
Akikre igazán büszkék vagyunk
Hit, kitartás, szorgalom. Keleti Ágnest és Iványi 
Jánost díszpolgári címmel tüntette ki Újpest vá-
rosvezetése. 4. oldal

HElyi Érték Borvíkend SPORT

Újpesten a borvilág
Szeptember 25-től immáron  harmadik alkalom-
mal rendezik meg az újpesti BorVíkendet a Város-
háza melletti Szent István téren. 5. oldal

Pingpong és hegedű
Bátorfi István adott ütőt a lánya kezébe; Csilla vi-
lágklasszis lett. A gyermekorvos eközben zene-
szóval is gyógyított. 16. oldal
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A z őszi úszásoktatásokat át kell ütemezni, a 
nem tanórai sportfoglalkozásokat, ének-
kari próbákat fel kell függeszteni, a szalag-

avatókat, bálokat, kulturális programokat pedig 
lehetőleg vagy el kell halasztani, vagy szabadtér-
re kell leszervezni. Egyebek mellett ez áll abban a 
szigorításban, amelyet az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma adott ki szeptember 7-én. Az új ren-
delkezés értelmében a szülők és a kísérők csak 

az intézményvezető előzetes engedélyével, vagy 
kifejezetten szülői programok, például szülői ér-
tekezlet alkalmával léphetnek be az iskolákba.

A betegségből felgyógyult diákok és tanárok csak 
orvosi igazolással, járványügyi megfigyelést feloldó 
határozattal vagy kórházi zárójelentéssel térhetnek 
vissza az intézményekbe. Koronavírus-érintettség 
esetén az oktatási, köznevelési intézményekben csak 
az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

Újpest már a mostani kormányzati döntés előtt 
egy héttel intézkedett, hogy a kerületben működő 
bölcsődékkel, óvodákkal és iskolákkal minél ha-
tékonyabban, és ami legalább ilyen fontos, közö-
sen vehessék fel a küzdelmet a járvány ellen. Je-
len helyzetben fokozott együttműködésre volna 
szükség az állami és a települési szervek között 
is. A városvezetésnek azonban azt kellett tapasz-
talnia, hogy kifejezett kérés ide vagy oda, sem az 
önkormányzat, sem a szülők nem kapnak meg-
felelő tájékoztatást az oktatási intézmények álla-
mi fenntartójától. Pedig a fertőzés már újpesti is-
kolában is megjelent. A főváros is szigorít: nyolc-
ezer forintra büntetik azt, aki a tömegközlekedési 
járatokon maszk nélkül utazik.

Összefoglaló a 3. oldalon

Nem lesz Könnyű
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N agyon akartuk hinni, hogy megússzuk. Hogy a nyár 
majd örökké tart, ahogyan húsz évvel ezelőtt, megbol-
dogult kamaszkoromban Ágnes Vanilla énekelte. Hogy 

csak egy rémálom volt a tavasz, amelyből izzadtan, de boldog 
mosollyal ébredünk. Csak hát létezik az a rémálom, amely-
ben kiderül, hogy az ébredést is csak álmodtuk. A legrosszabb, 
hogy most már ugyan sokkal többet tudunk arról, mitől is kell 
félnünk, de hogy hogyan, arról sejtéseink is alig vannak. Az el-
múlt hónapokban minél több információ zúdult ránk a vírus-
ról, annál jobban elbizonytalanodtunk. A hirtelen elképesztő 
mértéket öltő érdeklődés hatására kattintásdelíriumba zuha-
nó médiumok szinte válogatás nélkül osztottak meg minden 
járványügyi hírt – hogy aztán egy héttel később leközöljék a 
szöges ellentétét is. Ami pedig már a sajtó számára is vállal-
hatatlan ködszurkálásnak minősült, azt ipari mennyiségben 
öntötték az emberekre az „eltitkolt igazságot”, „szenzációs 
vallomást” vagy épp a Nagy Világösszeesküvést „leleplező” 
kamuportálok. Patikusból lett járványügyi guru bizonygat-
ta milliós nézettségű internetes videókban, hogy csupán egy 
hétköznapi influenzával, vagy még annál is enyhébb beteg-
séggel állunk szemben, a másik oldalról meg egy informati-
kus számolta ki és jelentette be a tévedhetetlenek magabiz-
tosságával, hogy július közepére egészen biztosan 814 ezer 
fertőzött lesz Magyarországon. Hónapokon át csak kapkod-
tuk a fejünket, s a nagy hangon előadott bombasztikus ki-
nyilatkoztatások között egyre inkább elsikkadtak a valóban 
hozzáértők józan, felelősségteljes, de nem pánikkeltő szavai. 

A tisztánlátást azok az állami intézkedések sem szol-
gálják, amelyek sokkal inkább tűnnek ötletszerű, elkésett 
utánlövésnek, mint átgondolt stratégiának. Ötszáz főnél na-
gyobb koncerteken nem vehetünk részt, de ha kedvünk tartja, 
több ezer emberrel szurkolhatunk a lelátóról. A napi új fertő-
zésszám az áprilisi csúcsérték több mint kétszerese, de híre-
hamva sincs a tavasszal a csapból is folyó elővigyázatossági 
kampánynak. Sem az Operatív Törzs, sem Győrfi Pál nem köl-
tözött vissza a képernyőnkre. A hatóságok a fiatalok felelős-
ségére hívják fel a figyelmet, arra hivatkozva, hogy a kóroko-
zó most leginkább közöttük terjed. Ez igaz is. Csak közben az 
idősek – akikre igazán veszélyes lehet a betegség – alig kap-
nak útmutatást ahhoz, hogy miként kerüljék el a fertőzést. 
A szakemberek nem győzik hangsúlyozni a maszkviselés fon-
tosságát, közben politikusaink nagy része a mai napig fedet-
len arccal mosolyog ránk a címlapokról.

Egy újabb teljes bezárkózás iszonyú csapást mérne az or-
szágra, a gazdasági összeomlás akár még emberéletekben 
mérve is nagyobb árat követelhet. Kijárási korlátozásokra te-
hát csak a legvégső esetben számíthatunk. Addig javarészt 
szabadok maradunk. Hogy így legyen, az első hullámnál is na-
gyobb jelentősége van az egyéni felelősségvállalásnak. Szakí-
tunk-e időt arra, hogy bevásároljunk, patikába, postára men-
jünk szüleink, nagyszüleink vagy akár az idős szomszéd he-
lyett? Felvesszük-e a maszkot a buszon akkor is, ha fülledt 
a levegő vagy bepárásodik tőle a szemüvegünk? Kezet mo-
sunk-e minden egyes alkalommal, ahányszor megérkezünk 
valahova az utcáról? Lemondunk-e a régen várt összejövete-
lekről, ha köhögünk, de egyébként nincs semmi komoly ba-
junk, és esküdnénk rá, hogy csak megfáztunk? Mind rajtunk 
múlik, törvény vagy szabály aligha fog kötelezni minket bár-
mire is. Most nem a hatalom, a kormány vagy a hivatal dönt 
helyettünk. Mi döntünk, szabadon. Döntsünk felelősen is!

BALOGH GÁBOR 

Okosabban 
kéne félni
PUBLICISZTIKA

Tisztelt Olvasó! 
Kedves újpesti polgártársaim!

A z Újpest Megbecsülés Plusz program bevezetésével kerületünk 
nyugdíjasai visszakaphatták a szabad döntés jogát, és mostantól 
személy szerint ők maguk dönthetnek, hogy – a saját szükségle-

teik alapján – mire használják fel az 5 darab, egyenként 1000 Ft értékű, 
készpénzt helyettesítő Újpest Plusz Megbecsülés utalványt. A 120 millió 
forint értékben kibocsátott utalványcsomaggal egyben a helyi gazdasá-
got is fejlesztjük, mivel az utalványokat az Újpesti Piac területén lehet 
beváltani. Ezzel a reformszemlélettel sikerült egyszerre egy emberköz-
pontú, szociálisan érzékeny – és ezzel együtt – lokálpatrióta gazdaság-
politikát megvalósítanunk.

Felemelő érzés volt számomra, hogy adóbevételeink egy részét a 
Nyárindító Plusz programunkkal bérkiegészítésre fordíthattuk, és ez-
zel 100 millió forinttal támogathattuk az óvodai, bölcsődei és szociális 
ágazatban dolgozó embertársainkat. Ez átlagosan mindenkinek egy fél-
havi bérnek megfelelő pluszbevételt jelentett a nyár elején.

Mindezek mellett a legfontosabb teendőnk jelen pillanatban a koro-
navírus-járvány második hullámának a kezelése. Szeptember 1-jén tar-
totta meg a járványügyi veszélyhelyzet feloldása óta első ülését az Új-
pesti Operatív Törzs, amely intézkedési tervet készített a kerületi ön-
kormányzat fenntartásában álló, illetve a kerületben működő oktatási 
és nevelési intézmények számára. Kötelezővé tette intézményvezetőink-
nek, hogy az Újpesti Operatív Törzset tájékoztatniuk kell minden olyan 
esetben, amikor tudomásukra jut, hogy az intézmény dolgozója, tanuló-
ja vagy látogatójának családtagja pozitív koronavírus-tesztet produkál.

A szakértők szerint jelen pillanatban már nem a küszöbén állunk a 
koronavírus-járvány második hullámának, hanem benne vagyunk, ezért 
fontos, hogy fegyelmezettebbek legyünk a szabályok betartásában, és 
figyeljünk embertársainkra, figyeljünk egymásra!

Az Újpesti Operatív Törzs mellett én is kérem az újpesti lakosokat, 
hogy mindenki tartsa be az általános higiénés szabályokat, a maszk vi-
selését, és ügyeljenek a másfél méteres távolságtartásra.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra továbbra is, és ne fe-
ledjék, hogy az ember a legfontosabb érték!

DÉRI TIBOR polgármester, 
Budapest, IV. kerület

Nagy öröm számomra, hogy idén, Újpest város alapításának 
180. évében elkezdődhetett a változás, és egy új, emberköz-
pontú költségvetést vezethettünk be, követve ezzel kerüle-
tünk alapítójának, Gróf Károlyi Istvánnak reformáló és úttö-
rő szellemiségét.

2 | KÖSZÖNTŐ
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Osztály, vigyázz!
A IV. kerület egy iskoláját már biztosan elérte a koronavírus, egy 
dolgozó lett igazoltan fertőzött. Lehet, hogy több ilyen eset van, 
ám azokról az állami fenntartású oktatási intézmények nem kö-
telesek értesíteni az önkormányzatot, ahol így egyszerűen nem 
tudják, hány iskola lehet érintett a százezres Újpesten.

Koronavírusos tüneteket mu-
tat a Virág óvoda egyik dol-
gozója, több kollégának pe-

dig olyan panaszai vannak, amelyek-
kel nem tud munkába állni – tette 
közzé az intézmény vezetője. A szü-
lők ezen információk alapján dönt-
hetnek arról, beviszik-e a kicsiket az 
oviba. Palatinus Ildikó óvodavezető 
az Újpest Médiának azt mondta: a 
kollégát tesztelték, amint az ered-
mény megérkezik, tájékoztatják a 
szülőket.

Koronavírussal fertőződött meg 
a Babits Mihály Gimnázium egyik 
dolgozója. Augusztus 26-án, szer-
dán, azaz a tanév megkezdése előtt 
jelezte, hogy rosszul van, lázas, kö-
hög, ezért az igazgató tanácsára ön-
kéntes karanténba vonult, és a házi-
orvos utasítására teszteltette is ma-
gát. Augusztus 31-én pedig kiderült, 
hogy az eredmény pozitív – mond-
ta el az iskola igazgatója. Pataki Ma-
rianna azonban már a tesztered-
mény megérkezte előtt intézkedett: 
elrendelte a kötelező maszkvise-
lést, a másfél méteres védőtávolság 
megtartását, a fertőtlenítő takarí-

tást, és az épületben ózonos fertőt-
lenítést is végeztek. A kontaktkuta-
tás alapján úgy tűnik, csak nagyon 
kevesen kerülhettek kapcsolat-
ba a fertőzött dolgozóval, a tanítás 
így rendben elkezdődhetett. Az is-
kola a teszteredményről és a meg-
tett intézkedésekről is tájékoztatta 
a foglalkozásegészségügyi szolgála-
tot, valamint a fenntartó Észak-Bu-
dapesti Tankerületi Központot.

„Otthoni munkarend”
Nem tartott azonban sokáig a nyu-
galom a Babitsban, hiszen a taní-
tás második hetében három osz-
tály – egy tizedikes és két végzős – 
már csak otthoni munkarendben 
tanulhatott, mert négy diáknál iga-
zolódott a fertőzés. Az igazgatónő 
szerint a vírust mindenki kívülről 
hozta, senki nem az iskolában fer-
tőződött meg. Volt, aki már el sem 
kezdett iskolába járni, de előtte 
egy bulin találkozott társaival, akik 
így megfertőződhettek, míg a má-
sik két osztály fertőzöttjei benn is 
voltak az iskolában a tanév kezdé-

sekor, itt azért kerültek a gyerekek 
osztálykaranténba.

Pataki Marianna hangsúlyozta: 
ezekről az esetekről is tájékoztatta a 
Nemzeti Népegészségügyi Központot, 
valamint az Észak-Budapesti Tanker-
ületi Központot, és együtt döntöttek 
az intézkedésekről. A szülőkkel is fo-
lyamatos a kommunikáció, emellett 
minden olyan szabályt betartatnak a 
tanulókkal, ami betartható. Az épület-
ben, a tanórákon a diákok és a taná-
rok is viselik a maszkot, az iskolában 
mindennap fertőtlenítő takarítás van, 
a másfél méteres távolságot azonban 
képtelenség megőrizni.

