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BEVÁLT RECEPT
Az egészségkárosodás felmérésére 
és a prevencióra egyaránt lehetősé-
ge van fi atalnak és idősnek az egész-
ségnapon. A szűrővizsgálatot tanács-
adást követi, és adott a szakorvosi in-
tézményi háttér – emeli ki a progra-
mot ajánlva Nagy István.  2. oldal

LÁTVÁNYTERVEN AZ ÚJ PIAC 
A város szívében lévő Szent István 
tér felújításának folytatásaként az 
újpestiek kérésére az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok születik újjá, még-
pedig oly módon, hogy az építke-
zés alatt a jelenlegi épület végig a 
vásárlók szolgálatában áll.  3. oldal

MEGÚJULÁS MINDENÜTT
Számos helyen épít kerékpárutat, 
járdát, parkolót, pihenőhelyet az 
önkormányzat. A munkákat a szép 
idő is segíti. Körforgalom kiépítése 
és közvilágítási oszlopok kihelyezése 
szolgálja a biztonságos közlekedést. 
Összeállításunk:  4-6. oldal

TÍZEZER VAGY EZERÖTSZÁZ? 
Gyurta Gergelynek tuti tippje van 
a fogyókúrázók számára, hiszen a 
nyílt vízi úszás garantáltan zsírége-
tő. Az UTE Európa-bajnokát arról is 
kérdezte Gergely Gábor kollégánk, 
medencében vagy nyílt vízben ér-
zi-e jobban magát. 13. oldal
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Több ezren fogadták el az önkormányzat meghívását, és látogattak el a Jégpalo-
tába, ahol a Marica grófnő operett-előadás várta a publikumot. A szépkorúaknak 
kitalált programmal újabb hagyományt teremtettek.  2. oldal

Sorozatos Találkozások, 
örökzöld melódiák
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– A legsportosabb városban ez már 
hosszú évek óta természetes – mond-
ja Nagy István alpolgármester, az 
egészségnap egykori kezdeménye-
zője, aki úgy fogalmaz: – A futó- és 
kerékpáros fesztivál őszi fordulójá-
tól elválaszthatatlan az egészségnap, 
amelyet Újpest Önkormányzata a 
Káposztásmegyeri Településrészi Ön-

kormányzattal karöltve rendez. Az 
önkormányzat eme rendezvénye már 
valóban önjáró, ismerik és várják az 
újpestiek. Oldott légkörben valóban 
van idő és lehetőség a beszélgetésre, 
a tanácsadásra. Az elvárás, hogy mi-
nél szélesebbre nyissuk a szűrővizsgá-
latok körét és a tanácsadást, azt is je-
lenti, a szervezők nem adhatják alább, 
a színvonalat tartani kell. Folyamato-
san bővül a választható tanácsadások 
köre, ebben az évben például először 
van jelen a kínálatban az EKG-szűrő-
vizsgálat. 

A kérdésre válaszolva, amely sze-
rint az újpestiek törődnek-e egész-
ségükkel, az alpolgármester szemlé-
letváltozást említ: most már a fiata-
lok is eljönnek a szűrővizsgálatokra, 
a Karinthy épületébe. 

– Sokan tudják, hogy az esetle-
ges egészségkárosodás mértékét 
időben fel lehet térképezni, példá-
ul az egészségnap szolgáltatásai-

nak segítségével is. Lényeges, hogy 
a szűrővizsgálatot tanácsadást kö-
veti, és minden esetben szakorvosi 
intézményi háttér áll Újpesten ren-
delkezésre. Fontos ugyanis a visz-
szacsatolás, a tanácsok megfogadá-
sa, az orvosi segítség kérése. Önkor-
mányzatunk éppen ezért lett gazdá-
ja a Görgey úti szakorvosi rendelő-
intézetnek, és ezért fejleszti a szak-
rendeléseket műszerek beszerzé-
sével is. Lényeges lépés volt több, 
orvosszakmai szempontok alapján 
történt átszervezés az SZTK-ban, s a 
24 órás felnőttügyelet létrejötte. Az 
egészség megőrzésében pedig az új 
uszoda, az önkormányzati sportna-
pok, a sípálya és egyéb szabadidős 
programok teremtenek lehetőséget 
a sportra, a mozgásra a család ap-
raja-nagyja számára – emeli ki Nagy 
István alpolgármester.  B. K.

(Részletes egészségnapi program a 
12. oldalon.)

Találkozások

A Marica 
grófnő óriási 
sikert aratott!
Újpest Önkormányzata a 
Találkozások programso-
rozatban operett-előadás-
sal várta az újpesti szépko-
rúakat vasárnap délután a 
káposztásmegyeri Jégpalo-
tába. A térítésmentes elő-
adásra a publikum lakcím-
kártyájának felmutatásával 
léphetett be, amit jól látha-
tóan meg is tett, hiszen a bő 
két és fél órás produkcióra 
a többezres befogadó helyű 
nézőtér meg is telt. 

Elsőként Wintermantel Zsolt lépett a 
színpadra, és elmondta, hogy immá-
ron harmadik alkalommal rendeznek 
operettműsort, így lassan elmondhat-
juk, hogy ezzel hagyományt teremtett 
az önkormányzat. Egyben azt a sze-
mélyes dolgot is megosztotta a kö-
zönséggel, hogy legnagyobb támoga-
tói és egyben legnagyobb kritikusai, a 

szülei is végignézik az előadást. Mind-
ezek után nagyon jó szórakozást és 
kellemes kikapcsolódást kívánt a dél-
utánhoz, majd a színpadra szólítot-
ta dr. Hollósi Antalt, aki a Találkozá-
sok rendezvénysorozat ötletgazdája. 
A Károlyi-kórház orvos igazgatója sok 
szeretettel köszöntötte a vendégeket, 
és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan 
elfogadták az önkormányzat meghí-
vását, amit színházi nyelven is meg-
fogalmazott, mondván: „Szép házunk 
van.” Mindezek után a Találkozások 
tavaszi folytatásának lehetőségéről is 

szólt, amikor is a Mágnás Miska kerül 
majd színpadra.

Ezen a vasárnap délutánon Kálmán 
Imre világhírű operettjét, a Marica 
grófnőt egy szünettel vitték színpadra 
a Turay Ida Színház művészei, a muzsi-
kát a Váci Filharmonikusok keltették 
életre, Farkas Pál vezényletével. 

Az előadás a vártnál jóval tovább 
tartott, mert a közönség egy-egy dalt 
többször is visszatapsolt, a színészek 
pedig sem energiájukat, sem a rá-
adást nem sajnálták, a publikum leg-
nagyobb örömére! R. Zs.

Egészségnap: bevált recept
Számos támogatóval és közreműködő partnerrel, gazdag kínálattal várja az újpestieket szep-
tember 29-én a Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnap. Az 9 órakor kezdődő egészségnap-
pal párhuzamosan, pár méternyi távolságban zajlik az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál.

Dr. Hollósi Antal kórházigazgató, 
a Találkozások programsorozat 

ötletgazdája

Látványos előadás

Nagy István alpolgármester

Vidám pillanatok
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Városháza, a templomok, és 
az áruválasztékáról „messze 
földön” híres piac teszik kü-

lönlegessé a Szent István teret, amely 
az újpestiek kedvenc találkozási he-
lye. A piac a város szívében kultikus 
helynek számít, ami nem meglepő, ha 
felidézzük, hogy a piacot 1883-óta itt 
találjuk. Az újpestiek ragaszkodását 
mi sem jelzi jobban, mint hogy a pia-
cot továbbra is itt a téren tudják csak 
elképzelni. A közösség véleményét el-
fogadva, ezért új vásárcsarnokot épít 

az önkormányzat a jelenlegi piaccal 
szemközti telken. Ezen a teleken ko-
rábban megtalálható Plébániahivatal 
és Katolikus Kultúrház a tér északi ol-
dalán kapott helyet, a Zeneiskola régi 
épületében. Az új plébánia felszente-
lése augusztus végén volt, a beköltö-
zés hamarosan befejeződik. 

A piac megújítása is az újpestiek 
igényei szerint valósul meg, ez is ki-
emelt témája volt az Újpesti Párbe-
szédnek, és fi gyelembe vettük az em-
berek véleményét – mondta el Rádi 

Attila alpolgármester. Így például vé-
gig üzemelhet a piac a felújítás idején 
is, nem zár be, nem költözik ideigle-
nesen máshová. Az új csarnok meg-
felel majd a XXI. század kényelmi és 
tisztasági követelményeinek, a vá-
sárlóknak nem kell rekeszeket kerül-
getniük, és a felmosó vizet sem fog-
ják a járda mellé az útra löttyinteni 
takarításkor. Normálisan lehet majd 
parkolni, tiszta, fűthető és átlátha-
tó lesz az egész. Miközben természe-
tesen arra is fi gyelünk, hogy a piac 

„csoszogós” jellege megmaradjon, 
vagyis a klasszikus piaci hangulat 
ne vesszen el. Szóval, a családiassá-
ga. Egyszerűen szeretnénk Újpesthez 
méltó körülményeket teremteni, ahol 
szélesebb lesz a választék és optimális 
az elrendezés. 

