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BŐVÜLT A BÖLCSŐDE 
A legfi atalabb városrészben lévő 
Homoktövis Bölcsődét az Új Szé-
chenyi terv segítségével negyven 
férőhellyel bővítette és korszerűsí-
tette az önkormányzat. A szerdai 
átadóünnepségen dr. Rétvári Ben-
ce államtitkár vágta át a szalagot 
Wintermantel Zsolttal. 3 oldal

A MI JÁRDÁNK 
Folyamatosan újulnak meg Újpes-
ten a járdák. Megyeren három he-
lyen, a kertváros több pontján és 
a Tél utcában járva találunk erre 
most példát. A víztorony mellett 
a járókelők által kitaposott terület 
szilárd burkolatot kapott. Összeállí-
tásunk: 8-9. oldal

BEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN
George Czukor magyar származá-
sú fi lmrendező 1944-ben készítette a 
Gázláng című fi lmet Patrick Hamilton 
drámájából. Az Újpest Színház ok-
tóberi bemutatóján Dózsa László a 
Charles Boyer, Gregor Bernadett pe-
dig az Ingrid Bergman által megfor-
mált karaktert játssza.  15. oldal

ARANYÉRMES ANYUKA 
Második gyermekének megszületése 
után gyorsan visszatért a vívóterembe 
Mohamed Aida. Az UTE Európa-baj-
nok tőrvívója hamar utolérte magát 
és társait, hiszen a grazi nemzetközi 
versenyen, ahol hat nemzet harminc-
egy versenyzője mérte össze tudását, 
nem talált legyőzőre.  17. oldal
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Városi szüret 
Szeptember utolsó szombatján, az Ugró Gyula sori Szüreti 
Mulatságon a lurkók nagy lelkesedéssel taposták, préselték a 
szőlőt, majd elégedetten kortyolhatták munkájuk gyümölcslevét, 
a mustot. Összefoglalónk a hétvégéről: 12–13. oldal
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Már hétfő reggel nagy volt a 
forgalom a Galopp utca 13-as 
szám előtt. Nem csoda, hiszen 
több mint négyszázan pályáz-
tak az önkormányzat által meg-
hirdetett zöldnövény-akcióra. 

– Nagyon örülünk, és köszönjük, hogy 
egyre több újpesti vállalja a saját társashá-
za, ingatlana mellett található közterüle-
tek, kiskertek gondozását az önkormány-
zat segítségével– mondja Rádi Attila al-
polgármester. – Idén is nagy volt az ér-
deklődés, több mint  tízezer zsák fűmagot 
igényeltek és a hagymás virágokat is sokan 
vitték. Mind a városvezetés, mind az új-
pesti emberek kiemelkedő fi gyelmet fordí-
tanak a közterületek gondozására. Idén is 
sokan érdeklődtek a lakossági komposztá-
lási mintaprogram iránt, ezért azt is foly-
tatjuk. Az önkormányzat a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Nonprofi t Zrt. támo-
gatásával térítésmentesen bocsátja ren-
delkezésre a komposztáláshoz szükséges 
anyagokat, ingyenes tájékoztató és okta-
tó előadásokat szervez a közeljövőben – 
mondja Rádi Attila. 

– Évről-évre igényelek növényeket. 
Van egy nagyon nagy terület a há-
zunk előtt, amit én gondozok és 
igyekszem a lehető legszebben meg-
csinálni. Nyáron ügyeletes locsoló-
ként is működöm – mosolyodik el 
Debnár Jenőné Mária, aki éppen au-
tójába pakolta a növényeket. 

– Kölcsönösen hasznos dolognak 
tartom. Nem a saját pénzünkből kell 
növényeket vásárolnunk, cserében el-
ültetjük és időt és energiát szánunk a 
közterek gondozására – véleményezi 
az akciót Lotti néni, aki barátnőjével 
érkezett a virágokért.

Felvidéki est
Csáky Pál felvidéki politikus „Hit és hű-
ség. Történelmi visszapillantás 1889–
1989” című színpadi játékát mutatták 
be a révkomáromi Boráros Imre Szín-
ház művészei szeptember 26-án az 
Ady Endre Művelődési Házban. A da-
rab egy felvidéki család történetén ke-
resztül ölel fel egy évszázadot.

 

(Még) virágosabb közterületek

A színmű egy felvidéki család sorsán keresztül lát-
tat pontosan egy évszázadot, s e történeten ke-
resztül jelenít meg történelmet, mindennapokat, 
emberi érzéseket. Az előadást nem csupán jónak 

értékelte a közönség, hanem a nézők szinte mind-
egyike állva tapsolt, olyannyira azonosult minden 
részletével.

A révkomáromi Boráros Imre Színház színészei-
nek dr. Hollósi Antal, a Károlyi-kórház orvos igazga-
tója, a közművelődési kör ügyvivője virággal és Új-

pest Borával köszönte meg a nem mindennapi be-
mutatót, majd a közönségtalálkozón Krizsik Alfonz 
színművész, rendező vezetésével kérdezhetett a kö-
zönség. Csáky Pál annyit elárult: a történetnek van 
folytatása, a közelmúlt és napjaink történéseit drá-
makötetében dolgozta fel.  MOA

nnnnnnn

Csáky Pál felvidéki politikus, európai uniós képviselő Újpest visszatérő vendége, legutóbb tavaly decemberben látogatott el az Új-
pesti Közművelődési Körbe, ahol dr. Hollósi Antal ügyvivő beszélgetett vele Csend és lélek című könyvéről. A most bemutatott szín-
padi játék bemutatóján dr. Molnár Szabolcs alpolgármester is részt vett.

A korábban igényelt növények szom-
batig a hét minden napján átvehetők 
a Galopp utca 13. szám alatt. 

Dr. Hollósi Antal köszöntötte az 
Újpesten fellépő színművészeket

Nem lehet elég 
korán kezdeni...
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jeles eseményen városveze-
tők, több önkormányzati 
képviselő, bölcsőde- és óvo-

davezető, iskolaigazgató, valamint dr. 
Tahon Róbert jegyző is részt vett.

Az átadó nem mindennapi módon 
vette kezdetét, ugyanis az Újpesti Böl-
csődei Dolgozók Shubidoo Wap Női 
Kórusának jókedvű műsora nyitotta 
meg az eseményt. Wintermantel Zsolt 
e vidám produkció után szólt a város 
fejlődéséről. A polgármester a kórus-
ra utalva úgy fogalmazott, ilyen közös-
ségben csak jó kezekbe kerülhetnek a 
gyerekek. Rámutatott arra is, hogy ez a 
beruházás uniós támogatásból és saját 
erőből együttesen valósult meg. Külön 
megköszönte az Újpesti Városgond-

nokság munkáját, nélkülük ugyan-
is nem készülhetett volna el a bővítés. 
– Célunk, hogy további bővítésekre ke-
rüljön sor. Újpest elég erős ahhoz, hogy 
ezt a célt meg is valósítsa a jövőben – 
mondta a polgármester.

Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának parlamenti 
államtitkára rögtön személyes gondo-
lataival kezdve azt mondta, ritkán ve-
het részt ilyen családias avatón. 

– Mindig öröm egy átadás vagy 
egy bővítés, hiszen mutatja, hogy 
ahol ez megvalósul, ott az embe-
rek szívesen vállalnak gyereket, 
építenek jövőt. Újpesten pe-
dig mindehhez adott a kör-
nyezet.

Hozzátette egyúttal: az országban 
több mint hatezer új bölcsődei férő-
helyet s ezzel együtt ezer új munkahe-
lyet hoztak létre, az erre fordított ke-
ret huszonnyolcmilliárd forint.

Az államtitkár végül kitért arra is, 
hogy a gyest három évre állították 
vissza, a gyed-extra bevezetésével ti-
zenkilencezer (!) anyuka térhetett 
vissza dolgozni, ezzel összhangban 
van a bölcsődei férőhelyek bővítése. 