Sötétben tapogatózva
Érthetetlen, de sem az Észak-Buda-
pesti Tankerületi Központ irányítá-
sa alá tartozó oktatási intézmények, 
sem a tankerület nem köteles tájé-
koztatni a százezres Újpest önkor-
mányzatát arról, ha valamelyik isko-
lában felüti fejét a vírus. A kerület az 
elrendelt intézkedésekről sem kap 
hivatalos tájékoztatást. Déri Tibor 
polgármester azt mondja, csak szü-
lői levelekből, véletlenül elcsípett 
Facebook-bejegyzésekből és szál-
longó hírekből értesülnek az ese-
tekről. De nem kap hivatalos érte-
sítést ezekről az esetekről a Czigler 
László irányította Újpesti Operatív 
Törzs és az Újpesti Szakorvosi Ren-
delő Intézetet sem. Az SZTK-t veze-
tő Ungár Klára azt sürgeti, hogy az 
oktatási intézmények állami fenn-
tartója folyamatosan szolgáltasson 
információkat.  CSM-CSG

Megerősített védelem
Az Újpesti Operatív Törzs ajánlá-
sokat fogalmazott meg a kerület-
ben működő állami fenntartású ok-
tatási intézményeknek. Eszerint, 
ha az iskolában megjelenik a ví-
rus, akkor az adott csoportot, osz-
tályt vagy akár mindenkit 3-5 nap-
ra haza kell küldeni, illetve az in-
tézményt be kell zárni. Ez alatt az 
épületet fertőtleníteni kell, a cso-
portos megbetegedés veszélye mi-
att pedig értesíteni kell a Budapest 
Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
V. Kerületi Hivatala Népegészség-
ügyi Osztályát a 06-1-340-3158 te-
lefonszámon. A javaslat szerint aki-
nek pozitív a tesztje, annak értesí-
tenie kell az intézményvezetőket. Az 
igazgató dolga ezután, hogy e tényt 
jelezze az intézmény közössége, il-
letve az önkormányzat felé. A kerü-
let bölcsődéiben, óvodáiban a be-
szoktatás lépcsőzetes rendszerben, 
kiscsoportonként egyszerre legfel-

jebb 2-3 szülő részvételével zajlik. 
Bedő Kata alpolgármester elmond-
ta, hogy az újpesti óvodák intézmé-
nyenként kettő darab érintésmen-
tes lázmérőt is kaptak, amelyek-
kel már a beléptetésnél szűrhetők 
a gyerekek.

A kultúra terepén 
már rutin a védekezés
Az Újpesti Kulturális Központban 
szigorúbban veszik a távolságtar-
tást, ennek érdekében a rendezvé-
nyek látogatóit regisztrálják, létszá-
mukat korlátozzák. A fertőtlenítés 
szokott lehetőségei mellett a köte-
lező maszkviselés is a programok 
velejárója.

Ismét változik  
a járóbeteg-ellátás
Az SZTK a sürgős esetek kivételé-
vel kizárólag időpontra érkező pá-
cienseket fogad. A recepteket te-

lefonon kell igényelni a szakorvo-
soktól, a laborleletek digitálisan 
tekinthetők meg. A betegeket arra 
kérik, hogy telefonon vagy online 
foglaljanak időpontot, amelyre 10 
perccel előbb és kísérő nélkül ér-
kezzenek. A maszkviselés, a kézfer-
tőtlenítés ezután is kötelező.

Vigyáznak az idősekre
Az újpesti szociális intézményekben 
szeptember 3-ától kijárási és láto-
gatási tilalom lépett életbe, illetve 
visszaállították a távolságtartásra, 
maszkviselésre és személyi higié-
niára vonatkozó tavaszi szabályo-
kat. A bentlakók védelme érdeké-
ben az idősellátók klubtevékenysé-
geit is felfüggesztették.

Rend és védelem
Az önkormányzati rendészet mun-
katársai a tavaszi vírushelyzethez 
hasonlóan – a rendőrséggel szoro-

san együttműködve – továbbra is 
készek a közbiztonság fenntartásá-
ra. Az önkormányzat eddig 20 ezer 
darab egyszer használatos, valamint 
nyolcezer FFp2-es maszkot rendelt. 
A márciussal bevezetett kommuni-
kációs csatornák, így a koronavirus@
ujpest.hu cím és a 06-70-500-1546 
telefonszám továbbra is aktív.

A piac is készen áll
a kihívásokra
A piacon továbbra is betartják az 
előírt fertőtlenítési és higiénés óv-
intézkedéseket, amelyek az UP Ren-
dezvénytérre és az Újpest Plusz 
Megbecsülés utalványosztó pont-
ra egyaránt vonatkoznak. A piacfel-
ügyelet ellenőrzi a maszkviselést, a 
kihelyezett kézfertőtlenítők, terelő-
kordonok, tájékoztatók és a maszk-
automata pedig továbbra is segítik 
a szabályok betartását. Ha a véde-
kezés megkívánja, új rendelkezések 
is születhetnek. TT
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Avárosvezetés minden évben 
három kategóriában osztja ki 
az elismeréseket: Újpest Ön-

kormányzata Elismerő Oklevelet, Új-
pestért Díjat, valamint a legrangosabb 
elismerést, Újpest Díszpolgára címet 
adományoz a kerület kiemelt tiszte-
letet érdemlő polgárainak. Déri Ti-
bor polgármester a díjazottakról el-
mondta: ők egytől egyig olyan embe-
rek, akik példát mutattak becsületből, 
hitből, emberi erőfeszítésből, akiknek 
érték az önfeláldozás és a közösség 
tisztelete. Az Újpest díszpolgára címet 
idén Keleti Ágnes olimpiai bajnok tor-
nász és Iványi János építőmérnök, a 
helyi városvédő egyesület tagja kapta.

Keleti Ágnes tornászlegenda, az 
UTE egykori versenyzője, ötszörös 
olimpiai bajnok, a Nemzet Sportoló-
ja. 1954-ben igazolt az újpesti sport-
egyesületbe. Összesen 46-szoros ma-
gyar bajnok, ezzel a magyar torna-
sport legeredményesebb művelője. 
A világ legidősebb élő olimpiai baj-
noka, aki az átadóünnepség után el-
mondta, hogy szerinte mi a hosszú 
élet titka: az embernek olyan dolgot 
kell művelnie, amiben örömét leli. – A 
sportnak nemcsak az a lényege, hogy 
az ember világot láthat ingyen, ha-

nem hogy tartja a jó erejét és egész-
ségét – vallja a legendás sportolónő.

Iványi János az Újpesti Városvédő 
Egyesület elnökségi tagja, statikus 
építőmérnök. A kerület középülete-
inek, szakrális helyeinek legnagyobb 
ismerője, felújítási munkálatainak tá-
mogatója. A városrész épített öröksé-
géről szóló előadásaival, templom-
történeti sétáival hozza közelebb az 
emberekhez Újpest várostörténetét. 
Az Újpesti Közművelődési Körben, az 
Újpesti Tervtanácsban, az Újpesti Vá-
rosvédő Egyesületben és az Újpesti 
Helytörténeti Alapítványban betöltött 
szerepének és fáradhatatlan munká-

jának köszönhetően nyerte el az Új-
pest Díszpolgára címet.

Újpest önkormányzata Elismerő 
Oklevéllel honorálta Németh Antal-
né nyugalmazott óvodapedagógus 
munkáját, aki pályája elejétől a ke-
rület legkisebbjeiért dolgozott. Élet-
célja az emberek segítése, a gyer-
mekek fejlesztése és oktatása, hiva-
tástudatát korábban Kiváló Dolgozói 
címmel és Újpest Gyermekeiért Díj-
jal is jutalmazták.

Laszip Gábor sporttörténész szin-
tén elismerő oklevelet kapott. Tudo-
mányos igénnyel dolgozta fel az UTE, 
az Újpesti Dózsa és az Újpest FC tör-
ténetét. Számos publikációja mellett 
cikksorozata is megjelent az Újpesti 
Helytörténeti Értesítőben és a Rubi-
con történelmi folyóiratban.

Elismerő oklevéllel köszönték meg 
munkáját a Lepke Cukrászda tulajdo-
nosának, Juhász Zoltánnak. Az édes-

ségek mestere a harmadik generáció 
képviselőjeként viszi tovább az 1965-
ben indult családi vállalkozást. Üzle-
te a tradíció mentén készíti az édes és 
sós finomságokat, a helyiségbe betér-
ve kávéházi hangulattal találkozhat-
nak vásárlói.

Újpestért Díjat kapott Rojkó An-
namária szerkesztő-újságíró, aki ki-
emelkedő munkájával a városrész 
tudományos és kulturális életére fó-
kuszál. Az Újpesti Helytörténeti Ala-
pítványban, az Újpesti Városvédő 
Egyesületben, az Újpesti Közművelő-
dési Körben és az Újpesti Helytörté-
neti Értesítő szerzőjeként is fáradha-
tatlanul dolgozik a kerületért.

Hintalan Albert szülész-nőgyógy-
ász szakorvos is Újpestért Díjban ré-
szesült. A szakember 1994-től a Ká-
rolyi Sándor Kórház szülészeti és 
nőgyógyászati osztályát vezette. A ke-
rületi lakosok neki köszönhetik a csa-
ládbarát szülészet kialakítását, majd 
az Árpád Kórház egynapos sebészeté-
nek létrehozását. Vezette többek kö-
zött az Újpesti Szakorvosi Rendelőin-
tézet Nőgyógyászati Szakrendelőjét. 
Számos kutatás, prevenciós és nő-
gyógyászati ellátás köszönhető neki 
kerületi és országos szinten is.

Kocsis András Sándor két évtizede 
vezeti a Kossuth Kiadót. A lokálpatri-
óta szociológust emellett a Nemzeti 
Kulturális Alapnál, a Magyar UNESCO 
Bizottságban, a Magyar Rádió Közala-
pítványában, a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülésében és a 
Nyugat-magyarországi Egyetem veze-
tésében végzett munkája is érdemes-
sé teszi az Újpestért Díjra.  SZJ

Mindenki hétköznapi emberként indul, de vannak, akiknek 
emberi erőfeszítése, hite, kitartása, szorgalma, a közösségért 
végzett munkája példaként állhat mindannyiónk előtt. Újpest 
önkormányzata a Városnapok keretében idén is elismerte azo-
kat a személyeket, akik kiemelkedő és áldozatos munkájukkal 
öregbítik kerületünk hírnevét.

Kik kaphatják?
Díszpolgári címet kaphat, aki a kerületért végzett ki-
emelkedő munkával öregbíti Újpest hírnevét; legyen 
szó akár közéleti, kulturális vagy művészeti, esetleg 
helyi, tudományos vagy kutatási területeken végzett 
tevékenységről.

Újpestért Díjban részesülhet az a személy, aki már 
legalább 10 éve fáradhatatlanul dolgozik a helyi lakos-
ságért, és akár létesítmény vagy esemény létrehozá-
sával, akár bármely más jelentős közösségi eredmény-
nyel járult a kerület fejlődéséhez.

A díjakra a kerület vezetésén túl civil szervezetek, 
állami vagy önkormányzati intézmények, de akár ön-
szerveződő közösségek is előterjeszthetnek jelöltet. 
Akkor is jelöltté válhat valaki, ha ezt tíz magánsze-
mély egybehangzóan kezdeményezi. Újpesten 1887 
óta adományoznak díszpolgári címeket. A most dí-
jazottak olyan nagyságokhoz csatlakoztak, mint má-
sok mellett Kossuth Lajos, Vass József, a Bethlen-kor-
mány népjóléti és munkaügyi minisztere, Gyökössy 
Endre lelkész, pszichológus, költő, Szusza Ferenc 
és Göröcs János labdarúgók, valamint Pásztor Erzsi 
színművész.  SZJ

Bedő Kata kultúráért, oktatásért, 
társadalmi kapcsolatokért és kom-
munikációért felelős alpolgármes-
ter, Déri Tibor polgármester, Keleti 
Ágnes ötszörös olimpiai bajnok, 
Iványi János építőmérnök. (b-j)  

Kiosztották Újpest legrangosabb díjait
Keleti Ágnes olimpikon és Iványi János építőmérnök lett Újpest díszpolgára
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Szeptember 25-én „Borok, falatok, jó dalok” mottóval veszi kezdetét a már harma-
dik éve megrendezésre kerülő újpesti rendezvény, a BorVíkend. Az új elnevezés jól 
tükrözi az esemény jellegét: laza, családias, fiatalos, ugyanakkor minden korosz-
tály számára izgalmas élményeket kínáló programról van szó, ahol 22 pincészettel 
és 2 pálinkaházzal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, miközben finom ételeket 
is kóstolhatnak és kézműves kiállítók termékeiből válogathatnak. A borászatok kö-
zött vannak olyanok, akik nem először mutatkoznak be Újpesten, mint a mádi Hold-
völgy pincészet. Jójárt Gergő birtokigazgatóval beszélgettünk.

Mit kell tudni a Tokaji borrégióról? Mik a jel-
legzetességei?

Azt lehet mondani, hogy a magyarországi bor-
vidékek közül a Tokajinak a legmeghatározóbb 
a történelemben betöltött szerepe. A legelső és 
egyik legszebb borvidékről van szó, aminek 5500 
hektáros beültetett területén már a honfoglalás 
előtt is foglalkoztak szőlőműveléssel. Hat enge-
délyezett szőlőfajta található itt, amik különlege-
sek fajtaborként és házasításként egyaránt. Ezek 
a következők: furmint, hárslevelű, sárgamusko-
tály, zéta, kövérszőlő és kabar. Bár a vidék első-
sorban édesborairól, s főleg az aszúkról híres, va-
lójában ennél sokszínűbb területről van szó; édes 
tekintetben ki kell emelni a szamorodnikat és a 
kései szüretelésű borokat, de nem szabad meg-
feledkezni Tokaj száraz arcáról sem.

Mesélj röviden a borászatról. Mi a hitvallá-
sotok?

