
Tisztelet az időseknek!
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben döntött úgy, hogy 
október elseje legyen az idősek világnapja. Gon-
doljunk rájuk, becsüljük meg őket!  2. és és 5. oldal

Interjú Aktuális

Társasházi Védekezés
A járványhelyzet fokozódik, ám a laza központi in-
tézkedések miatt a védekezés jórészt az emberek 
józan belátásán múlik. 4. oldal
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Október 6-án emlékeztünk a tizenhárom aradi 
vértanúra. Városunk alapítója elkerülte a bitót, 
de a keserves börtönéveket nem.  5. ésés 15. oldal

A szabadságért haltak meg
Aktuális

Enyhülnek A lakhatási gondok
Huszonkilenc bérlakás épül a Károlyi István és a 
Venetiáner utca sarkán. Az alapkövet már elhe-
lyezték. 7. oldal
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R itka történelmi pillanatnak lehettünk tanúi október 
elején: egy érdekvédelmi szervezet leült tárgyalni a 
kormánnyal, s úgy álltak fel, hogy minden kérdés-

ben megegyeztek. Pár órával később még lezajlott ugyan 
egy parázs hangulatú üzenetváltás, de végül a Magyar Or-
vosi Kamara minden javaslatát beépítették az orvosok bé-
rének radikális emelését célzó törvényjavaslatba, amelyet 
az Országgyűlés – legalább ennyire unikumként – egyhan-
gúlag szavazott meg. 

Hosszú évtizedek küszködése után sikerült hát teljes nem-
zeti összefogással megoldást találni az orvosok helyzetére, 
most már mindannyian kézen fogva, együtt menetelhetünk 
az újabb és újabb járvány- és egészségügyi diadalok felé – 
gondolhatnánk első blikkre. Az ünnep hangulatát csak az a 
kellemetlen kérdés ronthatja el: miért kellett erre ilyen ret-
tenetesen sokat várni? Az elmúlt években állítólag szárnyalt 
a magyar gazdaság, s egész Európa minket irigyelt az égbe 
törő növekedés és a pinceszint alá is lenyomott költségveté-
si hiány miatt. Az orvosok azonban hiába kértek, petícióztak, 
könyörögtek és fenyegetőztek (istennek hála, csak fenyege-
tőztek) azonnali felmondásukkal – a kormány akkor nem volt 
hajlandó emelni a szégyenletes fizetéseken. Most, amikor a 
járvány a 2008-as világválságnál is jobban padlóra küldte a 
magyar gazdaságot, az államháztartási deficit pedig másfél 
évtizedes rekordokat ostromol, hirtelen úgy döntöttek: van 
pénz a bérrendezésre. Józan paraszti ésszel nehéz másra kö-
vetkeztetni, mint arra, hogy eddig is lett volna. Ami hiányzott, 
az egyszerűen az akarat. Ez persze nem is olyan meglepő, hi-
szen az egészségügy – az oktatással, a szociális ellátórend-
szerrel, és általában az EMMI alá begyömöszölt összes terü-
lettel együtt – a legcsekélyebb érdekérvényesítő képességgel 
rendelkező területek közé tartozik. Az évtizedes késéssel hir-
telen egy csapásra megadott béremelés nem cáfolata, sokkal 
inkább beismerése ennek. 

Ettől azonban még tény, s méltatlan volna nem elismer-
ni: rendkívül fontos törvény született, amely tényleg régi 
és kínzó adósságot törleszt – ám közben újabbakat is fel-
halmozhat. Az orvosok fizetésének emelése ugyanis önma-
gában aligha javít jelentősen az egészségügy balkáni szin-
ten toporgó színvonalán. Hiszen sem a kórházak működ-
tetésére, sem az orvosoknál is sokkal rosszabbul kereső és 
még gyorsabb ütemben elvándorló ápolók fizetésére nem 
jut majd több forrás. (Miközben a hálapénz adását és elfo-
gadását büntető paragrafusok rájuk is vonatkoznak majd.) 
Ennek az árát pedig akár már egészen rövid távon is meg-
fizethetjük. A súlyos állapotba kerülő koronavírusos bete-
gek intenzív ellátásának maximális létszámkeretét ugyanis 
nem elsősorban az orvosok, hanem az erre alkalmas szak-
ápolók száma szabja fenyegetően szűkösre. 

Persze az egész rendszer gatyába rázására biztosan nincs, 
nem is lehet egyik pillanatról a másikra elég pénz. Nem is 
lenne rá szükség, ha nem tévesztettünk volna utat már na-
gyon régen. Évtizedeken át bámulatos csökönyösséggel – a 
„Pannon Puma” szökellésének idején és az unortodox gaz-
dasági csoda dicső esztendeiben egyaránt – gázolunk egyre 
beljebb a mélyvízbe. Most, hogy az állunkig ér, döbbenten 
szembesülünk a járvány képében érkező dagállyal, s pró-
bálunk lábujjhegyre állva megemelkedni pár centivel, hát-
ha nem fulladunk meg. Ha szerencsénk van, még idejében 
érkezik az apály. Utána viszont nagyon gyorsan a part felé 
kellene venni az irányt.  BALOGH GÁBOR

Bérre menő harc
PUBLICISZTIKA

Tisztelt Olvasó! 
Kedves újpesti polgártársaim!

N agy öröm a velük együtt töltött idő, ünnepek, családi események során, mikor a 
dédik, nagyszülők megosztanak egy-egy történetet a viharos múlt évszázadból. 
Az ő békéjük és tapasztalatuk által kovácsolt erő irányt mutat számomra is a min-

dennapokban. Nagyon becsülöm és tisztelem szüleimet, nagyszüleimet, az idősebb kor-
osztályt, és feleségemmel együtt erre tanítom mindhárom gyermekemet is.

Időseink aktív korukban keményen dolgoztak, a mai kornál viszontagságosabb körül-
mények között, nehezebb helyzetekben. De mégis kitartással, büszkeséggel építették a 
jövőt. A jövőt, ami a mi jelenünk lett. Ez egy folytonosság. Átadják a tapasztalatukat, tu-
dásukat, figyelmeztetnek a veszélyekre, csapdákra. Történeteik igazsága erősebb bármi-
lyen tankönyvnél. Ezért fontos a szépkorúak megbecsülése és tisztelete. Tennünk kell az 
egészségükért, a támogatásukért, a megbecsülésükért, az emberi értékek fenntartásáért.

Ki kell emelni a költségvetésért és a népjólétért felelős alpolgármestereim, Trippon 
Norbert és Kanász-Nagy Máté elvitathatatlan érdemeit, ami Újpest frissen megválasz-
tott városvezetésének az egyik legjelentősebb reformintézkedéséhez, az Újpest Plusz 
Megbecsülés Program bevezetéséhez köthető. Elszánt és elhivatott munkájuknak is kö-
szönhető, hogy kerületünk a nyugdíjas polgárok számára úgy tudott átadni utalványok 
formájában több mint 100 millió forintot, hogy ezzel egyúttal a helyi vállalkozókat is tá-
mogattuk. Köszönöm a támogatását a megválasztott önkormányzati képviselőinknek és 
minden alpolgármesteremnek. Nélkületek nem sikerült volna!

Szeretném az alábbi csodálatos gondolatot felidézni Müller Pétertől, és elültetni min-
den fiatal barátom, polgártársam szívében; engem nagyon megérintett.

„Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert ’fáradságos életükkel 
kiérdemelték’, nem is abból a józan előrelátásból, hogy ’egyszer én is öreg leszek, s mi-
lyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre!’, hanem azért, mert a lélek még érzéke-
nyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, óriási élettapasztalatával, olyan érté-
keket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! (...) Az öreg-
ember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, milyen 
mulandó a teste, hanem hogy ki lakik benne!”

Az idősek világnapja alkalmából Újpest Önkormányzata nevében köszönöm Önök-
nek, hogy irányt mutatnak, köszönjük az áldozataikat, hogy az új generációknak lehe-
tőséget teremtettek egy jobb életre!

Tisztelet övezze mindennapjaikat, mert az ember a legfontosabb érték!
DÉRI TIBOR polgármester, 

Budapest, IV. kerület

„Tisztelet az időseknek, ők építették a jelenünket!” 

Hálával tartozom a Jóistennek, hogy apai nagyszüleim idős koruk el-
lenére még velünk vannak, és gyermekeimnek lehetősége van a csa-
ládban olyan dolgokat tanulni a legidősebb generációtól, amik ala-
pot biztosítanak az életükben oly fontos értékrend kialakulásához.

2 | KÖSZÖNTŐ
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A z újpesti képviselő-testület 
Déri Tibor polgármester kez-
deményezésére arról döntött 

szeptember 24-én, hogy jöjjön létre 
egy vizsgálóbizottság – ahogy a poli-
tikusi javaslat fogalmaz – „az utóbbi 
idők egyik legnagyobb visszaélésgya-
nús ügyének részletes feltárására”.

A bizottság elnöke Molnár Ti-
bor, alelnöke Czinke Sára, tagjai pe-
dig dr. Barrel Zoltán, Szabó Balázs, 
Perneczky László és Altfatter Adal-
bert. A grémiumba a Fidesz frakciója 
nem delegált senkit, mert álláspont-
juk szerint az ügyet, „ha van ügy” 
az igazságszolgáltatásnak kell vizs-
gálnia. A bizottságnak már átadták 
az ügy feltárásához szükséges doku-
mentumokat, többek közt az igaz-
ságügyi szakértői szakvéleményt. 
A jelenlegi városvezetés szerint az 

XLS Consulting Kft. (jogutód: CWS 
Consulting Kft. Cg. 13-09-207902) a 
Wintermantel Zsolt korábbi polgár-

mester nevével fémjelzett előző ve-
zetéssel 2018 januárjában kötött ta-
nácsadási szerződést a kerület sza-
bad pénzeszközeinek állampapírban 
történő befektetésére vonatkozóan. 
A közjegyző által felkért igazságügyi 
szakértő arra a megállapításra ju-
tott, hogy olyan állampapírok ho-

zama után is fizettek jutalékot, ame-
lyek már a szerződéskötés előtt az 
önkormányzat tulajdonában vol-
tak, így értelemszerűen azokhoz a 
tranzakciókhoz ennek a megbízott-
nak semmi köze nem volt. Az önkor-
mányzat friss számításai szerint az 
XLS Consulting Kft. részére össze-
sen 133 millió forintot fizethettek ki 
jogalap nélkül.