Az ünnepségen dr. Rétvári Bence és 
Wintermantel Zsolt közösen vágták 
át a szalagot, majd Nagy István alpol-
gármester mondott köszönetet szü-
lőknek, gyerekeknek, a Városgond-
nokságnak és mindazoknak, akik va-
lamilyen módon hozzájárultak ahhoz, 
hogy ez a bővítés megvalósulhasson.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Az ország egyik legnagyobb bölcsődéje
Október 1-jén hivatalosan is átadták az uniós forrásból és önkormányzati önrész-
ből negyven férőhellyel bővített Homoktövis Bölcsődét. Az intézmény két új épület-
szárnnyal egészült ki, ezáltal az ország egyik legnagyobb bölcsődéje lett. A beruházást 
az indokolta, hogy Káposztásmegyeren sok kisgyermekes család él. A kibővített intéz-
ményt dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtit-
kára és Wintermantel Zsolt polgármester közösen adták át.

„Érd el (persze énvelem) az
Ősz hajak késő korát,
Hanem ez ne légyen más, mint
Álarcban az ifjuság”
                           (Petőfi  Sándor)

Tisztelet és hála 

Ez a két szó az, ami talán a legjobban kifejezi mi az, 
amivel az időseknek, elődeinknek, szüleinknek tarto-
zunk. Nem valamiféle elvárásból fakadó kötelesség-
ből, hanem belülről, lelkünk legmélyéből. 

Az Idősek Világnapját nem véletlenül ünneplik 
mindenütt a világban. Az idősek tisztelete, bölcsessé-

gük, tapasztalatuk megbecsülése és a hála azért, amit 
tőlük kaptunk, tudásban, emberségben, szeretetben 
és törődésben, mindenütt ugyanolyan erős. Nélkülük 
egészen más lenne nemcsak a múltunk, de a jelenünk 
is. És ők azok, akikre támaszkodva a jövőt építhetjük. 

Az Idősek világnapja alkalmából szeretettel kö-
szöntök minden szépkorú, újpesti polgárt, és fejezem 
ki nemcsak személyes tiszteletemet, de a közösség 
háláját is azért, amit eddig, és ez után is tesznek az if-
jabb nemzedékek támogatására, segítésére. 

Wintermantel Zsolt
polgármester

A

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Szociális
Alap

Wintermantel Zsolt polgármester és dr. Rétvári Bence államtitkár az ünnepélyes átadón

Nagy István alpolgármester

A kicsik öröme
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– Miként jellemezné választókerü-
letét?

– Leginkább a négy- és tízemeletes 
panelházak jellemzőek választókerü-
letemre, de például a Munkásotthon 
utcában a régmúlt és a jelen építésze-
tének együttélését is nyomon követ-
hetjük. Sok a zöld terület. Kisgyerme-
kes családok, középkorúak és idősek 
egyaránt megkeresnek javaslataikkal, 
nagy öröm számomra, ha a lakók igé-
nyeinek megfelelően tudjuk alakítani 
a területet. Az elmúlt időszakban erre 
számtalan példa volt, ideillőnek ér-
zem egy régi televíziós műsor címét: 
„Önök kérték, mi teljesítjük.” Sőt tel-

jesítettük, mert a városvezetés is ki-
emelten kezelte a városközponti lakó-
telep megfi atalítását.

– Milyen fejlesztések, eredmé-
nyek valósultak meg a választóke-
rületében? 

– Teljesen átalakult a Lebstück Má-
ria utcai sétány a Nyár utca és a Mun-
kásotthon utcai szakaszon, a felújí-
tásnak köszönhetően esztétikus bur-
kolatú sétautak, színes virágágyások, 
új pihenőhelyek szépítik a területet. 
A református templom előtt rende-
zett és virágdíszes tér alakult ki, a he-
lyiek elismerése, hogy el is nevezték 
Templom sétánynak. A járdák mellett 

a parkolóhelyek hiányát és állapotát 
is kifogásolták a területen élők, hiszen 
a lakótelep építésekor jóval kevesebb 
volt a gépjármű. A Virág utca 7–9.-
ben lakók nagy örömére újjáépült és 
tágasabb lett a parkoló. Most a Mun-
kásotthon utca 70–72. számú ház 
előtt folyik például parkolófelújítás, 
huszonnégy gépjármű számára lesz 
itt hely. Megkezdődött a Pozsonyi úti 
felnőtt- és gyermekrendelő felújítá-
sa, amely az önkormányzat idei leg-
nagyobb, saját erőből végzett egész-
ségügyi fejlesztése. Változás előtt áll 
a Rózsa utcai áruházak előtti terü-
let, ahol elegáns teret alakít ki az ön-

kormányzat azzal a céllal, hogy a Ró-
zsa és Nyár utca menti, déli lakótele-
pi területnek vonzó és rendezett, kö-
zösségi funkciót is nyújtó központja 
legyen. A felújítások mellett az egyik 
legjobb kezdeményezésnek a játszó-
téri ivókutak telepítését tartom, hi-
szen a meleg napokon minden ját-
szótéren jól jön a vízpótlás, és lehető-
ség nyílt a kézmosásra is. A környék-
beli kisgyerekes családok kérése telje-
sült ezzel.

– A következő, immár ötéves kép-
viselői ciklusban mit szeretne elérni?

– Szeretném, ha folytatódna a pa-
nelprogram, hiszen a választókerüle-
temben megújult társasházak példá-
ja vonzó több lakóközösség számá-
ra. Nagy sikere van a kerékpártárolók-
nak, amelyek a környezetbarát városi 
közlekedést segítik, ennek folytatása 
is a feladatunk. Lényegesnek tartom a 
lakótelepi környezet és a parkok to-
vábbi megújítását, amelyre már a kö-
zeli jövőben találunk példát a Kassai 
és a Munkásotthon utca sarkán lévő 
területnél. S haladnánk tovább, park-
ról parkra. U. N.

Megfi atalodó lakótelep
Jókay Attila, a 12-es számú választókerület önkormány-
zati képviselője szívesen összegzi a városközpontot érin-
tő, jelentős változásokat. Választókerületében ugyanis a 
több mint három évtizede épült lakótelep megfi atalodá-
sát követhettük nyomon. Azaz a munkáknak, terveknek 
még nincs vége…

A gyermekorvosi és a védőnői rész már elkészült, 
így a kis pácienseket ismét a megszokott helyen 
várják orvosaik és védőnőik. 

– Azt hiszem, minden újpesti gyermekorvos ne-
vében mondhatom, hogy nagyon örülünk, és kö-
szönjük a felújításokat – mondja dr. Kálmán Mihály 

Újpest Egészségéért és Újpest Gyermekeiért díjas 
orvos. – Tartottam tőle, hogy sok bonyodalom lesz 
a költözésekből, de nagyon hamar végeztek a mun-
kálatokkal, és minden rendben ment.

A rendelő teljesen új belsőt kapott, és a külső szi-
getelés is hamarosan elkészül. Új bútorok érkeztek, 

megtörtént a vizesblokkok cseréje, a járólapozás, a 
festés, az új nyílászárók beemelése, a klímaberende-
zés beszerelése a váróban és a vizsgálóban is. Szinte 
rá sem lehet ismerni a rendelőre – fűzi hozzá. 

– Valóban nagy szükség volt már a felújításra – 
mondja Székelyhidi Judit területi védőnő. – A védő-
női oldalon rendkívül rossz állapotban volt már a 
tető, így a tetőszigetelésnek örülünk a legjobban, de 
természetesen minden nagyon szép és korszerű lett. 

A legnagyobb elismerés azonban Szabó Anna Sá-
rától érkezett, aki Túró Rudit majszolva, rózsaszín 
szerelésben éppen oltásra várakozott, elégedettsé-
gét pedig fülig érő mosolyával jelezte nekünk. 

 D. V.

Új környezetben, a szokott helyen 
Vidám színek, új bútorok, játékok a Király utcai gyermekrendelőben. A gyer-
mek- és felnőtt-háziorvosi rendelők nagyszabású felújítása során a több mint 
három évtizede épült Király utcai rendelő gyermek-„szárnya” újult meg.

