
MEGÚJUL A FŐTÉR  
ÉS A SZILAS AKTÍV PARK
Zöld városközpont születik a Szent István tér 
körül, új koncepció mentén tervezik újra a 
Multisport Bázist, még több szabadon, belép-
tetés nélkül használható területtel.   7. oldal

TÁMOGATÁS AZ EGYSZÜLŐS  
CSALÁDOKNAK 
Tízezer forinttal segít az önkormányzat azok-
nak, akik gyermeküket, gyermekeiket egyedül 
nevelik. Június 1-jétől szeptember közepéig 
igényelhető az egyszeri juttatás.  3. oldal
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VÉBER: SEMMI SEM ELKÉPZELHETETLEN
2006 után visszatért szeretett klubjához az újpesti szurkolók egyik nagy kedvence, 

Véber György. Az utóbbi években alacsonyabb osztályú csapatoknál edzősködött,  
de néhány napja már a lila-fehérekért dolgozik.  13. oldal  

AUTÓBÓL MOZI,  
ERKÉLYRŐL KONCERT
Kultúra járvány idején is: június 5-től 5 héten 
át minden pénteken és szombaton autósmozi 
a Piac mellett, minikoncertek Újpest-szerte 
június 15-ig.      7. oldal

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2020. június 9., XIV. évf., 12. szám

Minden idők egyik legnehezebb félévét zárjuk, 
amelyben ezúttal nem csak a diákoknak, de a 
szülőknek és a tanároknak is rengeteget kel-
lett tanulniuk. Köszönet és hála nekik a helyt-
állásért! Szeptemberben offline folytatódik a 
tanítás, addig is lesz mit kipihenni.  
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K Ö Z T É R

„Hát, végre ennek is vége” – sóhajt fel egy emberként 
az ország, Európa és a világ nagy része is a járvány 
lecsengése láttán – és persze imádkozik, hogy az első 
hullámot ne kövesse második. Közép-Európának – aho-
gyan az elmúlt századokban már oly sokszor – ezúttal 
is sajátos lapokat osztottak a történelem kártyaasztalá-
nál. A vírus nem került el teljesen minket, ám még csak 
megközelítőleg sem tombolt olyan vadul, mint tőlünk nyugatabbra számos 
országban. Hogy ezt a Jóisten kegyelmének, a fertőzések viszonylag kései 
begyűrűzésének, a gyors intézkedéseknek, vagy épp a tuberkulózis elle-
ni oltás nem várt pozitív mellékhatásának köszönhetjük, azt alighanem 
még sokáig fogják kutatni a szakemberek. A sors legironikusabb húzása 
az utóbbi verzió lenne. A TBC ellen kifejlesztett Bacille Calmette-Guérin, 
vagyis BCG oltást ugyanis szinte kizárólag a volt keleti blokk országaiban 
adják kötelező jelleggel évtizedek (Magyarországon 1954) óta. A szérumot 
számos nyugati államban is használták, ám a gyorsabb társadalmi fejlő-
dés miatt ott „a nyomor betegségeként” emlegetett tüdővész eleve nem 
jelentett olyan súlyos gondot, mint Európa kevésbé szerencsés részén. Így 
aztán sok helyen be sem vezették, s ahol igen, ott hamarosan eltörölték 
kötelező jellegét. Elmaradottságunkból, szegénységünkből így válhatott a 
Nyugat által irigykedve bámult előny. 

Ezek után sokan érzik úgy, feleslegesen zárkóztunk be hetekre. Csak-
hogy azt nem szabad elfelejtenünk, hogy szerencsénk valódi okát még 
nem fejtették meg a kutatók, így fogalmunk sincs, mi történt volna, ha az 
emberek nagy többsége nem tartja fegyelmezetten a karantént. A „mi lett 
volna, ha” kérdésén való lamentálás tehát – legalábbis egyelőre – aligha 
szülhet használható válaszokat. Az már sokkal inkább, ha azon gondolko-
dunk el, mi az, amit a mögöttünk hagyott időszakból érdemes átmente-
nünk a régi kerékvágás zakatolásába visszaálló hétköznapokba. Heteken 
át nem mehettünk szinte sehová, és persze nagyszerű dolog, hogy most 
már mehetünk. Ugyanakkor kiderült, mennyi tennivalót és munkát elvégez-
hetünk otthonról is, s ez felveti azt a dilemmát, hogy ha utazhatunk, akkor 
muszáj-e valóban utaznunk is? Feltétlenül szükséges-e naponta autóba 
ülnünk a munkahelyünkre igyekezve, ha számos munkakörben az irodánk 
az otthonunk is lehet? El kell-e zarándokolnunk minden héten a boltba, ha 
házhoz is szállíthatják nekünk az árut egy teherautóval, amely akár több 
tucat család bevásárlását képes elintézni fele- vagy harmadannyi káros-
anyag-kibocsátással? A járvány után is megkérdezzük-e idős szeretteinket, 
szomszédainkat, hogy miben segíthetünk nekik? A Káposztásmegyerről 
indult, országos mozgalommá terebélyesedő tapsolás után a „békeidők” 
alig könnyebb küzdelmeiben is számíthatnak-e majd ránk az egészségügyi 
és szociális dolgozók, mentők vagy pedagógusok? Kiállunk-e értük akkor is, 
ha jobb munkakörülményekért, emberhez méltó bérekért harcolnak?

A járvány idején rég nem látott összefogás alakult ki magyar és magyar 
között. Civil szervezetektől futballszurkolókon át különböző vállalkozásokig 
sok ezer ember nyújtott segítséget a vírus elleni küzdelem frontvonalában 
dolgozóknak, vagy éppen a megélhetésüket elvesztő rászorulóknak. Az 
elmúlt három hónapban az ország összekapaszkodott a bajban, s erre a 
továbbiakban is szükség lesz. A járvány gazdasági következményei majd 
csak most bontakoznak ki igazán, s nincs olyan szakember, aki könnyű 
időszakot jósolna a közeljövőre. Ha ezután sem engedjük el egymás kezét, 
már biztosan nem volt elvesztegetett idő a karantén. 

BALOGH GÁBOR

Tájkép COVID után

Nem készültek. Puskázni sem tudtak. Fogal-
muk sem volt az egészről. Nem tudták, hogy 
Európa egyik legjobb rendszere már készen 
áll. Csak egy kicsit előbb indult. Sima ügy. 
Nekik azért volt gondjuk. Eddig, ha beléptek, 
minden elcsöndesedett, most beléptek, és 
elcsöndesedtek. Pedig az osztályba meg-
szeppenve benyitó, frissen végzett kolléga azt 
írta, ez az egész tök egyszerű. Nem volt az. 

Nekik mást jelentettek eddig a szavak. 
A program, a könyvtár, a megosztás. Hiszen 
programjuk eddig is volt: hajnali dolgozatjaví-
tás, fogadóóra, magántanítvány, színházbér-
let, osztálykirándulás, tábor. A könyvtár meg 
az a sok-sok polc, ami mindig kevés, tele a 
szülőktől, nagyszülőktől maradt papírszagú 
kötettel, az antikváriumokban levadászott 
első példányokkal, meg a szétolvasott József 
Attilával, mert azt mindig van miért kézbe 
venni. És megosztásuk is volt. Erre tették fel 
ugyanis az életület: megosztani, amit tudnak, 
gondolnak, éreznek azokkal, akik még nem 
tudják, nem gondolják, nem értik, nem érzik. 
És nagyon sok megosztást kaptak, és nagyon 
sokan osztották tovább. Ők vagyunk mi. És 
lájkokat is kaptak, csak virágnak hívták, és az 
évzárókon, a ballagásokon osztották.  

Most nincs sem évzáró, sem ballagás. 
Most minden más. Most ők tanultak, hiszen 
a program most csupa bonyolult idegen szó, 
Teams, meg Zoom, meg Classroom, és már 
a kréta sem az a táblán néha fájdalmasan 
megcsikorduló fehér valami, már az is egy 

program. Könyvük volt, bár úgy is fejből megy 
már minden, laptopjuk, meg stabil internet 
hozzá, már nem biztos. De valahogy lett az is. 
Az informatikus kolléga azt mondta, a hasz-
nált is jó, a nyaralás meg valószínűleg úgy 
is elmarad… És nekiültek. Reggeltől estig 
tanultak és tanítottak, beállítottak és összeál-
lítottak, beosztottak és kiosztottak, kérdeztek 
és feleltek, elküldtek és fogadtak, javítottak 

és osztályoztak, hétköznap és sokszor hétvé-
gén is. Mert a házifeladat-megoldások vasár-
nap is jöttek. De megoldották. És megtanul-
ták azt is, hogyan lehet a netről „véletlenül” 
lekapcsolódókat újra behálózni, és hogyan 
lehet egyszerre nyolc kis beszélő négyzetet 
kordában tartani úgy, hogy közben felsír a 
gyerek, néha pedig becaplat a kutya a képbe. 
A frizurára most ugyan kevesebb idő jutott, 
ám mire a monitor elé kerültek, valahogy az 
is rendben volt. 

És rendben volt mindennap az ebéd is, 
mert, ugye, valakinek azt is meg kellett csi-
nálni, főleg, ha ennyi éhes száj ül otthon, két 
óra közé pedig simán befért még egy mosás 
is. És meglett a gyerek matekleckéje is, bár 
szégyen ide, szégyen oda, a geometriába bi-
zony beletört a bicska, és a kémia sem volt 
egyszerű, de amikor a verset mondta fel, azt 
jó volt hallgatni. Valahogy ez az egész rend-
ben volt. Köszönjük. És találkozunk szept-
emberben. Offline! Addig pedig virág helyett 
mehet egy lájk a pedagógusoknak. 