Az Újpest Tv-nek nyilatkozva 
Molnár Tibor elmondta, hogy az 
XLS Consulting Kft.-vel kötött szer-
ződést nem találták meg a hivatal-
ban, a cégtől kellett utólag kikér-
ni. Sőt, az is kiderült, hogy miután 
szeptember 9-én felszólították a cé-
get az önkormányzat szerint koráb-
ban jogtalanul kifizetett összeg visz-
szatérítésére, a kft. szeptember 21-
én nevet, székhelyet és ügyvezetőt 
is változtatott, csupán a cégjegyzék-
szám maradt változatlan; azóta SCW 
Consulting Kft. néven kell keresni a 
vállalkozást.

UN

Hirtelen nevet változtatott az „újpesti 
brókerbotrányban” érintett cég
Megkezdte munkáját az „újpesti brókerbotrányt” kivizsgáló kép-
viselő-testületi bizottság, amely már megkapta az ügy feltárá-
sához szükséges dokumentumokat. A Wintermantel Zsolt ide-
jén kötött szerződésnek azonban a városházán nyoma veszett.

Új kapitány vigyáz ránk
Az ülésen bemutatkozott Hajdú Ká-
roly József, az újpesti rendőrkapi-
tányság új vezetője. A megbízatást 
„óriási szakmai megtiszteltetésnek” 
nevezte, amelyre minden erejével 
igyekszik rászolgálni. Az új kapitány-
ságvezető kinevezésével a képvise-
lő-testület egyhangúlag egyetértett.

Módosították a büdzsét
Trippon Norbert gazdaságért, költ-
ségvetésért, városüzemeltetésért és 
projektmenedzsmentért felelős al-
polgármester elmondta: harmadik 
alkalommal módosítják a büdzsét, 
de valószínűleg nem utoljára. – Mi 
ugyanis nem a valóságot hajlítjuk a 
költségvetéshez, hanem a költség-
vetést hajlítjuk a valósághoz – szö-
gezte le. Emlékeztetett: az önkor-
mányzat közel 50 millió forinttal tá-
mogatta a bajba jutott bérlőket, és 
több tízmillió forintot költött arra, 
hogy segítséget nyújtson a járvány 
idején az újpestieknek. Az alpolgár-
mester elmondása szerint a februári 
tervekhez képest nagyjából kétmil-
liárdos kár érte az önkormányzatot. 
„E károk okozásában úttörő szere-
pet játszott a kormány is” – jegyez-
te meg. A költségvetési módosítást 
a képviselő-testület 15 igen, 5 nem 
szavazat mellett támogatta.

Zöldítés
Az ülésen döntöttek az újpesti klíma-
stratégia elfogadásáról. Per necz ky 
László, a Klíma- és Kör nye zet vé del-
mi Bizottság elnöke elmondta, ko-
moly társadalmi részvétel mellett 

zajlott az egyeztetés. Elfogadták a 
káposztásmegyeri lakótelep Kerü-
leti Építési Szabályzatának módo-
sítását is, amelynek nyomán a te-
rület több része is közpark funkci-
ót kaphat.

BG

Valósághoz hajlított költségvetés
Az újpesti közgyűlés szeptember 24-én ülésezett. A képviselők 
egyebek mellett elfogadták a kerület klímastratégiáját, módo-
sították az idei költségvetést, valamint a testület előtt bemu-
tatkozott településünk új rendőrkapitánya is.
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AKárolyi és a Babits gimnázium 
diákjainak hőmérsékletét is egy 

automata rendszer ellenőrzi a belé-
péskor Újpesten. Mindkét helyen már 
jóval az október 1-jétől országosan 
elrendelt kötelező lázmérés előtt 
munkába álltak ezek a berendezé-
sek. A bejárattal szemben felállított 
kis kamera villámgyorsan érzékeli és 
átküldi az érkezők hőmérsékletét egy 
monitorra. Ezt egy tanár rögtön el-
lenőrzi, és ha az érték meghaladja a 
37,8 fokot, a diákot 15 percre félreül-
tetik, majd megismétlik a mérést, ha 
pedig a műszer így sem mutat keve-
sebbet, hazaküldik.  

Hiányzó érintés
Már szeptember óta érintésmentes 
hőmérő fogadja a belépőket az Új-
pesti Karinthy Frigyes Kéttannyelvű 
Általános Iskolában is. A tantestü-

let már augusztusban döntött a hő-
mérőzésről, hogy minél előbb kide-
rüljön, egészséges-e az érkező gye-
rek – mondta el az Újpest Médiának 
Turnerné Gadó Ágnes igazgató. A ta-
nárok először magukon próbálták 
ki a műszert, hogy a bejáratnál már 
gördülékenyen menjen az ellenőr-
zés. A Karinthyban egyébként már fél 
7-től van ügyelet, így a gyerekek be-
érkezési ideje elnyúlik, ami megköny-
nyíti a beléptetést. A diákok eleinte 
még élvezték a procedúrát, volt, aki 
többször is beállt a sorba, mostanra 
azonban ez is iskolai rutinná vált. 

SZJ-CSG

Laborleletért, illetve receptfelírás 
miatt senki ne menjen a szak-

rendelőbe, létezik online megol-
dás is: leletüket bármikor megte-
kinthetik és letölthetik az Elektro-
nikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
(EESZT) portálról, amelyet az eeszt.
gov.hu címen érhetnek el. A recep-
teket pedig telefonon kérjék szak-
orvosuktól, aki a központi adatbá-
zisba küldi azt. Innentől kezdve elég 
a tajkártyát bemutatni a patikában, 
ahol a gyógyszerész azonnal látni 
fogja az orvos által elektronikusan 
feltöltött receptet.

Fontos, hogy ha valaki nem 
érzi egészségesnek magát, első-
ként telefonon vegye fel a kapcso-
latot a szakrendelő orvosával, aki 
az így lefolytatott „virtuális vizit” 
alapján dönt a további teendők-
ről. A távkonzultáció megkönnyíté-
se és gyorsabbá tétele érdekében 
a legtöbb szakrendelés mobiltele-
fonon is elérhető. Az egyes rende-
lésekhez tartozó egyedi mobilszá-
mokat az egészségügyi intézmény 
honlapján, az adott szakrendelés-
nél találhatják meg.

Időpontot telefonon vagy online 
érdemes foglalni, a páciensek pedig 
legfeljebb 10 perccel korábban ér-
kezzenek, lehetőleg egyedül. Kísérőt 
(1 fő) kizárólag kiskorúakkal, illet-
ve fogyatékossággal élő páciensek-
kel engednek be. A recepció előtti 
sorban állás minimálisra csökken-
tése érdekében automata ügyfélfo-
gadó oszlopok kerültek a szakren-
delőbe. Ezek segítségével akár egy 
perc alatt elintézhető a regisztrá-
ció. Az előjegyzett páciensek a kép-
ernyőn kiválaszthatják a nyelvet, 
majd meg kell adniuk tajszámukat, 
s ha ez rendben van, megjelenik az 
a rendelés, amire az időpont szól. 
Ennek kiválasztása után tovább kell 
lépni, amíg a monitoron megjelenik, 
hogy sikeres a bejelentkezés. Ezzel 
ér véget a regisztráció: a rendszer 
az adott szakrendelés felé jelzi a pá-
ciens érkezését.

A szakrendelőben továbbra is 
kötelező a maszk helyes viselése, és 
az is fontos, hogy a páciensek hasz-
nálják a szintenként megtalálható 
érintésmenetes kézfertőtlenítőket.

CSG

Lázas ellenőrzés 
becsengetés előtt

Virtuális vizit
Az Újpesti Szakrendelő vezetése a páciensek és a munkatársak 
egészségének védelme érdekében több olyan beruházást is 
végrehajtott, ami jelentősen segíti a járvány elleni védekezést.

Akoronavírus-veszély a társashá-
zakat is kihívás elé állította, de 

mostanra már hétköznapi rutinná vált 
a védekezési protokoll – ahogy azt az 
Újpest Médiának az 1992 óta műkö-
dő WESZ társasházkezelési vállalkozás 
képviselője, Juhász Erika is elmond-
ta. A veszélyhelyzet márciusi kihirde-
tése óta a társaság által képviselt in-
gatlanokban folyamatosan takarítják, 
fertőtlenítik a közös tereket, beleért-
ve a bejárati ajtókat, kilincseket, kor-
látokat, kaputelefonokat, a liftek nyo-
mógombjait, és minden olyan felüle-
tet, amelyet folyamatosan használnak 
a lakók. Juhász Erika szerint a gond-
nokok fegyelme és figyelme a veszély-
helyzet megszűnése óta sem lazult, és 
bár a folyamatos fertőtlenítés többlet-
költségekkel jár, ezek a „normális gaz-
dálkodást folytató társasházakat nem 
rengethetik meg.”  

Az önkormányzati tulajdonú la-
kóingatlanokat kezelő Újpesti Va-
gyonkezelő Zrt. nevében nyilatko-
zó Balogh Gabriella részben meg-

erősítette ezeket a tapasztalatokat, 
hozzátéve, hogy vannak ugyan kép-
viselők, akik fertőtlenítik a lépcső-
házakat és a közös helyiségeket, de 
ez térítésköteles, így nem lehet kel-
lő gyakorisággal megismételni, és 
„a tulajdonosok egy része nem is kí-
ván erre költeni.” A többletforrások 
előteremtése sem megy mindenhol 

könnyen, mert van, ahol a közüzemi 
költségek kifizetése is gondot jelent.

Jelentős változás a tavaszi ve-
szélyhelyzethez képest, hogy akkor 
nem engedték a közgyűlések meg-
tartását, most azonban, elviekben, 
van rá lehetőség. Kisebb házaknál 
szabad téren, a nagyobbaknál pedig 
olyan helyiségekben, ahol fizikailag 
megtartható a másfél méteres távol-
ság. A maszk viselése természetesen 
minden esetben kötelező, a kézfer-
tőtlenítőről a közös képviselők gon-
doskodnak. A WESZ-nél is ezt a pro-
tokollt követik, azzal a különbséggel, 
hogy csak ott rendeznek közgyűlést, 
ahol az írásbeli szavazásra valami-
ért nincs lehetőség. „Ahol rendesen 
működik a gazdálkodás, és idősebb a 
lakóközösség, ott elengedjük a köz-
gyűlést” – fogalmaz Juhász Erika. 