A Holdvölgy pincészet Mádon, a Tokaji borré-
gió szívében, Európa mértani közepétől pár ki-
lométerre található. 27 hektáron gazdálkodunk, 
a birtok 7 különböző dűlő 22 parcelláján terül el. 
Hitvallásunk szerint törekszünk a tökéletességre: 

az előbb említett hat szőlőfajtából mindegyikkel 
kísérletezünk. Fennállásunk óta (történetünk még 
a ’90-es évek közepéig nyúlik vissza) két márkát 
sikerült életre hívnunk. Az egyik a Hold and Hollo, 
aminek tételei – gyöngyöző, édes és száraz borok 
– mind házasítások, és a célunk Tokaj szerethető, 

fiatalos arcának bemutatása volt prémium kivi-
telben. A másik a Holdvölgy, aminek hét alappil-
lére – három száraz és négy édes tétel – a nagy-
betűs tökéletesség jegyében születtek meg. 

Milyen borokkal készültök az Újpesti Bor-
Víkendre?

Igyekszünk újra egy olyan vegyes szortimentet 
kiválasztani, ami a legtöbbet mutatja meg a To-
kaji borvidék sokszínű arcából. Lesz gyöngyöző, 
édes és száraz bor is, hiszen minden bor más em-
bert szólít meg, és mindenki megtalálja a maga 
kedvencét. A tavalyi tapasztalatok alapján ez jó 
irány, igyekszünk most is ezt tartani.

Milyen élményekkel gazdagodtatok tavaly?
Először is meglepődtünk azon, milyen sok em-

bert érdekelnek Újpesten a borok, és azon belül 
a mi boraink. A közönség nyitott volt az összes 
termékünkre, voltak, akik pohárral kóstoltak, de 
nagyon sokan palackkal vásároltak tőlünk. A bo-
rászati és gasztronómiai sokszínűség egy igen 
egyedi rendezvényt hívott életre egy nagyon han-
gulatos helyszínen, Újpest központjában. A két 
nap alatt több ezren látogattak el a Szent István 
térre, ami minden tekintetben kimagasló. Jó lát-
ni, s még jobb volt átélni, hogy az esemény a két 
év alatt egy jól szervezett, színes, több szintű él-
ményt nyújtó programmá nőtte ki magát, és biz-
tos vagyok abban, hogy az idén immár háromna-
pos, családiasra hangolt BorVíkenden is hasonló 
élményekkel fogunk gazdagodni. (X)
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Helyszíni bejárást tartottak 
az Újpesti Önkormányzat és 
a Habitat for Humanity Ma-

gyarország Alapítvány munkatársai 
az Újpest Kapuja térségmegújítási és 
városrehabilitációs projekt elneve-
zésű VEKOP pályázat akcióterületén. 
A cél az volt, hogy kikérjék a Bocskai 
és a Temesvári utca által határolt te-
rületen élők véleményét a projekt-
ről és tájékoztassák őket a várható 
fejlesztésekről.

Az önkormányzat 2018-ban nyert 
el kétmilliárd forint vissza nem térí-
tendő uniós támogatást a Városka-
pu szomszédságában elhelyezkedő, 
leromlott városrész komplex reha-
bilitációjára. A programban a kriti-
kus műszaki állapotú lakásokat és 
korábban szegregátumot tartalma-
zó tömb bontása is szerepel. Ennek 
előkészítése már folyamatban van. 

Azonban nem pusztán bontás-
ról van szó, sokkal inkább a kör-
nyék megszépítéséről, az ott élők 
életminőségének javításáról. A le-
pusztult ingatlanok helyére egy 

multifunkciós közpark épül majd, a 
bontásra ítélt épületekből pedig a 
lakók felújított önkormányzati laká-
sokba költözhetnek 2023-ig. Az ön-

kormányzat kiemelt figyelmet for-
dít a lakhatáspolitikára és az ehhez 
kapcsolódó reformokra. A Népjólé-
ti Alpolgármesteri Kabinet, a Szo-
ciális és a Lakásügyi Osztály, vala-
mint a VEKOP projekt munkatársai 
azon dolgoznak, hogy a környéken 
lakók életkörülményeit normalizál-

ják, törekedve arra, hogy minden-
kinek megfelelő állapotú, a jelenkor 
elvárásai szerint felszerelt, élhető la-
kást tudjanak biztosítani.

A hamarosan beinduló lakás mo-
bi lizáció egyik legfontosabb ered-
ménye az, hogy a projektben érin-
tettek és a bontandó tömbben élők 
közül senki nem marad lakhatatlan 

állapotú házban vagy az utcán. A ki-
költözők az eredeti pályázati elkép-
zelésekkel összhangban több lép-
csőben, felújított önkormányzati la-
kásokba költözhetnek majd.

A múlt keddi bejárás több szem-
pontból is hasznosnak bizonyult. 
A projekt megvalósításán dolgozó 

kollégáknak lehetőségük nyílt a kör-
nyékbeliekkel kicsit közvetlenebb, 
kötetlenebb kereteken belül is be-
szélgetni a pályázatról, a hátralévő 
feladatokról, a megvalósítani kívánt 
célokról, eredményekről. A lakókkal 
a lakásosztály és a szociális munká-
sok a projekt kezdete óta rendsze-
res kapcsolatban vannak, ám a ked-
di bejárás remek lehetőséget biz-
tosított mindenki számára, hogy a 
területen felmerülő problémákat a 
helyszínen feltérképezzék, és együtt, 
személyre szabott megoldást keres-
senek azokra.

Ezeknek az intézkedéseknek a 
folytatása, hatékonyabbá tétele ér-
dekében a pályázat előrehaladásá-
val és a lakásmobilizációval kapcso-
latosan tartanak fogadóórát, amely 
a Temesvári utca 4. szám alatt ta-
lálható Ficak Közösségi Térben lesz 
szeptember 15-én, kedden 16.00 és 
18.00 óra között. A fogadóórán való 
részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges, időpontot a +36 70 421 
5119-os telefonszámon lehet fog-
lalni. A szervezők minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak, és fokozottan 
megkérnek mindenkit a járványügyi 
előírások betartására.

BG

Kérdése van az Újpest Kapuja projekttel 
kapcsolatban? Ne tartsa magában!
Az Újpest Kapuja projekt előrehaladásával és a lakás mo bi li-
zá ci óval kapcsolatban tartanak fogadóórát szeptember 15-
én, kedden 16.00 és 18.00 óra között a Ficak Közösségi Térben 
(Temesvári utca 4.).

Szeptember 11-ig vehetik át a kerületi nyugdí-
jasok az Újpest Plusz Megbecsülés utalványokat. 
Az értesítőjükben kijelölt helyszínek valamelyi-
kén, hivatali időben kaphatják meg az ételcso-
magok helyébe lépő juttatást, amelyet az újpesti 
piac csaknem 150 kereskedőjénél válthatnak be 
hideg élelmiszerre.

Az adminisztráció alig néhány percet vesz 
igénybe, aki pedig megkapja az utalványt, már 
indulhat is a piac boltjaihoz, kereskedőihez vá-
sárolni. Ha valaki nem tud személyesen elmenni 
a számára kijelölt átvételi ponthoz, akkor a neki 

járó kuponokat más is átveheti. Ehhez mindösz-
sze az értesítőhöz mellékelt meghatalmazást kell 
kitölteni. Ha valaki véletlenül nem kapott érte-
sítőt, akkor is hozzájut az utalványokhoz; ehhez 
el kell menni a Király utcában található Szociális 
Osztályra. Fontos, hogy az illetőnél legyen sze-
mélyi igazolvány, lakcímkártya, taj-kártya, illetve 

a kedvezményezettnek azt is tudnia kell igazolni, 
hogy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Ez viszont 
nem bonyolult, nincs szükség hivatali procedú-
rára: elég bemutatni egy sima nyugdíjszelvényt. 
Az utalványokat no vember végéig költhetik el a 
piacon a kerület nyugdíjasai.

Az önkormányzat nem csak ezzel az intézkedés-
sel gondol az idősekre. A gondozóházakban – a 
járványhelyzetre való tekintettel – elővigyáza-
tossági intézkedéseket és szigorításokat vezet-
tek be. A bent lévők érdekében a jelen körülmé-
nyek között nincs lehetőség látogatásra, valamint 
az intézményt csak orvosi kezelés miatt lehet el-
hagyni. A kórházakból visszatérőkre pedig na-
gyon szigorú karantén- és tesztelési szabályok 
vonatkoznak. Különös felelősség hárul azokra a 
szociális szakemberekre, akik az otthon lévő idő-
seket segítik. Ezt az önkormányzat is elismeri az-
zal, hogy az ilyen szolgálatot teljesítők bérkiegé-
szítést kapnak.  TT

Minden nyugdíjas számára élelmiszervá-
sárlási utalványokat biztosít Újpest veze-
tése. A jogosultak ötezer forint értékben 
kapnak kuponokat. Az önkormányzat 
ezen felül azoknak a szociális szakem-
bereknek is pluszjuttatást nyújt, akik a 
járványhelyzetben otthon lévő idősekről 
gondoskodnak.

Szeptember 11-ig vehetik át a nyugdíjasok A Megbecsülés plusz utalványokat

többletpénz a házi segítségnyújtásban dolgozóknak
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Szeptember 24-étől várja vásárlóit a 
Görgey úti Lidl – tájékoztatta az Új-
pest Média szerkesztőségét a keres-
kedelmi lánc kommunikációs mun-
katársa. Az új áruház eladóterülete 
közel 1200 négyzetméter lesz, a be-

vásárlást pedig egy hétfolyosós, mo-
dern, átlátható és kényelmes belső 
tér segíti majd. A parkolóban több 
mint 130 autó fér majd el, és lesz ke-
rékpártároló is.

UN

Szeptember 24-én nyit 
a Görgey úti Lidl

Növényosztás meghosszabbítva

Aki élni kíván a lehetőséggel, az a 
szükséges nyomtatványokat megta-
lálhatja a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján, valamint ügy-

félfogadási időben a Városüzemelte-
tési Főosztályon.

Online igénylésre is van lehető-
ség, hiszen a dokumentum elérhe-

tő az önkormányzat honlapjáról is. 
A legegyszerűbb, ha elektroniku-
san juttatják vissza a kitöltött űrla-
pot, ez esetben Földházi Júlia részé-
re, a noveny@ujpest.hu címre kell azt 
elküldeni. A dokumentum az alábbi 
webhelyen található: ujpest.hu/hiva-
tal_palyazatok/716.

Aki inkább kinyomtatná, az sze-
mélyesen is átadhatja az igénylést a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
ti Irodáján (1042 Budapest, István út 
15.), illetve ügyfélfogadási időben a 
Városüzemeltetési Főosztályon (1042 
Budapest, István út 14. fszt. 18.), pos-

tai úton pedig beküldhető a Buda-
pest Főváros IV. Kerület Újpest Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Főosztály Város-
üzemeltetési és Környezetvédelmi 
Osztály (1041 Budapest, István út 14.) 
címre.  UN

Fontos megakadályozni a kerületi zöldfelületek csökkenését, ezért 
bár az elpusztult fákat ki kell vágni, de pótolni is kell azokat. Az ön-
kormányzat lakossági segítséget kér: bárki jelezheti, ha leromlott 
állapotú, beteg, száraz fát lát. Ezeket a szakemberek eltávolítják, 
majd helyükre újakat ültetnek. Ez ügyben a Városüzemeltetési Fő-
osztályon Földházi Júlia parkügyi ügyintéző várja a bejelentéseket 
szeptember 20-ig, aki a +36-1-231-31-48 vagy a +36-1-231-31-01/144 
telefonszámon vagy a noveny@ujpest.hu email-címen érhető el.

Újpest önkormányzata – a közterületek szépítése érdekében – 
minden újpesti lakosnak térítésmentesen biztosít növényeket 
és kertgondozáshoz szükséges anyagot (cserjéket, évelő nö-
vényeket, fűmagot). Az igénylések benyújtásának határideje 
eredetileg szeptember 7-én járt volna le, de a kerület vezeté-
se ezt egy héttel meghosszabbította.
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A sikereket azonban nem magától 
hozta az élet, kellett hozzá a kapi-
tányságvezető által meghonosított 
szemlélet: munkája során ugyanis a 
bűnüldözés mellett – a korábbi gya-
korlatot továbbgondolva – a bűn-
megelőzésre, a társadalmi kapcso-
latok elmélyítésére is kiemelten tö-
rekedett. Az ő vezetése alatt végzett 
fejlődésközpontú rendőri munka lé-
nyege az volt, hogy az újpestiek és 
az egyenruhások kapcsolata minél 
közvetlenebb, a megoldásokon és a 
prevención alapuló legyen. Ennek 
ékes példái voltak a kerületi óvodák-
ban és iskolákban, a BRFK segítségé-
vel meginduló, komplex tájékoztató 
és megelőző programok, amelyek 
a közlekedés- és vagyonbiztonság 
kérdéseitől egészen a drogproblé-

máig bezáróan nemcsak a gyere-
kek, de a szülők és a pedagógusok 
számára is információkat és megol-
dásokat kínáltak. A kapitány külön 
figyelmet fordított arra, hogy eze-
ket a megelőzőprogramokat kellő 
pszichológiai és pedagógiai képes-
ségekkel rendelkező egyenruhások 
tartsák kézben. Ezek a tájékoztatók 
nemcsak a megelőzésről szóltak, ha-
nem arról is, hogy hogyan ismerjük 
fel a problémákat, illetve milyen se-
gítséget nyújthatnak egymásnak is 
az állampolgárok. Ezzel szoros ösz-
szefüggésben kapott nagyobb jelen-
tőséget az iskolai, illetve a családon 
belüli erőszak visszaszorítása. Az al-
ezredes az utóbbi időben elszaporo-
dó autófeltörések ellen is bevetet-
te a tájékoztató kampány eszközét, 

amely a sofőröket és utasaikat is fi-
gyelmeztette arra, hogy ne hagyják 
értékeiket gépjárműveikben.

Buchwald Milán érdeme a kö-
zösségi aktivitás fokozása, példá-
ul a Káposztásmegyeren működő 
Szomszédok Egymásért Mozgalom 
(SzEM) megalakítása is. A rendőrség 
közvetlenebb működésének ered-
ménye lett, hogy az emberek figyel-
nek egymásra és a környezetükre, 
illetve mernek kommunikálni a ha-
tósággal. A törvénytisztelő polgárok 
és a rendőrség közötti bizalom nö-
velése lényegesen megnehezítette 
a bűnelkövetők dolgát, ez pedig a 
bűnügyi statisztikákban is megje-
lent. Ennek, illetve a hatékonyabb 
felderítések eredményeképpen el-
mondhatjuk, hogy 2018-ban a fővá-
ros harmadik, 2019-ben pedig már a 
második legbiztonságosabb kerüle-
tében élhettünk.

