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A BIZTONSÁG A LEGFONTOSABB
Minden eddiginél többen töltötték ki az Újpesti Párbeszéd idei kérdőíveit, a válaszadók szerint a közbiztonság megerősítése a legfontosabb feladat.
4-5. oldal

WWW.UJPEST.HU

Közös szenvedélyünk a játék és a
fagyi. A dzsungelhőst és a Tarzan
Parkot egyaránt népszerűsítő
édességet Újpest hét cukrászdája
mutatta be a családi játszóparkban.
3. oldal

SZAKRENDELÉSEK EGY HELYEN
Állandó, közös helyet kap több,
egymást váltó szakrendelés a megújult Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetben. A változás a betegeket
szolgálja.
5. oldal

ERKEL-LESZÁRMAZOTT
„Bajzás” volt egykoron a Jászai Mari-díjas érdemes művész Erkel László Kentaur, aki úgy véli, sikeres pályája az újpesti alapoknak is köszönhető.
11. oldal

GYÓGYULÁS ÉS ARANYÉREM
Nagy Bálint, az Angol Tagozatos Általános Iskola tanulója először a
gyógyulásban, majd egy moszkvai
versenyen a hatvanméteres síkfutásban diadalmaskodott.
13. oldal

2 Köztér
Az elhurcoltak
emlékére
Több mint tízezer újpesti zsidó elhurcolására emlékeztek július 11-én,
a második világháborúban elhurcolt újpesti polgárok emléknapján a
Mártírok útján elhelyezett emléktáblánál. Dr. Hollósi Antal országgyűlési
képviselő szerint emlékezni és emlékeztetni kell ahhoz, hogy a második
világháború idején történtek többé
ne ismétlődhessenek meg.

A

megemlékezés kezdetekor Radnóti Miklós
Erőltetett menet című költeménye hangzott el. Ezt követően dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő emlékezett a második világháború alatt történtekre. „1944. július 11-e gyásznap

Újpest történetében. Az akkor önálló városból több
mint tízezer, a környékből pedig összesen csaknem
húszezer zsidót és romát deportáltak.”
Hollósi Antal így emlékeztetett: bár az évek során
a borzalmaknak voltak előjelei, és a nemzetiszocialista eszme 1933-ban előretört, a zsidótörvények vagy
a sárga csillag viselete önmagában még mindig nem
utalt a legeslegrosszabb végkifejletre.
A képviselő szólt arról is, hogy Európa kábult tanúja volt a náci eszme előretörésének, Hitler tisztjei pedig személyesen nézték végig nyolcezer krakkói
megsemmisítését.
„Itthon is voltak, akik a nyilasok oldalán segédkeztek a deportálásokban, mások pedig életüket kockáztatva mentették az embereket; utóbbiaknak a
mai napig hálával tartozunk” – emlékeztetett beszédében Hollósi Antal, majd kiemelte: az Országgyűlés április 16-át a holokauszt emléknapjává nyilvánította, tagadását a bűncselekmények közé sorolta; a
félkatonai szervezetek ténykedését pedig betiltotta.
Szerdócz Ervin, a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége Újpest-Rákospalota templomkörzetének
rabbija a múltat idézte: „Itt emlékezve azonosulunk a
hetvenkilenc éve elhurcoltakkal, akik pontosan ezen
az utcán vonultak végig, akik olyanok, sőt talán job-

bak voltak nálunk.” A rabbi elismerően szólt a gyűlölet és kirekesztés ellen való törvényekről.
„Bár nem lehet meg nem történtté tenni, mernünk kell továbblépni, örüljünk annak, hogy együtt
lehetünk” – mondta.
Külön méltányolta az önkormányzat törődését
(beleértve a július 11-i emléknapot) s azt a várospolitikát, amely megakadályozza, hogy a történelem
akár csak részben megismétlődjék.
Az emlékezés koszorúzással zárult.
M. Orbán András

Körforgalom a tervek szerint
Épül az Erdősor utca és a
Sporttelep utca kereszteződésénél az új körforgalmú csomópont.
A gyalogosok számára minden
ágon létesül kijelölt gyalogátkelőhely. A csomópont elhelyezkedése
miatt a Sporttelep utcai buszmegállókat át kell helyezni, a tervezett
állapotban a déli irányú buszok számára is alakítottunk ki buszöblöt.
A 220-as busz megállóját az Erdősor utcában érinti a csomópont átépítése, áthelyezésére azonban nincs szükség. A csomópont átépítése kapcsán
minden meglévő közműveket ki kell váltani, illetve védelembe kell helyezni.
A munkaterület átadására 2013. június 24-én került sor. A kivitelező július
1-jén felvonult a munkaterületre, és a jóváhagyott forgalomkorlátozási tervek 1.
lezárási ütemének forgalmi rendjét bevezette. A buszközlekedés változatlan útvonalon haladhat, buszok terelésére a teljes kivitelezés alatt nem lesz szükség. Az
ideiglenes megálló a Sporttelep utcán, a Vetés út torkolatánál lett elhelyezve. Itt
fog megállni az északi irányú és az Erdősorra beforduló viszonylat is.
A munkaterületen a közművek kiváltása zajlik, egyszerre több ponton. A 10 kV
elektromos hálózat kiváltása teljes hosszon elkészült, a UPC-hálózat is már az új
nyomvonalon üzemel, azonban a korábbi légkábel tartóoszlopai elbontás előtt
állnak. A csapadékcsatorna új víznyelő aknái épülnek, több már rákötésre került
a gerincvezetékre. A Magyar Telekom hálózatának kiváltási munkái is zajlanak.
A nagyméretű vízvezeték védelembe helyezése a csomópont délkeleti oldalán
megtörtént, amit a Vízművek jóváhagyott.
BKK/UN

Jól teljesítettek
Véget ért a 2012–13-as tanév. A
Babits Mihály Gimnázium és a Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola általános iskolai tanulói közül
sokan sikeres vizsgát tettek angol nyelvből. Minderről Turnerné
Gadó Ágnes, az intézmény igazgatója számolt be.
A Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai az első osztálytól kezdődően két tanítási nyelven, angolul és
magyarul párhuzamosan sajátíthatják el az ismereteket, így a gyermekek heti 8–12 órában találkoznak az
angol nyelvvel.
– Elsődleges célunk a kommunikáción alapuló, gyakorlati nyelvtudás fejlesztése, amely maximálisan

megvalósul – mondja az intézmény
igazgatója, Turnerné Gadó Ágnes.
A nyelvtudás szintjének megfelelő nyelvvizsgákat minden évben a
British Council közreműködésével
bonyolítják le, amelyre a jelentkezés
önkéntes. Az idei megmérettetéseken 114 alsó tagozatos diák vizsgázott sikeresen az angol nyelvből, a
köznevelési törvény szerint a 6. év
végére előírt kötelező szintet 45-en
érték el. Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt a többnyire
hetedikes indulók közül az alapfokú
nyelvtudásról 45-en, a középfokúról 37-en, a felsőfokúról pedig 12-en
szerezték meg.
– Ez egyben saját szakmai munkánk külső megmérettetése is. Az
eredményekből kiolvasható, hogy ﬁatal koruk ellenére remekül teljesítenek diákjaink – zárja eredmények ismertetését az igazgató asszony. G. R.

Köztér
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Tarzannak is tetszene

Közös szenvedélyünk
a játék és a fagyi
Tarzan kedvenc fagyijával
gazdagodott a város hét
cukrászdájának kínálata. A
hűsítő, ízletes, igazi nyári
édességet szombaton délután a Tarzan Parkban időző gyermekek és szüleik
kóstolhatták meg elsőként.
Tarzan kedvenc fagyijával a
város az Újpest-szeletet követve tett újabb lépést a helyi gasztronómia formálásában és az egyre látogatottabb Tábor utcai családi játszótér népszerűsítésében is.
ÁRNYAS FÁK ALATT
A genius loci, vagyis a hely szelleme Újpest hét cukrászdáját is megihlette. A Vadgesztenye cukrászda, a
Horváth cukrásza, a Harangvirág cukrászda, az Édes-gyömbér cukrászda, a
Sorrento cukrászda, az Andretti Pizzéria
és Fagyizó, valamint az Orosz cukrászda
tulajdonosai és fagylaltkészítő mesterei
a Tarzan Park árnyas fái alatt álmodták
meg néhány nappal ezelőtt Tarzan ked-

venc fagyiját, hogy szombatra elkészítve meglepjék vele a látogatókat.
– A fagylalt összetétele Horváth Ferencnek, a Horváth cukrászda tulajdonosának az alapötlete alapján formálódott – avat a részletekbe Barabás Csilla, az Édes-gyömbér cukrászda tulajdonosa. – Úgy gondoltuk, hogy Tarzan
kedvence csakis csokoládéval rétegzett
banánfagylalt lehet. Biztos vagyok abban, hogy helyi specialitássá válik, mint
a nálunk is árusított Újpest-szelet.
MINDENKI KEDVÉRE
Horváth Ferenctől megtudtuk, egy évvel ezelőtt egy országos fagylaltversenyre nevezett be a banános, mézes,
diós fagylalttal, amelyet az ítészek a
harmadik helyre soroltak.
– Amikor egy hete közösen döntöttünk Tarzan kedvenc fagyijáról, hoztam is ebből kóstolót. Elhangzott az
a javaslat, hogy magvakat ne tartalmazzon a fagylalt, mert vannak dióra, mogyoróra érzékeny gyerekek.
A kompromisszum megszületett: a
diót kivonva, rétegzett csokoládé került a tejes alapú
babánfagylaltba.
A parkban Bodolai
Anna csupán fejbiccentéssel nyugtázza a kér-

Anna és Kristóf
megosztozott
a csemegén

dést, ízlik-e a gyorsan fogyó gombóc.
Apukája, Bodolai Richárd elmondta:
– Anna, ha tehetné, a fagyit is fagyival enné.
Anna láthatóan jószívű is, a kiskanállal lelkesen eteti testvéreit, Zsóﬁt és
Kristófot is.
Steinbach Tiborné unokájával, Dominikával látogatott ki a Tarzan Parkba. A csöpp lány arcocskája szinte elveszik a fagyigombócok mögött. Láthatóan ízlik az összeállítás, amit a
nagymama is megerősít.
– Legalább harminc éve járunk
Valiczek Zsuzsikáék cukrászdájába,

Kicsi lány, nagy
gombóccal:
Dominika

amely most a Vadgesztenye utcában található, és nagyon kedveljük a Horváth
cukrászda kínálatát is – fűzte hozzá.
A Tarzan kedvenc fagyiját elkészítő
és üzletében felsorakoztató cukrászdák tulajdonosait Wintermantel Zsolt
emléklappal köszöntötte.
– Az Újpest-szelet egy régi hagyomány újjáélesztéséről szólt, ezért népszerű mindenütt. Tarzan kedvenc fagyija pedig az újításra, a megújulásra
hívja fel a ﬁgyelmünket, amit maga a
családi játszópark is jelképez – emelte ki a polgármester. – A cukrászdák
tulajdonosai komolyan veszik a dolgukat, megvitatták, mi jellemezze az
édességet, és saját cukrászdájukban is
bevezetik. Ettől az ügyszeretettől, tenni akarástól más Újpest, mint a többi
város – mondta Wintermantel Zsolt.
Közben a lurkók örömmel kóstoltak, az újonnan érkezett látogatók is
besorakoztak a fagylaltospulthoz. Az
édesség mellé ezen a napon fagylaltkóstoló igazolványt lehetett kapni, és
a Tarzan Parkba szóló belépőket is kisorsoltak.
B. K.

