinek a kiállításán, akivel együtt dolgozik. A polgár-
mester hozzátette, az egyik mellette kifüggesztett képnek (a Tél utca villanyosz-
lopain dúsan virágzó muskátlik látványa, amely korábban az Újpesti Naplóban 
is címlapfotóra került. A szerk.) ő az ötletadója, sikerét pedig mi sem mutatja 
jobban, mint hogy Újpest közösségi oldalán azt próbálták megfejteni a hozzá-
szólók: valódit vagy montázst látnak.

Várai Mihály kollégánk köszönetet mondott a polgármesternek. Mint mond-
ta, megtiszteltetés számára, hogy kiállítását a CAFe Budapest Kortárs Művésze-
ti Fesztivál keretén belül rendezték meg. A kiállított munkáihoz hozzáfűzte: két 

fényképe a magasból készült, alkotásaival pedig Újpestet a békaperspektívától 
a madártávlatig igyekszik bemutatni.

Rátki János fotóművész, a Kaposvári Egyetem művésztanára egy érdekes 
szimbólumra, a villamosra hívta fel a fi gyelmet: a jármű egyszerre a lendület, 
a mozgás és a (zöld) élővilág állandóságának kontrasztja. Szerinte a kiállítás vi-
zuális élménye pedig akkor lesz teljes, amikor megkapja „audiokiegészítőjét”.

A nem szokványos megnyitó részeként az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola művésztanárai – Skripeczki Istvánné, Jancsó-Vári Judit, 
Dancsó Diána, Lakatos Gabriella és Hajdrik Istvánné – az alkotó kedvenc zené-
jét, Pachelbel Kánonját szólaltatták meg, hogy a szépszámú közönség zenei alá-
festés mellett kezdhesse el megtekinteni a fotókat. A kiállítás október 25-ig lá-
togatható. (Képgalériánk a 16. oldalon.) M. ORBÁN ANDRÁS
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Évszakkoncertek
Évszakkoncertek elnevezéssel világhírű zeneművészek, a MÁV Szimfonikusok 
és a Magyar Virtuózok Kamarazenekar részvételével közös zenei ismeretter-
jesztő ifjúsági hangversenysorozatot indít november közepétől az Ady Endre 
Művelődési Ház. Az 5–12 éves gyerekeknek ajánlott, havonta váltakozó prog-
ramra bérlet váltható, amelynek árából érvényesíthető a 10 százalékos Újpest 
Kártya-kedvezmény. (A bérletek ára: 3000 Ft, alkalmankénti jegyár: 1000 Ft.)

Az előadók célja az élményszerű zenehallgatás, a befogadói kompetenciák 
fejlesztése és az ismeretanyagok összekapcsolása a lexikális információk he-
lyett, a zeneszerző személyiségének bemutatásával és a társművészetek bevo-
násával. A zenei ismereteket a zenében rejlő gesztusok, különböző karakterek, 
hangulatok, érzelmek érzékelésével mélyítik el. 

Ritmusország kapujában
Ritmusországba kalauzolta az óvodásokat a Foltin Jolán 
Kossuth-díjas koreográfus ötlete alapján született Tititá 
című produkció, amely Novák Péter főszereplésével osz-
tatlan sikert aratott a gyerekek között. 

Az Ady Endre Művelődési Házban kedden délelőtt Novák Péter először az ovi-
sokból saját „zenekart” alapítva hangolta ritmusokra a kicsiket, majd megérke-
zett az „igazi” zenekar is. A játékmester az előadói készsége mellett civil tapasz-
talatait is integrálta a hatvanperces foglalkozásba. A gyerekek számára így kö-
zérthető, interaktív módon mesélt a hulladékfelhasználás és -újrahasznosítás, 
avagy éppen a családi, baráti kapcsolatok fontosságáról, Tamkó Sirató Károly 
versei kapcsán. A délutáni előadásra iskolásokat vártak a szervezők.
 Kép és szöveg: MOA

A jelenlévőket köszöntő Wintermantel Zsolt, a kép bal oldalán Várai Mihály és Rátki János

Az ovisok és a játékmester

A MÁV Szimfonikusok korábbi, gyermekeknek szóló koncertje
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JÁRÓKELŐK FOGTÁK MEG
Járókelők tartottak vissza egy férfi t, aki a Závodszky 
utca egyik épületének bejárata előtt egy idős fér-
fi  kezéből kitépte a táskáját, majd futva távozott a 
Bárdos Artúr utca irányába szeptember utolsó nap-
ján. A helyszínre érkező rendőrök a húszéves fér-
fi nál megtalálták az eltulajdonított autóstáskát, 
majd gyanúsítottként hallgatták ki lopás miatt. A 
táskatolvaj beismerte tettét.