A leköszönő kapitány többször is 
hangsúlyozta: büszke arra, hogy a 
kerületben a rendőrség a közbizton-
ság általános fenntartásától az ön-
kormányzati kulturális események, 
az újpesti ipari létesítmények és a 
labdarúgó-mérkőzések biztosítá-
sán át a katasztrófavédelemmel való 
együttműködésig a helyi lakosok és 
a civil szféra megelégedése mellett 
végzi a munkáját.

Az önkormányzattal és az Újpes-
ti Önkormányzati Rendészettel ki-
alakított hatékony munkakapcsolat-
nak volt köszönhető, hogy a koro-
navírus-járvány első hulláma alatt a 
rendőrség hatékonyan tartotta fenn 
a rendet és ügyelt a közbiztonságra. 
Emellett az ORFK kezdeményezésére 
megvalósult Házhoz Megyünk Prog-
ram egész napos rendezvényekkel 
járult hozzá ahhoz, hogy a rendőr-
ség közelebb kerüljön a helyiekhez, 
személyes jelenlétével növelve a 
biztonságérzetet, ingyenes bizton-
ságtechnikai eszközök kiosztásával 
és gyakorlati tanácsokkal segítve a 
hétköznapi emberek életét.

Buchwald Milán 2016. szeptem-
ber 1-jével, akkor még őrnagyi rend-
fokozatban vette át a helyi rendőrka-
pitányság vezetését Horváth Szabolcs 
alezredestől. Kinevezését Balogh Já-
nos országos rendőrfőkapitány 2020. 
augusztus 31-ei hatállyal vonta visz-
sza, utódjául Hajdú Károly alezre-
dest nevezte ki. Az új kapitánynak a 
sikeres munka folytatását kívánjuk, 
Buchwald Milánnak pedig ezúton is 
köszönjük a kerület polgáraiért vál-
lalt négyéves szolgálatát!  TT

Köszönjük Buchwald Milán munkáját!

Aki közelebb hozta a rendőrséget az emberekhez
Bizalom a hatóság és az emberek között, javuló bűnügyi sta-
tisztikák, Budapest második legbiztonságosabb kerülete: az 
újpesti rendőrkapitány, Buchwald Milán négy éven át szolgált 
kerületünkben. 

A próba azért szükséges, hogy a 
2021-ben esedékes átfogó cenzus a 
lehető leggördülékenyebben történ-
hessen. A most kapott kérdőív kitöl-
tése 10-15 percet vesz igénybe, és 
főleg internetezési szokásokat, la-
kóhellyel kapcsolatos, illetve adat-
kezelési tájékozottságról szóló kér-
déseket érint. A felkért embereknek 
lehetőségük van online válaszadás-

ra is. Aki nem él az internetes kitöl-
téssel, azt október 7-ig személyesen 
keresik majd meg az összeírók, ter-
mészetesen a vonatkozó járvány-
ügyi szabályokat teljeskörűen be-
tartva. A felmérésben országszerte 
72 település 14 000 háztartása vesz 
részt.

A népszámlálás feldolgozott ada-
tai többek között a népesedés, az is-

kolázottság és a foglalkoztatottság 
mentén, a legrészletesebb területi 
bontásban tükrözik hazánk aktuális 
társadalmi helyzetét. Ezért a kérdé-
sek lelkiismeretes megválaszolásá-
nak hatalmas szerepe van. Ahogy a 

KSH írja: „A népszámlálás eredmé-
nyei hosszú távon meghatározzák 
az országot, a településeket és a la-
kókörnyezetet érintő legfontosabb 
döntéseket, fejlesztéseket.”

UN

A lakosság együttműködését kéri a KSH 

Népszámlálás
Reprezentatív próbanépszámlálást tart a lakosság bevonásá-
val a Központi Statisztikai Hivatal. A felmérés 2020. augusztus 
31-én kezdődött, a levélben felkért résztvevők szeptember 3-ig 
kapták meg az erről szóló hivatalos levelet.

Hajdú Károly 1993 augusztusában, a zuglói ál-
lománynál mozgóőrként kezdte meg hivatásos 
rendőri szolgálatát. A Rendészeti Szakközépiskolát 
követően 2001-re elvégezte a Rendészeti Főiskolát 
is, mindkettőt kitűnő minősítéssel. Ebben az év-
ben nevezték ki a zuglói kapitányság őrsparancs-
nokává. Később alosztályvezető, majd 2007-től a 
Közrendvédelmi Osztály vezetője lett. 2010 végéig 
maradt a XIV. kerületben, majd a BRFK Közrendvé-

delmi Főosztály Külképviseleti és Objektumvédelmi Osztályának, 2012. 
májusától pedig a BRFK Rendészeti Szervek Biztosítási Osztályának 
parancsnokává nevezték ki. A 2014-es esztendőt már a XVI. kerületi 
kapitányság vezetőjeként kezdte meg, idén szeptember 1-jétől pedig 
Újpesten látja el a rendőrkapitányi feladatokat.  UN
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Barátaim,   véget ért a nyár, 
így szépen lassan visszaáll 
minden a rendes kerék-

vágásba. Hamarosan kezdetét 
veszi az országgyűlés őszi ülés-
szaka is. Engedjétek meg, hogy 
röviden összefoglaljam a nyár 
utolsó és az ősz első hetének 
történéseit. Augusztus végén az 
ATV Egyenes Beszéd című műso-
rának vendége voltam, ahol szó 
esett a második hullámról és az 
ezzel kapcsolatos szigorítások-
ról, valamint a kormány által fel-

vett devizahitelről. A beszélgetés teljes egészében meg-
tekinthető a Facebook-oldalamon. Újpesten augusztus 
28-án került sor a 2020-as Városnapok díjátadójára, ahol 
az önkormányzat díszpolgári címet adományozott Kele-
ti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornásznak és Iványi 
János építésznek. Mindketten közvetlen, remek embe-
rek, akiknek ezúton is gratulálok a tökéletesen megér-
demelt elismeréshez!

Természetesen nem mehetek el szó nélkül a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetemen történtek mellett sem. 
Ugyan a növendékek azt kérték, hogy a politikai pártok 
maradjanak távol a harcuktól, magánemberként is na-
gyon jó azt látni, hogy a fiatalság – hiszen az élőláncos 
demonstrációval ez már túlnőtt az egyetem falain és pol-
gárain – ilyen egyetértésben kiáll egy közös ügy mel-
lett, és azért tenni is hajlandó; ráadásul olyan figyelem-
re méltó létszámban, ahogy az a tüntetésen látható volt.

Végezetül pedig örömmel jelentem be Nektek, hogy a 
fogadóóráimat ismét személyes jelenlét formájában tud-
juk megtartani. Ebben a hónapban Újpesten ez szept-
ember 14. napján 16 órára esik. Jelentkezni a +3620 383 
4549-es telefonszámon és a kepviselo@varju.hu címen 
tudtok. Gyertek, és beszélgessünk az esetlegesen meg-
oldásra váró problémáitokról, ötleteitekről, Újpestről!

VARJU LÁSZLÓ képviselő,
 11. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Budapest

KÉPVISELŐI NAPLÓ
– Nos, Pelikán, hogy telt a szabadsága?

– Köszönöm kérdését, Virág elvtárs, 
jól. Szépen, nyugodtan, otthon.

– Irigylem magát, Pelikán. Látja, mi-
lyen jó, ha valaki egyszerű közember? 
Nem zaklatják holmi nyavalyás fotósok 
a szabadsága alatt is.

– A külügyi elvtársra tetszik gondol-
ni, Virág elvtárs?

– Rá! El tudja képzelni, milyen ér-
zés, hogy valaki ott nyaral az Adrián 
a családjával, a barátja jachtján, egy-
szer csak odapofátlankodik melléjük 
egy motorcsónak, és egy pimasz fickó 
elkezdi lefotózni az embert?

– Nem, Virág elvtárs, ezt el se tudom 
képzelni. Én még életemben nem voltam 
ilyen jacht-micsodán. Az én barátomnak 
egy szúette ladikja van csak, én bele se 
ülnék, az én csónakom sokkal jobb az 
övénél. De amikor szabin vagyok, azt is a 
partra húzom, hogy el ne lopják.

– Látja, ez a szép a maga életében 
Pelikán.

– Micsoda, Virág elvtárs? A ladik?
– A nyugalom, Pelikán, a nyugalom! 

Fogalma sincs róla, mennyi gonddal, 
vesződséggel jár, ha valaki vezető.

– Valami fogalmam azért nekem is 
van már róla, Virág elvtárs, hiszen any-
nyi vezetőposztra ki tetszettek nevezni, 
hogy már a számát se tudom. De az biz-
tos, hogy én is a gáton érzem igazán jól 
magam.

– Látja, vezénylő tábornok elvtár-
sunk is szívesen cserélne magával!

– Ennek nincs semmi akadálya, Vi-
rág elvtárs. Nálunk felvétel van. Nagy 
a Duna, és kevés az ember.

– Mindenki a maga posztján, Peli-
kán! Vezérünket maga a történelem ál-
lította a helyére, neki ott kell helyt áll-
nia és teljesítenie.

– Szegény. Igazán sajnálom őt, Vi-
rág elvtárs.

– És látja, Pelikán, ő még ott is egy 
puritán, vagyontalan ember…

– Hát igen, hallottam. Persze egy 
kolostorban nem is lehet másként. Bár 
a Gundel mondjuk nem egy népkony-
ha…

– Vigyázzon a szájára, Pelikán! Vagy 
magát is megfertőzte az ellenséges 
propaganda mételye?

– Engem? Virág elvtárs?! Engem 
soha! Csak olvastam valamelyik lap-
ban, hogy mi a menü és mennyibe ke-
rül. Gondoltam is rá, hogy valamelyik 
vasárnap elmegyek a családdal, hiszen 
olyan olcsó volt minden abban a cikk-
ben.

– És? Elmentek?
– Áh, Virág elvtárs, be se engedtek! 

Azt mondták a portán, hogy nincs hely. 
Tényleg, Virág elvtárs! Nem akarnak ki-
nevezni a Gundel igazgatójának? Re-
mekül működő népkonyhát tudnék csi-
nálni belőle.

– Ezt verje ki a fejéből, Pelikán! Kü-
lönben is, mit ért maga a vendéglátás-
hoz?

– Hát, amennyit a strandokhoz, a Vi-
dámparkhoz vagy az egyetemi kurá-
torságokhoz…

– Ezen most nem nyitok vitát, elv-
társam! Egyelőre menjen vissza a gát-
ra! Aztán egyszer majd kérünk magá-
tól valamit… EJ

Virág és Pelikán

Gondolnánk, hogy naponta egy 
Suzuki súlyát emelik meg? És 

talán ez a legkevesebb, amit a gyer-
mekeinkért és családjainkért tesznek. 
Mindannyian megérdemlik a tiszte-
letet és a hálát, de a legkiválóbbak 
augusztus utolsó szombatján az Év 
bölcsődei dolgozója díjat is átvehet-
ték. Az elismerésben idén 12 gon-
dozó részesült, ketten pedig Gratias 
Ago, azaz köszönet díjat kaptak. 

– Mi, bölcsődei dolgozók szük-
ségesek és fontosak vagyunk, mert 
tevékenységünkkel segítjük a csa-
ládokat, biztosítjuk a szülőknek, az 

édesanyáknak a munkavállalását, 
neveljük a legérzékenyebb korban 
a gyermekeket, gondozzuk a sajá-
tos nevelési igényű gyerekeket, ét-
keztetjük a diétákat igénylőket, tá-
mogatjuk a különféle nehézségek-
kel küzdő gyerekeket, családokat is 
– emelte ki Kocsis Ildikó Edit intéz-
ményvezető. 

Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dol-
gozók Demokratikus Szakszerveze-
tének elnöke úgy fogalmazott, hogy 
„sokkal nagyobb megtiszteltetés Új-
pesten Gratias Ago-díjat átvenni, 
mint ha állami kitüntetést kaptam 

volna, mert érezni mindent, amit 
úgy hívnak, hogy köszönet”. Déri Ti-
bor polgármester a bölcsődei dol-
gozók áldozatát elismerve kiemel-

te: az ő munkájuk által jobb hely ez 
a világ, jobb hely Újpest, és jobb hely 
lesz nap mint nap minden szülő és 
gyermekeik számára.  CSG

Köszönet és elismerés a bölcsődei dolgozóknak
A közösségi normák elsajátításának egyik első állomása a böl-
csőde. Különös megbecsülés illeti az itt dolgozókat, hiszen a 
legkisebbek fejlődésének első lépéseit kísérik végig. 
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Elkezdődött a tanév, teljes kapa-
citással üzemelnek a közintéz-

mények, az iskolákon kívül termé-
szetesen az óvodák és a bölcsődék 
is. Ezzel kapcsolatban általános ta-
pasztalat, hogy nyilvánvalóan a for-
galom is megnő szeptember első 
napjaitól a nyári hónapokhoz ké-
pest – mondta Trippon Norbert,  
gazdaságért, költségvetésért, város-
üzemeltetésért és projektmenedzs-
mentért felelős alpolgármester.

Az önkormányzathoz folyamato-
san jöttek és jönnek az aggódó beje-
lentések a néhol már csak alig észre-
vehető, éppen ezért balesetveszélyes 

gyalogátkelők miatt, amelyek ráadá-
sul az őszi és téli szürkületben még 
kevésbé látszanak majd, a városveze-
tés ezért gyorsan lépett. – Bár nem az 
újpesti önkormányzat feladata és ha-
tásköre a zebrafelfestés, mi mégis úgy 
döntöttünk, hogy saját forrásból eze-
ket a zebrafelfestéseket megoldjuk és 
pótoljuk – közölte az alpolgármester.