Elkészült a zebra
Korábban már beszámoltunk a kialakítás kezdetéről, most már arról írhatunk, hogy elkészült a
régóta várva várt zebra az Istvántelki és az Ősz utca sarkán. Hosszú egyeztetés, tervezés, kivitelezés után a napokban lépett életbe az a forgalomtechnikai módosítás, amely biztonságosabbá teszi a közlekedést. A kezdeményező, Hladony Sándor önkormányzati képviselő elmondta: mindezt korábban is szerették volna megvalósítani, többször megpróbálták, most végre sikerrel jártak.

Formálódik a Szilas Park
Szembetűnő változásokon megy keresztül a Szilas Park, melynek munkálatai jó ütemben haladnak. Külföldi példák alapján készült és hamarosan hivatalosan is átadásra kerül Újpest első, szabad kutyaparkja. Táblákkal is jelölik
majd, hogy a 6000 négyzetméteres területen hol szaladgálhatnak póráz nélkül az ebek, gazdáik felügyelete mellett.
Hogy a kutyák ne zavarják a pihenni vágyókat, a sétánytól nyugatra eső részen már kötelező lesz a póráz. A kistestű és játékos kutyusokra szabva kialakítottak egy kerítéssel körbevett kutyafuttatót, amelybe játszóeszközöket
helyeztek ki a Városgondnokság munkatársai. Jelenleg a szánkódombon történik humuszterítés. A munka ugyan
látványos, de az önkormányzat mindenkit arra kér, hogy kerülje el az építkezést a balesetveszély miatt.
U. N.
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Újpesti Párbeszéd
1. Részvétel az Újpesti Párbeszédben Eddig kétszer, 2011-ben és 2012-ben
küldtünk ki kérdőívet az újpestieknek az Újpesti Párbeszéd keretében.
1.1 Ön válaszolt valamelyik évben a kérdésekre?

2013

Legfontosabb
a közbiztonság
Minden eddiginél többen töltötték ki az Újpesti Párbeszéd idei kérdőíveit, a 10 256 visszaküldő több
mint fele korábban is válaszolt. A
kérdőívből kiderül, hogy a válaszadók szerint a közbiztonság megerősítése a legfontosabb feladat, és
az is látszik, hogy háromnegyed részük elégedett az Újpesti Párbeszéd
nyomán megvalósult vagy megvalósuló fejlesztésekkel.
A válaszadók 57 százaléka tartja ezt az önkormányzat legfontosabb feladatának. Legtöbben a
betörésektől tartanak – a rendőrség statisztikája szerint viszont a különféle lopások (pl. autólopás) száma nőtt kismértékben. Magas arányban
(tízből négy fő) zavarja az itt élőket a randalírozás, de az erőszakos bűncselekmények és az autólopások is azok közé a bűncselekmények közé
tartoznak, amelyektől tartanak az újpestiek. A
rendőrség szerint az autólopásoknak az elkerülő utak közelsége (M0), valamint a nagy parkolók kedveznek. Viszont összességét tekintve Újpest az átlagosan évi négyezer bűncselekménnyel
a bűnügyi középmezőnyben foglal helyet.
Megoldásképpen legtöbben a rendőrség megerősítését tartják a legfontosabbnak. Az önkormányzat pedig a közterület-felügyelőkkel közös
járőrözéssel erősíti ezt a munkát, illetve a biztonság javítása érdekében részt vesz az uniós támogatással megvalósuló „Áldozatsegítő hálózat fejlesztése Újpesten” projektben is.
M. Orbán A.

1.

1. Igen, mindkétszer

2.

2. Igen, 2011-ben

6,0%

3.

3. Igen, 2012-ben

16,1%

4.

4. Nem, egyik évben sem

19,9%

5.

5. Nem válaszolt
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1.2 Ha válaszolt már, elégedett-e az Újpesti Párbeszéd alapján megvalósult beruházásokkal,
fejlesztésekkel, változásokkal? Tehát hasznosnak tartja a Párbeszédet?
1.

1. Nagyon hasznos

39,1%

2.

2. Inkább hasznos

36,2%

3.

3. Nem sok értelme van

6,4%

4.

4. Fölösleges

1,8%
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5. Nem válaszolt
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3. A legfontosabb feladatok Ön és családja mit tart az önkormányzat legfontosabb feladatainak a következő egy évben?
Mire kell a legtöbb időt, energiát és pénzt fordítani? Kérjük, maximum hármat jelöljön meg x-szel
az alábbiak közül.
1.

1. Idősek támogatása

2.

2. Kulturális élet

3.

3. Közbiztonság megerősítése

57,8%

4.

4. Közutak, járdák felújítása

48,1%

5.

5. Zöld területek, parkok, játszóterek
karbantartása, felújítása
25,8%

6.

6. Ebtartás feltételeinek javítása

7.

7. Hontalanok támogatása

8.

8. Parkolási problémák megoldása

9.

9. Bölcsődék, óvodák, iskolák támogatása 20,1%

25,1%
6,6%

11,5%
7,0%
15,1%

10.

10. Piac fejlesztése, bővítése

11.

11. Családi park létrehozása

6,3%

12.

12. Kisvállalkozások támogatása

9,3%

13.

13. Orvosi alapellátás javítása

28,3%

14.

14. Gyerekes családok támogatása

12,6%

15.

15. Szociálisan rászorulók támogatása 15,4%

16.

16. Kerékpárutak fejlesztése

17.
18.
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11,8%

11,0%

17. Egyéb

9,2%

18. Nem válaszolt

1,0%

ÚJPESTI NAPLÓ – VII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 2013. július 18.

4. Közbiztonság
4.1 Ön szerint mely bűncselekmények veszélyeztetik leginkább a közbiztonságot Újpesten? Kérjük, maximum
hármat jelöljön meg x-szel az alábbiak közül.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
0%
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1. Autólopás

34,6%

2. Betörés

71,3%

3. Csalás, szélhámosság

32,0%

4. Erőszakos bűncselekmények

40,0%

5. Randalírozás

39,1%

6. Bankrablás

2,9%

7. Bolti tolvajlás

12,0%

8. Kábítószer-terjesztés

25,8%

9. Egyéb

3,0%

10. Nem válaszolt

2,0%

4.2 Ön szerint mi lenne a legfontosabb lépés ezek ellen?
Kérjük, jelölje x-szel.
1.
2.
3.

Köztér
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Emelik a tanárok ﬁzetését
Átlagosan 34 százalékkal emelkedik több mint százötvenezer
pedagógus alapilletménye szeptember 1-jével, 2017-ig pedig
minden szeptemberben lesz béremelés – jelentette be Balog
Zoltán emberierőforrás-miniszter. Az első emelt összegű ﬁzetést október elején vehetik kézhez a tanárok.
Balog Zoltán tatabányai sajtótájékoztatóján elmondta: a pedagógus-életpályamodell tervezett teljes béremelésének 50 százaléka helyett 60 százalékkal emelik
meg az illetményeket. Szeptembertől átlagosan 34 százalékkal nőnek a pedagógusbérek, a következő években pedig a szolgálatban töltött időtől függően minimum 5, de átlagosan 10 százalékkal emelkedik majd a tanárok ﬁzetése. Most októberben egy bruttó 190 ezer forintot kereső középiskolai tanár bére 250 ezerre nő, míg egy főiskolai végzettségű, több mint tíz éve a pályán lévő
általános iskolai tanár bruttó 150 ezer forintos ﬁzetése 200 ezerre változik. Az egységes emelésnek (és egyben az iskolák állami kézbe vételének) köszönhetően kiegyenlítődnek a korábbi, azonos képesítésű és szolgálati idejű tanárok között meglévő, akár 100 ezer forintos bérkülönbségek.
Országosan mindössze 1450 pedagógus lesz, akinek nem vagy alig változik a ﬁzetése, azonban ők
extrém túlórapénzt, munkáltatói többletjuttatásokat vagy jutalmakat kaptak.
Az önkormányzati pótlékok kiesnek ugyan, azonban azokat az alapilletmény emelkedése kompenzálja, sőt, meg is haladja. Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter egyúttal arra buzdította az önkormányzatokat, hogy ott, ahol erre van lehetőség, a jövőben is honorálják pluszjuttatásokkal a tanárok munkáját.
Most minden tanár bére egységesen változik, azonban a pedagógusokat az életpályamodell keretén belül négy kategóriába sorolják. A pedagógus I. és II. kötelezően megszerzendő címek mellett
megjelenik a mester- és kutatótanári kategória. Először valamennyi érintett I-es besorolást kap, a
minősítési-besorolási eljárás szeptemberben kezdődik. (Bővebben: www.ujpest.hu.)
MTI/MOA

Új helyen több szakrendelés
Állandó, közös helyet kap több szakrendelés a megújult Újpesti
Szakorvosi Rendelőintézetben. A betegek ezáltal sokkal egyszerűbben megtalálják majd a keresett rendelést.
A napokban kezdődött meg több, különböző szakrendelés beköltöztetése új és ezentúl immár állandó helyére, az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet földszintjén található 24 órás ügyelet mellé.
– Az onkológiai, az allergológiai, a nefrológiai, a mozgásszervi rehabilitációs, valamint az EKG-szakrendeléseket eddig a legkülönbözőbb és változó helyszíneken találhatták meg betegeink, ezért úgy döntöttünk, hogy a szakrendelő megújulását követően egy csoportban, közös, állandó helyet kapnak – tudtuk meg dr.
Varga Józseftől, a szakrendelőt működtető nonproﬁt kft. igazgatójától.
Mint mondta: a költözés és a rendelő beüzemelése folyik, rövidesen már az új helyszínen, kellemes, kulturált körülmények között várják majd az ideérkezőket.
G.R.

Tiszta lett a játszótér
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1. A rendőrség megerősítése

56,2%

2. Több térﬁ gyelő kamera

54,6%

3. A közterület-felügyelet megerősítése

24,4%

4. A polgárőrség megerősítése

28,6%

5. Több tájékoztatás

8,2%

6. Egyéb

4,6%

7. Nem válaszolt

2,1%

Következő számunkban folytatjuk!

