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KEZDŐDIK A LIFTCSERE
Az elavult liftek cseréjével folyta-
tódik az Újpesti Szakorvosi Rende-
lőintézet felújítása. A korszerűsítés 
egy újabb lépést jelent az SZTK-t és 
az egész újpesti egészségügyi ellá-
tást érintő megújulási folyamatban. 
 3. oldal

A MENZAMINTA ÉTRENDJE
Átalakult és új menüvel egészült 
ki az újpesti oktatási intézmények 
menzáinak kínálata. Az új étrend az 
Európai Unión belül is szigorúnak 
számító előírásnak felel meg, amely 
többek között limitált só- és cukor-
tartalmat ír elő.  3. oldal

KISS PÉTER EMLÉKÉRE
Elhunyt Kiss Péter volt kancellária-
miniszter, az MSZP alapítója, volt 
alelnöke, az Újpestet és Angyalföl-
det magában foglaló egyéni válasz-
tókerület tavasszal megválasztott 
országgyűlési képviselője. Emlékező 
sorok a politikusról.  10. oldal 

VÍZRE SZÁLLTAK
Az UTE olimpiai bajnoka, Kozák 
Danuta a moszkvai kajak-kenu világ-
bajnokság egyik legeredményesebb 
magyar versenyzőjeként aranyérmek-
kel tért haza a viadalról. Újpest dísz-
polgár kajakosa, Dombi Rudolf új 
párral szerzett ezüstérmet.  13. oldal
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Kedves 
Olvasóink!Az Újpesti Napló következő lapszáma augusztus 26-án jelenik meg az Újpest Városnapok rendezvénysorozatának programkínálatával.

A labdarúgó-világbajnokság és a vízilabda-Európa-bajnokság be-
fejeztével a Bajnok Terasz elbúcsúzott, de újabb élmények várnak 
ránk a Szent István téren. A közösségi játékok, az óriáshomoko-
zó augusztus 19-ig csábítanak, majd rövid szünet után az Újpest 
Városnapok programjai várják az újpestieket.  11., 13. oldal

Nyári találkozások 
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közelgő, októberi önkormányzati választá-
sok miatt az országos után egyre inkább a 
helyi politika kerül előtérbe. Az előző vá-

lasztási eredmények, kutatások képet adnak az 
adott település/kerület politikai beágyazottságáról, 
láthatunk tipikusan jobboldali, illetve baloldali kör-
zeteket, de megfi gyelhetünk olyat is, amikor példá-
ul egy korábban tradicionálisan baloldali kerület-
ben jelentős támogatottságot ér el egy, a kormány-
pártok színeiben politizáló polgármester. Ebből arra 
következtethetünk, hogy ahogy az országostól a la-
kosság mikrokörnyezete felé haladunk, egyre kevés-
bé a lakosság politikai szimpátiája, sokkal inkább a 
polgármester személye és az elért eredmények vál-
nak fontossá. A Századvég Újpesten készített 1000 
fős kutatása is a fentieket támasztja alá.

A helyi véleményklíma és elégedettség egyik leg-
fontosabb mércéje az, hogy az országos helyzethez 
képest mennyire látják a lakosok kedvezőbben vagy 
kedvezőtlenebbül a településükön a dolgok ala-
kulását. Általános szociálpszichológiai tény, hogy 
az emberek a saját mikrokörnyezetüket jellemző-
en pozitívabban értékelik, azon-
ban ennek mértéke fontos muta-
tó. Újpest esetében nagyfokú la-
kossági elégedettség látható a he-
lyi ügyekkel kapcsolatban, jelen-
tősen pozitívabbnak látják a dol-
gok alakulását Újpesten (pozitív 
válaszok aránya 65%), mint orszá-
gos szinten (pozitív válaszok ará-
nya 25%).

Egy másik fontos mérce, hogy 
miként ítéli meg a lakosság a te-
lepülés/kerület fejlődését, meny-
nyire láthatóak és hasznosak a fej-
lesztések. Az újpesti kutatás so-
rán a megkérdezettek 41 százalé-
ka vélekedett úgy, hogy a kerület 
sokat fejlődött az elmúlt négy év-
ben, további 44 százalékuk szerint 

egy kicsit fejlődött. A lakosok 10 százaléka nem érez 
változást, a negatív választ adók aránya mindössze 
4 százalék. Ezen a téren politikai önbesorolás szerin-
ti bontásban ugyan látható szignifi káns különbség, 
de mind a bal- és jobboldaliak, mind pedig a kö-
zépen állók körében egyaránt elsöprő többségben 
vannak a pozitív válaszok (77% feletti arány).

Wintermantel Zsolt polgármester munkájával a 
lakosság 70 százaléka teljes mértékben vagy inkább 
elégedett, ezzel szemben a negatív válaszok aránya 
mindössze 7 százalék. A polgármester munkájának 
megítélésével kapcsolatban is érzékelhetők különb-
ségek a politikai önbesorolás szintjén, a jobbolda-
liak elégedettek a leginkább, a magukat baloldal-
inak vallók a legkevésbé, azonban minden esetben 
51 százalék felett van azoknak az aránya, akik pozi-

tív véleményen vannak, és 12 százalék alatt, akik in-
kább elégedetlenek a teljesítményével.

A legfrissebb közvélemény-kutatás eredmé-
nyei alapján továbbá egyértelműen valószínűsíthe-
tő Wintermantel Zsolt polgármester újraválasztá-
sa az októberi önkormányzati voksoláson. Amellett, 
hogy egy most vasárnap rendezett választáson a tel-
jes kerületi népesség közel kétharmada (65 százalé-
ka) a jelenlegi polgármesterre szavazna, elmondha-
tó, hogy nemcsak a magukat jobboldalinak valló la-
kosok körében magas a politikus támogatottsága 
(89%), hiszen a középen álló válaszadók 64 százalé-
ka szintén Wintermantel Zsolt potenciális szavazó-
táborához tartozik. A polgármester emellett maga 
mellett tudhatja a baloldali szavazók több mint har-
madát is, míg a szocialista Trippon Norbert és a DK-

jelölt Arató Gergely támogatott-
sága saját táborában is igen ala-
csony, ők a baloldaliak 28, illet-
ve 14 százalékára számíthatnak.

Módszertan: A Századvég te-
lefonos kérdőíves közvéle-
mény-kutatást végzett 2014. 
június 7–16. között, amelynek 
során 1004 véletlenszerűen ki-
választott, felnőtt korú, újpesti 
személyt kérdezett meg CATI-
módszerrel. Az elemzésben 
közölt adatok legfeljebb plusz-
mínusz 3,2 százalékponttal 
térhetnek el a mintavételből 
fakadóan attól az eredmény-
től, amelyet a kerület összes 
felnőtt lakosának megkérdezé-
se eredményezett volna. 

Újpesti közvélemény-kutatás a Napi Gazdaságban
Az újpestiek közel kétharmada újra-
választaná Wintermantel Zsolt jelen-
legi polgármestert egy most vasárnap 
rendezett önkormányzati választá-
son – derül ki a Századvég legfrissebb 
közvélemény-kutatásából. A politikus 
támogatottsága kifejezetten magas a 
politikai önbesorolásuk szerint jobb-
oldaliak és középen állók körében, a 
baloldali szavazók csoportjában pe-
dig megelőzi a baloldali jelölteket.

A

Napi Gazdaság, 2014. augusztus 8., péntek Újraválasztanák a polgármestert Újpesten
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Dr. Molnár Sza-
bolcs alpolgármes-
ter lapunknak el-
mondta: augusz-
tus 1-jével új be-
szállítótól, a Men-
zaminta Kft-től ér-
kezik az étel Újpest 
valamennyi óvodá-

jába és iskolájába, ami új menüt is jelent.

ÚJ ÉTEL, ÚJ JOGSZABÁLY
– Az iskolákban lehetőség nyílik némi-
leg drágább, de ugyanannyival több 
nyersanyagnormájú menü kiválasztásá-
ra is – hívta fel a fi gyelmet az alpolgár-
mester, hozzátéve, hogy mindkét ételvá-
laszték megfelel az érvényes előírások-
nak. A jövő év január 1-jével életbe lépő 
jogszabály többek között a só- és cukor-
felhasználás csökkentését, valamint a tej-
termékek, a húsfélék és a teljes kiőrlésű 
pékáruk arányát határozza meg és írja 
elő. Újpest oktatási intézményeiben vi-
szont már a hatálybalépés előtti hóna-
pokban elérhetővé váltak az egészsége-
sebb ételek. Akiknek ételallergiájuk van, 
vagy valamely összetevőre érzékenyek, 
az ezt igazoló orvosi dokumentum alap-
ján speciális étrendet igényelhetnek.

