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MEGÚJULÓ ISKOLÁK
Nyolc intézményben zajlik felújí-
tás az iskolaszünet idején. Az el-
múlt évek sikeres gazdaságpoliti-
kájának köszönhetően nagyobb 
forrásból gazdálkodhat a város, 
ezért több pénz jut fejlesztésekre. 
Káposztásmegyeren jártunk.  2. oldal

VÁLTOZÁSOK, EREDMÉNYEK
Járda- és intézményfelújítások, ki-
bővített panelprogram, kutyafutta-
tók, játszótéri ivókutak és eredmé-
nyes programok jellemzik az elmúlt 
időszakot városszerte. Most induló 
sorozatunkban képviselők vonnak 
mérleget.  4. oldal

KORSZAKVÁLTÓ SZTK
Korszakváltásnak nevezi Nagy István 
alpolgármester a legutóbbi választá-
sok óta eltelt időszakot, amelyben be-
bizonyosodott, hogy az önkormány-
zat számára fontos az egészségügy, az 
újpesti betegek minél jobb ellátása, a 
fejlesztések megvalósítása. 5. oldal 

NAGY TERVEKKEL
A lila-fehér szurkolók egyik kedvence 
korábbi beosztásába tér vissza szere-
tett klubjához, az Újpesthez. Kovács 
Zoltán sportigazgatótól 2011-ben el-
köszöntek a Megyeri úton, de egy rö-
vid vargabetű után, nagy tervekkel, 
visszatért Újpestre.  13. oldal

Négycsillagos uszoda 
nyári köntösben
 Uszodánk nemcsak a kitüntetést, de nyári köntösét is büszkén viseli. Közel kétezer 
négyzetméteres szabadtéri napozóterasz, strandröplabda- és tengópálya várja a 
látogatókat a nyári nyitva tartás szerint vasárnap is este nyolc óráig.  3. oldal
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Nyári felújítások a vakáció idején

Szigetelés, nyílászárócsere
Nyolc intézményben zajlik vagy kezdődik valamilyen fel-
újítás az iskolaszünet idején. Az elmúlt évek sikeres gaz-
daságpolitikájának köszönhetően nagyobb forrásból 
gazdálkodhat a város, ezért több pénz jut fejlesztésekre.

Káposztásmegyeren, a Budapest IV. Kerületi Babits Mihály Magyar–Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban többféle rekonstrukció is zajlik. 
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester a felújításon áteső intézményekről szólva ki-
emelte, hogy a karinthys iskolaépületen a nyílászárók cseréje mellett tetőszige-
telést is végeznek, továbbá az utcára és az udvarra néző oldalfalakat szigetelik. 

Turnerné Gadó Ágnes, az iskola igazgatója hozzátette, ezekben a napokban 
is tucatnyian dolgoznak az épületen, a leglátványosabb munka az utcára és az 
udvarra néző oldalfalak szigetelése. 

– A külső nyílászárók cseréjével július végére készülnek el, a felújított épüle-
tet pedig augusztus közepén át is adják, a szeptemberi tanévkezdésre minden 
rendben lesz.  MOA

JÚLIUS 1-JÉN SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS A KORMÁNYHIVATALBAN
Budapest Főváros Kormányhivatalának kerületi hivatala tájékoztatja tisztelt 
ügyfeleit arról, hogy 2014. július 1-jén, a közszolgálati tisztviselők napján Bu-
dapest Főváros Kormányhivatala IV. kerületi hivatalában a munkavégzés és 
az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük. Dr. Balogh Szilvia hivatalvezető

JÚLIUS 1-JÉN SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának jegyzője tájékoztatja 
tisztelt ügyfeleit arról, hogy 2014. július 1-jén, a közszolgálati tisztviselők nap-
ján Budapest IV. Kerület Újpest  Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalá-
ban a munkavégzés és az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük. Dr. Tahon Róbert jegyző

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Bővülő bölcsőde  
Wintermantel Zsolt és dr. Molnár Szabolcs alpolgármester június 18-án bejáráson te-
kintette meg a Homoktövis Bölcsőde bővítési munkálatait, amelyek folyamatosan ha-
ladnak. Ősztől ez az intézmény is megnövelt kapacitással fogadja majd a gyerekeket.

Ottjártunkkor is folyamatosan (kívül-belül) 
dolgoztak a Homoktövis Bölcsőde két új épület-
szárnyán és összekötő folyosóján, hogy ősztől 
már nagyobb létszámban fogadhassa a kicsiket.

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester a bejá-
ráson körbemutatva azt mondta, a külső nyí-
lászárókat már mindenütt felszerelték, és a vil-
lanyszerelési munkálatok egy részével is elké-
szültek, a burkolás, a radiátorok szerelése még 
hátravan, és a belső nyílászárókat is be kell még 
építeni. Hozzátette: a munkálatokkal július vé-
gére készülnek el.

Mint ismert, ennek a szintén nagyrészt uni-
ós forrásból fi nanszírozott beruházásnak kö-
szönhetően negyven férőhellyel bővül a jelen-
leg is százszázalékos kihasználtsággal műkö-
dő bölcsőde. Noha az önkormányzatnak nincs 
törvényből fakadó kötelezettsége a bölcsődék 

fenntartására, mégis vállalja az újpesti fi atal 
családok érdekében – és EU-s forrás felhasz-
nálásával – a Homoktövis Bölcsőde bővítését is, 
aminek a Káposztásmegyeren élő számos kis-
gyermekes család örül.  MOA

A nyár a felújítási 
munkák ideje

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 
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Nyári köntös és nyitva tartás 

Újpest uszodája kültéri sportpályákkal 
és napozóterasszal várja a látogatóit
A tavaly novemberben átadott 
Halassy Olivér Városi Uszoda elnyer-
te a Magyar Fürdőszövetség Minősítő 
Bizottságának négy csillagát. Új, saját 
uszodánk a nemzeti védjegyrendszer 
magas követelményeinek megfelelt, a 
minősítés valamennyi területén ma-
gas pontszámokat szerzett. 

Bátran állíthatjuk, hogy elérhető közelségbe, szinte 
karnyújtásnyira került az ötcsillagos minősítéstől is. 
Erről Újpest polgármestere szólt pénteken az uszo-
dában tett látogatásakor. Az uszoda augusztus 31-
ig nyári nyitva tartással várja a látogatókat.

– Ha minden a reményeink szerint alakul, jövőre 
tervezzük egy kültéri medence és szauna építését is, 
így tovább növelve az uszoda színvonalát, és bátran 
megcélozva a legmagasabb, ötcsillagos kitüntetést, 
hiszen Újpest nemcsak a legsportosabb város, ha-
nem a legjobbak városa is – mondja Wintermantel 
Zsolt polgármester. 

Uszodánk nemcsak a kitüntetést, de mostan-
tól nyári köntösét is büszkén viseli. Közel kétezer 
négyzetméteres szabadtéri napozóterasz, strand-
röplabda- és tengópálya vár kicsit és nagyot. 

Június 21-től augusztus 31-ig a nyári nyitva tar-
tás szerint vasárnap is este nyolc óráig élvezhet-
jük az uszoda négycsillagos kényelmét, még a vb-
meccsek miatt izgulóknak sem kell hazasietni, a 
wellnessrészlegen elhelyezett tévén megtekinthe-
tik az összefoglalókat és az első esti meccset is. 

 D. V.

EGY KÉP – EGY MONDAT

Nyár a Tarzan 
Parkban
Az újpesti Tarzan Park, 
Magyarország legnagyobb 
szabadtéri családi játszó-
parkja, a splashparkkal 
gazdagodva a nyár örö-
meit, és a mozgásfejlesz-
tést nyújtja.

TM
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Régen várt változások 
Megyeren és Székesdűlőn
A Megyert és Székesdűlőt magában foglaló 4. szá-
mú választókerület önkormányzati képviselője 
dr. Szabó Béla, aki úgy fogalmaz: számos ponton 
újult, szépült Újpest az elmúlt időszakban. A képvi-
selő azt sem rejti véka alá: örül, hogy hozzájárulhat 
a választókerületében történt látványos változások-
hoz és képviselheti az emberek akaratát.

– Nagy eredménynek tartom, hogy Székesdűlőn a korábbi földutak szi-
lárd burkolatot kaptak, és itt szaktervezők dolgoznak a további fejleszté-
si lehetőségeken. Felsorolni is nehéz azt sok felújítást, ami Megyeren tör-
tént. A teljesség igénye nélkül: a tüdőgondozó SZTK-ba költözésével a 
Fóti – most már Aranyalma – Óvoda került kedvező helyzetbe, kibővült 
és megújult az épület, több kisgyermeket tudnak fogadni. Megtörtént a 
felújítás a Vasvári utcai felnőtt-háziorvosi rendelőben, és a nyári szünet 
idején a Megyeri Úti Általános Iskola épületének felújítása is elkezdődik. 
Kicserélik a régi nyílászárókat, és a homlokzat is új hőszigetelő burkola-
tot kap, színesebb és barátságosabb arculattal. Számos utcában járdafel-
újítás történt többek között a Janda Vilmos, Ungvári, Nagyváradi utcák-
ban, és a jövő héten a Reviczky utca kap új burkolatot. Javultak a köz-
lekedés feltételei: Megyer szinte teljesen területén forgalomcsillapított 
zóna ügyel a városrész kisvárosi hangulatára, a sebességkorlátozás betar-
tására – emeli ki a képviselő. D. V.