Hogy a járvány második hulláma 
meddig engedi majd ezt a hirtelen 
és látványosan meglódult forgalmat 
az utakon, egyelőre nem tudni, de 
a zebrákon talán nem múlik majd a 
gyalogosok biztonsága.

 CSG

A jelenlegi elképzelések szerint a te-
lepüléshatáron lévő vasúti aluljáró-
nál, illetve az Auchan felől is függet-
lenített kanyarodósáv csökkenthetné 
a torlódást, mindezt úgy, hogy a Bu-
dapest irányába haladó forgalom se 
lassuljon. Ezek mellett a gyalogosok-
ra is tekintettel kell lenni, számukra 
már évek óta nem áll rendelkezésre 
zebra ezen a szakaszon. A kivitelezés 
második ütemében jelzőlámpák tele-
pítésével is számolnak.

A terület tehermentesítése rég-
óta napirenden van, de érdemi esély 
a megoldásra eddig nem látszódott. 
Déri Tibor polgármester kezdemé-
nyezésére szeptember 16-ikán újra-
indulnak a tárgyalások a szomszédos 

város vezetőjével, hogy egy korszerű 
közlekedési csomópont kialakításá-
val mielőbb sikerüljön feloldani a ká-
oszt a Külső Szilágyi utat Dunakeszi-
vel összekötő úton.

Bármekkora igény is volt a fejlesz-
tésekre, évekig nem történt semmi. 
Habár a hajlandóság egy idő után 

már nemcsak Dunakeszi részéről 
volt meg, hanem a korábbi IV. kerü-
leti vezetés is beadta a derekát, a ter-
vek előkészítése mégis megrekedt.

Az újpesti oldalon naponta ki-
alakuló torlódás főként a dunakeszi 
lakosok életét nehezíti meg. Ezért 
a tervezett csomópont is elsősor-

ban az ő érdekeiket szolgálná. Ezt 
tudomásul véve született meg az az 
elhatározás, hogy bár a szükséges 
közlekedési fejlesztés a IV. kerület-
ben valósulna meg, annak költsége-
it az agglomerációs település vállal-
ná. Mivel azonban egyáltalán nem 
bevett gyakorlat, hogy nem a terü-
let tulajdonosa állja az anyagiakat, 
megrekedt a folyamat. További kés-
lekedést okozott, hogy eleinte a ter-
vek sem kapták meg Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt. jóváhagyását. 

Tavaly júniusban mégis létrejöhetett 
a minden érintett által támogatott 
együttműködési megállapodás, de 
a mostohagyerekként kezelt projekt 
ezek után sem pörgött fel.

Végül idén került újra szóba a Kül-
ső Szilágyi úti probléma. Az akkor né-
hány hónapja hivatalban lévő új pol-
gármester, Déri Tibor egy februári la-
kossági fórumon biztosította Benkő 
Tamást, Dunakeszi területileg illeté-
kes egyéni képviselőjét arról, hogy Új-
pest számol a fejlesztéssel, és ennek 
költségvetési vonzataival is. A IV. ke-
rület vezetése most felgyorsította az 
ügyet, és szeptember közepére tár-
gyalásokat kezdeményezett Dunake-
szi polgármesterével, hogy ezzel is 
közelebb kerüljenek az emberek egy 
praktikusabb – és biztonságosabb – 
közúti összeköttetéshez. SZJ

Polgármesteri összefogás 
az elátkozott csomópontért
Az észak-pesti agglomerációs útvonalak egyik leggyűlöltebb ré-
sze a Káposztásmegyer és Dunakeszi határán lévő csomópont. 
Dugók, veszélyes, szinte kivitelezhetetlen besorolási manőve-
rek keserítik meg az autósok mindennapjait, a gyalogosoknak 
pedig gyakorlatilag lehetetlen átmenni egyik oldalról a másikra.

Zebrafelújítás közkívánatra
Megújulnak az elkopott zebrák a kerület balesetveszélyes cso-
mópontjaiban. Az érintett területeken a gyalogátkelők újrafes-
tése nem az önkormányzat feladata, de a biztonság minden-
nél fontosabb. 

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS
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L egfontosabb feladatának a költ-
ségvetés és a döntéshozatal 
összehangolását tartja, amely 

különösen fontos a jelenlegi nehezen 
kiszámítható időszakban, a járvány és 
az ebből fakadó gazdasági válság ide-
jén – mondta el a politikus.

Ennek komoly próbatétele volt a 
temetkezési díjak emelésére vonat-
kozó kezdeményezés, amelyet Kiss 
Ambrus és Tüttő Kata nyújtottak be 
a Fővárosi Közgyűlésnek. A Demok-
ratikus Koalíció azonban egy nap-
pal az augusztus 27-i ülés előtt köz-
leményt adott ki, amelyben azt írták, 
nem tartják „sem időszerűnek, sem 
társadalmilag előkészítettnek a fővá-
rosi temetkezési árak emelését” A ja-
vaslat így le is került a napirendről. 
Kiss Ambrus az Újpest Médiának úgy 
fogalmazott: „világossá vált, hogy kell 
egy kis idő az egyeztetésekre.” Hozzá-
tette: a döntést csupán elhalasztották, 
ám a kérdéssel mindenképpen fog-
lalkozni kell a jövőben. Hangsúlyoz-
ta: a temetkezési költségeket a ható-
sági árak csak részben fedezik, jelen-
tős hányadukat jelenleg is a főváros 
állja. Utoljára 2013-ban emelték a te-
metkezési díjakat, azóta pedig 13 szá-
zalékos inflációval és a bérköltségek 
több mint 50 százalékos emelkedé-

sével kellett számolni. 2018 és 2020 
között a főváros 1,7 milliárd forinttal 
járult hozzá a Budapesti Temetkezé-
si Intézet működéséhez, vagyis min-
den egyes temetés 34 ezer forintjába 
került a budapestieknek – mutatott 
rá Kiss Ambrus. „Mindannyiunk adó-
forintjairól van szó, így fel kell ten-
nünk a kérdést, hogy igazságos-e ez a 
rendszer így?” – tette hozzá. A főpol-
gármester-helyettes szerint elsősor-
ban arra kell megoldást találni, hogy 
a valóban rászorulóknak hogyan le-
het segíteni. Ennek részleteit a Fővá-
rosi Idősügyi Tanács fogja kidolgozni. 
Az októberben felálló testületről szól-
va Kiss Ambrus elmondta: a decem-
berben létrehozott Fővárosi Egyezte-
tő Tanáccsal együtt azt példázza, „mit 
gondolunk a társadalmi párbeszéd-
ről és ez szerintünk hogyan műkö-
dik.” A fővárosi önkormányzat olyan 
folyamatosan működő fórumot sze-
retne létrehozni, amelynek keretében 
az idősek önszerveződéseit képvise-
lő szervezetekkel és az időseket érin-
tő ügyekkel foglalkozó elismert szak-
értőkkel konzultálva készíthetnek elő 
minden fontos döntést. 

A járvány gazdasági következmé-
nyeiről szólva a főpolgármester-he-
lyettes hangsúlyozta: e tekintetben 

az első és a második hullám nem vá-
lasztható el, hiszen az élet számos te-
rületén a vírus terjedésének nyári le-
lassulása idején sem állt helyre a ko-
rábbi rend. Jellemző példaként a BKK 
helyzetét említette. A közlekedési cég 
jegyárbevétele az elmúlt hónapokban 
is jelentősen elmaradt a megszokot-
tól, hiszen sokan továbbra sem mer-
nek buszra, villamosra, metróra száll-
ni, és a turistaforgalom is drámai-
an visszaesett. Az ebből következő 
veszteség legalább 22 milliárd forint 
lesz, ám a jelenlegi kedvezőtlen jár-
ványügyi folyamatok azt vetítik elő-
re, hogy a deficit elérheti a 30 milli-
árd forintot is. 

A válság a fővárost elsősorban az 
iparűzési adóból származó bevéte-
lek megzuhanásán keresztül érin-
ti, amelynek konkrét összegét szept-

ember végén lehet majd tisztán lát-
ni. Kiss Ambrus hozzátette: ezeket a 
károkat még tetézték a kormányzati 
elvonások is, amelyeknek köszönhe-
tően „a fővárosi önkormányzat net-
tó befizetővé vált, vagyis a megemelt 
szolidaritási hozzájárulással már töb-
bet fizetünk be a központi költségve-
tésbe, mint amennyit kapunk.” Az au-
gusztusi közgyűlési ülésen határoza-
tot fogadtak el, amelyben arra kérik a 
kormányt, „gondolják végig, helyes-e 
az a politika, amely a gazdasági vál-
ságot önkormányzati válsággal is sú-
lyosbítja.” Hangsúlyozta: az erről szó-
ló indítványt a fideszes képviselők is 
megszavazták. 

Hozzátette: a budapesti gazdálko-
dással nem most kezdődtek a gondok, 
már az előző vezetés is működési hi-
ánnyal számolt a tavalyi költségvetés-
ben, a pénzügyi rést pedig a korábbi 
évek maradványösszegeivel tömték 
be. „Ez olyan, mint amikor egy család-
nak sikerül félretennie némi pénzt, ám 
ebből végül nem tudnak venni sem-
mit, mert a megélhetési költségeik-
re kell költeniük” – fogalmazott a po-
litikus. Hozzátette ugyanakkor, hogy 
a „korábbi évek megtakarításainak 
elégetése” már nem lesz sokáig ele-
gendő. A mostani krízis lényegében 
csak „előrehozta azt a pontot, ami-
kor földbe állhat a főváros költségve-
tése.  Hogy ezt megelőzzék, a buda-
pesti büdzséből tavasszal több mint 60 
milliárd forintot zároltak, októberben 
pedig egy újratervezett költségvetést 
nyújtanak be a közgyűlésnek, amely 
már leköveti a krízis hatásait. Szavai 
szerint a főváros jelenleg „nem likvi-
ditási, hanem kiszámíthatósági prob-
lémákkal küzd”.  BG

Budapest nem áll földbe
Hogyan került le a napirendről az utolsó pillanatban a temet-
kezési díjak emelése? Hogy készül a második hullámra a fővá-
ros? Hogyan fogja túlélni a járványt a BKK? Miért „állhat föld-
be” a budapesti költségvetés, és mit tesz a főváros, hogy ezt 
elkerülje? Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes az 
Újpest Médiának nyilatkozott. 

Újpesti Futó- és Kerékpáros Feszti-
vál. Idén szeptember 26-án, 8.30 és 
14.00 között rendezik meg a kerü-

let egyik legnépszerűbb szabadtéri 
rendezvényét. A helyszín a szokásos 
(Káposztásmegyer, a Farkas-erdő és 

környéke), és a teljesíthető távok sem 
változtak. A mini (2,0 km), a maxi (3,0 
km) és a kutyás futás (2,0 km) mel-
lett ezúttal is indul kerékpáros fu-
tam (8,6 km) az Óceánárok utca Szi-
las Multisport Bázis előtti szakaszá-
nál található rajttól. Díjazás helyett 
a résztvevők (a kutyás futás kivéte-
lével) online sorsoláson vehetnek 
részt. A fődíj egy-egy MTB kerékpár.  

Nevezni az Újpesti Polgármes-
teri Hivatalban (István út 14.) lehet 
szeptember 14. és 18. között, hiva-
tali időben. 

Őszi Sportparti. A hagyományos 
sportprogramok mellett a különfé-
le játékos vetélkedők és az egészség-
ügyi programok is főszerepet kapnak 
az Őszi Sportpartin október 3-án, de 
a népszerű főzőverseny sem marad-
hat el. 

A pontos program:
9.00–16.00 – Pontgyűjtő verseny
9.00–16.00 – Kreatív kézműves 

foglalkoztató és gyerekjátszó, falmá-
szás, evezős ergométer, buborékfo-
ci, biliárdfoci, minigolf, Airsoft lőtér, 
teqball, pingpong, csocsó, kosárlab-
da, tollas, óriás társasjátékok, és álta-
lános egészségügyi állapotfelmérés.

9.00 – Kispályás labdarúgótorna 
felnőtt férfi csapatok részére. 

10.00 – Parkröplabda 
A főzőverseny keretében idén Új-

pest legkiválóbb babgulyását ke-
resik a szervezők. Amit biztosíta-
nak: tűzrakóhely, tűzifa, 1 db asz-
tal, 2 db pad, 1,5 kg sertéscomb, 1 kg 
vörösbab, 20 dkg mangalicaszalon-
na. A felsoroltakon kívül a főzéshez 
szükséges eszközöket és alapanya-
gokat mindenki hozza magával. Alap-
anyagok átvétele 9.00, az étel zsűri-
zése 12.30-kor kezdődik. 

A nevezéssel kapcsolatos részle-
tes információk az ujpest.hu/prog-
ramok, illetve az ujpestmedia.hu ol-
dalon találhatóak meg. 

UN

Sportos ősz vár ránk
Idén is folytatódik a hagyomány, szeptember végén az Újpes-
ti Futó- és Kerékpáros Fesztivál keretében mozoghatunk, pár 
nappal később, október elején pedig jön a népszerű Sportparti.
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K ét évvel ezelőtt, Debrecen 
és Győr városát megelőz-
ve, Veszprémet hirdették ki 

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 
pályázat győzteseként. A Filmpik-
nik ennek a nagyszabású projekt-
nek az első, felvezető eseménye 
volt, de ahogy azt a Veszprém-Ba-
laton EKF-program művészeti-kre-

atív igazgatója, Can Togay elmond-
ta, hagyományt is szeretnének vele 
teremteni. Vagyis, ha a közönség is 
úgy akarja, 2023 után is megrende-
zik majd a Filmpikniket minden év 
júniusában. A cél a hazai filmter-
més legjavának bemutatása, a ma-
gyar mozgóképek népszerűsítése. 
A számok nyelvén idén ez közel 40 

alkotás vetítését jelentette öt hely-
színen. A sikerfilmek (Drakulics elv-
társ, Apró mesék) mellett díjnyer-
tes dokumentumfilmeket (A létezés 
eufóriája, Lili), animációs, rövid- 
és mesefilmeket, illetve régi klasz-
szikusokat (Álmodozások kora, Veri 
az ördög a feleségét, Katonazene) is 
műsorra tűztek.