Arra a kérdésre, hogy mi a teen-
dője a közös képviseletnek, ha egy 
vagy több lakó hatósági karantén-
ba kerül, egyértelmű a válasz: sem-
mi. A fertőzésgyanús lakók ellenőrzé-
se, nyilvántartása nem a társasházak 
feladata, de Juhász Erika hozzáteszi: 
ha a szomszédok látják, hogy valaki 
megszegi a karantént, úgyis értesítik 
a megfelelő szerveket.  BS

Vírusmentesítés a lépcsőházban
A járványhelyzet fokozódik, ám a laza központi intézkedések 
miatt a védekezés jórészt az emberek józan belátásán múlik. 
Ebben a helyzetben pedig az ingatlanfenntartók felelőssége 
is nagyobb lesz.

Október 1-jétől országosan kö-
telező a lázmérés a közneve-
lési intézmények bejáratánál. 
Újpesten sok iskola már ko-
rábban lépett. 
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A Nyugdíjasok Budapesti Szövet-
sége működtet egy nyugdíjas-

szövetkezetet is, amely igyekszik 
munkát adni azoknak az időseknek, 
akik még éreznek magukban erőt 
ahhoz, hogy dolgozzanak. Számos 
önkéntes akciójuk van, amelyek ke-

retében parkokat, temetőket takarí-
tanak, gondoznak. 

Az időseknek néha nehezére esik 
a technika villámgyors fejlődését kö-
vetni, ám ez nem jelenti azt, hogy nem 
kíváncsiak az újdonságokra. Ezt bizo-
nyítja az ELTE-vel közösen szervezett 
Harmadik Kor Egyetemének 2012 óta 
tartó töretlen sikere. A neves előadók 
részvételével zajló előadás-sorozatra 
nagyon sok idős kíváncsi, még úgy is, 
hogy a járvány miatt kénytelenek vol-
tak átállni az online közvetítésekre.

Véghné Reményi Mária megjegyez-
te: sokszor úgy érzik, a kormányzat 
cserben hagyja őket. Jellemző példa-
ként említette a Nyugdíjas Parlament-
nek az idősek világnapján tartott ren-
dezvényét, amelyre az összes jelen-
tősebb politikai erőt meghívták, de a 

kormánypártok nem érezték szüksé-
gesnek, hogy elmenjenek. A tanács-
kozás eredményeképpen hét ellenzéki 
párttal kötöttek megállapodást többek 
közt az év eleji, inflációt követő nyug-
díjemelés helyett a vegyes indexálás 
bevezetéséről, az alacsony nyugellá-

tásban részesülők soron kívüli felzár-
kóztatásáról, és a nyugdíjak közötti in-
dokolatlanul nagy különbségek mér-
sékléséről. 

Az önkormányzatokkal azonban 
lényegesen jobb az együttműködés. 
„Úgy érezzük, ők valóban szeretnének 
segíteni a nyugdíjasoknak” – mond-
ta az NYBSZ elnöke.  Hozzátette: a 
most alakuló Fővárosi Idősügyi Ta-
nács munkájában is szeretnének részt 
venni. Egyik fő céljuk, hogy a Budapest 
különböző kerületeiben, régióiban élő 
nyugdíjasok sajátos igényeinek han-
got adjanak. BG

„Az idősek jelentik a folytonosságot”
Nem könnyű 2020-ban idősnek lenni Magyarországon – mondta el az idősek világnapja alkalmá-
ból az Újpest Televízió Korrekt című műsorában Véghné Reményi Mária, a Nyugdíjasok Budapes-
ti Szövetségének (NYBSZ) elnöke. Szavai szerint a fiatalabb generációk nem becsülik meg igazán 
az időseket. „A középkorosztálynak sokkal nehezebb lenne a mindennapos feladatok elvégzé-
se vagy a munka, ha a nagypapa, nagymama nem vinné el a gyerekeket óvodába, iskolába, vagy 
nem vigyáznának rájuk szükség esetén” – mutatott rá. Hangsúlyozta: az idősek jelentik a folyto-
nosságot a hagyományokkal, értékekkel is. 

November végéig jó a nyugdíjasutalvány
Aki nem vette át, október 15-éig az önkormányzat Király utcai ügyfél-
szolgálatán még megteheti, aki pedig még nem vásárolta le, novem-
ber 30-ig válthatja be az újpesti piac kereskedőinél az Újpest Plusz 
Megbecsülés program 5 darab, egyenként ezerforintos utalványát. Az 
árusok tapasztalata az, hogy a kerület idősei gyorsan felhasználták az 
önkormányzati támogatás új formáját, ám van olyan is, aki a téli ün-
nepekre tartalékol. Nemigen érdemes azonban nagyon kivárni, mert 
az utalványok decemberben már nem használhatók.

Újpest kultúráért, oktatásért, 
társadalmi kapcsolatokért és 
kommunikációért felelős al-

polgármestere beszédében hangsú-
lyozta: a szomorúság mellett büsz-
keséggel is kell gondolnunk a levert 
szabadságharcra, hiszen az nem bel-
ső gyengeség, hanem a császári ha-

dak mellett beavatkozó orosz csapa-
tok katonai fölénye miatt bukott el.

Az 1849. augusztus 13-i világosi 
fegyverletétel után a kegyetlen oszt-
rák megtorlás következett, mely-
nek leginkább felkavaró eseménye 
a szabadságharc tizenhárom tábor-
nokának október 6-i, aradi kivégzé-

se volt – idézte fel Bedő Kata. Hoz-
zátette, hogy a vértanúk a magyar 
társadalom és a szabadságeszme tá-
mogatóinak sokszínűségét jelení-
tették meg: volt köztük német, rác, 
szerb, magyar, örmény, parasztiva-
dék, polgár és gazdag arisztokrata, 
ám Jókai szavaival élve „egy zászló 
alatt egy haza fiainak vallották ma-
gukat”.

Az alpolgármester szerint az ara-
di mártírok elsősorban hazaszeretet-
ből, összefogásból és az igaz ügybe 
vetett töretlen hitből mutatnak pél-
dát az utókornak.

Kiemelte: a megtorlást is követhe-
ti megegyezés, konszolidáció, ám eh-
hez bizalom és tisztelet szükséges. Ezt 
szerinte az mutatja, hogy 1890-ben 
már szobra állhatott Aradon a kivég-
zett honvédtábornokoknak.

Korunkban nemcsak a hősök, a 
gesztusok is elfogytak. Pedig jó egy 
olyan világban élni, ahol a tévedést 
beismerés követi, ahol a bocsánatké-
rést senki nem tartja a gyengeség je-
lének – fogalmazott Bedő Kata.

Az emlékezés virágait az önkor-
mányzat nevében Déri Tibor polgár-
mester és Bedő Kata alpolgármes-
ter helyezték el. A Demokratikus ko-
alíció nevében Gonda Pál, Czinke 
Sára és Rácz Norbert; a Jobbik ne-
vében Czigler László alpolgármester 
és Stefánka Zalán; a Fidesz képvise-
letében Hladony Sándor és Ozsváth 
Kálmán; az Újpesti Városvédő Egye-
sület részéről Szőllősy Marianne; a 
Neogrády László Helytörténeti Gyűj-
temény nevében pedig Iványi János 
kuratóriumi elnök koszorúzott.

A megemlékezés fényét Papa-
dimitriu Athina színésznő, valamint 
Miklós Anna és Bartók Zsófia, a Ben-
kő István Református Általános Isko-
la és Gimnázium diákjainak szavala-
tai emelték. TT

Főhajtás a tizenhárom aradi vértanú előtt
„Ahogyan Jézus szenvedésével váltotta meg a világot a Golgo-
ta hegyén, úgy áldozták vérüket a kivégzettek a szabadságért, 
a magyar hazáért az aradi vesztőhelyen” – többek között ezzel 
a gondolattal tisztelgett Bedő Kata az önkormányzat október 
6-i rendezvényén a tizenhárom aradi vértanú és az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc mártírjai előtt.
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Újpesten 2020. október 17-én, szombaton, ismét lesz lehe-
tőség a háztartásoknál keletkező veszélyes hulladékok le-
adására. A begyűjtés az alábbi helyszíneken zajlik 8.00 és 
12.00 óra között:

• Külső-Szilágyi út 46., Spar áruház melletti közterületi parkoló 
(volt szelektív sziget mellett)

• Árpád út 149-151. sz. ingatlan melletti közterületi parkoló 
(volt szelektív sziget mellett, uszodával szemben)

• Irányi Dániel utca 1. sz. ingatlan („kispiac”) területén 
(Megyeri út – Irányi Dániel u. sarkán)

• Berda József utca 30-as és 36-os lakótömb közötti parkoló 
(volt szelektív sziget mellett)

Az átvevőpontokhoz az alábbi, háztartásokban keletkező  
veszélyes hulladékokat lehet elvinni: növényvédőszer-maradék, 
gyógyszerhulladék, toner, festékpatron, fáradtolaj (motor-, hajtómű-, 
kenőolaj), kiürült hajtógázas palack, ólomakkumulátor, elemek, ház-
tartási savak, háztartási lúgok, fényforrások (higanytartalmú izzók, 
fénycsövek), étolaj és zsír, festékek, tinták, ragasztók, gyanták, veszé-
lyes anyaggal szennyezett göngyöleg és csomagolóanyag (festékes 
doboz, olajos flakon, olajos rongy, felitatók, olajszűrők stb.), elemek, 
akkumulátorok, elektromos, elektronikus berendezések (képcsöves 
és egyéb bontatlan, pl.: monitor, tv), elektromos, elektronikus beren-
dezések (bontott, vegyes), mosószerek, halogénmentes oldószerek 
és oldószerkeverékek, gumiabroncs.

Aközterület-felügyelők október 
4-én, vasárnap kaptak bejelen-

tést a Fóti útról, ahol valaki nem 
sokkal korábban a forgalmi sávo-
kat elválasztó járdaszigetre pakolta 
ki a szemetét – mondta el az Újpest 
Médiának az Újpesti Önkormányzati 
rendészet csoportvezetője. A kollé-
gák azonnal a helyszínre siettek, és 
a lakosság segítségével gyorsan azo-
nosították is a hulladékhegy tulajdo-
nosát, aki elismerte, hogy ő hordta 
ki a szemetet az út közepére. Mind-
ezért pedig komoly helyszíni bírsá-
got kapott, ráadásul a szemetet is 
összeszedették és visszavitették vele 
az udvarára, a járdaszigetet pedig 
fel kellett takarítania – tette hozzá 
Homlok Béla.  

