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Államosítják az sztk-t?
Furcsa, irányított kérdésekkel teli „konzultációt” 
tartottak az egészségügyi dolgozók körében, amely-
ből akár arra is lehet következtetni, hogy a kormány 
állami tulajdonba akarja venni az önkormányzati 
szakrendelőket. A terv az SZTK-t is veszélyeztetné.

5. oldal 14. oldal 16. oldal

Helyi Érdek Szabad a Pálya Sport
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Legyen képben!
Idén az újpestiek készíthetik el a kerület jövő évi 
falinaptárát. A fotópályázat résztvevői augusztus 
30-ig küldhetik be képeiket. A kezdeményezés cél-
ja, akárcsak az Újpest Főtér-programban, itt is a 
közösségépítés.

Miénk itt a tér!
Augusztus 24-ig látogatható az Aktív Főtér Újpesten. A mozogni vágyók vá-
laszthatnak a foci, a teqball, a pingpong, a tollas, a kosár, vagy az edzőgépek 
közül. Emellett minden este hat órától más-más mozgásformát próbálhatnak 
ki az érdeklődők.   Írásunk A 8. oldalon

nem felejtiK a bajnokot
Az újpesti vízilabdacsapat címerébe bekerült a júni-
us 18-án elhunyt Benedek Tibor monogramja, va-
lamint a 8-as sapkaszámát szimbolizáló jel. A póló-
sok szép győzelmekkel is tisztelegtek a mester em-
léke előtt. 
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Nem közlök nagy meglepetést a kedves olvasóval, ha 
azt írom: megújult az Újpesti Napló – hiszen ezt már 
rögtön akkor láthatta, amikor a kezébe vette. A na-

gyobb méret és terjedelem szebb, színesebb, gazdagabb és 
informatívabb kiadvány készítését teszi lehetővé. Ám ennél 
ambiciózusabb céljaink is vannak: újságot szeretnénk adni 
Újpestnek. 

Az én nemzedékem talán az utolsó, aki még nyomtatott 
formában találkozott először a betűkkel. Elsőként persze tan-
könyvekben, aztán – legalábbis én – szinte rögtön ez után 
a napi- és hetilapok hasábjain. Gyerekkoromban szomba-
ti vagy szünidei reggeleken rohantam a postaládához, hogy 
elsőként én nyithassam ki az újságot, én szívjak egy jó mé-
lyet a bódító nyomdaszagba. (Szégyen, nem szégyen, azóta 
is mindig előbb szagolok meg egy könyvet, mint hogy be-
leolvasnék.) Később, kamaszkoromban a hosszú tömegköz-
lekedési zötykölődések alkalmával azzal ütöttem el az időt, 
hogy alkalmi kismintás politikai közvélemény-kutatást vé-
geztem az utasok által olvasott lapok alapján. 2020-ból visz-
szatekintve egy másik univerzumnak tűnik, amikor az em-
berek még nem a telefonjukat, hanem az újságjukat bújták 
a buszon, villamoson vagy metrón – s amikor még a világ-
nézeti paletta összes árnyalatának volt nyomtatott sajtója. 
S tegyük hozzá: akkoriban a legzaftosabb bulvárlapok sem 
merészkedtek alá olyan szakmai és erkölcsi Mariana-árkok-
ba, mint manapság számos, magát komoly közéleti újságnak 
nevező nyomdaipari termék. Az „újság” nem egyszerűen egy 
köznév volt, hanem fogalom. „Hittem az asszonyban, mint a 
vezércikkben” – énekeltük Deák Bill Gyulával. Ma már elég 
gyenge lábakon áll az a házasság, amely arra a bizalomra 
épül, amelyet a média irányába táplálhatunk. 

Az pedig már számunkra is csupán történelem volt, ami-
kor még minden egyes nagyobb városnak vagy régiónak sa-
ját lapja, sőt lapjai voltak. Nem is akármilyenek. A szegedi 
sajtó Juhász Gyula pályáját indította el, a debreceni Móricz 
Zsigmondét, a nagyváradi Ady Endréét. A „vidéki lap”, vagy a 
„helyi újság” kifejezéseket napjainkban sokszor lebiggyesz-
tett ajakkal, lesajnálóan emlegeti a szakma és a közbeszéd. 
Ám nyolcvan-száz évvel ezelőtt sokkal inkább ezek az orgá-
numok jelentették a nyilvánosságot, mint az országos vagy 
fővárosi újságok. S bizony sokszor jobban is bíztak bennük. 
Szerzőiket az olvasók sokszor személyesen is ismerték, a cik-
kek szereplőivel, az interjúk nyilatkozóival bármikor össze-
futhattak az utcán. Ezek a városi lapok az elmúlt fél évszá-
zadban az éppenhogy elkezdődő globalizáció legelső áldo-
zatai közé tartoztak. Ma már mutatóba is alig találni olyan 
települést, ahol az önkormányzati újságon kívül más nyom-
tatott sajtó is létezik.  

A XX. század első felében Újpesten is számos újság jelent 
meg, különböző tematikával, célközönséggel, világnézeti el-
kötelezettséggel. Mára az Újpesti Napló is egyedül maradt e 
téren – és ez roppant nagy felelősséget ró ránk. Az eddigiek-
ben is igyekeztünk minél informatívabb, színesebb és szeret-
hetőbb kiadványt szerkeszteni. Most azonban nagyobb fába 
vágjuk a fejszénket: a nagy elődök nyomába eredve igazi, 
ízig-vérig újpesti újságot szeretnénk készíteni. Olyat, amely 
nem csak küllemében, de tartalmában is a nyomtatott saj-
tó szebb napjait idézi – miközben friss, modern és korszerű. 
Reméljük, annyi örömüket lelik majd az olvasásában, mint 
amennyi lelkesedéssel és szeretettel mi készítettük. 

BALOGH GÁBOR

Újságot 
Újpestnek!
PUBLICISZTIKA

Tisztelt Olvasó! 
Kedves újpesti polgártársaim!

Ebben a megújított formátumban mostan-
tól minden számban lesz egy polgármes-
teri előszó is, melyben a várost érintő ak-

tuális döntéseinket, tetteinket vagy a jövőbe-
ni terveinket szeretném megosztani Önökkel. 

Az első fejezetben szeretném bemutatni, 
hogyan gondolkodunk a kerületünkben élő 
szépkorú polgártársaink támogatásának meg-
reformálásáról. Számunkra a legfontosabb az 
emberközpontú szemlélet bevezetése a költség-
vetésünkbe is, hogy a kerületünk nyugdíjasai 
visszakaphassák a szabad döntés jogát!

Örömmel jelentem be, hogy ezen a héten 
elkezdtük kipostázni az „Újpest Plusz Megbe-
csülés Program” értesítő leveleit, amely közel 
22 000 újpesti nyugdíjast érint!

Az Önkormányzat a kerületi idősek életkö-
rülményeinek javítása és ezzel együtt a helyi 
vállalkozások és szolgáltatók forgalmának fel-
lendítése céljából bevezette az „Újpest Plusz 
Megbecsülés Programot”, melynek igénybevé-
teléhez úgynevezett készpénzt helyettesítő utal-
ványokat bocsátunk ki Újpest Plusz Megbecsü-
lés elnevezéssel, 5000 forint értékben.

Célunk, hogy nyugdíjasaink ne más által 
összeállított ajándékcsomagokat kapjanak, 
hanem végre maguk dönthessenek a támo-
gatásuk felhasználásáról. Az újpesti nyugdí-
jasoknak ezentúl lehetőségük lesz maguknak 
megválasztani, hogy mire használják fel a ka-
pott utalványokat az Újpesti Piac területén. Az 
érintettek 12 kijelölt ponton értesítő levelünk 

felmutatásával és a személyes okmányaik be-
mutatásával kaphatják meg az 5 db 1000 fo-
rint értékű utalványt 2020. augusztus 31-től, 
az alábbi helyszíneken: Újpesti Helytörténe-
ti Gyűjtemény, Régi Kunhalom utcai rendelő, 
Megyeri Klub (UKK), Újpesti Vagyonkezelő  Zrt., 
Káposztásmegyeri Településrészi Önkormány-
zat, Újpesti Piac és Vásárcsarnok, Megyeri úti 
osztópont, Újpesti Szociális Foglalkoztató, 
Újpesti Családsegítő, Lázár utcai osztópont, Új-
pesti Kulturális Központ (Ifjúsági Ház).

Hiszem, hogy mindenkit csakis tettei alap-
ján tudunk megítélni.

Végezetül bízom benne, hogy a nagyobb új-
ság biztosította megnövelt betűmérettől köny-
nyebben tudják majd a lapot olvasni, az oldal-
szám növelése és a hosszabb tartalmak okán az 
informatívabb témafeldolgozások, valamint az 
újságot színesítő képek mennyisége is sokak-
nak vonzóbb lesz, és elnyeri az Önök tetszését is!

Köszönet mindazoknak, akiknek része volt 
a megújított Újpesti Napló megvalósításában!

Ne feledjék! A koronavírus-járvány második 
hullámának küszöbén vagyunk, ezért fontos, 
hogy fegyelmezettebbek legyünk a járványügyi 
szabályok betartásában, és figyeljünk embertár-
sainkra, figyeljünk egymásra!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymás-
ra továbbra is, és ne feledjék, hogy az ember a 
legfontosabb érték!

DÉRI TIBOR polgármester, 
Budapest, IV. kerület

Nagy örömmel tölt el, hogy szeretett városunknak, ennek az idén 180 
éves történelmi településnek, Újpest városának a hivatalos önkor-
mányzati lapja megújulhatott. Mind méretét, mind terjedelmét és kül-
alakját tekintve is vonzóbb és méltóbb kiadványt állíthattunk az em-
berek szolgálatába. Szeretném, ha ez a lap elsősorban a városról, de 
legfőképp az Újpesten élő emberekről szólna, hitelesen és pártatla-
nul, ha tanulságos ismereteket szerezhetnénk belőle, és mindig a kö-
zösségünket építené. 
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Nem tudta legyűrni a 
koronavírus az új-
pesti önkormányzat 

Nyárindító+ programját. Bár a 
nadrágszíjat a járvány okozta 
kiadások, bevételkiesések és 
megszorító intézkedések mi-
att összébb kell húzni, a szoci-
ális intézményekben, bölcső-
dékben, óvodákban dolgozók 
megkapták azt a pluszpénzt, 
amely majdnem ezer csa-
lád életét könnyíthette meg 
egy kicsit. Az, hogy az átlag 

87 ezer forintos jutalom a ne-
hezebb körülmények közt is 
megérkezett, kellemes megle-
petés volt, ahogyan az a lehe-
tőség is, hogy a dolgozók ma-
guk dönthettek arról, SZÉP-
kártyára vagy rendes bérként 
kérik-e a jutalmat – mondta el 
az Újpest Médiának Palatinus 
Ildikó, az újpesti óvodák ko-
ordinátora, a Virág Óvoda ve-
zetője. A szakember kiemelte 
azt is, hogy az önkormányzat 
nem feledkezett meg a gyesen, 

gyeden lévő, illetve a pedagó-
giai munkát a nyugdíj mellett 
segítő kollégákról, ennek pe-
dig munkaerő-megtartó hatá-
sa lehet.  

Az, hogy volt-e alkalom ezt a 
pénzt elnyaralni, már nehezebb 
kérdés, hiszen a bölcsődékben, 
óvodákban dolgozók a járvány 
idején sem lazítottak, tették, 
amit, tehettek: csinosították 
a szobákat, a kertet, ápolták a 
kapcsolatot a családokkal, ami-
kor pedig végre visszajöhettek 
a gyerekek is, elindult a hagyo-
mányos munka. És nem is állt 
meg, hiszen sok szülő szabad-
ságát elkoptatta a járvány, ezért 
a bölcsik, ovik idén egész nyá-
ron nyitva voltak Újpesten, a 
munkát pedig úgy szervezték, 
hogy – ahol, csak lehet –, a ki-
csik a csoportjukban marad-
hassanak, és legyenek ott mel-
lettük a biztonságot adó, is-
merős arcok is. A jutalomnak 
persze azért lesz helye, és ha 
komoly számolgatásokkal is, de 
a dolgozók szabadságait is biz-
tosítják valahogy, ahogy a ter-
vezett felújításokat is rendben 
elvégzik, elvégezték – mondta 
el az Újpest Médiának Farkas 
Anikó, a Homoktövis bölcsőde 
vezetője.

 (CSG)

„A koronavírus-járvány mind-
annyiunk életére hatással volt, 
melynek következményeit saj-
nos még mindig érezzük. Pont 
ezért szeretnénk segíteni, így 
idén lila és fehér tornazsákba 
csomagolt, praktikus tanulást 
segítő eszközöket kapnak az 
elsősök. Az ajándékcsomag-
ban lesz például színes ceru-
za, gyurma, vízfesték, zsírkré-

ta, ragasztó” – mondta Bedő 
Kata oktatásért, kultúráért és 
kommunikációért felelős al-
polgármester. Idén nemcsak a 
tankerületek, hanem az egyhá-
zi iskolák elsőosztályos tanulói 
is megkapják az önkormányzat 
ajándékát, összesen 18 iskolá-
ban fogják kiosztani augusztus 
végén az ajándékcsomagokat.
   (UN)

„Tekintettel arra, hogy a kormány to-
vábbra sem engedélyezi az 500 főnél 
nagyobb zenés rendezvények megtar-
tását, és a járványügyi helyzettel kap-
csolatban sincsenek pontos és meg-
bízható információink, úgy döntöt-
tünk, hogy 2020-ban nem tartjuk meg 
az Újpesti Városnapokat” – tájékoztat-
ta az Újpesti Naplót Bedő Kata kultú-
ráért, oktatásért, társadalmi kapcsola-
tokért és kommunikációért felelős al-
polgármester (képünkön). Hozzátette:

„A Városnapok hosszú évek óta 
mindig nagyon kiemelt érdeklődés 
mellett zajlott, valószínűleg idén is 
több ezer ember vett volna részt a 
programokon. Ezt a jelenlegi rendkí-
vüli szabályozás eleve nem engedé-
lyezi, de nekünk egyébként is min-
dennél fontosabb az újpestiek biz-

tonsága. A legcsekélyebb esélyt sem 
szeretnénk megadni, hogy a mindany-
nyiunk által kedvelt és várt rendez-
vényből esetleg vírusgócpont alakul-
jon ki.”

Bedő Kata leszögezte: „Az ellen-
kező hazug híresztelésekkel ellentét-
ben a Városnapok előkészítése meg-
felelően haladt, és ha a kormány nem 
tartja fenn a tömegrendezvények ti-
lalmát, illetve nem fenyegetne a jár-
vány második hulláma, semmi akadá-
lya nem lett volna a rendezvény meg-
tartásának.”

Az önkormányzat tájékoztatása 
szerint azonban lesznek olyan prog-
ramok, amelyeket így is megrendez-
nek.

Augusztus 28-án 19 órakor a Pol-
gár Centrum – Újpest Galéria ad majd 

otthont a Gábor Marianne festő- és 
grafikusművész életműve és emléke 
előtt tisztelgő kiállításnak. Augusztus 
29-én, 16 órakor a Városháza épülete 

előtt nyitják meg Déri Miklós fotómű-
vésznek a kerület meghatározó kis-
mestereiről készült portrésorozatát. 
A kerület neves, korszakokon és gene-
rációkon átívelő vállalkozásairól ké-
szült fotókkal kíván Újpest vezetősé-
ge tisztelegni a 180 éves kerület előtt.

Az önkormányzat továbbá azon 
dolgozik, hogy az újpestiek az év hát-
ralévő részében se maradjanak kultu-
rális- és sportrendezvény nélkül, ezek 
szervezése még folyik.