ELEKTRONIKUS EBÉDBEFIZETÉS
Korszerűsödik az ebédbefi zetés is: a 
Gazdasági Intézmény új ebédrende-
lő programot állít üzembe. A regiszt-
ráció után használható program az 
ételkiválasztás mellett lehetővé teszi 
a bankkártyás fi zetést is, amely azért 
előnyös, mert eddig csak az iskolában 
megadott napokon lehetett ebédet 
befi zetni. Dr. Molnár Szabolcs felhívta 
a fi gyelmet arra, hogy az elektronikus 
rendszerben kezdetben még lehet-
nek fennakadások, de emellett a kész-
pénzes fi zetési lehetőség is ugyanúgy 
megmarad.

A KÖRNYEZET IS MEGÚJUL
Az alpolgármester hozzáteszi: nem 
csupán az étkezés korszerűsödik, ha-
nem a szállító három éven belül (száz-
tízmillió forint értékben) az összes tá-
lalót felújítja, az étkezőket pedig az 
önkormányzat teszi rendbe még idén 
nyáron. A tálalók korszerűsítését már 
szintén megkezdték, két iskolában, az 
Újpesti Szűcs Sándor Általános Isko-
lában és az Újpesti Könyves Kálmán 
Gimnáziumban pedig nem csupán fel-
újítják, hanem bővítik is az étkezőt.
 M. ORBÁN ANDRÁS

Új étrend, elektronikus
ebédbefi zetés 
Augusztus 1-jétől átalakult és új menüvel egészült ki az új-
pesti oktatási intézmények menzáinak kínálata. Az új ét-
rend az Európai Unión belül is szigorúnak számító előírás-
nak felel meg, amely többek között limitált só- és cukor-
tartalmat ír elő. További kedvező változás, hogy három 
éven belül valamennyi menza tálalóját teljesen felújítják.

Korszerű rendelő, 
megújuló liftek
Az elavult liftek cseréjével folytató-
dik az Újpesti Szakorvosi Rendelőin-
tézet felújítása.

A korszerűsítés egy újabb 
lépést jelent az SZTK meg-
újításában és az egész új-
pesti egészségügyi ellátás 
gyermek- és a felnőtt-házi-
orvosi rendelőket is érintő 
megújulási folyamatában. 
Minderről Wintermantel 
Zsolt polgármestert kér-
deztük.

– Az SZTK önkormányzati átvétele óta folyamato-
sak a felújítások. Szinte nincs beteg, akinek ne len-
ne véleménye róla. 

– Ez teljesen természetes, hisz mindannyiunkat 
érint. Nem mindegy, ha már egészségügyi okból 
menni kell, hogy milyen rendelőbe érkezünk. Terve-
ink szerint szeptember második felében már a meg-
újult modern liftek járnak az emeletek között, már 

csak egy kis türelmet kérünk. Közismert, hogy egy 
idős, elhanyagolt  épület felújítására tettünk ígére-
tet az SZTK önkormányzati kézbe vételekor, nagyon 
sok mindent kellett, s kell megújítanunk, ezért a 
munkákat rangsorolni és időzíteni kellett. 

– Kiemelkedő feladat az Önkormányzat életében 
az SZTK épületének fejlesztése? 

– Feltétlenül, hiszen a szakrendelő felújítása az itt 
élők határozott kívánsága volt. Az elmúlt több, mint 
három évben folyamatos a változás az épületben, 
miközben a rendelések is többnyire zavartalanul zaj-
lottak. Elkötelezettek vagyunk az egészségügyi ellá-
tás további fejlesztése mellett, ezt mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy a rendelőintézet folyamatos fel-
újítása mellett az újpesti gyermek- és felnőtt-házior-
vosi rendelők korszerűsítését is végezzük. 

– Milyen forrásokra támaszkodhat az önkor-
mányzat?

–  Az SZTK energetikai felújítását Európai uniós 
pályázat is segítette, amelynek során a nyílászárókat 
cseréltük, a gépészetet korszerűsítettük, hőszigetel-
tünk és kívül is új külsőt kapott az épület. Ezt kö-
vetően önkormányzati erőből a lépcsőházat, a ren-
delők előtti várókat, padokat újítottuk meg. Olyan 
műszereket, digitális röntgenberendezéseket, ult-
rahangkészüléket, fogászati berendezéseket vásá-
roltunk, amelyek a legkorszerűbbek a betegségek 
gyors felismerésében, az adatok kiértékelésében, s 
ezzel a betegek mielőbbi gyógyulását segítik. A há-

ziorvosi rendelők felújítása szintén saját erőből tör-
ténik, amire az elmúlt évek tudatos gazdálkodása 
teremtett lehetőséget. Nem mondunk le továbbra 
sem a pályázatok nyújtotta lehetőségekről: hama-
rosan napkollektor telepítésével szeretnénk kihasz-
nálni az SZTK épületén a lapos tető nyújtotta elő-
nyöket, az energiafelhasználás további optimalizá-
lása érdekében.

– Milyen további tervek vannak a szakorvosi ren-
delőintézet fejlesztésére? 

– Tervezünk további műszerbeszerzéseket, hiszen 
a digitalizáció az orvosi műszereknél is új lehetősé-
geket nyújt. Ugyan az önkormányzat hatáskörén túl 
esik, de szeretnénk csökkenteni az orvoshiányt és 
ezáltal a várakozásokat. Emellett folytatjuk a rende-
lők további felújítását, hiszen nem mindegy, hogy a 
szakrendelést felkereső beteg és az ott dolgozó or-
vos milyen környezetben találkozik egymással. B. K.

Felvételünk illusztráció,  a nyári napközis tábor étkezőjében készült



A Kunhalom utcai új
 rendelő látványterve
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A bordásfalat 
is cserélik
A vakáció kezdetével Újpest Önkor-
mányzata saját forrásból nagyszabá-
sú intézményfelújításba kezdett, így 
a szeptemberi tanévkezdésre nyolc 
iskola ölt új külsőt. Az elmúlt évek 
sikeres gazdaságpolitikájának kö-
szönhetően nagyobb forrásból gaz-
dálkodhat a város, ezért több jut fej-
lesztésekre. Az Újpesti Csokonai Vi-
táz Mihály Általános Iskola és Gim-
náziumban a tornaterem bordásfala-
it és mászóköteleit is cserélik.

– Nagy öröm számunkra, hogy Újpest Önkormány-
zata minden lehetőséget megragad, hogy támogas-
sa, fejlessze az oktatási intézményeket – szögezte le 
Tóthné Nyiszteruk Hilda igazgató.

Elmondta: a felújítás keretén belül a teljes 
nyílászárócserén kívül az épület hőszigetelése is meg-
történik, valamint új, színes vakolat fi atalítja meg a 
műanyag nyílászárókat kapó, 25 éves épületet.

Megújulnak a tornaterem elhasználódott bor-
dásfalai és mászókötelei is, valamint az udvaron ha-
marosan megkezdődik a műfüves focipálya meg-
építése.

Az igazgatónő hozzátette: a munkálatok a terv 
szerint, jó tempóban, rendben zajlanak, a kivitelező 
cég folyamatosan egyeztet az intézménnyel.

 MOA

Új, színes vakolat fiatalítja meg a műanyag nyílászárókat is kapó, 25 éves épületet

– Mi szól az új rendelő építése mellett, és milyen for-
rásból látnak hozzá? 