Rádi Attila kiemelte – az épület kü-
lönlegessége lesz, hogy a felső szinten 
egy olyan központ épül, ahol 500-900 
fős kulturális rendezvények kapnak 
majd helyet. Az új épülettel Újpest is 
felkerül majd Budapest kulturális tér-
képére, vonzó programokat kínálva a 
kultúra iránt érdeklődő nagyközön-
ségnek. Az épület megépítése után 
a környezete is megújul, a tér is na-
gyobb lesz, új közösségi terek alakul-
nak ki, helyet adva Újpest népszerű 
és látogatott rendezvényeinek.  U. N.

A

Új piaccsarnok épül 
Hamarosan új épületbe költözik a város szívében található Újpesti Piac- és Vásárcsarnok, 
mégpedig oly módon, hogy az építkezés alatt a jelenlegi épület a vásárlók szolgálatában áll. 

Rádi Attila alpolgármester
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– A játszóterek reggel 8 órától este 
21 óráig tartanak nyitva. Éjszaká-
ra a közterület-felügyelők, illetve a 
káposztásmegyeri rendőrök bezárják 
őket. A zárással elejét vesszük az éj-
szakai rongálásoknak, és zajongások-
nak, amelyek annyi bosszúságot okoz-

nak az itt élő lakóknak, akik éjszaka 
pihenni szeretnének, és nem a raj-
csúrozás hangjait hallgatni. – mond-
ja Rádi Attila alpolgármester. 

– Az első ütemben a Tél utca 46-
os szám, a Szigeti József utca 27-es 
szám és a Lebstück Mária utca 61-es 
szám előtt, valamint a Vadgesztenye–
Sporttelep utca sarkán és a Homoktö-
vis parkban található játszóterekre ke-
rültek zárak.

Ezen a hat játszótéren más, mókás 
változással is találkozhatnak azok az 
gyerekek, akik sűrűn nyitogatják a 
játékbirodalom kapuját. Kikopnak 
majd a mindennapi szóhasználatból 
a „piros csúszdás”, „kék hintás” ját-
szótér elnevezések, ezentúl híres ma-
gyar mesefi gurák neveivel illethetjük 
őket. Csákó, a boci, Unka, a béka, 
Ráró, a ló, Zörgő, a kutya és Kalán, a 
nyuszi is Újpestre költözött. 

– Fontosnak tartjuk felhívni a szü-
lők fi gyelmét a magyar művek szép-
ségeire és arra, hogy a régi meséket 
is olvassák gyermekeiknek – mond-
ja Ozsváth Kálmán önkormányza-
ti képviselő a Szigeti József utcai ját-
szótéren. 

Aki pedig nem tudja, hogy kik 
ők… Nos, ideje leporolni Fekete Ist-
ván, Móra Ferenc és Sebők Zsigmond 
műveit, és minden apróságot beve-
zetni a magyar mesék csodálatos vi-
lágába.  

 D. V.

„Mesés” játszóterek 
A kisgyermekes szülők ké-
résére Újpest Önkormány-
zata hat játszótér kapuját 
is zárhatóvá tette, így meg-
őrizve a gyermekbirodal-
mak épségét és tisztaságát.

Ozsváth Kálmán képviselő 
a Szigeti utcai játszótéren

Kivilágított járda és kerékpárút
a Szilas-patak felett
Már javában zajlik az Ugró Gyula sort az Óceánárok utcával 
összekötő járda és kerékpárút építése a Szilas-pataknál. 

Az Izzó lakótelepen élők számára régóta gondot okozott az Óceánárok utca Szilas-
patakon keresztül történő megközelítése, ugyanis a két oldalt összekötő földút eső-
ben sártengerré változott, esténként pedig vaksötét volt. 

– Évekig autóval is átjártak ezen a szakaszon, balesetveszélynek kitéve a gyalogo-
sokat és a kerékpárral közlekedőket. Az új átvezetés megkönnyíti a Halassy uszoda 
és a sípálya megközelítését. Kisgyermekes családok, fi atalok, idősek, nyugodtan, biz-
tonságban sétálhatnak majd az új kivilágított sétányon  – mondta dr. Dabous Fayez, 
a terület önkormányzati képviselője. 

A fejlesztés keretén belül a négy évszakos sípálya mellett új, 18 állásos parkoló is 
épül. Az akadálymentes közlekedést biztosítandó, a járda Ugró Gyula sori végénél 
taktilis elemeket építenek a burkolatba és a szegélyeket is lesüllyesztik.

A környezetet megóvva, a szakemberek csak indokolt esetben nyúlnak a növény-
zethez. Az elöregedett fákat olyan fajtákkal pótolják, melyek illeszkednek a környe-
zet hangulatához és a faültetést követően a gyepesítés is megtörténik.

Ha az időjárás nem szól közbe, november végén már egy kivilágított, biztonságos, 
térkő burkolatú járdán és kerékpárúton közlekedhetnek az újpestiek.

A fejlesztésnek az Újpest-Káposztásmegyer facebook oldalon is 
sokan örülnek.

Dr. Dabous Fayez
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Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselővel Újpest egyik 
legkisebb utcácskájában találkoztunk. 

– A Fóti útról nyíló kis beugrót korábban alig lehetett észrevenni, burkolata 
töredezett és balesetveszélyes volt. A felújításnak köszönhetően a Csömödér 
utca végre jól járható, így a környékbeliek újra biztonságosan használhatják – 
mondja a képviselő.

A város több pontján is új lámpaoszlopok nőnek ki a föld-
ből, folynak a közvilágítás fejlesztési munkálatok. Az Újpes-
ti Párbeszéd keretén belül az újpestiek több, nagyon régóta 
megoldatlan problémára is felhívták a fi gyelmet.

A szakemberek a Semsey Aladár park déli sétányán, az István út 1–5. mögötti par-
kolóban, a Szabadság parkban és a Dugonics utcában is elvégezték már az új lám-
paoszlopok telepítését. A fentieken túl az Ugró Gyula soron található nagy kutya-
futtatóba építettek ki közvilágítást, annak érdekében, hogy a kutyafuttató az őszi 
és téli korai sötétedés esetén is használható maradjon.

Az önkormányzat további helyszíneket is vizsgál és tervezi többek között az 
Aschner Lipót téren, a Pozsonyi utcai háziorvosi rendelő melletti parkban, a Munkás-
otthon utca-Kassai utca sarkán található parkban, a Rózsa utcai áruházaknál lévő té-
ren és sétányon a közvilágítás átépítését, fejlesztését. Továbbá hamarosan megkezdő-
dik az esténként eddig teljes sötétségbe burkolódzó Munkásotthon utca 70–72. és az 
Árpád út 113–119. házak közötti téren az új közvilágítás kiépítése.

Kezdődik a Deák Ferenc utca – Templom utca – Nádor utca – Illek Vin-
ce utca ötágú útkereszteződés körforgalmú csomóponttá alakítása.

Az átépítés során egy kisméretű körforgalmú csomópont kialakításával rendeződik a jelen-
leg ötágú csomópont bonyolult forgalomtechnikai állapota. A gyalogátkelőhelyeknél a szegély 
süllyesztésével teszik akadálymentessé a közlekedést, az útpálya átaszfaltozása után pedig a jár-
dák felületére is új burkolat kerül.

Az építkezés Nagy István alpolgármester körzetét is érinti, aki örül annak, hogy végre sikerül 
megszüntetni a balesetveszélyes állapotot a csomópontban. Az új körforgalomnak fontos sze-
repe lesz majd a Görgey út felújításakor ide irányuló forgalom problémamentes elvezetésében. 
A munkát az időjárás befolyásolhatja, de a kivitelező cég munkatársai hétvégenként is dolgoz-
nak majd, hogy a lehető legrövidebb időn belül befejezzék az építkezést.

A legkisebb utcák is fontosak

Fényes utcák

Körforgalom épül 
az ötágú csomópontban

Dr. Szabó Béla egy lakó társaságában
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A Schweidel József utca és Attila utca találkozásánál lévő járda sok bosszúságot 
okozott a lakóknak. Amellett, hogy a burkolata már teljesen elkopott, az au-
tók is rendszeresen a járdán parkoltak, akadályozva a gyalogosok közlekedését. 
Bartók Béla önkormányzati képviselő felkarolta a helyiek kérését és nemrég el is 
készült a vadonatúj aszfalt burkolat a régi töredezett járda helyén. Bartók Béla 
szerint a járda szélére helyezett pollerekkel a gyalogosok védelme is biztosított. 