A tervek szerint szeptember 25-27. 
között új köntösben rendezik meg a 
bornapokat. Az Újpesti BorVíkend rend-
hagyó módon három napon át számos 
újdonsággal várja majd a szőlőnedű 
szerelmeseit. A harmadik nap a csalá-
doké lesz, számos gyermekprogram-
mal készülnek a legkisebbek számá-
ra. Idén is velünk lesznek az eddig is-
mert, Újpestre már hazajáró borászok, 
illetve új pincészetek is csatlakoznak 
a rendezvényhez. Újítás, hogy a kiállí-
tók között lesznek eredeti, autentikus 
kézműves kiállítók, illetve a bor mellett 
pálinkáriumok is.  

A sokakat megmozgató, mára Új-
pest életének szerves részévé vált Ká-
posztásmegyeri Futó- és Kerékpáros 
Fesztivált is megtartják szeptember 
26-án.  (TT)

A járvány miatt nem lesznek Városnapok, 
de nem maradunk programok nélkül
A kormány továbbra sem engedélyezi 500 főnél népesebb ze-
nés rendezvények megtartását, a Városnapokon pedig több 
ezren szoktak részt venni. Ugyanakkor az újpestiek nem ma-
radnak nyári és őszi programok nélkül. 

Jól jött a Nyárindító+
Kellemes meglepetés volt a szociális intézmé-
nyekben, bölcsődékben, óvodákban dolgozók 
számára, hogy a nehezebb körülmények közt is 
megkaphatták az önkormányzattól a jutalmat, 
amely majdnem ezer család életét könnyíthette 
meg egy kicsit. 

Praktikus segítség 
az első tanévhez
Idén kivételesen nem mesekönyvet kapnak Újpest 
Önkormányzatától az iskolát szeptemberben kez-
dő, leendő elsősök, hanem hasznos és praktikus, 
tanulást segítő eszközöket.
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Akorábbi vezetés újabb aknáját 
ásták elő a Városházán. Ezúttal 
a pályázati pénzből felújítan-

dó 39 önkormányzati bérlakásról de-
rült ki, hogy sokkal rosszabb állapot-
ban van, mint azt egy korábbi felmé-

rés jelezte. Erről a gazdasági ügyekért 
felelős alpolgármester beszélt a képvi-
selő-testület július 15-i rendkívüli ülé-
sén. Trippon Norbert azt mondta, a le-
robbant állapotú lakások kivitelezési 
tervei olyan mértékben hiányosak és 

műszaki szempontból sem megfelelő-
ek, hogy ezek alapján nem lehet hoz-
záfogni a munkálatokhoz. 

Beázik, szétrohadt, 
penészes…
A helyszíni bejárásokkor kiderült pél-
dául, hogy a lakások nagy része be-
ázik, de a tetőjavítás nincs a tervek-
ben. A lakások laminált padlót kaptak 
volna, ám a padló faszerkezete sok he-
lyen már szétrohadt, így azt is cserél-
ni kell. Nincs szó a tervekben a kémé-
nyek felújításáról sem, pedig erre is 
szükség van. A vakolatcsere 1-1,5 mé-
teres magasságig készült volna el, ám 
a legtöbb helyen a plafon is penészes. 
Emellett úgy tervezték meg a gázké-
szülékek cseréjét, hogy a lakások har-
madába nincs bent a gáz – sorolta a 
hiányosságokat Trippon Norbert. 

Patyomkin-tervek
A szakemberek a valódi állapotfelmé-
rést követően így arra jutottak, hogy a 
meglevő dokumentációt teljesen felül 
kell vizsgálni, hiszen többek között az 

energetikai elvárások miatt sem java-
solt, hogy a szükséges munkálatokat 
a korábbi, súlyos milliókért elkészítte-
tett, hiányos tervek alapján végezzék 
el – jelentette ki a gazdasági ügyekért 
felelős alpolgármester. Ezért új terve-
ket kell készíttetni, ez pedig pluszkölt-
ségbe és időbe kerül, az előző város-
vezetés felületessége okozta kényszerű 
csúszás pedig így átírja a kerület ere-
deti lakásmobilitási tervét is, hiszen 
annak üteme így biztosan nem lesz 
tartható – tette hozzá Trippon Norbert.

 

Kényszerű csúszás
Hogy pontosan értsük, miről is van szó. 
Újpest kétmilliárd forintot nyert el pá-
lyázaton arra, hogy megépítsen egy 
bérlakástömböt a Károlyi utca 25. szám 
alatti telken, ahol már javában folyik 
is a munka. A pénz egy másik részéből 
kell a kerület különböző pontjain ta-
lálható 39 lelakott bérlakást megújíta-
ni, hogy aztán ide költözhessenek be 
többek között a Városkapunál elbonta-
ni tervezett krízistömb lakói is. Ugyan-
is ezen a területen – ugyancsak a pá-
lyázati pénzből – egy barátságos par-
kot alakít majd ki az önkormányzat. Ezt 
a menetrendet írhatja most át a koráb-
bi városvezetés trehánysága. 

(CSG)

A 3-as metró alagútját felújí-
tó cég megfenyegette a fő-
várost, de nem hagyjuk ma-
gunkat – mondta az Újpest 
Médiának a városüzemelteté-
sért felelős alpolgármester. 

Az előző városvezetés csúszására és 
a költségek ezzel járó emelkedésé-
re hivatkozva követel gyakorlatilag 
tételezés nélkül 18 milliárd forintot 

a 3-as metró alagútjának felújítását 
végző cég Budapesttől, szakértők sze-
rint azonban ennek csak jóval keve-
sebb mint a fele lehet a valódi többlet-
költség – mondta az Újpest Médiának 
a városüzemeltetésért felelős alpol-
gármester. 

A Swietelsky hónapok óta azzal fe-
nyegetőzik, hogy vagy megkapja a 
pénzt a fővárostól, vagy leáll a mun-
kával, utóbbinak azonban nagyon sú-
lyos következményei lehetnek, a pro-
jekt ugyanis kicsúszhat az időből, ami 
az egész felújítási támogatást veszé-
lyeztetheti, és nem 18 milliárdot, ha-
nem több tízmilliárdot bukhatunk el 
– jelentette ki Tüttő Kata. 

A főváros vezetése egyelőre bízik 
abban, hogy meg tud egyezni a cég-
gel, ám, ha ez nem sikerül, és a nem-
zetközi óriás tovább zsarolja a várost 
egy európai uniós pályázattal, ké-
szek akár EU-s szintre is emelni a vi-
tát, aminek európai következménye is 
lehet – mondta a várospolitikus, aki 
egyébként tagja az Európai Unió Ré-
giók Bizottságának is.

(BG-CSG)

A fővárosi kormányhivatal korábban az 
Újpest+Megbecsülés programhoz ké-
szült rendelet hatályon kívül helyezé-
sét kérte, mert az szerinte több ponton 
is jogszabályba ütközik, ám a népjóléti 
alpolgármester szerint még a korrekció 
is felesleges volt. Ennek ellenére a szö-
veget több ponton módosították, pon-

tosították, így aztán biztosan megfelel 
majd a törvényességi feltételeknek – je-
lentette be Kanász-Nagy Máté népjólé-
ti alpolgármester. 

Az újpesti Fidesz-frakció vezető-
jét nem győzték meg a változtatások. 
Nagy István továbbra úgy látja, két-

séges, hogy a javított szöveg kiállja-e 
majd a törvényesség próbáját, mert az 
szerinte bőven tartalmaz még aggá-
lyos részeket, ám a képviselő-csoport 
végül igent mondott az előterjesztés-
re. Azt mondta, bízik abban, hogy a 
kormányhivatal – ellentétben vele – 
elnézőbb lesz. Hangsúlyozta azt is, a 
Fidesz korábban sem az újpesti nyug-
díjasok ellen, hanem az újpesti nyug-
díjasokért emelte fel a hangját, hiszen 
azt szeretné, hogy az idősek úgy kap-
ják meg a támogatást, hogy ne legyen 
például adófizetési kötelezettségük. 

A testület bővítette az Újpest Kár-
tyára jogosultak körét is, így a ked-
vezményekre a jövőben jogosul-
tak lesznek a IV. kerületben dolgozó 
rendőrök, mentők, tűzoltók és polgár-
őrök is. A képviselők döntöttek arról 
is, hogy az önkormányzat 8 millió fo-
rint önrészt biztosít az Újpesti Kultu-
rális Központnak, hogy az pályázhas-
son berendezési tárgyakra és techni-
kai eszközökre. 

 (CSG)

Újabb akna a Városházán
Az előző városvezetés által készíttetett felméréshez képest 
sokkal rosszabb állapotban van az a 39 önkormányzati bérla-
kás, amelynek felújítására pályázatot hirdetett az önkormány-
zat. A munka így jóval több pénzbe és időbe kerül, a csúszás 
pedig átírja a kerület lakásmobilitási tervét is. 

Újpest kiállt az idősekért 
Egyhangúlag fogadta el Újpest önkormányzata július 15-i rend-
kívüli ülésén azt a módosítást, amely nyomán a kerületi nyug-
díjasok végre talán megkaphatják az önkormányzattól az 5 ezer 
forintos vásárlási utalványokat. 

Tüttő: Budapestet 
nem lehet zsarolni
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Lapunk megkeresésére Kanász-
Nagy Máté elmondta, hogy a 
Bos ton Consulting stratégiai ta-

nácsadó cég az elmúlt hetekben egy fel-
mérést végzett az orvosok és az egész-
ségügyi dolgozók körében.

„Ez a Nemzeti Konzultációra haja-
zó irányított kérdésekkel kérte ki az 
alkalmazottak véleményét arról, hogy 
mennyire szeretnének központosítást, 
szeretnék-e, hogy az állam legyen a 
fenntartó, és erősödjön-e a miniszter 
szerepe. Az úgymond helyes kitöltés-
sel persze az jött ki, hogy ezek meny-
nyire jó dolgok, és támogatják ezeket 
a megkérdezettek” – fogalmazott az 
alpolgármester, aki hangsúlyozta, a 
kérdéssorból a szakemberek is arra 
következtetnek, hogy ez valamiféle 
államosítási folyamat kezdete.

Kanász-Nagy hangsúlyozta, hogy 
Magyarországon 200 szakrende-
lő működik, ezeket akarják most ki-
csavarni az önkormányzatok kezé-
ből. „Az újpesti szakrendelőre éves 

szinten több mint 300 millió forintot 
költ az önkormányzat, sok fejlesztést 
és pályázatot csatornáztunk az intéz-
ménybe. Ilyen volt a klimatizáció, a 

folyamatos eszközbeszerzések, új or-
vosok ide csábítása, a pluszszolgál-
tatások megteremtése, az egészség-
ügyi személyzet bérfejlesztése, jutal-

ma és cafetériája. A teleradiológiával, 
telediagnosztikával például jelentő-
sen csökkenteni tudtuk az ultrahang 
és a mammográfiai vizsgálatok váró-
listáit” – sorolta az eredményeket az 
alpolgármester, aki szerint nem csak 
ezek kerülnének veszélybe, ha állami 
fenntartásba kerülne a szakrendelő.

„Számos fejlesztési tervünk van, 
például azzal kapcsolatban, hogy 

lehetne a CT-vizsgálatok feltétele-
it megteremteni, vagy hogyan csök-
kenthetnénk a többi rendelés várólis-
táit. Ha az állam elveszi az intézményt, 

akkor ezekre nem lesz ráhatásunk, 
nem tudjuk megvalósítani a fejlesz-
téseket, aminek az újpestiek látnák 
kárát” – közölte Kanász-Nagy Máté, 
aki szerint az önkormányzatok igenis 
jó gazdái a szakrendelőknek, a jelen-
legi tulajdonviszonyok fenntartása 
pedig garanciát jelent a minőségre.

Szerinte elég csak megnézni, mi-
lyen eredménnyel járt az iskolák ál-
lamosítása, vagy milyen kihívásokkal 
küzd az állami kézben lévő egészség-
ügy: „Komoly problémák és konfliktu-
sok forrása mindkét szektor, melyekre 
a drasztikus forrás- és színvonalcsök-
kenés a jellemző. Félő, hogy az újpes-
ti szakrendelőre is ez várna, ha a kor-
mányzati központosítási szándék meg-
valósulna, és nem csak a fejlesztések 
kerülnének veszélybe, de a már meg-
lévő ellátások színvonala is romlana.”

Kanász-Nagy Máté szerint minden 
ezközt meg kell ragadni, hogy a ka-
binet ne vihesse keresztül ezt a ter-
vet, az első lépés az, hogy az embe-
rek figyelmét felhívják a problémára. 
„Az is fontos, hogy az egészségügyi 
szereplők, a szakrendelők és az ön-
kormányzatok közösen lépjenek fel a 
kezdeményezéssel szemben, és pró-
báljanak ellenállni” – hangsúlyozta az 
alpolgármester, aki lapunknak elárul-
ta: ő maga is hamarosan tájékozta-
tó kampányba kezd a IV. kerületben, 
hogy minél többen értesüljenek arról, 
mi készül, és milyen értékeket veszé-
lyeztet a kormány, mi az, amit közö-
sen kell megvédenie az újpestieknek.

(TT)

Kicsavarnák a szakrendelőket 
az önkormányzatok kezéből?
Kanász-Nagy Máté, az LMP országos elnökségének titkára, Új-
pest népjóléti alpolgármestere július 31-én tartott sajtótájékoz-
tatóján elmondta, pártja amiatt aggódik, hogy a kormány álla-
mi tulajdonba akarja venni az önkormányzati szakrendelőket. 
A terv az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetet is veszélyeztetné.

parkolók és járdák épültek Újpesten

Új utakon 
Déri Tibor polgármes-

ter és Trippon Norbert  
költségvetésért és pro-

jektmenedzsmentért felelős 
alpolgármester a választókör-
zetek képviselőivel, dr. Barrel 
Zoltánnal, Molnár Tiborral és 
Szécsi Péter Pállal közösen ad-
ták át azokat a beruházásokat, 
melyek megvalósítására ígé-
retet tettek. A kivitelezéseknél 
természetesen figyelembe vet-
ték az ott élők kéréseit és ja-
vaslatait.

Befejezték az Erzsébet utcai, 
illetve a Bőröndös utcai refor-
mátus templomnál lévő par-
kolók építését, amelyet kifeje-
zetten a környékbeliek igényei 
szerint alakítottak ki. Az össze-
sen 32 új parkolóhely minden-
képp enyhíteni fogja a két kör-
nyék parkolási nehézségeit.

Átadták továbbá a Gör-
gey út és a Deák Ferenc utca 
közötti szánkódomb mellett 
épült új járdát és a felújított 
gyalogossétányokat is. A be-

ruházásnak köszönhetően az 
itt élők könnyebben és kultu-
rált körülmények között köz-
lekedhetnek a jövőben.

Az önkormányzat tájékozta-
tása szerint ezekkel az átadá-
sokkal nem maradnak annyi-
ban a felújítások, hiszen hama-
rosan befejeződik a Sárpataki 
patika mögötti járdaépítés, il-
letve a későbbiekben további 
fejlesztések várhatóak Újpest-
szerte.  (TT)

Augusztus első napjaiban több köz te rü let fej lesz
tési beruházást is sikerrel lezártak: kerületszerte 
járdák újultak meg, és új parkolók is létesültek.
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Az önkormányzathoz előzetesen 
benyújtott 33 levélben majd-
nem 150 kérdést fogalmaztak 

meg a IV. kerületi lakosok, ezekre igye-
kezett kimerítő választ adni Déri Tibor 
polgármester és alpolgármesterei. 

Hol parkoljunk? 
Az egyik legnépszerűbb téma a parko-
lás volt. Több levélíró szerint is a par-
kolók fizetőssé tétele oldaná meg azt, 
hogy a kerületiek számára maradjanak 
meg a helyek, és ne az agglomeráci-
óból érkezők foglalják el azokat. Déri 

Tibor polgármester szerint azonban 
pusztán a fizetőssé tétel biztosan nem 
oldaná meg a problémát, csak az öve-
zet határain kívülre tolná az autótöme-
get, a városvezetés ezért szeptember-
ben egy átfogó felmérést tervez indíta-
ni, hogy hosszú távú megoldást találjon 
a parkolásra. 