CSIKI GÁBOR

Egy lájk 
a pedagógusoknak
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A május 22-én lezárult, 180 millió forintos 
megtakarítást eredményező megismételt köz-
be szerzési eljárást követően június 5-én meg-
történt a munkaterület átadás-átvétele, így 
néhány héten belül elkezdődhet a munka a 

Venetianer és a Károlyi utca sarkán álló telken, 
ahol a tervek szerint 29 önkormányzati bérla-
kás épül majd meg 2022-re.

A munkaterület átadásáról szóló jegyzőkönyv 
ünnepélyes aláírásakor Újpest polgármestere 

Munkához láthat a Károlyi-tömb kivitelezője

Indul a bérlakásépítés
mellett ott volt Trippon Norbert, a kerület gazda-
ságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és 
projektmenedzsmentért felelős alpolgármeste-
re is, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet: 
Magyarországon ma ritkaságszámba megy az, 
hogy önkormányzati bérlakások készülnek, így 
ez a nap igazán különleges. 

Déri Tibor pedig azt emelte ki, hogy a két éve 
elnyert kétmilliárd forintnyi uniós támogatásból 
nemcsak a Károlyi-tömb épül majd meg, de 
megszépül 39 önkormányzati bérlakás, Újpest-
Városkapunál pedig egy egyhektáros parkot 
alakítanak ki a lepusztult bérházak helyén. 

Az új városvezetés és képviselő-testület 
2019-ben, közvetlenül az eredményhirdetés 
előtt szüntette meg az akkori közbeszerzési 
eljárást, és döntött úgy, hogy ugyanazokkal a 
műszaki paraméterekkel, de új eljárást foly-
tat le. 

Az első körben kis híján nyertes vállalkozó 
nettó 1,399 milliárd forintért végezte volna el a 
munkát, míg az új eljárásban nyertes cég 1,219 
milliárd forintért építi meg a bérlakásokat, azaz 
a városvezetés 180 millió forintot takarított meg 
a kerületnek – hangsúlyozta az Újpesti Napló-
nak Újpest polgármestere. 

CSG

Újabb segítséget nyújt Újpest az egyedülálló 
szülőknek. Június 1-jétől szeptember kö-
zepéig egyszeri, tízezer forintos támogatást 
igényelhetnek az önkormányzattól azok, akik 
gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelik – 
mondta el az Újpest Médiának a kerület népjó-
léti alpolgármestere. Tudjuk, hogy az egyszü-
lős családok milyen nehéz helyzetben vannak, 
éppen ezért biztosít az újpesti önkormányzat 
lehetőséget arra, hogy a szociális rendeletben 
is rögzített többlettámogatáshoz juthassanak 
– magyarázta Kanász-Nagy Máté. 

Nyolc nap
Az igénylés feltétele, hogy a család legalább 
három hónapja bejelentett lakóhellyel ren-
delkezzék Újpesten, egy főre jutó jövedelme 
pedig ne haladja meg a 205  200 forintot. 
A  támogatásra az az egyedülálló szülő jogo-

sult, aki 16 éven aluli vagy 19. életévét még 
be nem töltött, nappali rendszerű oktatásban 
részt vevő gyermekét egyedül neveli. A kére-
lem benyújtásához szükséges nyomtatványt 
az önkormányzat szociális osztályán lehet be-
szerezni, de letölthető a Polgármesteri Hivatal 
honlapjáról is. A hiánytalan kérelmet nyolc 
nap alatt elbírálják az önkormányzatnál, a 
pénzt pedig postán vagy átutalással kapják 
majd meg a családok – mondta el a népjóléti 
alpolgármester. 

Nem büntetni, segíteni kell
Kanász-Nagy Máté reagált arra a kormányzati 
kezdeményezésre is, amely az iskolaőrség be-
vezetése és a büntethetőség korhatárának 12 
évre való leszállítása mellett egy évre elvenné 
a családi pótlékot is az erőszakosan viselkedő 
gyerekek, fiatalok szüleitől.  A szociálpolitikus 

Támogatás az egyszülős 
családoknak

úgy látja, a szigorítás, az iskolaőrség, a családi 
pótlék elvonása biztosan nem célravezető, a 
megoldás az, ha megtaláljuk a bajok gyökerét. 
A politikus szerint azonban ehhez nem szigo-
rú büntetőpolitika, hanem egy teljesen más 
szemlélet kell, amely segítő szakemberekkel, 
új, konfliktuskezelő eszközökkel hatékonyan 
előzi meg a problémát.  

CSG

Tízezer forinttal segít az önkormányzat azoknak, akik gyermeküket, 
gyermekeiket egyedül nevelik.

Nem szigorú 
büntetőpolitika, hanem 
egy teljesen más 
szemlélet kell
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A momentumos politikusok a legnagyobb kö-
zösségi oldalon megjelentetett közleményükben 
felhívják rá a figyelmet, hogy a helyi vállalkozá-
sok által befizetett adók összege jelentősen visz-
szaesik, miközben Újpesttől a kormányzat ezen 
felül is súlyos összegeket vesz el. Rámutatnak, 
hogy a Fidesz-közeli vállalkozások ugyanakkor 
több tízmilliárd forintos támogatásokat kapnak 
a kormánytól. 

Molnár Tibor az Újpesti Naplónak elmondta: 
felháborítónak tartja a kormánynak az önkor-
mányzatok működésének „ellehetetlenítésére” 
irányuló törekvését. Emlékeztetett: „a Mészáros 
és Garancsi érdekeltségeit is magukba foglaló 
cégeknek több mint 80 milliárd forintot adtak 
fejlesztési támogatásként”. A képviselő szerint 
a Fidesznek el kellene már döntenie, hogy „az 

átlagemberek vagy a hozzájuk közel álló körök 
gazdagodása” fontosabb a számukra. Molnár Ti-
bor úgy fogalmazott: a beadvány elfogadásával az 
újpesti Fidesz képviselői „most bebizonyíthatják, 
hogy nem központi vezérlés alapján működnek.”

Soproni Tamás, a Momentum fővárosi frak-
cióvezetője kezdeményezte, hogy a párt minden 
budapesti kerületben szavaztassa meg, hogy 
a fideszes képviselők támogatják-e az önkor-
mányzatokat érintő megszorításokat. Az akció 
célja a kormánypárti képviselők „színvallásra 
kényszerítése”. A terézvárosi polgármester az 
Újpesti Közéleti Televíziónak nyilatkozva úgy fo-
galmazott: a fideszeseknek választaniuk kell: sa-
ját választóikat, vagy csupán pártjukat és Orbán 
Viktor akaratát képviselik. 

A kormány többek közt a gépjárműadó el-
vonásával, az ingyenes parkolás miatti bevé-
telkieséssel és az önkormányzati szolidaritási 
hozzájárulás megemelésével sújtja az önkor-
mányzatokat.

Momentum: A fideszes képviselőknek 
színt kell vallaniuk
Molnár Tibor és Szecsődi Tamás képviselők határozati javaslatot nyúj-
tottak be az újpesti képviselő-testületnek, melyben tiltakoznak a kor-
mány önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen. 

Molnár Tibor

Szecsődi Tamás

A fejlesztések előkészítése a jár-
vány idején sem szünetelt. 

A többhelyszínes bejárás során Szecsődi Ta-
más önkormányzati képviselő javaslata alap-
ján az Erdősor utcai CBA-nál található zebra 
biztonságosabbá tételéről egyeztettek, hiszen 
az Erdősor utcában található kanyar miatt ne-
hezen belátható a zebra az autósok, biciklisek 
és természetesen a gyalogosok számára is. 
A Városüzemeltetési Főosztály felveszi a kap-
csolatot a Fővárosi Önkormányzattal, mely 
hatáskörrel rendelkezik ebben a kérdésben. 
A fejlesztési bejáráson Molnár Tibor önkor-
mányzati képviselő javaslatára felmérésre 
került a körzetében kialakítandó új, kulturált 
parkolóhelyek kérdése a Kassai, illetve a Nyár 
utcában. 

A bejárások következő állomása Farkas Ist-
ván önkormányzati képviselővel a Pozsonyi úti 
lakótelep és a Berda József utca környékén 
történt, ahol szóba került többek között a Bene 

Folytatódtak a fejlesztési 
bejárások Újpesten

Ferenc Általános Iskola előtti terület lerobbant 
állapota, illetve a szükséges gyalogátkelőhely 
kiépítése a Pozsonyi utcai Shell benzinkút-
nál. Ez utóbbi a Fővárosi Önkormányzathoz 
tartozik, ugyanakkor a BKK Zrt. tájékoztatása 
szerint is indokolt a gyalogátkelőhely kiépíté-
se, melyet kezdeményezni fognak a Budapest 
Közút Zrt-nél. Újpest Önkormányzata akár 
pénzügyileg is támogatná a gyalogátkelőhely 
megvalósítását.

Az Erdősor utcai zebra 
biztonságosabbá 
tételéről egyeztettek
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Hangos oviudvarok
Júniusban újranyitottak a bölcsődék, óvodák, 
iskolák Újpesten is. Az iskolások közül egyelőre 
kevesen veszik igénybe az ügyeleti lehetőséget, 
a kerület 14 önkormányzati fenntartású óvo-
dájának húsz épületébe azonban visszatért az 
élet, hiszen a gyerekek több mint fele visszajött 
– mondta el az Újpest Médiának Palatinus Ildikó, 
az újpesti óvodák koordinátora, a Virág Óvoda 
vezetője. Ez azt jelenti, hogy több mint másfél 
ezer kisgyermek már a saját óvodájába, saját 
csoportjába, saját óvónénijéhez jár, és ez így is 
marad a nyár végéig, változás csak azokban az 
intézményekben lehet, ahol felújítási munkák 
folynak. Az újraindulásnál pár dolog azért vál-
tozott: egyelőre csak egy szülő és csak maszk-
ban, kézfertőtlenítés után viheti be a gyermekét. 
A  kicsikre viszont már nem vonatkoznak ilyen 
szabályok, hiszen például a másfél méteres 
távolságot lehetetlen lenne betartatni velük, az 
érzelmi biztonságukhoz pedig a testközelségre 
is nagy szükség van – mondja a szakember. 