LEBUKOTT AUTÓTOLVAJOK
Autótolvajokat buktatott le egy szemtanú szep-
tember 29-én a hajnali órákban. A Lebstück Má-
ria utcában lévő parkolóhoz érkező rendőrök ész-
lelték, hogy egy fehér színű járműnél egy férfi  tar-
tózkodik, egy másik férfi  pedig a mellette lévő autó 
mögött ül. A járőrök a két férfi val szemben intézke-

dést kezdeményeztek, valamint átvizsgálták a par-
koló területét, bűncselekményre utaló nyomokat 
keresve. A felnyitott fehér autó utasterében eltulaj-
donításra utaló nyomokat találtak, a bejelentő pe-
dig egyértelműen felismerte a két férfi t, akik el akar-
ták vinni a járművet. A 30 és 39 éves elkövetők elő-
zetes letartóztatásba kerültek, lopás miatt folyik el-
lenük eljárás.

A TETTES ÉS A LOPOTT HOLMI IS ELŐKERÜLT
Cipőket és különféle ruhaneműket tulajdonított el 
egy akkor még ismeretlen férfi  egy Árpád úti társas-
ház tárolójából a napokban. A büntetőeljárás során 
a nyomozók beszerezték a biztonsági kamerák által 
rögzített felvételeket, amelyeken jól látható, amint 
az elkövető behatol a tárolóba, és onnan az ellopott 
ruhaneműkkel távozik. A rendőrök a felvételen lát-
ható személyt beazonosították, a harmincéves fér-
fi  nem volt ismeretlen előttük. A nyomozók össze-
hangolt munkájának eredményeként a tettest a cse-
lekmény elkövetésének másnapján elfogták és őri-
zetbe vették. Gyanúsítotti kihallgatása során beis-
merte tettét, a nála tartott házkutatás során pedig 
megtalálták a tárolóból eltulajdonított ruhanemű-
ket is. Az elkövető jelenleg előzetes letartóztatás-
ban van, lopás miatt kell felelnie. MOA

Buzna Ferenc emlékére
Gyászol Újpest Önkormányzata, életének 89. évében, szeptember 23-
án elhunyt Buzna Ferenc nyugalmazott mérnök, volt önkormányza-
ti képviselő. 

Buzna Ferenc az önkormányzatiság létrejöttének nagy tanúi közé tarto-
zott. Ezer szállal kötődött Újpesthez, mérnökként a lakóhelye is érdekelte. 
A rendszerváltozást megelőző időszakban már kereste a lehetőséget, hogy 
a városrész közéletének formálója legyen. Konkrét elképzelései voltak a for-
málódó önkormányzati munkáról, így az 1990-ben megalakuló első újpes-
ti képviselő-testületnek lett a tagja, a rendszerváltó SZDSZ képviseletében. 
A második ciklustól újabb nyolc éven át az Újpestért Egyesület színeiben 
kapott képviselői mandátumot. Összesen tizenkét éven át volt képviselő, 
s nem csupán kora miatt a testület doyenje. További nyolc éven keresztül 

az Újpestért Egyesület delegáltjaként vett rész az önkormányzat munkájá-
ban. A húsz év alatt önzetlenségét, szorgalmát, vasakaratát a sokszínű kép-
viselő-testület valamennyi szervezete méltányolta, a lakók pedig bizalmuk-
kal viszonozták. Szorgalmazta a csatornázást Újpest több pontján, szerette 
volna, hogy a környezetvédelem mindannyiunk közös ügye legyen. Magyar 
és külföldi diákoknak szervezett tábort, amelynek résztvevői például a Far-
kas-erdőt takarították ki.

