INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!
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„Ez úgy fest, ez nagyon Újpest”
Négy napon át több ezren vettek részt az önkormányzat Találkozzunk többször! programsorozatának legutóbbi állomásán, az Újpest Városnapokon. Az ünnep alkalmából átadták az Újpest Díszpolgára kitüntető
elismeréseket, az Újpestért díjat, valamint az önkormányzat elismerő oklevelét az arra érdemeseknek. Képünkön a színpadon együtt énekelik kicsik és nagyok Újpest dalát.
Összefoglalónk: 2., 8–9. oldal

ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL
Megújult az Izzó-lakótelepen az Erdősor utcai gyermekrendelő, az orvosok és a védőnők ismét itt fogadják a betegeket. Mindenki örül
a változásnak, hiszen egy otthonosabb környezetben a gyermekek is
nagyobb bizalommal vannak a gyógyítók iránt.
3. oldal

MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV
A tanévet megannyi diák felújított
iskolában kezdhette. A tanévnyitókon az önkormányzat és az UTE
közös ajándékcsomaggal köszöntötte az elsősöket. Megújult Újpesten a menza is, egészséges ételekből, speciális étrendből választhatnak a családok.
4-5. oldal

A KÖZBIZTONSÁGÉRT
A közbiztonság fenntartása nem
önkormányzati hatáskör, az Újpesti
Párbeszéd kérdőíveinek feldolgozásából mégis az derül ki, hogy az itt
élők erre fordítanák a város többletforrásait. Az önkormányzat támogatója és együttműködő partnere a rendőrségnek.
6. oldal

A BAJNOKRÓL ELNEVEZVE
„A mi iskolánk bajnoka” programban az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola tornaterme több mint
700 ezer forintból szépülhetett
meg, és ezután a kajakozó olimpiai
bajnok, Dombi Rudolf nevét viseli.
Az ünnepélyes névadásra az új tanév első napján került sor. 13. oldal
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Elismerések

Az első sorban balról jobbra: Czermann Tamás, Kőrösné dr. Mikis Márta, Wintermantel Zsolt, Meláth Andrea és Szabó Bence.
A második sorban: Báncs Ferenc, Noskó Ernő, Bodánszky Péter, Saly Péter, Smohay Ferenc és felesége, valamint dr. Terdik Tamás

Újpest Városnapok

Az önkormányzat
elismerései
A Városnapok nyitónapján került
sor az év legrangosabb eseményére,
az Újpest Díszpolgára kitüntető elismerések, az Újpestért díjak és az elismerő oklevelek átadására a Városháza zsúfolásig megtelt dísztermében.

A

z ünnepség az Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium negyedikeseinek rövid
dalcsokrával kezdődött, majd Wintermantel
Zsolt lépett a mikrofon elé, hogy a várost és a benne élt vagy élő tehetségeket méltassa.
Úgy fogalmazott, azért gyűltünk össze, hogy az
újpesti közösség háláját és nagyrabecsülését fejezze
ki azoknak, akik sokat tettek és tesznek a városért.
– Minden közösségnek szüksége van olyanokra, akikre büszke lehet, akikre felnézhet, akik irányt
mutatnak. Egy életerős városnak lelke van, ami nem
más, mint a helyi közösség szelleme – fogalmazott.
Kiemelte: Újpest nemcsak a régmúltban, hanem
az elmúlt pár évben is jeleskedett. Egyben a jelenlévők ﬁgyelmébe ajánlotta az önkormányzat által kiadott, a Városnapokra megjelenő Újpest régen és
ma című könyvet. Ebben Újpest jellegzetességeiről
és a közelmúltban elért sikereiről – például Tarzan
Park, Újpest mint a legsportosabb város, valamint
az UTE olimpiai éremszerzései – olvashatnak az érdeklődők. Az Újpesti olimpikonok című kötet kö-

zel ötszáz újpesti élsportoló pályafutását mutatja
be. További sikereket is megemlített a polgármester: Újpesten működik Magyarország első állatvédelmi járőrszolgálata, miénk a legszebb víztorony,
de sikerként értékelte a közösségi programokat is.
Szerinte Újpest a legjobbak városa, és azt szeretné,
hogy a legjobb legyen mindenben. A kitüntetettek
pedig a legjobbak a legjobbak között – zárta gondolatait.
A kitüntetettek az elismeréseket Wintermantel
Zsolttól vették át.
Az önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében 2014-ben Újpest Díszpolgára címben
részesült Meláth Andrea operaénekes-művész, a Zeneakadémia tanszékvezető egyetemi docense.
1998-ban Sziklay Erika növendékeként szerezte
meg énekművész-diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, ebben az évben Fischer Annieösztöndíjas volt. A hazai koncertek mellett külföldön is gyakran vendégszerepel. Repertoárja sokrétű.
Számos opera, oratórium és kantáta szólistájaként
lépett már színpadra. Bartók A kékszakállú herceg
vára című operájának női főszerepét Budapest mellett a világ számos országában énekelte.
Meláth Andrea szülővárosáról sem feledkezik
meg, hiszen rendszeresen fellép Újpesten, civilszervezetek meghívásának mindig örömmel és önzetlenül tesz eleget.
Újpest Díszpolgára elismerést vett át Szabó Bence
kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, aki 1974-ben kezdett el vívni az Újpesti Dózsában, 1982-ben pedig már hetedik lett a junior-világbajnokságon. Visszavonulása után az Újpesti Torna Egylet ügyvezető elnökévé választották, majd 1998 és 2001 között a klub elnöke volt. 1998-ig betöltötte az Újpest FC ügyveze-

tői posztját. 2001 decemberétől a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányaként dolgozott.
Újpestért díjat kapott Andrejszki Judit régizeneés orgona-előadóművész, aki a magyar régizenei
élet emblematikus alakja. (Az elismerést egy később időpontban veszi át). Újpestért díjban részesült Kőrösné dr. Mikis Márta tudományos kutató,
aki egyben az Újpesti Városvédő Egyesület és az Újpesti Közművelődési Kör alapító tagja is. Újpestért
díjas lett Noskó Ernő labdarúgó, aki az Újpesti Dózsában 246 bajnoki mérkőzésen szerepelt. 1974 és
1978 között a másodosztályú Budafoki MTE színeiben játszott, majd négy évet töltött el a Chinoin
csapatában, és itt fejezte be aktív labdarúgó-pályafutását.
Újpest Önkormányzatának elismerő oklevelét
kapta Bodánszky Péter látszerészmester. Szintén elismerő oklevéllel tüntették ki a Budapesti Rendőrfőkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányságát. Az
elismerést dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest rendőrkapitánya vette át.
Oklevelet kapott Czermann Tamás autóvillamossági szerelő mester, valamint a Káposztási
Családok Egyesülete – utóbbiak képviseletében
Smohay Ferenc elnök és felesége vette át az oklevelet. Elismerésben részesült még Saly Péter faipari technikus, az Újpest-Árpád Lions Club elnöke, valamint az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok eladóinak
közössége. Az eladók közösségének nevében Báncs
Ferenc, az eladói közösség képviselője vette át az
elismerést.
Ugyancsak a díszpolgári ünnepségen méltatták
Újpest – 2014-es – Borát, amelyet Posta Péter és Posta Gergely, azaz maguk a termelők mutattak be.
Az ünnepség fogadással zárult.
M. ORBÁN ANDRÁS

ÚJPESTI NAPLÓ
Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 䊉 Ügyvezető igazgató: Galbavi Monika 䊉 Főszerkesztő: Tallér Edina 䊉 Szerkesztő: Bangha Katalin 䊉 Munkatársak: Domján Vivien, Gergely Gábor, Juhász Mátyás,
M. Orbán András, Prófusz József 䊉 Fotó: Magyar Attila, Svajer Barbara, Várai Mihály 䊉 Irodavezető: Csekőné Czeglédi Csilla 䊉 Szerkesztőség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 1043 Bp.,
Tavasz utca 4., I. em. Titkárság: 785-0366. Újpesti Napló: 785-0566. ÚKTV: 784-3955, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu 䊉 Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 䊉 Nyomdai előállítás: e-Print Magyarország
Nyomdaipari Zrt. 䊉 Terjeszti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu 䊉 Print ISSN: 2061-7283 䊉 Online ISSN: 2061-7291 䊉 Meg jelenik minden héten 43 500 példányban. 䊉 Vállalkozói és méretes
hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu 䊉 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát! 䊉 A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. 䊉 Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu 䊉 Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Köztér

r e2r1 .4 .
Ú J P E S T I N A P L Ó – V I I .I . ÉÉVVFFOOLLYYAAMM, , 4311. . SSZZÁÁMM, , 22001134. . nsoz ve epm
t ebme b

3

Hajrá
Újpest!