Üres tantermek
Az általános iskolásokat azonban már meg le-
het kérni, hogy tartsanak egymástól nagyobb 
távolságot, és ők ezt többnyire meg is teszik, 
ráadásul az ovisokhoz képest lényegesen ki-
sebb létszámban jelentek meg az iskolai ügye-
leteken. A Szűcs Sándor iskola 614 növendé-
ke közül például ottjártunkkor alig húsz kisdiák 
játszott az udvaron, azaz még egyosztálynyi 

gyerek sem igényelte az ügyeletet – mondta 
el Lévai András intézményvezető, aki úgy tud-
ja, az egész kerületben is mindössze 200-300 
tanuló jelenik meg naponta az iskolákban. Ők 
az udvari játék mellett irányított, készségfej-
lesztő, játékos kiscsoportos foglalkozásokon 
vesznek részt, és az utolsó két hétben sem 
nekik, sem az otthon maradóknak nem kell 
olyan feladatokat visszaküldeniük, amelyekre 
osztályzatot kapnak. A Szűcsben idén biztosan 
elmarad a nyolcadikosok hagyományos balla-
gása is, a végzősök külön időpontokban, osz-
tálykeretben veszik majd át a bizonyítványukat 
és köszönnek el az osztályfőnöküktől – tette 
hozzá az intézményvezető. 

Gyerekes kérdések
Utánajártunk annak, mi van, mi lesz az újpesti óvodákban, iskolákban, 
és hova mehet majd nyáron a gyerek, ha a szülőknek dolgozniuk kell. 

Sportos napközisek
Az iskoláknak június 26-ig kell a gyerekek 
felügyeletét megoldaniuk, ezután augusz-
tus 14-ig önkormányzati táborba mehetnek 
a tanulók, a nyári szünet utolsó két hetében 
pedig, ha lesz rá igény, ismét nyitva állnak 
majd a sulik. (Az iskolák az ügyeleten kívül 
is szervezhetnek táborokat, de ez számukra 
nem kötelezően ellátandó feladat.) Ami biztos, 
hogy hét héten át, június 29-től augusztus 
14-ig lesznek Újpesten bejárós önkormány-
zati gyerektáborok, amelyek turnusonként 
250 gyereket fogadnak, és a szülőknek csak 
az étkezésért kell fizetniük. A helyszínt az UTE 
biztosítja, és a programokat is ők szervezik, 
ami most különlegesen szerencsés helyzet, 
hiszen a szigorúbb járványügyi intézkedések 
miatt a korábbi helyszínek nem lettek volna 
megfelelőek a táboroztatásra. Az UTE három 
telephelyén (Megyeri út, Szilágyi út, Fiumei út) 
viszont elég a tér ahhoz, hogy minden gyerek 
biztonságosan elférjen, és minden helyszínen 
van megfelelő számú mosdó, öltöző és fertőt-
lenítőszer is – mondta el Tahon Róbert, az UTE 
jogi igazgatója. A gyerekek az egyik általános 
iskolából indulnak majd reggelenként, a 15-
20 fős csoportokra két-két pedagógus vigyáz 
majd. A sport természetesen nem marad ki a 
programok közül, hiszen a táborozók megis-
merkedhetnek az UTE 18 szakosztályával, de 
lesznek kulturális programok, és egy héten 
egyszer egy nagyobb kirándulás is. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk (Újpesti 
Napló, 2020.   május 26., 4. old.) a napközis 
táboron kívül az önkormányzat idén is meg-
rendezi a szociálisan rászoruló általános is-
kolás gyerekek táborát, ez június végén lesz 
Váralján.   CSG / CSM

Június 15-e utánra már kérhet-
nek időpontot, akik regisztrálták  
magukat. 

Fokozatosan, az egészségügyi szakemberek 
nyári szabadságolását is figyelembe véve új-
raindul az újpesti SZTK-ban a márciusban raj-
tolt, aztán a koronavírus-járvány és a szakren-
delőt érintő korlátozások miatt alig néhány nap 
után felfüggesztett online előjegyzési rendszer. 
Azzal június 15-e utánra kérhetnek időpontot 
számítógépükről, okostelefonjukról a legtöbb 
gyermek- és felnőtt szakrendelésre az SZTK 
honlapján található „online időpontfoglalás” 

menüpont alatt azok, akik már regisztrálták 
magukat a rendszerben. A felnőtt rendelések 
közül a tüdőszűrésre és a laborra már május 
óta lehet így időpontot kérni, a traumatológia 
és a röntgen pedig előjegyzés nélkül fogadja a 
pácienseket. Szakmai okok – az orvossal való 
konzultáció szükségessége – miatt néhány 
rendelés (gasztroenterológia, kardiológia, 
men tál  higiénia, gyógytorna, elektroterápia, tü-
dőgondozó, szájsebészet) esetében továbbra 
is csak telefonon lehet időpontot kérni. 

A pontos információk az SZTK folyamato-
san frissülő oldalán (ujpestiszakrendelo.hu) 
találhatók.

Újraindul az online előjegyzés az SZTK-ban

Több mint másfél ezer 
kisgyermek már a 
saját óvodájába, saját 
csoportjába, saját 
óvónénijéhez jár

Megszűnhet az e-receptek 
könnyített kiváltása

Hamarosan kevés lehet a TAJ-szám és a személyi. A veszélyhely-
zet hivatalos lezárásával, várhatóan június 16. után 90 nappal 
megszűnhet a lehetőség, hogy telefonon vagy online rendeljünk 
az orvostól gyógyszert és azt a „felhőből” lehozva meghatalmazás 
nélkül, egy TAJ-számmal és személyi igazolványunkkal kiválthas-
suk a patikában – derült ki egy szakmai konferencián. Az a köny-
nyítés ugyanakkor, amely lehetőséget ad arra, hogy a gyógyászati 
segédeszközök egy részét így kaphassák meg az érintettek, meg-
maradna, és az online orvos-beteg találkozást is finanszírozná 
még az állam.
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Percre pontosan a trianoni bé-
kediktátum aláírásának századik 
évfordulóján avatták fel Újpest 
székelykapuját. 

A nemzeti összetartozás napján tartott ren-
dezvényen Déri Tibor polgármester köszön-
tötte az egybegyűlteket, az Erdélyből érkezett 
alkotás előtti nemzeti színű szalagot pedig 
Zsigmond Barna Pál országgyűlési képvise-
lővel és Kanász-Nagy Máté alpolgármesterrel 
közösen vágták át. 

1920. június 4-én 16:32 perckor a ver-
sailles-i Nagy-Trianon kastélyban aláírták az 
ország háromnegyed részét és minden har-
madik magyar embert elszakító trianoni béke-
diktátumot. Pontosan egy évszázaddal később 
az újpesti főtéren, az Egek Királynéja-templom 
mellett felavatták a Csíkszentgyörgytől, Újpest 
testvértelepülésétől kapott székelykaput. Déri 
Tibor beszédében felidézte: a 100 éve alá-
írt „gyalázatos békediktátum” szentesítette 
a történelmi Magyarország felbomlását, és 

„súlyos sebet ejtett a nemzetünket összetar-
tó történelmi és kulturális emlékeink mellett 
igazságérzetünkön is”. Ugyanakkor hangsú-
lyozta, hogy „azáltal erősödünk meg, ha meg-
fogalmazzuk ünnepeink és gyásznapjaink má-
nak szóló tanulságait, sőt parancsait”. Újpest 
polgármestere szerint napjaink európai kör-
nyezetében lehetőség nyílik egy „új korszak” 
nyitására, ám ehhez „mindenkinek tanúságot 
kell tennie a magyarok nemzeti összetartozá-
sáról”. Hozzátette: a ma élő generáció felada-
ta, hogy „emlékezzen és emléket állítson”, a 
gyűlölet helyett pedig a megbocsátásra építse 
a közös jövőt.  

Hangsúlyozta: ennek az „új korszaknak” 
a jegyében avatják fel az államalapító kirá-
lyunkról elnevezett téren „a közel 5000 lelket 
számláló, 96 százalékban magyarok lakta, 
végtelenül barátságos és vendégszerető test-
vértelepülésünk, Csíkszentgyörgy” ajándékát, 
a székelykaput. Rámutatott: ez a kapu „többet 
jelent puszta bejáratnál”, faragott remekmű, 
mely közös múltunkat, a székelység és ma-

„Tanúságot kell tennünk 
az összetartozásról” 

gyarság őstörténetét meséli el úgy, hogy egy-
ben nemzetünk egységét is szimbolizálja.