Buzna Ferencnek az évek során Újpest jelentette a legszűkebb családját is, 
minden idejét a közügyekre szánta. Ő volt az első képviselő, aki 2003-ban 
megkapta az Újpestért díjat, mégpedig a képviselő-testület tagjainak egy-
hangú támogatásával. A városvédelemért végzett tevékenységét Aranyhor-
gony díjjal ismerték el.

Buzna Ferencet Újpest Önkormányzata saját halottjának tekinti. Temeté-
se október 21-én 13 órakor lesz a Megyeri úti temetőben. 

 U. N.

Kitartásból jeles
Az úszás a kedvenc sportom – mondja a legna-
gyobb meggyőződéssel Miklósics Peti. A Down-
szindrómás fi ú négyszáz méteres váltófutásban 
és távolugrásban nyert ezüstérmet az idei Spe-
ciális Olimpián. Ha sportról van szó, Peti nem 
válogat. 

Az újpesti fi ú több mint húsz éve úszik, évek óta 
versenyszerűen atletizál, és a teniszpályát is heti 
rendszerességgel látogatja. 

– Jómagam is versenyszerűen sportolok. Peti 
kiskora óta jött velem minden edzésre, így hamar 
megtanulta, mit jelent keményen edzeni és verse-
nyezni – mondta Miklósicsné Judit, a fi ú anyukája.

Peti éppen edzeni készül, amikor megérkezünk a 
III. kerületi Csalogány Iskola uszodájába. Nincs meg-
állás, október 18-án már országos speciális úszóver-
seny van, ahol ismét a dobogó a cél. 

– Pepe nagyon jó felépítésű fi ú. Szorgalmának és ki-
tartásának köszönheti sikerét. Az edzéseken mindig fe-
gyelmezett, és teljes erőbedobással csinálja végig a ver-
senyeket is – mondja Oravecz Éva, Peti edzője.  D. V.
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Kedden délelőtt negyed kilenckor lan-
dolt a most már háromszoros világ-
bajnok Berki Krisztián repülőgépe a 
Liszt Ferenc repülőtéren. Sportolónk 
hihetetlenül magabiztos, lényegében 
hibátlan gyakorlattal nyerte harma-
dik világbajnoki címét lólengésben a 
nanningi vb-n. A bajnokot a család-
tagokon, barátokon és a sajtón kívül 
más meglepetés is várta a reptéren. 

Az UTE tornaszakosztályának legifjabb tagjai 
ugyanis saját versikével is készültek, hogy meglep-
jék a bajnokot. Már kora reggel gyülekeztek a Szi-
lágyi úti sportközpont előtt, ahonnan különbusszal 
indultak a reptérre. Juhász Judit, az UTE tornaszak-
osztályának vezetője elmondta: – Krisztián olyan 
példakép a gyerekek számára, akire nagyon fel le-

het nézni. Mindig azt táplálom 
beléjük, hogy ha van olyan em-
ber, akit példaképnek lehet te-
kinteni, azt meg kell tisztelni.

A kicsik pedig, bár nem 
először lepték meg a baj-
nok sporttársat, hatalmas 
örömmel keltek koráb-
ban ma reggel is. Termé-
szetesen nem hiába. Krisz-
tiánnak nagy örömet és meglepe-
tést okoztak ezzel, aki lapunknak el-
mondta:

– Sokkal jobban izgultam most is a 
kapun kijövet, mint a világbajnoksá-
gon. Elszoktam tőle az elmúlt időszak-
ban, és most, hogy újra visszaszerez-

tük ezt a vb-címet, nagyon örülök, tényleg, 
hogy ilyen sokan jöttek ki, és szur-

koltak nekünk. Ezt éreztük kint is 
folyamatosan, de nagyon jó érzés 
újra itthon lenni, és érezni, meny-
nyi mindenkinek fontos volt ez.

A szakosztályvezető szerint kis 
tehetségek folyamatosan van-
nak. Ezért ezúton is külön meg-
köszönte az önkormányzatnak a 
nagymértékű támogatását, a fel-
újításait, amelyeknek köszönhe-
tően a gyerekek megfelelően fel-
készülhetnek, fejlődhetnek, és va-
laki közülük később akár hasonló 
eredményekkel öregbítheti a város 
hírnevét.  R. Zs.