Nem ez volt az egyetlen felújítás a közelmúltban a 7. számú választókör-
zetben. Nemrég készült el a Káposztásmegyeri út járda felújítása a Fóti út és 
Bródy Imre utca közötti szakaszon.

Németh Edit képviselőasszonnyal a Pozsonyi parkban jártunk, ahol régi, rossz 
állapotú parkrész átépítése zajlik. Új pihenőparkot alakítanak ki a Városgond-
nokság munkatársai. Ugyanitt a parkon átvezető két út kereszteződését szint-
be hozzák, így most már esőben sem kell hatalmas tócsákat kerülgetniük 
az itt élőknek. A beszélgetés alatt szóba került, hogy időközben elkészült a 
Lorántffy Zsuzsanna utca 1–15. számok előtti járdák új burkolata is.

Új burkolat a töredezett 
járda helyén

Felnőtt pihenő 
a Pozsonyi parkban

Az Újpesti Párbeszédben számos visszajelzés érkezett, miszerint a városban több helyen új 
parkolóhelyekre lenne szükség. A városvezetés a kéréseket számba vette, és városszerte par-
koló építésbe és felújításba kezdett. Ennek köszönhetően idén az Erdősor, a Virág, a Tél a 
Nyár, és a Külső Szilágyi utcákban is megújultak parkolók, a napokban pedig a Munkásotthon 
utca 70–72. számmal szemközti oldalon kezdtek hozzá új parkolóhelyek építéséhez. 

– A múlt héten megkezdett építkezés során 24 darab, új térkövezett parkolóhelyet alakítunk ki 
a Munkásotthon utca mentén, valamint a parkoló melletti járdaszakaszt is felújítjuk. Ezzel továb-
bi parkolóhelyeket biztosítunk az itt élőknek, valamint megszűntetjük a szabálytalan és baleset-
veszélyes járdán parkolást is – mondta Jókay Attila a körzet önkormányzati képviselője.

Az építkezés ideje alatt az utca egyes szakaszait lezárják, az elkerített és a parkolásra szabadon 
hagyott területek is változnak, így a balesetek elkerülése miatt kérjük, körültekintően közlekedje-
nek. Az új parkolót várhatóan november közepén vehetik használatba az újpestiek.

24 állásos parkoló a Munkásotthon utcában

Bartók Béla egy lakóval

Németh Edit a kivitelezőkkel

Jókay Attila a munkálatok helyszínén

A Káposztásmegyeri út felújított járdája

Lorántffy Zsuzsanna utca
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– Az önkormányzati támogatást a 
hagyományos, a panel- és az egyéb 
iparosított technológiával épült la-
kóépületek felújítására lehetett igé-
nyelni, a műszaki tartalom nem vál-
tozott tavalyhoz képest – mond-
ja Wintermantel Zsolt. – Idén negy-
venkét társasház pályázatát bírálta el 
kedvezően a vagyonkezelő, ami össze-
sen 4300 lakást érint.

A polgármester aláhúzta: a pályá-
zat lényege, hogy az önkormányzat 
a társasháznak a felújításra felvett hi-
telére lakásonként havonta legfeljebb 
ezerötszáz forint támogatást ad. A 
rekonstrukciók támogatását az éves 
költségvetésből erre a célra elkülöní-
tett felújítási alapból fedezik.

Wintermantel Zsolt hozzáteszi: 
eddig az államilag támogatott pa-
nelfelújítások nem tartoztak az ön-
kormányzat által segítettek körébe, 
most viszont ezeket a beruházásokat 
is megkönnyítik. Ez a plusztámogatás 
azt jelenti, hogy az önkormányzat a 
közterület-foglalási díj kilencven szá-
zalékát elengedi, amivel milliós meg-
takarítást érhet el a társasház. Egy 

példát is említ: a Szigeti József utca 
23–27-es számú ház csaknem kétmil-
lió forintot takarított meg így. 

Ahol még nem kezdődtek meg a fel-
újítások, ott nagyon várják a lakók, ott 
pedig, ahol már lezajlott a rekonstruk-
ció, túlnyomórészt elégedettek. 

Az idén meghirdetett pályázat 
egyik nyertes lakóközösségének kép-
viselője, Strobl Edit szerint az érintett 
házakban élők nagyon várják a meg-
újulást. A közös képviselő azt mond-
ja, a hozzá tartozó házaknak nagyjá-
ból felében végeznek majd felújításo-

kat. Ilyen például a lépcsőházak nyí-
lászáróinak cseréje, a végfalak leszige-
telése, valamint a különböző gépésze-
ti felújítások (például szellőzőrend-
szer, felvonó). 

– Ezek mindegyike az energia-
megtakarítást szolgálja, a lakók na-
gyon várják, hogy elkezdődjenek a 
munkálatok – teszi hozzá.

Egy másik lakóközösség házain lát-
ványos rekonstrukció zajlik a Deák 
Ferenc utcában, de van olyan épület, 
ahol már korábban elvégezték a nagy-
szabású felújítást. 

Farkas Julianna közös képvise-
lő azt mondja, akkor lehet majd 
„mérleget vonni”, amikor már le-
zárultak a munkálatok, és a fűtést 
is az egyedi fogyasztás alapján szá-
molják el. 

– A Latabár Kálmán utcai épület 
korszerűsítése tavalyelőtt fejeződött 
be. Az energiamegtakarítás olyany-
nyira tetten érhető, hogy a lakók fele 
egyáltalán nem tekeri fel a fűtést, és 
a lakók túlnyomó többsége szerint 
megérte a felújítás – teszi hozzá.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Társasház-felújítás önkormányzati segítséggel
Az idén is támogatja a társasház-felújításokat az önkormányzat. Ebben az évben negyvenkét társasház kap könnyítést. 
Van, ahol már nagyon várják a lakók a rekonstrukciót, ott pedig, ahol már túl vannak a felújításon, elégedettek vele.

Újpest Önkormányzata folyamatosan
 támogatja a panelházak felújítását 

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

Hivatalosan is 
átadták a kibővült 
Tarzan Parkot
2014-ben tovább bővült az ország leg-
nagyobb szabadtéri családi játszópark-
ja, a Tarzan Park. Az új játéktér egye-
dülálló vizes játékoknak és az egész 
család számára kellemes szórakozást 
biztosító splashparknak ad otthont.

A közel két hektáron elterülő játékparkot a biz-
tonság és a fejlesztve szórakoztatás jellemzi. A park 
ugyanis immáron otthont ad egy tematikus elren-
dezésben csoportosított, újszerű játszóeszközökkel 
felszerelt játszótérnek, amelyben a gyerekek játszva 
fejleszthetik különböző készségeiket, mint például 
a koordinációs készség, a belső hallás, a biztonság-
érzet, a térlátás, az egyensúlyérzék, az egymástól ta-
nulás és az építőmunka.

A vasárnapi, Tarzan Parkban tartott átadás-
sal egybekötött sajtótájékoztatón dr. Hollósi An-
tal főorvos, orvos igazgató is az utóbbiak fontos-
ságára hívta fel a fi gyelmet, miután Wintermantel 
Zsolt polgármester hivatalosan is átadta a nagykö-
zönségnek az új játéktereket. Mostantól tehát mind 
a tizenhárom játékzóna (Picurvár, Hintarét, Lián-
dzsungel, Billegsziget, Felhővárak, Zengőerdő, Ho-
moktenger, Rejtekerőd, Tornyoktava, Zsiványten-
ger, Placcs Placc, Pattanjdomb, Homokbánya) hiva-
talosan is a nagyközönség rendelkezésére áll. 

Használatukhoz pedig mindenkinek kellemes 
szórakozást és vidám élményeket kívánunk! R.Zs.

A Budapest Márka díjjal kitüntetett Tarzan 
Park az újpestieknek kedvezményeket nyújt a 
belépéshez. A Tarzan Park további őszi kedvez-
ménye: szeptembertől október végéig minden 
hétvégén (szombaton és vasárnap) a kísérője-
gyek árából 30 százalékos kedvezményt bizto-
sítanak. A Tarzan Park októberig 9–19 óra kö-
zötti nyitvatartási időben látogatható a Tábor 
utca 28. szám alatt. A parkba érkezőket nagy 
területű kerékpár- és autóparkoló fogadja. 

Mind a tizenhárom 
játéktér a gyermekeké 

– emelte ki 
Wintermantel Zsolt



– Hogyan jellemezné a választóke-
rületet?

– A 10-es számú körzet főleg lakó-
telepeket ölel fel. Három fontos ha-
tárvonala a Görgey, a Rózsa és az Ár-
pád út, nagy átmenő forgalommal.

– Milyen fejlesztések, eredmények 
valósultak meg a választókerület-
ében?