Erdősor utcai gyermekrendelő

Rá sem lehet
ismerni

Városfejlesztési program

Az SZTK rekonstrukciója után a helyi
egészségügyi megújulás következő
lépéseként az önkormányzat a gyermek- és a felnőtt-háziorvosi rendelők
felújítását végzi.

A

kényszerű „száműzetésnek” – amikor az Erdősor utcai gyermekháziorvosok a Király
utcai rendelőben, a védőnők pedig a Görgey úti egykori ügyeleti épületben kaptak átmenetileg helyet – már vége. Megújult az Izzó-lakótelepen
található gyermekrendelő, az orvosok és a védőnők
ismét itt fogadják a betegeket.
– Nagyon örülünk, hogy még az őszi roham előtt
sor került a felújításra, rá sem lehet ismerni a mi
kis rendelőnkre. Lélektani jelentősége is van, hiszen
egy otthonosabb környezetben a gyermekek is nagyobb bizalommal fordulnak felénk – mondja mo-

Dr. Török Zsuzsanna és dr. Dabous Fayez önkormányzati
képviselő körbejárta a felújított rendelőt

solyogva dr. Török Zsuzsanna gyermekháziorvos,
aki kollégáival már újra az Erdősor utcában várja kis
betegeit.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az épületben mindent újra cseréltek. Egyetlen örök, még mindig tökéletesen működő darab, a bojler segít felidézni a
felújítás előtti állapotot.
– Felsorolni is nehéz, hogy rövid idő leforgása
alatt mi minden történt. Teljes körű víz- és áramvezeték-csere, új homlokzat és szigetelés, fes-

A megújulás
nyara
a Lorántffy
utcában
Következő állomásához érkezett az úttest- és járdafelújítás-sorozat. Most az ÚjpestVároskapuhoz közel eső
Lorántffy Zsuzsanna utca járdáira kerül új burkolat.
Újpest Önkormányzata, az emberek kérését szem előtt tartva, előzetes
állapotfelmérést
követő-

tés, járólapozás, a mosdók teljes cseréje, a rendelő klimatizálása is megtörtént. Számos kisebb munkálat mellett gyakorlatilag az utolsó kilincsig mindent kicseréltek – mondja dr. Dabous Fayez, a terület önkormányzati képviselője, aki gyermekorvos lévén különösen szívén viseli a rendelők sorsát.
A képviselő kiemelte, hogy a munkálatok során
a nyílászárókat, a radiátorokat és a kazánt is kicserélték, így garantáltan kisebb lesz az épület rezsije.
D.V.

Németh Edit Éva képviselő
az építésvezetővel beszélget
a munkálatokról

en, idén tavasszal indította el azt a
felújítássorozatot, amelyben most a
Lorántffy Zsuzsanna utca került sorra.
– Nagyon fontos volt már a burkolatjavítás, hiszen amikor esett az eső,
sajnos sok helyen bokáig ért a víz. A
metró közelsége miatt nagy az utca
gyalogos- és autósforgalma is, így
még az ősz beállta előtt szükség volt a
felújításra – mondja Németh Edit Éva,

Veszélyes hulladékok
összegyűjtése
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság ﬁgyelmét, hogy Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának
szervezésében 2014. szeptember 13-án szombaton 8 és 12 óra között lehetőség nyílik a háztartásoknál keletkező veszélyes hulladékok leadására!

a terület önkormányzati képviselője.
Az utcában sétálva az ott dolgozó
építésvezető elmondta, hogy az utcaképhez igazodva dől el, milyen burkolat kerül egy-egy járdára.
– Itt új burkolatalapot és járdaszegélyt csinálunk, felújítjuk a
kocsibeállókat, majd végül aszfaltborítás kerül a járdára, mert az utca többi része is aszfaltos – mondja.
D.V.

A begyűjtés az alábbi helyszíneken zajlik:
Bp. IV. kerület, Külső-Szilágyi út 46. Spar áruház
melletti közterületi parkoló (szelektív sziget mellett)
䊉 Bp. IV. kerület, Árpád út 149-151. sz. ingatlan
melletti közterületi parkoló (szelektív sziget mellett, uszodával szemben)
䊉 Bp. IV. kerület, Irányi D. utca 1. ingatlan („kispiac”) területén (Megyeri út – Irányi Dániel u. sarok)
䊉

A Lorántffy utcában a megújulás
nyara volt az idei. A 15-ös számú,
rossz állapotban lévő ház lakóközössége például összefogott, és az
önkormányzat támogatásával teljesen felújították az épületet.
– Az újpestiekre jellemző öszszefogás most is megmutatkozott, és mint mindig, a lakók
együttműködése és az önkormányzat támogatása gyors eredményhez vezetett – mondja Németh Edit Éva, aki a lakók kérésére kutyapiszokgyűjtőt is kihelyeztetett a Lorántffy utcába.
– A felújítások egész ősszel
folytatódnak. Ha minden jól
megy, jövő tavaszra több újpesti járda felülete is kisimul – fűzi
hozzá Rádi Attila városüzemeltetésért felelős alpolgármester.

䊉 Bp. IV. kerület, Berda J. utca 30-as és 36-os
tömb közötti parkoló (szelektív sziget mellett)
Az átvétel – többek között – a következő veszélyes hulladékokra vonatkozik: növényvédőszer maradék, gyógyszer hulladék, festékpatron, fáradt olaj,
hajtógázas palack, akkumulátor, halogénmentes oldószer, háztartási savak és lúgok fénycsövek, étolaj, festékek, elektronikus eszközök. Részletes lista: ujpest.hu
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Iskolakezdés

Esős tanévnyitó
A „váratlan vendég”, az eső miatt sikerült a szokásosnál
rövidebbre vasárnap délelőtt az idei központi tanévnyitó. Az ünnepséget a Megyeri Úti Általános Iskola rendezte meg a Szent István téren. A közönség a zord idő ellenére kitartóan végignézte a műsort.
Hamzáné Szita Ilona igazgatónő az iskolások műsora után megnyitotta a
tanévet – nem csak a megyerisek számára. Ezt követően az iskola századik, jubileumi tanévére és az első világháború kitörésének centenáriumára emlékezve száz léggömböt engedtek el a téren.

Az önkormányzat és az UTE idén
is közös ajándékcsomaggal kedveskedett az elsősöknek. Ezeket Őze István,
az UTE klubigazgatója, dr. Hollósi Antal, a Károlyi-kórház orvos igazgatója,
az iskola egykori diákja, valamint dr.
Szabó Béla önkormányzati képviselő
Wintermantel Zsolt társaságában sze-

A száz léggömb két centenáriumra emlékeztetett

rette volna átadni, de az időjárás miatt
erre a téren most nem kerülhetett sor.
Az idén százéves, megújult Megyeri
Úti Általános Iskolában körülbelül

négyszázötvenen kezdték meg a tanévet szeptember 1-jén, köztük hatvanhat elsős.
MOA

Fotó: M. Orbán András

Tanévnyitó a megújult Karinthyban
Több mint hatszáz diák kezdte meg a tanévet a felújított Újpesti Babits Mihály Gimnázium Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolájában. Az elsősök az önkormányzat és az UTE ajándékát vehették át a polgármestertől.

Fotó: M. Orbán András

Örömmel fogadják és
kíváncsian nézegetik
az első osztályosok a
nekik szánt ajándékcsomagot a megújult
és immár a 31-ik tanévet kezdő Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskolában. Az önkormányzat és az UTE
közös meglepetését
Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselő
adta át nekik.

Még a szülők is takarítottak

Nagytakarítás az iskolákban
Otthonról tudjuk, mennyi munkával, rumlival, aprólékos takarítással jár egy-egy festés, lakásfelújítás.
Intézményi méretekben pláne, nagyobbak a méretek, és megsokszorozódik a tennivaló. A nyári iskolai
felújítások után több helyütt alpinistatechnológiával történt a nagytakarítás, és előkerültek a leghoszszabb létrák is. Miként a szünidőt megelőző összepakolásnál, úgy a vissza- és kipakolásnál is sok helyütt
szülők segítettek, s akadt arra is példa, hogy a tanárok, gyermekek és anyukák, apukák együtt takarítottak, helyezték vissza az osztálytermekbe a tisztára mosott függönyöket, majd a családok visszaköltöztették a nyáron otthon gondozott virágokat.
A kalákában végzett munkának csak részben hozadéka a tisztaság. Nem elhanyagolandó szempont a jó
érzés, a közösségben eltöltött idő és a munka közben szövődő barátság, egymás megismerése sem.