Mi lesz a főtérrel? 
A közmeghallgatáson sokan kérdeztek 
a piacról és a Szent István térről is, ahol 
látszólag áll minden megkezdett felújí-
tási munka. Ennek az az oka, hogy az új 

városvezetés a korábbi, „betontervek” 
felülvizsgálatát kezdeményezte, mert 
azt szeretné, hogy a terület a TÉR_KÖZ 
projekt keretében ne egy egybefüg-
gő betonplaccal, hanem egy 21. száza-
di, zöld és barátságos városközponttal 
újuljon meg – mondta el a kerület első 
embere. A terveket Budapest főépíté-
sze már jóváhagyta. 

Mi van a piaccal? 
Sokan érdeklődtek a piacépület állapo-
táról is, ezekre a kérdésekre a gazda-
ságért, költségvetésért, városüzemel-
tetésért és projektmenedzsmentért fe-
lelős alpolgármester válaszolt. Trippon 
Norbert elmondta, a bejárás után ren-
geteg műszaki problémát találtak. Az új 
épület sok helyen beázik, párásodik, a 
nyílászárók nem bírják a terhelést, a vi-
lágítórendszerek nincsenek összehan-
golva, a vásárlótér padlóburkolata pe-
dig olyan rossz minőségű, hogy azt szak-
emberek szerint egyszerűen fel kellene 
szedni és kicserélni. Az üzemeltető Piac 
Kft., amely már több mint 20 millió fo-
rintot költött javítási munkálatokra, a 
garanciális, mintegy 100 millió forintos 
bankgaranciából le tudott hívni mintegy 
70 millió forintot, ám 30 millióért még 
küzd, és lehet, hogy per lesz a vége – tet-
te hozzá az alpolgármester. 

Víztorony és bringautak 
De nemcsak a piac megújítása van fo-
lyamatban, a Víztoronnyal is vannak 
tervei a kerület vezetésének. Az épít-

mény még a Fővárosi Vízművek tu-
lajdonában van ugyan, de már tár-
gyalnak arról, hogy az önkormány-
zat megvásárolhassa, és Déri Tibor 
polgármester tervei között szerepel, 
hogy építészhallgatóknak indít majd 
pályázatot az épület újragondolásá-
ra – derült ki a közmeghallgatáson. 
A Vízművek mellett a BKK is nyitott a 
kerülettel való közös munkára a bi-
ciklisávok kialakításával kapcsolat-
ban – hangzott el a fórumon. A ter-
vek szerint a városközpontból egé-
szen Káposztásmegyerig vezetnék a 
sávokat, az autós forgalomtól elvá-
lasztva. 

Biztonságosabban, 
tisztábban
A közbiztonságért felelős alpolgár-
mester kérdésre válaszolva beszá-
molt arról is, hogy a közbiztonság 
és köztisztaság biztosítása érdeké-
ben hamarosan több térfigyelő ka-
merát is kihelyeznek majd a köz-
területekre, például a Fóti úton 
a Váci út és a Megyeri út közöt-
ti elválasztósávhoz, amely jelenleg 
illegális szemétlerakóként műkö-
dik. Cziegler László ezek mellett a 
nyilvános illemhelyek felülvizsgá-
latát és gyakoribb ellenőrzését is 
előjegyezte. (Az egyéb közterületek 
helyzetéről, parkok, utak felújítá-
sáról szóló válaszokat részletesen 
is olvashatják az ujpest.hu oldalon 
megjelent jegyzőkönyvben.)  

 (SZJ-CSG)

„Idén több helyszínen alakítunk ki 
változatos, őshonos fajokat is tar-
talmazó, vadvirágos zöldfelületeket. 
Ilyen lesz például a Homoktövis Park-
ban is. Sirkó Zoltán kertészmérnök, 
a biodiverz zöldfelületek országo-
san elismert szakértője, akinek tudá-
sát számos munkája dicséri már or-
szágszerte, kollégáival meg is kezdte 
a munkát” – mondta el Trippon Nor-
bert alpolgármester.

A Homoktövis Parkban létreho-
zandó zöldterületnek az egyik fontos 
célkitűzése a minél természetközelibb 
összhatás létrehozása, többszintű be-
ültetéssel, ami azért is lényeges, hi-
szen az ilyen beültetések az élőlények, 
a rovarok szélesebb körét vonzzák. 
A színes virágok, az illóolajjal telt, tá-
volról is illatozó növények igazi méh- 
és lepkecsalogatók. Mindezek mellett 
pedig megfelelő növényválasztás-
sal – őshonos és mediterrán vidék-
ről származó növényekkel –, a lehető 
leghatékonyabb öntözési mód meg-

teremtésével, azaz csöpögtetőcsövek 
alkalmazásával, valamint vastag 
mulcstakarással a felhasználandó ön-
tözővíz mennyiségét is minimalizálni 
tudják a kivitelezők, így sikerül meg-
felelni a fenntarthatóság követelmé-
nyének is. 

„A talajelőkészítés már megtör-
tént, múlt héten elkezdődtek a virág-
ültetési munkálatok is, amelyek ezen 
a héten be is fejeződnek. Nagyon ér-
dekes volt látni azt, hogy az ülteté-
sek elkezdése utáni napon már kör-
bezsongták a méhek a növényeket. És 
pont ez a fontos, hiszen nemcsak nö-
vényeket, hanem életközösségeket te-
lepítünk, ezáltal megteremtve a bio-
lógiai sokszínűséget, egy dinamikus 
rendszert” – mondta el Trippon Nor-
bert. 

A munkálatok befejeztével a Ho-
moktövis Parkban találkozhatunk 
majd keserűfűvel, gólyaorral, hu-
nyorral, erdei pajzsikával, tűzeső-
vel, kékgyökérrel, szellőrózsával, 

nyáriorgonával, törpefűzzel, japán ró-
zsával, tollas gyöngyvesszővel és cser-
szömörcével is.

Akik több információt szeretnének 
megtudni a Vadvirágos Újpestről, és 
értesülni szeretnének a friss hírekről, 
azok a vadviragosujpest.hu webolda-
lon tájékozódhatnak. 

(UN)

Tessék mondani, …?!  
Megtartotta idei második közmeghallgatását az újpesti város-
vezetés. Az érdeklődők levélben vagy elektronikus úton ad-
hatták le a kerülettel kapcsolatos kérdéseiket. A közterek kar-
bantartása és a parkolási problémák mellett szóba került az 
Újpesti Piac üzemeltetése, a tervezett kerékpárutak és a Víz-
torony jövője is. 

Újabb állomásához érkezett a 
Vadvirágos Újpest program, 
melyet Trippon Norbert költ-
ségvetésért és projektme-
nedzsmentért felelős alpol-
gármester kezdeményezése 
alapján indított útjára Újpest 
Önkormányzata. 

Vadvirágos Homoktövis Park

Sirkó Zoltán kertészmérnök

Trippon Norbert alpolgármester

Friss hírek, további 
 információk a 

vadviragosujpest.hu 
weboldalon 
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Alomtalanítási időszakban há-
rom komolyabb tettenérés tör-
tént, ezekről Ilyés Zoltán rend-

ész mesélt lapunknak. Ő mindegyik ak-
cióban közreműködött, így testközelből 
számolhatott be élményeiről.

„Július 28-án a Závodszky Zoltán ut-
cában lettünk figyelmesek egy jó nagy 
adag fahulladékra, ami ránézésre nem 
lakásból származott. A meglehetősen 
feltűnő kupac mellett egy nagy, zárt 
terű, majdnem tetőig megpakolt teher-
autó állt” – mesélte Zoltán az első akció 
kezdetét. A furgon „legénysége”, ahogy 
messziről meglátta a rendészeket, fü-
työrészve elsétált, mintha semmi közük 
nem lenne a gépjárműhöz, amit tárva-
nyitva hagytak ott. Zoltánék kissé tá-
volabb lesben állva megvárták, míg a 
társaság egy jó negyedóra múlva visz-
szatért.

„A kollégám a járőrkocsiból lefény-
képezte, ahogy a platóról dobálják le 
a hulladékot, ezután igazoltattuk őket. 
Kiderült, hogy vidéki lakosok, akiknek 
egy ismerősük szólt, hogy most ingyen 
megszabadulhatnak a több tonna fa-
anyagtól, amivel színültig tele volt a 
furgon.”

A két tetten ért férfi fejenként 50 
ezer forint helyszíni bírsággal (ez ma-

gánszemélyek esetében a maximálisan 
kiszabható összeg – a szerk.) térhetett 
haza. Annyi szerencséjük volt, hogy az 
általuk ledobált szemetet nem kellett 
visszapakolniuk a teherautóba, mert az 
balesetveszélyes lett volna.

Július 29-én két újabb szabálysér-
tés is történt:

„A Mildenberger utcában egy te-
herautóról hajigálták le a szemetet a 
Károlyi Sándor Kórház kerítéséhez. 
A nagyjából 30 fekete zsákban minden-
féle kacat volt: ruhák, könyvek, egye-

bek. Igazoltattuk a sofőrt, akiről kide-
rült, hogy ürömi lakos, aki szintén is-
merősétől kapta a fülest, hogy Újpesten 
most ingyen szabadulhat meg a feles-
leges dolgaitól” – mondta Zoltán, hoz-
zátéve, hogy ez a szabálysértő is olyan 
területen szemetelt, ahol aktuális volt 
a lomtalanítás, de jóval este 6 óra előtt 
rakta le a hulladékot, és szabálytalanul, 
hiszen ilyenkor csak az adott körzet la-
kosai helyezhetik ki a lomokat. A férfi 
azért úszta meg egy 30 ezres bírsággal, 

mert még „a tevékenysége elején tar-
tott”, amikor elcsípték. A kidobált zsá-
kokat visszapakoltatták a gépjárműbe.

„A Bajza utcában pedig egy helyi 
bácsi szólt nekünk, hogy a háza elé 
akarnak szemetet lepakolni” – folytat-
ta Zoltán. Egy XV. kerületi idősebb nő, 

az unokája és annak egy barátja való-
ban egy autó utánfutójáról bútorokat, 
szőnyegeket és veszélyes hulladéknak 
minősülő gumiabroncsokat pakoltak 
az idős úr háza elé.

„A hölgy arra panaszkodott, hogy a 
XV. kerületben a vírus miatt elmaradt 
a lomtalanítás, a hulladékudvarnál pe-
dig másfél-két hónapot kell várni. Ez a 
történet is 50 ezer forintos bírságot ért, 
és velük is mindent összeszedettünk.”

Ilyés Zoltán kiemelte: nem tolerál-
ják, hogy vidékről vagy más kerületek-
ből valaki Újpestre hordja a szemetét, 
különösen, ha abban veszélyes hulla-
dék is van. Azt is elmondta, hogy saj-
nos nem olyan egyszerű nyakon csíp-
ni az elkövetőket, de a folyamatos jár-
őrözéssel azon dolgoznak, hogy minél 
több ilyen esetet megakadályozzanak.

„Sajnos hosszú évekre visszanyúló 
gyakorlat, hogy egyesek a lomtalanítási 
időszakot kihasználva szabálysértő mó-
don rakják le a hulladékot” – ezt már 
Czigler László alpolgármester mondta 
el megkeresésünkre.

„Ha nincs tettenérés, akkor saj-
nos képtelenség utólag megmondani, 
hogy a szabálytalanul lerakott hulla-
dék kihez tartozik, kié a felelősség” – 
vázolta a helyzetben rejlő nehézsége-
ket az alpolgármester, aki azt is elárul-
ta: „A lomtalanítási időszak kezdete óta 
összesen 1,2 millió forintnyi bírságot 
szabtak ki az Önkormányzati Rendé-
szet munkatársai.”

TARI TAMÁS

Lecsaptak a rendészek azokra, akik teherautóval 
hordták a szemetet az újpesti lomtalanításra
A júliusi lomtalanítás nem zajlott eseménytelenül: sajnos idén 
is több olyan eset akadt, amikor Újpesten kívüli lakosok akar-
tak szabálysértő módon megszabadulni a szemetüktől az it-
teniek rovására. Az Önkormányzati Rendészet azonban résen 
volt, és nem mérték szűkmarkúan a bírságokat.

Kanász-Nagy Máté az Újpes-
ti Napló megkeresésére el-
mondta, hogy a zömmel ön-

kormányzati támogatásból működő 
intézményben jelenleg kívülről ér-
kező termékek összeszerelése, be-
dobozolása, felcímkézése folyik, ám 
a távlati célok között saját árucikkek 
létrehozása is szerepel. „Szerencsé-
re sikerült visszacsábítani a meglévő 
befektetőinket, illetve újakat is talál-
ni, így ismét van piaci bevétele is a 
Szociális Foglalkoztatónak. Ezekből a 
bevételekből, illetve a pandémia alat-

ti megtakarításokból az intézmény új 
vezetőjével, Ruszkai Zsolttal hosszabb 
távú fejlesztéseket tervezünk” – tud-
tuk meg az alpolgármestertől. 

Kiemelte: a fő cél, hogy plusz te-
vékenységi körökkel bővüljön az in-
tézmény profilja. Példaként említet-
te az esetleges pólónyomtatást, amit 
viszonylag alacsony ráfordítással meg 
lehetne valósítani, viszont akár cégek 
számára is igénybe vehető szolgálta-
tás lehetne, a termékeket – egyéb kéz-
műves árucikkek mellett – pedig akár 
az Újpesti Piacon is árusíthatnák.

Nagyobb lélegzetű beruházási öt-
letként felmerült, hogy a Szociális 
Foglalkoztató udvarán esetleg nyit-

nának egy vendéglátó egységet, ami 
lehetne kávézó, fagyizó, vagy akár egy 
biciklis büfé. Az alpolgármester sze-
rint ez a megoldás elég gyakori és jól 
működő gyakorlat a hasonló szociá-
lis intézményeknél, ráadásul Újpesten 
erre igény is lenne.

„Egyre több beszállítóval vesszük fel 
a kapcsolatot, bővítjük a tevékenységi 
körünket, valódi fejlesztést és támoga-
tást adunk a nálunk dolgozó, a mun-
kaerőpiacon egyébként nehezen elhe-
lyezkedni tudó személyeknek” – közöl-
te Kanász-Nagy Máté, hozzátéve: „Az 
újpesti városvezetésben azért dolgo-
zunk, hogy egyre több és több ember-
nek segíthessünk, erősítsük a szociális 
hálót, minél több rászoruló személynek 
legyen értékteremtő munkája.”

(TT)

Ismét teljes gőzzel működik a Szociális Foglalkoztató
A járványhelyzet után ismét teljes kapacitással üzemel az Új-
pesti Szociális Foglalkoztató. Kanász-Nagy Máté alpolgármes-
ter tájékoztatása szerint a „több tucat megváltozott munkaké-
pességű újpesti személynek munkát adó intézményben számos 
fejlesztésről és a jövőbeli tervekről is beszámoltak a kollégák”. 
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Az Óriáshomokozó mellett 
mutatta be speciális mentő-
autóját az Újpesti Állat- és Ter-
mészetvédelmi Járőrszolgálat.

A gyerekek nemcsak azt próbálhat-
ták ki, milyen érzés lehet a helyszínre 
sietni és megmenteni egy életet egy 
ilyen járművel, de annak kicsinyített 
mását is kézbe vehették. A kitelepülés 
célja, hogy már az egészen kicsi gye-
rekek figyelmét is felhívja arra, hogy 
az emberek mellett az állatok is tisz-

teletet érdemelnek – mondta el az Új-
pest Médiának az Újpesti Állat- és Ter-
mészetvédelmi Járőrszolgálat veze-
tője. Hogy a mentőautót – amelyben 
„oroszlánon és elefánton kívül” szinte 
már minden fajta állat utazott – minél 
többen megnézhessék, és természete-
sen a kisautókat is kipróbálhassák, a 
járőrszolgálat felszerelései a nyár fo-
lyamán hetente egyszer kint lesznek 
az Óriáshomokozó mellett – tette hoz-
zá Pataki Gábor. 