A megemlékezésre György József, a csík-
szent györgyi polgármester sajnos nem tudott 
személyesen eljönni, ám az újpestieket köszön-
tő üzenetét felolvasták. A székelyföldi település 
első embere emlékeztetett: magyarnak lenni 
Erdélyben száz éve kihívást, egyben „feladatot 
és állandó küzdelmet” jelent, hogy „megtart-
hassuk anyanyelvünket, magyarul beszélhes-
sünk a közigazgatásban, a bíróságon, vagy 
éppen az utcán”. Hozzátette: erre a küzdelemre 
úgy kényszerülnek, hogy közben „ugyanúgy, 
mint a többségi nemzet, adót fizetünk, dolgo-
zunk, munkánkkal építjük azt az országot, ahol 
élünk”. Hangsúlyozta: a magyarsággal való 
össze tartozás érzését sem az országhatárok, 
sem az asszimilációs törekvések nem törték 
meg. A csíkszentgyörgyi polgármester szerint 
egymás megértésére, tiszteletére és a más-
ság elfogadására építve, „közösen gondolkod-

va, dolgozva” kell építeni a jövőt. Ugyanakkor 
hozzátette: a határon túli magyarság gyakran 
nem ezt tapasztalja a többségi népek részé-
ről, „sok tennivalónk van még”. György József 
szerint Csíkszentgyörgy „igaz barátokra” talált 
az újpestiekben, nem véletlenül vésték fel a 
székelykapura, hogy „míg Isten megtart minket, 
addig ezer gyökér összeköt”.

Az alkotást Horváth Zoltán plébános szen-
telte fel. Az atya Isten áldását kérte Újpestre, 
Csíkszentgyörgyre, és az egész magyarságra. 
Szavai szerint a székelykapu „szent felkiáltó-
jel” Trianon századik évfordulóján, amely ösz-
szetartozásunkra emlékeztet mindannyiunkat. 
Az eseményt Sőregi Anna, a Bem Táncegyüt-
tes énekesének előadásában elhangzó gyö-
nyörű székely népdal tette még meghatóbbá. 

A székelykapu-avatással párhuzamosan az 
Újpest szurkolói a Városháza előtt görögtűzzel 
emlékeztek meg a 100 éve Magyarországra 
kényszerített békediktátumról.  BG
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Autósmozi és minikoncertek 

A június 5-én elstartolt első, újpesti autósmo-
zit 5 héten át minden pénteken és szombaton 
rendezik meg a helyi lakosoknak. Az ingyenes 
programsorozat keretein belül olyan filmeket 
nézhetnek meg az érdeklődők, mint például az 
örök klasszikus Grease és Hair, Tarantino egyik 
felejthetetlen rendezése, a Ponyvaregény, a 
mindenki által ismert Jurassic Park, vagy Jim 
Carrey zseniális alakításával fémjelzett Ace 
Ventura. Az emlékezetes magyar alkotásokról 
sem feledkeztek meg, látható lesz például a 
Moszkva tér és a Sose halunk meg! is.

A régi idők emlékét visszahozó autósmozin kí-
vül a minőségi zenét szerető újpestiek közterületi 
minikoncerteken is részt vehetnek egészen június 
15-ig. A talpalávalót a Swing a la Django zenekar, 
Kozma Orsi, a Jazz+Az volt énekesnője, valamint 
ifj. Sárközy Lajos, a Virtuózok tehetségkutató 

műsor nyertese szolgáltatja. Az élőzenei produk-
ciókat utcán közlekedve, ablakokból, gangról él-
vezhetik az érdeklődők.   UN

Bedő Kata kultúráért, oktatásért és kommunikációért felelős alpolgármester kezdemé-
nyezésére két olyan újításnak számító programlehetőséget szervezett meg Újpest Önkor-
mányzata, amely révén az újpesti lakosok minőségi időt tölthetnek együtt a családjaikkal. 

Közelebb hozzák a természetet
A Fővárosi Önkormányzat elfogadta azt az új 
koncepciót, melynek keretében gazdagabb kö-
zösségi funkciókkal és sok zöldfelülettel újulhat 
meg a Szent István tér és annak környezete 
2021 decemberére. A majdnem 789 milliós 
beruházáshoz a főváros több mint 384 millió 
forinttal járul hozzá.

A Szent István téren „egy igazi zöld városköz-
pontot” szeretnének megvalósítani – mondta 
el az Újpesti Naplónak Trippon Norbert gazda-
ságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és 
projektmenedzsmentért felelős alpolgármester. 
Hozzátette: a Károlyi utca felőli oldalra, valamint 
az Egek Királynéja Főplébánia és a piac épüle-
te közötti, jelenleg murvás területre is igaz ez a 
megközelítés. Az alpolgármester szerint a több 
mint száz fa, a virágos sétányok, az akár pik-
nikezésre is alkalmas zöldfelületek, az öntöző-
rendszer, a vízjáték és a színvonalas közvilágítás 
„egyértelműen élhetőbbé, különlegessé teszi 

A minikoncerteket az alábbi helyszíneken 
és időpontokban hallgathatjuk meg: 

 Június 9. 17:30    Pácoló utca
 Június 9. 18:45    Falemez utca
 Június 10. 17:30    Hajló utca
 Június 10. 18:45    Dunakeszi utca
 Június 11. 17:30    Járműtelep utca
 Június 11. 18:45    Megyeri út – Napraforgó Alapítvánnyal 
               szembeni játszótér 
 Június 12.  17:30    Megyeri út – UNKA játszótérnél
 Június 12.  18:45    Dunakeszi – Farkaserdő utca
Június 13.  17.30    Szigeti József utca
Június 13.  18.45    Szigeti József utca – Závodszky utca

majd a főterünket.” Tervezik a jelenleg romos 
“trafóépület” felújítását és a piac épületével való 
összekapcsolását is. Ebben az épületben kultu-
rált illemhelyeket is kialakítanak majd. A Károlyi 
utca felőli oldalon később, a város költségvetési 
kereteinek függvényében játszótér és szabadtéri 
edzőeszközök is helyet kapnak majd – mondta 
el Trippon Norbert. 

Célegyenesben
Utolsó szakaszába érkezett a Szilas Aktív Park 
fejlesztése is. A beruházás keretében 2019 ok-
tóberében adták át a Szilas Multisport Bázist, 
jelenleg már csak a komplexum fogadóterének 
felépítése van hátra, ami a tervek szerint 2020 
végére készülhet el.

Az 517 millió forintos beruházás terveit a 
Vertebrata Kft. készíti, a Fővárosi Önkormány-
zat pedig 200 millió forinttal járul hozzá a pro-
jekthez.

A 2000 négyzetméteres fogadótéren a bi-
ciklisekre is gondolnak: számukra a parkolási 
lehetőség mellé egy kerékpáros szervízpont is 
épül majd.

Hogy működésük környezetbarát legyen, az 
áramellátást napelemek biztosítják majd, és 
az épületegyüttes felületein úgynevezett zöld-
falak is helyet kapnak. A konténerek belseje 
könnyen alakítható lesz, az épületelemeket 
pedig szükség esetén egyszerűen át lehet 
majd helyezni, igény esetén pedig máshol is 
felállíthatóak lesznek.

Ahogyan a Szent István téren tervezett zöld 
városközpont esetében is történt, a Multisport 
Bázist is új koncepció mentén tervezzük újra 
– hangsúlyozza Trippon Norbert.  Lesz egy 
fogadóépület, melyben illemhelyiségek, öltö-
zők, porta és más funkciók is helyet kapnak. 
Ugyanakkor kibővítik a szabadon, beléptetés 
nélkül használható területet. Ezen a részen 
több mint egy tucatnyi új, szabadtéri sport-
eszköz elhelyezését tervezi, hogy az edzeni 
szándékozó újpestiek több eszközön és sok-
oldalúbban sportolhassanak. Természetesen 
szabadtéri ivókút is rendelkezésre áll majd – 
teszi hozzá az alpolgármester.   TT

Újabb üteméhez érkezett a IV. kerületben a Fő pol-
gár mesteri Hivatal Városépítési Főosztályán 2013-
ban elindított TÉR_KÖZ-pályázat. A program célja, 
hogy friss lendületet adjon a fővárosi köztereknek és 
a közösségi terek megújulásának.

Miénk a TÉR_KÖZ 

Bedő Kata 
alpolgármester 
és Kozma Orsi  
énekesnő
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A felújítás során nyílászárócserék, LED-
világítás kialakítása, vizesblokk-felújítás és az 
épület külső színezése valósult meg. A projekt 
keretében számos műszaki változás vált indo-
kolttá, így kapott hőszigetelést az épület észa-
ki homlokzata is. A felújításnak köszönhetően 
egy korszerű, minden igénynek megfelelő Ifjú-
sági Házat alakítottak ki.

Kosárra dobhatnak a lakók 
a Pozsonyi lakótelepen
Elkészült a Pozsonyi úti lakótelepen, a Du-
gonics utcában a kosárpálya, amit Trippon 
Norbert alpolgármester és a körzet képvise-
lője, Farkas István ki is próbált. A kosárpálya 
mellett várhatóan még idén létesülni fog egy 
sportpark, és egy 200 méteres futókör is, ami 
alkalmas lehet kisebb edzésekre, illetve rövid-
távú futóversenyekre való felkészülésre.

Felújították az Ifjúsági Házat

Megkezdődött az Ifjúsági Ház fel-
újítási munkálatainak műszaki át-
adás-átvétele. 

Az önkormányzat hatékony válságkezelő in-
tézkedéseit korábban levelében a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara is megköszönte.

„Eddig összesen 134 újpesti, önkormány-
zati üzlethelyiséget bérlő, illetve piaci alapon 
önkormányzati lakást bérlő kapott támogatást. 
Jellemzően komoly bérletidíj-csökkentést, 

2021-től tilos avart 
égetni
Az országban sehol sem lehet majd elfüstölni a zöld-
hulladékot. 

Jövő évtől az országban mindenhol tilos az avar és a kerti hulladék égetése, 
az önkormányzatok nem szabályozhatják külön rendeletben ezt a tevékeny-
séget. Az Országgyűlés azért módosította a környezet védelmének általá-
nos szabályairól és a természet védelméről szóló törvényt, hogy tisztább 
legyen a levegő, amelyet a lakossági fűtés mellett ma még a zöldhulladék-
égetés is jelentősen szennyez. Magyarországgal szemben egyébként uniós 
kötelezettségi eljárás is folyik a rossz levegőminőség miatt. 