Ahogyan annyiszor tehát, most is 
újpestiek és közteresek együttmű-
ködése hozott eredményt, az önkor-

mányzati rendészet pedig tovább-
ra is várja a bejelentéseket, hogy 
a kerület tisztább, élhetőbb lehes-
sen. A közterület-felügyelők azt ké-
rik, akinek bántja a szemét a sze-
mét, hívja bátran munkaidőben a 
231 3250-es vagy este 11-ig a +3670 
452 0590-es telefonszámot, de írhat 
a kozterulet@ujpest.hu, illetve az 
ujpest.rendeszet@ujpest.hu e-mail-
címre is, hogy a szakemberek intéz-
kedni tudjanak. 

És még valami: a Fóti úti járda-
szigetre (is) gyakran kerül ki fekete 
fóliazsákokban zöldhulladék, ám azt 
az FKF autói továbbra is csak akkor 
viszik el, ha a hulladékudvarokban 
(is) megvásárolható, átlátszó FKF-es 
hulladékgyűjtő zsákokban az ottho-
ni kuka mellé kerül – emlékeztet az 
önkormányzati rendészet.

CSG

Fülön fogták a Fóti úti 
szemetelőt
A közterület-felügyelők hazavitették az illegálisan lepakolt hul-
ladékhegyet annak gazdájával, akinek ráadásul fel is kellett ta-
karítania maga után a járdaszigetet. 

Tizennégy roncsautót szállíttatott 
el október 6-án az önkormány-

zati rendészet arról az Újpesti Erő-
mű melletti utcaszakaszról, amelyet 
több mint 700 négyzetméteren gya-
korlatilag elfoglalt és teljesen lezárt 
egy autószerelő a „javításra/bon-
tásra” váró járművekkel, meggátol-
va ezzel, hogy szükség esetén hoz-
zá lehessen férni a párhuzamosan 
futó erőművi vezetékhez. Az újpesti 
közterület-felügyelők, rendőrök és 
a katasztrófavédők júniusban össze-
hangolt akcióban csaptak le az autó-
szerelőre (Újpesti Napló, június 25.), 
aki akkor vállalta, hogy az önkénye-
sen elfoglalt területet felszabadít-
ja, ám miután ez nem történt meg, 
most az önkormányzat veszi tréler-
re és szállíttatja el folyamatosan a 
járműveket. Az autószerelő komoly 
bírságra számíthat az önkormány-
zati terület önkényes elfoglalása, az 
elmaradt közterület-használati dí-
jak és az esetleges környezetszeny-
nyezés miatt. 

Segít az utca
A tréler persze eddig sem tétlenke-
dett, hiszen egész szeptemberben 
folyamatosan vitte a IV. kerület köz-
területein leállított, forgalmi rend-
szám nélküli, elárvult autókat. A köz-
terület-felügyelők munkáját segíti az 
a temérdek lakossági bejelentés is, 
amely folyamatosan érkezik hozzá-
juk, a szakemberek ugyanakkor azt 
kérik, a gazdátlan masinákat ne a 

Facebookon, hanem a rendészet hi-
vatalos csatornáin jelezzék, hogy ér-
demben intézkedni tudjanak. Azaz 
hívják például a 231-3250-es vagy a  
06/70 452 0590-es telefonszámot, de 
írhatnak a kozterulet@ujpest.hu, il-
letve az ujpest.rendeszet@ujpest.hu 
e-mail-címre is. Mert bár a kollégák 
figyelik a közösségi oldalakat, ér-
demben csak akkor tudnak intézked-
ni, ha a bejelentés hozzájuk érkezik. 

Célpontban Kápmegyer
És még valami: hiába áll valahol 
bosszantóan rossz helyen és na-
gyon régóta egy autó, ez még nem 
elég ahhoz, hogy a trélerre vegyék. 
A közterület-felügyelet ugyanis csak 
olyan járművet vitethet el, amelyik 
szabálytalanul parkol és/vagy nincs 
érvényes hatósági jelzése. Azoknál 
az autóknál, amelyeken van ugyan 
rendszám, de lejárt a műszaki vizs-
gájuk, elsőként közigazgatási eljá-
rást kezdeményez a rendészet, és jó 
esetben a tulajdonos maga szállítja 
el a járművét. Az egyébként, hogy 
az újpesti rendészet bekeményített, 
feltűnhetett a „feledékeny” autósok-
nak is, sok olyan járművet ugyanis, 
amely korábban felszólítást kapott a 
szélvédőjére, a tulajdonosok maguk 
vittek vagy vitettek el. A rendészek 
pedig rendületlenül vadásznak to-
vább, a következő hetekben például 
Káposztásmegyer kóbor autóit igye-
keznek befogni.

CSG

Kiszabadult a fogságból 
egy újpesti utca

Az önkormányzati rendészet elkezdte kitakarítani azt az utca-
szakaszt, amelyet egy autószerelő foglalt el és zárt le önkénye-
sen a roncsaival. A közteresek nemcsak itt, de az egész kerü-
letben nagytakarításba fogtak, és folyamatosan gyűjtik be az 
árva autókat. 
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ÖNKORMÁNYZATA JÓVOLTÁBÓL, AMI ÁTLAGOSAN 87.000 FORINTOT JELENTETT A SZÁMUKRA.

AZ EMBER A LEGFONTOSABB ÉRTÉK!”

JUTHATOTT BÖLCSŐDEI, ÓVODAI ÉS 
SZOCIÁLIS DOLGOZÓINKNAK ÚJPESTEN!

MEGÍGÉRTÜK, MEGCSINÁLTUK!

DÉRI TIBOR
POLGÁRMESTER - BUDAPEST, IV. KERÜLET

MILLIÓ FT
BÉRKIEGÉSZÍTÉS

A z alapkőletétel nemcsak a 
kerület egyik legjelentősebb 
beruházásának kezdetét, de 

a szociális bérlakásprogram újra-
indítását is jelöli – erről beszélt az 
eseményen Déri Tibor polgármes-
ter. Hozzátette: a VEKOP-pályázat 
révén számos önkormányzati szo-
ciális bérlakás is megújul. Ugyan-
akkor a kerület vezetése szemlélet-
formáló rendezvényekkel és inten-
zív szociális munkával is támogatná 
a rászorulókat. Déri szerint az ön-
kormányzati lakásállomány felújí-
tása és bővítése mellett a lakossági 
igények felmérésével és kiszolgálá-
sával törekednek arra, hogy minden 

újpesti 21. századi körülmények kö-
zött élhessen.

Trippon Norbert gazdaságért, 
költségvetésért, városüzemelteté-
sért és projektmenedzsmentért fele-
lős alpolgármester utalt arra, hogy a 
bérház megépítését is magába fog-
laló uniós pályázatot nem ideális ál-
lapotban vették át, de – mint mond-
ta – „nem ugranak el” a fejlesztések 
elől. – Amit kell, azt a Pénzügy-
minisztériummal együttműköd-
ve kiegyenesítjük és gatyába ráz-
zuk – hangsúlyozta Trippon, majd 
köszönetet mondott a magyar adó-
fizetőknek, a 2 milliárdos támoga-
tást biztosító Európai Uniónak, a ki-

vitelezőnek, az önkormányzat mun-
katársainak, a hatóságoknak és az 
építkezésen dolgozó szakemberek-
nek. Az alpolgármester szerint az 
épülő bérlakásokon felül megújuló 
39 lakás, illetve a még idén lakható-
vá váló 14 önkormányzati bérlakás 
is jobb hellyé teszi Újpestet.

Az alapkő mellé az eseményt meg-
örökítő dokumentumokat tartalma-
zó időkapszulát Déri Tibor polgármes-
ter, Trippon Norbert és Kanász-Nagy 
Máté alpolgármesterek, Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő, illetve Bar-
na Gábor, a Mester-Építő Kft. ügyve-
zetője helyezték el. TT

Épül az önkormányzati bérház 
a Károlyi utcában
Elhelyezték annak a csaknem harminc bérlakásos társasháznak 
az alapkövét, amely a Károlyi István és a Venetiáner utca sarkán 
épül az „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs 
projekt” keretében.
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

TISZTSÉGVISELŐK

név idő hely

Déri 
Tibor

minden hónap első hétfő 
16.00–18.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 31 31

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. II. em.

dr. Trippon 
Norbert

minden hónap első szerda  
15.00–16.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 31 57

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. 
II. em. 64.

Bedő 
Kata

minden hónap első hétfő 
16.00–18.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 31 37

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. 
II. em. 61.

Kanász-Nagy 
Máté

minden hónap első szerda  
15.00–16.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 31 41

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. 
II. em. 61.

Czigler 
László

minden hónap harmadik 
csütörtök 9.00–10.00
időpont egyeztetés: +36 1 231 31 11

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. 
II. em. 64.

ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI KÉPVISELŐK

dr. Trippon 
Norbert

minden hónap első szerda 
16.00–17.00-ig 
időpont-egyeztetés: +36 1 231-31-57

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. 
II. em. 64.

dr. Barrel 
Zoltán

minden hónap első szerda  
17.00–18.00

Csokonai Gimnázium
1048 Bőrfestő utca
7–9. fszt. 10.

Rácz 
Norbert

minden hónap első szerda 
16.00–17.00 

Káposztásmegyer  
TRÖK Iroda
1048 Hajló utca 44.

Czinke 
Sára

minden hónap első szerda 
októberben 17.00–19.00-ig
novembertől 16.00–18.00-ig 
bejelentkezési lehetőség: 
czinke.sara@ujpest.hu  

DK frakcióiroda 
1042 Szent István tér 22.  

Szecsődi 
Tamás

minden hónap első hétfő 
16.00–18.00

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. 
II. em. 61.

Czigler László 
minden hónap harmadik 
csütörtök 10.00–11.00
időpont egyeztetés: +36 1 231 31 11

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. 
II. em. 64.

Altfatter 
Adalbert

minden hónap első péntek 
15.00–16.00

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. fszt. 27.

dr. Szabó 
Gábor

minden hónap első kedd
17.00–18.00
Facebookon: @drszabogabor
vagy szabo.gabor@ujpest.hu

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. fszt. 27.

Szécsi 
Péter

minden hónap második szerda 
15.00–18.00
időpont-egyeztetés: +36 70 423 5448

DK frakcióiroda
1042 Szent István tér 22.  

Szabó 
Balázs

minden hónap első hétfő
16.00–18.00
bszabo@jobbik.hu

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. fszt. 27.

Farkas 
István

telefonon történő megbeszélés 
alapján bármikor: +36 20 518 7830

Kanász-Nagy 
Máté

minden hónap első szerda 
16.00–17.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 31 41

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. 
II. em. 61.

Molnár 
Tibor

minden hónap második 
szerda 16.00–18.00

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. 
II. em. 61.