(SZJ-CSG)

Teqballbemutató pörgette meg 
nemrégiben az Aktív Főtér 
amúgy sem csöndes életét. 

A pingpong és lábtengó elemeit öt-
vöző labdajáték nevét nálunk még ke-
vesen ismerik, pedig a magyar fejlesz-
tésű sportág népszerűsége 2013 óta 
töretlen a világban, és akár olimpiai 
számmá is válhat. Aki mégsem tud-
ja, hogy játsszák, annak most vérbeli 
profik, az UTE fiatal focistái adtak egy 

kis ízelítőt. A szakértők azt mondják, 
a teqball remekül fejleszti a technikai 
és a koncentrációs képességet, hiszen 
egy meccsen két-három másodper-
cenként kell labdába érniük a játéko-
soknak, így gondolkodniuk sincs ide-
jük, ösztönből kell mozdulniuk. 

De ha valakit még elijesztenének 
az igen komoly mozgáskoordinációt 
követelő mozdulatok, annak sem kell 
kétségbeesnie. Hiszen választhatja 
csak a pingpongot, vagy csak a focit, 
de tollasozhat, kosarazhat, sakkoz-
hat, malmozhat és harcolhat a kevés-
bé kifinomult súlyokkal is itt. Emellett 
minden este hat órától más-más moz-
gásformát próbálhatnak ki az érdek-
lődők. Az ingyenes csoportos foglal-
kozásokon szakképzett oktatók tarta-
nak gerinctréninget, jóga-, zumba- és 
aerobikórákat. Az idősebb korosztály-
ra is gondoltak, őket a szenior öröm-
táncórákon szeretnék átmozgatni a 
trénerek. 

Az Aktív Főtér augusztus 24-ig tart 
nyitva, az Óriáshomokozó egy héttel 
korábban, augusztus 16-án zár. 

(CSG)

A Városháza mentén futó Duna-sé-
tányon szirénázó, villogó autók áll-
tak sorban, egyenruhások sürögtek-
forogtak. Nem csoda, hogy a járóke-
lők, az Aktív Főtér vendégei, kicsik, 
nagyok, gyorsan odagyűltek. És ez 
is volt a cél. Az Újpesti Polgárőrség 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tag-
jai ugyanis azért vonultak fel, hogy 
megmutassák magukat, felszerelésü-
ket a kerületieknek, akikért immáron 
tíz éve dolgoznak. Mégis keveset tu-
dunk róluk. Pedig egy igencsak ko-
moly szervezetről van szó. Nem vé-
letlen, hogy rendszeresen hívják őket, 
őket hívják, és nemcsak a kerületben. 
Az egyesület részt vesz a fővárosi ren-
dezvények biztosításában, és megy az 
országban is mindenfelé, ahol szükség 
van a munkájára.    

Azt egyébként, hogy milyen te-
kintélyük van, a felszerelésük is jelzi, 

amelyet bizony sokszor irigykedve fi-
gyelnek a kollégák. De mindezért ala-
posan meg kellett dolgozni. Ezeknek 
a járműveknek, eszközöknek a nagy 

részéhez ugyanis adományként, tá-
mogatásként, pályázati úton jutot-
tak hozzá az újpesti polgárőrök sok-
éves, kemény munkájuk elismerése-
ként civil szervezetektől, a fővárosi 
katasztrófavédelemtől, a budapes-
ti mentőszolgálattól, az önkormány-
zattól. Mindezt persze a kíváncsi né-
zelődőknek nem kellett tudniuk. Ők 

csak érdeklődve figyelték a speciális, 
levegővel működő emelőt, a műszaki 
mentőkocsit, az országban egyedül-
álló módon felszerelt, korszerű veze-
tési pontot, tesztelhették KRESZ-tu-
dásukat, és kipróbálhatták magukat 
önkéntes tűzoltóként is. A legnép-
szerűbb ez utóbbi és persze a sziré-
na volt. 

A bemutató igencsak jól sikerült, 
olyannyira, hogy az egyesület fontol-
gatja, rendszeressé teszi azt. Már, ha 
jut rá idő. Az egyenruhások ugyan-
is valóban önkéntesek, akik civil éle-
tük, családjuk mellett, szabad idejük-
ben, társadalmi munkában szolgál-
nak bennünket. És szívesen fogadják 
azokat, akik magukénak érzik Újpes-
tet, és tennének is valamit a kerüle-
tért. Aki jön, azt egy jó csapat fogadja 
majd, és biztosan nem fog unatkozni. 
Ahogyan nem unatkoztak az újpes-
ti polgárőrök sem a koronavírus-jár-
vány idején. A frontvonalon dolgoz-
tak, csöndben, önként, értünk, Újpes-
tért. Köszönjük nekik. 

(CSG)

Teqballozunk? 

Újpestért szólt a sziréna
Valódi akciófilmben érezhette magát, aki július 21én, kedden 
délután Újpest főterén járt. Az Újpesti Polgárőrség és Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület tagjai mutatták be munkájukat, felsze-
relésüket. 

Állati jó masina a főtéren

Augusztus 24ig látogatható az Aktív Főtér Újpesten. Sportol-
ni egyénileg és csoportos órákon is lehet, és akár a teqballban 
is kipróbálhatják magukat azok, akik a hőségben sem riadnak 
vissza egy kis mozgástól.  
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Megint szebb lett egy kicsivel 
a kerület. Ezúttal 3500 négy-
zetméternyi zöldfelület újult 
meg a Munkásotthon – Kas-
sai – Lebstück Mária utca ha-
tárolta részen. 

A lakótelepek közé zárt részen koráb-
ban egy leharcolt focipálya, egy funk-
ció nélküli betonplacc és egy beton 
szegélyű homokozó állt, most egy gyö-
nyörű park és egy többfunkciós, mo-
dern sportpálya fogadja az újpestieket. 
A 148 millió forintba került beruházást 
a TÉR_KÖZ-projekt 50 millió forint pá-
lyázati pénzzel támogatta, a többit az 
önkormányzat állta – mondta el az 
Újpest Médiának Medve Regina, az Új-

pesti Pályázati Projekmenedzsment 
Zrt. vezérigazgatója. 

A munkák során a régi sportpá-
lya burkolatát felújították, és a terüle-
ten görkorcsolya- és gördeszkapályát 
alakítottak ki, amely sötétedés után is 
biztonságosan használható. A parkot 
minden oldalról átjárhatóvá tévő sétá-
nyok új, a zöldfelületet óvó nyomvona-
lat kaptak, kialakítottak egy kulturált, 
másfél méter magas kerítéssel hatá-
rolt kutyafuttatót és egy pihenőparkot 
is, ahol a pingpongasztal mellett mo-
dern utcabútorok várják az újpestieket. 
A megszépült területen kapott helyet 
Detkovics Anikó szobrászművész Hit, 
remény, szeretet című térplasztikája is. 

(CSG)

A gyerekek tíz újpesti óvodából ér-
keztek a Magyar Autóklubban tartott 
vetélkedőre. Egy rövid előadás után 
tesztet kellett megoldaniuk, melyben 
a rendőrség munkájával és a közleke-

dési szabályokkal kapcsolatos kérdé-
sek szerepeltek. Mivel még csak keve-
sen olvasnak közülük, a kitöltésében 
a rendőrök és az óvónők is segítettek. 
Az elméleti feladatok után a kicsik a 
KRESZ-pályán sorakoztak fel a biciklis 
ügyességi versenyhez, itt szlalomoz-
niuk kellett. 

A szervezésben részt vevő újpes-
ti rendőrök a járványhelyzet előtt is 
járták az óvodákat, és játékos formá-
ban hívták fel a kicsik figyelmét a biz-
tonságos közlekedés szabályaira. Ezt 
az eseményt is oktatási céllal szervez-
ték – mondta el az Újpest Médiának 
Szabó-Nagy Bernadett rendőr törzs-
őrmester. A cél az, hogy a gyerekek 
minél korábban, már óvodásként el-
sajátítsák játékos formában az alapve-
tő KRESZ-szabályokat, és megtanulja-
nak biztonságosan közlekedni. 

(CSM-CSG)

A Majorka Színház bábtáborá-
ban a gyerekek maguk készít-
hették a figurákat, és a mesét 
is ők írták hozzá. 

 
A káposztásmegyeri református temp-
lom adott otthont idén a Majorka 
Színház bábtáborának, ahol a gyere-
kek maguk készíthették a figurákat, és 
a történeteket is maguk álmodhatták 
meg szereplőik köré. A kicsik a tábort 
egy igazi „darabbal” zárták, hiszen ad-
digra megismerkedhettek a színpadi 
játékkal is, mert a napok gyerekelő-
adással indultak. A délelőttök aztán 
kreatív, játékos munkával folytatód-
tak, a kicsik kasíroztak, festettek, ha-
jakat ragasztottak, hogy a negyedik 
napon végre elkészülhessenek a bá-
bok. A táborhoz nem kellett semmi-
lyen előzetes tapasztalat vagy különös 

kézügyesség, az volt a fontos, hogy 
fejlődjék a kreativitás, gazdagodjék a 
személyiség, és a gyerekek megnyíl-
janak kicsit a kézműves feladatok és 
a színház segítségével – mondta el az 
Újpest Médiának Tapolcsányi Maja 
bábművész, a Majorka Színház egyik 
vezetője.

 (SZJ-CSG)

Az állatok gyógyítása iránt ér-
deklődő általános iskolások-
nak tartottak nyári tábort a 
káposztásmegyeri Rex Állat-
szigeten. 

 
Idén is megtartotta állatorvosi tábo-
rát az Állatsziget. A Rex Kutyaotthon 
Alapítvány már majdnem 15 éve ren-
dez állatismereti táborokat, ám az el-
múlt néhány esztendőben kiderült, van 
egy szűk csapat, amely komolyabban is 
megismerkedne az állatorvoslással, ne-
kik állítottak össze egy speciális prog-
ramot – mondta el az Újpest Médiának 
a kutyaotthon alapítója. Király Péter 
hangsúlyozta: a tábor célja, hogy a gye-
rekek a maguk nyelvén értsék meg az 
állatok „működését”. A táborozók közül 
sokan már most azt tervezik, hogy az 
állatorvosi pályát választják majd, ezért 
mindenféle állatot szívesen megismer-

nek közelebbről is, de volt olyan is, aki 
azért jött, hogy házi kedvencéről tud-
hasson meg minél többet.

 Az ötnapos, napköziotthonos rend-
szerű táborban a 11-14 éves fiatalok 
szakavatott előadók segítségével és iz-
galmas programokon (színes előadá-
sok, állatbemutatók, élményrendelé-
sek, gyakorlati foglalkozások) keresztül 
sajátíthatták el azokat a tudnivalókat, 
amelyekkel megismerhetik az állatok 
igényeit, illetve amelyekkel megelőz-
hetik, felismerhetik és kezelhetik az ál-
latbetegségeket. A gyerekek a társálla-
tok (kutya, macska) mellett megismer-
kedhettek a gazdasági haszonállatokkal 
és a vadon élő állatokkal kapcsolatos 
állatorvosi teendőkkel, részt vehettek 
egy különleges állatkerti kiránduláson, 
és bepillanthattak a Rex Kisállatrendelő 
műhelytitkaiba is.

(CSM-CSG)

Egy, két, há… Dinamik Park!

PindÚr pandúrok
Idén is megrendezték a „Pindúr Pandúr Ki Mit Tud” közleke-
désbiztonsági vetélkedőt, ám az most rendhagyó módon nem 
az iskolásoknak, hanem az ovisoknak szólt. 

Mesevilág Káposztáson

Csodálatos Állatdokik
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Akésőbbi kiváló tiszt 1878. szept-
ember 19-én született Újpes-
ten, német származású mér-

nök családban. Mindössze hatéves volt, 
amikor édesapja váratlanul elhunyt, így 
a család szerényebb anyagi körülmé-
nyek közé kényszerült. A nélkülözés be-
zárta előtte a tervezett orvosi pályát, 
ezért 1892-ben jelentkezett a Ludovi-
ka Akadémiára.

Az intézményben kiváló képessége-
ivel és szorgalmával tűnt ki. 1896-ban 
hadapród-tiszthelyettesként kezdte 
meg tényleges szolgálatát a soproni 18-
as honvéd gyalogezrednél, 1897-ben 
léptették elő hadnaggyá.

Pályája és magánélete magabiz-
tosan ívelt felfelé: 1905-ben feleségül 
vette Urbányi Adrienne-t, akit Bécsben 
ismert meg, 1907-től a Ludovika köz-
kedvelt oktatója lett. 1913-ban őrna-
gyi rangban, törzstiszti beosztásban – a 
Magyar Királyi Honvédség állományá-
ból elsőként – lett a bécsi Hadiakadé-
mia professzora. Már ekkor megmu-
tatkozott szociális érzékenysége, mo-
dern és érdemelvű katonai hozzáállása.

1914-ben kitört az első világháború, 
melynek során Stromfeld, Erdély kivé-
telével, az összes fronton harcolt. Re-
mek vezetői és szervezői képességekről 
tett tanúbizonyságot, ennek is köszön-
hette, hogy 1916-ban ezredessé léptet-
ték elő. Az 1918-as katonai összeom-
lás és a Monarchia széthullása az olasz 
fronton érte, ahonnan november 15-
én rendezetten vonult vissza ezredé-
vel Magyarországra.

A Károlyi Mihály-féle köztársasági 
kabinet még ebben a hónapban kine-
vezte a Ludovika parancsnokává, amit 
örömmel vállalt.

Tiszttársai részéről már ekkor éles 
támadások érték, amiért szerepet vál-
lalt a tiszti szakszervezetben, ami-
kor pedig 1919 januárjában belépett a 
szociáldemokrata pártba, sok egyko-

ri bajtársa elfordult tőle. Később azzal 
is megvádolták, hogy a tiszteket kény-
szeríteni akarta a párthoz való csatla-
kozásra, ami erősen vitatott.

Böhm Vilmos hadügyminiszter to-
borzással bízta meg, aminek sikerte-
lensége után le akart mondani időköz-
ben nyert államtitkárságáról, ám ezt 
nem hagyták neki. Bizalmasával, Tom-
bor Jenő vezérkari alezredessel együtt 
határozottan elutasították, hogy a kor-
mány elfogadja az újabb keleti terüle-
tek kiürítését elrendelő Vix-jegyzéket.

A kommunizmust ellenezte, így a 
proletárdiktatúra kikiáltása valósá-
gos sokként érte. Március 27-én kérte 
nyugdíjazását, és öccse győri lakásá-
ba költözött, ahonnan pár hét múlva a 
Kun Béla által küldött terroristák erő-
szakkal hozták vissza a fővárosba. Itt 
nagy érzelmi vívódás után végül ápri-
lisban elvállalta a Vörös Hadsereg ve-
zérkari főnökségét.

Morális dilemmákkal küzdve, de 
teljes erővel vetette magát a haderő 
megszervezésébe. Neki volt köszönhe-
tő, hogy az előrenyomuló románokkal 
szemben végül épkézláb front állhatott 
fel, és május 9-én Miskolcnál egy győz-
tes ütközettel sikerült megakadályozni 
a cseh és a román seregek egyesülését.

Ezt követte a csehek ellen vívott 
északi hadjárat, melynek során a Fel-
vidék egy részéről a magyar erők si-
kerrel verték vissza a megszálló cseh 
csapatokat, felszabadítva Sátoraljaúj-
helyt, Érsekújvárt, Kassát és Eperjest. 
A sikeres ellentámadást Stromfeld a gö-
döllői főhadiszállásról irányította, ahol 
rangra való tekintet nélkül igyekezett 
magát tehetséges és hazafias érzelmű 
tisztekkel körülvenni. Munkáját folya-
matos életveszélyben, besúgók és ter-
roristák állandó megfigyelése köze-
pette végezte, mivel sem benne, sem 
tisztikarában nem bízott a Tanácsköz-
társaság vezetése.