Immáron négy éve szervezi meg a Szigeti József utca 5–9. és 11–
15-ös lépcsőházaknál lévő játszótér takarítását két lelkes anyuka. 2009-ben éppen szemétszedés közben találkoztak. Ezúttal július 11-én délutánra szervezte meg a Szigeti József utcai játszótér
rendbetételét a két anyuka. Havasi Beáta felidézte: szervezőtársával, Todorovics-Tukora Szilviával 2009-ben véletlenül találkoztak,
gyermekeik éppen egyévesek voltak akkor.
– Először műanyag pohárba kezdtük összegyűjteni a szemetet. Azóta évről évre meghirdetjük a takarítást, amelyre egyre többen jönnek el.
Todorovics-Tukora Szilvia távlati célként kitűzte a kicsik megóvását, akik egy tiszta játszótéren nem
vágják meg magukat üvegszilánkkal, és nem veszik a szájukba sem a csikket, sem a söröskupakot.
Ugyanez a cél vezérelte a választókerület önkormányzati képviselőjét, Ozsváth Kálmánt, aki
szintén kesztyűt ragadott.
– Jól tudja mindenki, hogy a játszótéren tilos a dohányzás, és szemetelni sem szabad, mégis megteszik. Mivel mindkét magatartásformát ellenzem, kötelességemnek éreztem ott lenni – fogalmazott.
MOA
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Múltidéző

Made in
Újpest
Mert alkotni jó
Az újpesti piac szomszédságában található a Fantázia kreatív hobbibolt, amely roskadásig tele van mindenféle kellékekkel, amelyekre ügyes kezű, barkácsolni, kézműveskedni vágyó kicsinek és nagynak szüksége
lehet. Az ide betérőt nem csupán alapanyagokkal látják el, de segítséget nyújtanak, ötleteket adnak azok
felhasználásához.
Képesház néven tíz éve nyitott meg a Kemény Gusztáv
utcában a Fantázia kreatív hobbibolt elődje, amely eleinte reklám- és ajándéktárgyakat – emblémázott pólókat,
hűtőmágnest, sapkát, táskát, kulcstartót –, valamint női
munkaruházatot forgalmazott, elsősorban újpesti vállalkozások, cégek számára. A mai napig sok újpesti óvodának, iskolának, cégnek készítenek pólókat, munkaruházatot, ballagótarisznyákat is.
– 2008-ban bővítettük a kínálatot kreatív- és hobbitermékekkel, és megújulva nyitottunk meg a jelenlegi helyen,
Fantázia kreatív hobbibolt – Képesház néven. Üzletünk
választékában egy magyar gyártó akrilfestékei, fa alapanyagok, decoupage-kellékek, szalvéták, gyöngyök, szám-

Vétkek és eljárások I. rész

A kétajtós
szekrény utazása
Az anyagbeszerzés után az irodaház következett
számomra, méghozzá a jogi osztály.
Fegyelmi előadó lettem, eljárásokat vezettem le,
ami nem igényelt jogi végzettséget, mert a tárgyalásoknak volt egy kialakult gyakorlata. A jogkört az
eljárás alá vont, azaz a vétkes főnöke gyakorolta, én,
az előadó az érintettek meghallgatása után javasoltam egy határozatot, amelyet aztán a főnök, a vétkes felettese vagy határozattá emelt, vagy nem.
Volt néhány emlékezetes eset, közülük hárommal
szeretném – sorozatszerűen – megismertetni az olvasókat, mert tanulságosak.
A Belföldi Szállítási Osztály egyik gépkocsivezetője ellen folyt az eljárás, akit a szomszédja pedáns
névtelen levéllel feljelentett a vezérnél (igaz, kinek is
írna egy „jóindulatú” szomszéd, aki nem ismeri a gyár
szervezeti sémáját), miszerint a sofőr egy hétköznap,
nyilvánvalóan munkaidőben, egy kétajtós szekrényt
hozott haza a gyár általa vezetett teherautóján, amivel persze kárt okozott a népgazdaságnak.
A „gaztettet” tárgyalni kellett, mert a névtelen
levelekkel a vezér vigyázott, nehogy ráfogja bárki

talan dekoráció, különböző kellékek egyaránt megtalálhatók. Hat gyermek szülei vagyunk, feleségem játszóház-vezetői képzést is elvégzett, így saját tapasztalatainknak is
nagy szerepe volt abban, hogy néhány éve elindultunk a
hobbikézműves kínálat irányába – mesél a mai proﬁl kialakulásáról Kubik Zoltán, az üzlet tulajdonosa.
A kreatív hobbi irány nagyon népszerű az újpestiek körében, köszönhetően talán annak is, hogy a bolt választékában szinte kizárólag nagyon jó termékek találhatók.
– Különösen kedveltek a festékek, a díszíthető, festhető alapanyagok és természetesen a gyöngyök. Iskolák,
óvodák, szakkörök vásárolnak nálunk kellékeket a kézműves-foglalkozásaikhoz. Alapítványi ﬁnanszírozással gyakran magunk is szervezünk kézműves-bemutatót, -foglalkozásokat óvodás gyerekeknek – meséli Kubik Zoltán.

is (ki tudja, ki írja az ilyeneket),
hogy semmibe veszi az alulról
jövő kritikát.
A fegyelmi tárgyalást reggel 7-re tűztük ki, mert a sofőrnek fuvarba kellett menni, az
élet nem állhatott meg a kétajtós szekrény miatt. Ő érkezett előbb, már ott várt a „jogkör gyakorlójának” előszobájában, és a titkárnőtől kapott kávét iszogatta. Gyorsan kezdtünk.
Leült velem szemben a főnöki
iroda tárgyalóasztalánál, és rám
nézett. Bőrdzsekis, negyven körüli volt, a nem éppen a hamvába holt fajtából.
– Szóval, mi a probléma velem? – kérdezte. – Mert nekem
dolgom volna Csepelen.
Ismertettem vele a tényállást,
a névtelen bejelentést, és felolvastam neki a levelet.
– Az eszem megáll! Hogy egyesek mire ﬁgyelnek, és mihez van
pofájuk? – mondta, miközben
mosolyogva nézett rám. – Enynyi? – kérdezte. – Mert akkor
ítéljen el, bocsássanak el, von-

Az újpestiek egyik kedvenc üzletében minden korosztály megtalálja a neki tetsző elfoglaltságot.
– A legkisebbeknek a festhető faﬁgurákat viszik, de a
gyöngyfűzést, ﬁlcdíszítést is szeretik, a nagyobbacskák képkereteket készítenek, szalvétatechnikát használnak, üvegmatricát festenek, ékszereket készítenek – sorolja Békeﬁ Szilvia, aki
a kezdetek óta dolgozik az üzletben. Mint mondja, gyakran
adnak gyakorlati ötleteket, tippeket a hozzájuk betérőknek.
Manapság sokan „merítenek ihletet” az internetről, és náluk
vásárolják meg az alapanyagot. – A visszatérő vásárlók gyakran behozzák és megmutatják, hogy mit alkottak. Egy apró
ötletből egy cseppnyi kreativitással ugyanis csodás dolgok
születhetnek – teszi hozzá az eladó.
G. R.
Az üzlet címe: Kemény Gusztáv u. 3. Tel.: 272-1323

ják le a fuvar költségét a ﬁzetésemből, húzzanak karóba, törjenek kerékbe. Érdekes, akkor nem
állítottak fegyelmi elé, amikor a
góréknak kellett bútorokat vinni a nyaralóikba, meg költöztetni a gyerekeiket. Akkor nem károsítottam a népgazdaságot!
Most bezzeg a szomszéd éber
volt, és lesújtott rám! Nincs más
hátra, mint a töredelmes beismerő vallomás: kérem, vettem
egy kétajtós szekrényt otthonra a Domusban, másnap 11 tájban meg érte mentem a kocsimmal, és elvittem haza. Nem,
uram, gondolja, hogy kihívom
a Belspedet? Szóval ítéljenek el,
csukjanak le, de hadd menjek,
mert délig még vissza is kell érnem Csepelről a rézcsövekkel.
Mit lehetett erre mondani?
Kapott egy szóbeli ﬁgyelmeztetést. Enyhítő körülményként vettem ﬁgyelembe, hogy nem rendszeresen hordott kétajtós szekrényeket a Domusból a lakására.
RÉTI JÁNOS, T-emlékkönyv,
www.tizesvillamos.hu

Életmód
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Természetes
fogyókúra
Hurrá, nyaralunk! Tombol a nyár, de milyen az alakom? Itt az idő, hogy a természetes fogyókúrát alkalmazzuk!
A bevitt és a leadott kalóriának a mérlege dönti el, hogy a súlyunk hogyan változik. A súlyfelesleg elsődleges igazi oka a
túltáplálkozás. A nyári zöldségek és gyümölcsök nyersen fogyasztva nagyon sok
tápanyagot tartalmaznak, és a
bennük lévő rostok csökkentik
az éhségérzetet.
Hetente háromszor iktassunk
be zöldség- vagy gyümölcsnapot. Változatos ízű és színű ételek kínálják magukat. Aznap ne
együnk mást, csak maximum

kétféle zöldséget vagy gyümölcsöt. Ezeket salátának, aprítva, darabolva vagy
egészben fogyaszthatjuk. Lassan étkezzünk, minden falatot folyékonnyá kell
rágni, így nagyobb a telítőértéke.
Naponta három liter lúgosító vizet
igyunk meg. A legjobb és természetes
szomjoltó és mosó folyadék a víz. Gondoljunk a sejtek méregtelenítésére, tisztítására is! Ne cukrozott italokat fogyasszunk!
Étvágycsökkentők és jó telítőértékűek
a magas rosttartalmú készítmények. A
búzakorpa 45 százalék rostot, a zabkorpa 20 százalék rostot tartalmaz, de az árpacsíra-őrlemény, a lenmagpehely, a bú-
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zacsíra, rozspehely is jó hatású. A főzésnél
részesítsük előnyben a párolást, grillezést,
zsiradék nélküli sütést, a húsoknál és a főzelékféléknél egyaránt. Az étkezések között ne együnk, csak vizet igyunk. Este 6
órakor legyen a napi utolsó étkezés.
A magas glikémiásindexű és a ﬁnomított szénhidrátot tartalmazó ételeket kerüljük, vagy keverjük rostokkal, zöldségekkel. Az energiaszegény étrend akkor
lesz hatásos, ha mindennap a saját akaratunkból teszünk meg mindent egészségünk érdekében.
Zöldséges tál: felaprított cukkini, uborka,
zöldpaprika, sárgarépa, kápiapaprika, zöldhagyma, fejes saláta, ráöntünk tökmagolajat, citrom- vagy lime-levet.
A tetejére szórhatunk kevés napraforgómagot és zöldpetrezselymet. Nem kell megsózni, élvezzük
a zöldségek természetes ízét!
LETTNER ANNAMÁRIA
dietetikus

Segíteni jó dolog
A Vöröskeresztes Tevékenységért kitüntetés arany fokozatát vette át nemrégiben Orosz Sándorné, a Templom
utcai cukrászda „névadó” cukrásza, és Szakos Ferenc hajós nyugdíjas.