Az
önkormányzat és az UTE közös
ajándékát adta át
Wintermantel Zsolt
az első osztályosoknak az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és
Gimnáziumban az
ünnepélyes tanévnyitón. A diákok alig ismertek rá a felújított
iskolájukra,
olyan
szép lett a nyáron.

Iskolakezdés
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Nagykanállal,
egészségeset
Az orvosok és az egészségügyben dolgozók melegen ajánlják, az Európai Unión belüli szankciók kritériumként felsorakoztatják a sószegény és
csökkentett cukortartalmú étrendet, a törvényhozók pedig jogalkotással mennek elébe.
„Legyen elég és ﬁnom”– mondja a negyedikes
Marci, és mosolyogva helyeselnek barátai, köztük a
karatézó Dani, a menzai ebéddel, illetve a napi háromszori étkezést biztosító napközis ellátással kapcsolatban.
A sokféle kívánalmat Újpesten a Menzaminta Kft.
vegyíti egybe, amely augusztus elsejétől új beszállítóként végzi az óvodákba és az iskolákba járók ét-

Wintermantel Zsolt azzal kezdte beszédét: egy iskola minőségét három dolog, a pedagógiai közösség, a diákok nyitottsága és rátermettsége, valamint maga a hely határozza meg.
– A helyről elmondhatjuk, hogy az elmúlt években megújult az udvar (műfüves focipálya létesült – a szerk.), majd a tornaterem, a nyár folya-

keztetését. Újdonság, hogy Újpesten már most elérhetővé váltak az egészségesebb ételek, lehetőség
van a negyedével drágább, de ugyanannyival több
nyersanyagnormájú menü kiválasztására is. Mindkét
ételsor megfelel az érvényes előírásoknak. Augusztus 1-jétől lehetőség nyílt arra is, hogy az ételallergiájuk miatt speciális étrendet követők is igénybe vehessék a menzát – minderről dr. Molnár Szabolcs alpolgármester beszélt korábbi lapszámunkban.
Szigethy Noémi – aki a harmadikos Zsóﬁ és az ötödikes Tomi anyukája – elmondta, családi kupaktanács
előzte meg a döntést, hogy A vagy B menüt egyen-e a
menzát választó testvérpár. „Két nap elteltével elhamarkodott lenne a véleménynyilvánítás – mondja az
anyuka –, de ízlett és mennyiségre is elegendő volt,
mesélték itthon a gyerekek. Az internetes ebédbeﬁzetés lehetőségét pedig nagyra értékelem, mert így
nem kell az iskolában sorba állni a kiszámolt ebédpénzzel.”
B. K. – M.O.A.

mán újraszigetelt és nyílászárócserén átesett épület pedig valódi minőségi ugrást jelent – fogalmazott a polgármester.
Hozzátette: a bejáratnál lévő felirat és színes ceruzák az igazgatónő, Turnerné Gadó Ágnes ötletei,
aki azt kérte, hogy a fel nem használt szigetelőanyagból formázzák meg ezt a dekorációt.
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Ebéd a tanítás második
napján a Károlyi suliban

A tanévnyitón a polgármester az elsős osztályok
egy-egy képviselőjének nyújtotta át az önkormányzat és az UTE közös ajándékcsomagját, amely egy
tornazsákot, labdát, egy Újpestről szóló mesekönyvet és egy kulcstartót tartalmazott. A „Karinthyban”
három elsős osztályban kilencvenhat kisiskolás kezdte meg a tanévet. (Bővebben: ujpest.hu.)
MOA

Az önkormányzat
támogatásával
Anyukák és védőnők találkozója
Az újpesti védőnők az anyatej világnapja alkalmából
2001 óta hagyományosan megrendezik ünnepségüket, amelyre olyan családok kaptak meghívást, akiknél
a gyermeket féléves koráig kizárólag anyatejjel táplálták.
Elvárták azokat az anyukákat is, akik saját kisbabájuk mellett anyatejadóként segítették más gyermekek táplálását. Az idei rendezvényt a Galopp
utcai védőnők szervezték augusztus utolsó péntekjén a Karinthy Frigyes
Művelődési Házban. Az esemény fővédnöke, Wintermantel Zsolt köszöntötte a vendégeket és az újpesti védőnőket. Személyes példáját osztotta meg a
jelenlévőkkel, amely szerint gyermekeik születése után ők is megtapasztalták
önzetlen anyukák és a védőnők segítségét és az anyatejpótlás lehetőségét.
Újpesten öt védőnői tanácsadó működik, akik kiemelkedő munkájukkal és törődésükkel segítik a kisgyermekes családok életét azokkal az eszközökkel is, amelyeket az elmúlt években az önkormányzat vásárolt számukra. Erről Lajcsik Loretta kerületi vezető védőnő szólt.
A programot vidám műsor színesítette.
D. V.

Tisztelt Újpesti Polgárok! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket
arról, hogy önkormányzatunk támogatja a nehéz helyzetben lévő
családokat. Minden közösség jövőjét a gyermekek jelentik.
Újpest ﬁatal város, sok gyermekes család él itt, amire büszkék vagyunk.
Ez mutatja, hogy az újpesti közösség életerős. A városvezetés célja, hogy
a családok szeressenek itt élni, kötődjenek Újpesthez, ezért erőnkhöz és
lehetőségeinkhez mérten minél jobb körülményeket igyekszünk teremteni számukra. Ennek szellemében Újpest Önkormányzata minden évben
nagy gondot fordít az Újpesten élő, nehéz helyzetű családok gyermekeinek iskolakezdésére, mivel az évről évre nagyobb terhet ró a szülőkre.
Az idei esztendőben önkormányzatunk képviselő-testülete 2014. augusztus 15-én tartott testületi ülésén úgy döntött, hogy gyermekenként
egyszeri, 10 000 Ft iskolakezdési támogatást juttat azoknak a családoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, valamint önkormányzati segélyt kaptak, és a gyermekek általános vagy középiskolai nappali tagozatos munkarend szerint járnak iskolába.
A támogatást előzetes kérelem benyújtása nélkül – elsősorban postai
úton – juttatjuk el azon jogosultak részére, akik a jelzett ellátásokban
részesültek. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az iskolakezdési támogatás az éves segélykeretbe nem számít bele.
Bízunk abban, hogy ezzel is további segítséget tudunk nyújtani az Újpesten élő családoknak.
NAGY ISTVÁN alpolgármester

6 Újpesti Párbeszéd
Legfontosabb: a közbiztonság
Noha a közbiztonság fenntartása-növelése nem önkormányzati hatáskör, az
Újpesti Párbeszéd kérdőíveinek feldolgozásából az derül ki, hogy az itt élők
erre fordítanák a város többletforrásait. Az önkormányzat számos esetben
és formában működik együtt a rendőrséggel. Utóbbi statisztikájából szintén
kitűnik: Újpesten csökkent a bűncselekmények száma, javult a közbiztonság.
Az Újpesti Párbeszéd kérdőíveit idén is csaknem tízezren töltötték ki – mondta lapunknak
Nagy István alpolgármester. Kiemelte, a közbiztonság kérdése
különös ﬁgyelmet kapott.
– Amikor arra kerestük a választ, hogy az önkormányzat
mire fordítsa az esetleges többletforrásokat, a válaszadók több mint kilencven százaléka ebben az évben is a közbiztonságot jelölte meg.
Nagy István felhívta rá a ﬁgyelmet: noha a közbiztonság fenntartása-növelése nem önkormányzati hatáskör, többféle, a lakosság biztonságérzetét
növelő támogatást nyújtanak a rendőrségnek.
Az önkormányzat folyamatosan együttműködik a rendőrséggel, különbözőképpen támogatva
az újpesti kapitányság munkáját, s ezzel is növelve
a közbiztonságot. A városközpontban minden hétköznap egy rendőr és egy közterület-felügyelő járőrözik folyamatosan, valamint plusz heti 120 órában egy gépkocsizó járőrpáros teljesít szolgálatot
Újpest egész területén. A rendőri jelenlétet az önkormányzat ﬁzeti, és ahogyan korábban megírtuk,