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

Jókay Attila

Dr. Kálmán Mihály gyermekorvos 
a megújult rendelőben Székelyhidi Judit területi védőnő 
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Az összesen több mint háromszázharmincmillió fo-
rintból zajló, nyílászárócserét, tetőszigetelést magá-
ban foglaló, uniós támogatással megvalósuló ener-
getikai rekonstrukció hamarosan befejeződik. Mind-
ez a korábbi években lezajlott, saját erőből végzett 
iskolafelújítások mellett azért kiemelkedő, mert a 
református egyház fenntartásában működő intéz-
ménynek az az önkormányzat által biztosított épü-

let ad otthont, amelyet a Budapest-Északi Reformá-
tus Egyházmegye 2004-ben kapott meg 99 évre. 

Veres Sándor egyházmegyei gondnok azt mond-
ta, a homlokzat és a tető szigetelésén, valamint a 
nyílászárók cseréjén túl egy szellőztetőrendszer 
biztosítja, hogy kevesebbet kelljen fűteni. A tető-
re napkollektorokat szerelnek, ami ugyancsak az 
energiamegtakarítást szolgálja. 

Pavletitsné Egressy Mária igazgatónő a köszönetnyil-
vánítás mellett kiemelte: diákjaiknak közel háromne-
gyede újpesti, emellett a helytörténeti vetélkedőkön is 
jó eredményeket érnek el. (Mindez azért fontos, mert 
az iskola egyházi fenntartású, azonban az épület az ön-
kormányzaté, amely támogatta a pályázat benyújtását.) 

Németh Edit Éva és Jókay Attila önkormányzati 
képviselők egyaránt örülnek annak, hogy az önkor-
mányzat nem csupán egykorvolt saját fenntartású 
iskoláinak megúju-
lását támogatja. 

M. ORBÁN 
ANDRÁS

Megújul a református iskola is 
Bejáráson tekintette meg a felújítás alatt lévő Benkő István Református Álta-
lános Iskola és Gimnázium épületét dr. Molnár Szabolcs alpolgármester Né-
meth Edit Éva és Jókay Attila önkormányzati képviselők társaságában. 

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Szociális
Alap

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a mentál-
higiénés tanácsadást, mediációt, képzéseket és tá-
jékoztató előadásokat is magában foglaló projek-
tet több mint 78 millió forintból valósították meg, 
uniós támogatással. Wintermantel Zsolt a szeptem-
ber 20-i összegzőn jó együttműködésnek értékel-
te az elmúlt másfél évet. Dr. Szabó Andrea szoci-
ológus-politológus összefoglalójából pedig az de-
rült ki, hogy az újpestiek a közbiztonságot jobbnak 
ítélik meg a másfél évvel ezelőttinél, és lakóhelyü-
ket továbbra is egész Budapestnél biztonságosabb-
nak látják.

Dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest rendőrkapitá-
nya a felmérés adatait alátámasztandó felidézte: az 
Otthontérkép felmérése alapján a 2013. február és 
2014. január közötti időszakra vonatkozóan Újpest 
a negyedik legbiztonságosabb kerületnek bizonyult. 

A rendőrkapitány azt is mondta: amennyiben a 
statisztika szerint „volt értelme” a projektnek, ak-
kor mindenképp sikeresnek tekinthető, ugyanak-
kor arra is felhívta a fi gyelmet, hogy a rendőrségi 
statisztika nem mindig tükrözi az egyén szubjektív 
biztonságérzetét.

Rámutatott: az utóbbi időben átmenetileg meg-
emelkedett az autólopások száma, ugyanakkor 
amióta több rendőr látható az utcákon, „visszaállt 
a régi rend”, rablás például nem történt.

– Rendőreink, ha szükséges, utasítás nélkül is 
szolgálatba állnak. Az autólopásokon kívül még a 
garázdaságra kell kiemelt fi gyelmet fordítanunk, fő-
leg mérkőzések idején – húzta alá. – Ezzel együtt 
összességében elmondható, hogy mind a garázda 
jellegű cselekmények, mind pedig az erőszakos ese-
tek száma csökkent. 

A rendőrkapitány hozzátette: a rablások, betöré-
sek száma stagnál, ezeket szeretnék nagy arányban 
csökkenteni.

A szolgálati órák kapcsán köszönetet mondott az 
önkormányzatnak, amely nélkül nem lehetne ilyen 
hatékony a rendőri munka (lásd a polgárőrökkel és 
a közterület-felügyelőkkel közös járőrözések vagy a 
heti plusz százhúsz óra szolgálatot).

A projekt kapcsán végül azzal zárta gondolata-
it: az Áldozatsegítő Hálózat keretén belül tizenkét 
rendőrnek tartottak előadást, amelyre nagy érdek-
lődés mellett került sor, és utólag is tartalmasnak 
ítélték a résztvevők.  M. ORBÁN ANDRÁS 

Közös a cél
Zárórendezvény és konferencia ke-
retében mutatták be és összegezték 
a tavaly útjára indult, Áldozatsegí-
tő hálózat fejlesztése Újpesten című 
projektet nemrégiben a Polgár Cent-
rumban. Beszámolónkat folytatva az 
újpesti rendőrség összegzését adjuk 
közre, amely visszatükrözi az ered-
ményeket. 

Pavletitsné Egressy Mária igazgató társaságában dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, 
Veres Sándor egyházmegyei gondnok és Jókay Attila önkormányzati képviselő

Dr. Terdik Tamás 
alezredes, Újpest 
rendőrkapitánya
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2015–2016 a nagy 
parkok éve lesz 
– Az Ugró Gyula soron a több évtizede épült park napjainkra leromlott ál-
lapotba került, parkolói zsúfoltak, járdái töredezettek, sportpályája, játszó-
terei elhasználódottak, idejétmúltak. Most célunk, hogy a lakótelepi házak 
közötti parkot egyben áttekintve újragondoljuk és felújítsuk – mondta el 
dr. Dabous Fayez önkormányzati képviselő. – Az Újpesti Párbeszéd keretein 
belül bemutatjuk majd a terv részleteit, és a tervezés befejezése után kez-
dődhet az építkezés. A megvalósítás fokozatosan történik majd, a park kü-
lönböző elemei: új sportpálya, kosárlabdapalánkok, retrójátszótér, új, kibő-
vített, modern játszótér, közösségi kert, új parki sétányok, padok, megújult 
közvilágítás, térfi gyelő kamera.

A folytatásban természetesen nem feledkezünk meg az Erdősor utca 
2–8. és 12–14. számú házak környezetéről sem, ott is szeretnénk a parko-
lási rendszert ésszerűsíteni, és a házak környezetét füvesíteni, virágosíta-
ni – emelte ki az önkormányzati képviselő.

– A terveink szerint az elkészült parkban az Újpesti Városgondnokság ál-
landó parkőrt is biztosít, aki a közeli Szilas Családi Parkkal együtt vigyázza 
az új parkok rendjét és tisztaságát – folytatta a tervek ismertetését Rádi At-
tila alpolgármester.

A megvalósítás lépésről lépésre történik 

Parkőr is figyel majd a területre
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Új sportpálya, kosárlabdapalán-
kok, új, kibővített, modern játszó-
tér, új parki sétányok, padok, meg-
újult közvilágítás, térfi gyelő kamera, 
állandó parkőri szolgálat, szabadté-
ri fi tneszpark, olimpiai emlékhely, 
pihenőligetek, kutyafuttató, ping-
pongasztalok, gumiburkolatos fu-
tópálya is helyet kap a többhektáros 
park területén. 

– A tervezéskor szem előtt tartot-
tuk, hogy minden változás úgy szol-
gálja majd az aktív kikapcsolódást, 
hogy a lehető legkevésbé zavarja az 
otthonaikban pihenni vágyókat. A 
megújulás kiterjed a Rózsa utca 42–
56. lépcsőházak menti parkrészre is, 
ahol új, kivilágított sétány és új, be-
kerített játszótér is kialakításra kerül 
majd – mondta dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester.