A

két kitüntetett több mint
harminc esztendeje ismeri egymást, így örömmel találkoztak a vöröskeresztes ünnepsége
induló külön busznál. Évtizedek óta a
szervezet önzetlen segítői, ezért is hatotta meg őket a cseppet sem várt kitüntetés.
– Hiszen nem az elismerésért csináljuk. Jó dolog segíteni másokon,
és örülünk, hogy ezt megtehetjük
– fogalmazzák meg szinte egyszerre,
ugyanazokkal a szavakkal.
Icuka kortalan hölgy, bőven letagadhatna éveinek számából, Feri bácsi
pedig túl a nyolcadik ikszen dolgozik
fáradhatatlanul.
Orosz Sándorné elmondta: sajnos
nagyon nehezen találják meg a vénáját az orvosi kontrollokon is, így véradásra nem vállalkozik. De nagyon szí-

vesen segít azoknak, akik a szervezőmunkában vesznek részt. Rendszeresen pogácsát ajánl fel a véradónapokra
azok számára, akik önzetlenül segítik
beteg embertársaikat. Az Orosz cuki
pogácsájának jó híre van, szívesen fogyasztják a véradók
is.
– Kislánykoromban
szegények voltunk, korán árvák lettünk, fájó szívvel emlékszem ezekre az évekre, s arra, hogy nekünk nem nagyon adtak. Talán ezért él bennem az a vágy, hogy segítsek
másokon – mondja Icuka.
– Az évek során nagyon
megkedveltem azokat az
aktivistákat, akik a véradásokat szervezték. Természe-

tes volt, hogy segítsünk a férjemmel
együtt. Olyan közösségbe csöppentünk ahonnét mi is kaptunk, ﬁgyelmet, szeretetet. Sajnos régóta kettőnk
helyett segítek.
Szakos Ferenc a helyi szervezet vezetőségi tagja, más kerületekben pedig, saját szavaival élve, „mindenes”.
– Szerencsére a család
mindig támogatott ebben
a munkában – mondja. – Talán négyéves lehettem, amikor édesapám, aki egyébként mindenre megtanított, arra ﬁgyelmeztetett, hogy mielőtt álomra hajtanám a fejemet,
tegyem fel a kérdést ma-

gamnak: tettem-e ma valamit valakiért. Ebben a nemsokára lejáró útlevélben negyvennyolc, Ukrajnába vezető út pecsétje sorakozik – mutatja
az okmányt. – Használt ruhát, könyvet, élelmet viszek rendszeresen a határ menti települések óvodáiba, iskoláiba. Volt, hogy a pénzadományból
disznót vágattam.
Számos köszönőlevél érkezett a Vöröskereszthez, Feri bácsi jóságát méltatva.
– Nekem senkitől sem kell kétszer
kérnem. Amit rám bíztak a cserkészekkel, majd most már a saját erőből szervezett útjaim során, az biztosan célba ér.
Országosan hatvanegy díjat osztottak
ki a Vöröskereszt világnapja alkalmából.
Ebből kettő került Újpestre.
B. K.
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Köztér
Felejthetetlen napok, sok programmal

Színes, szép szünidő
Miként legutóbbi lapszámunkban is írtuk, a szünidő beköszöntével immár
új helyszínen nyitotta meg kapuit az újpesti önkormányzat által szervezett
nyári tábor. A Bródy Imre Gimnázium épületegyüttese 220 diáknak ad otthont a nyári szünidőben, akik azonban elsősorban az intézmény falain kívül töltik a nyári vakáció napjait: a korábbi évekénél ugyanis több és színesebb, izgalmasabb programok várják őket.
A nyári napközis tábor elindítása az önkormányzat
korántsem kötelező, hanem önként vállalt programja. A gyerekeket csoportonként különböző
elfoglaltságok – gyermekszínházi előadások, különböző kézműves-, ügyességi és ismeretterjesztő
foglalkozások, sport- és sorversenyek, vetélkedők
– várják. A nyár folyamán több állandó, kiemelt
programon is részt vehetnek, így ellátogathatnak
az állatkertbe, a Tarzan Parkba, az Aquaworldbe, a
Lepkemúzeumba vagy az Andretti fagyizóba – szá-

molt be a napközis táboréletről a Bródy Imre Gimnázium igazgatója, Giczy Béla.
Ottjártunkkor futott be szüleivel a szeptembertől
negyedik osztályba készülő Imi. Neki már ez a második
hete a nyári táborban. Láthatóan otthon érzi magát.
– Nagyon szeretek itt lenni, annyi klassz helyen jártunk! Tegnap az Aquaworldben voltunk, ma pedig a
veresegyházi Medveparkba megyünk! A pénteket is
várom, mert akkor meg fagyizni is fogunk – teszi hozzá csillogó szemmel, és már fut is újdonsült barátaihoz.

Párakapu kitárva
Az idei nyáron is frissítő, hűtő vízpermetre lelünk az Újpesti
Piac-és Vásárcsarnok területén. A virágpavilon és a nagycsarnok között kihelyezett párakaput még a hirtelen beköszöntő kánikula idején helyezte üzembe az önkormányzat, de jó
szolgálatot tesz 30 Celsius-fok alatt is. A hűsítő-párásító kapu
ugyanis az újpestiek egyik kedvence, korosztálytól függetlenül, s ez már a harmadik nyár, hogy élvezhetjük hatását. A melegben, erős napsütésben szervezetünk naponta vágyik a felfrissülésre. A párakapu a piac vásárlóinak és az arra közlekedőknek nyújt felüdülést

EGY KÉP
– EGY MONDAT

Nyári
színpompa
A parkok és sétányok, virágágyások növényeinek gondozását, a hiányzó egynyári virágok ültetését folyamatosan végzik az Újpesti Városgondnokság szakemberei
a nyári napokon is.

Köztér
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A gyülekező gyerekek között, barátnői gyűrűjében találkozunk a leendő
harmadikos Sárival. Mint mondja, ő idén már másodszor vesz részt a napközis táborban.
– Tavaly még a Tábor utcában voltunk. Az is nagyon jó volt, de idén sokkal több érdekes program van! Nagyon szeretem a lányos kézműves-foglalkozásokat, mint a gyöngyfűzést vagy a gyümölcssaláta-készítést, de a legszuperebb a múlt heti siófoki kirándulás volt. Nagyon klassz volt a melegben
pancsolni és labdázni a többiekkel a Balatonban! Amit nagyon várunk még
a barátnőimmel, az a jövő heti hajókirándulás a Dunán, ugyanis még soha
nem voltam hajózni – meséli lelkesen, és hozzáteszi, hogy már nagyon várják a csillámtetoválást is, amellyel éppen az aznapi programjuk indult. G.R.

Népszerű
a megújult
sporttábor
Népszerű az önkormányzat velencei, száznyolcvan férőhelyes, 19 ezer
négyzetméteres, nemrégiben felújított ifjúsági tábora. A létesítmény
tavaly szeptember 1-jével került az
Újpesti Vagyonkezelőhöz, és körül-

belül hetvenmillió forint értékben
újították fel. Úgynevezett kötelező
felújításon estek át a faházak, amelyeket kifestettek, a szobák berendezését felfrissítették, továbbá megújult a vizesblokk, a közös étterem
pedig tetőszigetelést kapott.
Fejlesztés valósult meg a tábor
udvarán, ahol egy több mint ezer
négyzetméteres, szabványos, akár
versenyek lebonyolítására is alkalmas kézilabdapályát alakítottak ki,
ami többféle sportág művelésére is
igénybe vehető. Emellett helyet ka-
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Csempézik a medencét
Kívülről és belülről is napról napra formálódik a Halassy Olivér Sportközpont – Városi Uszoda épülete. A medenceterület vízpróbája után
már a csempézésnél tartanak az építők. Mint ismert, az új uszoda alapkövét a múlt év szeptemberében rakták le, Újpest Önkormányzata a lakossági igénynek megfelelve, saját beruházásban valósítja meg az építkezést Káposztásmegyeren.

pott egy szabadtéri kondicionáló pálya, egy streetball pálya és egy
homokos strandröplabda pálya is.
Rossz idő esetén pedig egy fedett,

Újpesti Városnapok
snnaaapppook
sn

oldalt nyitott épület várja a sportolókat, ami alkalmas tanórák, előadások megtartására is. A felújítás sikerét jelzi, hogy az UTE idén hat hétre
foglalta le az üdülőt, egy küzdősportokkal foglalkozó társaságnak pedig
olyannyira elnyerte a tetszését a létesítmény, hogy jövőre is foglaltak
időpontot. A beruházás célja az egyelőre zömmel újpestiek által igénybe
vett létesítmény méltó használata,
egyúttal a nagyközönség felé nyitva
a minél előnyösebb piaci pozíció elérése volt.
MOA

augusztus 29 – szeptember 1.

Kállay Saunders András Curtis Majka Charlie BLR Szól a nóta Újpesten
Dévényi Tibi Prison Band Happy Gang Oláh Gergő Csordás Tibi szabadtéri
bácsi
Pál Dénes Rúzsa Magdi Szépségverseny V-tech színház
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P Á R T H Í R E K
Tájékoztatjuk az érdeklődőket,
hogy irodánk nyáron a megszokott nyitvatartási renddel folyamatosan működik. A Fidesz – MPSZ
Újpesti Szervezetének ingyenes jogsegélyszolgálata, illetve a képviselői fogadóórák
július és augusztus hónapban szünetelnek.
Irodánk nyitva tartása: H–P 11-től 18
óráig. Cím: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 3690905
www.ujpestifidesz.hu
Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18
óra között tart nyitva. Kérjük
Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot,
hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent
László tér 7. Tel.: 06-70 372-3119, 06-70
381-8193

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén
18 órától a fenti címen.
Jobbik Magyarországért
Mozgalom Újpesti Szervezete
www.ujpestijobbik.hu
FOGADÓÓRA
A KDNP tisztelettel értesíti az újpesti választópolgárokat, hogy Szalma
Botond képviselői fogadóóráját július és
augusztus hónapban szünetelteti. A következő fogadóóra 2013. szeptember 2-a, a
szokásos időpontban és helyen: 18 órától
az Újpesti Kulturális Központ Közösségi
Házban (IV., Lóverseny tér 6.).
Az esetleges kérdéseiket a kdnpujpest@
gmail.com címen természetesen bármikor feltehetik. Sürgős esetekben a 2109805-ös telefonszámon is kereshetnek
bennünket.