Haladékot kaptak  
az illegális kutak
Idén december helyett 2023 végéig bírság nélkül le-
het engedélyeztetni a kutakat. 

2023 végéig meghosszabbította a kormány az illegális kutak bírságmen-
tes fennmaradásának idén decemberben lejáró határidejét. Ez azt jelenti, 
hogy nem kell vízgazdálkodási bírságot fizetnie annak, aki korábban enge-
dély nélkül létesített vagy üzemeltett ilyen kutat, ha 2023 december 31-ig 
kérelmezi a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást. Az agrárkamara 
az engedély nélküli kutak legalizálásához egy olyan egyszerű és költség-
hatékony eljárást társítana, amelynek elsődleges célja a feltérképezésük, 
hogy teljesebbé váljék a vízgazdálkodási adatbázis. UN

134-en kaptak már 
bérletidíj-kedvezményt
Sikeres az Újpest Önkormányzata által létrehozott 
felülről nyitott 50 millió forintos alap, melyet az ön-
kormányzati üzlethelyiségek bérlői, valamint a piaci 
alapon lakást bérlők megsegítésére hoztak létre. 

néhány esetben fizetési halasztást, illetve 
részletfizetési kedvezményt kaptak az igény-
lők. A támogatáshoz jutottak között van pél-
dául oktatási intézmény, optikus, ruhaszalon, 
szépségszalon, kozmetika, használtelektroni-
ka-kereskedő is” – mondta el Trippon Norbert 
(képünkön) költségvetésért és projektme-
nedzsmentért felelős alpolgármester. 

Az igénylők a támogatási kérelmeket sze-
mélyes jelenlét nélkül, elektronikus úton is be-
nyújthatják, melyeket az Újpesti Vagyonkezelő 
Zrt. két hét alatt bírál el. 
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A G Ó R A

– Új helyzet van Pelikán, és új feladat!
– Rendelkezzen velem, Virág elvtárs!
– Maga fogja visszaállítani az egészségügyi rend-

szerbe a veszélyhelyzet alatt megüresedett kórházi 
ágyakat. Érti?

– Értem! Illetve, nem értem! Mit fogok csinálni?!
– Visszaállítja a rendszerbe a kiürített kórházi 

ágyakat.
– A rendszerbe?
– Oda.
– Miért, Virág elvtárs? Eddig hol voltak?
– Eddig is a rendszerben voltak, de tartalékban.
– És akkor majd most aktiváljuk őket?
– Na, látja, hogy érti! Pontosan ezt fogja csinálni!
– De hát ott van a katonaság! Miért nem ők csi-

nálják?
– Jó, hogy eszembe juttatta! Mondja Pelikán, volt 

maga katona?

– Nem, hál’ Istennek, ezt megúsztam.
– Hát itt az ideje, hogy szolgálatba álljon!
– Virág elvtárs, akkor el lehet dobni a katonasá-

got! Én katonának hülyébb vagyok a Svejknél is!
– Erről most nem nyitok vitát elvtársam! Százado-

si rangban bevonul, és maga lesz az Operatív Törzs 
Ágyaktiváló Csoportjának a parancsnoka! Világos?

– Világos! Ágyakat fogok aktiválni. Hányat, Virág 
elvtárs?

– Mind a harminckilencezret.
– Virág elvtárs, az rengeteg! Annyi ágyba tíz év 

alatt se tudok belefeküdni!
– Ki mondta, hogy feküdjön bele?!
– Hát akkor mit jelent az, hogy aktiváljam az 

ágyakat?
– Majd a betegek fekszenek bele!
– Hirtelen ennyi beteg lett?!
– Lett egy fenét! Aki még él a hazaküldött be-

tegek közül, az most majd szépen visszafekszik a 
kórházba, és máris aktiválva van az ágyak elsöprő 
többsége.

– Nincs ebben egy kissé túlzott optimizmus, Virág 
elvtárs?

– Majd elválik, Pelikán! De nem csak az ágyakkal 
lesz dolga. Maga fogja elhelyezni a beérkezett ren-
geteg lélegeztetőgépet.

– Miféle lélegeztetőgépek ezek, Virág elvtárs?
– Ezek azok a gépek, Pelikán, amiket a világban 

portyázó elvtársaink szereztek be a járvány idején. 
Érti már?

– Azt hiszem, értem. Beszereztek egy rakás 
lélegeztetőgépet, és most nem tudják hova tenni. 
Így van?

– Ebben nem kell elmélyednie Pelikán! Elég, ha 
az elhelyezésükről gondoskodik.

– Akkor odatetetem a Tompi elvtárs autópálya-
beléptető kapui mellé.

– Miért oda, Pelikán?
– Mert aki azokat meglátja, és megtudja, hogy 

annak idején mennyibe kerültek, annak biztosan el-
akad majd a lélegzete…

EJ

Virág és Pelikán

Az országgyűlés folytatta a munkát, és las-
san visszaáll minden a régi kerékvágásba. 
Az elmúlt két hétben többször is felszólaltam 
a Parlamentben. Kérdést intéztem Orbán 
Viktorhoz, napirend utáni felszólalásban szá-
moltam be a példás újpesti kríziskezelésről 
és a Megbecsülés + programról. Mindezek 
mellett napirend előtti felszólalásra is jelent-
keztem, ahol az ország gazdasági helyzetét 
értékeltem, különös tekintettel az alacsony 
termelékenységre és a korrupcióra. Ezek a 
felszólalások megtekinthetőek a hivatalos 
Facebook-oldalamon.

A Költségvetési Bizottság kétszer is ülé-
sezett – pontosabban ülésezett volna –, 
ugyanis a kormánypárti többség a ciklus 
alatt már több mint egy tucatszor maradt 
távol az ülésről, határozatképtelenné téve 
ezzel a Bizottságot. Ez ügyben felvettem a 
kapcsolatot Kövér László házelnökkel és 
Varga Mihály pénzügyminiszterrel, azonban 
a hivatalos leveleimre egyelőre nem érkezett 
válasz.

A legutóbbi számban ígéretet tettem, hogy 
folytatjuk a DK maszkosztási akcióját. Az el-

múlt időszakban Molnár Tibor momentumos 
önkormányzati képviselővel jártuk meg a 
körzetét és osztottunk maszkot a járókelők-

nek. Természetesen az akció nem ért véget, 
folytatjuk a munkát, melynek helyszíneiről és 
időpontjairól tájékoztatni foglak Benneteket. 

Képviselői napló
A munkásságomat érintő országos ese-

mények közül a felcsúti TAO-ügyet érde-
mes kiemelni a mögöttünk álló két hétből, 
ugyanis rendelkezésünkre bocsátottak bi-
zonyos iratokat, azonban ezek közel sem 
fedik le azt a mennyiséget és tartalmat, ami 
a jogerős bírósági ítélet értelmében megil-
let minket. Természetesen nem állunk le, 
folytatjuk a küzdelmet, hiszen az igazság a 
mi oldalunkon áll. Az üggyel kapcsolatban 
többször is voltam az ATV vendége, ezek 
az interjúk is megtekinthetőek a Facebook-
oldalamon és a honlapomon egyaránt. 

Végezetül pedig nagyon fontos, hogy a 
fogadóóra intézményét nem szüntettük 
meg, csupán igyekszünk átalakítani és a 
személyes érintkezéseket minimalizálni. 
Jelentkezni a +3620 383 4549-es tele-
fonszámon és a kepviselo@varju.hu e-mail 
címen tudtok. Én személy szerint mindig 
jobban szeretek személyesen kommuni-
kálni, de most ilyen áldozatokat kell hozni 
Mindenki egészsége érdekében. 

Vigyázzatok Magatokra, vigyázzunk Egy-
másra!

VARJU LÁSZLÓ képviselő,

 11. sz. országgyűlési egyéni választókerület, 

Budapest

Barátaim, ismét eltelt két hét, úgyhogy engedjétek meg, hogy beszá-
moljak az elmúlt időszak eseményeiről.
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H E L Y I  É R T É K

Bedő Kata alpolgármester az Újpest Médiá-
nak úgy fogalmazott, hogy „igazán kellemes 
és szívmelengető” volt számára a ceremónia-
sorozat, amely a koronavírus-veszélyre való 
tekintettel formabontó körülmények között 
zajlott le az önkormányzat épületében. 

„Hagyományosan a díjakat egy központi ce-
remónia keretében adják át, azonban a vírus-
veszélyre való tekintettel az ünnepségek meg-
tartására most napi elosztásban, szűk körben, 
a biztonsági előírások betartásával, de kitűnő 
hangulatban, a Városháza dísztermében került 
sor” – árulta el Bedő Kata, aki ezúton is még 
egyszer gratulált az összes díjazottnak. 

Június 2-án a Városháza házasságkötő ter-
mében adták át az Újpest Kiváló Diák sportolója Díjat az alábbi tanulóknak: Kajtor Enikő aero-

bikos, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola 
és Gimnázium 11.a osztályos tanulója, az Új-
pest Sport Club sportolója; Kopfer Anna ka-
ratés, az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató 
Általános Iskola 7.b osztályos tanulója, az Új-
pesti Torna Egylet sportolója; Krizsanovszki Lili 
Nóra műkorcsolyázó, az Újpesti Szűcs Sándor 
Általános Iskola 8.a osztályos tanulója, a Se-
bestyén Korcsolya SE sportolója; Sudár Nor-
bert úszó, az Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4.a 
osztályos tanulója, a Bohóchal sportolója; 
Megyeri Mihály labdarúgó (speciális sportoló), 
a Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Ál-
talános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Kollégium és Gyermekotthon 11.c osztályos 
tanulója, a Csalogány Diáksport Egyesület 
sportolója.