A lakókkal egyetértésben
Németh Edit Éva Újpest-városközpont 11-es számú vá-
lasztókerületének önkormányzati képviselője. Szívén 
viseli a lakókkal való kapcsolattartást, és örömmel ta-
pasztalja, hogy Újpest Önkormányzata felújításokkal 
és fejlesztésekkel igyekszik eleget tenni a kéréseknek.

– A környezet rendezése érdekében a lakókkal együttműködve több hul-
ladékgyűjtőt és kutyapiszok-tárolót helyeztünk ki, a rendszeres fűnyírást, 
közterületi takarítást látva az itt élők is jobban ügyelnek környezetükre. 
Folyamatos a házak és a játszóterek padjainak javítása, a játszóeszközök 
biztonságának ellenőrzése. Sikere van az új kutyafuttatónak és az egész-
ségesebb életmódot célzó játszótéri ivókútnak is – sorolja a közös ered-
ményeket a képviselő asszony. – Az egészséges életmódra és környezet-
védelemre szoktatás eszköze továbbá a Bene Ferenc Általános Iskola új 
biciklitárolója is. A játszótereken a focizókat sikerült egy füves részre csá-
bítani, ahol nem zavarják sem a kicsiket, sem a lakókat.

Felújítások, korszerűsítések voltak és folynak az Aradi Óvodában és 
Bölcsődében, a Csányi és a Berda Óvodában. A Berda utcai felnőtt orvo-
si rendelő is megújult, és a Lorántffy u. 15. szám alatti lakóház is korsze-
rűsödött önkormányzati támogatással – sorolja a változásokat a képvi-
selő asszony, aki az eredmények közt említi, hogy a körzeti megbízottal 
jó a kapcsolat, gyakrabban járőröznek, megszűnt az autós közlekedés az 
Aradi utca járdáján az iskola felé, kevesebb a járdán parkoló jármű, ami a 
visszajelzések szerint megelégedéssel tölti el a lakókat.  D. V.
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Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet, 
amely a gyermekek és a felnőttek ellá-
tását biztosítja, példázza: jó, ha a dön-
tést hozók közelről látják a megvalósí-
tandókat, és első kézből kapják a visz-
szajelzéseket. Minderről a több mint 
húsz éve hivatalban lévő népjóléti al-
polgármester beszélt lapunknak.

– Ön alpolgármesterként közelről 
élte meg, hogy a szakrendelő önkor-
mányzati átvételének voltak támoga-
tói és ellenzői is. Mi volt a döntő érv, 
hogy igen, átveszik a szakrendelőt?

– Valóban több évig tartó vitát si-
került lezárnunk a szakrendelő önkor-
mányzati kézbe vételével. Az előző cik-
lusban a többség forráshiányra hivat-

kozva utasította el az erre irányuló kez-
deményezést. Amikor az önkormány-
zati választások eredményeként a kép-
viselő-testületben többségbe kerültek 
azok, akik egyetértettek velem ebben a 
kérdésben, végre támogatást kaphatott 
ez a javaslat. Tény, hogy az önkormány-
zat addig is jelentős összegekkel támo-
gatta hol a kórház, hol a szakrendelő 
működését, felújítási munkáit, műszer-
beszerzéseit. Az önkormányzat javasla-
tára költözött a gyermekszakrendelő 
az addig felnőttszakrendelőként mű-
ködő épületbe, és jelentős anyagiakkal 
járult hozzá a barátságos környezet ki-
alakításához is. De a főváros volt a gaz-
da! A fekvőbeteg-ellátáson keresztül, a 

Károlyi-kórház közreműködésével mű-
ködtette a szakrendelőket. Abból a tá-
volságból a gondok nehezebben érzé-
kelhetők, mi viszont azonnal értesü-
lünk arról, ha valahol probléma van. 
Ezért támogattam az átvételt. Az új vá-
rosvezetés javaslatára 2011 őszén végre 
megvalósulhatott a járóbeteg-szakel-
látás önkormányzati fenntartásba vé-
tele, amelyet közhasznú gazdasági tár-
saság keretében működtetünk. Szin-
te azonnal elkezdődött a szakrende-
lő EU-pályázati és saját forrásból tör-
ténő felújítása, amiről szintén elmond-
ható, hogy korszakos lépés volt, hiszen 
negyven évet vártak erre a betegek és 
az egészségügyi dolgozók egyaránt.

– Be lehet hozni évtizedes elmara-
dásokat?

– Hajlamos vagyok arra, hogy 
igent mondjak, de tudom, vannak 
még feladataink. Az épület felújítása 
jól látható már messziről is. A meg-
újulásban kívülről haladunk befelé, 
hiszen az EU-s pályázat keretében 
végzett munkálatokat egy sor má-
sik is követte. A homlokzat és a gé-
pészet energiatakarékos felújítását a 
szakrendelő vizesblokkjainak felújí-
tása előzte meg, amit az elektromos 
hálózat és a betegvárók rendbetéte-
le követett. Ezek a munkák akkor kö-
vethetők nyomon, ha valaki belép az 
épületbe.

– Miközben az orvosok, egészség-
ügyi szakdolgozók és segítőik az ön-
kormányzati tulajdonban lévő gazda-
sági társaság alkalmazottai lettek.

– Valóban, és ezzel együtt nőtt a 
rendelőintézetben dolgozók megbe-
csülése, erkölcsi és anyagi elismerése. 
Aminek alapján úgy gondolom, jobb 
érzés lehet manapság a szakrendelő-
ben dolgozni. Ezért szeretném, ha ke-
vesebb lenne a betegpanasz, bár az 
évente 600-700 ezer beteglátogatás-
hoz képest ezeknek a száma elenyé-
sző, de nekünk egy is sok. Tudom, 
hogy a beteg emberek türelmetleneb-
bek, de ezt azoknak is tudniuk kell, 
akik a gyógyító munkát vállalták.

– Általános tapasztalat, hogy az or-
vosok, de az asszisztensek is elkerülik 
a rendelőintézeti állásokat. 

– Sajnos Magyarországon általános-
sá vált az orvos- és a szakdolgozóhiány. 
Újpesten például a reumatológián, a 
nőgyógyászaton, az ortopédián, a rönt-
gendiagnosztikában, itt az ultrahang-
vizsgálatokra gondolok, több orvosra 
lenne szükség, s ezzel a várakozási idők 
is csökkennének. Tudom, hogy emiatt 
vannak problémák, jogos kifogások. 
Mégis úgy érzem, nagy eredmény, hogy 
felújítottuk a szakrendelőt, az egyes já-
róbeteg-szakellátásoknak az épületen 
belüli áthelyezését megoldottuk. Be-
költözött az épületbe a tüdőszűrő állo-

más és a 24 órás felnőttügyelet. Sikerült 
javítani a gép-, műszer- és eszközellá-
tást. Új kézi műszereket kapott a sebé-
szeti szakrendelés. Több ultrahang-be-
rendezést vásároltunk, az új digitá-
lis röntgennel pedig gyorsabb és pon-
tosabb lett a kiértékelés. A szájsebé-
szeti szakrendelésen új fogászati keze-
lőegységgel dolgozhatnak az orvosok. 
Új a beteghívó-betegirányító rendszer 
is. Jobb körülményeket teremtettünk 
a vérvételre jelentkezőknek, bár a ter-

helés miatt itt hosszabb várakozási idő-
vel kell számolni, amit a jövőben szeret-
nénk csökkenteni.

– Említette, hogy vannak még fel-
adatok. Mindenkit érint például az, 
hogy lesz-e új lift az épületben.

– Igen, az engedélyek már megvan-
nak, és nyár végére megtörténik az új 
liftek átadása. Szeretnénk tovább foly-
tatni az épületen belüli felújításokat, a 
betegvárókban és a rendelői oldalon is 
van még tennivaló. A betegirányító-be-
teghívó rendszer fejlesztését is tervez-
zük. Összességében úgy ítélem meg, 
hogy az átvétel óta a járóbeteg-szak-
ellátás költséghatékony módon, jobb 
szakmai színvonalon működik. B. K.

Korszakváltó szakrendelő
Korszakváltásnak nevezi Nagy István alpolgármester a legutóbbi önkormányzati vá-
lasztások óta eltelt időszakot, amelyben bebizonyosodott, hogy az önkormányzat szá-
mára fontos az egészségügy, az újpesti betegek minél jobb ellátása. Ezért a korábbinál 
jóval több forrást biztosít a fejlesztésekre.
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Díszítsük 
együtt 
Újpestet!
Újpest Önkormányzata a 
korábbi évekhez hasonló-
an, idén is ingyenesen oszt-
ja ki azokat a növényeket és 
kertgondozáshoz szükséges 
anyagokat melyekkel az új-
pestiek barátságosabbá te-
hetik lakóhelyük közterü-
leteit. Évről évre nő a prog-
ramban részt vevők száma, 
és ennek köszönhetően a 
virágos előkertekkel is egy-
re több helyen találkozunk. 
Aki kellemesebbé szeretné 
tenni lakókörnyezetét né-
hány színes, illatos virággal, 
igényeljen bátran a választ-
ható növények közül.