– Az én körzetem Újpest azon te-
rületei közé tartozik, ahol tényleg 
sok pozitív változás történt – fogal-
maz Újpest legfi atalabb önkormány-
zati képviselője, majd sorolni kez-
di: – A leglátványosabb fejlesztések 
közé tartozik, hogy a Bárdos Artúr és 
a Latabár Kálmán utcában alakítottuk 

ki Újpest második ökoparkját, és a 
Deák Ferenc utcai sétányt teljes hosz-
szában fásítottuk, illetve a közelmúlt-
ban több új padot is kihelyeztünk.

Hangsúlyozza: az ő körzetét érin-
tik azok a nagyberuházások is, ame-
lyek vagy az önkormányzat közbenjá-
rásával és támogatásával valósulnak 
meg, vagy pedig teljes egészében Új-
pest biztosította rá a forrást. Mint is-
mert, megkezdődött a Görgey út fel-
újítása, amelyet Wintermantel Zsolt 
polgármester és Nagy István alpolgár-
mester fővárosi képviselőként hosszú 
ideje szorgalmazott.

Az önkormányzat a közterü-
let-foglalási díj kilencven százalé-

kának elengedésével járult hozzá a 
Latabár Kálmán utca és a Szigeti Jó-
zsef utca egy-egy panelháztömbjé-
nek felújításához, ez utóbbinak az 
épületráfordítási költségeit kétmil-
lió forinttal csökkentette. Az Újpes-
ti Szigeti József Utcai Általános Isko-
la épületén 126 millió forint érték-
ben nyílászárócserét, homlokzatszi-
getelést és festést végeztek szintén 
önkormányzati forrásból. A Deák ut-
cai felnőtt-háziorvosi rendelő Újpest 
többi háziorvosi rendelőjéhez ha-
sonlóan egységes arculatot kapott és 
megújult.

– Noha „csak” egy választóke-
rületet érint, az itt élőknek hatal-
mas könnyebbséget jelent, hogy 
utcanévtáblákat helyeztünk ki a 
Szigeti József utcába, ugyanitt az 

úttestet és a járdát, ahol balesetve-
szélyes volt, javítottuk, és sikerült 
újranyitni a Laborfalvi Róza utcai 
parkolót – sorolja Ozsváth Kálmán, 
és hozzáteszi: ugyanezen a környé-
ken még korábban hat padot is ki-
cseréltek.

A választókerületben a legkiseb-
bekre is gondoltak: felújították a ját-
szóterek kerítéseit és padjait, vala-
mint új játékokat és ivókutakat tele-
pítettek. A Szigeti utcában játszóteret 
neveztek el a nemrégiben boldoggá 
avatott Sándor Istvánról, és egy em-
lékkövet is kapott a szalézi vértanú 
szerzetes.

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

– További feladatunk, hogy egy-
re több panelház újuljon meg, fel-
újítsuk azt a játszóteret, ahol ez még 
nem történt meg, és sikerrel fejeződ-
jön be a Görgey út rekonstrukciója. 
Természetesen nem maradhat el a ká-
tyúzás és a parkosítás folytatása sem, 
a térfi gyelő kamerák pedig a közbiz-
tonságot fogják növelni. Utóbbiakból 
több mint ötvenet szerelnek fel Új-
pest-szerte, még az idén – zárja gon-
dolatait.

 MOA

A nagyberuházások, 
fejlesztések körzete
A 10-es számú választókerület Újpest azon területei közé 
tartozik, ahol számos pozitív változás történt. A körzet 
képviselője, Ozsváth Kálmán folytatná az eddigi sikerso-
rozatot. A térfi gyelő kamerák kihelyezésével pedig a köz-
biztonság is tovább javul.
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Nagy István rámutatott: szeptember 
1-jétől a villamos energia ára 5,7 szá-
zalékkal csökkent, a távhő ára pedig 
októbertől mérséklődik 3,3 százalék-
kal. Az alpolgármester felidézte: Új-
pesten már a legelső, tízszázalékos 
csökkentés előnyeit is azonnal meg-
érezték. Ugyanis az újpesti negyven-
háromezer háztartásnak csaknem fele 
panellakás, legtöbbeknek a lakbér és 
a fűtés kifi zetése jelentett gondot. Azt 
is megírtuk korábban: volt olyan ház-
tartás, ahol az idős emberek nem tud-
ták maradéktalanul kigazdálkodni a 
havi fi zetnivalókat, viszont a díjcsök-
kentések után már nem szorultak se-
gítségre.

– A harmadik rezsicsökkentéssel 
egy nyugdíjas házaspár megtakarítása 
akár az évi 115 ezer forintot is elérhe-
ti, de egy többgenerációs háztartásban 
évente ez jóval magasabb összeg is le-
het – tette hozzá.

A rezsicsökkentés tényét fel kell tün-
tetni a számlákon is, azaz a végfel-
használót tájékoztatni kell arról, hogy 
az adott számlázási ciklusban meny-
nyi volt így a megtakarítása. Nagy Ist-
ván emlékeztet: múlt év elején a kor-
mány bejelentette, hogy a gáz és a vil-
lamos energia árát 10 százalékkal csök-
kenti, amit a februári számlákban már 

érvényesítettek is. Ez akkor 3,7 millió 
áram- és 3,3 millió gázfogyasztó terhe-
it csökkentette, és a távhőszámlákon is 
azonnal érződött. Második lépcsőben 
tavaly júliustól a víz, a szemétszállítás 
és a kéményseprés lett olcsóbb.

A tervek szerint jövő évben számí-
tani lehet egy „állami rezsicsökken-
tésre” is. Ennek alapján az összes álla-
mi szolgáltatás díját jelentősen csök-
kentenék, sőt egy részüket ingyenes-
sé tennék. E szerint legalább egy iga-
zolványt mindenki ingyenesen kapna, 
emellett az illetékeket is mérsékelni 
szeretnék. MOA

CSÖKKENHET 
A TÖRLESZTŐRÉSZLET 
ÉS A TŐKETARTOZÁS IS
A kormány benyújtotta az Or-
szággyűlésnek azt a törvényja-
vaslatot, amely alapján a pénz-
ügyi intézményeknek el kell szá-
molniuk fogyasztóikkal. Ez vo-
natkozik többek között az ár-
folyamrés alkalmazására, amely 
számítási módszer alkalmazását 
jogegységi döntés alapján tisztes-
ségtelennek mondta ki a Kúria. 
Az így keletkezett túfi zetésekből 
a tervek szerint a tőketartozást 
csökkentik.  MTI/MOA

Tovább csökken a rezsi, 
olcsóbb lehet az ügyintézés
Tovább csökkent az áram ára szeptember 1-jével, októ-
bertől pedig a távhő díja mérséklődik. Nagy István alpol-
gármester felidézi: az eddig végrehajtott rezsicsökkenté-
sek több tízezer újpesti életét könnyítették már meg, je-
lentős az éves megtakarítás.



Made in 
Újpest

A gyönyörűen felújított Cyklop-ház István úti ol-
dalára nyílik az újpestiek által jól ismert kis rö-
vidáruüzlet. Korábban többségében inkább a var-
rónők szerezték be náluk a munkájukhoz szüksé-
ges apró kellékeket, ma inkább a hobbiból varró, 
ruhát javítgató vásárlók keresik fel őket. A több 
évtizedes múlt és a széles választék, úgy tűnik, 
megteszi a hatását, hiszen ottjártunkkor szin-
te egymás kezébe adták a kilincset a vásárlók.

Évtizedek óta Újpest belvárosi részének arcula-
tához tartozik az István úti rövidáruüzlet, amely-
nek tulajdonosai egy többgenerációs helyi keres-
kedőcsalád tagjai. – Tősgyökeres újpesti család a 
miénk, már nagyszüleim is itt nőttek fel, azután 
szüleink, mi magunk, gyermekeink és most uno-
káink is itt élnek. Nemcsak a lokálpatriotizmus, 
de a kereskedelem is végigkísérte a família életét 
generációkon keresztül – kezdi a távolabbi múlt-
tal az üzlet tulajdonosa, Fazekasné Pál Ágnes. 

Ma már elképzelhetetlen, de szüleik évtizedeken 
keresztül tisztességgel megéltek csupán a gombké-
szítésből. Az édesapa az akkor még nagyban ter-
melő ruhagyáraknak szállította a különböző színű, 
formájú gombokat ipari mennyiségben. 

– Édesapám ügyes kezű gombkészítő iparmű-
vész volt. Évtizedekkel ezelőtt kreált gombjaiból 
még ma is találhatnak vásárlóink – mutatja büsz-
kén Ágnes, miközben sorra húzza ki a különféle 
gombcsodákat rejtő fi ókokat. – Természetesen ek-
koriban még kézzel folyt a gyártás. Az alapanyagot 
a meglévő formákba öntöttük, s amikor megszilár-
dultak, ami néha napokat is igénybe vett, egyen-
ként lukakat fúrtunk bele – meséli az üzletvezető.