Perneczky 
László

telefon: +36 20 390 0566, email:
perneczky.laszlo@ujpest.hu

előre egyeztetett helyen 
és időben

LISTÁN BEJUTOTT ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK

Rádi 
Attila

minden hónap második kedd
16.00–17.30

Fidesz Iroda
1042 Árpád út 56.

Nagy István – –

Ozsváth 
Kálmán minden hónap első hétfő 18.00–19.00 Fidesz Iroda

1042 Árpád út 56. 

Dr. Dabous 
Fayez – –

Hladony 
Sándor

minden hónap első hétfő  
16.00–17.00 

Fidesz Iroda
1042 Árpád út 56. 

dr. Szabó 
Béla

minden hónap
negyedik hétfő 18.00

Fidesz Iroda
1042 Árpád út 56. 

Akorábbi városvezetés által meg-
álmodott és most helyére került 

alkotás üzenete, hogy talán mégis 
megteremthető az egység, folyhat 
közös munka, nemcsak közösségi, 
de kerületi, városi és országos szin-
ten is – mondta avatóbeszédében a 
kerület kultúráért, oktatásért, társa-
dalmi kapcsolatokért és kommuni-
kációért felelős alpolgármestere. – 
A szoborállítás és maga a szobor is 
jelképe lehet annak, hogy épülhet 
egy olyan ország, ahol lehet közös 
nevező, de megfér akár többféle el-
képzelés is, és kölcsönös megértés-
sel elfogadhatjuk egymás vélemé-
nyét – tette hozzá Bedő Kata.

A Dinamik park különlegessége, 
hogy a környékén négy különböző 
felekezet is található, így az ő ösz-
szefogásuknak is köszönhető a szo-
bor létrejötte. Nem véletlen, hogy a 
résztvevőket evangélikus, katolikus, 
református és baptista elöljárók is 

köszöntötték. Mészáros Kornél bap-
tista vezető a szobor elemeiben – a 
keresztben, szívben, horgonyban – 
a lelki egységet találta meg, hiszen, 
ahogy fogalmazott: a horgony a leg-
nagyobb viharban is biztonságot ad, 
a kereszt oltalmat jelent, aki pedig 
ott van a keresztnél, az békére lel. 

Detkovics Anikó, a plasztika alko-
tója három különböző idézetet is írt a 
hitet szimbolizáló keresztre, a szere-
tetet szimbolizáló szívre és a remény 
szimbólumára, a horgonyra. Ezeket a 
gondolatokat szintén együtt válasz-
tották ki a közösségek. A művész azt 
mondta, először tartott a témától, 
ám végül átformálta az életét a mű-
vel való munka. Az alkotó mesélt arról 
is, hogy úttal szerette volna összeköt-
ni a három fogalmat, a gyerekeknek 
pedig ezt mondani sem kellett, hiszen 
azonnal birtokba vették a szobrot, és 
játszottak a szimbólumok körül. 

SZJ-CSG

Mindenki szobra
Hivatalosan is felavatták Detkovics Anikó „Hit-remény-szeretet” 
című térplasztikáját a Munkásotthon utcai Dinamik parkban. 
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Barátaim! Október 2-án az 
új fertőzöttek (1322) és a 
halálesetek száma (17) is a 

legmagasabb volt a járvány meg-
jelenése óta. Több történet is el-
jutott hozzám, miszerint sem a 
tesztelés, sem az azt követő el-
járás nem működik az előírások 
szerint Magyarországon. A csa-
ládok helyett az államnak kell áll-
nia a tesztelés számláját, ezért tá-
mogatom az ingyenes szűrésért 
indított népszavazási kezdemé-
nyezést. Addig is, amíg ezt kihar-
coljuk, kérlek Benneteket, hogy 

viseljetek maszkot, tartsatok távolságot, fertőtlenítsetek, vigyáz-
zatok magatokra és egymásra!

Már az előző számban is írtam Nektek arról, hogy a Fidesz 
újabb 20 ezer millió forintos támogatást szavazott meg az MTVA-
nak, miközben mondvacsinált okokra hivatkozva éppen meg-
szüntetni készülnek a Klubrádiót. Mindkét döntés ellen küzdök. 
Elmentem az MTVA székházához és a Parlament kulturális bizott-
ságának ülésére is, hogy hangot adjak a véleményemnek, vala-
mint Bolgár György vendége voltam a Klubrádió Megbeszéljük 
című műsorában. Az eseményekről készült videókat a Facebook-
oldalamon megtekinthetitek.

A kormány kudarcot vall a válság kezelésében. Nálunk a leg-
nagyobb az infláció, egyedül nálunk szüntetik meg a bértámo-
gatást, a forint árfolyama pedig folyamatosan a negatív rekor-
dok környékén mozog. Ez utóbbiról szólaltam fel a Parlament-
ben azonnali kérdés formájában.

Az újpesti képviselő-testület eközben döntött arról, hogy Ká-
posztásmegyer egyes területeit közparkká nyilvánítsák, kerüle-
tünk csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához, elfogadták a helyi 
klímastratégiát, valamint a kormányzati elvonások miatt a költ-
ségvetést is módosítani kellett. A legfontosabb döntés azonban 
egy vizsgálóbizottság létrehozása volt. Wintermantel Zsolt korábbi 
fideszes polgármester idején, 2018 januárjában tanácsadási szer-
ződést kötöttek az XLS Consulting Kft.-vel a kerület szabad pénz-
eszközeinek állampapírban történő befektetésére vonatkozóan. 
Érdekesség, hogy a cég ilyen jellegű kiegészítő befektetési tevé-
kenységhez szükséges engedélyét az MNB 2018 szeptemberében 
visszavonta, azonban a szerződés 2019 októberéig mégis érvény-
ben maradt. Az igazságügyi szakértő arra a megállapításra jutott, 
hogy az önkormányzat olyan állampapírok hozama után is juta-
lékot fizetett ki a cégnek, amelyek már a szerződéskötés előtt is a 
kerület tulajdonában voltak, így értelemszerűen azokon tranzak-
ciót nem hajtottak végre. A számítások szerint összesen 133 mil-
lió forint kár érte Újpestet. Parlamenti hozzászólásom után fur-
csa módon a cég azonnal megváltoztatta a nevét és székhelyét. 
El lehet bújni a felelősség elől? Az eset feltárása érdekében létre-
jött vizsgálóbizottság szakértők segítségével tárja fel az esemé-
nyeket, Déri Tibor polgármester és csapata pedig – nagyon he-
lyesen – meg fogja tenni a szükséges jogi lépéseket.

Végezetül pedig örömmel jelzem, hogy a képviselői fogadó-
óráimra továbbra is személyesen várok mindenkit, természe-
tesen a higiéniai előírások maximális betartásával. Jelentkez-
ni a +36 20 383 4549-es telefonszámon és a kepviselo@varju.hu 
e-mail-címen tudtok.

Gyertek, és beszélgessünk a megoldásra váró problémáitok-
ról, ötleteitekről, Újpestről! 

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

KÉPVISELŐI NAPLÓ

– Na, Pelikán, készüljön!
– Mire, Virág elvtárs?
– Lehet, hogy rövidesen maga veszi 

át Nyunyóka elvtársnő helyét az Ope-
ratív Törzs napi sajtótájékoztatóján.

– Virág elvtárs, ha ez megtörténik, 
akkor ez az ország röhögve fog kihalni.

– Ne aggódjon, Pelikán, nem fog-
nak röhögni.

– Virág elvtárs! Tetszett már engem 
egyenruhában látni? Hozzám képest a 
tehénen a gatya egy Klára-szalon di-
vatbemutatója!

– Majd civilben áll ki. Mondtam, 
nem fognak röhögni.

– Elég, ha csak kihalnak?
– Kihalni sem fogunk, Pelikán!
– Hát mit fogunk csinálni?
– Nagy Vezérünk és a maga útmu-

tatása segítségével legyőzzük az ellen-
séget!

– Virág elvtárs, én inkább visszaül-
nék krumplinak abba a kurátóriumba…

– Ezen most nem nyitok vitát, elv-
társam. Harcban állunk, mindenkitől 
fegyelmet, vasfegyelmet várunk el! Ma-
gától is!

– Értettem!
– Na, látja, ezt már szeretem. Hord 

maga maszkot?
– Jelentem, a gáton nem kell!
– Ott is kell! Mindenhol kell!
– Virág elvtárs, maszkban nem le-

het ürgék után futkosni.
– Maga ürgék után futkos? Mit csi-

nál velük?
– Kiöntöm őket, agyoncsapom, az-

tán levágom a fülüket. Két forintot fi-
zet értük a MÉH.

– Elég sok egy ürgefülért. Nem?
– Á, eleinte egy forintot fizettek, 

erre bevittük mindkét fülüket, így ki-
jött a két forint. Aztán amikor rájöttek, 
mondták, hogy elég lesz csak egyet be-
vinni, arra is megadják.

– Na látja, Pelikán, mégis ért maga 
valamihez!

– Ha a Virág elvtárs mondja…
– A gazdaságossághoz, ahhoz ért. 

Mégse maga veszi át Nyunyóka elv-
társnő helyét.

– Szerintem ennek mindenki örül-
ni fog…

– Maga gondoskodik arról, hogy egy 
lélegeztetőgép-technikus egyszerre 
több gépet is ellásson. Érti?

– Értem! Illetve, nem értem. Mit csi-
náljanak a kicsodák?

– A technikusok. Egyelőre sajnos 
több a rászoruló beteg, mint amennyi 
technikusunk van, és ez az arány egy-
re romlik. Rá kell bírni őket, hogy egy 
technikus egyszerre több gépet is ki-
szolgáljon.

– Nem lenne elég csak jól megfizet-
ni őket?

– Épp most dicsértem meg a gazda-
ságosságra való képességét, Pelikán. 
Ne okozzon csalódást!

– Isten őrizz, Virág elvtárs! Csak 
gondoltam…

– Ne gondolkozzon, Pelikán! Nincs 
több pénz! Erő kell, és fegyelem!

– És mit csinálunk, ha ők nem akar-
ják?

– Amit maga a gáton. Levágjuk a fü-
lüket.

EJ

Virág és Pelikán

Hogyan csempésszük vissza az apákat a családokba?
Hol vannak a férfiak? Miért tolódott ki a családalapítás? Van-e apai ösztön? Mit vár 
ma egy nő a férfitől, és mit gondolnak erről a férfiak? Hová tűntek az apák a csa-
ládokból és a nevelésből? Az apák hiánya a modern társadalmak jól ismert problé-
mája. Az elmúlt évtizedekben azonban egyfajta „apaforradalom” is kezdetét vette; 
egyre több fiatal, tudatos, a gyermekeivel foglalkozni kívánó édesapa jelent meg. 
A legújabb biológiai és pszichológiai kutatások szerint az apai szerep – az anyai sze-
rephez hasonlóan – biológiailag velünk született viselkedésforma. A témáról Léder 
László pszichológus, az Apa Akadémia alapítója tart előadást október 17-én 18.00-
kor a Megyeri Klubban.