Ilyen körülmények között keres-
te fel Lemberkovics Jenő, a budapes-
ti nemzeti felkelés szervezője, aki arra 
igyekezett rávenni, hogy a győztes 
megmozdulás után katonai diktátor-
ként álljon az ország élére. Az ezredes 
korainak tartotta a Kunék elleni akci-
ót, ő a Felvidék felszabadítása után, egy 
győztes, honvédő hadsereggel a háta 
mögött látta reálisnak a kommün meg-
buktatását. Óvatossága nem imponált 
a szervezkedőknek. Az elhamarkodott 
akcióra végül június 24-én került sor, 
Stromfeld ekkor betegen feküdt szállá-
sán, és mire tisztjeinek sikerült össze-
köttetést teremteni a fővárossal, a fel-
kelés már összeomlott.

Stromfeld a harcban résztvevő, ál-
tala különösen féltett és szeretett ludo-
vikás kadétok érdekében személyesen 
is közbenjárt. Neki is köszönhető tehát, 
hogy a tiszti növendékek átnevelő in-
ternálással megúszták a kalandot.

Június 29-én a vörös kormány el-
fogadta a Clemenceau-jegyzéket, ez-
zel teljesen feladva az északi hadjárat 
eredményeit. Stromfeld árulásként élte 
meg a döntést: elkeseredésében július 
3-án le is mondott minden tisztségé-
ről, és visszavonult. A tiszai offenzíva 
összeomlásakor még megjelent a gö-
döllői főparancsnokságon, ám segíteni 
már ő sem tudott, és megtörten ment 
vissza Siófokra.

Sok nyugta azonban nem lehetett: 
augusztusban az új államhatalom letar-
tóztatta, és eljárás indult ellene. 1920. 
július 1-jén kezdődött az a megalázó 
koncepciós per, mely során a frissen 
berendezkedett Horthy-rendszer min-
denáron példát akart statuálni a nép-
szerű katonatiszttel. A lényeg az volt, 
hogy hivatalosan is kimondják: a Vörös 
Hadsereg egy illegitim osztályhadsereg 
volt, ehhez pedig bűnössé kellett nyil-
vánítani az ezredest. Ennek jegyében 
minden tettét, szándékát és érdemét 

megkérdőjelezték, túlzott becsvággyal 
és kommunistaszimpátiával vádolták.

„Abban a reményben fogadtam el 
a megbízást, hogy hazámnak teszek 
vele szolgálatot. Napóleon azt mond-
ta – nem mintha vele összehasonlítani 
akarnám magam –, akármilyen rend-
szer van is, minden hazafinak a hadse-
regben a helye, ha a határokon ellen-
ség van” – így indokolta döntéseit július 
17-i védőbeszédében Stromfeld.

A sok mentőtanú ellenére a hadbí-
róság zendülés és felségárulás bűntette 
miatt 1920. július 19-én 2 év és 9 hónap 
börtönre, rang- és nyugdíjfosztásra, il-
letve rendjeleinek elvesztésére ítélte. 
Az ítélet ellen hiába fellebbezett, a leg-
felsőbb katonai bíróság helybenhagy-
ta a büntetést. Végül 1921 augusztu-
sában, a katonai elítéltekre vonatkozó 
amnesztiával, megkeseredett ember-
ként szabadult. Eleinte raktárosi, majd 
magántisztviselői munkából élt.

A börtönben töltött idő testileg és 
lelkileg is megviselte, a rendszer folya-
matos zaklatása pedig a radikális bal-
oldal karjaiba lökte: 1923-ban fél évig 
volt vizsgálati fogságban egy állítóla-
gos kommunista összeesküvés miatt; 
később a szociáldemokraták erőszak-
szervezetét, a Rendező Gárdát vezette; 
majd az egykor antikommunista katona 
1925-ben – leginkább szociális dacból – 
belépett az illegális kommunista pártba, 
ahol komolyabb szerepet sohasem ját-
szott. 1927. október 10-én hunyt el Bu-
dapesten. Csak 1945-ben rehabilitálták, 
egyben posztumusz vezérezredessé lép-
tették elő. Emlékét a kommunista politi-
ka és történetírás igyekezett kisajátíta-
ni, tetteit és indítékait legalább annyira 
félremagyarázva, mint a felette ítéletet 
mondó hadbíróság. Ennek is köszönhe-
tő, hogy a rendszerváltás óta mellőzött, 
félreértett és sokak szemében „kényel-
metlen” alakja a magyar múltnak.

TARI TAMÁS

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Újpest 
jeles szülöttei közül Stromfeld Aurélnak jutott 
osztályrészül az egyik legtragikusabb életút, 
melyről máig méltatlanul keveset tud az utókor.

Stromfeld Aurél  
– A méltatlanul 
meghurcolt hadvezér

Stromfeld Aurél és felesége
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Kilencven évvel ezelőtt vajon hogy tettek elő-
deink, egy szintén nagyon nehéz időszakban, 
a nagy gazdasági világválság második évé-

ben? Az Ujpesti Napló 1930 júliusában egészhasábos 
cikket közölt „Hol nyaralnak az Ujpestiek?” címmel. 
Az írás alcíme egyértelmű: „Aki teheti, menekül az 
ujpesti kánikula elől.” Az újságíró a Márkus Kereske-
delmi Bank és Váltóház illetékeseit faggatta elődeink 
utazási szokásairól. Márkus Sándor bankját 1896-ban 
alapította, s az üzletet az Árpád út 67. – a Diamant-ház 
– földszintjén rendezte be. Vállalkozása nagy forgal-
mú pénzintézetté vált: a Magyar Nemzeti Bank hivata-
los valutabeváltó helye lett, MÁV jegyiroda működött 
benne, sőt a M. kir. osztálysorsjegy újpesti főárusító 
üzlete is volt egyben. Lám, az esetleges nyeremény 
összegét helyben, akár azonnal, egy utazásra is el le-
hetett költeni!

A bankár pontos adatokkal szolgált a címben 
szereplő kérdésre. Sokan utaztak gyógyfürdőkbe, 
Bad Gasteinbe (Ausztria), népszerű volt Pöstyén és 
Trencsénteplic (Felvidék) is, a gyomorbántalmaktól 
szenvedő férfiak a ma Csehországhoz tartozó Karlovy 

Vary (Karlsbad) vagy Mariánské Lázné (Marienbad) für-
dőiben pihentek. Turisztikai céllal utazók számára az 
adriai partok közül Abbázia (Opatija) volt a legkedvel-
tebb, de a tehetősebb polgárok eljutottak a francia Ri-
viérára is. A hűsölni vágyók magaslati üdülőhelyekre 
utaztak: Máriazell, Hartberg Mürzzuschlag (Ausztria) 

vagy Ótátrafüred és Tátralomnic (Szlovákia). A válság 
azonban nem növelte a valószínűleg olcsóbb nyaralási 
lehetőséget jelentő hazai fürdők iránti keresletet. Már-
kus Géza, a tulajdonos fia, a MÁV menetjegyiroda ve-
zetője, érdekes statisztikát közölt: míg naponta 40-45 
külföldre szóló vonatjegyet adtak el, addig 10-15 kelt 
el Siófokra, Balatonfüredre vagy Lillafüredre. 

A cikkíró arra is kíváncsi volt, vajon kik utaztak 
leginkább? „Az ügyvédek, orvosok, kereskedők és 
a köztisztviselők. A középosztály! A munkások csak 
munkavállalás céljából utaznak külföldre, legújabban 
Párizsba és Brüsszelbe. Pár hét alatt körülbelül 100 
jegyet adtam el Párizsba, ahol úgy látszik, nagyon 
megindult a munka” – válaszolt a jegyiroda vezetője. 
Érthető módon szívesen látták a recesszióval küz-
dő vállalatok a keletről érkezett olcsóbb munkaerőt.  

A beszélgetést aláíró Nyáry nevű újságíró láthat-
ta, a nagy forgalmú utazási irodában mindenhez ér-
teni kell; a vonatcsatlakozáson kívül szinte azonnal 
választ kapott az érdeklődő, vajon hány cseh vízum-
ra lesz szüksége, ha Karlsbadból kedve támad átruc-
canni a németországi Bad Elsterbe? 

Végül nem maradt el a kissé kritikus összegzés 
sem: „Az ujpestiek bizony utaznak, pedig mindenki 
sír, panaszkodik, hogy ilyen, meg olyan rosszul megy. 
Az ujpesti kánikula elől menekülni kell, menekülni 
muszáj.”

SZÖLLŐSY MARIANNE 

1952. július 28án tartóztatták le Újpesten 
Sándor István szalézi szerzetest. A vád a 
„demokratikus államrend megdöntésére 
irányuló szervezkedés” és „izgatás” az Ál-
lamvédelmi Hatóság tagjai között. Hogy 
ki volt az a pap-tanár, aki még az ávó-
sokat is képes volt a „népi demokrácia” 
ellen izgatni, az a kommunista diktatúra 
egyik, ha nem a legabszurdabb koncep-
ciós perének történetéből bontakozik ki. 

Sándor István Szolnokon született 1914-ben, a szer-
zetesi fogadalmat 1940-ben tette le. A békés egyházi 
szolgálat azonban nem tarthatott sokáig. Magyaror-
szág a következő évben belépett a háborúba, őt pe-
dig ’42-ben besorozták, és híradósként megjárta a 
Don-kanyart is.

A fogságból hazatérve lelkesen kapcsolódott be a 
szaléziak és a Katolikus Ifjúmunkások Országos Egye-
sületének (KIOE) munkájába. Ám a kiépülő kommunis-
ta diktatúra nem tűrte a munkásság körében a „kon-
kurenciát”, így a KIOE-t már 1946 nyarán felszámolták. 
Sándor István a szaléziak újpesti nevelőotthonában, a 
Clarisseumban folytatta munkáját, ám 1950-ben a szer-
zetesrendeket is feloszlatták. Ő azonban illegalitásban 
is folytatta ifjúságnevelési és lelkipásztori hivatását. 

A mindent behálózó titkosrendőrségi besúgóhá-
lózat révén a hatóságok is tudomást szereztek tevé-
kenységéről. Erre jóakarói is figyelmeztették, a rend 

pedig 1951 tavaszán megszervezte külföldre szök-
tetését. Hamis útlevelével a zsebében már a nyuga-
ti határ közelében járt, amikor úgy döntött: semmi-
képp sem hagyja el hazáját és tanítványait. Visszafor-
dult, és ezzel lényegében már ekkor a vértanúságot 
választotta. Kiss István álnéven a Persil gyárban dol-
gozott. Maga is pontosan tudta: a kérdés csupán az, 
mikor csapnak le rá. 

Ez a pillanat a következő esztendőben érkezett el. 
Ekkor „leplezték le”, hogy a Clarisseum néhány koráb-
bi növendéke, akik ekkor az ÁVH-nál (ráadásul a re-
zsim csúcsvezetőinek testőrségét alkotó „pártőrség-
ben”) szolgáltak, titokban tartják a kapcsolatot egy-
kori nevelőjükkel. Ide előszeretettel toboroztak árva 
gyerekeket, abban bízva, hogy ők egész életükben há-
lásak lesznek a nagy kiugrási lehetőségért, és sem-
milyen „reakciós” családi hatás alatt nem állhatnak. 
A kommunista janicsárképző gépezetébe azonban 

homokszem jutott azzal, hogy Sándor István tanítvá-
nyai a rettegett kék parolis egyenruhában is ragasz-
kodtak egykori nevelőjükhöz. Ez pedig megbocsát-
hatatlan bűn volt a hatalom szemében. 

Sándort 1952. július 28-án tartóztatták le. A bör-
tönben kegyetlenül megkínozták, de nem volt haj-
landó senkire terhelő vallomást tenni. Ez azonban 
nem akadályozta meg, hogy 15 további embert (kilenc 
ávóst, öt katolikus papot, és két civilt, köztük egy 15 
éves gimnazista lányt) perbe fogjanak. Az ügyet októ-
ber végén tárgyalta a hadbíróság. A mindössze egy-
éves gyorstalpalón „bíróvá” képzett Kovács István két 
nap alatt letárgyalta az ügyet, s kiszabta a büntetése-
ket: négy halálos ítéletet, illetve tizenkét további vád-
lottra összesen 125 évnyi börtönt. A 21 éves Dániel Ti-
bor papnövendék ugyan papíron „csak” 5 évet kapott, 
ám nem sokkal később a börtönben agyonverték. 

Sándor Istvánt 1953. június 8-án végezték ki. 1990-
ben rehabilitálták, ám jeltelen sírba temetett holttes-
tét csak 2019-ben találták meg. 2013. október 19-én 
boldoggá avatták. 2013 óta az „Újpest Gyermekeiért” 
díjat „Sándor István Újpest Gyermekeiért” díj néven 
osztják ki évről évre.  BALOGH GÁBOR

„Hol nyaralnak az ujpestiek?”
Az idei „különleges” nyár vége felé közeledünk. Sajnos ez is ugyanolyan rövidnek bi-
zonyul, mint azt már megszokhattuk minden évben. Sokunknak a tervezettől eltérően 
alakult a programja a pandémia miatt. Bizonyos utazások elmaradtak, másokat kény-
szerűen átszerveztek, sőt többen úgy döntöttek, idén nem utaznak sehová. Mindet-
től függetlenül a jó időt ki kell használni, a pihenést, felüdülést nem szabad kihagyni. 

ÁVH-sokkal együtt végezték ki 
az újpesti szerzetest

Tisztelt idősebb újpesti polgárok! Történelmi 
kutatás céljából keressük azokat, akik az 1950-
es évek előtt személyesen jártak, ismerték 
a Szaléziak Rákospalota-Újpest határán levő 
Clarisseum intézményét, illetve hozzá kapcso-
lódó bármilyen személyes vagy tárgyi emlékkel 
rendelkeznek, és szívesen megosztanák az utó-
korral. Várjuk jelentkezésüket +36 20 2274 003-as 
telefonszámon.

Árpád út 67. – a Diamant-ház

Sándor István 
szalézi szerzetes
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Barátaim, egy hónap kihagyás után 
újra lehetőségem nyílik Nektek be-
számolni munkásságomról. Ugyan 

ilyenkor szünetel az országgyűlés, így is volt 
történés a Parlamentben és kerületünkben 
egyaránt. 

Az Országházban két rendkívüli ülésre is 
sor került. Július közepén is éltem a felszóla-
lás lehetőségével „Tisztességes magyar em-
berek és családok ellen kezdtek háborúzni!” 
címmel, melyben a kormány önkormányza-
tok ellen folytatott bosszúhadjáratról és an-
nak gazdasági vonatkozásairól beszéltem. 
Továbbá azonnali kérdést tettem fel „Lesz-e 

újra kórháza Újpestnek?” tartalommal. Rétvári Bence államtitkár vála-
szában újra ígéretet tett, hogy a minisztériumban Déri Tibor polgármes-
terrel lehetőségünk lesz egyeztetésre. De mikor fog történni ennél több?

Most, augusztus elején az ellenzék közös kezdeményezésére ülé-
sezett az országgyűlés, hogy a sokat vitatott európai tárgyalássoro-
zatról beszámolhasson Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben. 
A kormánypártok ezt nem tartották fontosnak, nem jelentek meg az 
ülésen, pedig állítólag értünk dolgoznak. 

Újpesten júliusban a Tábor utca és a Pajtás utca sarkán Czigler Lász-
ló alpogármester úrral tartottunk utcai fórumot, ahol a környékbeli-
ek problémáit, javaslatait hallgattuk meg.  A Szilágyi utcai sporttele-
pen  zajló építkezés átláthatatlansága és annak következményei soka-
kat zavarnak, ezért folytatás következik. 

Nagy örömömre szolgált, hogy július elején végre személyes rész-
vétellel tarthattuk meg az Európa Klub elnevezésű rendezvényünket, 
ahol ezúttal Kanász-Nagy Máté alpolgármeter társaságában Ungár Klá-
ra, az újpesti SZTK vezetője volt a vendégünk, és részletes beszámo-
lója után készséggel válaszolt a jelenlévők kérdéseire Czinke Sárával, 
a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elnökével közösen.