Hazatért 
a háromszoros 
világbajnok

Egyre merészebb 
terveket dédelgetnek 
a hokisok
Az elmúlt évekhez képest alaposan meg-
változott az UTE hokicsapata. Jó példa 
erre, hogy az utóbbi hetekben két alka-
lommal is két vállra fektették az örök ri-
válist, a Ferencváros csapatát. Idén már 
nem az úgynevezett „futottak még” ka-
tegóriájába sorolják a lilákat.

Szilasi Zoltán tavasszal vette át a csa-
pat irányítását, és a fi gyelmes szemlélőnek 
azonnal feltűnt, egy egészen más gárda for-
málódik a vezetőedző keze alatt. 

– Jól sikerült az alapozás, ráadásul sikerült 
néhány helyen megerősíteni a csapatunkat 
– mondta az egykori újpesti jégkorongo-
zó, aki annak idején Ancsin Jánossal játszott 
egy sorban. – Mondhatom, hazajöttem, és 
nagy kihívásnak tekintem a feladatot. Tele 
vagyunk fi atalokkal, nekik gyorsan be kell 
épülniük a csapatba, mert a rutinos játéko-
saink segítségével rájuk kell szabnunk a já-
tékunkat. Nem árulok el titkot, akár soron-
ként különböző stílust akarunk a jégre vinni.

– Milyen edzőnek tartod magad?
– Utálok veszíteni, mindig győzelem-

re játszom. Ezért is mondom, hogy mér-
ges voltam az Érsekújvárral játszott meccs 
után, és amit Debrecenben műveltünk, az 
pedig felháborító volt. Még szerencse, hogy 
a Fradi elleni első meccs első harmada után 
összekapták magukat a srácok, igaz, ehhez 
kellett egy kis hangoskodás a szünetben. 
Pedig nem az én formám az üvöltözés, de 
ha ez kell, több Negrót eszem ezután.

– Hová juthat a csapat, hol végez a baj-
nokságban?

– Reményeink szerint be kell jutnunk a 
rájátszásba, és ott a keresztbe játszás sza-
bályainak köszönhetően bármi megtörtén-
het. Konkrétan az első négybe várom az 
UTE-t, mert amióta jégen vagyunk, a mun-
kánk jó irányba tart. (gergely)

Októberi szülinaposokat 
köszöntöttek a futballisták

Több focicsapatra való 
régi futballista jött össze 
a Bánka Kristóf Sportköz-
pontban, a régi Cérna-pá-
lyán, hogy születésnapju-
kon köszöntsék a hetven-
éves Zámbó Sándort és a 
65. szülinapját a napok-
ban ünneplő Nagy Lász-

lót. A két ünnepelt jól viselte a kiképzést, bár egyszer-egy-
szer meghatottan fogadták a gratulációkat.

Az Újpest Baráti Kör gondoskodott a meglepetésről, veze-
tőjük, Borsche Gábor riasztotta a régi játszótársakat, akik szép 
számmal meg is érkeztek a pályára. Egyesek még szerelést is 
hoztak magukkal, mint kiderült, nem véletlenül, hiszen a kö-
szöntőt követően óriási lábteniszcsata kezdődött. Ameddig a 
fi atalosabbak bűvölték a labdát, a többiek a bogrács körül ser-
tepetéltek, türelmetlenül várták már, mikor kerülhet a fi nom 
étek a tányérba. 

Zámbó Sándor és az olimpiai bajnok Nagy László a renge-
teg ajándék (borok és egyéb itókák) mellé egy lila-fehér eme-
letes tortát is kapott, amelyet pillanatok elpusztított a tár-
saság, még szerencse, hogy a harmadik ünnepeltnek, Jurácsik 
Mátyásnak sikerült megmenteni egy szeletet az édességből.