– A Semsey park nagyon jó adott-
ságokkal rendelkezik, de eddig nem 
használtuk ki a benne rejlő lehető-
ségeket. Játszótér, kutyafuttató több 
is van a városban, viszont egy sza-
badtéri fi tneszpark és egy igényes 
futókör régóta hiányzik. Természe-
tesen ez az összetett fejlesztés csak 
több lépcsőben tud megvalósulni, 
de a sportpálya építése már elkez-
dődött – tudtuk meg Rádi Attila vá-
rosüzemeltetésért felelős alpolgár-
mestertől. 

 U. N.

Teljes megújulás a Semsey parkban
Az Újpest egykori polgármesteréről elnevezett Semsey Aladár park városunk egyik leg-
nagyobb lakótelepi parkja, amely az elmúlt évtizedek során sokat veszített korábbi fé-
nyéből. Hamarosan azonban szinte minden részlete megújul. A környéken élők már 
észrevehették, hogy a munkálatok a sportpálya építésével el is kezdődtek.

Ma még látványterv

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
már teszteli a terepet
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Régi problémát oldott meg az önkormányzat az Aschner Lipót téri gyalogátkelőhely 
létesítésével. A közeli patika és orvosi rendelő miatt a gyalogosok legtöbbször szabály-
talanul vágtak át a forgalmas Megyeri út ezen szakaszán.  Az elmúlt évben egy idős 
bácsit halálra is gázoltak.

– Számos megkeresés érkezett a lakóktól, hogy ezen a részen nagy szükség lenne egy 
gyalogátkelőre, így egyértelmű volt, hogy a biztonságos közlekedés érdekében mihama-
rabb meg kell valósítani – mondja dr. Szabó Béla, a terület önkormányzati képviselője.

Javában folyik a munka a Pintér József, a Garay és a Tompa utcában is. A régi, kopott, elhasz-
nálódott járdákra dr. Szabó Béla képviselő közbenjárására teljesen új aszfaltburkolat kerül.

Járdafelújítás 
a kertvárosban
A Leiningen Károly és a Nagysándor József utca kö-
zött a Munkácsy Mihály utca járdája is megújul. 

– Több panasz érkezett már az utcából, hogy nagyon rossz a járda 
állapota, veszélyes rajta közlekedni. Fontosnak láttuk, hogy még a 
rossz idő beállta előtt megoldjuk ezt a problémát, hiszen a téli, la-
tyakos időben, korai sötétedésben amúgy is fokozottan kell fi gyel-
ni a közlekedésnél – mondja dr. Molnár Szabolcs alpolgármester. 

Sétány lett 
az ösvényből
Új járdát épített az önkormány-
zat a víztorony közelében, meg-
könnyítve a közlekedést mind-
azoknak, akik az Árpád útról, 
például a buszmegállóból, a Szi-
geti József utca felé, vagy ellenté-
tes irányba igyekeznek.

– Az erre közlekedők szó szerint ösvényt ta-
postak ezen a területen, lerövidítve az utat la-
kóházaikhoz – meséli Ozsváth Kálmán, a kör-
zet önkormányzati képviselője. – Északi álla-
mokban elterjedt módszer, hogy az utat csak 
a lakótelep belakta után látják el szilárd bur-
kolattal, hiszen a lakók úgyis kialakítják a szá-
mukra legrövidebbnek tetsző utat. Itt is ha-
sonló történt, az itt élők jelezték, jó lenne a 
tél beállta előtt megoldani, hogy ne földúton, 
sárban érjenek be a lakótelepre. Mi pedig fel-
karoltuk a kérést, és térkő burkolattal láttuk 
el a korábbi ösvényt, ami ezáltal kényelmes 
járdává változott az erre járók nagy örömé-
re – fűzi hozzá a képviselő.

Vigyázunk a fáinkra
Ahogy arról korábban már hírt adtunk, Újpest-szerte műszeres felmérés előzi 
meg a koros, megdőlt, száradófélben lévő fák ápolási feladataival kapcsolatos 
szakmai döntést. A Széchenyi téri öreg platánok voltak az elsők, amelyeken a 
szakemberek mérést végeztek. A műszerek megállapították, hogy 6 fa állapota 
sajnos olyan rossz, hogy elkerülhetetlen a kivágásuk. A szintén megvizsgált to-
vábbi 40 fa esetében még van lehetőség szakmai beavatkozással megvédeni a 
növényeket, amit hamarosan el is végeznek a szakemberek. 
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Miként korábban megírtuk, a lapos 
tető előnyeit kihasználva napeleme-
ket telepítettek a Görgey úti Újpesti 
Szakorvosi Rendelőintézet tetejére. A 
kettős funkciót ellátó szerkezetek az 
épület éves energiafogyasztását csök-
kentik, ha viszont az épület pillanat-
nyi fogyasztása kisebb, mint a napele-
mes rendszer által termelt energia-
mennyiség, akkor képesek az ener-
gia visszatáplálására.

Az önkormányzat az Új Széchenyi 
terv pályázatán nyert 37 millió forin-
tot fordította a megvalósításra. MOA

Működő napelemek
Az elvárásoknak megfelelően működnek a szakorvosi 
rendelő tetejére telepített napelemek. 

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Szociális
Alap

Forgalomlassítás 
a gyermekek 
biztonságáért
Forgalomcsillapított zónát alakított 
ki az elmúlt években az önkormány-
zat Istvántelken és Megyeren. Most 
az iskolák előtti utcák felülvizsgálatát 
végzik a szakemberek, hogy a szüksé-
ges intézkedések után gyermekeink 
nagyobb biztonságban legyenek. 

Az önkormányzathoz több újpesti iskolából érke-
zett jelzés, miszerint a KRESZ szabályait fi gyelmen 
kívül hagyó, a megengedett sebességnél gyorsab-
ban közlekedő autósok óriási veszélynek teszik ki 

az iskolába érkező gyerekeket. A városvezetés ezért 
folyamatosan vizsgálja az iskolák előtti forgalmat 
és az igényeket fi gyelembe véve, indokolt esetben 
forgalomcsillapító küszöböket, illetve gyermekek 
jelenlétét jelző táblákat helyez az intézmények elé 
– mondta el Rádi Attila alpolgármester

– Jeleztük az önkormányzat felé, hogy szeretnénk 
egy fekvőrendőrt az iskolánk utcájába. Elég sok 
probléma merült fel az autósforgalommal kapcso-
latban és nagyon féltettük a gyerekeket. Az utcában 
haladó autósok már messziről látják, ha az utca vé-
gén zöld a lámpa és akkor is gyorsítanak, ha nyil-
vánvaló, hogy nem érik el. Erre igyekeztünk meg-
oldást találni, hiszen sok gyermek már egyedül jár 
az iskolába és jelenetős veszélynek voltak így kité-
ve – mondja Horváth Erika a Pécsi Sebestyén Ének- 
Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la igazgatója.

A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola mellett az EGYMI elé is 
hamarosan kikerül a forgalomlassításra ösztönző 
fekvőrendőr.  U. N.

ÚJPEST AZ ISKOLÁK FEJLESZTÉSÉRT!
Ebben az évben is számos fejlesztés történt az 
újpesti iskolákban. A kerékpáros közlekedést 
támogatandó biciklitámaszok épültek az óvo-
dákhoz, iskolákhoz, több intézmény homlok-
zata megújult, másokban nyílászárókat cse-
réltek és szeptembertől mindenhol felújított 
ebédlőben étkezhetnek a gyermekek. 

FELÚJÍTÁS
Elkezdődött a Tél utca teljes körű 
felújításának első szakasza. Első-
ként a Tél–Rózsa–Elem–Berli-
ni utcák csomópontja épül át. A 
munkálatok idején kérjük, foko-
zott óvatossággal közlekedjenek, 
és fi gyeljék a forgalmirend-válto-
zásokat. Köszönjük türelmüket, 
vigyázzunk egymásra!