– Az elmúlt négy év tudatos gazdaságpolitiká-
jának eredménye, hogy megteremtődött a pénz-
ügyi  lehetősége annak, hogy a járóbeteg szakren-
delő rendbetétele után hozzálássunk a háziorvo-

si rendelők felújításához is. A Kunhalom utcai ren-
delő esetén azonban mérlegelnünk kellett. A je-
lenlegi rendelőt egykoron családi ház egy részén 
alakították ki. Ennek a felújítása ugyanannyiba ke-
rülne, mint egy új felépítése, és megmaradna kö-
zös tulajdon is. Ez indokolja döntésünket. Szeren-

csés helyzet, hogy csupán apróbb kompromisz-
szumokra kényszerülünk, hiszen a rendelő szinte 
ott marad, ahol most is áll. A patika túloldalára, 
a meglévő üres telekre épül, így a közelben marad 
a gyógyszertár is. Az új rendelő tervezésénél nyil-
vánvaló szempont, hogy egészségügyi intézményt 
tervezünk. Esztétikusat, és ami a legfontosabb, a 
célnak megfelelőt.

– Mikor indulhat az építkezés? 
– A rendelő terve engedélyezési szakaszban van, 

amit a kivitelező kiválasztása, továbbá majd az épít-
kezés követhet. Véleményem szerint ősszel már 
megkezdődhetnek a munkálatok. A Kunhalom ut-
cában működő négy háziorvosi praxis és a betegek 
szerencsés helyzetben vannak, hiszen nem csupán 
új rendelőt kapnak, de felépültéig a rendelés a meg-
szokott helyen történik.  B. K.

Új rendelő épül a Kunhalom utcában
Az SZTK rekonstrukciója után a helyi egészségügyi megújulás 
következő lépéseként az önkormányzat a körzeti orvosi rende-
lők felújítását végzi. Az elavult Kunhalom utcai felnőtt-házior-
vosi rendelő helyett az ökormányzat újat épít. Erről Nagy Ist-
ván alpolgármestert kérdeztük.

Forgalomkorlátozás
Távhővezeték-építés miatt kell forgalomkor-
látozásra számítani a Külső Szilágyi úton au-
gusztus 14. és szeptember 30. között. Aho-
gyan korábban megírtuk, a Főtáv Zrt. 5,3 mil-

liárd forintos beruházással köti össze az Új 
Széchenyi terv segítségével is Újpest és Újpalo-
ta távhőrendszereit, amihez Káposztásmegyeren 
a Külső Szilágyi út és a Galopp utca sarkán egy 
új, földfelszín alatti szivattyúállomás épül. A XV. 
kerületből ehhez a megépítendő létesítmény-

hez fektetik le a távhővezetéket, amely munká-
latot csak a Főtáv karbantartási munkáinak ide-
jén, illetve a hulladékhasznosító mű leállásának 
időszakában lehet elvégezni, ezért a fent megje-
lölt időszakban folyamatos lesz a munkavégzés. 
 MOA
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Új járdák a Németi 
Ernő és a Csömödér 
utcában
Az önkormányzat továbbra is járda-
felújításokkal segíti az újpestiek biz-
tonságos gyalogos közlekedését, és 
ezt a soron következő Németi Ernő és 
a Csömödér utca lakói is hamarosan 
tapasztalhatják. A múlt héten indult 
munkálatok befejeztével utcájuk nyár-
esti kertvárosi barangolásra hívogat. 

– A kertvárosban állandó probléma 
volt a járdák állapota, hiszen az idő vas-
foga és a fák gyökerei igencsak járhatat-
lanná tették Újpest hangulatos kis utcáit 
– magyarázza dr. Szabó Béla, a terület ön-
kormányzati képviselője, hozzátéve, hogy 
minden lakó nagyon elégedett, hiszen ki-
váló ütemben folynak a felújítások. 

– Olyan rossz volt már a járdánk álla-
pota, hogy nem tudtunk rajta biztonsá-
gosan közlekedni. Megnyugtat minket, 
hogy az önkormányzat szem előtt tart-
ja a lakók kéréseit, és nem csupán a nagy 
forgalmú pontokon, hanem a kis utcák-
ban is felújítja a járdákat. Igazi kertvárosi 
hangulat költözik ide, a Németi Ernő ut-
cába is – fejezi ki örömét Móri Lászlóné.

Hasonlóképpen vélekedik Babits Ti-
bor, a szomszédos Csömödér utca lakója, 
akivel utcájukban sétálva beszélgettünk: 
– Nagyon örülünk, hogy megcsinálják a 
járdát, mert igencsak ráfért már. Gyorsan 
haladnak a munkálatokkal, nagyon elége-
dettek vagyunk, és köszönjük! – mondja.

A további tervekről Rádi Attila alpol-
gármestert kérdeztük, aki elmondta, 
hogy a napokban elkezdik az Attila utca 
1-3. és 2-6. szám előtti, valamint a József 
Attila utca 11-13-15. szám előtti járdák 
felújítását is.  D.V.

Csendesebb a Berda József utca 
Augusztus első hétvégéjén nyolcezer négyzet-
méteren kapott új külsőt a Berda József utca 
Temesvári és Pozsonyi utca közötti szakasza. 

– A felújítás során felmarták az útburkolat felső rétegét, amelyre 
ezután új aszfaltszőnyeg került. Az új, sima burkolatnak köszön-
hetően jóval csendesebb lett az autósforgalom, ami egy ilyen sű-
rűn lakott területen sokat javít a lakók közérzetén – mondja Né-
meth Edit Éva, a terület önkormányzati képviselője, aki az embe-
rek kérését továbbítva, egyik kezdeményezője volt a felújításnak.

A gyors kivitelezésnek köszönhetően alig egy hét alatt valósult 
meg az útfelújítás. A szakaszon újrafestették a forgalmat irányí-
tó jelzéseket, így a gyalogos, a kerékpáros és az autós közlekedés 
is biztonságosabbá vált. 

– Itt lakunk a Berda József utcában, hétköznap autóval köz-
lekedünk, hétvégente pedig sokat kerékpározunk, így mind ké-
nyelmi, mind biztonsági szempontból nagyon örülünk a rendkí-
vül gyors megújulásnak – mondja elismerően Pálfy Attila.  D. V.

Nyári megújulás
Újpest Önkormányzata nyolc oktatási intézmény 
nagyszabású felújítása mellett a nyári szünidőben 
felújításokat végzett bölcsődékben, óvodákban és 
több iskolában. A munkálatok közel harminc in-
tézményben folynak vagy fejeződtek be. 

A Liget Óvodában és a Királykerti tagóvodában is találnak majd új-
donságot a nyaralásból visszatérő apróságok.

– Nálunk az előző években már megkezdett munkálatok folytatód-
tak és fejeződtek be. Intézményünk minden segítséget megkap az ön-
kormányzattól, az összes tervezett felújítás megvalósul. Két szobában 
ablak- és radiátorcsere, valamint hat szobában az árnyékolók ponyva-
cseréje zajlott – tudtuk meg Mayer Sándorné óvodavezetőtől. 

Az újpesti önkormányzat nyári napközis táborának otthont adó 
Bródy Imre Gimnázium is több ponton újul meg. Giczy Béla igazgatót 
kérdeztük a részletekről: – Felújítják a hátsó kerítést, kifestik a torna-
termet, és kicserélik a nem mozgatható bútorzatot, például a bordás-
falat, valamint műfüves focipálya épül. D.V.

Móri Lászlóné és dr. Szabó Béla képviselő a Németi Ernő utcában

Németh Edit Éva önkormányzati 
képviselő Pálfy Attilával

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 
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Plusz kétszáztizenöt férőhely  
Jól haladó, ütemes munkálatokat követően az augusztusi tereprendezés után tíz 
új csoportszobával, kétszáztizenöt új férőhellyel várja a kicsiket szeptember ele-
jétől a Bőrfestő Óvoda.

Az önkormányzat kétszázmillió forint 
uniós forrás elnyerése után látott neki a 
Káposztásmegyer I. és II. határán telt ház-
zal működő intézmény bővítésének még ta-
valy októberben. Ez egyben korszerűsítést, 
nyílászárócserét, energetikai korszerűsítést is 
magában foglalt, amelynek a homlokzat utóla-
gos teljes szigetelése, a padlásfödém és a tető 
hőszigetelése is részei.