Zámbó, Nagy, Jurácsik! Boldog születésnapot! (GG)
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Az UTE olimpiai-és világbajnok 
tornászát a legifjabbak is várták
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Állást kínál
� GÉPJÁRMŰIPARI cég keres XIII. kerületi telephe-
lyére MECHANIKAI VAGY ELEKTROMŰSZERÉSZT. 
Feladatok: műszergyártási tevékenységek. Elvá-
rások: középfokú, szakirányú végzettség, önálló 
munkavégzés, kreativitás. Előny: termelőterüle-
ten szerzett szakmai tapasztalat. Amit nyújtunk: 
hosszú távra szóló, biztos munkalehetőség. Vár-
juk fényképes önéletrajzát a kmgy.office@kmgy.hu 
e-mail címre.

� Mellékhelyiség üzemeltetésére részmunkaidős, 
nyugdíjas alkalmazottat keresek azonnali munkakez-
déssel, tel.: 06-20 427-0758

Pedikűr-masszázs
� Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak megszün-
tetése. Sarokrepedések, tyúkszemek, gombás, be-
nőtt körmök, bőrkeményedések kezelése, köröm-
pótlás, benőtt körmöknél körömszabályozás. Új-
pesti SZTK II. em. 211. Nyitva tartás: H–Sz. 9-től 15 
óráig, tel.: 06-30 526-2923

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

� Megbízható középkorú hölgy takarítást, vasalást, 
bevásárlást, idős ember felügyeletét vállalja. Telefon: 
06-20 968-2448

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés, 
tel.: 370-4932

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

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, elő-
re egyeztetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

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

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, 
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épület-
gépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315

Masszázs
� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben 
(Csengery u. 25.; Vörösvári út 88–96.), az én vagy 
az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőrtől, 
tel.: 06-20 595-3057

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön: 10-17 óráig. �  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 
Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 

árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

In gat lan el adó
� Budapesthez közel, Fót-fürdőnél, jó közlekedési le-
hetőséggel (vasúti megálló 100 m-re) Árvácska utcá-
ban 720 m2 kert és 25 m2-es téglaépítésű garázsos la-
kóház eladó. (Felújítandó, bővíthető, a telek 10%-ig). 
Érdeklődni lehet: 06-30 265-6522 (17–20 óra között).

� Újpesten, 160 négyszögöles zárt telken egy 140 m2-
es és egy 84 m2-es ingatlan eladó. Vállalkozás céljára is 
kiválóan alkalmas! Tel.: 06-20 476-1414

� Izzó-lakótelepen eladó 51 m2-es, egyedi fűtésű, 2 
szoba összkomfortos, kis rezsijű, jól élhető, csendes 
kis társasházban tehermentes emeleti lakás. Nagyon 
jó közlekedési és parkolási lehetőség. I.á.: 11 M Ft, tel.: 
06-20 968-2448

� Lakkozó utcában, cseréptetős ház II. emeletén 60 
m2-es, 2,5 szobás lakás berendezve vagy üresen azon-
nali költözéssel eladó. Szép, zöld környezet, rendezett 
lépcsőház, üzletek, iskola, tömegközlekedés jó. Egye-
di mért fűtés. I.á.: 12,5 M Ft, tel.: 06-20 925-2042 

� Izzó utcában eladó 50 m2-es, 2 szobás, magasföld-
szinti, keleti fekvésű, egyedi cirkófűtéses lakás. Spájz-
zal, tárolóval, alacsony rezsiköltséggel. I.á.: 10,8 M Ft, 
tel.: 06-30 210-3568

� Eladó Újpesten 360 m2 telek, 50 m2-es házzal, 50% 
beépíthető. Ár: 10 M Ft, tel.: 06-70 318-6359

� Eladó Újpesten 31 m2-es házrész, 50 m2-re bővíthe-
tő, 320 m2-es telekkel. Ár: 6 M Ft, tel.: 06-70 318-6359

� Központhoz közel, parkos részen ’85-ben épült, 
karbantartott panelházban eladó műszakilag, eszté-
tikailag felújított, 72 m2-es lakás. Erkély, lift van, ke-
rékpártároló kialakítva, parkolás megoldott. Ára: 13,9 
M Ft, tel.: 06-30 352-7210 

Ingatlant kiad
� Kisállatokkal 1,5-2 szobás kiadó lakást keresek 
kerthasználattal, hosszú távra, elérhető áron. Felújí-
tandó is érdekel. Jó közlekedés és autóbeálló előny, 
tel.: 06-1 795-5391