Június 3-án szintén a házasságkötő terem-
ben adták át az Újpest Kiváló Tanulója Díjat 
az alábbi diákoknak: Bartucz Eszter Bianka, 
az Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 7.a osztályos 
tanulója; Happ Gergő, az Újpesti Homoktövis 
Általános Iskola 8.c osztályos tanulója; Lajos 
Hanna Gabriella, a Benkő István Református 
Általános Iskola és Gimnázium 7.m osztályos 

Diákok és az értük dolgozók 
kaptak elismerést
A héten az újpesti diákélet és oktatás jeleseié volt a 
főszerep a IV. kerületi városházán. Június 2. és jú-
nius 5. között adták át ugyanis a tanulók és a pe-
dagógusok kiemelkedő és példamutató munkáját, 
teljesítményét elismerő – a képviselő-testület által 
alapított – díjakat. 

tanulója; Medgyesi Júlia, az Angol Nyelvet 
Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 7.b osz-
tályos tanulója; Mihályfi Lilla, az Újpesti Babits 
Mihály Gimnázium 8.a osztályos tanulója; Né-
meth Péter, az Újpesti Könyves Kálmán Gim-
názium 12.d osztályos tanulója; Szellák Dani-
ella, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola 
és Gimnázium 8.b osztályos tanulója. 

Június 4-én ugyanitt adták át az Újpest Kiváló 
Diákközösségi Munkáért Díjat az alábbi tanulók-
nak: Hetényi Levente, az Újpesti Babits Mihály 
Gimnázium 12. évfolyamos tanulója; Groszmann 
Édua, a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolya-
mos tanulója; Tóth Emese, a Lázár Ervin Általá-
nos Iskola 8. évfolyamos tanulója.

Június 5-én pedig az alábbi személyek ve-
hették át – Déri Tibor polgármester jelenlétében 
– a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díjat: 
Barton Zoltán, az Újpesti Könyves Kálmán Gim-
názium intézményvezető-helyettese, tanára; 
Máté Katalin, a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei 
Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa; 
Turnerné Gadó Ágnes, az Újpesti Karinthy Fri-
gyes Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola intézményvezetője; Váczi Lajosné, 
a Viola Óvoda óvodavezetője és a Megyeri Úti 
Általános Iskola Informatika munkaközössége. 

TT

Nehezített pályán, kimagasló eredménnyel 

Megyeri Mihályról külön érdemes szót ejteni, a Csalogány DSE 
speciális nevelési igényű sportolója ugyanis kimagasló labdarúgó 
teljesítménye mellett atlétikai eredményeivel is méltóvá vált az 
elismerésre. Azon túl, hogy felkészítő edzője, Srp Miklós atléta, a 
riói ötkarikás játékok 50 km-es gyaloglásának olimpikonja, illetve 
testnevelő tanára, Oravecz Éva is elkísérte a ceremóniára Misit, 
az Újpest Ultras egyik tagja, Vass Csaba is emlékezetessé tette 
számára a díjátadást: egy laptopot és egy iPhone-t adományozott 
neki, megható pillanatokat okozva ezzel Misinek és családjának. 

Megyeri Mihály,  
a mentorai, és Szabó 
Balázs önkormányzati 
sportreferens – ő terjesz-
tette fel a díjra Misit

Szűk körben, 
a biztonsági előírások 
betartásával, de kitűnő 
hangulatban 



ONLINE ELÉRHETŐSÉGÜNK:  UJPESTMEDIA .HU  |   FRISS HÍREK:  FACEBOOK.COM/UJPEST.MEDIA   |   UJPEST.HU  |   1 1

Ó P E S T  /  K Ö Z T É R

1884-ben született Budapesten (a hivatalos 
igazolásokon 1894, illetve 1860 is szerepel) 
és 1967-ben hunyt el Újpesten, a Lőrincz ut-
cai lakásában. Sírja a Megyeri úti temetőben 
található. 

A mester születési anyakönyvi kivonata 
szerint Glück Ignáczként látta meg a napvi-
lágot. Édesanyja Gross Fanni, édesapja Glück 
Sámuel asztalosmester volt. Képzőművészeti 
főiskolai tanulmányait Párizsban végezte. Ha-
zatérése után először a belvárosi Váci utcában 
nyitott fotóműhelyt, de röviddel később Újpest-
re költözött. Az újpesti református egyházke-
rületben Gerendai János névre keresztelte 
1920. június 15-én Csighy Sándor törökőri 
református lelkész.  

Az Ujpesti Almanach kortárs számai alap-
ján 1921-ben nyitotta meg fotóműhelyét 
Gerenday és Tsa. néven az Árpád út 57-ben, 
majd 1933-tól az Árpád út 73-ban alapította 
meg „Tizian Fotóműterem” néven második 
üzletét. Újpest közkedvelt mesterének munkái 
között – társadalmi szervezetek tablói és is-
kolai csoportképek mellett – vállalati fotókat, 
családi zsánerképeket találunk. Népszerűsé-

gére jellemző, hogy szombatonként az Árpád 
úti műtermébe való bejutásra várakozva az 
esküvői kocsik a Váci úti kereszteződésig áll-
tak sorban. 

Munkáit a képek jobb alsó sarkán Gerenday 
vagy Tizian névvel jelölte.   

Újpest festőművészként is ismeri, restaurál-
ta és két szentkép festésével egészítette ki az 
újpesti Egek Királynéja Főplébánia-templom 
belső dekorációját 1934-ben. Érdekesség, 
hogy dr. Csik József apátplébános köszönőle-
velét Gerenday Gyula festőművész úrnak cí-
mezte 1934. április 6-án. Személyi adatainak 
gyakori változtatására a vészterhes idők kény-
szerítették „Tizian” mestert. Ezzel próbálta 
nehezíteni személyének lenyomozhatóságát, 
talán ez és Újpest polgárainak szeretete men-
tette meg életét a II. világháborús üldöztetések 
idején. 

Művészember lévén, hiú módon vigyázott 
külső megjelenésére is, a családi hagyomány 
szerint például élete utolsó percéig festette a 
haját. Orvosi vélemények szerint talán száz 
évet is megélt, titkolta korát, még a háború 
után is fiatalította magát. A fixir-oldat tulajdon-

Már nevét sem ismerték pontosan kortársai. Gerendai(y) Aladár (Arthur) 
fényképészmester, festőművész titokzatos életet élt. Személyi adataiban 
is csak a halála időpontja biztos. 

MI? ÚJSÁG? 
SZÁZ ÉVE FRISS 
HÍREK

Szöllősy Marianne, az Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény ve-
zetője kéthetente jelentkező 
sorozatában olyan érdekes-
ségeket mutat be városunk 
múltjából, amit eddig bizo-
nyára kevesen ismertek. 

Újpest polgárainak 
szeretete mentette 
meg életét

ságait ismerve, lakhatási igazolványán kijaví-
totta születési évét, utolsó személyi igazolvá-
nyát végül is e „hivatalos” irat alapján állították 
ki. Gyermektelenül hunyt el 1967-ben. Méltó 
utódja, távoli rokona, Kiss István (1951 – 
2015) aranykoszorús fényképészmester lett, 
kinek munkáját 2010-ben Újpest Önkormány-
zata Elismerő Oklevéllel ismerte el. A „Tizian” 
fényképészműterem a nagy elődöket követve 
ma is működik az István úton.   

SZÖLLŐSY MARIANNE          

Száz éve lett újpesti…

Tizian, a rejtőzködő 
fényképész mester és festőművész

A főpolgármester helyettese cáfolja 
Wintermantel Zsolt szavait. 

A Budapestet fojtogató megszorítások ellenére sem 
kerültek veszélybe az újpesti útfelújítások, a kerület 
minden forgalmas útszakaszán a tervezett időben 
lezajlik majd a munka – reagált Újpest korábbi ve-
zetőjének bejegyzésére a klímavédelmi és fejlesztési 
főpolgármester-helyettes. A most a BKK igazgatótaná-
csában ülő Wintermantel Zsolt nemrégiben azt állítot-
ta, ezek a beruházások elmaradhatnak, ám az Újpest 
Médiának nyilatkozó Dorosz Dávid szerint ez nem igaz. 

A felújítási program egyértelműen fogalmaz, a Rózsa 
utca felújítása már idén elindul, a Pozsonyi utca és az 

István út pedig 2022-ben szépülhet meg, annak ellené-
re is, hogy a Fidesznek köszönhetően a főváros nagyon 
kivéreztetett pénzügyi helyzetben van – jelentette ki a 
várospolitikus, aki emlékeztetett arra is: a munkákat úgy 
tervezték meg, hogy amennyire csak lehet, Újpest végig 
közlekedhető maradjon. 

Nem maradnak el tehát az útfelújítási munkák, így, 
ha minden jól megy, a ciklus végére megújul a Rózsa 
utca az Árpád úttól az SZTK-ig és a Pozsonyi utca is 
a XIII. kerület határától a Tél utcáig. Előbb-utóbb pedig 
megszépül az István út is, itt azonban mindent újra kell 
rajzolni, mert annak idején kifelejtették a tervekből a 
villamos felsővezetékének átépítését, ami egyébként 
alaposan meg is drágítja a beruházást. 