A csoportszobák egyébként különbö-
ző méretűek, a nagyobb helyiségek egy-
benyithatók, emellett az épületet teljesen 
akadálymentesítették. A bővítéshez hozzátar-
tozik az is, hogy a hallássérült gyerekek számá-
ra külön foglalkoztatót alakítottak ki. Augusz-

tus közepére a tereprendezés is elkészült – az 
udvarra új játékokat telepítettek –, szeptem-
bertől pedig már kétszáztizenöttel több gyer-
meket fogad az intézmény.  MOA

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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– Kiválóan halad Újpest megújítása, mind építésze-
tileg, mind a közösségi programok szempontjából 
is igényes, jól használható környezet alakul ki. Min-
dig is azt vallottam, a fejlesztésekkel nem csupán 
téglát és aszfaltot, hanem közösséget is építünk. 
Kellenek olyan helyek, ahol az emberi kapcsolatokat 
lehet ápolni, ahol színvonalas környezetben együtt 
lehetünk barátainkkal, ismerőseinkkel. Újpesten ez 
egy jól működő modell – mondja Rákosmente pol-
gármestere.

Hozzáteszi: a XVII. kerületben korábban erre 
nem igazán volt lehetőség, náluk az elmúlt évek-
ben Rákoskeresztúr-városközpontban, a buszvég-
állomás helyén alakítottak ki hasonló közösségi te-
ret. – Újpest másik fő pozitívuma az egészségügy 

fejlesztése. Azzal, hogy saját kézbe vették és fel-
újították a szakrendelőt, láthatóan fontosnak ér-
zik az egészségügyi szolgáltatások korszerűsíté-
sét, az újpestiek egészségét – emeli ki.  A rende-
lő „sorsa” náluk is napirenden van, állapota pedig 
részben egybevág az újpestiével: a korábbi tulaj-
donos főváros elhanyagolta a szakrendelőt, ame-
lyet – mondhatni, Újpest mintájára – szeretnének 
saját kézbe venni és bővíteni, lévén a XVII. kerület 
népessége folyamatosan gyarapszik.

– Figyelembe vesszük azokat a pozitívumo-
kat, amelyek Újpesten már beváltak – fűzi hoz-
zá Riz Levente. Rákosmente polgármestere végül, 
de nem utolsósorban nem csupán polgármester-
ként, zenészként is nagyra értékeli Újpestet; való-
di közösséget, remek közönséget talált itt. Zene-
karával magyar és nemzetközi rockslágereket ját-
szanak, amelyeket ismertek és velük énekeltek az 
újpestiek. – Nagyon szívesen látogatok Újpestre 
akár zenekarral, akár pedig azért, hogy a két kerü-
let együttműködéséről, a jó gyakorlatok megosz-
tásáról egyeztessünk Wintermantel Zsolt polgár-
mester úrral – zárja gondolatait.  

 M. ORBÁN ANDRÁS
Riz Levente, Rákosmente polgármestere

Újpest mint pozitív példa
Nagy szimpátiával fi gyeli Újpest fejlődését Riz Levente, a XVII. kerület, Rákosmente 
polgármestere. Szerinte nagyot változott a városkép, megújult a központ, min-
taszerű a közösségépítés. Sőt, az újpesti példát alapul véve Rákosmente is arra 
törekszik, hogy saját kézbe vegye és felújítsa a kerület szakrendelőjét. 
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Tízesvillamos – különjárat 

Szívek és 
fények 
Régi asszociációs játék: 
mondj egy gyümölcsöt! 
Alma. Most játsszuk ezt az 
első, tizenéves kori szerel-
mekkel! Gondolkodási idő 
nincs! Ki volt az első szerel-
med? Nekem? Mari, a sár-
ga házból.

Érdekesen vonzó lány volt, szexepiles, 
érzéki ajkak, izgató tekintet. Korosztá-
lyában nagyon jó alakúnak számított. 
Tornászott, és benne volt az iskolavá-
logatottban is. Ő hatodikos, én hete-
dikes voltam, amikor összegubanco-
lódtunk, de hogy milyen alkalomból, 
arról sejtelmem sincs. Az iskolafolyo-
só volt a „kerítő” közöttünk. 

Érzelmeink csúcsra járása az óra-
közi levélváltásokban nyilvánult meg: 

pár szavas vallomások, amelyeket az 
egyik órán én írtam és adtam át észre-
vétlenül Marinak a szünetben, a má-
sikon ő nekem, és vissza. Olykor még 
veszekedtünk is ezeken a kis cédulá-
kon, de legtöbbször annyi állt a kis 
papírfecnin: „Szeretlek. M.” Válasz: 
„Én is téged nagyon. J.” Ezt követte a 
tanítás utáni megvárás, hazakísérés a 
nagy sárga ház Árpád út felőli máso-
dik lépcsőházáig. Ott még beszélge-
tés, félig szerelmes, félig iskolás mó-
don, majd elválás. Addig, amíg any-
ja vagy nevelőapja le nem szólt a má-
sodik emeleti konyhaablakból: „Mari, 
most már felfelé!”

Hát ez a „felfelé” jelentette román-
cunk legérzékenyebb pontját. Mert 
hát ugye el kellett köszönni. Az el-
válás olyan volt, mint a mobiltelefo-
nos reklámban a „te teszed le előbb, 
vagy tegyük le együtt?”. Csak nálunk 
ez úgy alakult, hogy „te indulsz el fel-
felé, vagy én lépjek tovább a kapuból, 
hogy könnyebb?”.

De maradjunk a búcsúzásoknál a 
lépcsőház kapujában. Volt egy ta-
lálmányunk, amellyel előfutárai let-
tünk az elektronikai forradalomnak 
is. Eszköze fürdőszobájuknak a lám-
pája volt, pontosabban a fürdőszoba 
ablaka, amely a jel közvetítésére szol-

gált. Ez abban nyilvánult meg, hogy ha 
iskola után még egy kicsit leengedték 
Marit, akkor ezt tudatta velem, mie-
lőtt elhúztam volna a csíkot. Erre ta-
láltuk ki a fürdőszobaablak morzejelét. 
Ez abból állt, hogy Mari kiderítette, le-
jöhet-e még egy kicsit, vagy szigor van. 
Ha lejöhetett, akkor kétszer, ha nem, 
akkor egyszer gyújtotta fel és oltotta 
le a fürdőszobában a villanyt. 

Aztán féltékenykedések, veszekedé-
sek és békülések után elváltak útjaink. 
Jóval később egyszer aztán mégis fel-
mentem hozzájuk. Akkor voltam elő-
ször és utoljára a lakásukban. Egyedül 
volt, és betegen feküdt a hátsó szo-
bában. Leültem az ágya szélére. Az-
tán valami zavart beszélgetésbe kezd-
tünk, de tény, hogy elcsókoltuk azt a 
csókot, amelyikkel oly régóta tartoz-
tunk egymásnak. Hirtelen azt hittem, 
újrakezdődik a szerelem. De nem. Be-
vallotta, hogy van valaki más. Az isko-
lából, sőt a házból (ismertem, de nem 
gondoltam volna…).

Azóta akárhányszor elmegyek a sár-
ga ház előtt gyalog vagy busszal, ön-
kéntelenül felnézek arra a fürdőszo-
baablakra. Hátha felgyullad a villany. 
Kétszer. RÉTI JÁNOS

z eseménynek helyi vonatkozása, hogy 
egy újpesti alkotó, Szomor Ágnes foltvarró 
céhmester is a legjobbak között volt. 

– Nagyon örülök a helyezésnek, állandó résztve-
vője voltam a korábbi kiállításoknak is, úgy gon-
doltam, hogy van olyan munkám, amelyikkel pró-
bálkozhatok – mesélte Ágnes. – Kékfestő és nyers-
anyag kombinációját használtam ez alkalommal 
munkáimhoz. Az egyiket tulipánmotívumokkal 
díszítettem, amely az egyik kedvenc mintám vol-
taképp, valamint erdélyi motívumokat, és a har-
madik munkámra pedig Balaton-felvidéki kelta 
kard markolatának a mintáját varrtam meg – tud-
juk meg.

A céhmestert az elismerés átvételekor dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester az önkormányzat nevében 
virágcsokorral és vásárlási utalvánnyal köszöntötte, 
hozzátéve, hogy mindig öröm, ha ilyen tehetséges 
művésze van a városnak, ha pedig még külön elis-
merésben is részesítik, az büszkeséggel tölt el min-
denkit.

A kiállításon való részvételre az AMKA az Iposszal 
és a BKIK Kézműipari Tagozatával együttműködve 
nyílt pályázatot hirdetett tárgyalkotók számára. A 
pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók ve-
hettek részt, olyan munkákkal, amelyek természe-
tes alapanyagokból, kézműves technikával készül-
tek.  R.Zs.