� Újpesti új családi házban önálló, egyszobás, csen-
des, bútorozott, gépesített, kis rezsijű lakás jó közle-
kedésnél kiadó, tel.: 06-30 304-2947

Ingatlancsere
� Újpesti önkormányzati panel, IX. emeleti, 1/5 szo-
bás, 35 m2-es lakásomat elcserélném ugyanilyen la-
kásra, alacsonyabb emeletre. Metró, orvos, iskola, 
óvoda közel van. Tel.: 06-20 263-0086

Oktatás
� Matematika-, fizikatanítás általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06-20 959-0134

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

� Matematikakorrepetálás minden szinten, 
példacentrikusan, kedvezményes áron, úgy, hogy 
még a matekot is megkedvelheti. Tel.: 06-1 360-1657, 
06-20 927-0270

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, 
szobrokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét, bizsu-
kat, borostyánt, ezüstöt, kitüntetést, régi pénzt, kerá-
miákat, szőrmét, írógépet, régiségeket, teljes hagyaté-
kot díjtalan kiszállással. Hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Vásárolok régi könyvet, térképet, képeslapot, ka-
tonai tárgyakat. Régi pénz, játék, diafilm, jelvény, fest-
mény, ezüst, porcelán, bútor. Akár teljes hagyaték is 
érdekel. Lomtalanítást vállalok. Régi dolgait tegye 
pénzzé, azonnal fizetek. Tel.: 06-20 924-4123

Garázsvásár
� Kirakodóvásár – garázsvásár! Várunk minden ked-
ves érdeklődőt, akár eladná feleslegessé vált holmi-
ját, akár olcsón szeretne értékes dolgokhoz jutni. Ok-
tóber–novemberben minden vasárnap 9-től 14 órá-
ig. IV. ker., Fóti út 58/a udvarán (Diegóval szemben), 
06-30 408-8077

Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE!
Nyugdíjasoknak ingyenes 

számítógépes oktatást tart a 
DélUtán Alapítvány. A 2015-ös 

évre a 06-30 377-9030-as 
telefonszámon lehet jelentkezni.

Aktuálissá vált a közös
 képviselő váltás?

Válasszon minket közös-képviselőnek!
Mi Újpesten az újpestiekért 

dolgozunk már több mint 20 éve.
Amennyiben Önök is úgy akarják, 

mi máris megoldjuk a problémákat,
és a teljes ügyintézést vállaljuk. 

Tel.: 0630/965-4844

ÚJRA NYITVA!
SORRENTO CUKRÁSZDA

Káposztásmegyer I.,
 Járműtelep u.5.

Nyitva tartás: minden
 nap 10-19 óráig

Folyamatos krémes AKCIÓ!
Hagyományos főzött krémmel 

készült sütemények, krémtorták
Nyírfa cukros és gluténmentesek is

Hétvégén bővített kínálat!
Szeretettel várjuk!

Egészségdélután 
Újpesten

Ingyenes előadás-sorozat 
fi atalok és idősebbek részére 

az Újpesti Szakorvosi 
Rendelőintézet szervezésében, 

aktuális témák neves 
szakemberek előadásában.

A november havi előadás témája: 
amit a lisztérzékenységről, tudni 
érdemes; ezen belül: az Újpesti 

Lisztérzékenyek Klubjának 
eredményei.

Előadók: Koltai Tünde, 
a Lisztérzékenyek 

Érdekképviselete Országos 
Egyesületének elnöke; 

Székelyhidi Jutka, az Újpesti 
Lisztérzékenyek Klubjának 

vezetője, védőnő.
Helyszín: 1042 Budapest, Árpád 

út 66. (Polgár Centrum)
Időpont: 2014. november 7., 

péntek, 15.30
A teremben az ülőhelyek 

korlátozott számban állnak 
rendelkezésre, amelyeket érkezési 

sorrendben lehet elfoglalni. 
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

www.ujpestiszakrendelo.hu

NYITVATARTÁS-VÁLTOZÁS!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság 

fi gyelmét, hogy 2014. október 
18-án, szombaton, az éves 
informatikai karbantartási 
munkálatok részeként a 

Szakorvosi Rendelőintézet 
ZÁRVA tart! Az ügyeleti ellátás 

a betegek számára mindkét 
napon biztosított.