3,5 milliós drogfogás Újpesten
Drogdílerre csaptak le az újpesti rendőrök október 1-jén. A férfit, aki a fővárosban 
terjeszthette a kábítószert, egy XV. kerületi ingatlanban fogták el, majd átvizsgál-
ták újpesti lakását is. A házkutatás során egy mélyhűtőből több mint fél kiló speed 
és 300 gramm gyanús növényi törmelék került elő, közel 3,5 millió forint érték-
ben. A 41 éves É. Zoltánt letartóztatták. Az újpesti nyomozók még aznap elfogtak 
három fogyasztót is, őket kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki.
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R E F O R M O K  Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  2 0 2 0 - A S  K Ö L T S É G V E T É S É B E N :

AZ ÚJPEST PLUSZ MEGBECSÜLÉS PROGRAM BEVEZETÉSÉVEL AZ A CÉLUNK, HOGY JOBBAN ÖSSZEHOZZUK A KERÜLETÜNK LAKOSAIT A HELYI KERESKEDŐKKEL! 
AZ UTALVÁNYOK AT 2020. OKTÓBER 15-IG, ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN AZ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA KIRÁLY UTCA 12-14. SZÁM ALATTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN 

VEHETIK ÁT NYUGDÍJASAINK ÉS 2020. NOVEMBER 30-IG HASZNÁLHATJÁK FEL AZ ÚJPESTI PIAC TERÜLETÉN A KIJELÖLT HELYEKEN. 
TOVÁBBI RÉSZLETEK A WWW.UJPEST.HU ÉS A WWW.UJPESTMEDIA.HU WEBOLDALON!

impresszum:bp. IV. ker. újpest önkormányzata
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MEGÍGÉRTÜK, MEGCSINÁLTUK!

“NYUGDÍJASAINK MOSTANTÓL MAGUK DÖNTHETNEK 
A TÁMOGATÁSUK FELHASZNÁLÁSÁRÓL!

AZ EMBER A LEGFONTOSABB ÉRTÉK!”
DÉRI TIBOR

POLGÁRMESTER - BUDAPEST, IV. KERÜLET

Avárosvezető lapunknak elmond-
ta, hogy a probléma régóta jelen 

van, Újpest és Dunakeszi városveze-
tése emiatt korábban már többször 
is találkozott, illetve tavaly júniusban 
megszületett a veszélyes elágazás biz-
tonságosabbá tételéről szóló együtt-
működési megállapodás. Szeptem-
ber 16-án találkozott Déri Tibor új-
pesti polgármesterrel, az egyeztetést 
Dióssi szerint az indokolta, hogy 2019 
októberétől új vezetése van a IV. ke-
rületnek, ők kezdeményezték a talál-
kozót. – Ekkor beszéltük át a koráb-
bi városvezető vállalásával kapcsola-
tos dolgokat – fogalmazott Dunakeszi 
első embere. A polgármester szerint 
a találkozón Déri Tiborral mindenről 
megegyeztek, amiről kellett.

Dióssi Csaba megerősítette, hogy 
a munkálatok két ütemben zajlanak 
majd. Dunakeszi feladata az lesz, 
hogy egy-egy külön kanyarodósávot 
alakítson ki a kereszteződésnél. Új-
pestre hárul majd, hogy közlekedé-
si lámpákkal lássa el a csomópontot.

A szomszédos város polgármes-
tere közölte, hogy eddig az enge-
délyezési terv áll a település ren-
delkezésére, amit a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt.-nek kell 
jóváhagynia. – A kiviteli terveket 
akkor tudjuk elkészíteni, ha meg-
kapjuk a szükséges engedélyeket. 
Ez alapján tudjuk majd megmonda-
ni, hogy pontosan mennyibe kerül 
a beruházás – árulta el Dióssi, hoz-
zátéve, hogy a projekt ütemterve is 
ekkor készül el. A polgármester azt 
reméli, hogy 2021-ben várható a ki-
vitelezés. Azt is elmondta, hogy leg-
közelebb már a pontos ütemezéssel 
kapcsolatban egyeztet majd az új-
pesti városvezetéssel.

Ahogy arról korábban beszámol-
tunk, Déri Tibor egy februári lakos-
sági fórumon már biztosította Ben-
kő Tamást, Dunakeszi területileg il-
letékes egyéni képviselőjét arról, 
hogy Újpest számol a fejlesztéssel, és 
ennek költségvetési vonzataival is.

TT

Jó úton halad a Dunakeszi-Káposztásmegyer 
csomópont ügye

Várhatóan 2021-ben kezdődhet meg a vé-
geláthatatlan dugóiról hírhedt, autósok, 
gyalogosok és biciklisek számára egy-
aránt balesetveszélyes Káposztásmegyer-
Dunakeszi közúti csomópont átalakítása. 
A tervezett beruházásról Dióssi Csabát, 
Dunakeszi polgármesterét kérdeztük.
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Tizenöt országból érkeztek tor-
nászok a szombathelyi chal-
l enge világkupaverseny re. 

A koronavírus-járvány miatt a ver-
senyzőknek két negatív teszttel kell 
rendelkezniük, az óvintézkedések 
szigorát pedig az is jelzi, hogy napon-
ta csak ötszáz néző szurkolhat egy-
szerre a lelátón. Az olimpiai-, világ- 
és Európa-bajnok „lólengés király”, 
Berki Krisztián természetesen árgus 
szemekkel figyeli a versenyt.

– Mivel a közeledő Európa-baj-
nokság megrendezése is kérdé-
ses, ráadásul a nemzetközi szövet-
ség úgy döntött, hogy nem lehet a 
kontinensviadalon olimpiai kvótát 
szerezni, nem kellett siettetnem a 
visszatérést – mondta a bajnok, aki 
Szombathelyen nemcsak a magya-
roknak szurkol, hanem a lehetséges 
ellenfeleit is vizslatja.

Krisztián a hét minden napján 
tréningezik, egyelőre csak a dél-
előtti edzéseket látogatja. Elmond-
ta, hogy ha úgy alakul a helyzet, a 
napi kétszeri gyakorlást is vállalja, 
mert – gyorsan lekopogta az állán 
– még szeretne versenyezni.

– Nem sürget az idő, türelmes 
vagyok. Szerencsére már hosszabb 
ideje nem érzek semmiféle fájdal-
mat a sérült vállamban, igaz, még 
nem is terheltem száz százalékosan. 
A lovon sem gyakorlok, csak „simo-
gatom” a szert.

Berki Krisztián ugyan még nem 
tett le arról, hogy Tokióban is el-
ámítsa tudásával és eleganciájával a 
pontozóbírókat, de tisztában van az-
zal, hogy az ötkarikás játékokon való 
indulás egyre messzebb kerül tőle.

– Összetettben lehet még esély 
arra, hogy valaki kvalifikáljon Tokió-

ra, én viszont már csak a lólengésre 
koncentrálok – folytatta. – Szóval, 
szabad kártyát kellene kapnom az 
induláshoz, de azt még egy olimpiai 
bajnoknak sem adják egykönnyen. 
Mindenesetre készülök, mert a vá-
gyam, hogy legalább egyszer még 

az életben megmutassam a szurko-
lóknak, milyen is lovon az igazi Berki 
Krisztián. Kijelenthetem, ha nem ér-
zem teljesen egészségesnek magam, 
akkor lesz erőm bejelenteni, hogy 
vége, befejeztem a versenyzést.

GERGELY GÁBOR

Egybehangzó vé-
lemények sze-
rint is a sport-

ág szupertehetsége, a 
18 éves Rendessy Esz-
ter olyan félelmetes pá-
lyát ment, olyan csodálatos 
kajakozással nyert aranyérmet 
élete első felnőtt világversenyén 
K–1 1000 méteren, hogy még a leg-
kritikusabb szakértők is csak cset-
tintettek.

– Az edzőm azt kérte tőlem, úgy 
szálljak ki a hajóból, hogy azt érez-
zem, nem maradt több bennem. Si-
került is, a végére nagyon elfáradtam, 
de győztem. A lényeg, hogy nyertem. 
Most kaptam egy kis pihenőt, három 
hetet kihagyhatok, de ahogy ismerem 
magam, a második héten már jelent-
kezem az edzőmnél, Samu Andreánál, 
hogy csinálnék végre valamit.

Eszter elégedett az idei eszten-
dőben nyújtott teljesítményével, de 
még egy nagy kihívás előtte áll. Ti-
zenkettedikes, tehát érettségi vár rá.

– Túl leszek rajta, és akkor ezer-
rel készülök tovább. Tokió nekem 
még nagyon közel van, még bele 
kell „öregednem” a mezőnybe, de 

nem vagyok türelmet-
len. Megbeszéltük 

az edzőmmel, 
hogy egyelőre 
a korosztályos 
versenyeken 
kell helyt-
állnom, van 
még egy-két 

évem, hogy 
utolérjem a fel-

nőtteket. Persze, 
ha ilyen jól megy a 

kajakozás, mint a világ-
kupán, talán nem kell éveket várnunk 
arra, hogy velem is számoljanak majd 
a válogatottban.

Lucz Anna olimpiai számban, K–1 
200 méteren nyert Szegeden.

– A világkupa-győzelem moti-
vációt ad a folytatáshoz – mondta 
Anna. – Szerettem volna jól teljesíte-
ni, örülök, hogy összejött. A rajtom 
rosszul sikerült a nagy szél miatt, 
összevissza csapkodtam az elején. 
De magam is meglepődtem, amiért 
nem ijedtem meg attól, hogy a töb-
biek elléptek tőlem. Magyarorszá-
gon öt-hat versenyző is megcéloz-
za majd az olimpiai szereplést K–1 
200 méteren, közöttük leszek én is 
– jelentette ki.  GG

Napi edzésekkel készül a visszatérésre az olimpiai bajnok

Berki Krisztián: Lesz erőm bejelenteni, hogy vége
Csak nézőként vesz részt a világkupaversenyen az olimpiai 
bajnok. Ez azonban nem azt jelenti, hogy Berki Krisztián a 
visszavonulással foglalkozna.