A többes szám nem véletlen, hiszen a nagyobb 
szállítások idején az egész család besegített a gom-
bok elkészítésébe, így testvére, Péter és ő maga is 
szó szerint belenőttek a gombosszakmába. 

– Közgazdasági és kereskedelmi technikumot 
végeztem, ezt követően kipróbáltam magam más 

területen is, ám gyorsan rájöttem, hogy az irodai 
munka nem nekem való. Hiányzott a kereskede-
lem szépsége: a közvetlen kapcsolat az emberekkel. 
Így gyorsan visszatértem a családi vállalkozáshoz. 
Első, akkor még csupán gombokat forgalmazó üz-
letünket az azóta már lebontott tömbben, az Ist-
ván úton indítottuk el 1973-ban – mondja Ágnes.

A rendszerváltozás azonban alaposan átrendez-
te a kereskedelmi, szolgáltatói palettát, ezért üzletü-
ket 1993-ban immár a mostani helyen nyitották újra, 
ahol kínálatukat rövidárufélékkel egészítették ki. Mint 
az üzlettulajdonos mondja, igyekeznek haladni a kor-
ral, a varráshoz nélkülözhetetlen kellékeken kívül új-
donságokat is kínálnak az újpestieknek, akik szemmel 
láthatólag keresik is ezeket. Ottjártunkkor megannyi 
érdekes kellék talált gazdára a betérő vásárlók köré-
ben, akik között unokájának a ruháját javító nagyit és 
gyerekruhát igazító anyukát is láthattunk. G.R.

Rövidáruüzlet (István út 12.)  Tel.: (1) 369 1480

Szabók-varrók 
kincsestára 

Tízesvillamos – különjárat 

Sziráki-mise
Ez a mise nem egyházi szertartás, hanem a má-
sodik első szerelem „kísérő eseménye”. Heti két 
zongoraórával, a piac mögötti zeneiskolában.

Ő hetedikes volt, én nyolcadikos, és ő volt szí-
vem Sziráki Marija. Kedves, csillogó szemű, göndör 
mosolyú csitri, akinek a szemében mindig ott fény-
lett egy parányi csábítás, az alakuló nőiség simoga-
tó bársonya, de egy elutasító óvatosság is. 

Napközben ötig voltam az Árpád úton, magatehe-
tetlen nagyanyám segítőjeként. Ezért jártam az Atti-
la utcai iskolába, fél napom volt rá, hogy körülötte 
legyek. Hétköznap négy után jött anyám az Izzóból, 
és mentünk haza, a Fény mozi-házba. Igaz, a lányok 
akkor jöttek le vagy ki otthonról, amikor én már a 
hatalmas bérház folyosóját koptattam a haverokkal. 
Vasárnap nem jártam arra. Illetve nem egészen. 

Marival rövid randikat loptunk be a napok ellen-
őrzött szakaszaiba és a vasárnapokba is. Ilyen volt a 
zongoraórák menet- és jövetideje és a vasárnapon-
kénti 9-es mise a nagytemplomban. 

Sziráki Marit szigorúan nevelték. Szép, kedves lány 
volt, vigyáztak rá. Én „csábító” hírében álltam az any-
ja előtt. Figyelmeztették is Marikát, ügyeljen, hogy a 
bőrkabátos – ez voltam én, mert volt egy ronda mű-
bőr kabátom – ne kerülgesse. Sziráki néni nem lelke-
sedett értem, Mari apukájára nem emlékszem, mert 
amikorra hazaért, én már távol voltam a környéktől. 
Öccsével szövetségesek voltunk: a kis, kerek arcú srác 
vállalta, hogy hozza-viszi a híreket Mari és köztem. 
„Fél óra múlva tud lejönni, de csak vásárolni megy.” 
„Most nem engedik le, holnap dolgozatot írnak” – 
mondta, és már futott a haverjaihoz, nehogy lebuk-
jon, hogy a „bőrkabátossal” diskurál.

Hetente kétszer kísértem zongoraórára Marit. De 
hogy mit csináltam, amíg vártam rá, nem tudom. És 

azt se, hogy miről beszélgettünk hazáig. Hogy milyen 
volt zongorából az előmenetele? Műszaki pályát válasz-
tott, és jó szakemberként tisztelték a Tungsramban. 

A vasárnapi mise más volt. Híre ment Újpesten, 
hogy vasárnaponként a 9-es misén prédikál egy pap, 
és fontos dolgokról beszél a fi ataloknak. Egyre többen 
járnak a miséjére. Ezt hallhatta Sziráki néni és anyám 
is, mert otthon kifejezett biztatást kaptunk, hogy jár-
junk vasárnaponként a 9-es misére. Jártunk is.

Ő a „sárga házból” jött, én a Fény mozi-házból, 
és a templomban jöttünk össze. Figyeltem a prédi-
kációra, hallgattam a szuggesztív pap gondolatait, 
de – Isten vétkemül ne vegye – egyre sem emlékez-
tem. Mert azt fi gyeltem, hol lehet a tömegben Mari. 
Már a mise alatt találkozott a tekintetünk, aztán ki-
felé megtaláltuk egymást.

Lehet, a Gondviselő segíteni akarta ügyünket, de 
végül nem sikerült neki. Útjaink elváltak. Felnőttként 
is megmaradt a kapcsolatunk. Osztálytársnője, ké-
sőbb barátnője lett volt feleségemnek a Kanizsayban. 
Nem jól sikerült az élete. Évekkel ezelőtt tudtam 
meg, hogy gyógyíthatatlan beteg. Egyszer, amikor 
Újpestre jött, találkozni akartunk, de nem értem oda 
időre. Majd legközelebb – mondtuk akkor nevetve.

De a legközelebb elmaradt, örökre… RÉTI JÁNOS
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A lokálpatriotizmus és 
a kereskedelem generációkon 

keresztül végigkíséri 
a família életét
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Tisztelt Újpestiek! A 2014-es 
önkormányzati választásra kopog-
tatócédula helyett ajánlóíven 

támogathatják jelöltjeinket. Amennyiben a 
Fidesz–Újpestért Egyesület közös jelöltjeire 
alá szeretnék írni, kérjük, látogasson be sze-
mélyesen irodánkba. 1042 Bp., Árpád út 56. 
(I. emeleten az udvarban), hétköznap 
10–20 óra között. Tel.: 369-0905

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő szep-
tember 22-én, 18–19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: 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 hatéko-
nyabban működhessünk együtt! Címünk: 
1046 Bp., Szent László tér 7. Tel.: 06-70 
372-3119, 06-70 381-8193

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

Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati 
képviselő, frakcióvezető (KDNP) 

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

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

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

„KI MIT TUD?” – RENDEZVÉNY-
SOROZAT NYUGDÍJASOKNAK
A „Ki Mit Tud?” rendezvénysoro-

zat (11. évadjának) évadnyitó megbeszélé-
se, majd utána egy kis délelőtti tánc szep-
tember 23-án, kedden 10.00 órától lesz az 
újpesti Polgár Centrumban (IV., Árpád út 
66.). 

A rendezvény védnöke: dr. Trippon 
Norbert kerületi elnök.

Jöjjenek el ismerőseikkel, barátaikkal! 
Meglátják, jó idetartozni! (Belépődíj 
nincs.)

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezete

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselő 
előzetes telefonon történt egyeztetés 
alapján – a 06-20 518-7830-as telefonszá-
mon – bármikor; Belán Beatrix önkor-
mányzati képviselő előzetes telefonon tör-
tént egyeztetés alapján – a 06-1 369-4205-
ös telefonszámon, hétköznap 14-től 17 
óráig hívható – bármikor; Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő előzetes telefo-
non történt egyeztetés alapján – a 06-1 

369-4205-ös telefonszámon, hétköznap 
14-től 17 óráig hívható – a megbeszéltek 
szerint, az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) tar-
tanak fogadóórát. Horváth Imre önkor-
mányzati képviselő minden hónap első és 
második szerdáján 17 órától – előzetes 
bejelentkezés alapján a 06-20 466-8576-os 
telefonszámon – tart fogadóórát az 
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola és Gimnáziumban (1046 Bp., 
Bőrfestő u. 5–9.).

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

zati 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. 

 P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

Meghívó

Felvidéki est Újpesten 
Csáky Pál: Hit és hűség. Történelmi visszapil-
lantás 1889–1989 színpadi játékának bemu-
tatójára a révkomáromi Boráros Imre Szín-

ház előadásában. Az előadás után Csáky Pál 
EP-képviselő, politikus író beszélget az érdek-
lődőkkel.

Időpont: 2014. szeptember 26., péntek, 18 óra.
Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház (IV., Ta-

vasz u. 4.)