Új bemutató mindössze egy volt 
(Magdolna), de a rendezvény igazi 
szexepilje nem is feltétlenül a filmek-
nek, hanem a körítésnek köszönhe-
tő. Hol máshol lehetne a Balaton 
partjától mindössze 15 méterre, a 
csillagos ég alatt közös moziélményt 
megtapasztalni? A Filmpiknik egyik 
fénypontja egyértelműen az volt, 
amikor a balatonfüredi Tagore sé-
tányon, Bujtor István szobrának köz-
vetlen közelében levetítették A Po-

gány Madonnát – természetesen telt 
ház előtt.

Az ünneplés mellett szakmázásra 
is jutott idő. A Filmpiknik konferen-
ciáján producerek és forgalmazók 
vitatták meg a koronavírus sújtotta 
moziipar jelenét és jövőjét, de szó-
ba került a Színház és Filmművészeti 
Egyetem felülről vezérelt átalakítása 
is. Bagota Béla, a Valan című nyitó-
film rendezője a vetítés utáni közön-
ségtalálkozón kijelentette, hogy az 
egyetem nélkül filmje nem készül-
hetett volna el, mert a stáb jelen-
tős része onnan került ki. Till Attila, 
az esemény házigazdája, aki maga is 
aláírta a Magyar Játékfilmrendezők 
Egyesületének SZFE-t támogató nyi-
latkozatát, erre úgy reagált, hogy ha 
nincs az SZFE, akkor a Filmpiknik se 
jöhetett volna létre. BS

Filmpiknik és Moziünnep a Balatonnál

S zalay Péter Nincs parancs című 
dokumentumfilmje természe-
tesen érinti a politikusok sze-

repét is néhány mondat és vágókép 
erejéig, de helyettük két határőr al-
ezredes szemszögéből mutatja be az 
eseményeket. Bella Árpád rangidős 
határőr tisztként teljesített szolgála-
tot Sopronpusztán az 1989. augusz-
tus 19-én megrendezett páneurópai 
piknik során, a keletnémet Harald 
Jäger pedig a Berlini Falnál látott el 
hasonló feladatkört. A rendszervál-
tás évében egy-egy pillanatra mind-
ketten főszerepbe kerültek, és fel-
sőbb utasítás hiányában maguknak 
kellett meghozniuk egy drámai dön-
tést. A magyar alezredes a magyar-
osztrák határon, német kollégája a 
berlini falnál engedte át nyugatra a 
kelet-német tömegeket. Szalay ka-
merája előtt újra felidézik az esemé-
nyeket, és személyesen is találkoz-
nak, hogy megbeszéljék, miért dön-
töttek úgy, ahogy.  

A Nincs parancs emellett egy jóval 
súlyosabb személyes tragédiát is fel-
idéz. A fiatal Kurt-Werner Schulz fe-
leségével és gyerekével együtt pró-
bált meg átszökni a magyar határon, 
amikor egy magyar katona, már az 
osztrák szakaszon lelőtte. Az özvegy 
könnyek közt idézi fel a végzetes nap 
történéseit. A vasfüggöny utolsó ál-
dozatának értelmetlen halála még 
nagyobb súlyt ad a két alezredes dön-
téseinek.

Szalay kihagy néhány ziccert: iz-
galmas lett volna például megkérdez-
ni a hősként ünnepelt határőröktől, 
hogy miként gondolnak vissza arra 
a rendszerre, amelyet évtizedeken át 
szolgáltak, és benne a saját szerepük-
re. Emellett a fikciós betétekkel sem 
tud mit kezdeni, de mint történelem 
tankönyvhöz csatolható mozgóképes 
lábjegyzet, a dokumentumfilm fontos 
és hiánypótló alkotás. 

Bemutató: szeptember 17. 
BS

Nincs parancs
Pontosan 31 évvel ezelőtt bomlott le végleg az Európát kettésze-
lő vasfüggöny. Az akkori külügyminiszter, Horn Gyula bejelen-
tése nyomán 1989. szeptember 11-én megnyílt az osztrák-ma-
gyar határ a hazánkban tartózkodó keletnémet állampolgárok 
előtt. Ma már aligha vitatná bárki is, hogy ez a döntés hozzá-
járult az NDK bukásához és Németország újraegyesítéséhez.

Kellemes nyári este a veszprémi várban. Egy óriási mozivászon, 
egy izgalmas film, popcorn, és hűsítő italok. Valahogy így kép-
zelhették el a Veszprém-Balaton Filmpiknik szervezői az újon-
nan induló fesztivál nyitóvetítését. A vírus azonban közbeszólt, 
így az eredetileg nyárra tervezett filmünnepet végül szeptem-
ber 3. és 5. között tartották meg. Volt ünnepélyes megnyitó is 
a várban, ahogy megálmodták, vetítéssel, telt házzal, csak a 
nyári meleg hiányzott. A közönség azonban a 15 fok ellenére is 
kitartott, és a fesztivál mindhárom napján lelkesen látogatta 
az ingyenes vetítéseket.

Mozilázmérés
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G róf Károlyi István 1840-ben egy mo-
dern iparos település alapjait tette le. 
Az itt élő ifjú polgárok hozták létre 
1887-ben az Ujpesti Közművelődé-
si Kört, amely hosszú időn át irányí-

totta Újpest szellemi életét, gondoskodott a szín-
vonalas társasági élet szervezéséről, szórakoztató 
programjairól. Adományokból és egyéb bevéte-

lekből ösztöndíjalapot hoztak létre, amelyből te-
hetséges, szegény gyerekeket támogattak. Közel 
ezerkötetes gyűjteményük közkönyvtárként mű-
ködött. Dr. Ugró Gyula, az egyesület egyik alapító-
ja, majd elnöke a szervezet 50. születésnapján így 

emlékezett: „Akkoriban körünk tagjai sorába tar-
tozott a községi elöljáróságnak úgyszólván min-
den számottevő tagja, országgyűlési képviselőnk-
kel: Wolfner Tivadarral az élükön, kik mindennap 
ott tárgyalták le a többi körtaggal az akkori közsé-
gi szellemi és gazdasági ügyeket, úgy, hogy a köz-
ség rohamos fejlődésének minden fontosabb ügye 
a körben döntetett el.” 

Az egyesület a jelentőségéhez méltó épület lét-
rehozását 1896. március 10-én határozta el. Mű-
kedvelő előadásaikon összegyűjtött pénzből foglal-
ták le a mai Árpád út 66. szám alatti telket. A ház-
építési alap adományokból, lakossági és banki 
kölcsönökből állt össze: közel nyolcvanan 500-1000 
pengő közötti összeg adományozásával, illetve ka-
matmentes kölcsönzésével járultak hozzá. A ter-
veket Kovács Frigyes műépítész készítette, a kivi-
telezés Kőrösi Lajos építőmester érdeme. Termé-
szetesen mindketten helyi lakosok voltak. Az utcai 
homlokzat jelentős részét elfoglaló, elegáns Kör 
Kávéház bevétele jelentette a kölcsönök törleszté-
sének biztos alapját, és jelentős támogatást nyúj-
tott a közművelődési célok megvalósításában is. 
1898. december 17-én díszközgyűléssel avatták fel 

az intézményt.  Részletes beszámolót közöltek róla 
a helyi lapok: „Rendkívül fényes és elegáns tük-
rökkel s hatalmas csillárral ellátott hangverseny és 
tánczterem, nagyon kényelmes a kitűnő tekeasztal-
lal büszkélkedő billiárd-terem, elég tágas az étke-
ző s igen czélszerűek az olvasó, a kártya, a hivata-
los helységek” – írta a Társadalmi Lapok. Az Ujpesti 
Közlöny pedig így tudósított: „… már áll a takaros 
kör a József és Árpád-utczákon kaczér diszitéseivel, 
nagy fényes ablakaival az Árpád útról kávéházzal, 
mely egyike lesz a legfényesebbeknek.”  

A kedvelt intézmény az alapító civil szervezet 
irányítása alatt 1941-ig szolgálta a polgárok kul-
turális igényeit. Belügyminiszteri rendelettel ek-
kor oszlatták fel a Közművelődési Kört. Épületét 
először a Vitézi Rend kezelésébe vonták, 1942-től 
pedig a Magyar Országos Véderő Egylet helyi egy-
sége működtette.

1945-től két esztendeig az alapító egyesület a 
korábbi hagyományoknak megfelelően igyeke-
zett újjászervezni magát az épület falai között, 
a helyiségeket azonban a kezdetektől meg kel-
lett osztania az új rend pártjaival. 1948-ban a Ma-
gyar Dolgozók Pártja székháza lett. „Az elvtársak 
további fejlődését fogja elősegíteni, kiválóan al-
kalmas előadások és szemináriumok tartására…” 
– írta az Észak Pestkörnyék 1949 márciusában. 
1951-től Ságvári Endre Kultúrotthon néven mű-
ködött, majd 1965-ben – a lassan enyhülő politi-
kai nyomás hatására – szinte észrevétlenül vál-
tozott neve Ady Endre Művelődési Házra. Közel 
húsz évig látta vendégül programjain a város ap-
raját, nagyját. Mesemozi, ismeretterjesztő elő-
adások, klubok, szórakoztató rendezvények, bá-
lok és képzőművészeti kiállítások követték egy-
mást. 1986-tól jelentős átépítés, felújítás zajlott 
az épületben. 1993 augusztusában Polgár Cent-
rum néven, kiállítótermek, kamaraszínház, kö-
zösségi rendezvények tartására alkalmas helyi-
ségek kialakításával nyílt meg újra.

SZÖLLŐSY MARIANNE 

Mi? Újság? – Száz éve friss hírek. Szöllősy 
Marianne, az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője kéthetente jelentkező sorozatában 
olyan érdekességeket mutat be városunk múlt-
jából, amit eddig bizonyára kevesen ismertek.

Újpest első művelődési háza

A székház klubhelyisége az 1970-es években.  Az intézmény ekkoriban az Ady Endre Művelődési 
Ház nevet viselte.

Szűkebb pátriánk első közösségi 
művelődést szolgáló létesítménye 
a mai Árpád út 66.-ban lévő Polgár 
Centrum épülete. Településünk 
alapításának 180. évében érdemes 
megismernünk egyik ikonikus 
épületünk történetét. Létrejötte, 
Újpestre jellemző módon, civil 
kezdeményezésnek köszönhető.

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.

ÓPEST | 13

Az Ujpesti Közművelődési Kör 1898-ban épült székháza 
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ÚJPEST Plusz+
MEGBECSÜLÉS PROGRAM

„SZAKÍTOTTUNK AZZAL A SZEMLÉLETTEL, HOGY A KERÜLET MEGBECSÜLÉST ÉRDEMLŐ NYUGDÍJASKORÚ LAKÓINAK 
KAMPÁNYSZERŰEN KERÜLJÖN KIOSZTÁSRA AZ EGYSÉGESÍTETT AJÁNDÉKCSOMAG.

SZÁMUNKRA A LEGFONTOSABB AZ EMBERKÖZPONTÚ SZEMLÉLET BEVEZETÉSE, HOGY A KERÜLETÜNK NYUGDÍJASAI 
VISSZAKAPHASSÁK A SZABAD DÖNTÉS JOGÁT, EZÁLTAL ŐK MAGUK DÖNTHESSENEK A SAJÁT SZÜKSÉGLETEIK ALAPJÁN, 

HOGY MIRE HASZNÁLJÁK FEL AZ ÖT DARAB, EGYENKÉNT 1000 FT-OT ÉRŐ ÚJPEST PLUSZ MEGBECSÜLÉS UTALVÁNYT.

AZ EMBER A LEGFONTOSABB ÉRTÉK!” DÉRI TIBOR
POLGÁRMESTER - BUDAPEST, IV. KERÜLET

ÁT VEHE TŐ: 2020.  AU G US Z TUS 3 1 .  -  2020.  S ZEP TEMB ER 1 1 .
BE VÁLTHATÓ: 2020.  NOVEMBER 30 - IG.

NYUGDÍJASAINK MOSTANTÓL MAGUK DÖNTHETNEK A 
TÁMOGATÁSUK FELHASZNÁLÁSÁRÓL!

MEGÍGÉRTÜK, MEGCSINÁLTUK!

R E F O R M O K  Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z ATA  2 0 2 0 - A S  K Ö LT S É G V E T É S É B E N :

impresszum:bp. IV. ker. újpest önkormányzata

CÉ LU N K , H O GY J O B BA N ÖS S Z E H OZ ZU K A K E RÜ LE T Ü N K L A KOS A IT A H E LY I K E R E S K E D Ő K K E L ! A Z U TA LVÁ N YO K AT 2020.  AU G US Z T US H Ó 3 1 .  É S 2020.  
S ZEP T EM B ER H Ó 1 1 .  N A PJA KÖZÖT T,  M U N K A N A P O KO N H I VATA L I  I D Ő B EN V EH E T I K ÁT N Y U G DÍ JA S A I N K É S 2020.  N OV EM B ER 3 0 - I G H A S ZN Á L H ATJÁ K FEL A Z 

ÚJ PE S T I  PI AC T ERÜ L E T ÉN A K I J ELÖ LT H ELY EK EN . TOVÁ B B I R É S ZL E T EK A W W W.UJ PE S T. H U  É S A W W W.UJ PE S T M ED I A . H U W EB O L DA LO N !

Mostantól ombudsman  
ügyel az állatvédelemre  
Budapesten

Denevérre menő küzdelem 
a János kórházban
Újpesti állatmentők gyűjtöt-
ték be a sebészet folyosójára 
beköltözött bőregekeret a bu-
dai épületben.