Végezetül pedig már az őszi fogadórák lehetőségeit tervezzük, szük-
ség esetén az egyeztetett időpontban megtaláltok a Templom utca 10.-
ben, vagy a +3620 383 4549-es telefonszámon, vagy a kepviselo@varju.hu 
e-mail-címre küldjetek levelet. Találkozunk, és megbeszéljük.

Vigyázzatok Magatokra, vigyázzunk Egymásra!
VARJU LÁSZLÓ képviselő,

 11. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Budapest

KÉPVISELŐI NAPLÓ
– No, Pelikán, most örülni fog!
– Ettől féltem, Virág elvtárs…
– És ha csak annyit mondok, hogy 

gát?
– Virág elvtárs, maga nyert! Ha 

gát, akkor örülök!
– Na, látja! Persze nem a Dunán.
– Hát hol?
– A Balatonon.
– A Balatonon? Virág elvtárs, mi-

óta építünk gátat egy tó köré?
– Kell, Pelikán, kell! Meg kell vé-

denünk a Balatont!
– Meg van az már védve, Virág 

elvtárs! Élő ember a közelébe se jut…
– Hogy érti ezt, Pelikán?
– Hát olyan drága, hogy azt csak 

alig páran tudják megfizetni.
– Na, látja, éppen ezért kell a gát. 

Hogy valóban csak azok kerüljenek 
a tó közelébe, akik meg is érdemlik. 
A maga dolga lesz, hogy távol tartsa 
a nem odavalókat.

– Értem! Illetve, nem értem! Kik 
azok a nem odavalók?

– Dolgozó népünknek jár a pihe-
nés, az évi rendes szabadság. Pár-
tunk és kormányunk mindent meg-
tesz, hogy az emberek nyugodtan, és 
méltó körülmények között pihenhes-
senek. Így már érti?

– Értem! Szóval árcsökkentés lesz 
a Balatonon?

– Én ilyet nem mondtam, Pelikán! 
Kormányunk nem szól bele a balato-
ni vállalkozó elvtársak dolgába. Vi-
lágos?

– Világos, de azért én félek, Virág 
elvtárs.

– Már megint fél! Pedig a nem-
zetközi helyzetről még szót sem ej-
tettünk. Most mitől fél?

– Hát nem a nemzetközi helyzet-
től. Attól félek, Virág elvtárs, hogy 
ezek a vállalkozó elvtársaink tönk-
re fognak menni, ha nincs elég tu-
rista, üdülővendég.

– Maga csak ne féltse őket, Pe-
likán! Pártunk és kormányunk 
senkit sem hagy az út szélén. Ha 
baj támadna, majd kapnak a köz-
ponti költségvetésből vissza nem 
térítendő támogatást. Nekünk 
fontos a Balaton, fontos dolgozó-
ink nyugodt és méltó pihenési le-
hetősége!

– Értem, csak nem tudom, jó 
lesz-e ez így?

– Mire gondol?
– Hát a központi költségvetés az 

ugye a mi pénzünk. A mi közös pén-
zünk. Adó, ÁFA, meg ilyesmik. Már 
most akkor mi támogatjuk ezeket 
a vállalkozó elvtársakat a befizetett 
pénzünkből, de közben oda se me-
hetünk a víz közelébe…

– Ezen most nem nyitok vitát 
elvtársam! A feladat világos, maga 
különben sem valami liberális köz-
gazda, ha jól tudom. Jól tudom?

– Jól tetszik tudni, Virág elvtárs, 
de lehetne most nekem egy kéré-
sem?

– Mondja.
– Nem lehetne, hogy azokat a 

vissza nem térítendő támogatáso-
kat mi nyaraljuk le a Balatonnál? 

(EJ)

Virág és Pelikán

M agyarországon a hivatalos adatoknál jó-
val több, legalább félmillió ember válha-
tott munkanélkülivé a pandémia gazda-

sági hatásainak következtében – jelentette ki Varju 
László Korrekt című műsorunkban. Újpest és An-
gyalföld országgyűlési képviselője úgy látja, a kor-
mány csak a szavak szintjén segít, az önkormány-
zatokat pedig kiszolgáltatottá teszi. 

A kormányzati adatokkal szemben akár félmil-
liónál is többen veszíthették el munkájukat a ko-
ronavírus-járvány miatt az országban – mondta az 
Újpest Médiának Újpest és Angyalföld országgyű-
lési képviselője. 

Kozmetika
Varju László a KSH ennél jóval kedvezőbb számait 
Korrekt című műsorunkban azzal magyarázta, hogy 
a rendszer nagyon sok embert egyszerűen betol a ra-

dar alá, ahol már nem látszanak, a statisztika róluk 
egyszerűen nem vesz tudomást. Ma, ha valaki utcá-
ra kerül, 90 nap után eltűnik a kimutatásokból, ame-
lyek nem jelzik azokat a nyugdíjasokat, diákokat sem, 
akik elveszítették a munkahelyüket, és a járvány ki-
robbanásakor a nagyvállalatoktól szinte azonnal el-
küldött bérmunkások sem szerepelnek a hivatalos 
adatokban – hívta fel a figyelmet Varju, aki úgy látja, 
a kormány a látványos szólamok ellenére nem biz-
tosított érdemi forrást válság terheinek enyhítésére. 

Satuban
A járvány ürügyén a kormány megbénította az ön-
kormányzatokat is, amelyek amúgy is nehéz hely-
zetben lesznek, hiszen 10-15 százalékos, de lehet, 
hogy ennél is nagyobb bevételkieséssel kell számol-
niuk jövőre – emlékeztetett Varju. A helyhatóságok-
tól közben pedig elvették azt a hitelfelvételi lehető-
séget is, amellyel az adóbevétel-kiesések ütötte lyu-
kakat befoltozhatnák – emlékeztetett a parlament 
költségvetési bizottságának elnöke. A 2021-es bü-
dzsé tervezetében még volt ugyanis egy 200 milli-

árd forintos támogatási lehetőség, ám ez a költség-
vetési vitában eltűnt, így az önkormányzatok teljes 
mértékben kiszolgáltatottá váltak, nem rajtuk mú-
lik, kapnak-e valamit a „gazdaságvédelmi alapnak” 
hívott, nagy keretbe összesöpört mindenféle lehe-
tőségből – figyelmeztetett Varju. 

Törpék és óriások
Az országgyűlési képviselő elmondta azt is, hogy tu-
domása szerint (a nyilatkozat időpontja 2020. 07. 21.) 
Újpestre még az a több száz millió forint sem jött 
meg, amelyet a kerület a koronavírus-járvány elle-
ni védekezésre költött, annak ellenére sem, hogy a 
szaktárca ezt a pénzt megpályázta, és meg is kapta az 
uniótól. (Az interjút követő napon kiderült az is, hogy 
a gépjárműadó után újabb bevételi forrástól vágja el 
a kormány az önkormányzatokat, azok ugyanis nem 
vethetnek ki adót az óriásplakátokra sem. A változta-
tást, amely akár több százmilliós kiesést is jelenthet 
például egy-egy fővárosi kerületnek, az adórendszer 
egyszerűsítésével indokolta a kormány.) 

(BG-CSG)

Radar alatt
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Idén az újpestiek készíthetik 
el a kerület jövő évi falinaptá-
rát. A fotópályázat résztvevői 
augusztus 30-ig küldhetik be 
képeiket. 

  
„Újpesti Évszakok 2020” címmel hirde-
tett fotópályázatot az IV. kerületi Ön-
kormányzat megbízásából az Újpes-
ti Sajtó Kft. A kerületet bemutató 12 
nyertes kép illusztrálja majd a 2021-
es újpesti falinaptárat, amelynek elké-
szítésében a korábbi évekhez képest 
most jóval többen vehetnek részt, hi-
szen minden nagykorú újpesti küld-
het be maximum 5 olyan fotót, amely 
2019-ben vagy 2020-ban, jól beazo-
nosítható újpesti helyszínen, a lehe-
tő legkevesebb utómunkával készült. 

 A kezdeményezés célja, akárcsak 
az Újpest Főtér-programban, itt is a 
közösségépítés – mondta el az Újpest 

Médiának a kultúráért, okta-
tásért, társadalmi kapcsolato-
kért és kommunikációért fe-
lelős alpolgármester. Bedő 
Kata elárulta azt is, hogy a 
remélhetőleg szeptember-
ben megrendezhető újpes-
ti borfesztivál programjainak egyi-
keként a képeket bárki megtekintheti 
majd az Ifjúsági Házban rendezett ki-
állításon is. 

 A pályázati feltételekről to-
vábbi részletek az ujpestmedia.
hu/fotopalyazat oldalon találha-
tók, a fotókat ide kell feltölteni au-
gusztus 30-án éjfélig. A háromta-
gú zsűri által kiválasztott 12 pálya-
mű készítői – amellett, hogy képeik 
a jövő évi naptárt díszítik, és a mun-
káikat kiállítják – helyi vállalkozók ál-
tal felajánlott értékes nyereményben 
is részesülnek majd.  (CSM-CSG)

Az öttagú zsűrinek nem volt könnyű dolga a döntés-
nél, hiszen jó pár szeretettel gondozott, változatos 
növénytársulásokkal beültetett kert pályázott a két 
kategóriában. Pont ezért nemcsak két győztest vá-
lasztottak, hanem kiosztottak három különdíjat is. 

– A pályázattal a célunk az volt, hogy az itt élőket 
a környezettudatos hozzáállásra próbáljuk nevelni, 
mutassák be, milyen szép kertjeik vannak. Ez jól si-
került, pont ezért úgy döntöttünk, nemcsak két győz-
test hirdetünk, hanem kiosztunk három szakmai kü-
löndíjat is – mondta el Etter Márk, az Újpesti Város-
gondnokság ügyvezetője. 

A zsűri döntése alapján Újpest Legvirágosabb Tár-
sasházi Kertje a Kóter Nadia által gondozott kert lett, míg 
Újpest Legvirágosabb Magánkertje címet a Grenczel Tí-
mea által gondozott magánkert kapta. A zsűri különdíj-
ban részesítette a növénytársulásokért, a kertbe fekte-

tett sok munkáért Kralován Gézánét, kertbe fektetett 
kreatív, ötletes megvalósítási elemekért Szalay Hubát, 
és faültetésért, gondozásért, a lelkesedésért Ledneczky 
Leventét. A pályázat keretein belül, egy közönségszava-
záson az újpestiek is leadhatták a voksukat arra, hogy 
szerintük melyik a legszebb kert. A szavazás győztese 
Tomkovits Miklósné Hajni lett. 

A beérkezett pályaművek megmutatták, hogy a 
kerületben élőknek fontos az élhetőbb Újpest, hogy 
sokan tesznek azért, hogy környezetük gondozott és 
rendezett legyen.  A pályázat díjátadójára augusztus 
végén kerül sor.   (UN)

Legyen képben!

Íme, Újpest legvirágosabb kertjei!
Először hirdette meg Újpest Legvirágo-
sabb Társasházi- és Magánkertje pályáza-
tát az Újpesti Városgondnokság, melynek 
célja, hogy megmutassa kerületünk gon-
dozott, tiszta és virágos kertjeit, azt, hogy 
a lakók milyen sokat tesznek azért, hogy 
környezetük szebb, élhetőbb legyen. 
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Az „Újpest Kapuja térségmegújítási és 
városrehabilitációs projekt” elnevezé-
sű európai uniós pályázat keretein belül 
egy több mint 10.000 négyzetméteres 
park építése kezdődik meg hamarosan 
Újpest délnyugati csücskében, a Város-
kapu közelében. 

A tervezés, rendhagyó módon, az ott élő lakosság 
bevonásával zajlik, mely során a tervezők és az Ön-
kormányzat munkatársai lehetőséget biztosítanak 
az ottani lakóközösségnek, hogy konstruktív gon-
dolataikat megosztva hozzájárulhassanak a koncep-
cióalkotás folyamatához. A kezdeményezés fő célja, 
hogy a kissé kopottas, egyhangú, szürke városképet 
egy tiszta, színes, friss, virágzó környezet váltsa fel, 
az akciósorozat egyértelmű üzenete pedig, hogy egy 
ilyen jelentős beruházást – összhangban a város zöld 
és környezetbarát stratégiájával – valóban az érintet-
tek igényeinek és szükségleteinek megfelelően készít-
sen elő és valósítson meg a városvezetés.

A komplex szociális város re ha bi li tációs projekt 
akcióterületén található egyik, jellemzően kritikus 
műszaki, szerkezeti és esztétikai állapotú házakat 
tartalmazó tömb bontása a tervek szerint még idén 
elkezdődik. A bontást követően a lakók felújított ön-
kormányzati bérlakásokba költözhetnek, az elbontott 
terület helyén pedig egy multifunkciós közpark épül, 
melynek egyik fő eleme egy ingyenesen látogatha-
tó körbekerített játszótér lesz, a pihenésre és kikap-
csolódásra pedig a fák árnyékában elhelyezett utca-

bútorok adnak remek lehetőséget az arra járóknak. 
A városszépítő funkció mellett közösségépítő szerepe 
is lesz az épülő parknak. Közös érdek ugyanis, hogy 
amellett, hogy a lakók teljes mértékben a sajátjuk-
nak érezhessék a hatalmas zöldterületet a közvetlen 
szomszédságukban, rendszeresen, és ami még fonto-
sabb, felelősségteljesen használják a parkot, és ügyel-
jenek a tisztaság megőrzésére.   (UN)

2001 óta működik az Aranyhíd Gyer-
mekek Átmeneti Otthona Újpest Ön-
kormányzatának fenntartásában. 
„Olyan ez az intézmény, mint egy kol-
légium, azzal a különbséggel, hogy mi 
szombat-vasárnap is 0-24-ben nyit-
va vagyunk” – kezdi Simon Bálint egy 
elsőre meglepőnek tűnő hasonlattal. 
Pedig a gyakorlatban valóban így néz 
ki a helyzet, a 24 férőhelyes otthon la-
kói – ha éppen nincs járványügyi ve-
szélyhelyzet – ugyanúgy kijárnak az 
iskolába, óvodába (a 12 éven aluliak 
kísérettel, az idősebbek a szülő bele-
egyezésével önállóan), ráadásul tel-
jes körű ellátást kapnak az étkeztetés-

től a háziorvoson és pszichológuson 
át a szabadidős programokig. A Haj-
nal utcai épületben társalgóhelység 
és könyvessarok is van, az alagsor-
ban pedig többek közt konditerem 
és pingpongasztal is rendelkezésre áll.

CSAPATÉPÍTŐ KARANTÉN
Ezekre a szolgáltatásokra pedig szük-
ség is volt a karantén alatt, hiszen a 
látogatási és kijárási tilalom az Arany-
hídra is vonatkozott. A gyerekek ösz-
szesen 78 napot töltöttek az intéz-
mény falai közt, ami alatt történtek 
ugyan kisebb súrlódások, de összessé-

gében jól viselték a helyzetet. „Elein-
te még nem akarták elhinni a helyzet 
súlyosságát – meséli az intézmény-
vezető –, de aztán voltak komoly be-
szélgetéseink is, és utána belátták, és 
elfogadták.” Simon Bálint szerint csa-
patépítő szerepe is volt a bezártság-
nak. Az a négy fiatal, aki épp bent la-
kott, szoros köteléket alakított ki egy-
mással – köszönhetően annak is, hogy 
szinte egyidősek, mind 14 és 16 év kö-
zöttiek. Részt vállaltak a fertőtlenítés-
ben is, az intézmény bizonyos részeit 
ők takarították a napi rutin részeként 
a felnőttek felügyelete mellett, így ők 
is fontosnak érezhették magukat.