Kereskedelmi egyesület OKJ 
tanfolyamokat indít Újpest Központban

� kereskedő � vendéglős � raktáros 
� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357
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Fesztiválzáró dallamok 
Idei utolsó állomásához érkezett az Újpest Önkormány-
zata által útjára indított Dallamfesztivál. Reménykedve a 
kellemes őszi időben, szeptember 20-án 17 órától szabad-
téri koncerttel vár mindenkit a Károlyi park. Ezúttal az Er-
kel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola taná-
rai és diákjai adnak garantáltan jó hangulatú koncertet.

A koncert nyitányaként Szalóki Zoltán és tanítványai ünnepélyes trombita-
szóval köszöntik a publikumot. A folytatásban felcsendül Villa-Lobostól a 
Brazil tánc, Weinertől a Szvit, Carl Höhnétől a Szláv fantázia, Webbertől az 
Evita Nem kell, hogy sírj Argentína, Tadesco Kastelnuovotól a Fuga elegiaca,  
Joplintól a The Entertainment – Regtime, amelyeket Debussytől A kis né-
ger feldolgozása követ, majd Rossinitől a Macskaduett átiratát hallhatja a kö-
zönség. A koncertet Kálmán Imre Marica grófnő című operettjének örökzöld 
„slágerei”, valamint Bernsteintől West Side Story részlet zárja.

Rossz idő esetén az Újpest Kulturális Központ – Polgár Centrumban (IV., 
Árpád u. 66.) tartják meg a koncertet. 

Szeretettel vár mindenkit Újpest Önkormányzata!

A kulturális örökség napjai és Ars 
Sacra Fesztivál Újpesten

Újpesti mesterek, 
emlékek nyomában      

Szeptember 20-án és 21-én több 
nevezetes újpesti épület és intéz-
mény tárja ki kapuját a kulturális 
örökség napjai alkalmából, az Új-
pesti Kulturális Központ Neogrády 

László Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében.
 

Szeptember 21.
VÁROSHÁZA 
 (1042 Budapest, István út 14.)
Megtekinthető vezetéssel: vasárnap 10-től 16 óráig, 
óránként induló vezetéssel (az épület és Újpest tör-
ténetével ismerkedhetnek az érdeklődők).

KÖNYVES KÁLMÁN GIMNÁZIUM
(1043 Budapest, Tanoda tér 1.)
Megtekinthető: szombaton 14 órától vezetéssel a 
százéves épületet, 20 órától a csillagvizsgálót lát-
hatják az érdeklődők.

ÚJPESTI ZSIDÓ KÖZÖSSÉG ZSINAGÓGÁJA 
ÉS EMLÉKPARKJA
(1042 Budapest, Berzeviczy G. u. 48.)
Megtekinthető: vasárnap 10-től 18 óráig 

ÚJPESTI LEPKEMÚZEUM
(1041 Budapest, Dessewffy u. 26.)
Megtekinthető: szombaton és vasárnap 10-től 18 
óráig .Kiállításvezetés óránként, maximum har-
mincfős csoportokban. 

HELYTÖRTÉNETI SÉTA: ÚJPESTI TEMPLOMOK 
Indulás: vasárnap 13 és 15 órakor az újpesti város-
házától (1042 Budapest, István út 14.). Az Egek Ki-
rálynéja katolikus plébániatemplom, az újpest-bel-

sővárosi református templom és az újpesti zsinagó-
ga megtekintése. Vezeti: Iványi János Újpestért dí-
jas építőmérnök.

ARS SACRA FESZTIVÁL
Szeptember 20-án: Ze-
nés agapé az újpesti 
Clarisseumban.

Az Ars Sacra Fesztivál 
keretében, a nyitott templomok napján közel száz 
templom tárja ki kapuit, többek között az újpesti 
Szent István király plébánia, a Clarisseum (IV., Ár-
pád út 199.). Időpont: szeptember 20., 16-tól 19 
óráig. A szalézi örökségről, az itt szolgáló Boldog 
Sándor István szalézi szerzetesről beszélgetnek a 
szemtanú kortársak, Biró Lóránt szalézi atya, Újpest 
díszpolgára, és Havasi József korábbi szalézi tarto-
mányfőnök. Az épületet Iványi János Újpestért díjas 
építőmérnök mutatja be az eredeti Ybl Miklós-ter-
vekkel együtt. Szűts István zenész (Kormorán) rész-
leteket játszik a készülő Don Bosco rockoperából.

Újpesti szüreti 
mulatság  
Idén ismét szüreti mulatságra hív 
mindenkit Újpest Önkormányza-
ta. A Találkozzunk többször! prog-
ramsorozat keretében szeptember 
27-én, szombaton az Ugró Gyula 
soron (a garázssor és a Szilas-patak 
közötti zöld területen) egész na-
pos programokkal köszönthetjük 
együtt az őszt, Szent Mihály napját 
és a kisfarsang kezdetét.

Szent Mihály napja (ami szeptem-
ber 29-ére esik) a szüret megkezdésé-
nek időpontja. Ez alkalomból az Ugró 
Gyula sor is felölti őszi köntösét, sző-
lő- és mustillatot árasztva garantál 
igazi szüreti hangulatot. A gyerekeket 
már 10 órától várják a programok: a 
MagicBox játékbörze, a Tarzan-sátor 
és az Újpesti Kulturális Központ kéz-
műves-foglalkozásai. Nyakláncfűzés-
ben, őszi manó, szív alakú papírkosár 
készítésében próbálhatja ki magát az 
aprónép. A program sűrű lesz, 11 és 14 
óra között már Peppinó bohóc műso-
ra szórakoztatja a kicsiket, 15 órától 19 
óráig pedig ízelítőt kapunk a szüreti 
munka fáradalmaiból és annak zama-
tos eredményéből. Szőlő, prés, must – 
lesz minden, ami elengedhetetlen eme 
jeles eseményen. Épphogy felocsúd-
nánk, folytatódik a buli, a nap lezárá-
saként 20 órától a Budapest Bár ad fer-
geteges hangulatú koncertet. 

Szeretettel vár mindenkit Újpest 
Önkormányzata!  D. V.
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A napokban a megszokott-
nál is nagyobb rendőri je-
lenlét van Újpest utcáin. 
A megerősített közterüle-
ti szolgálat a gépjárműlopá-
sok és a lakásbetörések ra-
dikális visszaszorítását szol-
gálja. Dr. Terdik Tamás alez-
redes, Újpest rendőrkapi-
tánya felhívja a fi gyelmet: 
nem a vegzálás a cél. Arra 
kér mindenkit: forduljanak 
bizalommal a rendőrökhöz.

– Saját közterületi szolgálatunkon kí-
vül készenléti rendőrök is segítik az 
újpesti egységek munkáját. Ezek a 
rendőrök egyenruhában vannak, fő-
ként gyalogos szolgálatot látnak el, és 
mindig párban mozognak – mond-
ja dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest 
rendőrkapitánya.

JÓ AZ IRÁNY
Kiemeli: minden napszakban tíz-húsz 
egyenruhással több látható az utcá-
kon. A nem megszokott intézkedés-
re azért van szükség, mert augusztus 
közepétől az azt megelőző hetek át-
lagához képest – átmenetileg – meg-
emelkedett a gépjárműlopások száma. 
Azért átmenetileg, mert a nagyobb 
rendőri jelenlét hatására máris keve-
sebb autót vittek el. Dr. Terdik Tamás 
szerint a kedvező változáshoz hozzájá-
rulhat az is, hogy lefüleltek egy francia 
járművekre szakosodott bandát. Szep-
tember 1-je óta egyébként nem volt 
gépkocsifeltörés Újpesten, rablást sem 
követtek el. Sőt, az aktív rendőri jelen-
létnek köszönhetően egyúttal a szub-
jektív biztonságérzetet befolyásoló, ut-

cai garázda jellegű cselekmények visz-
szaszorulásának is kedvez.

BIZALOMMAL A RENDŐR FELÉ
A rendőrkapitány felhívja a fi gyelmet: 
négy nyomozó civil ruházatban rója 
Újpest utcáit, az egyenruhás rendőrö-
kön kívül az ő jelenlétükkel is számol-
ni kell. Ugyanakkor kiemeli: nem a la-
kosság vegzálása, hanem ellenkező-
leg, a bizalomkeltés a cél. Az újpesti-
eknek szeretnének minden segítséget 

megadni, ezért arra kérnek minden-
kit, nyugodtan forduljanak az egyen-
ruhásokhoz segítségért. Sőt, amennyi-
ben valamilyen információval szolgál-
hatnak, osszák meg azt a rendőrökkel.

BŰNTÉRKÉP ÓRÁRA LEBONTVA
Az újpesti állomány és a készenlé-
ti rendőrség tagjai egységes eligazí-
tást kapnak arra vonatkozóan, hol van 
a legnagyobb szükség rájuk. A rend-
őrségnek órára, környékre lebontott 
bűntérképe van, a napszakonkénti je-
lenlét ennek függvényében változik. 
Emellett a frekventált helyeken min-
den utcában lehet rendőrrel találkozni, 
és ezek a változások egy előre meg nem 
határozott ideig érvényben lesznek. 