Igényelhető anyag: fűmag
Cserjék: fagyal, jezsámen, hóbo-
gyó, kerti gyöngyvessző, rózsa-
lonc
Talajtakaró növények, évelők: 
árnyékliliom, levendula, pázsit-
szegfű, meténg (kis és nagy), ve-
gyes pozsgások
Hagymások, gumósok: tulipán, 
csillagvirág, nárcisz, nőszirom, 
sásliliom
Virágmagok (vegyes színek): 
egynyári margaréta, virágcsalán, 
lángvirág, tatárvirág, őszirózsa

Az igényléshez szükséges nyomtat-
vány rendelkezésre áll a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(1042 Budapest, István út 15.), vala-

mint ügyfélfogadási időben a Város-
üzemeltetési Főosztályon (1042 Bu-
dapest, István út 14. fszt. 18.). Megta-
lálható továbbá az Ujpest.hu oldalon, 
és nyomtatás után kitölthető. 

A kitöltött nyomtatványt legkésőbb 
2014. augusztus 18-ig az alábbi módon 
juttathatják el az önkormányzathoz:

– személyesen átadható a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (1042 Budapest, István út 15.), 
illetve ügyfélfogadási időben a Város-
üzemeltetési Főosztályon (1042 Bu-
dapest, István út 14. fszt. 18.), 

– postai úton beküldhető a Buda-
pest Főváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal Vá-
rosüzemeltetési Főosztály Városüze-
meltetési és Környezetvédelmi Osz-
tály – 1041 Bp., István út 14. címre,

– faxon elküldhető a 231-3149 fax-
számra,

– elektronikusan megküldhe-
tő Földházi Júlia számára a noveny@
ujpest.hu e-mail címre.

Amennyiben lakóközösség kíván 
az akcióban részt venni, úgy kér-

jük, adják meg a kapcsolattartó ne-
vét, elérhetőségét. Ha több közterü-
letet szeretnének gondozni, mind-
egyikhez szíveskedjenek külön adat-
lapot kitölteni. A kért növények és 
az egyéb termékek kiosztásának idő-
pontja a szokásos módon meghir-
detésre kerül (várhatóan 2014 szep-
temberében).

A növények és egyéb termékek át-
adása legkésőbb október közepéig le-
zajlik. Az átadás pontos időpontjának 
egyeztetése a pályázat elbírálását kö-
vetően, a pályázó által megjelölt átve-
vő személlyel, telefonon történik. 

Az akcióhoz kapcsolódó munkála-
tokat – kiültetés, belocsolás stb. – az 
igénylőknek (lakóközösség, magán-
személy) kell elvégezniük. A közterü-
let további gondozása, az esetlegesen 
szükséges metszés, locsolás, az elülte-
tett növények helyének gyommente-
sen tartása stb. szintén az igénylő fel-
adata.

További kérdéseikkel szíveskedje-
nek Földházi Júlia zöldterületi ügyin-
tézőt keresni (tel.: 231-3101/144).

 RÁDI ATTILA alpolgármester

Már 18 387-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.

(A
 felvételeket egy olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre.)



Az újpestiek többször kinyilvánították például az Újpesti Párbeszédben 
is, hogy rendezett és tiszta városban kívánnak élni, az Újpesti Városgond-
nokság munkatársai pedig nap mint nap igyekeznek megfelelni ennek az 
elvárásnak. A sokasodó feladatok újabb eszközöket, több munkaerőt kí-
vánnak, mindehhez pedig hely kell. Rádi Attila alpolgármestertől meg-
tudtuk: nemsokára az Ipari Parkban kialakított területen egyesítik a Vá-
rosgondnokság jelenlegi telephelyeit. 

– 2011 év elején úgy döntöttünk, hogy saját kézbe vesszük Újpest köztere-
inek, parkjainak, karbantartását, ezért létrehoztuk az Újpesti Városgondnok-
ság Kft-t. Legfőbb célunk az volt, hogy a város utcái, parkjai még tisztábbak és 
ápoltabbak legyenek. A Városgondnokság az elmúlt évek során számos új fel-
adattal, munkatárssal, gépekkel bővült. Gyakorlatilag elmondhatom, hogy ki-
nőtték a jelenlegi Erzsébet utcai telephelyüket. Külső raktárakat kellett igény-
be venniük és ez a szabdaltság, megnehezíti az anyagok, berendezések gör-
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Orvosi rendelők 

Átmeneti 
változások 
Újpest Önkormányzata ebben az év-
ben megkezdte valamennyi gyermek- 
és felnőtt-háziorvosi rendelő felújítá-
sát. A munkálatok nyáron is folyta-
tódnak, elsősorban a gyermekrende-
lőknél. A nagyobb munkálatok miatt 
június végétől elkerülhetetlen, hogy 
a rendelést másutt végezzék a házi-
orvosok és a védőnők. Az átmeneti 
kiköltözés miatt az önkormányzat a 
betegek türelmét és megértését kéri.

A változások érintik a védőnői szolgálatok munká-
ját is. Számukra a Görgey út 43.-ban, a korábbi ügye-
let épületében alakítanak ki helyet az alábbi beosz-
tás szerint: az Erdősor utcai védőnők június 30-tól 
augusztus 1-jéig; a Király utcai védőnők augusztus 
4-től szeptember 5-ig; a Galopp utca védőnők szep-

tember 8-tól október 10-ig lesznek itt megtalálha-
tók. A Hargita utcai védőnők július 7-től augusz-
tus 1-jéig a Galopp utcai védőnőkhöz költöznek be.

A házi gyermekorvosok a Király utcai felnőtt-
rendelők épületébe költöznek a következő üteme-
zés szerint: az Erdősor utcai gyerekrendelő június 
30-tól augusztus 15-ig; a Király utcai gyerekrendelő 
július 21-től augusztus 22-ig; a Galopp utcai gyerek-
rendelő valószínűleg augusztus 18. és szeptember 
19. között, de ez az időpont a későbbiekben módo-
sulhat, ezért kérjük, kísérjék fi gyelemmel a heti tá-
jékoztatásokat. 

A Hargita utcai gyerekrendelő július 7-től augusz-
tus 1-jéig a Sárpatak utcában lesz megtalálható.

Ameddig a Király utcai felnőttrendelőben a gyer-
mekorvosok váltják egymást, illetve amíg a felújítás 
tart, június 30-tól a Király utcai felnőttpraxisok elköl-
töznek a Szakorvosi Rendelőintézet (SZTK, Görgey u. 
30.) I. emeletére, előreláthatólag október végéig. Köl-
tözésük és átállásuk miatt június 27. és július 2. közöt-
ti három munkanapon a 24 órás ügyeletet tudják fel-
keresni hirtelen fellépő problémáik miatt.  

 Újpest Önkormányzata

dülékeny szállítását, és a hatékony munkavégzést. 
Például a tavasszal már olyan sok virágot kell be-
szállítani, és 2-3 hétig tárolni, hogy egyik intézmé-
nyünk udvarának jelentős részét kellett elfoglal-
niuk, amíg a kiültetések tartottak – mondja Rádi 
Attila alpolgármester. 

– Bármennyire igyekeztünk is olyan helyet találni 
a Városgondnokság számára, ahol a munkagépek ki-
be járása, zaja nem zavarja a lakókat, beláttuk, hogy 
egy olyan nagyvárosban, mint Újpest, ez szinte lehe-
tetlen – magyarázza az alpolgármester. – A teherautók és a géppark elhelyezé-
se mellett hely kell a karbantartói feladatokra, szerszámok, anyagok tárolására. A 
Városgondnokság raktározza továbbá a jelentős helyigényű rendezvénybútoro-
kat és faházakat, amelyeknek a javítását, karbantartását saját műhelyükben vég-
zik. Ezek a tevékenységek mindegyike kisebb-nagyobb zajjal járnak, ami érthető-
en zavarja a környéken élőket. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy évek so-
rán jelentősen bővült a munkatársak létszáma és számukra a tisztálkodáshoz, ét-
kezéshez, átöltözéshez is megfelelő feltételeket kell biztosítanunk. A fentieken túl 
még számos körülményt mérlegelve, úgy döntöttük, hogy a káposztásmegyeri 
Ipari Parkban, az Óradna utcában építkezésbe fogunk, és várhatóan szeptember-
re felépítünk egy raktárcsarnokot, a hozzá tartozó irodaépülettel, műhelyekkel, 
tárolókkal, parkolóval. Az új telephely lehetővé teszi, hogy az Újpesti Városgond-
nokság rendezett körülmények között, még jobban és hatékonyabban végezhes-
se munkáját Újpest szerte – fűzi hozzá az alpolgármester.  U. N.

Új telephelyre költözik 
a Városgondnokság

Az Ipari Parkban épül 
az üzemcsarnok

A védőnői szolgálatok nagyrészt a Görgey út 43.-ban, 
a korábbi ügyeleti épületben kapnak helyet 



Made in 
Újpest

A Rajna divatáruüzlet immár közel két és fél 
évtizede öltözteti a hagyományos, klassziku-
san női stílust kedvelő hölgyeket. Visszajá-
ró vevőkörrel dolgoznak, olyanokkal, akik-
nek nemcsak az ár fontos, hanem a minőség 
is. Többek között ez utóbbinak köszönhetik, 
hogy vásárlóik kitartanak mellettük, és fenn 
tudnak maradni a mai szoros versenyhelyzet-
ben is.