RÁDI ATTILA 
alpolgármester 

Újpesti panoráma, napelemekkel

Rádi Attila alpolgármester







12 M o z a i k

Egészségnap a megelőzésért
Idén is nagy volt az érdeklődés a már több mint két évtizede hagyományo-
san megrendezett Egészségnapon. A Karinthy Frigyes Művelődési Házban 
tanácsadással, szűrővizsgálatokkal, ételkóstolókkal várták az érdeklődőket, 
és véradásra is volt lehetőség. A legtöbben az érszűkület- és az újdonság-
nak számító EKG-szűrővizsgálaton vettek részt, de sokan voltak a vércukor-, 
a koleszterin-, a vérnyomás-, a testsúly- és magasságmérésen is. A gyerekek 
sem unatkoztak, egész nap kézműves-foglalkozásokkal üthették el az időt. 

Már hat életmentő pont van Újpesten
Az Egészségnap nyitányaként az Alphatec Kft. egy defi brillátort ajándéko-
zott a Karinthy Frigyes Művelődési Háznak. Az ajándékot dr. Dabous Fayez 
gyermekgyógyász, ultrahangos orvos, a TRÖK elöljárója, valamint dr. Hollósi 
Antal sebész főorvos, a Károlyi Sándor Kórház orvos igazgatója vette át 
Édelmayer Jánostól, az Alphatec Kft. ügyvezetőjétől.

Az ajándékkal már hatra emelkedett az újpesti életmentő pontok száma. 
Az automata defi brillátort laikusok is tudják használni, így hirtelen szívha-
lál esetén azonnal megkezdhető az újraélesztés, nem kell megvárni a szak-
segítség kiérkezését.  D. V.

ÉLETMENTŐ PONTOK – AUTOMATA 
DEFIBRILLÁTOR-KÉSZÜLÉKEK ÚJPESTEN: 
Ady Endre Művelődési Ház (1043 Budapest, Tavasz utca 4.) 
Polgármesteri Hivatal (1041 Budapest, István út 14.) 
Polgármesteri Hivatal Káposztásmegyeri Kirendeltség
(1048 Budapest, Hajló utca 42–44.)
Újpesti Szent István téri piac, Piacfelügyelőség. 
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. (1041 Budapest, Munkásotthon u. 66–68.)
Karinthy Frigyes Művelődési Ház (1048 Budapest, Hajló utca 2–8.)

Közel négyezer résztvevő!
Ennyien indultak ugyanis az Újpesti Futó- és Kerékpá-
ros Fesztivál őszi fordulóján. Az esemény a hagyomá-
nyos útvonalakon zajlott, Káposztásmegyeren, az Óce-
ánárok utcából rajtolhattak a futni és bringázni vágyó 
fi atalok és idősebbek, majd az Állatsziget magasságából 
a kutyás futásra benevezők. 

A sok résztvevő miatt az első rajtot már háromnegyed kilenckor elindították 
a szervezők. Először az óvodásoknak és a kisiskolásoknak javasolt minifutás 
indult, az 1,6 kilométeres táv megtételével. Őket a maxifutás (3 kilométeres 
távú) mezőnye, majd a bringás versenyzők (8,6 kilométeres távon) indulói kö-
vették, s legvégül a kutyás futás vette kezdetét.

Az indulóknak megtartott sorsoláson a nyereményeket az elsőtől az utol-
sóig dr. Dabous Fayez önkormányzati képviselő, a Káposztásmegyeri Telepü-
lésrészi Önkormányzat elöljárója adta át. A fődíjat, azaz a kategóriánként 
felajánlott egy-egy kerékpárt a „mini”-kategóriában Répási Rudolf, a „maxi”-
kategóriában pedig Kovács Péter nyerte. A plusz egy bónusz bringát a peda-
gógusok között sorsolták ki, a nyertes Tóth Éva, az Újpesti Szűcs Sándor Álta-
lános Iskola tanárnője lett. R. Zs.

E G É S Z S É G T E R V

  
Újpest!
 Hajrá SPORTOSSPORTOS

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

Együtt fut a család

A boldog nyertes Jánszkyné 
Ulman Mária, a TRÖK elöljáró 
helyettese és dr. Dabous Fayez 

elöljáró társaságában
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Szüret a lurkók segítségével
Szeptember utolsó szombatján, a Szüreti Mulatságon egész napos progra-
mokkal köszönthettük az őszt, Szent Mihály napját és a kisfarsang kezdetét. 
Az önkormányzat Találkozzunk többször! programsorozatának eseménye-
ként az Ugró Gyula soron megtartott mulatságon a gyermekeket Peppino 
bohóc is szórakoztatta, volt szőlő, prés, must – ami elengedhetetlen eme 
jeles eseményen.

A lurkók nagy lelkesedéssel taposták, préselték a szőlőt, majd elégedetten 
kortyolhatták munkájuknak gyümölcslevét, a mustot. Közben logikai játé-
kokkal, esetleg pónilovaglással pihenhették ki a szőlőfeldolgozás fáradalma-
it. A színpadon fellépett a Bem Néptáncegyüttes, akik a műsor után tánc-
házat is tartottak. A nap lezárásaként a Budapest Bár adott fergeteges han-
gulatú koncertet.  J. M.

Újpest kutyaügyben 
is a legjobbak között
Ötödik alkalommal rendezte meg a belvárosi Szabad-
ság téren piknikjét az Eb Ovo, a Felelősségteljes Kutya-
tartók Egyesülete. 

A rendezvényre kutyás civilszervezetek, egyesületek, önkormányzatok is 
meghívót kaptak, hiszen idén először adták át az Eb Ovo Díjat azoknak, 
akik sokat tettek a felelős városi kutyatartás segítéséért, népszerűsítéséért, 
az állatvédelemért. A díjazottak közt van Újpest Önkormányzata is. Cson-
ka Berta, az egyesület elnöke az elismerő oklevelet és az üvegplakettet az-
zal adta át Wintermantel Zsolt polgármesternek, hogy ez a budapesti ön-
kormányzat az egyetlen, amely többrétű kutyás stratégiát dolgozott ki és 
valósított meg.

A díjat Wintermantel Zsolt Pataki Gáborral, az Újpesti Állatvédelmi Járőr-
szolgálat vezetőjével együtt vette át, mondván, Újpest ebben is elöl jár, hiszen 
a fővárosban itt alakult meg először járőrszolgálat, amelyet az önkormány-
zat is támogat. Újpest egyébként két Eb Ovo Díjat is elhozott, hiszen a tükör-
módszer kidolgozásáért és a városi kutyavizsga előkészítéséért ebben a kitün-
tetésben részesült Korom Gábor, a Népszigeti Kutyaiskola vezetője is.  P. J.

Egészségdélután Újpesten
Ingyenes előadás-sorozat fi atalok és idősebbek részére 

az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet szervezésében.

Aktuális témák, neves orvos szakemberek előadásában. 
Az október havi előadás témája: A pajzsmirigy betegségei. 

Előadó: Dr. Balázsovics Judit Andrea főorvos, endokrinológus

Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 66., Polgár Centrum 
Dátum: 2014. október 3., péntek. Kezdési időpont: 15.30

A teremben az ülőhelyek korlátozott számban állnak 
rendelkezésre, amelyeket érkezési sorrendben lehet 
elfoglalni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

é é dél á Új

Szüret az Ugró Gyula sor 
szomszédságában

Wintermantel Zsolt és Pataki 
Gábor az Eb Ovo Díj átadásán
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Tisztelt Újpestiek!
A 2014 november 23-i időközi 
országgyűlési képviselő – választás-

ra kopogtatócédula helyett ajánlóíven ajánl-
hatunk jelöltet. Amennyiben Dr. Hollósi 
Antal FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselő-
jelöltjére alá szeretnék írni, kérjük, látogas-
son be személyesen irodánkba. 1042 Bp., 
Árpád út 56. (I. emeleten az udvarban) hét-
köznap 10-20 óra között. Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink! Irodánk minden 
pénteken 17 és 18 óra között tart 
nyitva. Kérjük Önöket, vegyék fel 

velünk a kapcsolatot, hogy minél hatéko-
nyabban működhessünk együtt! Címünk: 
1046 Bp., Szent László tér 7. Tel.: 06-70 
372-3119, 06-70 381-8193

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

Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati 
képviselő, frakcióvezető (KDNP) 

minden hónap első hétfőjén 18-tól 19 
óráig tart fogadóórát az Újpesti Kulturális 
Központ Lóverseny téri Közösségi 
Házában (IV., Lóverseny tér 6.).