Az újpesti Állatmentő Liga szakembe-
rei fogták be azokat a denevéreket, 
amelyek augusztus végén a Szent Já-
nos Kórház sebészeti osztályának fo-
lyosójára fészkelték be magukat, és 
az épületben repkedtek szinte meg-
állás nélkül. Pataki Gáborékat a ka-

tasztrófavédelem riasztotta, ők pedig 
két óra alatt begyűjtötték (majd sza-
badon is engedték) az öt védett álla-
tot, miközben az osztály végig zavar-
talanul működött és a műtőkben is 
folytak az operációk. Az emberre ve-
szélytelen denevérekkel, amelyek a 
kórház körüli parkból költözhettek az 
épületbe, sem az orvosok, sem a be-
tegek nem érintkeztek. A folyosókat 
az újpesti állatvédők távozása után 
fertőtlenítették.  UN

Szeptember 3-án jelentette be a kö-
zösségi médiában a Fővárosi Önkor-
mányzat, hogy ezentúl Szabó Re-
beka, a Párbeszéd elnökségi tagja, 
Zugló alpolgármestere (képünkön) 
állatvédelemért felelős főpolgármes-
teri megbízottként is tevékenykedik. 

A bejelentésből kiderül, hogy az 
állatvédelem ügyében már eddig is 
több hónapos előkészítő munka zaj-
lott a Főpolgármesteri Hivatalban. 
A közlemény hangsúlyozza, hogy 
a városvezetés számára kiemelten 
fontos ügyről van szó, ezért mos-
tantól „elkezdődik a kampányban 
beharangozott Állatvédelmi Char-
ta pontjainak megvalósítása”. Ezek 
közül az első egy, a területért felelős 
főpolgármesteri megbízott („om-
budsman”) kinevezése. A bejelen-
tés szerint már folynak az egyezte-
tések egy kedvezményes ivartala-

nítási program bevezetéséről, és az 
állatvédelmi civil kerekasztal ösz-
szehívására is sor kerül még az ősz 
folyamán. Szabó Rebeka ezt a meg-
bízatást társadalmi munkában látja 
el, zuglói alpolgármesteri feladatai 
mellett – írja a fővárosi Facebook-
oldal. UN

HIRDETÉS
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A legegyszerűbb, de talán az 
egyik legfontosabb dolog, 
hogy megfelelő mennyiségű 

víz jusson a szervezetbe. A gyerekek 
munkaterhelés, vagyis egészséges – 
de mégiscsak létező – stressz alatt 
állnak az iskolában, ami önmagában 
is fokozott vízigénnyel jár, a szünet-
ben pedig szaladgálnak, tehát izzad-
nak is. A folyadékpótlás nemcsak a 
kiegyensúlyozott fiziológiai műkö-
dés, hanem a fokozott agyi aktivi-
tás miatt is fontos. A járványveszély 
közepette mindenképpen kerülni 
kell, hogy a gyerek a közös mosdó-
ban igyon. Biztonságos megoldás, 
ha saját kulacsban vagy palackban 
visz magának vizet. Gyümölcslevet, 
zöldséglevet külön flakonba érde-
mes tölteni.

A nyers zöldségek és gyümöl-
csök növelik az erőnlétet, köny-

nyen emészthetők, vagyis a szerve-
zet kevesebb energiát használ el a 
feldolgozásukra. Ezzel pedig elke-
rülhető az evés utáni fáradság, így 
nem csökken a koncentrálóképes-
ség sem. Fontos, hogy az oxidációt 
elkerüljük, ezért a darabolt zöldsé-
get és gyümölcsöt zárható dobozba 
érdemes csomagolni.

Szendvicset lehetőleg teljes ki-
őrlésű pékáruból készítsünk. Finom 
krémeket keverhetünk ki cukkini, 
padlizsán, cékla, burgonya, papri-
ka, paradicsom, sárgarépa vagy ép-
pen zeller felhasználásával. Hőkeze-
lés (főzés vagy sütés) után egy kevés 
hidegen sajtolt olajjal egyneművé 
pürésíthetők, az aprítógépbe dob-
hatunk némi szezámmagot, napra-
forgómagot, tökmagot, mogyorót is. 
A fűszerektől se ijedjünk meg: kori-
ander zöldje, bazsalikom, kakukkfű, 

petrezselyem, esetleg kapor is fel-
használható, mint ahogyan a szere-
csendió, gyömbér, őrölt paprika és 
kömény is. Mértékkel használhatunk 
sót is. A zöldség ettől levet ereszt, 
de ezt nehogy kiöntsük! Inkább ke-
verjünk hozzá némi zabpehelylisztet 
vagy zabkorpát, de a krémbe akár 
reszelt sajt vagy tofu is kerülhet.

A higiénia most különösen fon-
tos, ezért legyen a gyereknél szal-
véta, nedves törlőkendő, a darabolt 
zöldséghez pedig evőeszköz. Azt pe-
dig nem lehet elégszer elmondani, 
hogy minden étkezés előtt és után 
kezet kell mosni.

LETTNER ANNAMÁRIA, 
dietetikus

Iskolakezdés
egészségesen Életmód
Az iskolában is fontos az egészséges étkezés, sőt, talán ott a leg-
fontosabb. A menzai koszt viszont nem mindig felel meg ennek, 
ugyanakkor kevés pénzből is sokat tehetünk a gyerekekért.

É rdemes művész, az Olasz Mű-
vészeti Akadémia aranyérmé-
nek tulajdonosa, megkapta 

többek közt a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztjét is; hosz-
szasan lehetne sorolni, mennyi díj-
jal honorálták tehetségét. Gábor 
Marianne grafikus, festő, a XX. század 
egyik meghatározó művésze. És ami 
az újpestiek számára most talán a leg-
fontosabb vele kapcsolatban: kiállítás 

nyílt alkotásaiból a Polgár Centrum-
ban. Az alkotó egyébként kifejezetten 
kötődött a kerülethez, hiszen meste-
re, aki gyerekkorától kezdve segítet-
te őt, Szőnyi István, újpesti születésű. 

Gábor Marianne 1917-ben szüle-
tett, és majd’ 60 éven át folyamato-
san alkotott. Tehetsége egészen fi-
atalon megmutatkozott, 22 évesen 
már az Ernst Múzeumban nyílt kiál-
lítása. Portréira jellemző, hogy ben-

sőséges világba húzza a szemlélőit. 
Ahogy Feledy Balázs, művészettörté-
nész, a Vigadó Galéria egykori művé-
szeti vezetője az augusztusi megnyi-
tón fogalmazott: „kivételes karakter-
megjelenítő készségén túl megrázó 
képélményt okoznak a képei”. Em-
berábrázolásain kívül a mediterrán 
hatású táj- és városképei, illetve en-
teriőr-festmények is a portfólióját 
képezik. A most látható kiállítás min-

denből szemezget, ezért átfogó képet 
kaphat Gábor Marianne művészeté-
ről, aki belép a bemutatótérbe.  

Az alkotásokat Rómától kezdve 
Velencén, Párizson és Firenzén át 
Berlinig Európa számos városában 
kiállították már. A tárlatot Fény és 
árnyék címmel szeptember 19-ig 
láthatják az Árpád út 66. szám alatt, 
az UKK Polgár Centrumban.

SZJ

Fény és árnyék a Polgár Centrumban 
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– Nem tagadom, a sport és a zene éltet – mondja 
Bátorfi István. – Amint hallja, nehezen beszélek, las-
san húsz évvel ezelőtt gégerákot diagnosztizáltak 
nálam. Sokan feladták volna, de engem nem olyan 
fából faragtak. A kezeléseket végigszenvedtem, eh-
hez az erőt a sportból és a zenélésből merítettem. 
Annak idején testnevelő tanárnak készültem, aztán 
a sors úgy hozta, hogy orvos lett belőlem.

– A Bátorfi család hétköznapjaihoz szorosan 
kapcsolódott és kapcsolódik az asztalitenisz sze-
retete.

– Lányom, Csilla a legeredményesebb magyar 
pingpongozók közé tartozik, húsz évig a világ él-
vonalában jegyezték. Öt olimpián indult. Zoltán, 
a fiam szintén a válogatottságig jutott, ma a női 
válogatott szövetségi kapitánya. Büszke vagyok 
a gyermekeimre. Képzelje, az atlantai olimpiai já-
tékokon, a helyszínen szurkolhattam mindkettő-
jüknek. Hát nem csodálatos?

– Úgy hallom, ön sem tétlenkedik.
– Igen, a mai napig igazolt pingpongozó vagyok. 

A Budapest I/A bajnokságban, a Postás SE színei-
ben ütöm a labdát, pedig már nem tartozom a fi-
atal játékosok közé.

– Árulja el, így hetvenen túl, a tomboló koro-
navírus–járvány ellenére is, hogyan lehet valaki 
ilyen boldog, kiegyensúlyozott, jókedvű?

– Az öregedés elleni leghatásosabb vitamin a 
sportolás. Viszont a legnagyobb éltető erő a szere-
tet és a biztos családi háttér. Persze mindez, ahogy 
mondani szokás, a feleségem nélkül nem jöhetett 
volna össze. Röntgenorvosi munkája mellett biztos 
kézzel és szeretettel fogta össze a családot, terem-
tette meg a gyerekeknek a nyugodt légkört a tanu-
láshoz, a munkához és a sportoláshoz.

– Miért fontos a sport, a mozgás?
– Már sokan elmondták előttem is, ha ép test-

ben ép a lélek, akkor különösebb gondja nem le-

het az embernek. Ráadásul a sport a legjobb neve-
lési eszköz. Sikereket, önbizalmat és emberi tartást 
ad. Rendszerességre tanít, legyen a sportoló világ-
klasszis vagy éppen amatőr.

– A gyerekei hogyan fogadták a papa „ping-
pongőrületét”?

– Beleszülettek. Mondhatnám, nem volt más 
választásuk. Imádtak edzésre járni, már gyerek-
korukban céljaik voltak, mert, azt ne felejtsük 
el, cél nélkül nem élhet senki. Ha nincs célod, 
csak vagy a nagy semmiben, lógsz vagy éppen 
sodor az ár valamerre. Nos, az én gyerekeimnek 
ma is vannak céljai: a lányom Németországban 
edző, a fiam pedig nyolc esztendő spanyolorszá-
gi profiskodás után előbb a magyar ifi váloga-
tottban a fiúk trénere lett, ma pedig már a női 
válogatottat irányítja. Milyen jól hangzik, a fiam 
a szövetségi kapitány! Aminek a legjobban örü-
lök, hogy még ma is kikérik a véleményem. Még 
a pingpongról is.

– Miért a pingpong mellé tette le a voksát?
– A pingpong fantasztikus sport, hiszen bármi-

lyen korban el tudja kezdeni az ember.
– Más sportot nem is próbált ki?
– Fociztam, állítólag nem is ügyetlenül terel-

gettem a labdát. A Vas megyei ifi válogatottba is 
meghívtak.

– A rendelő falán egy idézetet olvastam. Így 
szól: „Amit nem végeztél el, azt nem tudod be-
pótolni.”

– Nagy igazság. Próbálom betartani. Jut eszem-
be, mi a kedvenc nótája?

GERGELY GÁBOR

Az egykori Cérna pályán rugdosta a lab-
dát a kis Juhász Peti, lehetett vagy nyolc–
tíz éves. Ügyeskedett, hamar felfedezték, 
leigazolták és a gyorslábú, mokány srá-
cot az oldalvonal mellé parancsolta az 
edzője. Csatár lett, nem gondolta volna 
akkor, hogy felnőttként a hátvédsor bal 
oldalán erősíti majd az Újpesti Dózsát és 
a magyar válogatottat. 

Hamar felfedezte az egykori játékosmegfigyelő, 
és tizenévesen már a lila–fehérek játékosa lett. 

Előbb az ifiben, később a felnőtt tartalékban kapott 
helyet, majd egyszer csak jött a „behívó”, a nagyok 
edzésén kellett jelentkeznie.

– Nem sokat aludtam éjszaka – emlékezett visz-
sza Juhász Péter, – az járt a fejemben, hogyan fo-
gadnak majd az öltözőben. Bene, Dunai, Fazekas 
és a többiek már nagy sztárok voltak, én pedig… 
Emlékszem, Baróti Lajos bácsi, az edző mutatott 
be a csapatnak. Én csak álltam az ajtóban, mert 
fogalmam sem volt arról, hogy hol öltözhetek át, 

hol lesz majd a helyem. 
Bene Ferenc és Göröcs 
János közé ültettek le.

Meséli, remegő kéz-
zel próbálta bekötni a foci-
csukáját, de az a fránya fűző 
csak nem akart engedelmes-
kedni az ujjainak. Göröcs Titi nem 
is hagyta szó nélkül az ügyetlenkedését.

– Ne legyél betojva – mondta –, majd akkor iz-
gulj, ha a Zámbó jön veled szemben a pályán, és 
te nem találod a labdát. Megmondom, mit csinálj, 
pakolj oda neki.

Juhász Pétert támadóként vitték fel a nagyok 
közé, de az edző pontosan tudta, hogy a Fazekas, 
Göröcs, Bene, Dunai, Zámbó csatársorba szinte le-
hetetlen lesz beverekednie magát. Ezért a hátvé-
dek közé rakta a fiatal srácot.

– Nem tagadta Lajos bácsi, hogy olyan felfutó 
hátvédet akar belőlem faragni, mint az olaszok fan-
tasztikus játékosa, Fachetti volt. Rengeteget kel-
lett futnom, hiszen, ha a baloldalon segítettem a 

csatároknak, üresen maradt a helyem 
hátul. Jobb nem is gondolni rá, mit 

kaptam volna Titiéktől, ha gólt ka-
punk, mert én elöl kolbászolok. 

Inaltam is hátra a helyemre, ha 
labdát vesztettünk elöl.

Juhász Péter hétszeres 
magyar bajnok lett a Dózsá-
val, huszonnégyszer a válo-
gatottban is helyet kapott.

– Sajnos a huszonöt nem 
jött össze, ami akkor nagyon 

fájt – mondta. – Ma már nem iz-
gat különösebben, mert tudom, 

nem a játéktudásom okán nem let-
tem még többször válogatott.

Péter bácsi, mert így szólítják a fiatalok, ma 
az UTE Labdarúgó Akadémiáján okítja a fiatalokat. 
Úgymond egyéni foglalkozásokat tart, munkájával 
az edzők által hozzá irányított ifjoncok további fej-
lődését segíti.