A hét érmet nyerő magyar csapat fiatal tagjait külön dicsé-
ret illeti. Az utánpótlás-világversenyeken már rendre bizonyí-
tó versenyzőknek – köztük az újpestieknek – kiváló tanulási 
lehetőséget kínált a világkupa. Rendessy Eszter és Lutz Anna 
azonban nem tanulni érkezett a viadalra, ők győzni mentek, 
és nyertek is.

Két aranyat nyertek az újpesti kajakosok a szegedi világkupán

Még a kritikusok is csettintettek  
Eszter győzelmét látva
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Népszerű volt a szeptember utolsó hétvégéjén megrende-
zett újpesti BorVíkend. A Szent István teret megtöltötték az 
érdeklődők, akik a kóstolgatás mellett Újpest 2021-es borára 
is szavazhattak. A címet idén a Pannonhalmi Apátsági Pincé-
szet vörös Tricollisa nyerte el. Szőlőből készült italt a gyerekek 
is kóstolhattak, igaz, nem bor, hanem must formájában, úgy, 
hogy a gyümölcsöt maguk darálták és préselték. A kisebbe-
ket a gyerekszüret mellett bábelőadások is szórakoztatták az 
önkormányzati rendezvény utolsó napján.

Borvíkend az egész családnak

A szekszárdi Muslinca Kórusra mindenki felkapta a fejét

A Tricollis vörösbor egy klasszikus cuvè, három kékszőlő-
fajta házasítása: pinot noir, merlot és cabernet franc alkot-
ja 40-40-20 százalékos arányban. A löszös, fehéragyagos, 
illetve agyagbemosódásos barna erdőtalajra telepített ül-
tetvényekről szüretelt szőlőt 2-3 héten át 60 hektoliteres 
acéltartályokban héjon tartják, az eközben megindult er-
jedést követően préselik. A bor ezek után kishordós érle-
lést kap hat hónapon át. Élvezeti értéke a palackozást kö-
vető 2-3 évben a legmagasabb. Fogyasztáskor ne legyen 
15 Celsius fokosnál melegebb. Íze gyümölcshangsúlyos, 
közepes testű, tipikus, jól iható bor, amely magyaros éte-
lekhez és sültekhez, de akár megfelelően válogatott, illa-
tos, könnyű zamatú sajtokhoz is kiválóan társítható. De 
nem kell nagy flanc: nyissanak ki egy üveggel, üljék kö-
rül a családdal vagy barátokkal, kapcsolják ki a tévét, né-
mítsák le a telefont, és beszélgessenek mellette egy jót.

A szülők nyugodtan borozhattak, Kalap Jakab szórakoztatta a kicsiket

Társaságban jobban esik
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A reggel kilenckor kezdődő ren-
dezvényen a kicsik és a na-
gyok buborék- és billiárdfo-

cizhattak, minigolfozhattak, próbá-
ra tehették magukat a mászófalon, az 
airsoft lőtéren, megküzdhettek az eve-
zős ergométerrel, ügyességüket pe-
dig egy pontgyűjtő versenyen bizo-
nyíthatták, amelynek végén sportos 
nyereményekkel gazdagodhattak.  

Ha még ez sem lett volna elég, ott 
volt a teqball-, a pingpong- vagy a 
csocsóasztal, a kosárpalánk, a tol-
las, de játszhattak akár óriás társas-
játékokkal is. Akinek pedig egy kicsit 
elege volt már a mozgásból, a kéz-
műves-foglalkozásokon lazulhatott 
el, és hogy biztosan megnyugodjon, 
felmérethette egészségi állapotát is 

az Újpesti Szakorvosi Rendelőinté-
zet sátrában.  

Voltak persze, akik ennél is töb-
bért, a kupáért jöttek, ők a parkröp-
labda- és a felnőtt kispályás labda-
rúgó-tornák csatáiban bizonyíthat-
tak. És meg is tették. A focicsapatok 
közül végül a KM Par-ker Kft. együt-
teséé lett a trófea, a második a Zug-
lói Medvék, a harmadik pedig az 
UMSZKI válogatottja lett. A röpisek 
kupáját a Röprokonok vihették haza, 
itt a Szűcs Sándor iskola válogatott-
jáé lett az ezüst-, a Csipet csapaté 
pedig a bronzérem.   

Csapatokba álltak azok is, akik 
a konyhaművészek főzőversenyén 
mérték össze tudásukat a Sportpar-
tin, ahol a főszereplő ezúttal a bab-

gulyás volt. A „gasztroválogatottak” 
versenyét végül az intézményi csa-
patok közül az Égig érő paszuly 
nyerte, megelőzve a Mazsolákat és 
a Dalos ovi csapatát. A „civilek” ver-
senyén a K14 szakácsai diadalmas-

kodtak, a Rangers és a Nem babra 
megy a játék együttese előtt. Utób-
bi kategóriában különdíjakat is osz-
tottak, ezeket a KM Par-ker, a Bagoly 
és a Viola Fidelity gourmand-jai vi-
hették haza.   CSG

futottunk, bringáztunk, főztünk 
Nyári idő fogadta október első vasárnapján az újpesti önkor-
mányzat Sportpartijára érkezőket. A résztvevőket, akik közül 
sokan ott voltak az egy héttel korábbi Újpesti Futó- és Kerékpá-
ros Fesztiválon is, számtalan program várta a Fiumei úti Bánka 
Kristóf Sportközpontban.  

Idősek és fiatalok is megmutatták, hogy mozogni jó

Az elégetett kalóriákat pótolni kellGazdijukat futtató kutyusok is kilátogattak a Sportpartira 

A hátsó sor is mozogjon!Fontos az egészségügyi szűrés, itt erre is volt lehetőség
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Aki ezer oldalról 
fogta fel a jót
Tar István szobrászművész

Tanulmányait szülővárosában kezdte, ahol 
– saját szavai szerint – „a nyomortól a pol-
gári jólétig minden látható volt”. Az Álla-

mi Könyves Kálmán Gimnázium elvégzését kö-
vetően szülei jogi pályára szánták, ám a művészi 
beállítottságú fiú nem találta helyét a paragra-
fusok erdejében. Első amatőr próbálkozása, egy 
fej megformálása után döntötte el: szobrász lesz.

1932-ben jelentkezett is a Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskolára, ahol Bory Jenő osztályában 
kezdte kitanulni a mesterség fortélyait. Első, ken-
dős nőt ábrázoló kisplasztikáját 1936-ban fejezte 
be. Ekkor még klasszicista stílusban alkotott, ám 
a forma- és jelentéssűrítéshez való érzéke már a 
korai munkáiban is kitűnt. Neve elsőként 1937-
ben kapott országos figyelmet, amikor csoport-
társaival a Gellért-hegyi vízeséshez magyaros 
stílusú óriásbetlehemet készített, melyhez ő fa-
ragta ki Szent József alakját. Ezzel mutatta meg, 
hogy nem csak a kisplasztikák nyelvén ért. Szű-
kös anyagi lehetőségei miatt azonban a minia-
tűr műfajban alkotott tovább. 1938-tól a kiállítá-
sok rendszeres szereplője lett, ahol a figyelem-

re méltó fiatal tehetségek között emlegették, bár 
kortársai közül még nem emelkedett ki igazán.

1940-ben – valószínűleg a könnyebb érvé-
nyesülés reményében – németes hangzású ne-
vét Tarra magyarosította. Ebben az évben fejez-
te be tanulmányait, majd a római Magyar Akadé-
mia művészeti ösztöndíja révén Olaszországba 
került. Ottani csiszolódását egy 1942-es kiállítás 
tette teljessé, amelyen három művével is szere-
pelt. Ezek „vidám groteszkségét”, „szűkszavú elő-
adásmódját”, illetve „szép és erőteljes” formavi-
lágát érdekes színfoltként értékelte a szakma, sőt 
az olasz sajtó is.

Ezt követően kezdtek felfigyelni rá: pályatár-
sai és az országos sajtó is egyre gyakrabban di-
csérték kis alakú, nagy tömegű szobrait. 1943-tól 
a magyar képzőművészek és műpártolók egyesü-
lete, a Nemzeti Szalon vette szárnyai alá. A natu-
ralizmus elleni lázadás formanyelvében kezdett 
rátalálni saját hangjára. Az anatómia szigorú sza-
bályai helyett az anyag vonalait követő technikája 
a pillanatba zárt mozdulat feszültségével és nyers 
erejével igyekezett hatni a közönségre. Művei kö-
zéppontjában továbbra is az ember állt, alakjait 
főleg a munka ritmusában ábrázolta.

„A jót ezer oldalról lehet és kell felfogni” – fo-
galmazta meg művészi programjának lényegét 
Tar egy ’44-es újságcikkben, első, önálló gyűj-
teményes kiállítása alkalmából. Ekkor jelentette 
ki azt is, hogy szerinte csak a magyar művésze-
ti életből hiányzó szabadság és mobilitás lehet a 
szellemi fejlődés záloga.

A pénztelenséggel küzdő szobrász többször is 
szolgált katonaként, ám a harctérre csak a máso-
dik világháború végén került ki. Orosz hadifog-
ságba esett, ahonnan a kommunizmus támoga-
tójaként tért haza. Szomorú kortünet, hogy végül 
ideológiai elköteleződése hozta meg számára a 
szakmai sikert: modern ábrázolásmódja és témái 
találkoztak a berendezkedő szocializmus eszté-
tikai elvárásaival.

1947-ben első József Attila-szobrával tért visz-
sza a köztudatba. Alkotásai kezdték hangsúlyo-
sabban tükrözni a barokk művészi jegyeit, de már 
az ideológiai töltet is hangsúlyt kapott munkái-
ban: ekkor fejezte be első partizánszobrát, ame-
lyet az ’50-es évek végéig több hasonló jellegű 
alkotása követett.

A Rákosi- és Kádár-éra kedvelt, politikailag is 
megbízható szobrászává vált, akit nagyszabású 
alkotásokkal is szívesen bízott meg a hatalom: ő 
készíthette például a végül lebontott Népstadi-
on metróállomás domborműveinek és szobor-
csoportjainak egy részét. A ’60-as évekig több, a 
művészet állami kontrollját szolgáló szervezet-
nél is vezető tisztséget töltött be, 1969-ig pedig 

a Magyar Iparművészeti Főiskola tanszékvezető 
tanára volt.

Művészetében a politika megjelenésével pár-
huzamosan egyre nagyobb hangsúlyt kapott a 
múlt ábrázolása: kevesen tudják, hogy az egri vár 
kapuja mellett látható relief, amely az 1552-es 
ostrom mozgalmas csatajelenetét ábrázolja, Tar 

István munkáját dicséri. De készültek II. Rákó-
czi Ferencet és Zrínyi Miklóst ábrázoló portréi is.