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő – Újpest Lehet Más a Politika (LMP)
Tel.: 06-20 390-0566, Újpesti LMP-iroda, 
1041 István út 22., a Főposta mellett.

Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, hívásra én 
megyek el Önhöz! 

www.facebook.com/LMPujpest
ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-
7830-as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköz-
nap 14-től 17 óráig hívható – bármikor; 
Szabó Gábor önkormányzati képviselő 
előzetes telefonon történt egyeztetés 
alapján – a 06-1 369-4205-ös telefonszá-
mon, hétköznap 14-től 17 óráig hívható 
– a megbeszéltek szerint, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. 

Horváth Imre önkormányzati képviselő 
minden hónap első és második szerdáján 
17 órától – előzetes bejelentkezés alapján 
a 06-20 466-8576-os telefonszámon – tart 
fogadóórát az Újpesti Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola és 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. 

 P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

A városháza bejáratánál Szöllősy 
Marianne, a Neogrády László Hely-
történeti Gyűjtemény vezetője vár-
ta a klubtagokat, hogy végigkalau-
zolja őket az épületben. A séta előtt 
Wintermantel Zsolt köszöntötte a vá-

rosháza előtt a vendégeket. Az épü-
let körbesétálása és a Károlyi-szobor 
megtekintése után a házasságkötő te-
remben folytatódott a program, majd 
a díszteremet tekintették meg a láto-
gatók. (Bővebben: ujpest.hu) D. V.

Klubnap a városházán
Különleges vendégségnek adott otthont hétfőn délután az újpesti városháza. Az 
Újpesti Nyugdíjasklub tagjai a város legszebb épületének felderítésére indultak.



Szentírás öt 
évszázadból
Európai kultúránk gyöngyszeme cím-
mel nyílt bibliatörténeti- és ismereti 
kiállítás az Éden Völgye Galériában. A 
szeptember 25-i megnyitón részt vett 
Nagy István alpolgármester is. 

A tárlat öt évszázadból mutatja be a Szentírás külön-
böző példányait. A kronológia kezdődátuma 1590, az 
az év, amikor a Biblia Károli Gáspár fordításában ma-
gyar nyelven megjelent.

Dr. Berecz Ágnes, a Ráday Gyűjtemény igazgató-
ja, a kiállítás fővédnöke szép és gazdag válogatásnak 
nevezte az itt bemutatott példányokat, majd meg-
köszönte az önkormányzat támogatását. Nagy Ist-
ván alpolgármester felidézte a galériának is otthont 
adó, Görgey úti lakóházhoz fűződő emlékeit, a jelen-
ről szólva a Hetednapi Adventista Egyháznak pedig 

sok sikert kívánt új helyén, amelynek felújítását más-
fél millió forinttal támogatja az önkormányzat.

A Magyar Bibliatársulat főtitkára, dr. Pecsuk Ottó 
többek között arról beszélt, hogy a Biblia az euró-
pai kultúra alapköve. Szerinte a legnagyobb kihívás 
az, hogy a ma „olvasóját”, aki elsősorban már csak in-
formációkat keres, visszavezessék a könyvek világába. 
A Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyház-
kerületének elnöke, dr. Ősz Farkas Ernő azt mondta, 
a Biblia az élet könyve, amely meghosszabbítja azt.

A tárlat január végéig látogatható, október 2-tól pe-
dig hetente szerveznek a Bibliához kapcsolódó előadá-
sokat. (Cím: Éden Völgye Galéria, IV., Görgey út 10.)
 M. ORBÁN A.

Beethoven-est 
A zene világnapja alkalmából Beethoven-est 
színhelye lesz az Újpesti Kulturális Központ 
– Ifjúsági Ház október 3-án 19 órai kezdettel. 
Az esten a Koncertmuzsika Zenekar működik 
közre, szólót játszik ifj. Hornok István. Vezé-
nyel Nagy Norbert. Műsor: Coriolan-nyitány; 
G-dúr zongoraverseny; IV. szimfónia. A kon-
cert támogatója Újpest Önkormányzata és az 
Újpesti Kulturális Központ. A belépőjegy ára: 
500 Ft. (Cím: Budapest IV., István út 17–19.)

Pislákoló 
gázláng
Kísérteties ház, elrejtett 
kincs, gonosz férj, gyönyö-
rű, ifjú feleség és az egyre 
halványabban világító gáz-
láng okozta rettegés. Klasz-
szikus krimit visz színre az 
Újpest Színház.

George Czukor magyar származá-
sú fi lmrendező 1944-ben készítette a 
Gázláng című fi lmet Patrick Hamilton 
azonos című drámájából. A főszere-
peket a legendás Ingrid Bergman és 
Charles Boyer játszotta. A fi lm noir al-
kotásokhoz sorolt thriller – amelyet 
hazánkban csak 1978-ban mutatott 
be a televízió – azóta már klasszikus-
sá vált, és Hamilton drámáját is rend-
re műsorra tűzik a színházak. 

– Valamikor régen játszottam már a 
Gázlángot a Ruttkai Éva Színházban, és 
az az előadás hatalmas siker volt. Ugyan 
az Újpest Színház profi lja elsősorban az, 
hogy magyar darabokat állítunk szín-
padra, és ez az elkötelezettség tovább-
ra is tart, de most úgy éreztem, egy pi-

cit váltanunk kell. Ez egy nagyon izgal-
mas krimi, de emellett komoly erkölcsi 
mondanivalója is van – magyarázza a 
darabválasztást Dózsa László, az Újpest 
Színház művészeti vezetője, aki az elő-
adás rendezője és egyik főszereplője is.

A női főszerepet, vagyis Ingrid 
Bergman fi lmbeli szerepét Gregor Ber-
nadett alakítja Újpesten. 

– Nagyon régen láttam már a fi l-
met, és eszemben sincs megnéz-
ni mostanában, hiszen nem aka-
rom, hogy bármiben is befolyásol-
jon. Hogy is vehetnék akkora terhet 
magamra, hogy Ingrid Bergman sze-
repét játszom. Mi valami újat, valami 
mást csinálunk ebből. De ez az a sze-
rep, amelyre azt mondhatom, hogy 

na, ezért lettem színésznő – mondja 
Gregor Bernadett.

A darab az izgalmas krimiszál mel-
lett erős lélektani hatású is, ami azért 
próbára teszi a színészt és a nézőt 
egyaránt.

Az újpesti előadás külön pikantéri-
ája, hogy egy apa-fi a páros is szerepel 
az előadásban: a nyomozó karakterét 
Dózsa László fi a, Zoltán alakítja.

– Ez egy nagyon jó szerep, irdatlan 
mennyiségű szöveggel, mert a nyomo-
zó a történet mesélője is egyben. Kis-
sé furcsa helyzet, mert édesapám még 
soha sem rendezett engem. Különböző 
a színházi ízlésünk, úgyhogy elég sokat 
vitatkozunk, de ez nem baj, mert vita 
nélkül ritkán születik jó előadás – me-

séli Dózsa Zoltán, akit manapság legin-
kább az egyik kereskedelmi csatornán 
futó sorozatban láthatnak a nézők. 