Újpest Kvíz

a páros jelenléte hasznos. Szintén a közbiztonságot
és a rendőrök munkáját segíti a térﬁgyelő rendszer,
amely idén több mint ötven kamerával bővül.
Nagy István rámutatott: két évvel ezelőtt a Blaha
Lujza utcában az önkormányzat egy minden szempontból komfortos, ugyanakkor kedvező áron működtetett közrendvédelmi szállót adott át. Mindezeken felül az önkormányzat évente két alkalommal jutalomban részesít rendőröket. Az egész Újpestre kiterjedő Százan Újpestért és a korábbi, Megszállás elnevezésű rendőri akciók szintén önkormányzati támogatással valósultak meg.
– Nemcsak a rendőrök, hanem a két újpesti polgárőrszervezet munkáját is segítjük. Az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület számára szolgálati helyiséget biztosítottunk a Nyár utcában, és a két szervezet éves működési költségének nagy részét is az
önkormányzat állja – foglalja össze Nagy István.
Végül, de nem utolsósorban rámutatott arra is, hogy
az önkormányzat uniós forrásból áldozatsegítő programot indított. Ez utóbbi azoknak nyújt segítséget, akik
erőszakos cselekmény áldozataivá váltak, a 10–18
évesek és az idősek körében pedig tájékoztató-megelőző foglalkozásokkal veszi elejét a bajnak. M. O. A.

Nyertek
a párbeszéddel

Az Újpesti Párbeszédre válaszolók ebben az évben egy kvízjátékba is benevezhettek. Mindazok, akik kitöltötték a kérdőívet, és a kvíz kérdéseire is helyesen válaszoltak, értékes ajándékot nyerhettek.
Az Újpest-kvíz kérdései, megfejtésekkel:
1. Ki volt Újpest első polgármestere? – Dr. Ugró Gyula.
2. Mióta működik évente az Újpesti
Párbeszéd? – 2011.
3. Mikor lett Újpestnek először saját
uszodája? – 2013.
4. Milyen felszerelésekkel gyarapodott tavaly a folyamatosan megújuló SZTK? – Fogászati röntgen,
ultrahangkészülék, új várótermi
padok, MRI-berendezés, digitális
röntgen, szájsebészeti szék, beteghívó és tájékoztató rendszer.
5. Melyik híres sportoló volt jelen
tavaly novemberben az új városi

uszoda átadásán? – Erdei Zsolt
„Madár” ökölvívó.
6. Melyik újpesti intézmény nyerte
el 2013-ban a Budapest Márka címet? – Tarzan Park.
7. Hol lehet kedvezményeket igénybe venni az idén kibocsátott Újpest Kártyával? – Az önkormányzati intézményekben és minden
újpesti üzletben, illetve szolgáltató cégnél, amely csatlakozik a
kártyaprogramhoz.
8. Az alábbi sztárok közül ki lépett
föl tavaly az Újpest Városnapok
rendezvényein? – Hobo, Curtis,
Majka és BLR.

A rendőrség tavalyi statisztikája szintén az elmondottakat támasztja alá: tavaly az előző két
évhez képest csökkent az összbűncselekmények
száma. Ehhez hozzájön, hogy az újpesti rendőrök valamennyi kiemelt területen az első három között végeztek és javultak a felderítési
mutatók, a rablásoké különösen.
Az Otthontérkép ún. bűnözési térképe is
igazolja a fent leírtakat: Budapest huszonhárom kerületéből Újpest a negyedik legbiztonságosabb. A térkép az ezer főre jutó bűnesetszám alapján készült. Ez a szám Újpest esetében tavaly március és idén február között nem
érte el a huszonhetet.

9. Hány aktív olimpiai és paralimpiai
aranyérmes sportolója van jelenleg (2014. február) összesen az
UTE-nak? – Öt.
10. Mikor épült az újpesti víztorony?
– 1911–12.
A nyereménysorsolás megtörtént, és a
nyereményeket az Újpest Városnapok
idején át lehetett venni. A mind a tíz
kérdést helyesen megválaszolók között
gazdára talált egy LCD tévé, egy laptop,
három tablet, továbbá tíz darab 15-15
ezer forint értékű Újpest Márkaboltajándékcsomag, húsz páros belépő a
Halassy Olivér Városi Uszodába, valamint tíz páros belépő a Tarzan Parkba.
Az idei év fődíját, egy LCD televíziót Eckné Kökény Magdolna nyerte, akinek dr. Molnár Szabolcs adta
át a készüléket az Újpest Városnapok Szent István téri nagyszínpadán
a szombat esti koncert előtt, sőt a
hazaszállításban is segítségére volt.

JÓ HELYRE KERÜLT
– Minden évben válaszolok a kérdésekre és a kvízt is szívesen kitöltöttem.
Nagyon meglepődtem, hogy én nyertem, boldog vagyok – mondja mosolyogva Eckné Kökény Magdolna, hozzátéve, hogy igazán jól jött az új televízió és garantáltan jó helye lesz.
A további nyertesek: Bauer Andrea (laptop), Csombóné Tóth Fanni, Hőgyéné Papp Júlia és Zigó István
(tablet).
Gratulálunk!
D. V.

r e2r1 .4 .
Ú J P E S T I N A P L Ó – V I I .I . ÉÉVVFFOOLLYYAAMM, , 4311. . SSZZÁÁMM, , 22001134. . nsoz ve epm
t ebme b

A csatornarekonstrukciót
a felszíni munkák követik

Jól halad a Görgey
Artúr utca felújítása
Hladony Sándor egy óvodai programon

A biztonság került előtérbe
Újpest 14. számú választókerületének önkormányzati képviselője Hladony Sándor, aki ebben a ciklusban városfejlesztési tanácsnokként
is dolgozik. Tőle kérdezzük, hogyan jellemezné
választókerületét.
–
A
választókerületem
Istvántelek, amely Palotával határos. A kertvárosi miliőt hamar
megtöri a lakótelepek jellegzetessége, a tízemeletes panelházak sokasága. Úgy szoktam fogalmazni, hogy képviselőként hatvankét lépcsőházam van. Ebből a
kettősségből adódik, hogy az önkormányzati feladatok is sokrétűek, ezt tősgyökeres újpestiként,
többéves közéleti tevékenység
alapján is mondhatom.
– Milyen fejlesztések, eredmények valósultak meg választókerületében?
– Az itt lakók számára a biztonság a kulcsszó. Képviselőként és városfejlesztési tanácsnokként egyaránt lényegesnek
tartom, hogy sebességkorlátozó tábla került ki Istvántelek területén, amelyre az ott élők biztonsága és a Chinoin óvodájába
járók érdekében nagy szükség
volt. Zebra létesült az Istvántelki
út és az Ősz utca kereszteződésében, amelynek kialakításában
határozott véleményt képviseltünk a Fővárosi Önkormányzatnál. Lényeges volt számomra, hogy végre jelezze eligazító
tábla a Károlyi Sándor Kórházhoz vezető utat a Nyár utca és
az Istvántelki út kereszteződésének környékén. Örömmel tölt
el, hogy megújult a Katalin park,
valamint a Nyár utca 95–101.
tulajdonosainak és az idősek-

nek a kérésére ősszel bekerített
pihenőpark létesül. Nagyra értékelem, hogy a lakók nemcsak elvárnak, maguk is öntevékenyek.
A közösség összefogását jelzi például, hogy a Zichy Mihály
utca 1–7. szám lakóival rendszeresen kitakarítjuk tavasszal a házuk környezetét, munkánkat az
önkormányzat szerszámok, zsákok, védőkesztyűk átadásával, a
szemét elszállításával segíti.
– A következő, immár ötéves
képviselői ciklusban mit szeretne elérni?
– Szeretném, ha az önkormányzat járdafelújítási programja Istvántelken is folytatódna. Évtizedekkel ezelőtt az
itt lakók saját maguk társadalmi munkában tették le a negyvenszer negyven centiméteres
cementlapokat, amelyek ma
már billegnek, letöredezettek,
balesetveszélyesek, télen megnehezítik a gyalogos közlekedést. Az intermodális csomópont építésekor megújul majd
az istvántelki vasúti megálló.
Szeretném, hogy itt zajvédő fal
épüljön. Ezzel nemcsak a joggal várt zajtompítást biztosítanánk, hanem a közbiztonság is
javulna, hiszen az olykor itt tanyázó, magukat kisebb-nagyobb
lopásból fenntartók menekülőútvonalát elvágnánk és két végpontra korlátoznánk, megkönynyítve elfogásukat is.
B. K.