Felnőtt 24 órás ügyelet:
1046 Budapest IV., Görgey A. u. 

30. Tel.: 369-2600
Gyermek 24 órás ügyelet:

1138 Bp., XIII., Révész u. 10–12.
Telefon: 349-8601, 349-8603

Szíves megértésüket köszönjük!

Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

Már 
22 138-an 
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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Szombaton: 
Piac-Placc
Piac-Placc a Duna sétányon ok-
tóber 18-án, szombaton délelőtt! 
Várjuk a vásárolni, nézelődni vá-
gyókat, az érdekességeket, külön-
legességeket gyűjtőket!

Akciós ajánlatok október 16–22. között!

Újpesti Piacnap 

– megéri! 

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

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

A NAGYCSARNOKBAN:
–  a Vértes-Ázsió Bt.-nél a sertéshúsok egy-

ségesen 1299 Ft/kg-os áron kaphatók, 
fi tneszsonka 1990 Ft/kg;

–  a Sárgarépa Kft.-nél – a Lipóti Pékségnél 
– a készlet erejéig zsákos vöröshagyma 
85 Ft/kg, zsákos burgonya 69 Ft/kg, olasz 
szőlő 300 Ft /kg, karfi ol 129 Ft/kg.

–  Rozvadszki Tibornál – szintén a Lipóti 
Pékségnél – kaliforniai paprika 480 Ft/kg, 
kígyóuborka 298 Ft/kg, háromféle alma: 
jonatán, rubinola, golden 120 Ft/kg, a kész-
let erejéig.

A KISCSARNOKBAN:
A Ropogós Cseresznye Kkt.-nél olasz sző-
lő 400 Ft/kg, karfi ol 200 Ft/kg, extra császár-
körte 400 Ft/kg.

Ovisok a piacon

Pimp My Pipe: 
Újpest térképét
festi a Színes 
Város a FŐTÁV 
távhő-vezetékére
Egy hónapon keresztül kereste a FŐTÁV azt a legkre-
atívabb városszínesítő ötletet, amely alapján megújul-
hat a IV. kerületi Elem utcában található, föld fölött 
futó távhővezeték. A verseny befejeződött, a városla-
kók szavazatai alapján szakmai zsűri döntött: egy Új-
pest térkép részletet fog felfesteni a távhővezetékre a 
Színes Város, az ország első legális köztérszínesítéssel 
és tűzfalfestéssel foglalkozó csoportja.

Budapesten több helyen találkozhatunk föld felett 
vezetett távhő-vezetékekkel, melyek hasznosak, de 
nem feltétlenül szépek, ezért amíg ezek nem kerülnek 
a földfelszín alá, a FŐTÁV azt tűzte ki célul, hogy ki-
használva a felületeket, színesebbé varázsolja a lakóte-
lepi köztereket: az első lehetőség Budapesten, az Elem 
utcában futó távhővezeték szakasz újjávarázsolása a 
városlakók ötlete alapján. 

Augusztus 18. és szeptember 15. között a 
FŐTÁV egy hónapon keresztül kereste a legkreatí-
vabb városszínesítő ötletet és 485 beérkezett pályá-
zati anyagból az első 50 legtöbb szavazatot kapott 
alkotásból választotta ki egy 6 tagú zsűri a nyertes 

pályázatot.  A zsűri tagjai: Dr. Szűcs Panni (BVK 
Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ 
Zrt.), Wintermantel Zsolt (Újpest polgármeste-
re), Finta Sándor (Budapest főépítésze), Flór Péter 
(Színes Város), Student Tamás (Webdream Ma-
gyarország Kft.), Balog Róbert (FŐTÁV Zrt.). 