– Ráadásul Zoli is rendez engem, 
mert színészként vannak olyan nehéz 
jeleneteim, hogy kontrollálni kell kí-
vülről is, így abban maradtunk, hogy 
társrendezője lesz az előadásnak. Úgy-
hogy ami szidást kap tőlem, amikor ő 
áll a színpadon, azt visszaadja akkor, 
amikor én állok ott. Aztán a végén 
persze mindig összekacsintunk – te-
szi hozzá nevetve a rendező.

Az október 25-i premieren minden 
adott a sikerhez: kellő vitamennyiség-
gel kidolgozott, izgalmas történet is-
mert színészek előadásában, a pislá-
koló gázláng halvány fényében.  J. M. 
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Dózsa Zoltán, Gregor Bernadett 
és Dózsa László az október 25-i 

bemutatóra készül

A Koncertmuzsika zenekar 
a Dallam Fesztiválon

Nagy István alpolgármester (jobbról) 
a kiállítás megnyitóján
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Második gyermekének megszületé-
se után gyorsan visszatért a vívóte-
rembe Mohamed Aida. Az UTE vi-
lágbajnoki ezüstérmes, Európa-baj-
nok tőrvívója hamar utolérte ma-
gát és társait, bizonyítja ezt, hogy 
a grazi nemzetközi versenyen, ahol 
hat nemzet harmincegy versenyző-
je mérte össze tudását, nem talált 
legyőzőre. Aranyéremmel térhetett 
haza Ausztriából.

– Négy hónappal ezelőtt született 
meg második kislányom, Leila – mond-
ta a bajnoknő. – Alig két hete kezdtem 
el aktívan edzeni, a hétvégén volt is egy 
kisebb versenyem, amolyan erőpróba, 
hogy megnézzük, hogyan bírom. Mit 
mondjak, jól bírtam, nyertem. 

– Akkor most teljes mellszélesség-
gel következnek az edzések?

– Pontos napirend szerint élem 
az életem. A gyerekek, az edzé-
sek és a versenyek is beleférnek az 
időmbe. Szerencsére kapok segítsé-
get. Szóval, edzőmmel, Solti Antallal 
azon vagyunk, hogy a közeledő ma-
gyar válogatóversenyre jól felkészül-
jek, és utána a nemzetközi, illetve a 
világkupaversenyeken már számolja-
nak velem. És ne felejtsük el a decem-
beri magyar bajnokságot, ahol érem-
mel szeretném megörvendeztetni az 
újpesti szurkolókat.

Aida tizenhét évesen, világbajno-
ki ezüstéremmel robbant be a nem-
zetközi mezőnybe, és nem adta fel, 
hogy a 2016-os riói olimpiára kijus-
son, amely a hatodik ötkarikás játé-
kok lenne az életében. GG 

Ünnepélyes keretek között adták át az 
UTE megújult Tímár utcai vízitelepét. 
Az újpesti kajak-kenu szakosztály két 
nagy bajnoka, Urányi János és Fábi-
án László előtt azzal kívánt tisztelegni, 
hogy a jövőben a két fantasztikus sport-
ember nevét viseli a létesítmény.

Az UTE kiválóságai, Urányi János és Fábián László, a 
magyar kajak-kenu sport első olimpiai bajnokai Mel-
bourne-ben nyerték aranyérmüket. A páros 1955-ben 
került össze, amikor a fi atal Fábiánt egy kajak egyesben 
aratott hazai győzelme után felfedezte Urányi. 

– Megtiszteltetés volt egy fi atal gyereknek, hogy 
odajön hozzá a rutinos versenyző. Ráadásul még egy 
hajóban is akar vele evezni – emlékezett vissza a pilla-
natra Fábián Öcsi bácsi.

Az olimpiai diadalt követően még egy-egy Európa- 
és világbajnoki győzelmet könyvelt el a páros. Világver-

senyen utoljára 1959-ben álltak dobogón. 1960-ban, a 
római olimpián megvédhették volna címüket, ha a 
rendező olaszok nem veszik le az ötkarikás programról 
a tízezer méteres versenyszámot.

Urányi János 1961-ben visszavonult az aktív sport-
tól, és hajóépítőként az Újpesti Dózsában dolgozott 
korai haláláig. 

Fábián László később még három világbajnoki címet 
és négy Európa-bajnoki aranyat gyűjtött be, majd aktív 
pályafutását befejezve szakosztályvezetőként, techni-
kai vezetőként és edzőként adta tovább tapasztalatait.

 (gergely)

Melinda a legtechnikásabb
Kiskunhalason rendezték meg a XIV. Testvérvárosok Kupát és Nemzetközi Ökölvívó 
Tornát. A meghívásos versenyen a magyar versenyzők mellett Lengyelországból, Szlo-
vákiából és Szerbiából is érkeztek résztvevők. Közel százhúsz ökölvívó lépett ringbe 
az alföldi városban. Az UTE többszörös ökölvívóbajnoka, Pécsiné Lázár Melinda nem 
talált legyőzőre, és elnyerte a legtechnikásabb elit női versenyzőnek járó címet is.

Győzelemmel 
tért vissza 
a pástra

Olimpiai bajnokok 
nevét vette fel 
az UTE-vízitelep

z UTE ökölvívó-szakosz-
tályát két versenyző kép-
viselte a versenyen. A fér-

fi ak között Melinda fi a, Pécsi Zsolt 
lépett a kötelek közé, de ezúttal 
egy sérülés megakadályozta a sike-
res szereplésben. 

– Zsolt belelépett egy ütésbe, 
amely az orrát találta el, és az or-
vos, mert nagyon vérzett, véget ve-
tett a küzdelemnek – mondta az 
édesanya. – Pedig szépen bokszolt, 
vezetett is, de ilyen sport az ököl-
vívás. Egy pillanatra nem fi gyelsz, 
máris jön a pofon. 

– Te viszont nem kegyelmeztél 
senkinek.

– Jól ment a bunyó, jó erőben 
éreztem magam. A döntőben a he-

lyiek egyik kedvencével, Kozma Be-
átával találkoztam, de miután két-
szer is úgy eltaláltam, hogy megszé-
dült, és rá kellett számolni, techni-
kai KO-val nyertem. Bevallom, a 
győzelem nagyon jót tett az önbi-
zalmamnak.

– Csak nem önbizalomhiányban 
szenvedsz?

– Nem, szó sincs erről. Októ-
berre gyúrok, hiszen a hónap ele-
jén Egerben lesz egy válogatóver-
seny, amelyen ki szeretném harcol-
ni az október végi magyar bajnok-
ságon való részvétel jogát. Nagyon 
készülök, hiszen a magyar bajnoki 
aranyérem még hiányzik a gyűjte-
ményemből. (gergely) 

A kép előterében 
Fábián László 
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Fotó: Lebovits G
yörgy
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� Angol-, orosznyelv-tanítást vállalok minden szin-
ten. Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korre-
petálást, felzárkóztatást, üzleti nyelvet is oktatok, va-
lamint külföldi munkára felkészítek. Dolgozatírások
előtt esetenkénti gyakorlást is vállalok. Tel.: 06-30 403-
6244; 417-3005

� Francia- és orosznyelv-tanítást, érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítést vállal tanárnő. Tel.: 06-20 458-1564

Állat
� A házi cicák aranyosak, kedvesek, szeretni való jó-
szágok, de gyorsan szaporodnak. Mostanra sokan let-
tünk. Segítséget is kérve, aki szeretné, annak szívesen 
és ingyen adok cicát (a cicák közül sokat ivartalanít-
tattam). Tel.: 233-0636

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét, 
bizsukat, borostyánt, ezüstöt, kitüntetést, régi pénzt, 
kerámiákat, szőrmét, írógépet, régiségeket, teljes ha-
gyatékot díjtalan kiszállással. Hétvégén is! Tel.: 06-20 
597-8280

� Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek! Földrajz-
tanár vásárol régi könyvet, térképet, képeslapot, kato-
nai tárgyakat, régi pénzt, játékot, diafilmet, jelvényt, 
festményt, ezüstöt, porcelánt, bútort, akár teljes ha-
gyatékot is érdekel. Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 
924-4123

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

Gondozás
� Idős, kiszolgálásra szoruló párom megbeszélt ho-
norárium ellenében történő napi gondozásához kere-
sek rendezett körülmények között élő házaspárt, aki-
ket – kölcsönös szimpátia esetén – örökösömmé te-
szek. Érdeklődni a hajdu123peter@gmail.com e-ma-
il címen lehet.