A Görgey Artúr utca útburkolata a hoszszú évek alatt olyannyira leromlott, hogy
mára már a közlekedés ezen a szakaszon
veszélyessé vált. Ennek most vége.

A

z út rossz állapota miatt a személyautók
is évek óta a vágányokra kényszerülnek. A
villamospálya már olyan mértékben leromlott, hogy a 12-es és a 14-es villamos csak csökkentett
sebességgel haladhat rajta. Mivel nincs kiépített peron, leszálláskor az utasok az úttestre érkeznek. A villamosok közlekedéséhez szükséges felsővezeték-hálózat, az azokat tartó oszlopok és az áramellátási rendszer szintén újjáépítésre szorul, ahogy a járda is.
Épp ezért Újpest Önkormányzata a BKK-val, valamint a Fővárosi Vízművekkel és a Fővárosi Csatornázási Művekkel szorosan együttműködve már 2012ben megkezdte az előkészületeket. A beruházás a csatorna felújításával 2014. február végén elindult, és a
vízvezeték-hálózat felújításával folytatódik. Az út- és
vágányépítés is elkezdődik majd.
HÁROMÜTEMŰ FELÚJÍTÁS
Azoknak, akik a térségben laknak, jó hír, hogy az itt
található ingatlanokat a lakók az építkezés teljes ideje
alatt is zavartalanul megközelíthetik. A felújítási munkálatok három ütemben folytatódnak.
Új, bazaltbeton burkolatú villamospálya épül,
melyen személyautók is közlekedhetnek. Az út mellett aszfaltozott kerékpársávokkat és kétoldalt parkolósávokkal alakítanak ki. Mindenhol akadálymentes peronok épülnek, hogy az utasok a villamosokat kényelmesebben és biztonságosabban használhassák.
A csatlakozó járdák is megszépülnek, térkő burkolatot kapnak és a környező zöldterületet is rendezik a
szakemberek. A teljes útpálya át lesz építve, rekonstruálják a tartóoszlopokat és az áramellátást is. A közvilágítási rendszer is újjászületik: a világítótesteket a
felsővezeték-tartó oszlopokra helyezik.
Wintermantel Zsolt szerint szinte minden újpesti egyöntetű kívánsága teljesülhet ezzel a felújítással.
Hogy a Görgey Artúr utca megújul jórészt annak köszönhető, hogy Újpest nem adta föl, csökönyösen és
kitartóan küzdött a régóta esedékes felújításért. Valamint annak, hogy az utóbbi években végre a főváros vezetése együtt tud működni Újpesttel, mert a fő
irányokban egyetértés van. Köszönet illeti a BKK-t is a
közlekedésfejlesztési szakértőként nyújtott segítségéért.
U. N.

Köztér
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Koncertek, felejthetetlen
találkozások
Csütörtöktől vasárnapig zajlott az Újpest Városnapok programsorozata, amely több ezer látogatót vonzott a Szent István térre.
A négynapos kavalkád felejthetetlen koncerteket, találkozásokat
hozott, szabadtéri színház, fotókiállítás, olimpikonokat és a várost
bemutató könyvbemutató, ökörsütés várt bennünket a Találkozzunk többször! programsorozat újabb epizódjában. A hétköznapokra nyújtjuk át a programokról készült képgalériánkat, amellyel
a Városnapoktól ugyan egy évre elbúcsúzunk, de szeptemberben
újabb rendezvények várnak ránk.

Kovács Kati

Újpest Arcai 2014-ben Kékesi Karolina, Dobay Teodor és Medgyaszai Gyöngyvér.
Karolina még a közönségdíjat is elhozta. Gratulálunk nekik és minden versenyzőnek.

A Városnapok nyitányaként az Újpest Színház tagjai A meglepetés című darab
zenés keresztmetszetét adták elő a Szent István tér nagyszínpadán

Kicsik és nagyok együtt mulattak

Nagy kedvenc volt a WWF pandája

A Face Team

A Neoton koncertjét az eső szakította félbe, de reméljük a folytatást

Az Újpesti Élet-képek pályázat képei

A New Level Empire először lépett fel Újpesten

Vajda János fotóművész városnapi kiállítását
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester nyitotta meg

A Dolly Roll hamisítatlan rock
and roll hangulatot teremtett
a Szent István téren

A Zanzibár fergeteges koncertjén minden kéz a levegőben volt

Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormány
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László Marika és barátai csütörtökön délután a nóta szerelmeseinek kedveztek

Boginak is nagy sikere volt

Fluor rajongói

Hobo

A Városnapokon is hűek maradtunk
a tavasszal elnyert Legsportosabb
Város címünkhöz

A Makrancos Kata a szabadtéri színházban

Az Állatsziget standjánál
nagy sikere volt a lufiknak

Wintermantel Zsolt polgármester és Rádi Attila alpolgármester is a színpadon énekelte Újpest dalát

A Tarzan-sátor óriás társasjátékát
kicsik és nagyok egyaránt élvezték

A városnapi díjátadó ünnepséget fogadás zárta

Hosszú sor kígyózott a piaci
parkolónál, hogy a Városnapok
attrakcióját, a sült ökröt
valamennyien megkóstolhassák

yzat fellépői együtt táncoltak a közönséggel

Szulák Andi rajongóival

2014-ben Újpest Bora egy a
kékfrankos és a merlot házasításából
született ízletes vörösbor

A Gördülő tánccsoport

Újpesti olimpikonok: Dani Gyöngyi,
Kozák Danuta, Krajnyák Zsuzsanna,
Berki Krisztián, Tibolya Péter és Gyurta
Gergely egy tonna Újpesttel
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Hirdetés

A BÜSZKESÉG
ÖSSZEKÖT MINKET
Van már saját uszodánk!

Készült az Újpesti
Önkormányzat megbízásából

ÚJPEST
AHOL SZERETÜNK ÉLNI

Köztér

r e2r1 .4 .
Ú J P E S T I N A P L Ó – V I I .I . ÉÉVVFFOOLLYYAAMM, , 4311. . SSZZÁÁMM, , 22001134. . nsoz ve epm
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A MagicBox Játékbolt

szeretettel meghív és vár

MagicDay
Nagy István alpolgármestert többen megkeresik
a járdafelújításokkal kapcsolatban

Hajrá
Újpest!

Járdafelújítás
a Tábor utcában

Városfejlesztési program

Javában zajlik a járdafelújítás a Tábor utcában a Pajtás
utcáig tartó szakaszon. Ottjártunkkor Nagy István alpolgármester és egy olyan lakó értékelt, aki több mint
hatvan éve él Újpesten.
– Érzékelhető, hogy az emberek látják a változást. Elindult a fejlődés, az útfelújítások az új típusú városgazdálkodás eredményeinek tekinthetők – mondja
a készülő járdára mutatva Nagy István alpolgármester.
Hozzáteszi: olyannyira igény mutatkozik a felújításokra, hogy az aláírásgyűjtés során is sokan megkérdezik tőle, az ő utcájuk mikor kerül sorra.
A Tábor utcában lakó Kótai Margit épp akkor nézte meg a közvetlen közelében zajló munkálatokat, amikor a helyszínen voltunk. Szerinte ideje volt a
felújításnak, és nehéz lenne elhinni, hogy létezik olyan, aki nem örül annak, ha
megújul a környezete.
– Ahogy leesett a hó, a régi járdát azonnal le kellett takarítani, hogy ne maradjon ott a csapadék. Mi a szomszédokkal biztosan örülünk neki, hogy megújul a Pajtás utcáig tartó szakasz – teszi hozzá.
Nagy Istvántól megtudtuk: ez a rész október közepére készül el teljesen,
majd ugyanezen az oldalon maradva folytatják a következővel.
MOA

Kántorkoncert a zsinagógában
Az Újpest Városnapok gondolatköréhez kapcsolódva kántorkoncert
színhelye lesz szeptember 7-én, vasárnap 17 óra 30 perces kezdettel az Újpesti Zsinagóga, amelyre szeretettel vár minden érdeklődőt
Szerdócz Ervin rabbi, Máté György elnök és az elöljáróság.
A kántorkoncerten kántorimák és ladino dalok hangzanak el, valamint
részletek Händel Esther című oratóriumának 1759-es, rekonstruált héber
nyelvű változatából (magyarországi bemutató). Fellép a MÁV Szimfonikus
Zenekar, vezényel Héja Domonkos, a Magyar Állami Operaház karmestere.
Énekel: Budai Miklós, Linet Saul (Törökország), Nógrádi Gergely, Rajk Judit,
Székelyhidi Hajnal, Zucker Emánuel és a Salamon Sulzer Zsinagógai Gyerekkórus. Karigazgató dr. Breuer Ábrahám. Közreműködik Győrffy Gergely hegedűművész és Neumark Zoltán zongoraművész. A koncert kiemelt támogatója: Újpest Önkormányzata. Az Újpesti Zsinagóga címe: IV., Berzeviczy
G. u. 8. A belépés térítésmentes.

azaz Varázs-napi programjára.