Tizenéves kori szerelem emléke

A

Kézművesek díja

Az újpesti foltvarró elismerése
Csütörtökön délután a Duna Palota színháztermében ünnepélyes keretek 
között adták át a fennállásának huszadik évfordulóját is köszöntő Magyar 
Kézművességért Alapítvány, az AMKA országos nyári kiállításának díjait. A 
Magyar kézművesség – 2014 és a Kézművesség a vendéglátásban című pá-
lyázat alkotásaiból kiállítás is nyílt az épületben. 

Szomor Ágnest dr. Molnár Szabolcs köszöntötte







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

matosan működik. A Fidesz – MPSZ 
Újpesti Szervezetének ingyenes jogse-
gélyszolgálata, illetve a képviselői fogadó-
órák július és augusztus hónapban szüne-
telnek. 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 önkormányza-

ti 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 kép-
viselő előzetes telefonon történt 

egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-as 
telefonszámon – bármikor; Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő előzetes telefonon 
történt egyeztetés alapján – a 06-1 369-4205-
ös telefonszámon, hétköznap 14-17 óráig 
hívható; Szabó Gábor önkormányzati képvi-
selő előzetes telefonon történt egyeztetés 
alapján – a 06-1 369-4205-ös telefonszámon, 
hétköznap 14-17 óráig hívható – a megbe-

széltek szerint, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., 
Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth 
Imre önkormányzati képviselő minden 
hónap első és második szerdáján 17 órától – 
előzetes bejelentkezés alapján a 06-20 466-
8576-os telefonszámon – tart fogadóórát az 
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és 
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

ti képviselő, a Káposztásmegyeri Település-
részi Önkormányzat elöljárója minden 
hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig tartja foga-
dóóráját. 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. 

 P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

10 K ö z é l e t

Elhunyt Kiss Péter országgyűlési képviselő
Hosszan tartó, súlyos betegség után, 55 éves korában 
elhunyt Kiss Péter volt kancelláriaminiszter, az MSZP 
alapítója, volt alelnöke, az Újpestet és Angyalföldet 
magában foglaló egyéni választókerület tavasszal meg-
választott országgyűlési képviselője. A politikustól au-
gusztus 15-én, pénteken 16 órakor vesznek végső bú-
csút tisztelői a Fiumei úti sírkertben.

Kiss Péter 1959. június 11-én született Celldömölkön. 
1989-től a Magyar Szocialista Párt alapító tagja, 1992-ben 
az MSZP országos listájáról került a parlamentbe. 1994–
2010 között egyéni választókerületi képviselőként dolgo-
zott az Országgyűlésben, 2010-ben országos listás, 2014-
ben egyéni képviselői mandátumot szerzett Budapest 11. 

számú (Újpest-Angyalföld északi része) választókerületében. 
Több parlamenti bizottság munkájában is részt vett. 1998–
2000-ben, illetve 2010–2011-ben az MSZP parlamenti frak-
ciójának helyettes vezetője volt. A kormányzati munkába 
1995-ben kapcsolódott be, 1995 végétől 1998-ig a Munka-
ügyi Minisztériumot, 2002–2003-ban a foglalkoztatáspoli-
tikai és munkaügyi tárcát vezette. 2003-2006 között a Mi-
niszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (kancelláriaminisz-
ter) teendőit látta el, 2006–2007-ben szociális és munka-
ügyi miniszter volt. 2007–2009 között ismét a Miniszter-
elnöki Hivatalt vezető miniszter lett, majd 2009–2010-ben 
társadalompolitikáért felelős tárca nélküli miniszterként 
volt a kabinet tagja.

EGYÜTTÉRZÉS 
A GYÁSZOLÓKKAL
A FIDESZ–MPSZ Új-
pesti Szervezete és 
önkormányzati frak-
ciója megrendülten 
értesült Kiss Péter 
országgyűlési kép-
viselő halálhíréről. 
Együttérzésünket fe-
jezzük ki valamennyi 
gyászolónak. 
 BARTÓK BÉLA elnök 

FIDESZ–MPSZ
 Újpesti Szervezete

BÚCSÚZOM
Újpesti politikusként mély 
megrendüléssel értesültem 
egykori országgyűlési kép-
viselőtársam, a 2014-ben 
a baloldali pártok jelöltje-
ként Újpesten egyéni or-
szággyűlési mandátumot 
szerző Kiss Péter elhuny-
táról. Sajnálatosan fi ata-
lon hagyott itt bennünket. 
Osztozom a család és a bal-
oldal gyászában.

DR. HOLLÓSI ANTAL 
volt országgyűlési képviselő

EMLÉKÉT MEGŐRIZZÜK!
Újpest erős, büszke, összetar-
tó közössége politikai, vallási, 
származási tekintet nélkül be-
csüli mindazokat, és megemlé-
kezik azokról, akik tettek ezért 
a városrészért. Ezért a rendelet 
módosításának kezdeménye-
zésével azt javaslom a képvi-
selő-testületnek, hogy Kiss Pé-
tert tekintse az önkormány-
zat saját halottjának. Emlékét 
megőrizzük!  

WINTERMANTEL ZSOLT 
Újpest polgármestere

GYÁSZLOBOGÓ A VÁROSHÁZÁN
Az együttérzés kinyilvánításán túl-
menően Újpest is saját halottjaként 
tekint az elhunyt politikusra. 

Az újpesti önkormányzat jelenleg 
hatályos, 2009-ben a baloldali több-
ség által is elfogadott kegyeleti ren-
delete azonban nem teszi lehető-

vé, hogy elhunyt országgyűlési kép-
viselőt az önkormányzat hivatalo-
san is saját halottjává nyilvánítson, 
ezért Wintermantel Zsolt sajtóköz-

leményben jelezte, hogy rendkívüli 
képviselő-testületi ülés összehívását 
és a  kegyeleti rendelet módosítását 
kezdeményezi.  U. N.

KISS PÉTER ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐTŐL BÚCSÚZUNK
Mély megrendüléssel vettük tudomásul, hogy Kiss Pé-
ter országgyűlési képviselőnk 2014. július 29-én elhunyt. 
Halála a baloldalnak, az újpestieknek, egész Magyaror-
szágnak pótolhatatlan veszteséget jelent. 1992-től volt 
országgyűlési képviselő. 1994-ben, 1998-ban, 2002-ben, 
2006-ban és 2014-ben is egyéni jelöltként szerzett Új-
pesten mandátumot. Kitartó, következetes munka, hi-
vatástudat jellemezte egész politikai pályafutását. Te-
metése 2014. augusztus 15-én, pénteken 16.00 órakor 
lesz a Fiumei úti sírkertben. 
Emlékét tisztelettel és kegyelettel őrizzük.  

DR. TRIPPON NORBERT elnök
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete
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Augusztus 28–31. között az Újpesti 
Városnapokkal folytatódik az önkor-
mányzat Találkozzunk többször! ren-
dezvénysorozata. A gazdag program-
kínálat szabadtéri színházi produkci-
óját, a RaM Colosseum és az Újpest 
Színház Makrancos Kata musicaljét a 
Petruchiót alakító Egyházi Géza éne-
kes színésszel ajánljuk. 

Ifjan szállodaigazgató akart lenni, hosszú évekig 
dolgozott a vendéglátóiparban, kacskaringós úton 
jutott fel a színpadra. Néhány év alatt sikeres ope-
rettek és musicalek főszerepeit játszotta el, kivív-
ta a szakma és a közönség elismerését. Az újpesti 
nagyérdemű augusztus 28-án, a Városnapokon lát-
hatja legközelebb, szabadtéri színházban, a Mak-
rancos Kata című musicalben, Détár Enikő partne-
reként. 

– Előbb-utóbb mindenki megtalálja a számára 
ideális foglalkozást?

– Nem hiszem, sőt inkább azt látom, hogy na-
gyon sok ember nem azt csinálja, amit igazán sze-
retne. És ettől boldogtalan. De sokan vagyunk úgy, 
hogy plántáljuk magunkba: egyszer majd történik 
valami sorsfordító dolog az életünkben.

– Érezted, hogy valami nem stimmel, amíg nem a 
színpadon álltál?