A digitális oktatásra történő átállás 
nem ment könnyen, de a kollégák oda-
adásának köszönhetően sikerült meg-
oldani. Délelőttönként ugyanúgy folyt a 
tanulás a nevelőkkel, mintha iskolában 
lettek volna. Mindenki remekül zárta a 
tanévet, volt olyan tanuló is, aki az év 

elején még bukásra állt több tantárgy-
ból, de végül javított. 

Most, a nyári időszakban igyekez-
nek minél több kültéri közösségi prog-
ramot szervezni, strandra, kalandpark-
ba, állatkertbe járnak csapatépítés gya-
nánt. A cél, hogy együtt mozogjon a 
társaság, a nevelőkkel, gyerekfelü-
gyelőkkel közösen. Nyertek nemrégi-
ben egy pályázatot az Esély Budapest 
Alapítványnál, ennek köszönhető-
en öt napot tölthetnek a gyerekek a 
balatonszemesi gyerektáborban. Ter-
mészetesen oda is maszkkal és fertőt-
lenítővel érkeznek.
 

FELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ!
A szakemberek szerint elkerülhe-
tetlen a koronavírus-járvány máso-
dik hulláma. Fel lehet-e erre készül-
ni, és ha igen, hogyan? Két hete Mó-
zer Péter, az intézmény igazgatója 
éppen ezzel kapcsolatban kért egy 
összefoglalót, hogy kiderüljön, me-
lyik tagegységnek milyen felszerelés-
re van szüksége. Simon Bálint szerint 
egy új járványhelyzetben az első hó-
napot minden gond nélkül megolda-
nák, de utána tárgyieszköz-utánpót-
lásra, maszkokra és gumikesztyűkre 
lenne szükség. Az „új hullám” abból 
a szempontból sem érné készületle-
nül az Aranyhídat, hogy az elmúlt fél 
év tapasztalataiból nagyon sokat ta-
nultak, az Őszi Fény Integrált Gondo-
zási Központtal közösen pedig kidol-
goztak egy ISO-szabványnak megfe-
lelő infekciókontrollt is.
 (BS)

„Voltak komoly beszélgetéseink”
Mint minden bentlakásos szociális intézményt, az Aranyhíd 
Gyermekek Átmeneti Otthonát is kihívás elé állította a koro-
navírusjárvány. Az intézmény vezetőjét, Simon Bálintot kér-
deztük a tapasztalatairól, és arról, hogyan készülnek az eset-
leges második hullámra.

Tervezzünk együtt!

Közösségi tervezéssel szépül meg „Újpest Kapuja”

Közösségi tervezés

Bontandó épület

Út az otthonba. A tapasztalatok szerint az elsődleges ok, amiért bekerülnek 
a gyerekek az Aranyhídba, a lakhatási válság, amely Simon Bálint szerint az 
elmúlt néhány év lakáspiaci áremelkedésére vezethető vissza, és főleg az 
egyedülálló szülőket sújtja. Gyakran előfordul, hogy a munkáját elveszítő 
szülő nem tudja fizetni az albérletet, lakhatását, ilyenkor nagy segítséget je-
lent, ha legalább a gyerekeket biztonságban tudhatja. Ritkábban, de a kisebb 
magatartásproblémák és a családon belüli konfliktusok miatt is szükség 
lehet az intézmény szolgáltatásaira. A megkeresés érkezhet a gyámható-
ságtól, rendőrségtől, gyermekjóléti központoktól, illetve maguk a szülők és a 
gyerekek is jelentkezhetnek. A szerződést a szolgáltatást igénybe vevő féllel, 
aki általában a szülő, három hónapos időintervallumra kötik meg, amelyet 
szükség esetén 1 + fél évvel meg lehet hosszabbítani.
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M egváltozott az UVSE vízilab-
dacsapatának címere, abba 
bekerült a június 18-án el-

hunyt Benedek Tibor monogramja, va-
lamint a 8-as sapkaszámát szimbolizá-
ló jel. A klub korábban kezdeményezte, 
hogy használhassa az UTE által levéde-
tett „Újpesti Vízilabda” megnevezést, és 
Újpest Vízilabda Sportegyesület néven 
szerepelhessen, ám erre az engedélyt 
(egyelőre) nem kapta meg, így a csapat 
továbbra is UVSE Vízilabda Sportegye-
sület néven szerepel a magyar, illetve 
nemzetközi kupákban, valamint a baj-
nokságban. 

 

Súlyos örökség
 

Az UVSE férfi csapata új edző irányí-
tásával vág neki a kupasorozatnak és 
a bajnokságnak. Vincze Balázs majd-
nem 20 évig taposta a vizet újpesti szí-
nekben, ezalatt ötször lett magyar baj-
nok, és számtalan nemzetközi kupát is 
nyert. Egykori játékostársától, a júni-
us közepén elhunyt, szintén lila színek-
ben indult Benedek Tibortól vette át 
a stafétabotot májusban. Vincze az Új-
pest Médiának azt mondta, hazajön Új-
pestre, többek között ezért is vállalta el 
a munkát, amikor Benedek tavasszal 
felkérte. A feladat nem könnyű, hiszen 

az utánpótlásnevelésben is kiemelke-
dő Benedek szinte csodákat vitt vég-
be az UVSE ifikkel teli csikócsapatával, 
de ezt az örökséget, ráadásul lila szí-
nekben, vétek lett volna nem tovább-
vinni – tette hozzá. Úgy érzi, a legna-
gyobb csatákat valószínűleg saját ma-
gával kell majd megvívnia. Tisztában 
van azzal, hogy nem lehet az UVSE új 
Benedek Tiborja, mert erre sem ő, sem 
más nem képes, sem itt, a klubban, sem 
a magyar vízilabdában, de még akár 
a magyar sportéletben sem. Úgy lát-
ja ugyanakkor, hogy képes elvégezni a 
feladatot, és ezért is vállalta a munkát. 

 

Kiegyenlített mezőny
 

Az új idénynek az UVSE úgy vághat neki, 
hogy a távozásra esélyes tíz pólós közül 
négyet végül sikerült Vinczének mara-
dásra bírnia, és a csapatba három új em-
ber is érkezett. A vezetőedző szerint az 
esélyek kiegyenlítettek, és nehéz meg-
mondani, hol végezhet a bajnokságban 
az együttes. Sok külföldi nem tért vissza 
ugyanis Magyarországra, és több csapat 
modellje is hasonlít az UVSE-ére, amely 
külföldiek nélkül, saját utánpótlásból 
érkező, utánpótlásból épphogy kiöre-
gedett és néhány rutinosabb játékossal 
indul az idénynek. Az első komolyabb 

megmérettetés azonban a július utol-
só hétvégéjén kezdődött Magyar Kupa-
sorozat tizenegy mérkőzése, amely már 
megrajzolhatja a valódi erőviszonyokat 
– mondja a vezetőedző. 

   

Hazahozni a kupát
Az UVSE női pólósainak egyértelműbb a 
céljuk: a csapat a Magyar Kupáért száll 
vízre. Igaz, a lányok a járvány miatt 

négy és fél hónapja nem meccseltek, 
ami persze megviselte őket, ám a ve-
zetőedzőnek, aki annak idején maga is 
lila színekben spriccelte a vizet, szokat-
lan módon esze ágában sincs panasz-
kodni, azt mondja, ezek a problémá-
ik eltörpülnek azokhoz a nehézségek-
hez képest, amelyeket a járvány idején 
másoknak át kellett élniük. A kényszerű 
leállás idején is folyamatos volt a kom-
munikáció a csapattal, megkaptak min-
den segítséget a szakmai vezetéstől, és 

nem utolsó sorban az ország egyik leg-
jobb szurkolótáborát tudhatják maguk 
mögött – tette hozzá Benczur Márton.

Stabil alap
A munkának az új szezonban egy na-
gyon erős és stabil csapatként vág neki 
az utánpótlásképzésben is kiemelkedő 
UVSE, amely így elsősorban saját neve-
lésű játékosaira építhet, és csak hárman 

számítanak „külsősnek”. Mindez egy 
tudatos munka eredménye, amelynek 
nyomán idén is a létező legjobb hely-
ről, a saját utánpótlásból igazolhattak – 
hangsúlyozta Benczur. Ezek után az sem 
csoda, hogy az ország egyik legjobb és 
legerősebb csapata nem is szívesen adná 
alább a Magyar Kupánál. A nőknél július 
végén indult és szeptember elején érhet 
véget a Magyar Kupa, a bajnokság pedig 
szeptember végén startol, és május kö-
zepén avathatunk bajnokot. (CSG) 

Benedekkel a címerében száll vízbe az UVSE

A klub köszönetet mond a szurkolók-
nak, hogy „veletek együtt sikerült, a Ti 
segítségetekkel a csapat a tavaszi sze-
zonban magára talált, a Ti támogatáso-
tokkal a tabella kieső helyéről a hatodik 
helyen zártuk az idényt”. Hozzáteszik: az 
UTE vezetősége nem reagált a kezdemé-
nyezéseikre, továbbra is elzárkózik, ám 
az Újpest FC „ismét hozott egy döntést, 

tisztelegve az Újpest 135 éves tradíciói 
és a méltán híres szurkolótábora előtt”.

Ennek értelmében a tradicionális cí-
mer összeolvad az elmúlt 3 évben hasz-
nált logóval. A lilák a 2020/21-es sze-
zonban már ezzel lépnek pályára. A be-
jegyzésben úgy fogalmaznak, ez a lépés 
„A NAGY LÉPÉS előtti utolsó mozzanat”, 
amely azt jelképezi, hogy „mi továbbra is 
nyitottak vagyunk a megoldásokra”.  Ah-
hoz, hogy ez megvalósuljon, szükség van 
az anyaegyesület kooperatív és előremu-
tató együttműködésére – teszik hozzá.

Az Újpest FC augusztus 13-án este 
szurkolói ankétot tartott, amelynek 
egyik fő témája természetesen a címer-
kérdés volt. A beszélgetésen a kérdések-
re Roderick Duchâtelet, az Újpest 1885 
Futball Kft. tulajdonosa, Predrag Rogan 

vezetőedző, Simon Krisztián csapatka-
pitány és Banai Dávid kapus válaszoltak. 
A rendezvényre meghívták az UTE elnö-
két, Őze Istvánt is, aki azonban vissza-
utasította a lehetőséget. 

Az UTE vezetése emlékeztet: az anya-
egyesület 2017-ben is kisebbségi tulaj-
donosa volt az Újpest FC-t működtető 
cégnek, véleményüket mégsem kér-
ték ki a hagyományos címer lecserélé-

se előtt. Később hiába született jogerős 
bírósági végzés, amely megállapította, 
hogy az ügyben törvénytelenül jártak 
el, a régi címert azóta sem kapta vissza 
a csapat – mutat rá Őze István. 

Az UTE elnöke leszögezi: „a címerkér-
désben nem léteznek félmegoldások, és 
nincs alku. Nem tárgyalunk az Újpest FC 
képviselőivel, amíg a csapat vissza nem 
kapja tradicionális címerét.”   (BG)

Újpest FC: összeolvad az eredeti címer és az új logó

Kedvezményes bérlet ÚjpestKártyával! Az Újpest FC szurkolói augusztus 
negyedikétől vásárolhatják meg új bérleteiket a Szusza Ferenc Stadionba. 
A bérletvásárlás kizárólag a klub Shopjában lehetséges. Az árakat a klub 
honlapján tették közé egy táblázatban. Az elmúlt szezon a koronavírus mi-
att rendhagyóan alakult, erre való tekintettel, akik bemutatják és leadják a 
tavalyi bérletüket, az idei éves bérletből 10% kedvezményben részesülnek. 

Továbbá újdonság, hogy ÚjpestKártyával ugyancsak 10%-os engedmény-
nyel lehet éves bérletet vásárolni. (A két kedvezmény összevonásakor maxi-
mum 15% a jóváírás.) A bérletek értékesítése a kiemelt biztonsági kockázatú 
mérkőzés(ek) miatt névre szólóan történik, így az adatok megadása, illetve 
a kezelésükről való nyilatkozás kötelező.

A tradicionális címer összeolvad a 3 éve bevezetett új logóval, s 
a jövőben az újpesti focisták mezére ez kerül fel – írja Facebook
bejegyzésében az Újpest FC. 
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A férfi pólósokat új edző, Vincze Balázs irányítja, aki Benedek 
Tibor csikócsapatát viszi tovább, és azt mondja, az esélyek ki-
egyenlítettek. Az utánpótlásból izmosodó lányok célja a Magyar 
Kupa, ahol lapzártánkkor mindkét együttes vezette a csoportját. 
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T eniszezett, de nem tar-
tották elég tehetséges-
nek, atletizált, de ke-

vés volt a nagy eredmények-
hez. Viszont, mert sport nélkül 
nem tudta elképzelni az életét, 
egy barátja unszolására, leme-
részkedett a BSE vízitelepére. 
Ott ragadt, pedig már túlko-
rosnak mondták, volt vagy ti-
zenöt éves a filigrán kislány.

– Már akkor is öregnek szá-
mított egy gyerek, ha 15 éve-
sen komolyan sportolni akart 

– emlékezett a kezdetekre 
Géczi Erika. – Mindig szeret-
tem a kihívásokat, mert meg 
akartam mutatni, hogy jó va-
gyok a legjobbak között is. So-
kat dolgoztam a sikerekért, kö-
szönet a bennem bízó edzők-
nek is.

Erika akarta a győzelme-
ket, ezért kemény edzésekkel 
próbált a legjobbak közé ke-
rülni, bár tudta, hogy a női ka-
jakválogatottba iszonyúan ne-
héz lesz beverekednie magát.

– Kőbán Rita, Mészáros 
Erika fémjelezte a gárdát, és 
amikor tűzközelbe kerültem, 
találkoztam a lányokkal, bi-
zony megdöbbentem, milyen 
izompacsirtákkal kell felven-

nem a versenyt. Ráadásul zse-
niálisan eveztek, és erősek is 
voltak. Mivel nem akartam a 
leggyengébb láncszem lenni 
a négyesben, mindig rátet-
tem egy lapáttal az edzések 
után. Megérte, hiszen világ-
bajnok és olimpiai ezüstér-
mes lettem.

Az élsport teljes egész em-
bert kívánt, így a zene csak 
hobbi volt egészen addig, amíg 
be nem fejezte a közel tizen-
öt évig tartó a versenyzést. 
A hobbizenélésből valóság lett 
a visszavonulást követően.

– Nyolcvanhatban bekerül-
tem az éppen ujjá alakuló Boj-
torján együttesbe, velük indult 
el a hivatásos zenei életem. 

Következett a csajos Rockfort 
együttes, majd a Kormorán, 
ahol úgy gondoltam, innen 
megyek nyugdíjba. Nem így 
lett, de nem bánom, mert az 
Örökség zenekarral továbbra 
is a placcon maradtam.

És, ahogy Erika elmondta, 
hab a tortán, elkészült a szó-
lólemeze, pedig elhatározta, 
hogy a hatodik iksz után már 
nem szeretne zenélni. 

– Nagyon szeretek alkotni, 
zenét, szöveget írni, s végigkí-
sérni azt a folyamatot, amikor 
egy dal, egy zenei album meg-
születik. A legnagyobb öröm 
és boldogság, amikor a dalok-
kal másoknak örömöt tudok 
okozni. (GG)

Kajakkirálynőnk, Ko-
zák Danuta nem in-
dul a szegedi orszá-

gos bajnokságon, de nem 
kétséges: a 2021-es olimpián 
ismét csúcsformában szere-
pel majd.

A legutóbbi szolnoki edzés-
verseny után Szegeden, az au-
gusztus 24. és 26. közötti so-
ros magyar bajnokságon sem 
ül kajakba ötszörös olimpiai 
bajnoknőnk, a 33 éves Kozák 
Danuta.