Mint ismert, az Otthontérkép fel-
mérése szerint az ezer főre vetített 
éves bűncselekményszám alapján Új-
pest bizonyult a negyedik legbiztonsá-
gosabb kerületnek. Ezt a rendőrség hi-
vatalos statisztikája is igazolja, továbbá 
a közelmúltban bevezetett intézkedé-
sek is azt szolgálják, hogy a 2014-es év 
is minden tekintetben legalább ugyan-
ilyen eredményes legyen. M. O. A.

Aktív jelenléttel a még nagyobb biztonságért 



Gyurta Gergelynek tuti 
tippje van a fogyókúrázók 
számára, hiszen a nyílt vízi 
úszás garantáltan zsírége-
tő hatású. Az UTE Európa-
bajnoka állítja, bevált re-
ceptje van a fogyásra.

z elmúlt hónapokban sűrű 
programja volt Gyurta 
Gergelynek. Egy igen ke-

mény, háromhetes fl oridai edzőtá-
borozás után versenyzett a mexikói 
Cancúnban, ahol tizenöt kilométe-
ren indult, majd Grazban állt rajthoz, 
másik kedvenc távján, 1500 méteren. 
Úszott az ominózus balatonfüredi Eu-
rópa-kupa második állomásán, ahol 
szenzációs győzelmet aratott, bár az 
örömbe némi üröm is keveredett: a 
magyar úszás napján vízbe szállók kö-
zül sokakat megtámadott egy vírus, 
amely Gergelyt is ágyba paran-
csolta. Szerencsére hamar kilá-
balt a betegségből, így a ber-
lini kontinensviadalon már 

teljes értékű harcosként vetette ma-
gát a vízbe.

– Mennyit szoktál leadni egy-egy 
hosszú távú verseny alatt?

– Általában két kiló simán lemegy, 
de például Mexikóban több mint há-
rom kilót veszítettem a súlyomból, 
igaz, ott nagyon meleg volt a ten-
ger, harmincfokos. Ráadásul ilyenkor 
egy darabig még enni sem tud az em-
ber, teljesen összehúzódik a gyom-
ra. Cancúnban órákkal 
a verseny után még 
mindig sós volt a 
szám, így minden-
nek egyforma íze 
volt. Tuti a recep-
tem a fogyásra – 
nevetett.

– Félre a tréfával, ugye, nem ártana 
egy kicsit híznod…

– Kellene. De bármennyit eszem, az 
edzéseken és a versenyeken lejön ró-
lam minden fölösleges deka.

Gege, az uszodában így szólítják, 
a tizedik helyen végzett a nyílt vízi 
úszók olimpiai távú, 10 kilométeres 
versenyében a berlini úszó-Európa-
bajnokságon. Már a rajtnál az élre állt, 
hogy a vízi csatározást elkerülve, nyu-
godtan a saját iramát úszhassa, ám a 
többiek is vele tartottak, az üldöző-
boly legjobbjai egy-két testhossznyi 
távolságból követték.

– Aztán a harmadik körben át-
adtad a vezető helyedet. Mi tör-
tént?

– A francia Axel Reymond megelő-
zött, meg lassan még néhányan. 

Nem szakadtam le, de a hosszú 
vezetés, amikor nekem kel-

lett a vizet „törnöm”, 
sokat kivett belő-
lem. Sajnos a vé-
gén már nem tud-
tam újítani, tize-
dik lettem.

– Csalódott vagy?
– Meg kellett próbálnom ezt a tak-

tikát is, majd az edzőimmel kielemez-
zük, mit láttak ők kintről, és mit én 
bentről. A visszafelé vezető szakasz 
különösen rossz volt, fújt a szél, a hul-
lámok miatt nem tudtam úgy úsz-
ni, ahogy szoktam, de ettől még az 
első hét és fél kilométer úgy sikerült, 
ahogy terveztük. Az utolsó kör nem, 
viszont ebből is lehet tanulni. Elké-
pesztő volt a tempó, még ezt is szok-
nom kell ahhoz, hogy eredményesebb 
lehessek.

– Úszol nyílt vízben és medencében 
is. Melyik a kedvenc, illetve meddig le-
het egyszerre két vasat tartani a tűz-
ben?

– Még nem döntöttem el, de ter-
mészetesen lassan le kell tennem a 
voksom valamelyik szám mellett. Le-
het, hogy erősödni fogok még, sőt 
biztos, de a tíz kilométer után a me-
dencében ezerötszáz, nos, nagy kihí-
vás. Azt tudom, hogy egyik sem me-
het a másik szám rovására. Rióra, 
mert, ugye, mindenkinek az olimpia 
lebeg a szeme előtt, ígérem, eldön-
töm. Nem tagadom, én is olimpiai 
bajnok akarok lenni, mint a bátyám, 
Dani. (gergely)

– A műtét jól sikerült, Hangody profesz-
szor eltávolította a cisztát, és azt mond-
ta, hogy most már rendben van a lá-

bam – újságolta az Újpest FC támadója. 
– Már annyira jól vagyok, hogy a pályá-
ra is kilátogattam néhány alkalommal. 

Kabát Péter természetesen nem 
tréningezhet, hiszen a varratokat még 
nem távolították el a lábából. 

– Mindenesetre sokkal jobban ér-
zem magam, csak azt ne kérdezze 
senki, hogy megszűntek-e a fajdalma-
im. Erre a kérdésre csak akkor adha-
tok választ, ha már megkezdhetem a 
rehabilitációt, elkezdhetek igazából 
mozogni. 

Péter elmondta, már nagyon hiány-
zik neki a futball, a társak, az edzések, 
de nem türelmetlen. 

– Inkább pár nappal többet pihe-
nek, mint hogy egy órával korábban 
elkezdjem a mozgást. Tudom, hogy 
csatárhiányban szenvedünk, de bí-
zom benne, hamarosan teljesen fel-
gyógyulok, és remélem, hasznára vál-
hatok a csapatnak. Addig lélekben a 
fi úkkal vagyok, és meggyőződésem, 
hogy szép idény elé nézünk, sok örö-
möt szerzünk a szurkolóinknak.

– Szerinted, mikor láthatunk a 
pályán?

– Szívesen pályára lépnék október 
végén a Nyíregyháza ellen a Szusza Fe-
renc Stadionban. (GG) 

Tízezer vagy ezerötszáz, ez itt a kérdés
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Kabát Péter lábadozik
Nagyon hiányzik az Újpest FC támadója a csapatból. Kabát 
Péter ebben az idényben még nem lépett pályára, egy ál-
landó fájdalommal járó, alattomos sérülés gátolta a szurko-
lók által a tavalyi év legjobb labdarúgójának választott csa-
tárt a játékban. Remélhetőleg már nem szerepel sokáig a 
maródiak listáján. Kabát Péter ugyanis vállalta az operációt. 

Nemzetiségi 
sportnap
Az újpesti lengyel, német és szlo-
vák nemzetiségi önkormányza-
tok sportnapot szerveznek októ-
ber 4-én 10 órai kezdettel a Bródy 
Imre Gimnáziumban (IV., Langlet 
Waldemár utca 3–5.).

Jelentkezés: 2014. szeptember 
25-ig a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnál (IV., Nyár utca 
40–42.). A jelentkezési lapra kér-
jük feltüntetni a nevet, lakcímet, 
telefonszámot vagy e-mail cí-
met és az életkort. Továbbá kér-
jük megírni, hogy melyik sport-
ban szeretne részt venni (aszta-
litenisz, foci, röplabda, kosárlab-
da). A jelentkezéseket az ott levő 
postaládába szíveskedjenek be-
dobni.