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom Önt családjával,
partnerével, barátaival együtt
a kommunizmus újpesti áldozatainak
emléknapja alkalmából rendezendő,
koszorúzással egybekötött megemlékezésre.
Időpont: 2013. augusztus 5., hétfő, 17 óra
Helyszín: Újpest, ’56-os emlékkő
(Görgey Artúr utca)

Emlékezzünk együtt!
Wintermantel Zsolt
Újpest polgármestere

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselő előzetes, telefonon történt
egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-as
telefonszámon – bármikor; Belán Beatrix
önkormányzati képviselő előzetes, telefonon
történt egyeztetés alapján – a 369-4205-ös
telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig
hívható – bármikor; Szabó Gábor önkormányzati képviselő előzetes telefonon történt egyeztetés alapján – a 369-4205-ös
telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig
hívható – a megbeszéltek szerint, az MSZP

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati 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.) önkormányzati képviselő minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját.
Helyszín: Homoktövis Általános Iskola.
Újpestért
Egyesület

Folytatódik a komposztálási program
Tisztelt Újpesti Polgárok!
Újpest Önkormányzata az elszállítandó és ártalmatlanítandó hulladékmennyiség csökkentésének elősegítésére, valamint a zöldfelületek tápanyag-utánpótlásának biztosítása érdekében a 2013-as évben is folytatja a lakossági
komposztálási mintaprogramot.
Az önkormányzat a mintaprogram során térítésmente-

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
䊉
Örmény
gyerekrajzok.
Mindennap 9-től 18 óráig, július
21-ig az Új Galériában, Ifjúsági Ház
䊉 Erdély virágai – interaktív néprajzi fotókiállítás, szeptember
15-ig a Szentendrei Szabadtéri
Múzeum anyagából. Mindennap

Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél
(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati képviselő augusztust követően minden hónap
első szerdáján 17 órától – előzetes bejelentkezés alapján a 06 20 466 8576-os telefonszámon – tart fogadóórát a Csokonai
Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati
képviselő (LMP), fenntartható fejlődési
tanácsnok fogadóórája minden szerdán
18–19 óra között, vagy előzetes egyeztetés
alapján bármikor. Újpesti LMP-iroda: 1041
Bp., István út 22. Tel.: 06-20 390-0566.
E-mail: ujpest@lehetmas.hu. Honlap:
ujpest.lehetmas.hu. Facebook.com/LMPujpest

9 és 18 óra között látogatható.
䊉 Dömötörfy Bóra gyermekrajz-kiállítása. Július 24., szerda,
9.30: megnyitó. Megtekinthető
augusztus 11-ig mindennap az Új
Galériában. Ifjúsági Ház
䊉 Karaffa Attila „33” című fotókiállítása. Megnyitó: július 23.,

17.30. Megtekinthető augusztus
8-ig mindennap 9-től 18 óráig,
Ifjúsági Ház, Új Galéria
䊉 Az Országos Képző- és
Iparművészek Társaságának
kiállítása. Augusztus 10-től
26-ig. Újpest Galéria
䊉 Változást hozó mandalák. Bányász
Imréné Villő mandala és selyemfestő, gobelintervező és hímző kiállítása.
Augusztus 12-től augusztus 24-ig.
Ifjúsági Ház, Új Galéria

Jelentse fel a parlagfüvet!
A parlagfüves területek felderítése és azok számának csökkentése érdekében
a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából 2012-ben kifejlesztettek egy
Parlagfű Bejelentő Rendszert, amelynek célja a hatósági eljárásban közreműködő szervezetek és a lakosság információáramlásának gyorsabbá, pontosabbá tétele.
A rendszert bárki használhatja, amennyiben belterületen parlagfüvet észlel: https://pbr.nebih.gov.hu/pbr/content/user/login.aspx/.

sen bocsátja rendelkezésre a komposztáláshoz szükséges anyagokat, ingyenes
tájékoztató és oktató előadásokat szervez.
A mintaprogram keretében lakóközösségek és egyéni érdeklődők jelentkezését várjuk 2013. szeptember 2-áig.
A mintaprogrammal kapcsolatos
kérdéseikkel szíveskedjenek Földházi
Júlia parkügyi ügyintézőt keresni (tel.:
231-3101/144).
Részletes tájékoztató: www.ujpest.hu
Újpest Önkormányzata
MŰSORTÜKÖR ELŐZETES

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

Július 27., szombat
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
䊉 9.30–18.00: Nyílt nap a hadikikötőben. A 165 éves folyami hajózás tiszteletére. Ingyenes kulturális

programokkal. Bővebben: www.
ujpest.hu, www.honvedelem.hu.
MH Hadikikötő, IV. Külső Váci út
119.
AUGUSZTUS 5., HÉTFŐ
A kommunizmus újpesti áldozatainak emléknapja.
䊉 17.00: Újpest Önkormányzatának
koszorúzással egybekötött megemlékezése az ’56-os emlékkőnél (Deák
és Görgey utca találkozásánál)

Mozaik

ÚJPESTI NAPLÓ – VII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 2013. július 18.

Egy újpesti
kentaur
Festőművész, zenész, díszlet-, jelmez-, látványtervező. Díszlettervezőként ismert szerte az országban,
sőt a világon, mégis talán a legfontosabb hely a Jászai Mari-díjas érdemes művész Erkel László, művésznevén „Kentaur” életében.
– …Újpest. Bár már rég nem itt lakom, de újpestinek vallom magam. Még a nagyapám építkezett itt a második
világháború idején, a szüleim és a bátyám máig itt élnek.
Minden, ami a gyerekkoromat meghatározta, Újpesthez
kötődik. Csínytevések, csaták, kertvárosi séták, szerelmek.
– És itt kezdtél el zenélni, rajzolni.
– A Bajza József Általános Iskolában hihetetlenül
boldog éveket töltöttem el. Nagyon komoly tehetséggondozás, oktatás volt az iskolában. Énekkarra
jártam, és a rajztanárom is elképesztően sokat foglalkozott velem. Ahol most tartok a pályámon, az
részben annak köszönhető, hogy a Bajzába jártam.

– Az Erkel családban, a nagy zeneszerzők leszármazottjaként teljesen egyértelmű, hogy a gyerekek zongorázni tanulnak?
– Igen, bár nem kötelező, inkább hagyománynak
mondanám. Én is sokáig zongoráztam, benne volt a
pakliban, hogy komolyzenész leszek.
– Nehéz volt választani a zene és a rajz között?
– Nem szerettem igazán sokat gyakorolni, ezzel
talán el is dőlt a kérdés. És a rajzzal azért komolyabb
sikereket értem el, mint a zongorázással, arról nem
beszélve, hogy a képzőművészi pálya lazának, vagánynak tűnt, de a
Képzőművészeti Főiskolán kiderült, hogy a festészet is nagyon kemény meló. A sors mindig úgy irányította az életemet, hogy megtaláljam azt az állomást, ahol a legjobb helyen vagyok. A könnyűzenei pályafutásom már tinédzserkoromban elkezdődött. A Satöbbi
zenekar is jól ment, aztán ’88-ban
Presser Gáborral elkészítettem az
első lemezemet, Új világ címmel.
– Amely nagy siker volt. Hogy
kötöttél ki a színháznál?
– Pressert még édesapám (Erkel
Tibor egyetemi tanár, Újpest díszpolgára – a szerk.) tanította zongorázni, szóval régi a kapcsolat. Le-
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mezborítókat és színházi plakátokat is terveztem,
Presser „Pici” látta ezeket, és szólt, hogy a Vígszínház
vezetése új arculatot szán a színháznak. Ezt végül én
csináltam. És így bekerültem az úgynevezett színházi közegbe, ami konkrétan a büfét jelenti (nevet).
Hamar jött az első díszlettervezői munka, a Leonce
és Léna, Eszenyi Enikő rendezésében. Eszenyivel is
csináltam vagy ötven előadást azóta. Annyira beindult a dolog, hogy olyan sok munkám lett külföldön, hogy csak két-három hónapot voltam itthon évente. Háttérbe szorult a zene
és a festőművészet.
– Máshogy közelítesz egy színházi
munkához, mert zenei és képzőművészeti közegből jössz?
– Tudatosan biztos, hogy nem. De
feltehetőleg azért igen. Hiszen a festészet és a zene belém ivódott. Akárcsak Újpest.
JUHÁSZ MÁTYÁS
ERKEL-OPERA A MARGITSZIGETEN
Erkel László most a családi gyökerekhez tért vissza. A fennállásának
75. évfordulóját ünneplő Margitszigeti Szabadtéri Színpadon augusztus 20-án lesz Erkel Ferenc István király című operájának bemutatója. A díszlet- és jelmeztervező:
Erkel László Kentaur.

Utcáról utcára

Megyer
főútja
Újpesten közel háromszáz
elnevezett közterületet találunk. Sorozatunkban arról kérdezzük az újpestieket,
tudják-e, kiről, miről kapta
a nevét az utca, ahol otthonuk található.
Ezúttal a Megyeri úton jártunk. A
kisgyerekes mérnök anyuka, Andrea,
férjével és babakocsiból kimosolygó
kisﬁával a villamos végállomásához
közeli emeletes házban lakik. Szívesen mesél a lakóhelyükről.
– A Megyeri út elnevezéséről eddig nem gondolkodtam, szerintem Újpest megyeri városrészére utal. A szüleimmel a központban éltem. Nekünk
a Megyeri út körülbelül a temető után

ért véget, majd az utóbbi években
Káposztásmegyerre átívelve is megtelt
élettel, ipari és lakóparkkal. Szeretünk
itt lakni, a kiserdő nyáron esténként
még a levegőt is lehűti néhány fokkal.
Pilaszanovich Irén művészettörténész, a Műcsarnok nyugalmazott
igazgatója, több Újpest galériabeli
tárlat rendezője, szakmai megnyitója
a Rózsa utcai lakását cserélte fel közel
egy évtizede a Megyeri útra. Az út elnevezéséről szólva képben van:
– Megyer városrész főútja a Megyeri út, innen az elnevezése, Újpest egyik
leghosszabb útja, kettőszáz feletti
házszámmal – mondja. – Az enyém a
legutolsó ház. Azaz nézőpont kérdése,
a Külső Szilágyi útról tekintve az első

– tájoljuk be. – Egy lakóhely megválasztásánál több praktikus szempont
is közrejátszik: legyen jó közlekedése,
bevásárlóhelye… Mindezt itt megtaláltam csakúgy, mint annak idején a
Rózsa utcában – sorolja. – Nekem a
Megyeri út hosszú évekig egyet jelentett az Újpest FC stadionjával, a Szusza Ferenc Stadionnal – tudunk meg
egy személyeset Pilaszanovich Iréntől.
Hogy mit keres egy művészettörténész a Szusza Ferenc Stadionban, a lelátón? Első pillanatra talán meglepő a
válasz: szurkolt. A lila-fehéreknek.
– S főleg a ﬁamnak, Bárczy Balázsnak,
az Újpest FC korábbi válogatott labdarúgójának, ami nagy örömmel és büszkeséggel töltött el. A stadion helyett

manapság a közeli kiserdőt látogatom,
ahol kedvemre sétálhatok, sőt a legkisebbik, harmadik unokám (a négyből,
a szerk.) nyolcadik születésnapját is ott
ünnepeltük. Sportos család a miénk, a
szülők és a gyerekek együtt indulnak
tavasszal és ősszel a futó- és kerékpáros fesztiválon, végigtekerik a távot. Mivel az ablakom alatt haladnak el, onnan
integetek nekik. Már emiatt is érdemes
volt a Megyeri útra költöznöm.
B.K.
Idézzük az Újpesti utcanévlexikont:
Megyeri út (1890, előzőleg Megyer
fasor, 1882 előtt) Váci út 73.-tól
a Külső Szilágyi út 72.-ig. Az út
Megyer városrész főutcája.
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Közbiztonság
Ú J P E S T I

AUTÓT AKART FELTÖRNI
Megpróbálták feltörni az autóját annak a nőnek, aki erről azonnal értesítette a rendőröket telefonon még
június utolsó napjaiban, kora hajnalban. Az érintett a lakásának az ablakából látta, amint két ismeretlen férﬁ
Renault-jának a zárját feszegeti. A nő
rákiabált az elkövetőkre, akik a Dugonics utca irányába futottak, azonban
a részletes személyleírás után a rendőrök még a környéken intézkedés alá
vontak két férﬁt, akiket a bejelentő
egyértelműen felismert. A párost a
rendőrök elfogták, ellenük lopás kísérletének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás.