A Rajna név Újpesten egyáltalán nem cseng is-
meretlenül, hiszen a családtagok élete hosszú éve-
ken át összefonódott a sporttal, amelyet nem kis 
eredménnyel űztek. Az édesapa, dr. Rajna Károly 
az Újpesti Dózsa korábbi válogatott labdarúgó-
ja, majd a labdarúgó-szakosztály vezetőségének 
a tagja volt, aki aktív sportpályafutásának végé-
vel jogi pályára lépett. Fia, András szintén kitűnő 
sportolóként ismert, az atlantai olimpián ezüst-
érmes kajaknégyes tagja volt Adrovicz Attilá-
val, Csipes Ferenccel és Horváth Gáborral. Menye, 
Povázsán Katalin világbajnok kajakozó volt. Egye-

dül az édesanya, Szirmai Mária nem volt sporto-
ló a családban. Őt viszont az idősebbek onnan is-
merhetik, hogy a hatvanas években modellként 
sokáig ő volt az Omnia kávé arca. Később a ke-
reskedelemben helyezkedett el, majd a rendszer-
változás környékén a családdal közösen nyitották 
meg saját újpesti divatáruüzletüket.

– Először a posta melletti, ma már lebontott 
tömbben nyílt meg az üzlet, majd egy idő után 
átköltöztünk mai helyére, a Cyklop-ház István 
útra nyíló üzlethelyiségébe. Édesanyám végzett 
itt mindent: ő vezette az üzletet, járt árut besze-
rezni, és ő volt az eladó is. Később bekapcsoló-
dott a feleségem, Kati is a munkába, aki, miután 
édesanyám több évvel ezelőtt elment, teljesen át-
vette a bolt minden teendőjét – mesél az üzlet és 
a család történetéről Rajna András.

Mint mondja, az üzlet kínálata édesanyjának és 
feleségének az ízlését tükrözi. Olyan termékkört 
próbáltak annak idején bevezetni, és azóta is azt 
árusítják, ami az itt élők elvárásainak és pénztár-

cájának megfelel. Kizárólag női divatáru szerepel 
a kínálatban, felső- és alsóruházat, kiegészítőként 
pedig táska, sapka, sál és cipő. A cipő, amit kínál-
nak, természetesen csak bőrből készülhet.

– Ha lehet, igyekszünk jó minőségű, magyar 
árut beszerezni, de azért természetesen fontos 
szempont a jó ár-érték-arány. Nem feltétlenül a 
legfi atalabbakat, a legújabb trendeket vagy a leg-
kisebb méretű ruhákat kereső hölgyek a célcso-
portunk. Vevőink zöme a hagyományos, klasz-
szikus divatot előnyben részesítők közül kerül ki. 
Olyan termékeket kínálunk, amelyek akár több év 
múlva is felvehetőek – árulja el Rajna András.

Hozzáteszi: vásárlóikat minőségi áruik mellett 
az üzlet kellemes, szellős belső kialakítása is vonz-
za. A Cyklop-ház önkormányzati felújítása óta az 
elegáns portálnak köszönhetően pedig még töb-
ben benyitnak hozzájuk, mint korábban.

Rajna cipő- és divatáruüzlet
Cím: IV., István út 12., Tel.: 1 370-8145 

Klasszikus divat

Az üzlet kellemes, szellős 
belső kialakítása is vonzó 

M ú l t i d é z ő8

Tízesvillamos 
– különjárat (19.)

Jotek  90
A Könyvesben elsőben Árvai Bonzó 
tanította a tornát, hát vívtunk. Ami-
kor átvette Jákfalvi Béla, akkor te-
niszeztünk – volna, de drága volt, 
és messze. Kimaradt. Érthető öröm-
mel fogadtuk hát a hírt, hogy kosár-
labdázó tesitanár jön, sőt, az ország 
egyik legjobb szakembere, Verbényi 
József, aki a női válogatott, majd 
a Vörös Meteor női csapatának is 
edzője volt. Tudtuk, hogy kosárlab-
dázni fogunk. Így lett. Felejthetet-
len három év következett a „palán-
kok alatt”!

Ezért nagyon jó volt őt látni ki-
lencvenedik születésnapja alkalmá-
ból, akkor is, ha televízióban, és ak-
kor is, ha csak óriási fotón, köszönté-
sének helyszínén. Mert Verbényi Jós-
ka, azaz Jotek a maga idejében, a mi 

időnkben nagyon jó edző volt, na-
gyon jó tanár és nagyon jó ember. 
Markáns, vonzó személyiségének ha-
tására nem járhatott annyira alacsony 
tanuló a Könyvesbe, hogy az ne ko-
sárlabdázott volna. Volt is három is-
kolaválogatottunk, minden évfolyam-
ból egy, és mind a három jó. Én a har-
madikosok alkotta II. csapatban ját-
szottam. Megtiszteltetés volt, szeret-
tem a Verbényi hozzáértését és stílu-
sát is. Sose idegeskedett, nem ordíto-
zott, hanem hihetetlen szuggesztivi-
tással átadta, amit arra a mérkőzés-
re, akcióra vagy pillanatra kigondolt. 
Aktuális mondanivalóját mindig azzal 
kezdte: „Akkor a következőket csele-
kedjük az én emlékezetemre!”

Nem voltam igazán jó játékos. In-
kább nem játszottam rosszul. A 180-
as magasságom kosárlabdában majd-
nem „nudlinak”számított, de úgy 
tudtam, Greminger is annyi volt, és 
világklasszis lett. Volt egy specialitá-
som: elég nagy biztonsággal dobtam 
tempót a sarkokból. Ha „elfelejtett” 

az ellenfél védelme, és megkaptam a 
labdát, többnyire csont nélkül „be-
varrtam”.

Legmelegebb ilyen szereplésem a 
Középiskolák Budapest-bajokságá-
nak négyes döntőjében volt Csepelen, 
a Jedlik-teremben. A szituáció értel-
mi szerzője Verbényi volt, és két perc 
alatt két évet öregedtem. Mert két 
perccel a vége előtt egy ponttal ve-
zetett az ellenfél, és mi jöttünk oldal-
ról. Verbényi időt kért. Körülálltuk, fi -
gyeltük. Ezt mondta: „Akkor a követ-

kezőt cselekedjük az én emlékezetem-
re! Ki szokott tempót dobni a sarok-
ból? Réti mester! No, akkor most le-
settenkedik a jobb sarokba, a többi-
ek meg elviszik az emberüket a bal-
ra. Majd valaki átteszi neki a labdát, 
és mehet a tempó! Mire indítanának, 
vége lesz a meccsnek! Érthető voltam? 
Akkor csináljuk!” 

Így történt: lementem a jobb sa-
rokba, annak tudatában, hogy ha-
marosan jön a labda balról, és nekem 
egyetlen dobással meg kell nyernem 
a meccset. Voltam már nyugodtabb.

A labda jött, átvettem, védő a kör-
nyéken se, na, te jó isten, felugrottam 
és eldobtam a tempót. A labda, ami 
máskor csont nélkül zúdult be, most 
kétszer is megpördült a gyűrűn. Der-
medten néztem. Beleesett! Vége! Egy 
ponttal nyertünk!

Amikor jöttünk le a pályáról, meg-
szorította a kezem: „Jó volt. Erről be-
széltem!”

Vasárnap délben Budapest-bajno-
kok voltunk!  RÉTI JÁNOS 

Verbényi József  
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Határtalanul Erdélyben
A Határtalanul pályázat keretében a Megyeri Úti 
Általános Iskola diákjai és tanárai öt napot töltöt-
tek Erdélyben.

Irodalmi és történelmi emlékhelyeket néztek 
meg, megcsodálták a tájék természeti kincseit, be-
lekóstoltak a magyarlakta városok hangulatába. Né-
hány példa a sok élményből: voltak a tordai sóbá-
nyában, megmászták a Kis-Cohárdot, kolozsvári di-
ákokkal együtt fedezték fel a város nevezetességeit.

Nemcsak a gazdag programmal, hanem az ellá-
tással is nagyon elégedettek voltak. Minden iskolá-
nak tanácsoljuk, hogy használják ki a Határtalanul 
pályázat lehetőségét!  Megyeri Úti Általános Iskola

Gyereksziget

Még egy hétvége
Negyedik, egyben eseményzáró hétvégéjé-
re készül a Generali Gyerek Sziget az Óbu-
dai-szigeten, ahol Újpest a Tarzan-sátorral 
és a MagicBox logikai játékaival növeli ra-
jongótáborát. 

Elrepült az idő, immár a negyedik hétvé-
gén várja Újpest is a vendégeit a gyerekszige-
ten. A Tarzan-sátor és a MagicBox még az előt-
tünk álló hétvégén „szigetel”. Tarzan barátja, 
a MagicBox – a gondolkodtató játékok boltja 
– örömmel tartott idén is a szigetelő várossal, 
újabb csodajátékokat varázsoltak a sátorba. 
Ezenkívül számos izgalom, nyereményjáték és 
felejthetetlen élmény várja a családokat a gye-
reksziget záró hétvégéjén is 10 órától 18 óráig.

Az elmúlt vasárnapon például két ajándék-
programot nyújtott át Újpest a látogatóknak. 
A Generali Nagyszínpadon először a Kolompos 
együttes műsorát láthatta a nagyérdemű, és 
méltán aratott nagy tapsot az őket követő új-
pesti Starlight Dance Company is (képeinken). 