Szeptember 13.
(szombat)

1000 – 1600

Játékbemutatók, újdonságok,

játéklehetńségek, programok
a család aprajának
és nagyjának!

BELÉPĉ:

1 megunt, kinńtt vagy már általad
nem használatos játék
vagy

mŏanyag kupakok, amelyekkel Nórikát segítjük, hogy biztosan járhasson az állapotán javító terápiára

Az összegyŏjtött játékokat a rászoruló gyerekeknek és az Újpesti Óvodáknak továbbítjuk!

Helyszín és bńvebb információ:

MAGICBO
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
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Mozaik

P Á R T H Í R E K
Tisztelt Újpestiek!
A 2014-es önkormányzati választásra kopogtatócédula helyett
ajánlóíven támogathatják jelöltjeinket.
Amennyiben a Fidesz–Újpestért Egyesület
közös jelöltjeire alá szeretnék írni, kérjük,
látogasson be személyesen irodánkba.
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56. (I. emeleten az udvarban), hétköznap 10–20 óra
között. Tel.: 369-0905
FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati képviselők szeptember 8-án, hétfőn
17-től 18 óráig, Bartók Béla önkormányzati képviselő szeptember 9-én, kedden
18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín:
1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905. Dr.
Szabó Béla önkormányzati képviselő
szeptember 22-én, hétfőn 18-tól 19 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád
út 56. Tel.: 369-0905

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén
18 órától a fenti címen.
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Újpesti Szervezete
www.ujpestijobbik.hu
FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati
képviselő, frakcióvezető (KDNP)
minden hónap első hétfőjén 18-tól 19
óráig tart fogadóórát az Újpesti Kulturális
Központ Lóverseny téri Közösségi
Házában (IV., Lóverseny tér 6.).
FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati
képviselő – Újpest Lehet Más a Politika (LMP)
Tel.: 06-20 390-0566
E-mail: ujpest@lehetmas.hu
Újpesti LMP-iroda, 1041 István út 22., a
Főposta mellett.
Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, hívásra én
megyek el Önhöz!

www.ujpestifidesz.hu
Tisztelt Barátaink! Irodánk minden
pénteken 17 és 18 óra között tart
nyitva. Kérjük Önöket, vegyék fel
velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk:
1046 Bp., Szent László tér 7. Tel.: 06-70
372-3119, 06-70 381-8193

www.facebook.com/LMPujpest
ujpest.lehetmas.hu
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati
képviselő előzetes telefonon történt egyeztetés alapján – a 06-20 5187830-as telefonszámon – bármikor; Belán

Beatrix önkormányzati képviselő előzetes
telefonon történt egyeztetés alapján – a
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig hívható – bármikor;
Szabó Gábor önkormányzati képviselő
előzetes telefonon történt egyeztetés
alapján – a 06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig hívható
– a megbeszéltek szerint, az MSZP ÚjpestiKáposztásmegyeri Szervezeténél (1046
Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati képviselő minden hónap első és második szerdáján 17 órától – előzetes bejelentkezés
alapján a 06-20 466-8576-os telefonszámon – tart fogadóórát az Újpesti
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és
Gimnáziumban (1046 Budapest, Bőrfestő
u. 5–9.).
„KÁVÉHÁZI BESZÉLGETÉSEK”!
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját „A kávéházi beszélgetések”
rendezvénysorozat következő délutánjára, ahol Kunhalmi Ágnes, az MSZP
budapesti elnöke és dr. Trippon
Norbert, az újpesti baloldal polgármesterjelöltje lesz a vendégünk egy jó hangulatú, érdekes beszélgetésen szeptember 10-én, szerdán 16 órától az Újpesti
Polgár Centrumban (Budapest, IV.,
Árpád út 66.), ahová is várunk minden
kedves érdeklődőt!
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezete

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselőinek fogadóórái: dr.
Dabous Fayez (5. evk) önkormányzati képviselő, a Káposztásmegyeri
Településrészi Önkormányzat elöljárója
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló
u. 42–44., a TRÖK helyisége. Páli József
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis
Általános Iskola.
Újpestért
Egyesület

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

Tel.: 06-20-951-3357

Friss hírek,
tudnivalók:

ujpest.hu!
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Táncolj Törő – Gyógyulj Törő!
Az Újpest Városnapok rendezvénysorozatának keretében Táncolj Törő –
Gyógyulj Törő! címmel kiállítás nyílt
szombaton a Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium Galériájában
Törőcsik Andrásnak, az Újpesti Dózsa
legendás csatárának relikviáiból, személyes tárgyaiból, fotóiból.
Több százan gyűltek össze a Károlyi Galériába meghirdetett sajtótájékoztatón. Eljöttek a régi játszótársak, az
egykori ellenfelek és természetesen azok is, akik annak
idején hétről hétre megcsodálták a fantasztikus labdarúgó játékát. Zenészek, énekesek, labdarúgók és klubszínektől függetlenül számtalan barát tette tiszteletét a rendezvényen. Kóbor János, Kovács Kati, Balázs Fecó, Deák
Bill Gyula, vagy éppen az olimpiai bajnok Nagy László és
Noskó Ernő mellett, a csapattársak és a közelmúlt újpesti
futballistái emlékeztek Törő legszebb pillanataira.
A Foci Retro Facebook-oldalnak, Újpest Önkormányzatának, valamint Törőcsik András barátainak
összefogásával létrejött tárlatot Wintermantel Zsolt
polgármester mutatta be. Beszédében emlékeztetett
rá, hogy az időpont nem véletlen, mert Újpest most
ünnepli várossá válásának 107. évfordulóját, a hétvégén tartják az Újpest Városnapokat.

A kiállítás
összefogással
jött létre

Kovács Zoltán főszervező, a Foci Retro közösségi oldal főszerkesztője elmondta, hogy a szerkesztés során
olyan információkhoz és kulisszatitkokhoz jutott, amelyek máshol nem találhatók meg, s úgy érezte, ezek
többet érnek annál, mint hogy csak a Facebookon oszsza meg őket.
– Három hónapja napi huszonnégy órában dolgoztunk a kiállításon – mondta. – Célunk, hogy Törő igazi barátait elérjük, és felhívjuk a ﬁgyelmet a betegeskedő Andrisra. A kiállításra a belépés ingyenes, de kihelyezünk egy urnát, így aki úgy gondolja, hozzájárulhat
Törő rehabilitációjához.
A kiállítás augusztus 30. és szeptember 6. között naponta 10-től 19 óráig tekinthető meg a Károlyi István
Galériában (IV., Erzsébet utca 69.).
(G.G.)

Dombi Rudolf nevét viseli már a tornaterem
A Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Diáksport Szövetség és a Poli-Farbe festékgyár közös kezdeményezéssel életre hívta „A mi iskolánk bajnoka” programot, amelynek keretében oktatási intézmények tornacsarnokai újulhattak meg. Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola tornaterme több mint 700 ezer forintból szépülhetett meg, és ezután a kajakozó olimpiai bajnok, Dombi Rudolf nevét viseli. Az ünnepélyes
névadásra szeptember 1-jén került sor. Az eseményen részt vett Dabous Fayez képviselő, dr. Molnár Szabolcs alpolgármester és Balogh Gábor, a Diáksport Szövetség elnöke is.