Szolgáltatás
� 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, 
minden kerületben, előre egyeztetett időpontban, tel.: 
06-30 219-1624

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

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

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

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
� Újpest-Városkapu metrónál, 4 szintes téglaház-
ban II. emeleti, felújított, 50 m2-es, két szoba össz-
komfortos, napfényes lakás eladó. Távfűtéses, 
egyedi mérős (6900 Ft/hó), vízórás, közös költség 
8900 Ft. Irányár: 10,9 MFt, tel.: 06-70-500-9100

� 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

� XV ker., 1 szoba összkomfort, ½ telekkel eladó. I.á.: 
8,5 M Ft, tel.: 788-8508, 06-30 686-6450

� Újpesten, Istvántelki út végén, 16 lakásos társas-
házban 33 m2-es, egy szoba, konyha, fürdőszoba, 
spájzos, cirkófűtéses lakás eladó. Azonnal költözhe-
tő, tel.: 06-30 422-7204

� Balatonakarattyán 616 m2-es telken 42 m2-es, 2 
szoba+nappali, konvektoros fűtésű faház teljes be-
rendezéssel eladó. A ház alatt pince, az udvaron elő-
tetős gépkocsibeálló és szerszámos van. Érdeklődni: 
06-70 216-2586

� Telek eladó Fót István hegyen, 320 négyszögöl tel-
ken. 22 m2-es komfortos téglaházzal + 30 m2-es fa-
házzal, bekerítve, víz, villany van. Termő gyümölcs-
fákkal, díszfákkal + berendezés. Ár: 4,2 M Ft, tel.: 
06-20 950-9334, 06-20 591-7276 

� 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 

� Újpesten a Görgey utcában, 5 lakásos, földszin-
tes, kertes társasházban eladó 50 m2-es, másfél szo-
bás tehermentes lakás 11 M Ft-ért, vagy családi ház-
ra cserélem. 3 szobás, 70-80 m2-es kertes ház érdekel 
a IV–XIII.-ker.-ben. Ráfizetés megegyezés szerint, 3 M 
Ft-tól 5 M Ft-ig. Tel.: 06-20 348-6625

� Újpest kertvárosában eladó egy 110 m2-es, tetőtér-
beépítéses, hőszigetelt családi ház csendes helyen, kis 
kerttel, garázzsal. I.á.: 27,5 M Ft, tel.: 06-30 630-1265

� Balatonkenese központjában, közel a strandhoz 
központi fűtéses, 4 szobás kőház gyümölcsöskerttel, 
saját kúttal, melléképülettel eladó. Hasonló csere is 
érdekel, tel.: 06-20-550-0475

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

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

Albérlet
� Kedves idős asszonynál keresek külön szobát, für-
dőszoba-használattal (mérsékelt áron). Tel.: 370-
6430, 06-30 657-4828

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 

� Színvonalas németoktatás 30 éves gyakorlattal ren-
delkező magántanártól. Bármilyen típusú nyelvvizs-
gára és érettségire felkészítést vállalok. Gazdasági né-
met szaknyelv oktatását, valamint szakdolgozat (dip-
lomamunka) fordítását is örömmel vállalom. A szóbe-
li és írásbeli kommunikációt egyaránt magas szintre fej-
lesztem. Tel.: 06 20 216-7801, 06 30 472-7142, 230-5607

Legyen Ön is 
biztonságban!

zárak, lakatok, 
kulcs  másolás, heveder-

zárak, ajtócsukók, 
fő- és vezér kulcsos 

rendszerek

Kaba Elzett Mintabolt
1044 Budapest, Óradna u. 3/B

www.kaba-elzett.hu

www.unyi.hu 

Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56.

Telefon: 369-8674
E-mail: info@ujpestinyelviskola.hu

ANGOL½NÉMETANGOL½NÉME
  SPANYOL
nyelvtanfolyamok

3-unyi_49x68.ai   1   3/28/12   1:37 PM

Friss hírek, tudnivalók:

 ujpest.hu!

Kereskedelmi egyesület OKJ tanfolyamokat indít Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros � logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

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!
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Piac-Placc 
szombatonként
Piac-Placc a Duna sétányon ok-
tóber 4-én, szombaton délelőtt! 
Várjuk a vásárolni, nézelődni vá-
gyókat, az érdekességeket, külön-
legességeket gyűjtőket!

Újpesti Piacnap 

– megéri! 
Az elkövetkező héten Újpest színeivel vár-

ja a piac a kedves vásárlókat. Minden stan-

don, pulton legalább egy lila-fehér vagy egy 

piros-sárga szín-összeállítású gyümölcs- és 

zöldségláda várja a piacra látogatókat.

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

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

Akciós ajánlatok péntektől péntekig 

(október 3–10. között):

• A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hen-
tesnél sertéslapocka, -oldalas és -dagadó 
1160 Ft/kg, sertéscomb 1199 Ft/kg, sertéska-
raj 1290 Ft/kg, lángolt kolbász 999 Ft/kg, füs-
tölt házi csemegeszalonna 999 Ft/kg, házi 
parasztkolbász 1590 Ft/kg.
• A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye 
Kkt.-nél gála alma 168 Ft/kg, jonatánalma 
168 Ft/kg, saszla szőlő 300 Ft/kg.
• A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél 
zsákos vöröshagyma 85 Ft/kg, zsákos bur-
gonya 69 Ft/kg, sárgarépa 80 Ft/kg, fejes ká-
poszta 99 Ft/kg.  (x)

Minden héten ovis 

csoportok látogatnak 

az Újpesti Piac fer-

getegébe. Sütögetés 

és majszolás a Lipó-

ti Pékség illatáradatá-

ban, majd barango-

lás az árusok között a 

program. Az elmúlt héten a káposztásmegyeri 

Park Óvoda aprónépe vethette bele magát a 

hamisítatlan piaci hangulatba. 



Készült az Újpesti  
Önkormányzat megbízásából

A BÜSZKESÉG  
ÖSSZEKÖT MINKET

Miénk a legjobb
családi játszópark

TarzanTM Park

ÚJPEST
AHOL SZERETÜNK ÉLNI

2014.10.04. szombat,10–17 óráig
REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY
1048 Budapest, Óceánárok u. 33. 
Az átvételhez szükséges dokumentumok: 
fényképes személyazonosító okmány és lakcímkártya

Keress minket a  facebookon is!   
www.facebook.com/ujpestkartya

*Szeptember 19-éig leadott igénylések esetében 
tudja átvenni kártyáját.

A rendezvény ingyenesen látogatható!

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

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistakaró, 
hűtőmágnes oltási naptárral, map-
pa, illetve pelenkacsomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképezzék 
le csemetéjüket újpesti bodyban, és 
a képet jpg formátumban küldjék be 
szerkesztőségünkbe. Örömmel tesz-

szük közzé a kisbabákról készült fotó-
kat – névvel ellátva – az Újpesti Nap-
lóban, továbbá az ujpest.hu webol-
dalon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook-oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó! Fotó! 

S

Gál Tamás Attila 2014. ja-
nuár 27-én született. 
 Szülei

Szép napot mindenki-
nek! Szabó Emese vagyok, 
2014. április 19-én meg-
érkeztem! Köszönöm, Új-
pest!

Nagy Marcell (Marci) va-
gyok. Megjöttem 2014. áp-
rilis 12-én, 22 óra 15 perc-
kor, 3000 grammal és 51 
centiméterrel. Jól van az 
egész család, üdvözlöm az 
újpestieket! Marci
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