AUTÓBUSSZAL 
ÉRDEMES
A gyerekszigetre 
az újpesti családok 
ezúttal is ingye-
nes buszjárat se-

gítségével juthatnak ki. Indulási időpontok: 
az Óbudai-szigetre szombaton és vasárnap 
10 és 17 óra között óránként; vissza Újpestre 
10.30-tól 17.30-ig óránként. Indulási hely Új-
pesten: az István út Jókai utca és Petőfi  utca 
közti szakaszán; visszaindulás az Óbudai-szi-
getről: a K-híd utáni parkolóból. 

Dallam Fesztivál, karaoke, ifjúsági 
és gyereknap a Bajnok Teraszon

Színes kavalkád
Újra fergeteges hétvégével vár min-
denkit a Bajnok Terasz. Bár a vb-
meccsek pénteken szünetelnek, hogy 
a továbbjutott csapatok szomba-
ton újult erővel vághassanak bele a 
nyolcaddöntő mérkőzéseibe, a Szent 
István téren továbbra is zajlik az élet. 

A várva várt hétvége nyitásaként is érdemes lesz 
a Bajnok Teraszra látogatni ezen a pénteken is. 17 
órától az Újpesti Dallam Fesztivál eseményeként a 
Koncertmuzsika Zenekar andalítja el örökzöld me-
lódiákkal a hallgatóságot. A Károlyi parkban ez-
után indul a rock and roll! 18:30 órától várják a 
karaokéban jeleskedőket. 

A hétvége újabb tematikus szombatot ígér. Júni-
us 28-án 14-től 18 óráig ifjúsági és gyereknap lesz a 
Bajnok Teraszon és drogprevenció, sminktanácsadás, 
életmódvezetés, könyvbemutató vár kicsit és nagyot. 
A vb-meccsek izgalmait fokozván szombaton és va-
sárnap délután élőcsocsó-bajnokság és kapura rúgó 
verseny is indul, így megalapozva a 18 órakor kezdő-
dő vb-mérkőzés hangulatát. 

Az ifjúsági és gyereknapot követően még két te-
matikus nap színesíti a vb programjait. Július 5-én 
egészségnap, július 12-én pedig Újpest Kártya-nap 
vár mindenkit a Bajnok Teraszon. 

A részletes programról az ujpest.hu oldalon tá-
jékozódhatnak. D. V.

VENDÉGEK:
 �  ÚKK Kézművesek  �  Drog-
stop Budapest Egyesület  �  Men-
tő (Oxymed)  �  Orifl ame-smink-
tanácsadás  �  Újpest Arcai Stand

BESZÉLGETÉSEK:
 �  Ozsváth Kálmán képviselő  
�  Olajos Martina  �  Illés Kla-
udia  �  Szabó Blanka    �  Balla 
Barbara 

ELŐADÁSOK:
 �  Tallér Edina író könyvbemutató-
ja  �  Lettner Annamária természet-
gyógyász, dietetikus  �  Drogpre-
venció  �  Mentősök előadása

Az Ifjúsági és gyereknap eseményei



Tájékoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy irodánk nyáron a megszo-
kott nyitvatartási renddel folya-

matosan működik. A Fidesz – MPSZ 
Újpesti Szervezetének ingyenes jogsegély-
szolgálata, illetve a képviselői fogadóórák 
július és augusztus hónapban szünetelnek. 
Irodánk nyitva tartása: H–P. 11-től 18 
óráig. 
Cím: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18 
óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhes-
sünk együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent 
László tér 7. Tel.: 06-70 372-3119, 06-70 
381-8193

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 

fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 
18 órától a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

Kedves Újpesti Választók!
A KDNP tisztelettel értesíti az újpes-
ti választópolgárokat, hogy Szalma 

Botond képviselői fogadóóráját július és 
augusztus hónapban szünetelteti. A 
következő fogadóóra időpontja 2014. 
szeptember elseje, a szokásos időpontban 
és helyen (18 órától – Közösségi Ház: 
Lóverseny tér 6.). 

Az esetleges kérdéseiket a 
kdnpujpest@gmail.com címen természe-
tesen bármikor feltehetik. Sürgős esetek-
ben a 210-9805-ös telefonszámon is 
kereshetnek bennünket.

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő – Újpest Lehet Más a Politika 
(LMP) Tel.: 06-20 390-0566, 
www.facebook.com/LMPujpest
Újpesti LMP-iroda, 1041 István út 22., a 
Főposta mellett. Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, 
hívásra én megyek el Önhöz! 

ujpest.lehetmas.hu

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 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköz-
nap 14-17 óráig hívható – bármikor; Szabó 
Gábor önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköz-

nap 14-17 óráig hívható – a megbeszéltek 
szerint, az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) tarta-
nak fogadóórát. Horváth Imre önkormány-
zati képviselő minden hónap első és máso-
dik szerdáján 17 órától – előzetes bejelent-
kezés alapján a 06-20 466-8576-os telefon-
számon – tart fogadóórát az Újpesti 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).

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

ti képviselő, a Káposztásmegyeri Település-
részi Önkormányzat elöljárója minden hónap 
2. hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadóórá-
ját. 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
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A Bajnok Terasz második hétvégéjén, szombaton a 
Biztonságos Nap jegyében a rendvédelmi, közbiz-
tonsági szervek munkájával, helyi munkatársaival 
ismerkedhettek az újpestiek a Károlyi parkban. A 
katasztrófavédelem, a közterület-felügyelet, a pol-
gárőrség, a tűzoltók, a rendőrség és a tűzszerészek 
vettek részt a programon, akik számtalan színes, já-
tékos ötletet bevetve adtak ízelítőt munkájukból. 
Az érdeklődők beülhettek egy rendőrautóba, tűzol-
tóutóba, a polgárőrök járművébe, de kipróbálhat-
ták akár a közterület-felügyelők robogóit is.

A programot az egyenruhások szépségversenye 
zárta, amelyet a mentőszolgálat és a közterület-fel-
ügyelet munkatársnője nyert meg, míg a férfi ak kö-
zül az Újpesti Polgárőrség és az Önkéntes Tűzoltó 
Közhasznú Egyesület egyik tagja vitte el a pálmát.

 G.R.

Rendvédelmi 
bemutatók
a Bajnok Teraszon
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Az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság ama-
tőr művészeinek alkotásai családi emlékeken, emlé-
kezeteken keresztül mutatják be az első világhábo-
rú szörnyűségeit és a mögötte meghúzódó emberi 
sorsokat. Szinte mindenki hallott már családjában 
olyan, az első világháború idejéről szóló történetet, 
amely a felmenőknek állít emléket. Ezeknek az elő-
hívása volt a művészek feladata a kiállítás kapcsán. 
A kiállításon fotók, festmények, szobrok és korabeli 
tárgyak a pillanatot, az eseményt, a helyszínt meg-
idézve repítik vissza gondolatainkat 1914-be. A ki-

állítást Pilaszanovits Irén művészettörténész nyitot-
ta meg, kiemelve: – Fejleszteni, előhívni, használni: 
ennek próbájáról szól ez a kiállítás. 

Több mint kilencven csodálatos mű született a 
témában, öt művész ötletét, technikáját, kreativi-
tását külön díjazta a Pilaszanovits Irén és Feledy Ba-
lázs művészeti író alkotta zsűri. Alkotásáért elisme-
rést kapott Molnár Lajos grafi kus, Litresits Olga fes-
tőművész, Borsosné Sélley Aranka képzőművész, 
Farkas Katalin festőművész és Resánszky Mária fes-
tőművész. A tárlat július 6-ig látogatható.  D.V.

Családi emlékek nyomában  
Az első világháború kitörésének századik évfordulójáról megemlékező orszá-
gos kiállítás nyílt az Újpest Galériában június 21-én. 

Június 27-én, ezúttal pénteken 17 és 18 óra kö-
zött a Károlyi parkban a hosszú évtizedek óta tö-
retlenül működő Koncertmuzsika Zenekar gon-
doskodik egy hangulatos nyári estéről. A hivatá-
sos és amatőr zenészek alkotta zenekar már több-
ször fellépett az újpesti közönség előtt, ráadásul 
próbáikat is itt, az Újpesti Kulturális Központ If-
júsági Házában tartják. Repertoárjuk a barokk iro-
dalomtól a klasszikán és a romantikán át az ope-
ra-, operettirodalomig terjed.

A június 27-ei koncerten felcsendül Rossini: 
A sevillai borbély, nyitány; Grieg: Peer Gynt: 
Solvejg dala és Anitra tánca; Fischer: Az Al-
poktól délre; Kodály: Intermezzo; Offenbach: 
Orpheus az alvilágban, nyitány. A Dallam Fesz-
tivál nyújtotta jó hangulat ez alkalommal is ga-
rantált.

A Dallam Fesztivál programsorozatában júli-
us 11-én, pénteken 17 órától a Duka Jazz lép fel 
a Károlyi parkban.

 
Ismét szabadtéri, könnyű- és komolyzenei kikapcsolódással vár minden-
kit az Újpest Önkormányzata által útjára bocsátott Dallam Fesztivál.

Konferencia 
a közös célért
Közös célért rendezett kon-
ferenciát a Károli Gáspár 
Református Egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Kara, 
valamint a Barankovics Iz-
raelita Műhely a városhá-
za dísztermében, Nemzet-
egység, pozitív gondolatok 
a zsidó–keresztény együtt-
élésben, „A holokauszt üze-
nete Újpesten” címmel.