Nincsenek veszélyben az útfelújítások
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L I L A - F E H É R

Sorsdöntő napok várnak az Újpestre. A 108 
éve az élvonalban focizó klub 27 forduló után, 
hat meccsel a bajnokság vége előtt még a 
tabella alsó felén tanyázik. És bár a csapat 
június 6-án Novothny Soma találatával fontos 
győzelmet aratott a friss Magyar Kupa-győz-
tes Budapest Honvéd ellen, és ezzel 105 na-
pot követően ismét begyűjtötte a bajnokság-
ban a három pontot, a kiesés veszélye még 
nem múlt el. 

Csere
A jobb napokat látott, hússzoros bajnok és 
tízszeres Magyar Kupa-győztes csapat a Hon-
véd elleni győzelmet megelőző tíz meccsén 
öt pontot gyűjtött, és amikor már Kisvárdán is 
vereséget szenvedett, elfogyott a türelem. A 
majdnem hét évig az Újpestet irányító Nebojsa 
Vignevic a megalázó fiaskó után „közös meg-
egyezéssel távozott”, helyére pedig honfitársa, 
Rogan Predrag érkezett. Berta Csaba ügyvezető 
igazgató az Újpest Médiának akkor azt mondta, 
Roderick Duchatelet, a klub belga tulajdonosa 
az elmúlt két mérkőzés, de leginkább az utol-
só, kisvárdai meccs után jutott arra a döntés-
re, hogy már most, szezon közben váltásra 

van szükség. Ezt követően ültek le Nebojsa 
Vigneviccsel, az NB I legrégebben egy csapatnál 
dolgozó mesterével, és a beszélgetés minden 
résztvevője egyetértett abban, hogy a csapat-
nak új impulzusra van szüksége, elsősorban 
mentálisan, mert úgy látták, hogy fejben nincs 
minden rendben.  (Vignevic a távozásakor azt 
mondta, már két hónappal korábban befejezte 
volna a munkát, de az Újpest tulajdonosa ezt 
nem engedte neki.)

Ismerős
Az új vezetőedző ült már az Újpest kispadján, 
hiszen az egyébként sikeres (Magyar Kupa-
győzelmet hozó) 2017-18-as szezonban ő volt 
a csapat másodedzője, így ismeri a mezőnyt 
és a játékosok nagy részét is. Berta azt mond-
ja, Predragot az öltözőben örömmel és biza-
lommal fogadták a játékosok, feladata pedig 
egyértelmű: életet lehelni a srácokba, hogy a 
csapat minél gyorsabban kikerüljön a veszély-
zónából. Most elsősorban a még a bajnokság-
ban rájuk váró meccsekben gondolkodnak, 
és ha az ÚFC biztonságban tudhatja magát, 
akkor ülnek majd le az új edzővel beszélgetni 
a folytatásról. Rogan Predrag június 6-án, a 

Honvéd ellen mutatkozott be, hazai pályán, a 
Szusza Ferenc stadion megszépült gyepén, 
a meccsre pedig már nézők is jöhettek. 

Levegőben lógó logó
És jöttek is, hiszen a járványügyi előírások – csak 
minden negyedik széken ülhetett néző – mellett 
tartott mérkőzésre minden jegy elkelt, annak el-
lenére, hogy a szurkolók egy részét távoltartó, az 
utánpótlás-nevelés miatt kirobbant címervitában 
(amely miatt az ÚFC belga tulajdonosa nemrégi-
ben bocsánatot is kér)  továbbra sincs közeledés 
az Újpest és UTE között. Megoldás tehát nincs, 
de a szurkolókra, a „12. játékosra” nagyon nagy 
szükség lenne, az ÚFC vezetése ezért egy me-
részet lépett: június 4-én, csütörtökön úgy dön-
tött: az utolsó hét mérkőzésen a csapat olyan 
mezben fut majd ki a pályára, amelyen az ÚFC 
sokat támadott logója mellett ott lesz az Újpest 
tradicionális, nagy hagyományokkal rendelkező 
címere is. (Szerettük volna megtudni, mit szól 
ehhez a megoldáshoz az UTE, de kérdéseinkre 
lapzártánkig nem kaptunk választ.) 

Köszönik
Nem véletlen, hogy a lila-fehérek edzője a Hon-
véd elleni meccs után üzent is a szurkolóknak. 
Rogan Predrag megköszönte nekik a támoga-
tást, amelynek komoly szerepe volt a győze-
lemben és a három pont itthon tartásában. Azt 

mondta, tisztában volt azzal, milyen kritikus 
helyzetben van a csapat, de hitt a játékosaiban, 
akikkel az elmúlt napokban sokat beszélgetett. 
„Ezt az utat kell folytatnunk, küzdeni kell, futni 
kell, rohanni kell, az Újpestnek ezt az utat kell 
járnia” – fogalmazott a szerb szakember, aki 
reméli, mérkőzésről mérkőzésre enyhül majd a 
nyomás a játékosokon, és sikeresen veszik majd 
az akadályokat. Akadályok pedig lesznek, nem is 
akármilyenek, hiszen a folytatásban erős csapa-
tok jönnek: rögtön június 9-én, kedden este 7 
órakor a DVSC, majd a Fehérvár, a Mezőkövesd, 
a Fradi, a ZTE és a Kaposvár.  CS.G. 

Címeres győzelem
Kemény meccsek várnak a kiesőzóna közelében táncoló Újpestre. A nagy múltú csa-
pat nemrégiben edzőt cserélt, és a Nebojsa Vignevic helyére érkezett Rogan Predraggal 
megverte a Honvédot, a biztos bennmaradáshoz azonban ez még kevés. A szurkolókat 
furcsa mezzel csábítanák vissza. 

Kettő az egyben: 
a szezon utolsó 
meccsein az ÚFC logója 
mellett ott lesz az Újpest 
tradicionális címere is

FO
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években kizárható volt, együtt lehetett a fe-
leségével és a gyerekével a nap huszonnégy 
órájában.

– Kicsit furcsa volt, de a jót könnyű megszok-
ni – nevetett. – De mivel mindennek egyszer 
vége lesz, a családi idill is befejeződött. Edzésre 
járhatunk, a Császár uszodában gyakorolhatunk 
a válogatottal. Kicsit más, mint a megszokott, 
nincs test-test elleni küzdelem, így a figurákat 
is  elég nehéz gyakorolni. Viszont van helyette 
úszás és úszás. Már nem panaszkodhatok, hogy 
csak a pohárban látok vizet.

Dávid elismerte, hogy nem ő az első számú 
kapusa a magyar csapatnak.

– Benedek Tibor volt az újpesti csapat edző-
je, aki azt mondta nekem, ameddig bírod, csi-
nálni kell – árulta el Dávid. – Mivel Tibornál 
nagyobb géniuszt, jobb játékost, edzőt és em-
bert nem ismertem, zokszó nélkül fogadtam el 
a tanácsát. Szerencsés embernek vallom ma-
gam, hogy vele dolgozhattam, példaképem, 
akitől csak tanulhattam, mind a sportban, 
mind pedig az életben egyaránt. 

(GÉGÉ)

Túl hideg volt a Balaton vize, inkább lefutotta a kilóit 

Bisztritsányi Dávid: Szerencsés 
vagyok, mert Tibor volt az edzőm

Hetekig legfeljebb a fürdőszobában, a kádban 
taposhatott volna az újpestiek szakállas ka-
puvédője. De, mivel a balatoni házukba csak 
zuhanyt szereltek, így még a nyakig vízbe me-
rülés sem kerülhetett szóba. 

– Szerencsésnek mondhatom magam, hi-
szen a járvány kitörésekor Balatonra „mene-
külhettem” a családommal – mondta már Bu-
dapesten a kiváló kapus. – Mivel tudtam, hogy 
meghívtak a válogatottba, ezért nem lógathat-
tam a lábam, futottam és erősítettem, csak az 
úszás hiányzott. Igaz, a Balaton csábítgatott, 
de ahogy mondani szokás, inni meleg, fürdeni 
hideg volt a víz. Egyszer ugyan megpróbáltam, 
de csak térdig bírtam ki a szenvedést. 

Dávidot, ahogy mondta, nem viselte meg a 
bezártság, mert legalább, ahogy ez az elmúlt 

A vízilabda-válogatott keretébe kapott meghívót az UVSE kapusa. Bisztritsányi Dávid, bár 
nem tartozik a legfiatalabb játékosok közé, harminchárom évesen is élete egyik legnagyobb 
meglepetésének tartja, hogy a legjobbakkal készülhet az idényre.

Tizennégy év után hazatért az edzőpáros Újpestre 

Véber: Semmi sem elképzelhetetlen

Nyíregyházán irányított utoljára profi együt-
test Véber György, de a szabolcsi kenyértörés 
után csak a megyei bajnokságokban vitéz-
kedő Törtel, majd a Vízművek, és legutóbb a 
Rákosmente kispadját koptatta.

–  Néhány hónappal ezelőtt kaptam egy 
fülest, hogy az Újpest érdeklődik irántam – 
emlékezett Véber György. – Nem tagadom, 
felvillanyozódtam, de a koronavírus miatt ko-
molyabb tárgyalásra nem kerülhetett sor. De, 
szerencsére, javult a helyzet, már ki tudtam 
mozdulni otthonról, így nem kellett sokáig 
várni arra, hogy egymás tenyerébe csapjunk.

Az újpesti drukkerek a hír hallatán dörzsöl-
ték a tenyerüket, egyesek már az első csapat 

élén látták a Véber-Szlezák páros. Erősítette a 
szurkolók álmát, hogy a vérszegény teljesít-
ményt nyújtó Újpest FC padjáról felállították a 
hét éve ott regnáló Nebojsa Vignevicset.

– Szeretném kijelenteni, hogy nem az első 
csapathoz érkeztem, hanem az Újpest FC 
U19-es gárdáját irányítom Zolival – jelentette 
ki határozottan.  –  A keretemben tizenkilenc 
játékos van, gondolom a srácok tudják, nálam 
nincs lógás. Annyit ígérhetek, ha odateszik 
magukat, én partner leszek, és minden ener-
giámmal segítem őket, hogy NB I-es focisták 
legyenek.