– Megmondom őszintén, hogy én akkor is jól 
éreztem magam a bőrömben. Nagyon jó helyeken 
dolgoztam a vendéglátóiparban, és tulajdonképpen 
nem is akartam szakmát váltani, csak így alakult.

– Mondjuk már vendéglátósként is közel voltál a 
show-bizniszhez, hiszen énekes-pincérként is dolgoz-
tál. Bár ez azért még messze van a Vámpírok bálja 
főszerepétől…

– Igen, egy olyan étteremben voltam pincér, majd 
üzletvezető, ahol olykor kórusban dalra fakadtak a 
pincérek. Remek ötlet volt a hely tulajdonosától, 
imádták a külföldi vendégek. Aztán egyre több visz-
szajelzést kaptam, hogy érdemes lenne éneklés-
sel foglalkoznom. De én magam nem nagyon hit-
tem benne, ráadásul sok színész ismerősöm me-
sélt a szakma árnyoldaláról is. Végül mégsem úsz-
tam meg, hogy színpadra kerüljek, tulajdonképpen 
a környezetem rugdosott fel oda – nevet.

– Van hátránya annak, hogy később kezdted a pá-
lyát, mint a kollégáid többsége?

– Nincsenek meg azok a lépcsőfokok alattam, 
amelyeket a kortársaim végigjártak. Hirtelen jött a 
siker. Fentről kezdtem, és néhány év alatt olyan sze-
repeket játszottam el, amelyekre sokan tán évtize-
deket várnak.

– A már említett Vámpírok bálja előadás hozta 
meg számodra a sikert.

– Szerencsém volt, mert az előadás szerepválo-
gatásán nem nagy neveket kerestek, hanem karak-
tereket. Krolock gróf szerepe rám talált, és már hét 
éve játszom. 

– Már felnőtt fejjel, Újpesten tanultál énekelni.
– Így igaz, ezért Újpest a szívem csücske. Az Er-

kel Gyula Zeneiskolába Kárpáti Magdolnához jár-
tam énekelni, aki nagyon türelmesen kezdte velem 
az alapoktól. Vizsgázgattam is szépen, mint a többi 
nebuló. De akkor még nem gondoltam volna, hogy 
ez lesz a szakmám. Csak egy olyan hobbi volt, ami-
re nem kellett költeni, sőt olykor még pénzt is ke-
restem vele.

– Most már sztárként térsz vissza Újpestre, ahol 
a Városnapokon Petruchio szerepét alakítod a Mak-
rancos Kata című előadásban.

– Ez Shakespeare klasszikusának egy új, zenés fel-
dolgozása. Műfaját tekintve musical-komédia, szó-
val egy könnyed, vidám, nyári estét tudok garantál-
ni az újpesti nézőknek.  JUHÁSZ MÁTYÁS

Augusztus 28-án 19 óra 30-kor: Szabadtéri 
Színház a Szent István téren. A RaM Colosseum 
és az Újpest Színház produkciója a Makran-
cos Kata musical. A sztárfellépők: Détár Enikő, 
Fonyó Barbara, Dózsa László és Egyházi Géza.

Szabadtéri Színház: 
Makrancos Kata

Babaszínház
Kabóca Bábszínház a Városnapokon, augusz-
tus 29-én, szombaton 10 és 11 órától: Állatok 
farsangja. A Kabóca Bábszínház babaszínhá-
zi előadása. 

A programon előzetes, ingyenes regisztrá-
ciót követően lehet részt venni. Jegyek korlá-
tozott számban kaphatók augusztus 25-től! 
Személyes átvétel az Újpest Márkaboltban 
(IV., István út 17-19.), Káposztásmegyeren, a 
Közösségi Házban (IV., Lóverseny tér 6.) illet-
ve a Megyeri klubban (IV., Megyeri út 207/D.).  

Ingyenes szem- 
és látásvizsgálat  
Az ép látásért világszerte el-
kötelezetten küzdő Újpest-
Árpád Lions Club az Újpesti 
Városnapok programjaként 
augusztus 30-án, szombaton 
10 órától 17 óráig, augusz-
tus 31-én, vasárnap 10 órától 
15 óráig ingyenes, komplett 
szem- és látásvizsgálattal vár 
mindenkit az Újpesti Kultu-
rális Központ – Ifjúsági Ház 
színháztermében (1042 Bp., 
István út 17–19.).

Újra szól a nóta
Ismét nem maradnak prog-
ram nélkül a magyar nóta 
szerelmesei az Újpesti Vá-
rosnapokon. Szól a nóta az 
Újpest cigányzenekarral és 
László Mária zenés barátaival 
augusztus 29-én, 15 órától a 
Szent István téren.

Már negyedik alkalommal 
csendül fel a nóta a városnapo-
kon a műfaj kedvelőinek legna-
gyobb örömére. A klasszikus ma-
gyar nótát idén hungarikummá 
nyilvánították, és a műfaj nép-
szerűsége töretlen Újpesten is.

– Már szép hagyomány, hogy 
jelen vagyunk a Városnapokon. 
Szokás szerint az Újpest cigány-
zenekar muzsikál a műsorban. Az 
idén hatesztendős Újpesti Ma-
gyardal és Zenebarát Társaskört 

két tehetséges énekes, Mille Ve-
ronika és Bata Kálmán képvise-
li majd. Természetesen sztárven-
dégeink is lesznek, fellép Bányai 
Márton, a Nóta TV által meghir-
detett Nótasztár verseny győztese, 
és Erdős Melinda Bartók–Pásztory-
díjas énekművész is – invitálja az 
újpestieket László Mária, a társas-
kör Újpestért díjas vezetője, a vá-
rosnapi program szervezője. J. M.

Újpest Városnapok – augusztus 28–31.
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Eurovill-Profi Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

EURÓPAI UNIÓS 

TÁMOGATÁS A HATÉKONYABB

KOMMUNIKÁCIÓ ÉRDEKÉBEN

Az Eurovill-Profi Kft. komplex képzési program keretében 

(TÁMOP-2.1.3.A-12/2-2012-0547) 2.600.571 Ft támogatást 

nyert munkahelyi képzések segítésére 2013 májusa és 

2014 júniusa között. Az Európai Szociális Alap társfinanszí-

rozásával megvalósuló, 2.600.571 forint összköltségvetésű 

fejlesztési projektet 100%-ban támogatta az Európai Unió.

A képzési program keretében a társaság munkatársainak 
idegennyelv-tudása került fejlesztésre, mely a társaságnak 
az Unióban betöltött kereskedelmi szerepét tudja erősíteni. 
A támogatás révén lehetőség nyílt a munkatársak kiscsopor-
tos, személyre fókuszáló képzésére, ami nagymértékben 
segítette elő a minőségi képzést, egyúttal a támogatások 
hatékony felhasználását.

A társaságról a www.eurovill.com oldalon találnak bővebb 
információkat.

A plébániatemplom vendége a Szent Efrém Férfi kar

Templombúcsúkoncert az újpesti 
Egek Királynéja-templomban
Az Egek Királynéja-templom augusztusi ünnepének, templombúcsújának 
várva várt vendégeiként a Szent Efrém Férfi kar érkezik Újpestre. A Szent Ist-
ván téri főplébánia-templomban tartandó koncert időpontja: augusztus 23-a, 
19 óra. A Szent Efrém Férfi kar művészeti vezetője: Bubnó Tamás.

Műsoron: Bizánci himnuszok, Csajkovszkij, Rachmaninov, Stravinsky, Liszt 
és Kodály művei. A belépés díjtalan.

(Felvételünket Nagy Mihály készítette a Clarisseumban nemrégiben megtar-
tott fellépés alkalmából.) 

Augusztus 5-én, a kommunizmus új-
pesti áldozatainak emléknapján, az 
’56-os emlékkőnél tartotta megemlé-
kezését Újpest Önkormányzata. Beszé-
det Ozsváth Kálmán képviselő mon-
dott, aki Németh Edit Évával helyezte 
el a város koszorúját az emlékhelyen.   

Az ’56-os emlékkőnél önkormány-
zati képviselők, közéleti személyiségek, 
jelenlétében megtartott megemléke-
zésen Ozsváth Kálmán önkormány-

zati képviselő, Mindszenty József  bí-
borost idézve, majd a kommunizmus 
eszméjét kifejtve utalt arra is, hogy 
ma, amikor vannak, akik nosztalgiá-
val gondolnak vissza az elmúlt rend-
szerre, vajon az eszme újpesti áldoza-
tai, vagy a Gulagra hurcoltak, a Hor-
tobágyra kitelepítettek, az Andrássy 
út 60.-ban megkínzottak és a recs-
ki kényszermunkatáborban rabosko-
dók is így emlékeznének-e rá?   