Wintermantel Zsolt nagy megtisztel-
tetésnek nevezte, hogy ennek az ese-
ménynek a városháza adhat helyet. 
Mint mondta, amikor megválasztot-

ták, nem csupán a város igazgatásá-
val, hanem lokálpatrióta közösségek 
irányításával is megbízták, és a leg-
nagyobb ilyen közösségépítő erőt az 
egyházak képviselik. Kiemelte: a kü-
lönböző vallások hívei Újpesten min-
dig is megfértek egymás mellett, s 
emlékeztetett arra, hogy mindannyi-
an a zsidó–keresztény kultúra gyer-
mekei vagyunk. A konferencia témá-
ját adó borzalmakra utalva felhívta 

a fi gyelmet arra is, hogy az ember el-
tévedhet, ha nincs erkölcsi rend, ami 
irányítsa.

– Mindannyian emberek vagyunk, 
de életünk nem a különbözőségekről 
kell szóljon. Az a célunk, hogy jobb, 
békésebb jövőt építsünk – zárta gon-
dolatait a polgármester.

Dr. Antalóczy Péter, a Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karának dékánja kiemelte: 

– Újpestet akkoriban új Manches-
terként emlegették, de ezt a fejlődést 
megakasztotta egy szörnyű tragédia: 
hetven évvel ezelőtt, éppen június 12-
étől [a konferencia megrendezésének 
napjától] a városból tizenhétezer (!) 
embert hurcoltak el, a vidéki zsidóságot 
pedig szinte teljes egészében deportál-
ták. – Hozzátette még: – Emlékeznünk 
kell, felelősségünk van abban, hogy ez 
soha ne ismétlődhessen meg, és köszö-
nettel tartozunk azoknak is, akik men-
tették embertársaikat, és azért küzdöt-
tek, hogy ne hurcolják el őket. 

A konferencia további részé-
ben többek között Weisz Péter, a 
Barankovics Izraelita Műhely elnöke, 
majd Szerdócz Ervin rabbihelyettes, 
Iványi János építőmérnök, helytörté-
nész, Szöllősy Marianne gyűjtemény-
vezető és Zsengellér József, a KRE Hit-
tudományi Karának dékánja tartott 
előadást. (Bővebben: www.ujpest.hu)

 M. ORBÁN ANDRÁS

Koncertmuzsika a Dallam Fesztiválon

Az emlékezet 
nyomán 

A konferenciát Wintermantel Zsolt nyitotta meg

A zenekar már az Újpesti 
Dallam Fesztiválra próbált
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Gyurta Gergely 
nyert Balaton-
füreden
Magyar–lengyel párharcokat 
hozott az európai szövetség 
nyílt vízi úszó-Európa-kupa-
sorozatának második, balaton-
füredi versenye. A férfi aknál 
az UTE úszója, Gyurta Gergely 
győzött Mateusz Sawrymowicz 
előtt.

A magyar úszás napján megrendezett via-
dalon ideális körülmények várták az úszó-
kat, hiszen eltérően az elmúlt évi, csaknem 
30 fokos vízhőmérséklettől, ezúttal 22 fo-
kos volt a Balaton. Ez leginkább Gyurta Ger-
gely teljesítményén látszott, míg tavaly a 
magyar versenyző a viadal során napszú-
rást kapott, és heveny rosszulléttel küzdött 
a célba érés után, most szinte végig vezet-
ve, magabiztos győzelmet aratott a férfi -
ak 10 kilométeres számában. Az ezüstérem 
Mateusz Sawrymowicznak jutott: a lengye-
lek 1500-as világbajnoka nagyot hajrázott, 
de 15 másodperccel az ifjabbik Gyurta mö-
gött ért célba.

– Múlt héten Rómában sajnos a vihar 
miatt elmaradt az ezerötszázas számom, 
azaz nagyon az volt bennem, hogy most 
jó iramot szeretnék úszni, és ez sikerült is – 
mondta Gyurta Gergely. – Nagyon örülök 
a győzelemnek, remek verseny volt. Össze 
sem hasonlítható a tavalyival, hiszen, ilyen 
vízben sokkal könnyebb a dolgunk.
 sport365.hu/gg

Újpesti 
műsortükör

KIÁLLÍTÁS
� Az első világháború a családi 
emlékeken, emlékezeteken 
keresztül. Az Országos Képző- és 
Iparművészeti Társaság kiállítása. 
Megtekinthető július 6-ig. Polgár 
Centrum – Újpest Galéria
� Kínai festőművészek kiállítá-
sa. Megtekinthető július 6-ig. 
Ifjúsági Ház 

KONCERT
� Június 27., péntek, 17.00–18.00: 
Újpesti Dallam Fesztivál – a 
Koncertmuzsika Zenekar fellé-
pésével. Károlyi park

ZENÉS EST
� Június 29., vasárnap, 17.00–
21.30: Hétvégi randevú. Ady 
Endre Művelődési Ház

TÁBOR
� Kormorán–Kobak nyári zenei 
tábor (június 29. – július 5.), 
Felvidék. Jelentkezés, infó: info@
haverock.hu, tel.: 06-1 231-7070

� Június 30., hétfő, 8.00–16.00: 
8–14 éves korig tűzzománckészítő 
kézművestábor. Ifjúsági Ház. 
Jelentkezés: tkorsolya@ujkk.hu; 
tel.: 06-1 231-7070

KLUB
� Június 30., hétfő, 15.00: Újpesti 
Nyugdíjasklub. „Második tavasz” 
– hatvanon túl is aktívan. Polgár 
Centrum

ELŐZETES
� Július 11., péntek, 17.00–18.00: 
Újpesti Dallam Fesztivál – Duka 
Jazz. Károlyi park

A polgárőrség 
mint hivatás
Míg a legtöbben önkormányzati ren-
dezvényeken, illetve járőrözések so-
rán találkoznak a polgárőrökkel vagy 
látják járművüket, az Újpesti Bűn-
megelőzési Polgárőr Egyesület több-
rétű feladatot lát el: együttműködik 
a katasztrófavédelemmel, az Áldo-
zatsegítő Hálózat projekt résztvevő-
je és nem utolsósorban eszközeikkel 
a rendőrség munkáját segítik.

Hafner Sándor, az egyesület elnöke a katasztrófavé-
delemmel való együttműködésre példaként említi a 
tavalyi rekordárvízi védekezést, amelyből a polgár-
őrség is aktívan kivette a részét.

– A rendőrséggel való együttműködésünk so-
rán sok bűnelkövető elfogásában működtünk 
közre, a rendőri erőt pedig az egy rendőr–egy 
polgárőr járőrpárossal tudjuk többszörözni. Bu-
dapesten a két újpesti polgárőr-egyesület műkö-
dik együtt legnagyobb óraszámban a rendőrség-
gel – magyarázza Hafner Sándor.

A közös munkát a polgárőrök a birtokukban 
lévő eszközökkel (például rendszámfelismerő) is 
segítik, de a rendőrök mellett közösen járőröz-
nek a közterület-felügyelettel is, valamint az ön-
kormányzati rendezvények biztosításában is részt 
vesznek.

Amikor nincs szükség közös szolgálatra, a pol-
gárőrök önállóan róják Újpest utcáit. Hafner Sán-
dor felhívja a fi gyelmet, hogy ezt mindenki szabad-
idejéből vállalja, az aktív létszám egyébként körül-
belül negyven fő, új tagok jelentkezését folyama-
tosan várják.

SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 
AZ ÖNKORMÁNYZATTAL
Hafner Sándor külön kiemeli: mindez a sokrétű 
szolgálat nem valósulhatna meg támogatás nél-
kül: az éves működési költség jelentős részét az 
önkormányzat állja, ezenfelül a Nyár utcai szol-
gálati helyiség biztosításával segítik az Újpesti 
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesületet, amelynek 
egyébként a polgármester és két képviselő is tisz-
teletbeli tagja.

Szintén az önkormányzattal együttműködés-
ben vesz részt az egyesület az Áldozatsegítő Háló-
zat projektben. A polgárőrök a Kanizsay Dorottya 
Egészségügyi Szakképző Iskolában tartanak elő-
adásokat, és nyújtanak segítséget abban, mit tehet 
az, aki valamilyen erőszakos cselekmény áldozatá-
vá vált. M. ORBÁN ANDRÁS

Lapszámunkban anyagtorlódás miatt több téma kimaradt, többek között az Újpest Kiváló Diáksporto-
lója elismerésben részesülő fi atalok bemutatása. Jövő heti lapszámunkban pótoljuk.  A szerkesztőség
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– A szakítás nem egyik napról a másikra jött létre – 
kezdte. – Roland a londoni olimpiai győzelem után 
úgy döntött, hogy egyéni edzéseit korábbi edzőjé-
vel, Kiss Istvánnal folytatja, aki ugyan szintén remek 
csoportot edz, de így én Rolandnak csak a párosbe-
li munkáját láthattam. Ez cseppet sem szerencsés, 
hiszen a páros edzéseket csak a teljes edzésmunka 
ismeretében lehet normálisan megtervezni. Sem az 
egyesben mért időit, sem az orvosi mérések ered-
ményeit nem ismertem már abban az időszakban, 
és ez szakmai szempontból sok bizonytalansági té-
nyezőt hordozott magában. Bár ami a páros edzé-
seit illeti – tette hozzá Szilárdi Katalin –, azokat Kö-
kény Roland fegyelmezetten elvégezte.