A szakmai zsűri döntése alapján Lehoczki Zsu-
zsa „Tékép” című pályázati anyaga mintájára ke-
rül megfestésre a vezeték, melynek végső terveit 
a Színes Város köztérszínesítő csapat készíti el. A 
zsűri döntésében az elsődleges a beérkezett pá-
lyázati anyagok koncepciójának elemzése és ér-
tékelése volt. A nyertes „Térkép” pályázat azért 
nyerte el a zsűri egyöntetű tetszését, mert a kerü-
leti identitást tükrözi. A lokális értékek és város-
rész szerkezet megerősítése a kerülethez való tar-
tozás, kötődés érzését erősíti, mely szintén fon-
tos szempont a városszínesítés mellett. Minden-
napi életünk meghatározó része a lakókörnyeze-
tünk, ezért fontos, hogy szépnek, komfortosnak 
ítéljük meg és kötődjünk hozzá. 

A FŐTÁV célja a Pimp My Pipe köztérszínesí-
tő pályázattal, hogy – folytatva a tavaly elkezdett 
I LOVE PANEL kampánysorozatot – felhívja a fi -
gyelmet arra, hogy a panel lakótelepek és a panel-
lakások élhető és szerethető lakókörnyezetet tud-
nak biztosítani az embereknek. 

A PIMP MY PIPE 
VERSENY HELYEZETTJEI:
 1. helyezett: Lehoczki Zsuzsa, 
2. helyezett: Fekete Tünde, 
3. helyezett: Botos Barbara

LehLeLehLehehLLehoczooo ki i ZsZsuZsuZsZsusus zsa
munmunmunmunm kájjaaaa

FekkF eteeteett  Tü Tündedeee
munmumunu kákájaaaaa

BotBotBotBotBotBotBoBotosos ososososos s BarBarBarBarBarBarBarBarbarbarbarbarbarbabarb a aaa aaa a
munmunmunmunmunmumunmunkájkájkájkájkájkájkájká a



zámos újpesti kisbabás család-
hoz látogatott már el az Újpesti 
Babaköszöntő Megérkeztem!-

macija. Az önkormányzat ajándék-
csomagjában csupa hasznos aján-
dék, body, kistakaró, hűtőmágnes ol-
tási naptárral, mappa, illetve pelen-
kacsomag található. A védőnők ál-
tal átadott csomagot örömmel fo-
gadják a kisgyermekes családok. Arra 
kérjük a büszke szülőket, nagyszülő-
ket, fényképezzék le csemetéjüket új-
pesti bodyban, és a képet jpg formá-
tumban küldjék be szerkesztőségünk-
be. Örömmel tesszük közzé a kisba-

bákról készült fotókat – névvel ellát-
va – az Újpesti Naplóban, továbbá az 
ujpest.hu weboldalon és az Újpest-
Káposztásmegyer Facebook-oldalon. 
E-mail címünk: szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó! Fotó! 

S
Ezúton szeretnénk megkö-
szönni az Önök által kül-
dött babacsomagot, ame-
lyet nagyon praktikusnak 
és hasznosnak találtunk. 
Mindig szerettünk Újpes-
ten lakni, ez azonban csak 
fokozódott e csomag okoz-
ta öröm által. Fige János, 
Fige-Erdei Kitti és a legki-
sebb családtag: Fige Balázs

A család és a barátok legna-
gyobb örömére augusztus 
3-án megszületett Sándor 
András Zsolt. 3200 gramm, 
55 centi, és 1 napos korától 
bérletes szurkoló! Köszön-
jük a babaköszöntő csoma-
got! Hajrá, Újpest! 
 Sándor Zsolt

Staudinger Mia Olívia 
2014. június 26-án szüle-
tett, 52 centiméterrel és 
3310 grammal. Nagyfi ú 
testvére, Zsombor (7) na-
gyon várta. Régóta várt 
„csoda” az életünkben, be-
aranyozza a mindennapja-
inkat!  Édesanyja 

16 M o z a i k

A békaperspektívától a madártávlatig
Pillanatképek Várai Mihály fotókiállításáról. A tárlat október 25-ig látogatható az Újpest Galériában.

Meghívó
Újpest Önkormányzata az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 58. évfordulója alkalmából koszo-
rúzással egybekötött megemlékezést tart a hősök 
tiszteletére.

Időpont: 2014. október 23., csütörtök, 18 óra.
Helyszín: az újpesti városháza hátsó homlokzatá-
nál elhelyezett emléktábla (Szent István tér).

Hajtsunk fejet a harcokban részt vett újpesti áldo-
zatok emléke előtt! Újpest Önkormányzata
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