– Közösen rögzítettem vele 
és az edzőjével, hogy mikor és 
milyen módon kezdi a felké-
szülést, most azonban még pi-
hen – újságolja a Borsnak Hütt-
ner Csaba szövetségi kapitány. 
– A 2019-es vb-n egyes hajóban 

sérülése miatt nem úgy szere-
pelt, miként azt várta magá-
tól, ráadásul az előírtnál köny-
nyebb hajójuk miatt kizárták 
őket a kettesek 500 m-es via-
dalából. Ezeken túltette magát! 
Ősszel olyan felkészülésbe vág 
bele, aminek Tokióban klasszi-
sához méltó végeredménye lesz. 
Számtalanszor bizonyított, ő az a 
versenyző, aki mindenre képes.  
Vajon egyesben, párosban 
és négyesben is sziporkázik, 
amint tette azt a 2016-os riói 
játékokon? – kérdezzük a szak-
embertől.

–Arról korai beszélni, hogy 
melyik hajóegységben és kivel 
rajtol az olimpián, de biztos: rá 
minden körülmények között 
számíthatok. Kérdem én: mi-
ért kizárt az újabb triplázása? 

Az előírt válogatókon per-
sze indulnia kell, de Hüttner 
úgy véli, Danuta ezeket a köte-
lező lépcsőfokokat sikerrel ve-
szi. Amúgy női kajakosaink va-
lamennyi ötkarikás kvótát be-
söpörték, ezért a szakember 
nyugodtan alhat, elvégre Ko-
zák az öt olimpiai babérja mel-
lé 14 vb- és 16 Eb-aranyérmet 
is szerzett már.  (GG)

Nem kapkod az NB I 
egyik legeredménye-
sebb góllövője, pedig 

futballistatársai már megkezd-
ték a felkészülést a következő 
labdarúgószezonra. Novothny 
vidékre költözött, a Balaton 
partján, Almádiban vár a szá-
mára elfogadható ajánlatra.

– Nem tagadom, már eddig 
is volt néhány megkeresésem, 
de úgy gondoltam, van még 
időm, hogy valamelyik kont-

raktust aláfirkancsam – mond-
ta a csatár. – Egyes országok-
ban még be sem fejeződött a 
pontvadászat, az ügynökök, a 
játékosmegfigyelők csak ez-
után kezdenek kutakodni. Nem 
tagadom, legszívesebben kül-
földön folytatnám, akár a kö-
zelben, de nem ódzkodom at-
tól sem, hogy az „Óperenciás 
tengeren” túlra igazoljak.

Soma az utóbbi hetekben a 
veszprémi focipályán tűnt fel, 

egyesek már arról suttogtak, 
hogy a kiscsapathoz került.

– Szó sincs arról, hogy visz-
szatérjek Veszprémbe. Gye-
rekként kezdtem náluk, hét-
éves koromtól tíz éven át ott 
játszottam. Most, mivel a vá-
ros közel van Almádihoz, régi 
barátom felajánlotta, hogy tré-
ningezzek együtt csapatával, 
az U19-es gárdával. Nekem na-
gyon jól jött a lehetőség, hi-
szen egyedül futni, kondizni 
nem a legüdvözítőbb, ráadá-
sul a labdával is találkozhatok 
játék közben.

Novothny Soma és szerel-
me, aki még Koreába is követte 
a labdarúgót, közösen tervezi 
a jövőt. Soma elárulta, készül-
nek már életük nagy napjára, 
az esküvőjükre.

– Nyárra tervezzük a lagzit, 
éppen ezért drukkolok, hogy 
olyan bajnokságba igazolhas-
sak, ahol kapnak a futballis-
ták egy rövid szabadságot. Ha 
ez így lesz, semmi sem akadá-
lyozhatja meg, hogy Rella a fe-
leségem legyen.

Soma a tréningek mellett 
egyre több időt tölt a számí-
tógép előtt, kíváncsian figye-
li Instagram-oldalát.

– Egyre többen követnek 
engem is, persze tudom, hogy 
inkább gyönyörű kedvesemre 
kíváncsiak a rajongók – mond-
ta nevetve. – De, mivel Rella 
rengeteg közös fotónkat tölt 
fel az oldalra, így nekem is jut 
követő bőven.  (GG)

Gitárra cserélte a kajaklapátot a világbajnok

Géczi Erika: Megijedtem az izompacsirta csajoktól
Megviselte, hogy nem indulhatott a Los Angeles-i 
olimpián, pedig akár aranyérmet is nyerhetett vol-
na a magyar hajóban. Géczi Erika Szöulig kitartott, 
bár már tudta, más vizeken evez tovább az ötka-
rikás játékok után.

Ősszel kezdi el hosszú alapozását

Kozák Tokióban  
újra triplázhat
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párjának köszönhetően egyre több  
rajongója van a focistának 

Jövő nyáron bekötik 
Novothny Soma fejét
Novothny Soma egyelőre nem kötött szerződést 
egyetlen magyar csapattal sem, a volt újpesti gól-
vágó ugyanis külföldre kacsingat.
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Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirde téseket az Újpest Média szer-
kesztőségében vesszük fel, a  1045 Budapest, Erzsébet utca 8. szám alatt. 
Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán és csütörtökön 9–15 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 infor máció: www.ujpestmedia.hu

SZOLGÁLTATÁS

Kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa 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

Villanyszerelés, felújítás, lakásokban és iro-
dákban, korrekt áron, rövid határidővel, tisz-
tán, pontosan. Várom hívását. 06 70 420 9892

RÉGISÉG

Almási Katalin készpénzért vásárol bútorokat, 
dísztárgyakat, porcelánokat, órákat, könyve-
ket, festményeket, csillárt, szőrmebundát, író-
gépet, varrógépet, csipkéket, kitüntetést, régi 
pénzt, ezüstöket, borostyánt, bizsukat, levele-
zőlapot, mindenféle régiséget, hagyatékot, díj-
talan kiszállással. Tel.: 06 20 597 82 80
 
Készpénzes felvásárlás! Arany 10.000-től 25.000 
Ft-ig /g. Ezüst 350 Ft-tól. Bizsukat, ékszere-
ket, bútorokat, festményeket, Herendi-Zsol-
nay, Gorka-, Kovács Margit-kerámiákat! Kar-
órákat, régi pénzeket, érméket, képeslapokat, 
fényképezőgépeket, katonai eszközöket, teljes 
hagyatékot. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. 
Szent István Krt 25. Tel.: 06 70 608 6082, e-mail: 
szentistvankrt25@gmail.com.

RÉGISÉG

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

INGATLAN

Újpest központjában, Berda lakótelepen, X. eme-
leti 75 négyzetméteres, 3 szobás, erkélyes + rá-
csos ebédlős, világoskonyhás, külön bejáratú, 
délkeleti, kellemes kilátású; redőnyös, befelé nyí-
ló ablakokkal. Tehermentes, 1/1 tulajdonú. Búto-
rozva megbeszéléssel ELADÓ. Ár: 32,1 millió Ft. 
Tel.: 06 3 698 519, 06 70 578 2820 

ÜDÜLÉS

Bükfürdő Apartman Hotelben 2020.09.30.–10.13-
ig üdülési jog átadó. Egyszobás lakrész, felsze-
relt konyha, három felnőtt, vagy 2 felnőtt és 2 
gyerek részére. Ár: 40.000 Ft. Tel.: 06 20 597 4100

ÁLLÁS

Irodai munkára keresek 4-6 órás munkaidőben, 
lehetőleg nyugdíjas munkaerőt. Alapfokú számí-
tógépes ismeretek (levelezés, szövegszerkesz-
tés) szükségesek. Fényképes önéletrajzát vá-
rom a következő email-címre: info@kapacitiv.hu

XIII. kerületi (a Duna Pláza közelében) köny-
velő iroda gyakorlattal rendelkező számvite-
li ügyintézőt keres teljes munkaidős adatrög-
zítő állásra. Számítógépes gyakorlat szüksé-
ges, a könyvelői szoftver ismerete nem elvárás. 
Önéletrajzában jelölje meg a nettó fizetési igé-
nyét. Jelentkezését a kkvkonyveles@gmail.com 
címre várjuk.
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Uniós és állami 
forrásból 

HITELLEHETŐSÉG 
MIKROVÁLLAL -
KOZÁSOKNAK

Beruházásra és forgóesz-
köz-finanszírozásra, kezdő

egyéni vagy társas vállalko-
zásoknak is. A hitel fix ka-

matozású, az ügyleti kamat
jelenleg 3,9 %

Gyors ügyintézés, maxi-
mum 3 héten belül döntés!

Regionális Vállalkozás -
fejlesztési Alapítvány

06-20/290-3970
www.nmrva.hu

- Maximális összeg: 
akár 2 x 10 millió Ft

- Maximális futamidő: 
10 év/3 év

- Türelmi idő: max. 12 hónap
- 0%-os önerővel, elő -

finanszírozás mellett
- Kezdő vállalkozásoknak is
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Tájszövet

Szemlélődés és mögöttes tartalom – 
ez a két alappillére Nagy Otília mun-
káinak. A művésznek ez az első önál-
ló kiállítása, az elmúlt 15 év művei-
ből választotta ki a legjobbakat. Szinte 
mindegyik tájkép, és ez nem véletlen. 
Azt mondja, a természeti környezet 
megnyugtatja, lecsendesíti, és egy 
olyan idilli környezetet teremt a szá-
mára, amelyben neki tud kezdeni a 
munkának. A Pécsen végzett, Indiát is 
megjárt alkotó életében a spiritualitás 
nagy szerepet játszik, ezért a képek 
mellett a szöveg is kiemelten fontos.

 (SZJ)

Nagy Otília festőművész munkáiból nyílt kiállítás az Újpesti Pol-
gár Centrumban. A fiatal művész természet ihlette képeit au-
gusztus 22ig tekinthetik meg a látogatók.



Ha a járványhelyzet megengedi, idén 
is megrendezi a IV. kerületi rendőrka-
pitányság azt a futballtornát, amely-
lyel a 2018 februárjában szolgálattel-
jesítés közben elhunyt Mátyás Balázs 
posztumusz rendőrtörzsőrmester em-
léke előtt tiszteleg. A szeptember ele-
jére tervezett meghívásos viadalra el-
sősorban a rendvédelmi szervezetek 
csapatait várják. A bevételek annak az 
alapítványnak („Szolgálatteljesítés köz-

ben”) a számláját gazdagítják, amelyet 
Balázs szülei hoztak létre fiuk emléké-
re, hogy segítsék azokat, illetve azok 
közvetlen hozzátartozóit, akiket szol-
gálatteljesítés közben ért baj. 

 A Mátyás Balázs labdarúgó-emlék-
tornát 2019 májusában rendezték meg 
először, és az a visszajelzések alapján 
olyan jól sikerült, hogy a kapitányság 
szeretne abból hagyományt teremte-
ni – mondta el az Újpest Médiának a 
BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányságá-
nak vezetője. A tornát idén is tavasszal 
rendezték volna, ám a járvány közbe-
szólt, ezért most szeptember 5. az új 
időpont, ám, ha a helyzet rosszabb 
lesz, újabb halasztás jön – tette hoz-
zá Buchwald Milán. A viadalon várha-
tóan 20-22, elsősorban rendvédelem-
ben dolgozó csapat méri majd össze a 
tudását, a nyitómérkőzést várhatóan a 
BRFK és az Országgyűlés futballcsapa-
ta játssza majd. 

(CSM-CSG)

Töltött kovászos uborka: Az 
uborkákat középen kivájjuk. A köze-
péből kivett részt belekeverjük körö-
zöttbe, amibe vágott újhagymát és ret-
ket teszünk. Vágott kaporral ízesítjük, 
majd ezzel megtöltjük az uborkákat.  

Töltött paradicsom: A paradi-
csom kerek tetejét levágjuk, félretesz-
szük. A közepét kiszedjük kiskanállal. 
Majonézes burgonyát készítünk apró-
ra vágott burgonyával.  Belekeverjük a 
paradicsom kivájt közepét, szárzeller-
rel és petrezselyemmel ízesítjük. Meg-
töltjük a paradicsomokat kissé púpoz-
va, majd rátesszük a levágott paradi-
csomtetőt. 

Töltött kaliforniai paprika: A pap-
rikát a szára alatt 1 cm-re levágjuk. 
A benne lévő ereket kiszedjük. Tészta-
salátával töltjük, és a paprika levágott 
kalapjával lefedjük.

Tésztasaláta: Apró kagylótésztát 
puhára főzünk, leszűrjük. Majonézes 
mártásba tesszük, amibe cukkinit re-
szelünk, majd virslit karikázunk bele.

Töltött kígyóuborka: Az uborkát 
6 cm-es darabokra, majd hosszában 
félbe vágjuk. Kivájjuk a közepét. Főtt 
tojásokat villával összetörünk, mus-
tárral, zúzott fokhagymával, az ubor-
ka kivájt részével elkeverjük. Bele-
reszelünk sárgarépát, sóval, borssal, 
szerecsendióval, és aprított sárgarépa 
zöldjével ízesítjük. Ezzel töltjük meg 
az uborkadarabokat.

Magvas kosárkafalatok: Mire-
lit leveles tésztát vékonyra nyújtunk 
és muffinformába korongokat szag-
gatunk. Kikenjük a formákat, beletesz-
szük a tésztát, megszurkáljuk az al-
ját, és kisütjük. Sajtkrémet kikeverünk 
lenmagpehely, vágott tökmag, napra-
forgó és szezámmag hozzávalókkal. 
Pirospaprika-kockákat teszünk bele. 
Ezzel töltjük meg a kosárkákat, és re-
szelt sajtot szórunk rá.

LETTNER ANNAMÁRIA

Vendégváró falatkák 
kerti partira Gasztró
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A meleg nyári napokon az üdí-
tő, hűvösebb hőmérsékletű 
ételek a legalkalmasabbak a 
vendégek számára.

Balázsért fociznak
Szeptember elején tarthatják meg a II. Mátyás Balázs labdarú-
góemléktornát. A rendezvénnyel az újpesti rendőrök a 2018 
februárjában, szolgálatteljesítés közben elhunyt kollégájuk 
emléke előtt tisztelegnek. 
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Az első emléktornát tavaly rendezték
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A Halasnál az 1. emeleten a 126. üzletben
hekk 1600 Ft/kg | pontyszelet 2400 Ft/kg | afrikai harcsa 3700 Ft/kg.

A Fincsinél az 1. emeleten a 122. üzletben
Nádor Vadász kolbász 1999 Ft/kg | háromféle tepertő (sima, fokhagymás, paprikás) 349 Ft/10 dkg |  

magyar natúr joghurt 79 Ft/140 g | Ammerlander trappista sajt 2070 Ft/kg.

A Kedves Hentesnél az 1. emeleten a 121. üzletben
bőrös malachús 990 Ft/kg | háztáji szalámi 2390 Ft/kg | háztáji paraszt kolbász 1650/kg |  

sertéscomb 1590 Ft/kg | sertéslapocka 1550 Ft/kg | sertéskaraj 1750 Ft/kg.
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Nézelődjön, válogasson, vásároljon az 
Újpesti Piac mellett, a Körcsarnokban!

Mindenkit vár a BUTIKSOR! 

JÓ ÁRAK, JÓ HELYEN!

2020. augusztus 13–26.

UJPEST.HU/PIAC 

PINTÉR TIHAMÉR
A75–79. asztal

 sárgadinnye

498 Ft/kg

  házi savanyú káposzta

 450 Ft/kg

HÚSAKCIÓK

ZÖLDSÉG- ÉS EGYÉB AKCIÓK

Várunk minden 
kedves vásárlót!

ERZSIKE SAVANYÚSÁG
34. üzlet

KEDVES HENTES
121. üzlet

    bőrös malachús

990 Ft/kg

HALAS
126. üzlet

  hekk

1600 Ft/kg

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

Pintér Tihamérnál a földszinten az A75–79. asztalnál
Hevesi dinnye 270 Ft/kg | sárgadinnye 498 Ft/kg.

Az Erzsike Savanyúságnál a földszinten a 34. üzletben
házi savanyú káposzta 450 Ft/kg | tojás 40 Ft/db |
házi szörpök (többféle ízben, gyógynövényekkel, tartósítószer-mentes) 800 Ft/0,5 l.
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