Szeretettel várunk mindenkit!
Az újpesti lengyel, német 

és szlovák nemzetiségi 
önkormányzatok képviselői

A

Egy 2013-as Eb-arany Gege kezében

Kabát Péter már október végét várja
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Oktatás
� Matematika-, fizikatanítás általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06-20 959-0134

� Matematika, fizika, informatika oktatását vállal-
ja matematikatanár szakos egyetemi hallgató. Házhoz 
megyek, e-mail: matek@zrob.hu; tel.: 06-30 572-7416

� Matematikakorrepetálást, közép- és emelt szintű 
érettségire felkészítést vállal nagy gyakorlattal rendel-
kező középiskolai tanár Újpesten. Tel.: 06-20 532-9770

� Angolnyelv-oktatást, nyelvvizsgára, érettségire (kö-
zép és emelt szintre) felkészítést vállal fiatalos, tapasz-
talt, angolnyelv-tanárnő. Tel.: 06-20 410-1917

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

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

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

� Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek! Földrajzta-
nár vásárol régi könyvet, térképet, képeslapot, katonai 
tárgyakat, régi pénzt, játékot, diafilmet, jelvényt, fest-
ményt, ezüstöt, porcelánt, bútort, akár teljes hagyatékot 
is érdekel. Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 924-4123

Garázsvásár
� Kirakodóvásár/Garázsvásár! Várunk minden ked-
ves érdeklődőt, akár eladná feleslegessé vált holmi-
ját, akár olcsón szeretne értékes dolgokhoz hozzájut-
ni. Szeptember 14-től minden vasárnap 9-től 14 órá-
ig. IV. ker., Fóti út 58/a udvarán (Diegóval szemben), 
tel.: 06-30 408-8077

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön: 10-17 óráig. �  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 
Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 

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

In gat lan el adó
� Budapesthez közel, Fót-fürdőnél, jó közlekedési le-
hetőséggel (vasúti megálló 100 m-re) Árvácska utcá-
ban 720 m2 kert és 25 m2-es téglaépítésű garázsos la-
kóház eladó. (Felújítandó, bővíthető, a telek 10%-ig). 
Érdeklődni lehet: 06-30 265-6522 (17–20 óra között).

� Eladó téglalakás a kertvároshoz közel eső Mildenberger 
utcában. 49 m2-es, földszintes, felújított, cirkós, vízórás, 
hangulatos lakás egy 6 lakásos társasházban. Érdeklőd-
ni a 06-70 520-2947-es telefonszámon. I.á.: 10,8 M Ft. 

� Újpesten, 160 négyszögöles zárt telken egy 140 m2-
es és egy 84 m2-es ingatlan eladó. Vállalkozás céljára is 
kiválóan alkalmas! Tel.: 06-20 476-1414

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

� Városkapunál, Bocskai utcában negyedik emeleti 
(lift nincs), 55 m2-es, kétszobás, felújítandó téglala-
kás eladó. Távfűtéses, egyedi mérős, vízóra van. A ház 
szigetelés alatt, közös költség: 9800 Ft. I.á.: 9,9 M Ft, 
tel.: 06-70 385-4643

� Eladó Újpesten a Tinódi utcában egy tágas, 44 m2-
es, 1 szobás, galériázható, cirkófűtéses lakás, csendes 
társasházban. I.á.: 7,5 M Ft, tel.: 06-70 315-0067 

Ingatlancsere
� Elcserélem XV ker. központjában 30 m2-es, kom-
fortos, zöldövezeti, önkormányzati lakásomat, 1½ 
szobás öröklakásra ráfizetéssel. Tel.: 06-30 341-8268

Albérlet
� Másfél vagy kétszobás 46-50-55 m2-es, távfűtéses 
vagy cirkófűtéses lakást keresek. Újpesten, és sürgős. 
Tel.: 370-0546, délután 5 órától.

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

Pedikűr-masszázs
� Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak meg-
szüntetése. Sarokrepedések, tyúkszemek, gom-
bás, benőtt körmök, bőrkeményedések kezelé-
se, körömpótlás, benőtt körmöknél körömsza-
bályozás. Újpesti SZTK II. em. 211. Nyitva tar-
tás: H–Sz. 9-től 15 óráig, tel.: 06-30 526-2923

Masszázs
� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lőkben (Csengery u. 25.; Vörösvári út 88–96.), 
az én vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán 
gyógymasszőrtől, tel.: 06-20 595-3057

Szülinapi jókívánság
Drága Édesanyánk, Sándor Istvánné! 

90. születésnapod alkalmából szívünk melegével 
szeretnénk meghálálni azt a sok jót amit 

értünk tettél és teszel mind a 
mai napig, néha erődön felül is. 
Ehhez kívánunk jó egészséget, 

örömöt és boldogságot! Szerető 
lányaid, vejeid, unokáid, imádott 

dédunokáid, unoka menyeid!www.unyi.hu 

Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56.

Telefon: 369-8674
E-mail: info@ujpestinyelviskola.hu
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Friss hírek, tudnivalók:

 ujpest.hu!
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OVISOK A PIACON
Az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok, 
illetve az önkormányzat együtt-
működésének köszönhetően 
szeptember 17., szerdától ismét 
ovis csoportok látogatnak a piac-
ra, ahol közelről ismerkedhetnek a 
zöldségekkel, gyümölcsökkel, de 
akár kenyeret is süthetnek.

Piac-Placc a Duna sétányon 
szeptember 20-án, szombaton 
délelőtt! Várjuk a vásárolni, néze-
lődni vágyókat, az érdekessége-
ket, különlegességeket gyűjtőket!

Újpesti Piacnap – megéri! 

Akciók péntektől 

péntekig   
Akciók péntektől péntekig az újpesti piacon 

(szeptember 19–26. között):

–  A Virágcsarnok oldalában a Mátyás Húsnál 
a csirkecomb 699 Ft/kg, a csontos csirkemell 
999 Ft/kg, a csirkemellfi lé 1299 Ft/kg; a ser-
tésoldalas 1199 Ft/kg, a sertéslapocka 1199 Ft/
kg, a sertéscomb 1299 Ft/kg; a házi paraszt-

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

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

kolbász 1199 Ft/kg, a sütni való kolbász 899 
Ft/kg, a hurka 899 Ft/kg.

–  A Nagycsarnokban a Vértes-Ázsió Bt.-nél a 
sertésoldalas, a -karaj, a -tarja, a -dagadó, a 
-lapocka és a -comb egységesen 1299 Ft/kg.

–  Az Er-Si-Moon Kft.-nél a nagy szemű 
olasz szőlő 298 Ft/kg, a jonatán-, a golden 
és a gála alma 148 Ft/kg, a besztercei szilva 
198 Ft/kg, a burgonya 99 Ft/kg.

–  A Lipóti pékséggel szemben a saszla szőlő 
340 Ft/kg, a golden és az édes gála alma 148 
Ft/kg, a savanykás nyári alma 178 Ft/kg.

–  A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye 
Kkt.-nél a vilmos körte 298 Ft/kg, a paprika 
198 Ft/kg, a kék szilva 198 Ft/kg.

–  Mákos Györgynél az édes paprika 200 Ft/kg, 
a pritaminpaprika 400 Ft/kg, az erős papri-
ka 50 Ft/db.

–  Teilinger Imrénél a padlizsán 198 Ft/kg, 
az édes lecsópaprika 140 Ft/kg, a sárgarépa 
100 Ft/csomag, a gyökér 100 Ft/csomag.  (x)

 
 H I R D E T M É N Y
Értesítjük Újpest polgárait és a helyben érde-
kelt szervezeteket, hogy a IV. kerületi Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat Testülete 2014. 
szeptember 22-én, hétfőn 14-16 óra között 
közmeghallgatást tart a Nemzetiségek Házában 
(1042 Budapest, Nyár u. 40–42.) A Közmeg-
hallgatáson a horvát nemzetiséget érintő köz-

érdekű kérdéseket és javaslatokat lehet tenni. 
A Közmeghallgatáson feltett kérdés olyan kö-
rülményre, hibára vagy hiányosságra irányul-
hat, amelyek orvoslása, megszüntetése a IV. ker. 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat illetve az 
itt élő horvát nemzetiségű és újpesti lakosok 
érdekeit szolgálja.

A Közmeghallgatáson tett közérdekű javas-
lat valamely hasznos kulturális vagy egyéb cél el-

érésére irányuló kezdeményezést foglalhat ma-
gába. A kérdéseket, javaslatokat kérjük lehető-
ség szerint előzetesen írásban eljuttatni szíves-
kedjenek – legkésőbb 2014. szeptember 18-ig 
a Nemzetiségek Házában (1042 Budapest Nyár 
u. 40–42.) a IV. ker. Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat postaládájába.

 IV. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETE

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

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

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

 
Hahóóó! Fotó! 

S
Hahó, Újpest! Fekete-
Kállai Anna Sára vagyok. 
2014. április 27-én érkez-
tem szüleim, Hargitai Ka-
talin és Fekete-Kállai Csa-
ba, valamint a nagyszü-
lők, nagynénik, nagybácsik, 
unokatesók nagy örömére. 
Köszi a babaköszöntő cso-
magot, nagyon tetszenek a 
rucik.

Örömmel tudatjuk, hogy 
2014. június 17-én meg-
született szemünk fénye, 
Vécsei Lilla, 3150 grammal 
és 54 centiméterrel. Nagy 
örömmel fogadtuk a meg-
lepetéscsomagot. 

Vécsei Nikoletta 
és Vécsei Ernő

2013. december 27-én 
megszületett kisfi unk, 
Kovács Levente Péter, 
3415 grammal és 55 centi-
méterrel, akit már a nővér-
kéje is nagyon várt. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni 
az ajándékcsomagot. 
 Kovács-Bakai család
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