Sotkó Krisztina a Poli-Farbe
képviseletében, valamint
Dombi Rudolf olimpiai bajnok
és Lévai András igazgató

Dombi Rudolf az iskola diákja volt,
általános iskolás éveit itt töltötte.
Ugyan kinőtte már a sulipadot, de
a bajnok ma is szívesen jár ide viszsza. Többször is élménybeszámolót
tartott, az olimpiai győzelmét követően pedig az iskola szárnypróbálgató zsurnaliszta tanulói hívták
meg, és készítettek vele interjút. A

bajnok szeretettel emlékezett meg
a tanárokról, a diákokról, és természetesen rengeteg titkot is elárult a
gyerekeknek. Akkor még nem gondolta, hogy rövidesen a nevét viseli majd a Szűcs Sándor Iskolában a
tornacsarnok.
– Milyen érzés belépned a Dombi
Rudolf-terembe?

– Mindig hazajövök az iskolába –
mondta lapunknak az olimpiai bajnok. – Számomra nagy megtiszteltetés, hogy a nevem már nemcsak
a tablókon, az osztálykönyvekben
marad fenn, hanem a tornaterem is
a Dombi névre hallgat ezután. Remélem, a gyerekek tudják, hogy ki
az a Dombi Rudolf.
– Biztos lehetsz benne.
– Persze annak örülnék a legjobban, ha a srácok még többet használnák, akár tanítási órákon kívül is
a termet, hiszen ahhoz, hogy egészséges emberekké váljanak, sportolni, mozogni kell. Most itt a lehetőség, mert valóban gyönyörű lett a
tornatermük.
(gergely)

Gyurta
világcsúccsal
nyert
Dubajban
Gyurta Dániel, az UTE olimpiai
bajnoka az úszóvilágkupa dohai
állomása után megígérte, hogy
Dubajban világrekordot javít. Ilyen
kijelentést eddig sohasem tett, viszont most elmondható, nem véletlenül jósolt magabiztosan.
– Dohában már éreztem, hogy jó formában vagyok, összességében az Európabajnokságon sem volt probléma az úszásommal, a száz mell döntőjét leszámítva,
azaz úgy gondolom, jó az az út, amelyen
járunk – nyilatkozta a verseny után.
– A 2:00.48-as világrekord úgy született meg, hogy százötvenig egyszer sem
sikerült jobb részidőt teljesíteni, az utolsó ötvenen viszont elképesztő sebességi
fokozatba kapcsoltál.
– Tavaly ötször úsztam a világkupákon, többször is a világcsúcsrészidőnél
jobban álltam az első százötvenen, a
hajrára viszont nem maradt elég bennem, ezért gondoltuk úgy, más megközelítést alkalmazunk. Abban, hogy
most sikerült, az is szerepet játszott,
hogy nem egyedül kellett úsznom, hiszen az újdonsült Európa-bajnok,
Marco Koch végig nyomás alatt tartott.
– Mennyire volt tökéletes úszás a
mostani?
– A második száz elég erős volt, két
31 másodpercen belüli ötvenet jöttem, de épp az elején még mindig lehet javítani. Nem mondom, hogy a
következő állomásokon vagy akár az
idén, de mindenképp megpróbálom,
hogy egyszer tényleg összejöjjön a tökéletes úszás.
(cségé/gg)
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Hirdetés
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. 䊉 Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel!
Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. 䊉 Vállalkozói és méretes hirdetések feladása,
árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

Ingatlan eladó
䊉 Újpesthez közel jól megközelíthetőséggel rendelkező faházas nyaraló eladó. Nógrád megyében. Nógrád falujában található a villannyal, vízzel rendelkező, panorámás, pihenésre, kikapcsolódásra kiválóan alkalmas hétvégi ház. Ára: 3,1 M Ft. Érdeklődni:
06-30 465-1543
䊉 Gödön 60 m2-es, 2 szobás családi ház 311 m2 telekkel, eladó. Ár: 14,8 M Ft. 1 vagy 1,5 szobás lakást
beszámítok, tel.: 06-30 607-0219

Ingatlancsere
䊉 Bp. IV. kerület, Városkapunál jó közlekedéssel 56
m2-es, utcai, 2 szobás öröklakást –téglaépület, rendezett földszinti, pince műhelynek vállalkozásra kialakítható, utcai lejárattal, rendezett környezet – cserélnék IV–XV. ker. családi házra, házrészre. Ráfizetek.
Tel.: 06-70 513-4911
䊉 Újpesti önkormányzati panel, IX. emeleti, 1/5 szobás, 35 m2-es lakásomat elcserélném ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emeletre. Metró, orvos, iskola,
óvoda közel van. Tel.: 06-20 263-0086
䊉 Elcserélem XV ker. központjában 30 m2-es, komfortos, zöldövezeti, önkormányzati lakásomat, 1½
szobás öröklakásra ráfizetéssel. Tel.: 06-30 341-8268

Ingatlant keres
䊉 A Budapesti Ingatlanközvetítő Kft. eladó és
kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket, irodákat keres! Tel.: 351-9578, 06-70
383-5004

Állást keres
䊉 Szeptembertől hétfőtől péntekig 4 órás délelőtti munkát keres agilis, egészséges, fiatalos nyugdíjas
nő. Bevásárlás, posta, orvoshoz, séta, gyerekkísérés
is érdekel. IV. ker.-ben minden megoldás érdekel, fizetésben megegyezünk. Tel.: 06-70 260-0863; e-mail:
pety.eva@citromail.hu

Oktatás
䊉 Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20 959-0134

Állat
䊉 A házi cicák aranyosak, kedvesek, szeretni való jószágok, de gyorsan szaporodnak. Mostanra sokan lettünk. Segítséget is kérve, aki szeretné, annak szívesen
és ingyen adok cicát (a cicák közül sokat ivartalaníttattam). Tel.: 233-0636

Régiség
䊉 Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét,
bizsukat, borostyánt, ezüstöt, kitüntetést, régi pénzt,
kerámiákat, szőrmét, írógépet, régiségeket, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással. Hétvégén is! Tel.: 06-20
597-8280
䊉 Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek! Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képeslapot,
katonai tárgyakat, régi pénzt, játékot, diafilmet, jelvényt, festményt, ezüstöt, porcelánt, bútort, akár teljes hagyatékot is érdekel. Lomtalanítást vállalok. Tel.:
06-20 924-4123

Bútor
䊉 Eladó 2 db új, fekete masszázs bőrfotel. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 360-1479

Garázs
䊉 Garázs kiadó! Önálló, utcai, Újpesten a József Attila u. 16. szám alatt, hosszú távra. Tel.: 06-20 361-8520

Jóslás
䊉 Misztikus jellel született mágus és mesterjós jövendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, munka-, üzlet- és sikermágia. Rendezvényekre meghívást
elfogadok. Tel.: 06-70 214-9230

Köszönetnyilvánítás
Szívből jövő köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik együtt éreztek velünk szeretett férjem, Kiss
Péter elvesztése miatt érzett mély fájdalmunkban!
A veszteség nemcsak édesanyját, minket, feleségét és lányát, testvérét és a családot érinti, hanem
mindazokat, akik ismerték, tisztelték, akik bíztak
benne, kedvelték Őt. Akik értették és osztották céljait, akik segítettek azok megvalósulásában. Lénye
űrt hagyott maga után, hiányzik bölcsessége, megfontoltsága, mély humánuma, kedves humora. Hiszszük, hogy Péter szellemisége tovább él és maradandó értékként őrződik meg az emlékezetben!
Felesége, lánya, édesanyja és családja

Gondozás
䊉 Biztonságban, szeretetben, egymásra utalva keresek
olyan személyt, aki örömmel lenne lakótársam, és fizikai segítséget nyújtana. Kertes házban lakom, rendezett körülmények között, GÖD-NEVELEK településen.
74 éves néni vagyok, tel.: 06-27 330-858
䊉 Idős, kiszolgálásra szoruló párom megbeszélt honorárium ellenében történő napi gondozásához keresek rendezett körülmények között élő házaspárt, akiket – kölcsönös szimpátia esetén – örökösömmé teszek. Érdeklődni a hajdu123peter@gmail.com e-mail címen lehet.

Állást kínál
䊉 Otthoni pénzkereset! Teafű és egyebek csomagolása. Tel.: 06-90 603-607 (http://mediafonebt-hu82.
webnode.hu, 635 Ft/perc, 06-20 910-4517; 2228397)
䊉 A Budapesti Ingatlanközvetítő Kft. munkatársakat keres! Érdeklődni: 06-70 383-5004, önéletrajzát
az IBP@IBP.hu e-mailre várjuk!