Az olimpiai aranyérmes páros eredményei azon-
ban egyre romlottak. Az Európa-bajnoki ötödik, a 

világbajnoki harmadik helyezésük és a szegedi vi-
lágkupán elszenvedett vereségük – a dobogóra sem 
fértek fel – után már lehetett problémákról hallani, 
de az i-re a pontot a szegedi válogatóversenyen tör-
téntek tették fel. 

– A verseny feladása lezárta a párosuk történe-
tét – jelentette ki Szilárdi Katalin. – A kajakosok kö-
zött ismeretlen fogalom a feladás, kivéve, ha egész-
ségügyi probléma miatt történik. Dombi és Kökény 
a versenyből gyakorlatilag kiszállva utolsóként értek 
a célba, ami egy olimpiai bajnok párostól elfogadha-
tatlan. Döntöttem, döntöttünk, nincs értelme, hogy 
együtt folytassák. Nekem más feladatom nem lehet, 
mint hogy a versenyzőm, vagyis Dombi Rudi érdeke-
it nézzem. Őt kell védjem, belőle kell kihozzam a ma-
ximumot. Az edzőkollégák egyébként megerősítettek 
abban, hogy nekem az egyéni érdekeket kell fi gyelem-
be vennem, hiszen a tanítványnál nincs fontosabb. Et-
től még nagyon sok sikert kívánok Rolinak, találja meg 
az új párját, nyerje meg a válogatót, és maradjon mi-
nél tovább a sportágban. Nekem viszont a jövőre kell 
koncentrálnom, ebben a sportágban pedig a negyedik 
helyek nem megfelelőek – jelentette ki Szilárdi Katalin.

Az edző és tanítványa már előretekint. A tervek 
szerint Dombi Rudolf a jövőben Boros Gergellyel ül 
egy hajóba, akivel a szegedi világkupán 500 méteren 
nagyon jól teljesített. Dombi egyébként nagyon jó ál-
lapotban van, hiszen az egyes számokban is a legjob-
bak között végzett a válogatóversenyen. (gergely) 

Magyar 
futballisták 
is kellenek 
Újpestre
A lila-fehér szurkolók egyik ked-
vence korábbi beosztásába tér visz-
sza szeretett klubjához, az Újpest-
hez. Kovács Zoltán sportigazga-
tótól 2011-ben elköszöntek a Me-
gyeri úton, de egy rövid vargabetű 
után – szintén sportigazgató volt 
Diósgyőrben – visszatért Újpestre. 
Nagy tervekkel érkezett.

– Nagy örömmel tölt el, hogy visz-
szatérhettem, de majd akkor leszek 
igazán boldog, ha előre tudunk lép-
ni eredményességben és csapatépí-
tésben is. Ehhez pedig néhány erő-
sítés elkel a csapatban – kezdte Ko-
vács Zoltán.

– A menesztését követően gondolta, 
hogy egyszer majd visszatér Újpestre?

– Ezer szállal kötődöm a lilákhoz, 
bevallom, reménykedtem abban, 
hogy egyszer hazatérhetek. Nem 
szakadtam el a futballtól sőt, Diós-
győrben nagyon szép és sikeres évet 
töltöttem, amit köszönök minden-

kinek. Ha Újpesttel az első évben ké-
pesek leszünk hasonló dolgot mű-
velni, akkor boldog leszek. És jöhet a 
folytatás, mert én hosszú távra ter-
vezek a klubnál.

– Miért jött el a borsodi klubtól?
– Szeretném leszögezni, senki sem 

csábított el Diósgyőrből. Már hóna-
pokkal ezelőtt eldöntöttem, bármi 
lesz is a szezon vége, elköszönök. Olyan 
ember vagyok, aki keresi a kihívásokat, 
és Újpesten akad ebből bőven.

– A tulajdonos, Roderick Duchatelet 
tehát belátta, hogy újpesti kötődé-
sű emberekre is nagy szüksége van a 
klubnak?

– A mai világban az nem elég, 
hogy valaki, teszem azt, újpesti kö-
tődésű. Mert nem jelenti azt, hogy 
valamilyen tudásnak vagy tapaszta-
latnak a birtokában van. Remélem, 
hogy nem emiatt esett rám a válasz-

tás, és egyébként az sem titok, hogy 
egy évvel ezelőtt már beszélgettünk. 
Akkor nem jött össze, mert nem azt 
éreztem, hogy a munkámra és Ko-
vács Zoltánra van szükség. Most azt 
érzem, hogy megvan a kellő szabad-
ság és az anyagi háttér is a munkám 
elvégzéséhez. 

– Nagy tervekkel érkezett. A siker-
hez azonban a terv nem elég. Teljesít-
mény kell, jó szereplés és jó foci. De, 
ezzel a gárdával…

 – Egyértelmű, hogy a csapat erő-
sítésre szorul, mert talán még szé-
gyenteljesnek is mondható, de min-
denképp tarthatatlan, hogy egy Új-
pest a tizenharmadik helyen végez a 
bajnokságban. Most nagyot kellene 
előreugrani, ami nagyon nehéz lesz, 
de ha tudunk erősíteni, amire az ígé-
retet megkaptam, az anyagi keret 
biztosítva van ehhez, akkor előke-

lőbb helyen fogunk tudni végezni. És 
ha megfelelően építkezünk, nagyot 
tudunk majd ugrani. De egyelőre 
még ne a dobogóról álmodjunk. 

– Célok nélkül minek dolgozni? És 
álmodni is szabad…

– A reális célkitűzés a következő 
évben az lehet, hogy mindhárom 
versenysorozatban sokáig ott le-
gyünk, és a bajnokságban a legjobb 
hatban végezzünk. Az külön öröm 
lenne, ha sikerülne megvédeni a Ma-
gyar Kupát, vagy a Ligakupában to-
vább eljutni. 

– A játékosok vásárlásában mek-
kora önállóságot kap?

– Remélem, hogy nagyot.
–  Erősítsen meg, magyar játéko-

sokban is gondolkodik.
– Nebojša Vignjevictyel folyama-

tosan egyeztetni fogunk, a végső 
döntés pedig a tulajdonosé, mert a 
pénzt nyilván ő adja. Ha a szakmai 
döntés az edzőre és rám lesz hagy-
va, akkor olyan nagy baj nem le-
het. Biztos vagyok benne, hogy kel-
lene jó magyar játékos, mert nincs 
egy erős gerinc az öltözőben. Ha van 
egy gerinc, amelyet pozitív sportem-
berek alkotnak, akkor köréjük köny-
nyebb beépíteni tehetséges fi atalo-
kat, akik akár lehetnek külföldiek is. 
Ezzel nincs baj, akkor van gond, ha 
a külföldi nem megfelelő minőséget 
képvisel. GG

Szilárdi Katalin: előre kell tekintenünk!
Felbomlott a Dombi Rudolf–Kökény Roland olimpiai bajnok kajakpáros. 
Mindketten mással és másik egységben folytatják a versenyzést. Szilárdi Ka-
talin, a bajnokpár eddigi edzője kendőzetlenül beszélt a történtekről.

Kovács Zoltán Roderick Duchatelet társaságában

Szilárdi Katalin 
már előretekint



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
Tóth Lilla 2014. március 
7-én született, 56 centimé-
terrel és 3480 grammal. Ne-
vében is hordozza az újpes-
ti lilát, így szívesen hordjuk 
a lila mintás bodykat. Na-
gyon örült az egész család, 
hiszen nekünk első babánk, 
és minden nagyszülőjének 
első unokája. Szülei: Tóth 
Tamás és Bács Hajnalka

Sziasztok! Pintér Mara va-
gyok. 2013. november 20-
án, 53 centiméterrel és 2560 
grammal – no meg két hét-
tel korábban – leptem meg 
a szüleimet. Boldog és mo-
solygós, jó kisbaba vagyok. 
Üdvözlettel: Zoli, Andi, 
Mara baba, azaz a ZAM trió

Sziasztok! Varga Levente 
vagyok, a jövő nagy spor-
tolója. A labdáért már most 
rajongok. Szüleim és testvé-
rem nagy örömére 2014. ja-
nuár 11-e óta én is újpesti 
lakos vagyok.
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Albérlet 
� Albérletet keresek, 45–50 m2-es, távfűtéses vagy 
egyedi fűtéses, másfél vagy 2 szobást Újpesten. Tel.: 
06-1 370-0546, délután 5 órától.

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

� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal ma-
tematikatanár szakos egyetemi hallgató. Házhoz me-
gyek, e-mail: matek@zrob.hu, tel.: 06-30 572-741

� Matematika-, fizika-, kémiapótvizsgára felkészítést vál-
lalok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

� Matematikából pótvizsgára felkészítés nagy haté-
konysággal! Igény szerint házhoz megyek! Tel.: 06-30 
297-4207 vagy 06-1 370-0674

Vegyes
� Figyelem! Sürgősen jelentkezzen a 370-3199-s tele-
fonszámon, aki részt vett a NE-VITAL egészségügyi elő-
adásán, 2013. február 13-án a Megyeri Csárdában és 
ott netán „nyert” több féle gépet.

Régiség
� Almási Katalin vásárol magas áron (első vevőként) 
készpénzért bútorokat, festményeket, karórát, zseb-
órát, faliórát, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, 
csillárt, könyveket, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bi-
zsukat, borostyánt, ezüstöt, ékszert, mindenféle régi 
tárgyat. Teljes hagyatékot díjtalan kiszállással, hétvé-
gén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, régi pénzt, játékot, diafilmet, 
jelvényt, festményt, ezüstöt, porcelánt, bútort, akár 
teljes hagyatékot is. Lomtalanítást vállalok. Régi dol-
gait tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-20 924-4123

Szolgáltatás
� Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált gépko-
csik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, a IV., Szent István 
tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtökön: 10-17 óráig. 