– Akár már a közeljövőben, Véber György-
nél?

– Bármerre sodor a vihar, én mindig újpesti 
leszek. Jogilag, szerződésileg lehet, hogy más-
hol szolgáltam a labdarúgást, de a lelkemben 
mindig az Újpest az első és legfontosabb. 
Hallottam magam is, hogy: „végre, a Gyuri 
tűzközelbe került”. Igen, nagyon „közelre”, és 
semmi sem elképzelhetetlen a jövőre nézve.

(GERGELY)

2006 után visszatért szeretett klubjához, az újpesti szurkolók egyik 
nagy kedvence, Véber György. Az utóbbi években alacsonyabb osztá-
lyú csapatoknál edzősködött – az első osztályban nem osztottak neki 
lapot –, de néhány napja elválaszthatatlan társával, Szlezák Zoltánnal 
már a lila-fehérekért dolgozik.

Balról Szlezák Zoltán, 
Gergely Gábor 
és Véber György

„Már nem 
panaszkodhatok, 
hogy csak a pohárban 
látok vizet”
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Régiség
  Almási Katalin készpénzért vásárol bútorokat, dísztár-
gyakat, porcelánokat, órákat, könyveket, festményeket, 
csillárt, szőrmebundát, írógépet, varrógépet, csipkéket, 
kitüntetést, régi pénzt, ezüstöket, borostyánt, bizsukat, 
levelezőlapot, mindenféle régiséget, hagyatékot, díjtalan 
kiszállással. Tel.: 06 20 597 82 80 

  Készpénzes felvásárlás! Arany 10 000-25 000 Ft-ig/g. 
Ezüst 350 Ft-tól. Bizsukat, ékszereket, bútorokat, festmé-
nyeket, Herendi-Zsolnay, Gorka-, Kovács Margit-kerámiákat! 
Karórákat, régi pénzeket, érméket, képeslapokat, fényképe-
zőgépeket, katonai eszközöket, teljes hagyatékot. Díjtalan 
kiszállás, értékbecslés. V. Szent István K rt 25. Tel.: 06-70 
608-6082, e-mail: szentistvankrt25@gmail.com.

  PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, pa-
pírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre 
átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel: 266-4154, Nyit-
va: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19

Állás
  Házi gyermekorvosi praxisba Káposztásme-
gyeren asszisztenst keresek modern, felújított 
rendelőbe. Kedvező munkaidő-beosztás, jó fize-
tés. Feltételek: általános asszisztensi végzettség, 
MESZK-tagság és érvényes működési nyilvántartási 
igazolvány, számítógép-ismeret készség szintjén. 
Érdeklődni fényképes önéletrajzzal lehet: dr. Tausz 
István 1048 Budapest, Galopp u. 6. Tel: 06309425299

Szolgáltatás
  Festést, burkolást, kerítések, teraszok, filagóriák, 
kocsibeállók komplett elkészítését vállalom. Tel.: 06 
20 229 1003

  Kémények bélelése, átépítése, belső marása 
teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-
264-7752

  Kazáncsere-akció! Kondenzációs kazánra 
teljes körű kivitelezés rövid határidővel Ké-
ménybéleléstől az átadásig. 06 20  936 0581   
kazanszerviz72@gmail.com

  Fürdőszoba-felújítás A-Z ig! Akadálymente-
sítés kádról zuhanykabinra. Teljes körű fürdő-
szoba-felújítás, kiváló minőségben. Minden egy 
kézben a bontástól az átadásig. 06 20 936 0581   
furdoszobafelujitas.az@gmail.com

  Redőny, reluxa, roletta, szúnyogháló, szalag-
függöny, napellenző stb. REDŐNYJAVÍTÁS! 0670-
771-0928

Ingatlan
  Eladó 34 négyzetméteres, másfél szobás, távfűtéses, 
5. emeleti, megkímélt, parkra néző, csendes, alacsony 
rezsijű, tartozásmentes panellakás. Kiváló közlekedés 
és infrastruktúra. Felújított lépcsőház, lift, kaputelefon. 
Ingatlanosok kíméljenek. Tel.: 06 30 601 1726

H I R D E T É S

Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 
a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn és szerdán 8-15 órá-
ig, 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@ujpestmedia.hu. Részletes információ: www.ujpest.hu

OSZTÁS DÁTUMA OSZTÁS HELYSZÍNE 
OSZTÁS IDŐPONTJA, 
RÉSZTVEVŐK 

2020. június 12., 
péntek délelőtt 

Semsey park (Király u. 16. 
Óvoda feletti teresedés) 

8.00 – 10.00 65 év felettiek 
10.00 – 12.00 65 év alattiak

2020. június 12., 
péntek délután

Bőröndös park 
(Autókereskedés és SPAR 
közötti parkoló)

14.00 – 16.00 65 év felettiek 
16.00 – 18.00 65 év alattiak

2020. június 13., 
szombat délelőtt

Béke tér (Fadrusz u. 14-gyel 
szemközti zöldséges mögötti 
burkolt felület)

8.00 – 10.00 65 év felettiek 
10.00 – 12.00 65 év alattiak

Legyen újra színes a világ!
Minden újpestinek jár a virág. Folytatva az elmúlt évek hagyo-
mányát, Újpest Önkormányzata idén is ajándékoz muskátlit a 
IV. kerületi lakosoknak. 

Ezúttal több helyszínen és több idősávban, a járványhelyzet miatti szigorú óvintéz-
kedések mellett osztják ki a virágokat. Az érkezőknek kötelező a maszk viselése, 
illetve a helyszínen a másfél méteres biztonsági távolság megtartása. Az eddigi 
gyakorlathoz képest újdonság, hogy környezetvédelmi megfontolásból a muskátli-
kat biológiailag lebomló, komposztálható zacskókba csomagolják.

Fontos információk az átvételről: a muskátlik átvételére kizárólag személye-
sen van lehetőség. Szükséges iratok: érvényes ÚjpestKártya; amennyiben ez nincs, 
IV. kerületre szóló lakcímkártya és kitöltött ajándékszelvény. Az ajándékszelvény 
kivágható az Újpesti Napló 2020. május 26-án és 2020. június 9-én megjelenő 
számaiból, valamint letölthető és kinyomtatható itt: ujpestmedia.hu/muskatli és itt: 
ujpest.hu/muskatliosztas.

A szelvény leadásával az újpesti lakos elismeri, hogy átolvasta az adatvédelmi 
szabályzatot, amely ugyanezeken a linkeken megtalálható. Az egyes helyszíneken a 
muskátliosztás a készlet erejéig tart! 

"

ÚJPESTI NAPLÓ ÖNNEK CÍMEZVE! Regisztráljon az Újpest Média honlapján 
(ujpestmedia.hu/ujpest-naplo-regisztracio), hogy minden frissen megjelent 
lapszámot megkapjon e-mailben.

VÁLTOZIK AZ ÚJPESTI NAPLÓ MEGJELENÉSI NAPJA! A lap minden második 
kedd helyett minden második csütörtökön jelenik meg. Következő számunk 
június 23. helyett 25-től kerül a postaládákba!
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Az Olívánál a földszinten a 32. üzletben
Mutti paradicsompüré 690 Ft/700 g | Bauer bio céklalé 1250 Ft/l | Garat malom kenyérliszt 300 Ft/kg |

Vega Chips több ízben (cékla, édesburgonya, répa, manióka, vegyes) 690 Ft/cs.

A Waffel Cukrászdánál a földszinten a 15. üzletben
aranygaluska+öntet 700 Ft/20 dkg | mézes krémes 300 Ft/db | sportszelet 250 Ft/db |  

hamvas barack 450 Ft/db. 

A Sajtangyalnál a földszinten a 13. üzletben
kecsketej 3,5 %-os 590 Ft/l | tanyasi tojás (szója és GMO-mentes) 50 Ft/db | 

szarvasgombás gorgonzola 999 Ft/10 dkg. 

Debrei Sándor Pálnál a földszinten az A1-2. szigetnél
Ludas világos sör 300 Ft/ü | búzasör 500 Ft/ü | ír vörös sör 450 Ft/ü.
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Nézelődjön, válogasson, vásároljon az 
Újpesti Piac mellett, a Körcsarnokban!

Mindenkit vár a BUTIKSOR! 

JÓ ÁRAK, JÓ HELYEN!

2020. június 9–22.

UJPEST.HU/PIAC 

WAFFEL CUKRÁSZDA
15. üzlet

  mézes krémes

300 Ft/db

  bőrös sertéshús

1299 Ft/kg

ZÖLDSÉG- ÉS EGYÉB AKCIÓK

HÚSAKCIÓK

Várunk minden 
kedves vásárlót!

DUNA-MUHARI BT.
122. üzlet

DEBREI SÁNDOR PÁL
A1 – 2. sziget

   búzasör

500 Ft/ü

OLÍVA
32. üzlet

  Mutti paradicsompüré

690 Ft/700 g

PIAC PLACC SZOMBATON ÉS VASÁRNAP! 
Nyüzsgés, adok-veszek és hagyomány
az Újpesti Piac mellett, a Duna sétányon.

A Duna-Muhari Bt.-nél az 1. emeleten a 122. üzletben
tejtermékek és pácolt húsok kaphatók nagy választékban!
csirkemellfilé 1199 Ft/kg | csirkecombfilé 899 Ft/kg | csirkecomb 599 Ft/kg | 
csirkecomb farrésszel 499 Ft/kg | bőrös sertéshús 1299 Ft/kg.
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