– Olyat soha nem kérek tőlük, amit én nem tu-
dok megcsinálni. Megmutatom, mit kérek, és ha 
kell, addig abajgatom őket, amíg nekem is tetszik, 
amit csinálnak. Sokszor mondom a srácoknak, jöj-
jenek el, nézzék meg, hogy mi, az öregek hogyan 
lábteniszezünk. El is jönnek, be is szállnak, de egy-
előre lábteniszben mi, a védett korúak, még ver-
hetetlenek vagyunk.

GG

Évtizedek óta Újpesten gyógyítja a gyerekeket

Bátorfi doktort a sport és a zene élteti
A rendelő csendjét hegedűszó hangja töri meg. Bátorfi István gyermekorvos, 
amikor teheti, előveszi hegedűjét, és eljátssza kis betegei kedvenc nótáját. Az 
Újpest Egészségéért kitüntetés büszke tulajdonosánál arra keressük a választ, 
miként tud a hetedik ikszen túl is olyan lendülettel dolgozni, élni, hogy azt a f i-
atalok is megirigyelhetik.

Baróti Lajos faragott hátvédet Juhász Péterből

Ötven éve szolgálja 
az újpesti labdarúgást
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WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

BUDAPEST, IV. kerület

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

Árpád út 70

(Új pesti Áruház bej áratánál )

06 (1 ) 200 1 1 1 8

HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ

A TERM ÉSZETES

H ALLÁS

Wi dex U30 tel j es ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akci ó 2020. 1 0. 09-i g vagy a készl et erej éi g érvényes. Akci ós hal l ókészül ék

vásárl ása ki záról ag tel j eskörű audi ol ógi ai vi zsgál at után l ehetséges, ha a

hal l áscsökkenés megfel el ően el l átható a készül ékkel . A vi zsgál at és az i l l esztés a

szakmai i rányel vek maxi mál i s betartásával történi k.

    HIRDETMÉNY Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Helyettes szülőt keresnek
Újpest Önkormányzatának Szociális In-
tézménye, a Család- és Gyermekjóléti 
Központ helyettes szülő foglalkoztatási 
jogviszony létesítésére pályázatot hirdet.

A foglalkoztatási jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  
A helyettes szülő saját háztartásában teljes körű 
ellátást biztosít a nála elhelyezett gyermek szá-
mára. Az ellátás biztosítását az elhelyezés ideje 
alatt köteles biztosítani (a vér szerinti szülő akadá-
lyoztatásának ideje alatt, legfeljebb 12+6 hónapra).

Illetmény és juttatások: Az írásbeli megálla-
podás megkötése után a helyettes szülőt neve-
lési díj és külön ellátmány illeti meg.

Pályázati feltételek: Aki elmúlt 24 éves • bün-
tetlen előéletű • háziorvosa szerint gyermek-
gondozásra alkalmas egészségileg • otthona 
gyermekelhelyezésre megfelelő (rendezettség, 
szülőktől külön szobában való elhelyezés lehe-
tősége) • sikeresen elvégezte a helyettesszülő-
képzést (50 órás tanfolyam)

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: Önéletrajz, motivációs levél, 
végzettséget igazoló okiratok másolata (si-
keresen elvégezte a helyettesszülő-képzést),  
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány, • beleegyezző nyilatkozat az együtt 
élő házastárstól, élettárstól, • nyilatkozat, hogy 
a bizottság betekinthet a pályázati anyagába.  
• A pályázó automatikusan kizárja magát a pá-
lyázati eljárásból, amennyiben a felsorolt doku-
mentumokat nem csatolja pályázati anyagához. 

Az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazo-
lás elfogadható.

A foglalkoztatási jogviszony betölthetősé-
gének időpontja: folyamatos.

A jelentkezések benyújtásának határideje: 
folyamatos.

További információt Csomortány Judit Réka, 
Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 
Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egy-
ség vezetője nyújt a +36 1 370 41 07-os telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai 
úton, a pályázatot Újpest Önkormányzatának 
Szociális Intézménye címére kell elküldeni 
(1046 Budapest, Deák Ferenc utca 93.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
bizottság útján. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: folyamatosan

www.ujpestmedia.hu          szerkesztőség: +36 1 785 0366          1045 Budapest, Erzsébet utca 8.          szerkesztoseg@ujpestmedia.hu

A HITELES HÍRFORRÁS 

AZ ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HÍRCSATORNÁJA

facebook.com/ujpest.media

ZELLER OPTIKA
Optikánkban, több hetes vára
kozás nélkül, minden héten Csü
törtökön INGYENES látásvizsgá
lattal és akciókkal, óriási keret 
választékkal várjuk szeretettel 
Önt és kedves családját!

Címünk: 1046 Budapest, Fóti út 81. (DIEGO UDVAR)  
Bejelentkezés: 06 1 233 0404

z e l l e r o p t i k a . h u
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ÁLLÁS

Gépkezelői, gépbeállító és fizikai betanított 
munkakörbe keresünk férfi munkavállalókat 
új, 4. kerületi porfestő üzemünkbe, kétmű-
szakos munkarendbe. Kiváló munkahelyi kö-
rülmények, piacképes fizetés, szakmai fejlő-
dési lehetőség. Tel.: +36 36 30 625 8114

Az Újpesti Homoktövis Általános Iskola ta-
karítót keres közalkalmazotti jogviszonyba, 
délutános munkavégzéssel. Jelentkezés: +36 
1 233 3769 az iskola titkárságán.

Budapest IV. kerületében ajánlok munkát, ját-
szótér-karbantartás, köztisztasági takarító, sofőr, 
kisgépkezelői munkakörökben. Nyugdíjasok je-
lentkezését is várom, „B” kat. jogosítvánnyal ren-
delkezők előnyben. Napi 8 óra, bruttó 285.000 
bért ajánlok. Érdeklődni: +36 20 539 2090

Újpesten, lila-fehér parkolóban, nyugdíjas 
portást, parkolóőrt keresünk, éjszakai mun-
kára. Önéletrajz szükséges, nettó 80 ezer Ft. 
fizetéssel. Tel.: +36 70 573 2192

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

HERMINA ANTIKVITÁS a XIV. kerület THÖ-
KÖLY ÚT 100/B-ben vásárol magas áron tört-
arany 10 ezer Ft-tól, fazonarany 26 ezer Ft-
ig, asztali-, fali-, zseb- és karórákat. Festmé-
nyeket, antik bútorokat, Herendi-, Zsolnay-, 
Meisseni- stb. porcelánokat, Kovács Margit-, 
Hummel-, Gorka-kerámiákat, bronz és ezüst-
tárgyakat 300 Ft-tól 900 Ft-ig/gramm, hábo-
rú előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapo-
kat, képeslapokat, hagyatékokat, Értékbecs-
lés és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 
percre. Tel.: 06-20-358-8217

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 

OKTATÁS

Matematika-, fizikatanítás általános és közép
iskolások részére, nagy hatékonysággal, szak
tanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06 20 9590 134

ALBÉRLET

Újpesten az Izzó lakótelep mellett családi ház
ban külön bejáratú bútorozott szoba olcsón ki
adó 1 személy részére. Tel.: 06 1 230 5506

SZOLGÁLTATÁS

Kazáncsere-akció! Kondenzációs kazán-
ra teljes körű kivitelezés, rövid határidővel. 
Kéménybéleléstől az átadásig. +36 20  936 
0581 kazanszerviz72@gmail.com

Fürdőszoba-felújítás A-Z ig! Akadálymente-
sítés kádról zuhanykabinra. Teljes körű für-
dőszoba-felújítás kiváló minőségben. Minden 
egy kézben a bontástól az átadásig. +36 20 
936 058 furdoszobafelujitas.az@gmail.com

Kémények bélelése, átépítése, belső marása 
teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs +36 
20 264 7752

IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabú-
torok, irodabútorok stb. méretre gyártása a leg-
olcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228 x 80 x 28 cm 
– 13  800 Ft. Igényes munka, rövid határ-
idő, nagy szín- és anyagválaszték. Telefon: 
+36 30 368 1354

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

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. • Ügy ve ze tő igazgató: Biró Beáta 
• Munkatársak: Balogh Gábor, Baski Sándor, Bodacz Balázs, Csiki Gábor, Gergely 
Gábor, Kovács-Szemkeő Júlia, Tari Tamás. • Fotó: Barna Gergő, Berki Bea, Magyar Attila, 
Németh Péter, Várai Mihály • Szer kesz tő ség: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8. Titkárság: 
785-0366. Újpesti Napló: 06-70-398-8229. ÚKTV: 06-70-398-4206, e-mail: szerkesztoseg@
ujpestmedia.hu • Nyom dai elő ké szí tés: Euro Press Media Kft. • Nyom dai elő ál lí tás: e-Print 
Magyarország Nyomdaipari Zrt. • Ter jesz ti: MédiaLOG-DMHM Zrt., E-mail: info@dmhm.hu 
• Print ISSN: 2061-7283 • Online ISSN: 2061-7291 • Meg je le nik 43 500 példányban. • Következő 
lapszámunk 2020. szeptember 24-én jelenik meg. • Vállalkozói és méretes hirdetések 
feladása: hirdetes@ujpestmedia.hu • Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vissza. 
Köz lés ese tén fenn tart juk a szer kesz tés jo gát! • A meg je lent meg hí vók és hir de té sek tar tal má
ért fe le lős sé get nem vál la lunk. • Részletes információk, hírek, tudnivalók: ujpestmedia.hu, 
facebook.com/ujpest.media, ujpest.hu
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Nordic walking csoportos két alkalmas tanfolyamok 
Újpesten a Farkas-erdőben.

Időpontok: 
2020. 09. 19. szombat 10.00–15.30 Kezdő I-II intenzív tanfolyam
2020. 09. 20 és 2020. 09. 27 vasárnap 15.00–17.00 Kezdő I-II
2020. 10. 11 és 2020. 10. 18 vasárnap 10.00–12.00 Kezdő I-II”

Ár: 4500 Ft/fő/2 óra. Jelentkezés a nordicwalkingalapok@gmail.com e-mail címen 
vagy 17 óra után a (30) 467-7652 telefonon. Oktatáshoz tesztbotokat biztosítunk. 

ÚJDONSÁG 2020
Zenés nordic walking edzések péntekenként 18.30–19.30 a Farkaserdőben
Nordic walking sport és rekreációs tábor 2020. 10. 22–25 Gyenesdiás
Minden jelentkezőt szeretettel várunk!”

További info: www.nordicwalkingalapok.hu

GYALOGOLJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 
NORDIC WALKING ALAPOK

Nordic walking  
a testünk átmozgatásáért

Nordic walking
a testünk átmozgatásáért

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
KÁMÁN SÁNDORNÉ

sz. Kincses Olga
2020. augusztus 26-án, életének 89. évében, sok egészségben eltöl-
tött év után váratlanul elhunyt. Élete végéig kötődött Újpesthez, év-
tizedekig tanított a Kanizsay Dorottya Gimnáziumban (később Egész-
ségügyi Szakközépiskola). 

Drága halottunkat 2020. szeptember 15-én 11:15-kor a Megyeri 
temetőben (1047 Budapest, Megyeri út 49.) a római katolikus vallás 
szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra.

DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL!
A gyászoló család

Levelezési cím: kamanildi@gmail.com

„Letéptem ezt a hangaszálat
Már tudhatod az ősz halott
E földön többé sohse látlak

Ó idő szaga hangaszálak
És várlak téged tudhatod”

(Apollinaire: Búcsú)†
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PÓTELŐADÁS

SZEPTEMBER 26. 19 óra

OPERA
STANDUP
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PÓTELŐADÁS

SZEPTEMBER 27.  11 óra

O P E R A M E S É K
VARÁZSFUVOLA

AKCIÓS AJÁNLATOK

Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A képek csak illusztrációul szolgálnak. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Nézelődjön, válogasson, vásároljon az 
Újpesti Piac mellett, a Körcsarnokban!

Mindenkit vár a BUTIKSOR! 

JÓ ÁRAK, JÓ HELYEN!

2020. szeptember 10–23.UJPEST.HU/PIAC 
Várunk minden 
kedves vásárlót!
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PIAC PLACC SZOMBATON ÉS VASÁRNAP! 
Nyüzsgés, adok-veszek és hagyomány
az Újpesti Piac mellett, a Duna sétányon.

HÚSAKCIÓK
A Kedves Hentesnél az 1. emeleten a 121. üzletben
bőrös malachús 990 Ft/kg | háztáji szalámi 2390 Ft/kg | 
háztáji paraszt kolbász 1650 Ft/kg | sertéscomb 1590 Ft/kg | 
sertéslapocka 1550 Ft/kg | sertéskaraj 1750 Ft/kg.

Az Andalúz Bt.-nél a földszinten az A56. hűtőpultnál
mangalicakolbász, lókolbász, szürkemarha-kolbász, 
sertéskolbász egységesen 2800 Ft/kg.

   sertéskaraj

 1750 Ft/kgKEDVES HENTES
121. üzlet

ANDALÚZ BT.
A56. hűtőpult

       sertéskolbász

2800 Ft/kg

V.P. SAVANYÚSÁG
33. üzlet

 savanyú káposzta

500 Ft/kg

NAGY ATTILA
A90-91. asztal

zakuszka több ízben

1190 Ft/ü

Nagy Attilánál a földszinten az A90-91. asztalnál
erdélyi termékek nagy választékban: szörpök cukorral 1280 Ft/ü | 

szörpök cukor nélkül 1380 Ft/ü | lekvárok cukorral 1180 Ft/ü | lekvárok cukor nélkül 1280 Ft/ü |
zakuszka több ízben (vargányás, babos, rókagombás, padlizsános) 1190 Ft/ü.

A V.P. Savanyúságnál a földszinten a 33. üzletben
kovászos uborka 1000 Ft/kg | savanyú káposzta 500 Ft/kg | 

vegyes vágott savanyúság (édes, csípős) 550 Ft/kg.

ZÖLDÉG- ÉS EGYÉB AKCIÓK
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