�  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 
Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 

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

In gat lan el adó
� Budapesthez közel, Fót-Fürdőnél, jó közlekedé-
si lehetőséggel (vasúti megálló 100 m-re) Árvácska 
utcában 720 m2 kert és 25 m2-es téglaépítésű gará-
zsos lakóház eladó. (Felújítandó, bővíthető, a telek 
10%-áig). Érdeklődni lehet: 06-30 265-6522 (17–20 
óra között).

� Újpesttől 35 km-re örökpanorámás nyaraló eladó. 
A ház szépen felújítva, a tető kicserélve új lambériá-
val, víz és villany közművel ellátva. Belterületi besoro-
lású. Érdeklődni: 06-30 465-1543, ára 3,9 M Ft

� Újpest-Városkapu közelében, 16 lakásos társasház-
ban eladó egy 114 m2-es, ötszobás, amerikai kony-
hás lakás 12 m2-es erkéllyel, két fürdőszobával a má-
sodik emeleten + egy dupla garázzsal. I.á.: 35 M Ft, 
tel.: 06-30 282-5592

Telek eladó
� Fóton, Gyermekváros mellett 1500 m2-es KIRÁN-
DULÓTELEK saját patakparttal eladó. Mindenféle üz-
let a közelben. Ár: 1000 Ft/m2, tel.: 06-20 421-0447

Ingatlant vesz
� Magánszemély venne 1,1/2 vagy 2 szobás, vilá-
gos konyhás, erkélyes lakást, 1–6. emeletig, panelt. 
Csendes helyen. Ár: 7,5–7,7 M Ft között, tel.: 06-70 
205-1720

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

� XIII. kerületi önkormányzati, határozatlan szerző-
désű, 26 m2-es földszinti, udvari, komfortos lakást 
cserélek. Kérek újpesti panelgarzont vagy régi bérű 
önkormányzati, hasonló m2-es lakást. Tel.: 06-30 270-
9621

� Zuglói, Erzsébet Királyné u.-i önkormányzati tég-
la, fsz.-i, 45 m2-es, 15 éves, kétszobás lakásom elcse-
rélném, újpesti panel is érdekel, tel.: 06-30 922-7383

Tegyen Ön is 
Újpest közbiztonságáért!

Az Újpesti Bűnmegelőzési 
Polgárőr egyesület várja tagjai 

sorába azokat akik tenni 
szeretnének lakókörnyezetük, 

Újpest biztonságának javításáért.
Elérhetőségünk: 

Tel.: 06-30-621-5878
www.ubpe.hu
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Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

� FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS, LAMINÁLT PAR-
KETTÁZÁS. TISZTÁN-GYORSAN-MINŐSÉGBEN-
KEDVEZŐ ÁRON, GARANCIÁVAL. TÁRSASHÁZAK-
NAK ALANYI MENTESEN, tel.: 06-30 391-0805

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

� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás ga-
ranciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30 
931-7486; www.annauklima.hu

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

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-
fajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szere-
lést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, har-
monikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, 
karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

� ABLAKJAVÍTÁS, www.AJTOABLAKDOKTOR.
HU, 20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa- 
és műanyag ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, szigetelését 1 év garan-
ciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 
06-70 550-0269

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

Társasházkezelés
� Társasházkezelést vállalunk, teljes körű ügy-
intézéssel. Folyamatos 24 órás ügyeleti rendszer 
megoldott. Cégünk újpesti székhelyű irodával 
rendelkezik. Újmegyer Kft., tel.: 06-30 965-4845, 
06 30-965-4844

Zárva lesz a gyűjtemény
Az Újpesti Kulturális Központ – Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény júni-
us 30-tól szeptember 1-jéig nyári szünetet tart. Nyitás: szeptember 2-án, 
10 órakor. Július 21-től munkanapokon információ kérhető telefonon: 
370-0652; illetve e-mailen: helytorteneti@ujkk.hu címen.
Megértésüket köszönjük.  Újpesti Kulturális Központ
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

A Virágcsarnok oldalában 

a Kedves Hentesnél

sertés karaj 1199 Ft/kg

sertéscomb 1150 Ft/kg

sertés lapocka 1090 Ft/kg

sertés tarja 1190 Ft/kg

sertés dagadó 1090 Ft/kg

sertés oldalas 1090 Ft/kg

csemege szalonna 999 Ft/kg

lángolt kolbász 999 Ft/kg

magyar paradicsom 

350 Ft/kg-tól

cukkini 199 Ft/kg-tól

karfi ol 180 Ft/kg-tól

karalábé 80 Ft/db-tól

újburgonya 139 Ft/kg-tól

főzőhagyma 199 Ft/kg-tól

őszibarack 199 Ft/kg-tól

sárgabarack 399 Ft/kg-tól

málna 680 Ft/kg-tól

eper 380 Ft/kg-tól

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! www.ujpest.hu/piac

 (x)

Kéményellenőrzés 
és -tisztítás Újpesten
A Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Újpesten is 
kéményellenőrzést és teljes körű kéménytisz-
títást tart, havi bontásban. 

A társaság honlapján már elérhető egy ingyenes 
elektronikus értesítő szolgáltatás, amelynek a segít-
ségével a regisztrált felhasználók az ellenőrzés előtt 
hét nappal a regisztrációkor megadott e-mail címre, 
míg a ellenőrzés előtt három nappal a megadott te-

lefonszámra SMS-emlékeztetőt kapnak. Regisztrálni 
a társaság honlapjának (www.kemenysepro.hu) fő-
oldalán lehet, „regisztráció” címszó alatt. 

A MUNKAVÉGZÉS TERVEZETT 
HELYSZÍNEI ÚJPESTEN:

Július: Görgey Artúr u., Leiningen Károly u., 
Fóti út és Szilágyi u. által határolt terület; Atti-
la u. 1–15.

Augusztus: Deák Ferenc u. 3–45.; Görgey Ar-
túr u. 1–99.; Kossuth Lajos u., Alsó út, Árpád út 
8–160., Geduly u. által határolt terület

Szeptember: Kiss János u., Tó u., Hídláb u., 
Kemény Gusztáv u., József Attila u., Berzeviczy 
Gergely u., Venetiáner u., Templom u., Lőrinc 
u., Károlyi István u., Liszt Ferenc u., Szent Ist-
ván tér, Mády Lajos u., Istán út által határolt 
terület. 

Október: Jókai u., Jósika u., Erzsébet u., Pozso-
nyi út, Dugonics u., Váci út, Árpád út, Petőfi  Sán-
dor u. által határolt terület

November: Árpád út, Pozsonyi út, Madridi út, 
Istvántelki út által határolt terület

December: Elem u. 5–7., MÁV-területek

Új hívószám az előjegyzéshez
Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy 2014. július 1-jétől kezdődően az 
alábbi felnőtt szakrendelések esetében az előjegyzésre történő bejelent-
kezés új telefonszámon keresztül érhető el.

Az új telefonszám:  06-1-696-0009
Az előjegyzések kizárólag az alábbi szakrendelések időpontjaira vonatkoz-
nak: • Belgyógyászat • Ideggyógyászat • Mozgásszervi rehabilitáció • Nő-
gyógyászat • Onkológia • Ortopédia • Reumatológia • Ultrahang

A Tüdőgyógyászatra továbbra is a 369-1205-ös telefonszámon tud-
nak időpontot egyeztetni. A Szemészetre pedig a 369-4777-es szám, 
1658-as melléken keresztül. Jelen módosítással, a telefonon történő be-
jelentkezés módját kívánjuk megkönnyíteni betegeink számára.

 Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

Július 1-jén zárva tart a szakrendelő
Ezúton tájékoztatjuk a kerületi lakosokat, hogy a 2003. évi LXXXIV. törvény 
15/B § értelmében július 1-je Semmelweis-nap, amely az egészségügyben 
dolgozóknak munkaszüneti nap. A törvény értelmében 2014. július 1-jén, 
kedden az Újpesti Szakrendelő zárva tart. Nem fogadnak betegeket a kerü-
leti felnőtt- és gyermekháziorvosok, azonban az ügyeleti ellátás biztosított. 

24 órás felnőttügyelet a szakrendelőben:
1046 Budapest IV., Görgey A. u. 30. Telefon: 369-2600

24 órás gyermekügyelet: 1138 Budapest XIII., Révész u. 10–12., 
Telefon: 349-8601, 349-8603 Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet
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Tűzvarázs és slágermúzeum 
Kézműves-foglalkozás, retromuzsika, gólyalábasok műsora, különböző tüzes mutatvá-
nyok, valamint fantasztikus élő koncertek várták az újpestieket szombaton a Szent Iván-éji 
Vigadalom programjain. Elsőként a Retro School Band lépett színpadra, az újpesti Zolával 
az élen, majd a Vaga banda tűzszelídítői égő, pörgő, lángoló, forgó tüzes láncokkal, botok-
kal előidézett tűzvarázzsal ajándékozták meg a közönséget. A Szent Iván-éji Vigadalmat Ríz 
Levente és barátainak koncertje zárta, s aki még bírta, csatlakozhatott a Bajnok Teraszon 
szurkolókhoz, és elcsíphette a meccs utolsó húsz percét.
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