Szolgáltatás
䊉 KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garanciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30 9317486; www.annauklima.hu
䊉 Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vécék cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089
䊉 Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások,
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron,
minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is,
előre egyeztetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624
䊉 REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta
redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó.
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés.
Fóti út 45., tel.: 370-4932
䊉 AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászárók
szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását
vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő, tel.:
06-30 447-4853
䊉 Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást
is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-2023, 06-70
234-7759
䊉 IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13
800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30
368-1354

Zumba
䊉 Zumba Újpesten, a Gyermekház Iskolában: Árpád út 161–163. Szeptembertől minden kedden
18.30-tól. Első óra szeptember 16-án lesz, ami ingyenes.

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

Leung Ting Wing Tsun Kung-Fu Újpesten
A Wing Tsun kung-fu az egyetlen olyan ősi kínai harcművészet, melyet egy apáca hozott
létre 300 évvel ezelőtt. Nem igényel különösebb ﬁzikai erőt, akrobatikus hajlékonyságot,
bárki bármikor elkezdheti, mert könnyen és
gyorsan tanulható. A Wing Tsun egy titkos stílus volt, emiatt megmaradt a tradíció, így azokat a technikákat is tartalmazza, melyek más stílusból a versenysporttá
történő átalakulásuk miatt elvesztek, pl. az
érzékeny, gyenge pontok támadása.
Hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca ﬁgyelembe vette az emberi anatómiát és
a puszta ﬁzikai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre helyezte a hangsúlyt. Közelharci technikái révén esélyt ad a nőknek és a gyengébb ﬁzikumú
férﬁaknak is a valós harcban.
A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett, apáról-ﬁúra szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor Yip Man nagymester elkezdte
nyilvánosan is tanítani. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az
öreg mester Dr. Leung Tinget nevezte ki örökösének, aki rövid ideig Hong Kong elsőszámú
akciósztárját, Jackie Chant is trenírozta.
A Wing Tsun orvosi szempontból is egyedülálló, gyakorlói egészségesebbek az átlagnál
mind ﬁzikai, mind mentális tekintetben. Belső erős (Chi Kung) gyakorlatai meghosszabbítják az aktív életkort, és nagyon jó hatással van a gyermekek személyiségfejlődésére is.
A Wing Tsun kung-fu magas szintű önvédelmi értéke miatt az FBI és a Bundeswehr kiképzési anyagában is szerepel. Mivel lehetőség van egyéni tanulásra is, ezért egyre több elfoglalt, magas beosztású személy is gyakorolja ezt a stílust.
Mindezeket alátámasztja, hogy világszerte 65 országban több százezer tanítvány gyakorolja egységes tananyag és vizsgarendszer szerint, mely elsajátítását magasan képzett oktatók biztosítják.
Magyarországon is a legnagyobb Kung-Fu egyesület – több mint 25 éve – Si-Fu Máday
Norbert 9. nagymesteri fokozatú főinstruktor vezetésével.
Tréningek hétfőn, pénteken a IV. ker., Bene Ferenc Sporttagozatos Ált. Isk. (Munkásotthon u. 3.) ahol 2014. szeptember 8-án (hétfőn) 19:15-kor és október 6-án (hétfőn)
19:15-kor lesz egy nyilvános bemutató az érdeklődőknek. Edzési időpontok: hétfő,
péntek: 18:45-20:15-ig.
Infó: Si-Hing Kerekes Csaba 5. mesterfokozat

Tel.: 30/9-83-83-73 vagy WWW.WINGTSUNKUNGFU.HU

Mozaik
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Újpesti Piacnap
– megéri!
A nyári szünet után az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok ismét útjára indítja a népszerű, jelentős kedvezményeket kínáló Piacnapot, amely
Újpest Önkormányzatának együttműködésével valósul meg. A hétköznapi változatos
akciók továbbra is mind a húsárukra, mind a
zöldség- és gyümölcstermékekre kiterjednek.

Lecsófesztivál
Szeptember
13-án,
szombaton 10 órától
Lecsófesztivál az Újpesti Piacon! Jöjjön el,
kóstoljon, és szavazzon a legjobb lecsóra!

Kedvezményes vásár szeptember 4–13. között
az „Akció”-s zászlókkal megjelölt helyeken: paradicsom 250 Ft/kg-tól, lecsópaprika 148 Ft/kg-tól,
jonatánalma 199 Ft/kg-tól, szilva 150 Ft/kg-tól, fejes káposzta 150 Ft/kg-tól, almapaprika 199 Ft/kgtól, cseresznyepaprika 350 Ft/kg-tól, vöröshagyma
159 Ft/kg-tól, lila hagyma 250 Ft/kg-tól, Pannónia
szőlő 299 Ft/kg-tól, sárgarépa 150 Ft/kg-tól.
Ugyanebben az időszakban a Kedves Hentesnél
a Virágcsarnokban: csirkecomb 820 Ft/kg, csirkemell 1190 Ft/kg, sertésoldalas 1160 Ft/kg, sertéscomb
1199 Ft/kg, sertéstarja 1200 Ft/kg áron kapható.

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

Újpesti Piac – Friss, olcsó, közeli

5,6.$/$1'26%,=7216*26

Szombatonként:
Piac-Placc
Piac-Placc a Duna sétányon szeptember
6-án, szombaton délelőtt! Várjuk a vásárolni, nézelődni vágyókat, az érdekességeket, különlegességeket gyűjtőket!

Jótékonysági
ruhaakció

/01<6.,.$3&62/'6
Đ66=(/,6 a TarzanTM Parkban!
Akciónk keretén belül szeptembertől október
végéig minden hétvégén (szombat, vasárnap)
a kísérőjegyek árából
30% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK.
Töltsön el egy feledhetetlen hétvégét az Ország
Legnagyobb Szabadtéri Családi Játszóparkjában.

A Budapest- Káposztásmegyeri Református Egyházközség jótékonysági
ruhaakciót rendez a Bőröndös utca 17. szám alatti református templomban szeptember 15-én,
hétfőn és 16-án, kedden
10-18 óráig. Mindenkit
szeretettel várnak!

www.tarzanpark.hu
1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

R A J Z P Á L Y Á Z A T

Így gyógyít a doktor néni,
a doktor bácsi
Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet első alkalommal hirdet gyermekrajzpályázatot minden
újpesti lakóhellyel rendelkező 5 és 14 év közötti
gyermek részére „Így gyógyít a doktor néni/ doktor bácsi” címmel.
A pályázaton 1db A/4 méretű rajzzal lehet
részt venni, amely szabadon választott módon
alkotható meg: ceruzával, zsírkrétával, ﬁlctollal
vagy festékkel. Korcsoportok: 5–6 éves óvodás,

7–9 éves alsó tagozatos iskolás, 10–14 éves felső tagozatos iskolás
A rajzok leadási és beérkezési határideje:
2014. szeptember 19. Eredményhirdetés: 2014.
szeptember 27. (a Káposztásmegyeri Sport- és
Egészségnap alkalmával). (A pályázati kiírás részletei a plakáton és a www.ujpestiszakrendelo.hu
honlapon)
Fővédnök: Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.
A zsűri tagja: Bertalan Tivadar képzőművész, Újpest díszpolgára. A nyertesek értékes díjakat vehetnek át. A pályaművekből kiállítást tervezünk
a szakrendelő épületében októberben.
Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

Értesítés telefonszám-változásról
Értesítjük a tisztelt betegeket, hogy a Pozsonyi u. 21–23. szám alatti felnőtt-háziorvosi rendelő telefonszámai megváltoztak! Dr. Danhauser Gyula:
787-4149; Dr. Miskolczi Zsuzsanna: 780-3880; Dr. Schweder Margit: 780-3880
Dr. Schweder Margit ügyvezető
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Hirdetés

Újpest
Önkormányzata

Programsorozat újpesti szépkorúaknak

A Turay Ida Színház produkciója

Kálmán Imre - Kardos G. György:

MARICA
GRÓFNŐ
operett három felvonásban, egy szünettel

Szereplők: Vásári Mónika, Vadász Zsolt, Teremi Trixi, Bozsó József,
Halász Aranka, Benkóczy Zoltán, Kalmár Magda, Kokas László, Magasházy István
Közreműködik a Váci Filharmonikusok, vezényel Farkas Pál.
Rendező:
Bozsó József

Szeptember 14. 15:00
kapunyitás: 13:30

Helyszín: Jégpalota
(1048 Budapest, Homoktövis utca 1.)
A rendezvény ingyenesen látogatható!