S Z I R É N A
MEGINT LOPNI AKART
Gyanúsan viselkedő férﬁhoz hívtak
rendőrt július 8-án hajnalban a Kordován téren. A bejelentő a vegyesbolt közelében ﬁgyelt fel a szokatlanul viselkedő férﬁra, aki időközben bement a lépcsőházba, ahonnan a vegyeskereskedés raktárhelyisége nyílik. A rendőrök
átvizsgálták a területet, a hátsó udvarba kiérve egy biztosítékszekrényben elbújva megtalálták a férﬁt. A rendőrök
előtt már jól ismert betörő most épp
az üzlet raktárhelyiségének üvegfalát
borító szilikontömítést próbálta kifeszíteni az üveg fakeretéből, amiben az
egyenruhások megakadályozták. Az elfogott férﬁnak lopás miatt kell felelnie.

A TEMETŐNÉL LOPOTT NYAKLÁNCOT
Hátulról odalépve tépte ki idős áldozatának nyakából a láncot egy férﬁ július 9-én. A sértett a Megyeri úton a
temető közelében tartózkodott, amikor hátulról egy férﬁ kitépte nyakából
aranyláncát, és azzal a Baross utca irányába menekült. A rendőrök átfésülték
a környéket, azonban a tolvajt nem találták meg. Az elkövető kb. 40 év körüli,
160-170 cm magas, átlagos testalkatú,
vöröses rövid hajú, vöröses körszakállat
viselő, szeplős arcú férﬁ. A lopás idején
fekete, hosszú nadrágot, szürkés-drapp
hosszú ujjú pólót és szürke mellényt viselt, a rendőrség keresi.
KÁVÉ A HÁTIZSÁKBAN
A biztonsági őr tartotta vissza azt
a férﬁt, aki egy feltűnően nagy há-

tizsákkal, a pénztárat megkerülve
akart távozni az egyik Garam utcai
áruházból július 7-én délután. Az
őr megállásra szólította fel a férﬁt,
majd az irodába kísérte, ahol a hátizsákból tíz darab kávé került elő.
A rendőrök a helyszínen elfogták a
kávétolvajt, aki ellen szabálysértési értékre elkövetett lopás miatt folyik eljárás.
KUKÁT RUGDOSOTT, ORDIBÁLT
A szemetest rugdosta és ütlegelte, a
járókelőkre pedig ordibált egy férﬁ a
napokban késő este Újpest-központban. A kiérkező járőrök a bejelentő által adott személyírás alapján a helyszín közelében elfogták a kukarugdosó-üvöltöző férﬁt, akinek garázdaság
miatt kell felelnie.
MOA

Újabb elsőajtós járatok jönnek
Július közepén és augusztusban ismét bővül az elsőajtós felszállási rendben közlekedő nappali buszjáratok köre – tudatta a BKK. A rendszer egyik sajátossága, hogy az utasok igény esetén a járművezetőnél is
vásárolhatnak jegyet. Elsőajtós felszállási rendre áll át a következő hetekben a 25-ös, valamint a Gyálra és
Törökbálintra közlekedő összes busz. Mint ismert, a 104-es, a 104A és a 204-es vonalon még június végén bevezették az elsőajtós felszállást. A BKK szerint eredményes a program, amit jól mutat, hogy a BKK
jegyárbevétele folyamatosan növekszik, és ennek köszönhetően több forrás jut a járműpark fejlesztésére
is. Jelenleg 103 nappali, 31 éjszakai és 2 trolijáraton működik elsőajtós felszállási rendszer. Ezt egyébként
a járművek megállóiban elhelyezett menetrendtáblákon is feltüntetik.
BKK/MOA
Ugyancsak a megállókban találkozhatnak az utasok a BKK Forgalomirányítási és Utastájékoztatási
Rendszerének (FUTÁR) kijelzőivel. Ezek, valamint
a járműveken elhelyezett kijelzők a jármű útirá-

nya, indulási ideje mellett valós idejű információkat szolgáltatnak majd nem csak a járatok közlekedéséről, de egy esetleges forgalmi változásról
is, megkönnyítve és kiszámíthatóvá téve az uta-

Sziget Fesztivál
zajküszöbökkel,
párbeszéddel
Tisztelt Újpesti Lakos!
Idén augusztus 5-én veszi kezdetét a Sziget Fesztivál, s ugyanúgy, mint korábban, továbbra is komoly hangsúlyt fordítunk arra, hogy minél kevesebb zajterhelést okozzon a rendezvény a környező lakóknak. A szabadtéri színpadokon 23 órakor
befejezzük a koncerteket, és ezután hangszigetelt
sátrakban folytatjuk a programot, és természetesen a sátrakban éjszaka is működő programhelyszí-

nek hangszintbeállításához idén is lesz hangpróba.
A rendezvény alatt végig hangméréseket végeztetünk a Duna mindkét oldalán
JÓSZOMSZÉDI VISZONYT ÁPOLVA
Nem közömbös nekünk, hogy a környék lakói hogyan élik meg a Szigetet, és ezúton is szeretnénk tudatni Önökkel, mennyire hálásak vagyunk, hogy évről évre egyre megértőbben és segítőkészen állnak a

zás tervezését. A rendszer a menetrend és a valós
forgalmi helyzet alapján majdnem pontosan képes kiszámítani, melyik járat mikorra ér az útvonalán található megállókba.

fesztiválhoz. Természetesen nem kívánunk visszaélni a jóindulatukkal, és továbbra is igyekszünk a felmerülő problémákat azonnal orvosolni, hiszen a kialakult jószomszédi viszonyt szeretnénk fenntartani. Amennyiben este 11 óra után is bárhol azt tapasztalják, hogy zavaróan hangosak lennénk, kérjük, jelezzék a 920-0676-os számon, hogy azonnal
intézkedhessünk. Ha bármi egyéb zavaró hatást tapasztalnak, kérjük, észrevételeikkel szintén forduljanak bátran a kollégáinkhoz a fenti telefonszámon vagy a lakossagibejelentes@sziget.hu email címen. Még egyszer köszönjük az eddigi türelmüket,
s ígérjük, minden tőlünk telhetőt megteszünk idén
is azért, hogy az Önök megelégedését is szolgálva,
zavarmentes teljen el ez az egy hét.
(Bővebben: www.ujpest.hu)
A Sziget Fesztivál szervezői

Sziget jegyeket lehet nyerni az Újpest-Káposztásmegyer Facebook oldalon induló játékon. A belépők az önkormányzat és a Sziget megállapodásának köszönhetők.

Sport
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Tibolya:

Bálint
aranyéremmel
mondott
köszönetet
Hetekkel ezelőtt lapunkban már írtunk arról, hogy Újpest egyik általános iskolája sportfelszerelésekkel
támogatott tizennyolc, rákból kigyógyult gyermeket, hogy az Együtt
a Daganatos Gyermekekért Alapítvány segítségével Moszkvába utazhassanak, egy számukra jótékony
célú, sportos vetélkedőre.
Dr. Bakó Katalin, az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kurátora méltatta az Angol Tagozatos Általános Iskolát, amiért az intézmény tanárai
kérés nélkül is megkeresték a támogatás lehetőségét, amellyel segíthetik a gyermekek kijutását a The
World Children’s Winners’ Gamesre. Az orosz fővá-

rosban már negyedik alkalommal tartották meg a
sportos vetélkedőt, ahová az első évben tíz országból érkezett harminc gyerek, most pedig tizenhat
államból több százan utaztak a találkozóra.
Az Angol Tagozatos Általános Iskola egyik tanulója is helyet kapott a csapatban, és Moszkvában
nem okozott csalódást. Nagy Bálint ugyanis a hatvanméteres síkfutásban diadalmaskodott. A csodálatos eredményről először testnevelője, Fehérvári Edit értesült.
– Úgy beszéltem meg Bálinttal, ha lehetséges, az
interneten keresztül tartsuk a kapcsolatot. Arra álmomban sem gondoltam, hogy már az első napon jelentkezik, ráadásul büszkén újságolta, hogy első lett hatvanon.
– Számított egy ilyen jó eredményre?
– Mivel ismerem Bálintot, hiszen szinte naponta találkozom vele az órákon, tudtam, hogy nagyon
fog hajtani. Persze azt is tudom, hogy a moszkvai találkozó inkább az örömről, a gyógyulásról szólt, de
azért, ha már versenyeket rendeztek, fontos volt az
eredmény is. Jól van ez így, nagy boldogság, hogy
a mi ﬁunk felállhatott a dobogó legfelső fokára. Ő
ilyen srác, aranyéremmel köszönte meg a segítséget.
– Most dúl a szünidő, az iskola csendes. Gondolom, azért szeptemberben lesz egy kis buli Bálint tiszteletére.
– Legyen ez titok, bár legszívesebben mindenkit
meghívnánk az iskolába, amikor Bálintot köszöntjük.
G. G.

Hajrá
Újpest!

Sikeres pályázat után

Két új
műfüves
pálya

A

látványcsapatsportok
támogatásáról
szóló
jogszabályok 2011. évi
hatálybalépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség meghirdette a labdarúgópálya-építési programot támogató
nyílt pályázat III. ütemét, amely-

Városfejlesztési program

Az épülő pálya a katolikus általános iskola udvarán

re Újpest Önkormányzata 2012
novemberében pályázatot nyújtott be.
Az MLSZ elnöksége 2013 februárjában hozott döntést a benyújtott pályázatokról, amelyen
Újpest Önkormányzata nyert, és
a képviselő-testület döntésének
köszönhetően Újpest további két

műfüves labdarúgópályával gazdagodik. A Tanoda téren a Szent
János Apostol Katolikus Általános
Iskola udvarán egy nagyméretű
(22x42 m) pálya épül, a Halassy
Olivér Német Tagozatos Általános
Iskola udvarán pedig egy kisméretű (12x24m) grundpálya kialakítása folyik.
U. N.