A képviselő beszédében a boldoggá 
avatott Sándor István szalézi szerzetest 
állította példáként, aki tudatosan adta 
életét egy rendszereken felüli nemes 
célért, az ifjúság neveléséért és tanítá-
sáért. A beszéd után Németh Edit Éva 
és Ozsváth Kálmán önkormányzati 
képviselők (képünkön) az önkormány-
zat nevében koszorúztak, és számos je-
lenlévő helyezte el a kegyelet virágait. 
(Bővebben: ujpest.hu.) M. Orbán A.

Gyászistentiszteletet tar-
tottak július 20-án 18 a 
holokauszt hatszázezer ma-
gyarországi áldozatára em-
lékezve az újpesti zsinagó-
gában. Szerdócz Ervin rabbi 
köszöntötte az egybegyűl-
teket, köztük Wintermantel 
Zsoltot, Újpest polgármes-
terét, valamint Rádi Attila 
alpolgármestert. 

Júliusban volt hetven éve, hogy meg-
kezdődött az újpesti zsidók elhurcolá-
sa, amelyre nemrégiben Újpest Önkor-
mányzata fáklyás meneteléssel és ko-
szorúzással emlékezett. A zsinagógá-
ban megtartott mártír-istentisztelet a 
hat emlékgyertya meggyújtásával kez-
dődött, majd misével tisztelegtek Új-
pest és környékének mártírjai előtt. 

– Emlékezzünk azokra, akiktől 
mindent elvettek! – mondta emlék-

beszédében Szerdócz Ervin rabbi, 
majd imát mondott Tóth Emil főkán-
tor, s hallhattuk a Dohány utcai zsina-
góga kórusát. 

A szertartás Cserhát Gézáné és Var-
sányi Imre túlélők megemlékezéseivel 
ért véget az emlékműnél, ahol a jelen-
lévők egy-egy követ helyeztek el, így 
kifejezve soha nem múló gyászukat, 
bánatukat.  

 D. V.

Mártír-istentisztelet a zsinagógában

Emléknap a kommunizmus újpesti áldozataiért



A sport szerelmesei most sem csa-
lódtak: a labdarúgó- és vízipóló-mér-
kőzések góljai az óriáskivetítőn még 
látványosabbak voltak, a fi nom ha-
rapnivalók és a hideg italok a jó han-
gulatot segítették. A Bajnok Terasz 
az újpestiek kedvenc találkozó helyé-
vé vált. A sport nyújtotta élmények 
szintén házhoz jöttek, az önkormány-
zat pingpongasztalokkal, óriássakkal, 
malommal, kosárpalánkkal biztatta 
mozgásra a Szent István téren a leg-
sportosabb város lakóit, korosztály-
tól függetlenül. Szombatonként a te-
matikus napok biztonságról, az Új-
pest Kártya-programról, az egészség-
ről, majd zárásként az Újpesti Kul-
turális Központ új évadának kínála-
táról szóltak. A világversenyek végé-
vel a Bajnok Terasz is elbúcsúzott, de 
újabb élmények várnak ránk a Szent 
István téren. A közösségi játékok, az 
óriáshomokozó augusztus 19-ig csá-
bítanak, majd rövid szünet után az 
Újpesti Városnapok programjai vár-
ják az újpestieket. B. K.

Az UTE olimpiai bajnoka, Kozák Danuta 
a moszkvai kajak-kenu világbajnokság 
egyik legeredményesebb magyar ver-
senyzőjeként tért haza a viadalról. Két 
aranyéremmel járult hozzá a magyar vá-
logatott fantasztikus sikeréhez. 

Bemelegítésként a női kajak négyesben, majd kedvenc 
számában a K–1 500 méteren diadalmaskodott. Két-
százon is Danuta képviselte színeinket a 
döntőben, de ezúttal a sprintszámban 
nem hozott számára érmet a kirándulás.

– A kajak négyes papírforma-győ-
zelem volt – nyilatkozta a bajnoknő. 
– Hallottam viszont, hogy az egyesben 
túlzottan is megszorongatott az új-zélan-
di Lisa Carrington. Nos, azt gondolom, ha 
egy világbajnokságon fél hajóhosszal nyer 
az ember, akkor nem kell magyarázkod-
nia. Carrington nagyon veszélyes ellenfél, 
de egy pillanatra sem éreztem úgy, hogy 
bárki is veszélyeztetné a győzelmemet. 
Rengeteget dolgoztam a világbajnokság előtt, és tud-
tam, hogy az elvégzett munka aranyat ér majd.

– Kétszáz méteren viszont a rajtnál mintha be-
ragadt volna. Mi volt a probléma?

– Az igazság az, hogy a startnál egy picit el-
méláztam. Én kirándulni mentem arra a távra, és 

Carrington van annyira tehetséges és jó versenyző, 
hogy aztán már nem engedett senkit beleszólni a győ-
zelmébe. Okulnom kell a történtekből, mert a pályám 
nem volt rossz, de a rajtom nagyon megkésett. 

– Félúton vagy a riói olimpia felé. Gondolsz már rá?
– Sok sikert értem el az elmúlt két év során, és re-

mélem, hogy a Rióig hátralévő versenyeken sokat tudok 
menni az ötszáz méteres távon. Viszont oda kell fi gyelni 

az ellenfelekre is, mert a riválisok is egyre 
többen vannak, és erősebbek is. De nem 
izgulok különösebben, hiszen az edzőm, 
aki nem titok, egyben a párom is, már a 
verseny után közölte velem, hogy újíta-

ni kell. Én arra kértem, hogy legalább 
két nap pihenőt engedélyezzen 

– mondta nevetve.
– Csak két napot?
– Holnap, azaz pénteken 

Portugáliában egy kajakgá-
lára vagyok hivatalos, aztán 
másnap már Szolnokon, az 
országos bajnokságon aka-
rom megvédeni a címei-
met. De azt már tudom az 
edzőmtől, hogy a jövő hét-
től egy hónap pihenőt ka-

pok. Rám is fér, hosszú 
volt ez a nyár.
 (mol.hu/g)

Örülnek az 
ezüstnek is
Az újpesti olimpiai bajnok ka-
jakos új párjával ezüstéremmel 
gazdagodott a moszkvai világ-
bajnokságon. Dombi Rudolf és 
Boros Gergely jó eséllyel várhat-
ta a K-2500 méteres döntőjét, és 
498-499 méternél még vezetett 
is, ám szlovák ellenfeleik végül 
16 ezredmásodperccel megelőz-
ték őket. 

A londoni olimpián a dobogó 
legfelső fokára állhatott a Kökény–
Dombi-páros. Minden szépnek 
tűnt, bár már a győzelmük után is 
hallani lehetett arról, hogy Rióban 
már nem lapátolnak együtt. Még-
is, hónapokkal ezelőtt kisebb vihart 
kavart a bejelentés, miszerint szét-
válnak. Rudi és Roland másik part-
nerrel képzeli el a folytatást. Dom-
bi és edzője, Szilárdi Katalin rövid 

keresgélés után döntött, Boros Ge-
rely ül Rudival egy hajóba. A kö-
zös munka hamar meghozta a gyü-
mölcsét, hiszen az orosz főváros-
ban csak centimétereken múlott, 
hogy nem az aranyérem került a 
nyakukba. A sokat tapasztalt új-
pesti olimpiai bajnok így nyilatko-
zott a fi nálé után: – Sajnos a kétszá-
zas váltóverseny miatt bekerült egy 
pluszbójasor a pályára, és ez alapo-
san megtévesztett engem – mond-

ta Dombi. – Ilyen még soha nem 
történt velem, elnéztem a befu-
tót. Nincs mit szépíteni a dolgon, a 
kelleténél korábban tettem le a la-
pátot. Ha még egyet húzok, akkor 
most aranyérmünk lenne. Bosszant 
a dolog, de a bosszúság ellenére 
is nagyon örülünk ennek az ered-
ménynek. Gondolom, nem csak mi 
érezzük úgy, hogy vannak esélyeink 
a jövőt illetően – mondta Dombi 
Rudolf.  (gergely)

Viszlát, 
Bajnok 
Terasz!
Hat héten át, a brazíli-
ai labdarúgó-világbaj-
nokság és a Budapesten 
zajló vízilabda-Európa-
bajnokság idején várta a 
Szent István téren a Baj-
nok Terasz az újpestieket.
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Danuta két aranyat lapátolt össze 
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� 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

Jóslás
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jöven-
döl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, mun-
ka-, üzlet- és sikermágia. Rendezvényekre meghívást 
elfogadok. Tel.: 06-70 214-9230

Gondozás
� Biztonságban, szeretetben, egymásra utalva keresek 
olyan személyt, aki örömmel lenne lakótársam, és fizi-
kai segítséget nyújtana. Kertes házban lakom, rende-
zett körülmények között, GÖD-NEVELEK településen. 
74 éves néni vagyok, tel.: 06-27 330-858

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

Állást kínál
� A Budapesti Ingatlanközvetítő Kft. munkatársa-
kat keres! Érdeklődni: 06-70 383-5004, önéletrajzát 
az IBP@IBP.hu e-mailre várjuk!