Van esélyem
az indulásra
Az UTE öttusázó-világbajnoka
peches sportoló. Ezt már a társai
is elismerték, akik néhány héttel
ezelőtt úgy mondták: már elég
lenne a sérüléseidből!
– Bizony, tényleg elegem van, hogy sorozatban sérülök – mondta Tibolya Péter, amikor arról kérdeztem, miként tudja elviselni a pechszériát. – Hol a lóról esek olyan szerencsétlenül, hogy a vállam törik el, hol futás közben sérülök meg. Ilyen balszerencsém
nem lehet. A legutóbbi, az úgynevezett fáradásos lábközépcsonttörés is a legrosszabbkor
jött, hiszen – szerénytelenség nélkül mondhatom – az esélyesek között említettek az Európa-bajnokságon. Jó helyen állok a ranglistán,
köszönhető az idei kiegyensúlyozott teljesítményemnek. Erre tessék – legyint a bajnok.
– Túl vagy egy operáción, gyógyulsz, már tréningezhetsz. Akkor mégsem olyan rossz a helyzet.
– Persze, hiszen a futáson és a lovagláson
kívül már valamennyi számot gyakorolhatom.
Néhány napon belül pedig, remélem, futásra
is sor kerülhet, ugyanis nem szeretnék lemaradni a tajvani világbajnokságról.
– Nem szaladtunk nagyon előre az időben?
Egyáltalán, van reális esélyed a vb-szereplésre?
– Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány megnyugtatott, ha időben rendbe jövök, még bekerülhetek a csapatba. Most úgy áll a helyzet,
hogy a remény él.
– Tegyük fel, hogy idén a világbajnokság is
kimarad számodra. Ráadásul nem vagy már
a ﬁatal sportolók között jegyzett versenyző.
Meddig bírod, meddig érzel erőt magadban,
hogy ebben a hihetetlenül nehéz, bár gyönyörű sportban harcolj az érmekért, a dicsőségért?
– Tudom, a sok sérülés és a korom miatt
néhányan már leírtak vagy le szeretnének írni.
Nos, nekik is üzenem, Rióig biztosan, de inkább azt mondom, a következő ötkarikás játékokig ott leszek a rajtlistákon.
(gergely)
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Hirdetés

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpest Márkaboltban vesszük fel. (1042 Bp., István út 17-19).
Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Információ.: 231-7070/113 䊉 Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel!
Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu
Az Újpesti Napló 2013-as várható megjelenései: 08.15., 08.26., 09.05., 09.12., 09.19., 09.26., 10.03., 10.10., 10.17., 10.25., 10.30., 11.07., 11.14., 11.21.,11.28.,12.05.,12.12.,12.19.

Ingatlant elad
䊉 Gyönyörű panorámás hegyvidéki 800 négyszögöl gyümölcsös, kétszobás kis házzal (fűtés, víz, villany,), Nagyoroszi falu szélén remek közlekedéssel eladó. Állandó lakhatásra kialakítható. Rengeteg gyümölcsöt, csodás hegyvidéki tájjal, teljes berendezést adunk. Ár: 2,8 M Ft, tel.: 06-30 609-9681,
369-3336
䊉 Újpesten eladó 1+1/2 szobás, 35 m2-es, nagy erkélyes panellakás, VIII. emeleti, busz, villamos a ház
előtt, metró 5 percre. Ára: 6,2 M Ft, tel.: 06-20 5049072
䊉 Újpesten, jó helyen lévő, teljesen felújított, átépítés nélkül két lakássá alakítható, egyszintes, 105
m2-es családi ház, 390 m2-es parkosított kerttel eladó. Alkuképes. I.á.: 39,5 M Ft, tel.: 06-30 845-9029
䊉 Tulajdonostól eladó Óbudán, a Polgár utcában
Fő térre néző, panorámás, háromszobás, tehermentes VIII. emeleti lakás. Irányár: 10,5 M Ft. Érdeklődni: 06-30 743 5837

䊉 Káposztásmegyeren a Farkas-erdőnél panorámás,
egyszobás, összkomfortos, nagy konyhás, világos, barátságos lakás bútorozatlanul (alapfelszereltséggel),
augusztustól 45 000+rezsi/hó kiadó. Kaució 45 000
Ft, kisállat nem akadály, tel.: 06-70 326-5331

Ingatlant cserél
䊉 Csere! Újpesti 50 m2-es, másfél szobás, tehermentes öröklakást cserélek kertes családi házra. Újpesten, 16 M Ft-ig, ráfizetés megegyezés szerint. Vagy eladó 11,5 M Ft-ért, tel.: 06-20 348-6625
䊉 Sürgősen elcserélném, újpesti 1+2 félszobás önkormányzati panellakásomat 1+1/2 szobás lakásra, szoba-konyha, galériás is lehet. Minden megoldás érdekel,
tulajdon is lehet. Panel is lehet, tel.: 06-70 643-6353
䊉 Elcserélem vagy eladom diósjenői 140 m2-es házamat, 900 m2-es gyümölcsössel. Kérek háromszobás
lakást Budapesten, vagy1+2 félszobát és egy garzont,
tel.: 06-20 992-1759

Oktatás

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

䊉 Matematikatanítást vállal matematikatanár-szakos egyetemi hallgató. Házhoz megyek, tel.: 06-30
572-7416

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

䊉 Matematikából pótvizsgára felkészítés nagy gyakorlattal. Házhoz megyek, tel.: 06-30 297-4207, 370-0674

䊉 IV. kerületben eladó 36 m -es téglalakás, háromemeletes társasház földszintjén. Egyszobás, de még
egy fél szoba könnyen kialakítható. Egyedi gázkonvektorfűtés, lodzsa, pince, garázs tartozik hozzá.
Jó közlekedés, alkuképes. I.á.: 7,2 M Ft, tel.: 06-30
215-8442
2

䊉 Újpesten eladó egy 38 m2-es szoba-hallos, gázkonvektoros, jó állapotú lakás, vagy cserélném egy
kisebb családi házra, amely szintén jó állapotú. Újpest és környéke értékegyeztetéssel, tel.: 369-9781
䊉 Újpest központjában 30 m2-es szoba-konyhás,
téglaépítésű, gázos lakás 8 M F t-ért eladó, tel.: 0620 595-7083
䊉 Újpesten eladó egy 4 szobás, tetőtér-beépítéses,
hőszigetelt, barátságos családi ház kis kerttel, garázzsal. Az utca csendes, a közlekedés kiváló. I.á.: 31
M Ft, tel.: 06-30 630-1265
䊉 Eladom vagy elcserélem Táborfalván, Budapesttől 50 km-re lévő 2+1/2 szobás házamat. A házhoz
tartozik 400 négyszögöl kert melléképülettel, fúrt
kút, rendezett környezett, jó közlekedés, busz, vonat. Csere IV. kerületi lakásra vagy Fót, Vácrátót környéki nyaralóra, megegyezünk, tel.: 06-70 519-4911
䊉 Eladó Újpesten, Madách utcában 3 generációs
ház, egyben és külön is. Tehermentes, külön mérőórákkal, tel.: 06-20 370-2075
䊉 Újpest Kertvárosában, Mikszáth K. utcában, 583
m2-es, parkosított, ápolt kertben, újszerű, 113 m2es, 3 szobás, tágas terekkel rendelkező, összkomfortos családi ház 19 m2-es terasszal, pincével, kertben
különálló garázzsal eladó. Ingatlanosok ne hívjanak.
Eladási ár 44,3 M Ft, tel.: 06-70 637-2718
䊉 Nógrádon, Újpesttől 45 km-re, csodálatos, faházas, komfortos nyaraló eladó. Panorámás, jó beosztású, hőszigetelt, 1,5 szobás lambériás faház. A telek
200 m2-es. I.á.: 3,9 M Ft, tel.: 06-30 465-1543
䊉 IV. ker., Telkes u. 9. sz. családi ház 557 m2-es telken tehermentesen eladó. I.á.: 2,45 M Ft, tel.: 06-30
903-2951
䊉 Eladom vagy elcserélem Budapesttől őt kilométerre lévő, kétszintes házamat panellakásra, megegyezés szerint. Gyönyörű kilátás, csend, jó levegő.
Minden megoldás érdekel, hívjon, nem bánja meg,
megegyezünk, tel.: 06-20 390-4057, egész nap.

Ingatlan kiadó
䊉 Irodának, gyógyászati tevékenységre vagy egy főnek
albérletbe kiadó egy 30 m2-es, külön bejáratú ingatlan,
két helyiséggel és wc+zuhanyzóval. Bérleti díj 45.000Ft/
hó+20.000Ft/hó rezsi +2 havi kaució. Újpest családi házas, csendes övezetében. Tel.: 06-20 629-7468
䊉 Újpesten a Baross utcában kiadó 1 szoba, 1 konyha, zuhany, WC, kis rezsivel, hosszú távra, 35 000 Ft,
tel.: 06-20 247-7946

䊉 Németnyelv-oktatás a IV. kerületben. Segítek elsajátítani az alapszókincset, vagy fejleszteni a meglévőt. Minden tanulni vágyót várok szeretettel! Tel.:
06-20 468-3935
䊉 Angoltanítást vállalok sokéves tapasztalattal, Újpest-központtól egy megállóra, reális áron, tel.: 06-20
522-0918
䊉 Matematika-, angol-, német-, fizikapótvizsgára,
nyelvvizsgára, érettségire felkészít gyakorlott tanárnő.
Egyetemi matek. is Házhoz megyek, tel.: 06-20 973-6467

Szolgáltatás
䊉 KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garanciával. Nyári kedvezmény! „A” kategóriás hűtőfűtő klímaberendezés beszerelve 140 ezer Ft. Tel.:
06-30 864-5544; www.annauklima.hu
䊉 AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászárók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss
Ernő, tel.: 06-30 447-4853
䊉 Nyugdíjas asztalos ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL. Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.:
306-2023, 06-70 234-7759
䊉 REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

Már 13 952-en kedvelik
az Újpest-Káposztásmegyer
oldalt!

www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer
Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók
dinamikusan gyarapodó közösségéhez!
Az Újpesti Közéleti TV-nek is van
már Facebook oldala, amely szintén
tetszésre méltó és egyre több tévés
anyag elérhető rajta. Az ujpest.hu
weboldalon szintén megnézhetők az
ÚKTV riportjai.

HIRDETÉSFELVÉTEL – NYÁRON
Olvasóink ﬁgyelmébe!
Július 29-től augusztus 9-ig
szünetel a lakossági hirdetésfelvétel az Újpesti Naplóba. Az Újpest
Márkaboltban dolgozó munkatársunk augusztus 12-én már ismét
várja a hirdetőket. Az Újpesti Napló
legközelebbi lapszáma
augusztus 15-én jelenik meg.

KERESKEDELMI
KÉPZÉSEK ÚJPESTEN
Folyamatosan indítunk élelmiszer
eladó, boltvezető, kereskedelmi
ügyintéző, pénztáros képzéseket.
Részletﬁzetés megoldható!
Oktatás a délutáni órákban.
Sikeres vizsga után mindenki
O.K.7. bizonyítványt kap.
Jelentkezni: 06-20-951-3357

Hal á l oz á s
Fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanyánk,
A n d re js z k i n é Ge r b e r I l o n a
fogtechnikus 2013. június 26-án visszaadta
lelkét teremtőjének. Gyászmisés
búcsúztatója 2013. augusztus 2-án délután
4 órakor lesz Újpesten, a piac mellett,
az Egek Királynéja-templomban.
A gyászoló család

Régiség
䊉 Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képeslapot, katonai tárgyakat, ezüstöt, porcelánt, bútort,
régi pénzt, diafilm, jelvény, játék is érdekel. Teljes hagyatékát megveszem készpénzért, ne dobja ki! Hívjon!
Lakás-, pince-, padláslomtalanítás, tel.: 06-20 924-4123
䊉 Katalin vásárol készpénzért, bútorokat, festményeket, faliórát, karórát, zsebórát, csillárt, porcelánokat, kerámiákat, szobrokat, hangszert, könyveket,
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, levelezőlapot, bizsukat, ékszert, tört aranyat, ezüstöt, borostyánt, teljes
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Bármikor hívható,
tel.: 06-20 597-8280
䊉 Pappné Szilvia műtárgyszakbecsüs díjtalan kiszállással, becsléssel vásárol mindenféle régiséget, szobrokat, festményeket, díszórákat, dísztárgyakat, ezüstöt, bútorokat, könyveket és teljes hagyatékot, tel.:
293-1759, 06-20 465-1961, 06-70 942-0806

Mágus
䊉 Misztikus jellel született mágus és mester jós jövendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés,
munka, üzlet- és sikermágia. Rendezvényekre meghívásokat elfogadok, tel.: 06-70 214-9230

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

Üdülés
䊉 Balatonon, Siófok-Sóstón nyaraló kiadó, 3000 Ft/
fő/nap, tel.: 06-30 242-8355

Gondozás
䊉 Középkorú – esetleg felnőtt gyermek(ek)kel is megáldott – megbízható házaspárt keresünk, akik Újpesten
lakó idős emberek gondozását vállalnák, akár szerződéses viszony keretei között is. Fényképes önéletrajzot
a ramszeszes123um@gmail.com e-mail címre várjuk.

Állat
䊉 PULIKÖLYKÖK ELADÓK! 2013. május 13-án születtünk: 2 kan, 3 szuka. Fajtiszta szülőktől, féregtelenítve, első oltással (kizárólag családtagnak), azonnal elvihetők vagyunk. Érdeklődni: 23 394-942 vagy
06-20 575-1038

NÁLUNK
MEGTALÁLOD!
BASEBALL
SAPKA
900 FT

Termékeink
egyedi
tervezésű
mintákkal
készülnek.
1042 Budapest, István út 17-19.
Az Ifjúsági Ház főbejáratánál.
Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig
Telefon: 231-7071
ujpest.hu/markabolt

NŐI PÓLÓ
1890 FT
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI
Az Újpesti Piac
aktuális ajánlatai:
csirkezúza 599 Ft/kg
fűszeres darált hús 799 Ft/kg
sütőkolbász 899 Ft/kg
jászsági parasztkolbász
1899 Ft/kg
libazsír 900 Ft/kg
gyalult tök 400 Ft/kg
idei savanyú káposzta 360 Ft/kg

Az anyatejes táplálás
egy életre szól

Anyatejes
világnap 2013
Újpest Önkormányzatának Védőnői
Szolgálata 2003 óta külön rendezvényen köszönti azokat az édesanyákat,
akik gyermekeiket legalább fél éven át
anyatejjel táplálták, és azokat is, akik
anyatejadóként saját kisbabájuk mellett koraszülött vagy beteg gyermekeknek juttattak ebből az értékes táp-

lálékból. A program felhívja a ﬁgyelmet az anyatejes táplálás jelentőségére és arra a lelki harmóniára, amely
hosszú távon meghatározza a gyermekek pszichés fejlődését.
Újpesten augusztus 30-án immár
tizenegyedik alkalommal köszönti az
önkormányzat az édesanyákat, a Hargita utcai védőnők szervezésében, a
Karinthy Frigyes Művelődési Házban.
Az Újpesti Városnapok programjába illesztett rendezvény fővédnöke
Wintermantel Zsolt.
Az anyatejes világnapra emlékező
ünnepség az anyatejes táplálás fontosságának hirdetése és az anyatejadó

A vízszintes és a függőleges sorokba a meghatározások alapján kérjük beírni a szavakat. A piros betűkkel
megjelölt kockákban lévő betűk adják majd a megfejtést, amelyet az alsó, duplán keretezett kockasorba másolva lehet összeolvasni. A „szoptatási világhét”
2013. évi jelmondatát ismerhetjük meg, amelyet az
UNICEF-fel szorosan együttműködő Szoptatást Támogató Szervezetek Szövetsége hirdetett meg.

1.

brokkoli 198 Ft/kg-tól
bébitök, cukkini 198 Ft/kg
kovászolni való uborka
159 Ft/kg
lecsópaprika 199 Ft/kg-tól
paradicsom 349 Ft/kg-tól
fejes káposzta 99 Ft/kg
koktélparadicsom 499 Ft/kg
csemegekukorica 60 Ft/cső
újkrumpli 140 Ft/kg
sárgabarack 260 Ft/kg

édesanyák köszöntése mellett a könynyed szórakozásra is lehetőséget ad.
Mozgásművészeti stúdió bemutatója,
bábszínházi előadás, tánc és tombola

2.

Szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

várja az meghívott vendégeket – tájékoztat minderről a szervezők nevében
Zolnai Mariann védőnő.
Az Újpesti Napló olvasóinak ezúttal is keresztrejtvényt készítettek a védőnők, amelynek megfejtését a piros
nagybetűkkel megjelölt négyzetekben lévő betűk adják.
A megfejtést augusztus 20-ig várják
a védőnők címére. Postacím: 1048 Bp.,
Hargita u. 1., illetve leadható személyesen a területi Védőnői Tanácsadókban. A beküldők között értékes ajándékokat sorsolnak ki az ünnepségen.
Újpesti Egészségügyi Nonproﬁt Kft.
Hargita utcai Védőnői Szolgálat

3.
I

4.

5.

6.
G

P
7.
E

A
8.

9.

10.

D

MEGHATÁROZÁSOK:
Vízsz. 1. Az elvágott köldökzsinór darabja. Függ. 1.
Vérszívó pókszabású állat, Lyme-kórt terjeszt. Függ 2.
Statikai lábbetegség. Függ. 3. A koponyavarratok találkozóhelyén a koponya puha része. Vízsz. 4. D-vitamin képződéséhez szükséges külső tényező. Függ. 5.
Levegőben szálló allergén. Vízsz. 6. Tejelválasztást segítő hormon. Vízsz. 7. Terhesség kellemetlen tünete.
Függ. 8. Előtej. Vízsz. 9. Száraz termésű „héjas gyümölcs” – dióféle. Függ. 9. Kalászos gabonákban előforduló fehérje, sokan érzékenyek rá. Függ. 10. Az apukák
babaköszöntő bulija. Vízsz. 11. Szembogár. Vízsz. 12.
Pl. a szem, fül, orr, bőr. Függ. 13. A csecsemők kedvenc
főzeléknövénye, az ősz és a tél nagy slágere. Függ. 14.
Protein. Vízsz. 15. A kisbabák legrégebbi szállító módszere. Függ. 16. Hagyományos babakelengye, a csecsemő szoros becsomagolására használták. Vízsz. 17. Legnagyobb kiterjedésű szervünk. Vízsz. 18. Apró magvas, piros gyümölcs, a várandósok a könnyű szülés reményében teát főznek a leveléből. Vízsz. 19. Fertőző
gyermekbetegség, ma már oltással védekezünk ellene,
Morbilli az orvosi neve. Vízsz. 20. Az újszülött fogadásához szükséges felszerelés.

őszibarack – napsugár
199 Ft/kg-tól
őszibarack – pogácsa 298 Ft/kg
szilva 240 Ft/kg
görögdinnye 159 Ft/kg
(x)
meggy 350 Ft/kg
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Mozaik

Hahóóó! Fotó!

S

zámos újpesti kisbabás családhoz látogatott már el
az Újpesti Babaköszöntő
Megérkeztem!-macija. Az önkormányzat ajándékcsomagjában csupa hasznos ajándék, body, kistakaró,
hűtőmágnes oltási naptárral, mappa illetve pelenka-csomag található. A védőnők által átadott csomagot örömmel fogadják a kisgyermekes családok. Arra kérjük a büszke
szülőket, nagyszülőket, fényképezzék le csemetéjüket újpesti bodyban, és a képet küldjék be szerkesztőségünkbe! Örömmel tesszük köz-

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

Zsűri előtt a fotók
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. 2013-ban
is meghirdette fotópályázatát Újpesti Élet-képek címmel,
amelyre több hónapon át hívtuk fel olvasóink figyelmét.
A pályázatra hivatásos és amatőr fotósok jelentkezését
egyaránt várták a kiírók, lehetővé téve, hogy a pályamunkák a fotográfiai műfajok széles skáláját öleljék fel.

Köszönjük szépen Újpest Önkormányzatának a Babaköszöntő csomagot,
amelyet nem olyan régen megkaptunk
a védőnéninktől. Kisfiunk Martoncsik
Márton Ernő 2013. április 18-án látta
meg a napvilágot. Szülei: Martoncsik
Miklós és Martoncsik Ágnes Eszter

Üdvözletem, Újpest! Pálmai Anna
2013. február 25-én megérkezett. Ő
a legcsodálatosabb dolog az életünkben! Köszönjük Újpestnek a csomagot, kellemes meglepetés volt a tartalma. Pálmai László és Pálmai Tímea
Andrea

A beküldési határidő lejártával, július 16-án ült
össze a Sopronyi Gyula, Vajda János és Várai Mihály
újpesti fotóművészek alkotta zsűri, amely megállapította, hogy a pályázatra 51 szerző összesen 392 képpel nevezett. A zsűri több fordulóban értékel, majd
döntést hoz a díjak odaítéléséről. A legjobb negyven
alkotásból kiállítás nyílik 2013. augusztus 29-én, az
Újpesti Városnapok programsorozatának eseményeként, s ekkor kerül sor az ünnepélyes díjátadóra is.

Tábor utca

Fut a csőrendszer
Épül a vízelvezető dréncsőrendszer a Tábor utcában
az egykori Dunacipő-pályán, ahol rövidesen vadonatúj focipálya várja az UTE labdarúgóit. Mint korábbi lapszámunkban megírtuk: három évvel ezelőtt az

Tengernyi kupak
A napokban újabb szállítmány érkezett a csömöri műanyag-feldolgozó üzembe. 1650 kg kupakot szállított
el a Szaki Trans Kft., és ezzel a mennyiséggel már közel
4000 kg-nál tart a Marci javára indított gyűjtés.
Júniusban a Tarzan Parkot tesztelő újpesti ovisok és
általános iskolások egy kupakokkal teli cipősdobozzal
érkeztek a park felavatására. Nekik köszönhetően több
mázsával nőtt a hétfői szállítmány. Mint kiderült, a
gyerekek rendszeres kupakgyűjtők, és azt is tudják,
hogy most Marci állapotának javítása érdekében teszik
gyűjtőbe a műanyag kupakokat.

UTE és az önkormányzat megkötött egy, az egyesület működtetését célzó együttműködési szerződést,
amelynek egyik pillére a régi, elhanyagolt sportpályák
és létesítmények rendbehozatala. A jelenlegi építkezés nyertes pályázat nyomán indult el, az első ütemben elkészülő műfüves pálya is TAO-s pénzből újul
meg, amelyhez a klub és az önkormányzat is hozzáteszi az önrészhez szükséges összeget.
U.N.

Az akció híre eljutott Újpest határain túlra is.
Egy kismarosi vállalkozó az Újpest Márkaboltba
betérve figyelt fel a gyűjtést hirdető plakátra,
és mintegy 200 kg kupakkal járult hozzá
a kisfiú kezeléséhez.
Eddig összesen 297 965 Ft gyűlt
össze Marci egyesztendei kezelésére. A célhoz még 2700 kg műanyag
kupakra van szükség!
Az Újpesti Cseriti az Újpesti Városnapokon is várja az otthon összegyűjtött
kupakokat, de addig is leadhatják a 29
gyűjtőpont valamelyikén.
(Gyűjtőpontok: www.ujpest.hu)
U. N.
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