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

Bridzs
� Játékos kedvű környékbeliek! A bridzsnek, a kár-
tyajátékok királyának szeretnénk otthont teremte-
ni a kerületben. Aki szeretné megtanulni, vagy is-
meri, és versenykörülmények között játszaná, je-
lentkezzen! bridzs2014@gmail.com

Szolgáltatás
� Ázik a tetője? Hívjon bizalommal! Tetőfedés, 
bádogosmunka, lapostető-szigetelés, kisebb ács-
munkát is elvállalunk garanciával. Tel.: 06-70 578-
1468

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, 
előre egyeztetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

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

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

� Villanyszerelési munkákat vállalok. Biztosítéktáblák, 
kapcsolók, konnektorok, csillárok és tűzhelyek beköté-
se. 25 éve Újpesten. Tel.: 06-20 959-7581

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. 
Fóti út 45., tel.: 370-4932

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

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

� Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált gép-
kocsik 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
� Balatonakarattyán 616 m2-es telken 42 m2-es, 2 
szoba + nappali, konvektoros fűtésű faház teljes be-
rendezéssel eladó. Gáz, víz, villany van. A ház alatt 
pince, az udvaron előtetős gépkocsi beálló és szerszá-
mos van. Érdeklődni: 06-70 216-2586

� 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%-ig). Érdeklődni lehet: 06-30 265-6522 (17–20 
óra között).

� Eladom vagy elcserélem Budapesttől 5 km-re két-
szintes házamat IV. kerületi panellakásra. Másfél szo-
bás, nagy erkélyes vagy kétszobás erkélyesre, eme-
leti panellakásra. Központban, sürgősen, megegye-
zünk, 2–8 emeletig kérem. Hívjon, egész nap lehet, 
tel.: 06-20 390-4057

� Nagyorosziban eladó csodás fekvésű, 800 négy-
szögöl gyümölcsös, kétszobás kis téglaházzal. Villany, 
fűtés van, zuhanyzó, WC, vezetékes víz kint. Ott la-
kás esetén új építhető, jelenlegi bővíthető, telek meg-
osztható, gyermekeseknek kitűnő. Gépek, berendezé-
sek maradnak. I.á.: 2,8 M Ft, tel.: 06-30 609-9681 vagy 
369-3336; e-mail: erimari49@gmail.com

� Martonvásáron Szent Orbán-hegyen csendes, nyu-
godt környezetben jó levegőjű, 1100 m2-es telek el-
adó. Tordasra néző körpanorámás, vasúttól 15 perc 
séta. Budapesttől jó közlekedéssel, két halastó 100 
m-re. Fúrt kút a telken, villany a telek előtt, jó szom-
szédok. I.á.: 1,2 M Ft; tel.: 06-30 325-7433

� 400 négyszögöles, gondozott zártkert Bp.-től 8 
km-re Fóton családi okok miatt nagyon kedvező áron 
eladó. Tavasztól őszig akár lakható. Szerény kis faház-
zal, víz, villany van. Csak komoly emberek hívását vá-
rom. Tel.: 06-20 423-9254

� Újpesten, Pozsonyi úti lakótelepen, földszinten, 
1+2 félszobás, 55 m2-es, felújításra szoruló lakás el-
adó. I.á.: 7,5 M Ft, irodák mellőzését kérem. Tel.: 389-
0163 

� Újpesten, csendes környéken, téglaépítésű, föld-
szintes, négylakásos társasházban 59 m2-es, kétszo-
bás, világos, gázkonvektoros öröklakás eladó. Hatal-
mas kert, garázs, pince. Azonnal költözhető. Ár: 12 M 
Ft, elérhetőség: 06-20 326-2381 

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

� 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

Ingatlant keres
� A Budapesti Ingatlanközvetítő Kft. eladó és ki-
adó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyisége-
ket, irodákat keres! Tel: 351-9578, 06-70 383-5004

Állást keres
� Szeptembertől hétfőtől péntekig 4 órás délelőt-
ti munkát keres agilis, egészséges, fiatalos nyugdíjas 
nő. Bevásárlás, posta, orvoshoz, séta, gyerekkísérés 
is érdekel. IV. ker.-ben minden megoldás érdekel, fi-
zetésben megegyezünk. Tel.: 06-70 260-0863; e-mail: 
petyeva@citromail.hu

Oktatás
� Matematika-, fizika-, kémiapótvizsgára felkészí-
tést vállalok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 
554-1395

Régiség
� Almási Katalin vásárol magas áron (első vevőként) 
készpénzért bútorokat, festményeket, kitüntetést, 
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, ezüstöt, ék-
szert, mindenféle régi tárgyat. Teljes hagyatékot díjta-
lan kiszállással, hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

Friss hírek, tudnivalók:

 ujpest.hu!
www.elmu.hu

www.emasz.hu

VÁLTSON 
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

1160 Ft/kg sertésoldalas

990 Ft/kg sertéscsülök

1199 Ft/kg sertéscomb

1200 Ft/kg sertéstarja

119 Ft/kg-tól burgonya

179 Ft/kg-tól vöröshagyma

580 Ft/kg-tól fokhagyma

199 Ft/kg-tól padlizsán

129 Ft/cs.-tól sárgarépa
 (x)

TISZTELT ÚJPESTI POLGÁROK!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményhez kapcsolódó természetbeni támogatást – amely 2014 augusztu-
sában gyermekenként egyszeri 5800 Ft, Erzsébet-utalvány formájában – a 
Magyar Posta Zrt. kézbesíti a jogosultak részére 2014. augusztus 31-ig.

A Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési értesítőt 
hagy a címen, amelyen tájékoztat az átvétel módjáról, idejéről. A jogosult-
nak a kézbesítés megkísérlését követő 5. munkanapig van módja a posta-
helyen a küldeményt átvenni. Az át nem vett küldeményeket az önkor-
mányzat részére visszaküldik, amiről bővebb információt a Szociális Osz-
tály (1042 Budapest, Király u. 12–14.) munkatársai adnak.
Budapest, 2014. augusztus 8. 
 Nagy István alpolgármester

Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

A Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda 
határozatlan időre 2 fő óvodapedagó-
gus állást hirdet, azonnali belépéssel. 
Jelentkezéseket a ligetovoda1041@
gmail.com e-mail címre Szücs Judit 

intézményvezető nevére várjuk!
Szücs Judit intézményvezető 
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Készült az Újpesti  
Önkormányzat megbízásából

A BÜSZKESÉG  

ÖSSZEKÖT MINKET

Megújult az SZTK!

ÚJPEST
AHOL SZERETÜNK ÉLNI

Díszítsük együtt Újpestet!
Újpest Önkormányzata ebben az évben is ingye-
nesen osztja ki azokat az augusztus 18-ig igényel-
hető növényeket és kertgondozáshoz szükséges 
anyagokat, amellyel az újpestiek barátságossá te-
hetik lakóhelyük közterületeit. Felvilágosítás kér-
hető Földházi Júlia zöldterületi ügyintézőnél. Tel.: 
231-3101/ 144. Bővebben: Újpesti Napló június 
26-i lapszám, és www.ujpest.hu.
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