Tehetsége rangos díjakat hozott számára, ezek 
közül az 1950-ben és ’58-ban is kiérdemelt Mun-
kácsy Mihály-díj, az ’58-as brüsszeli világkiállítás 
bronzérme és a ’68-as érdemes művész elisme-
rés volt a legjelentősebb.

Az ország több vidéki városa mellett Budapes-
ten is számos közterületi alkotásával találkozha-
tunk, amelyek közül talán a Fekvő nőalak lanttal, 
az Építőmunkások című, egészfalas mészkő reli-
ef, illetve a Március 15. téren álló utolsó alkotása, 
a Barbárok harca a rómaiakkal a leghíresebbek.

1971-ben tragikus hirtelenséggel hunyt el, 
amikor egyik szobrász pályatársa mellett ülve au-
tóbalesetet szenvedett. Tar Istvánt a Farkasréti te-
metőben helyezték örök nyugalomra. 

TARI TAMÁS

Tar István 1910. augusztus 24-én látta meg a napvilágot Újpesten, eredetileg Theisz 
István néven. Édesapja kovácsként, majd az Istvántelki főműhely főművezetőjeként 
biztosította a család szűkös megélhetését.
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Eger vár védői (1952)

Halász (1956)



A z elítéltek között szerepelt 
Újpest alapítója, gróf Káro-
lyi István is. 1849 januárjában 

Batthyány Lajost, majd április 3-án 
Károlyit tartóztatta le a császári tör-
vényszék. Ítéletüket Bártfay László, a 
gróf titkára így jegyezte fel naplójá-
ban: „Október 5-én gr. Károlyi István-
nak és gr. Batthyány Lajosnak ítéletet 
olvastak fel; - amaz 2 évi várfogságra 
és 150 (tulajdonkép 400 ezer) pft. bün-
tetésre – emez pedig akasztófára […]”   

Károlyi István gróf reformeszmék-
kel való azonosulása életútjának is-
meretében nem meglepő. 1818-tól 
császári és királyi kamarásként Pá-
rizsban teljesített szolgálatot. A húsz-
éves ifjú gondolkodásában alkalmas 
táptalajra találtak a francia romanti-
kus életérzés, valamint a modern, al-
kotmányos monarchiaként létrejövő 
társadalmi, gazdasági eszmék mag-
vai. 1821-ben hazatért Fótra. Itthon 
a magyar társadalmi, gazdasági vi-
szonyokat reformálandónak ítélte. 
Elsősorban gazdasági területen kap-
csolódott be a Széchenyi István és 
Wesselényi Miklós nevével fémjel-
zett főnemesi mozgalomba, úgy gon-
dolta, a gazdaság fellendítésében az 
arisztokráciának kell élen járnia, pél-
dát mutatnia.

Fóti kastélya sokszor volt a refor-
misták találkozóhelye. Pályadíj alapí-
tásával támogatta az Első Magyar Ló-
tenyésztő Egylet létrehozását, amely 
később Országos Gazdasági Egyesület 
néven működött. Testvéreivel együtt 
eszmei és anyagi támogatást nyújtot-
tak a Magyar Tudományos Akadémia 
és a Nemzeti Kaszinó létrehozásában, 
a Lánchíd építését pedig a Hídegyesü-
letben segítették. A Pesti Magyar Szín-
házat kölcsönnel támogatták, ezen 
felül a részvénytársaságként működő 

intézmény javára Károlyi István maga 
is 500 részvényt jegyzett. 

Ha úgy vesszük, 1840-ben, Újpest 
alapításával is szembement a hata-
lommal – ezt tanúsítja alapítóleve-
lünk is. Birtokán megtiltotta céhek, s 
egyéb kirekesztő gazdasági társasá-
gok alapítását, ezzel utat engedve a 
szabad versenynek. Miközben a céh-
rendszer hazánkban, törvényi úton, 
csak 1872-ben szűnt meg.

A felelős magyar kormány létre-
hozásával kapcsolatban a „Radical 
Lap” 1848 júniusában így írt: „GRÓF 
KÁROLYI ISTVÁN két és fél mázsa 
ezüstöt adott által a ministeriumnak. 
S ez még nem minden, mit a nemes 

gróf a hazának áldozand. Ő még 
egy századhoz szükséges méneket 
állítand fel, tökéletesen felszerszá-
mozva.”  Az ezüstöt az új kormány lét-
alapját meghatározó Magyar Nem-
zeti Bank alapításához adományoz-
ta, a száz ló pedig a nemzetőrség 
felállításához szükséges támogatás 
volt. Batthyány miniszterelnök július 
9-én Pest megye nemzetőrségének 
parancsnokává nevezte ki, őrnagyi 
rangban. A nemzetőrök kiképzésé-
ben is aktívan részt vett, segédtiszt-
jének fizetését saját költségén fedez-
te. Az uradalmából szolgálatot teljesí-
tők részére pedig bérükön felül külön 
élelmezést biztosított. Az Országos 

Honvédelmi Bizottmány november-
ben általános mozgósítást rendelt el, 
Károlyit a haza védelmének biztosí-
tása mellett családi hagyományai is 
tettre késztették. Önálló felajánlás-
ból megkezdte egy 1800 fős lovas-
ezred toborzását (16.sz. Károlyi Hu-
szárezred). ”(…) mit én ajánlatom ál-
tal tettem, nem áldozatnak, hanem 
puszta hazafiúi kötelességnek tekin-
tem egyedül; - imádott felséges ha-
zám lőn olly helyzetbe, hogy ezt te-
hessem, a hazától nyertem, mivel 
bírok s így csak a hon iránti tartozá-
somat rovom le midőn azt, mit nél-
külöznöm lehet és jelen súlyos kö-
rülmények közt minden becsületes 
honpolgárnak nélkülözni tudni köte-
lesség, elárult szegény hazám védel-
mére fordíthatni szerencsés vagyok.”

Az ellene hozott ítélet tükrözte 
az udvar haragját, a súlyos isiász-
szal küzdő főúrnak sok szenvedést 
hozott a rabság. Megváltást jelen-
tett számára 1850. július 5., amikor 
megjelent Haynau amnesztiarende-
lete. Bártfay László így állított emlé-
ket naplójában a Károlyi és környe-
zete által várva várt szabadulásnak: 
„Nagy örömet gerjesztett mindnyá-
junkban a bécsi hivatalos lap azon 
híre, miszerint az 1-10 évi fogságra 
ítéltek (egyháziak és világiak) köz-
bocsánatot nyernek: mert így sze-
gény gr. Károlyi István is valahára 
Theresienstadtból hazakerül.”  

SZÖLLŐSY MARIANNE 

Mi? Újság? – Száz éve friss hírek. 
Szöllősy Marianne, az Újpesti Hely-
történeti Gyűjtemény vezetője két-
hetente jelentkező sorozatában 
olyan érdekességeket mutat be 
városunk múltjából, amiket eddig 
bizonyára kevesen ismertek.

Károlyi Istvánnak is bűnhődnie kellett, 
mert a hazáját szolgálta

Október 6. gyásznap, fejet hajtunk az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc Aradon kivégzett 13 főtisztje és a Pesten halálra 
ítélt gróf Batthyány Lajos, az első felelős nemzeti kormány minisz-
terelnöke előtt. 1849 októberében a Habsburg-udvar kemény pél-
dát statuált a lázadókkal szemben. Összesen 500 halálos ítéletet 
hoztak, a nemzetközi felháborodás hatásra „csak” 114-et hajtot-
tak végre a hónap végéig, ezen kívül 1765 esetben súlyos börtön-
büntetést szabtak ki. Haynau, az osztrák seregek főparancsnoka 
vezetésével 45-50.000 embert vetettek kényszersorozás alá a csá-
szári seregbe, s szállítottak a birodalom távoli részeibe.
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Bár az ősz már a gorombább arcát 
mutatta, nem tudta elvenni azok 

kedvét, akik szeptember utolsó hét-
főjén érkeztek a „megrendelt” zöld-
növényekért az Újpesti Városgond-
nokság Óradna utcai telephelyére. 
Azokat várták ide, akik sikerrel vet-
tek részt az augusztustól szeptem-
ber közepéig tartó pályázaton, és er-
ről értesítést is kaptak. Az évek óta 
népszerű akcióban a kerület zöldí-
tését kiemelt feladatnak tartó ön-
kormányzat ismét cserjéket, évelő 
növényeket, fűmagot és kertgondo-
záshoz szükséges anyagot ajándéko-
zott az újpestieknek, hogy maguk is 
részt vehessenek környezetük szépí-
tésében. A most kiosztott növények 

egy része a társasházak környékét 
teszi majd barátságosabbá, de van, 
aki családi háza kertjét szépítgeti to-
vább, hogy az ott lakók és az arra sé-
tálók is gyönyörködhessenek benne.

  

Virágos jókedv 
A dísznövényekért érkezők nagy ré-
sze „törzsvendég” volt, aki évek óta 
él már az újpesti önkormányzat biz-
tosította lehetőséggel. Idén is min-
denki előre kiválogathatta, mire van 
szüksége, és minden megkérdezett 
azt mondta az Újpest Médiának, 
hogy a Városgondnokság munka-
társai a szigorúbb járványügyi elő-
írások mellett is a tőlük megszokott 

türelemmel és segítő szakértelem-
mel osztották ki a növényeket. A IV. 
kerületiek ezúttal 650 kiló fűmagot, 
tízezer cserjét, 7500 évelő növényt, 
12.300 virághagymát és 2800 ta-
sak virágmagot vihettek haza, hogy 
azok tavasszal már Újpestet díszít-
hessék majd – mondta el lapunknak 

az Újpesti Városgondnokság zöldte-
rületi ágazatvezetője. A munka ezzel 
persze nem áll meg a telephelyen, 
hiszen a következő héten már kö-
zel 70 ezer tő árvácska várja, hogy 
a Városgondnokság munkatársai ke-
rületszerte elültessék – tette hozzá 
Fejér János.  CSG

Bokros teendők

Az angolszász országokban év-
tizedek óta működnek a köz-

kedvelt „Charity Shop”-ok, vagyis 
az adományozásra épülő, hálózat-
ba szervezett közösségi boltok. 2010 
óta már Budapesten sem ismeretlen 
ez a különleges társadalmi vállalko-
zás, ekkor nyílt meg az első Cseriti-
bolt – október 5-én pedig már a ki-
lencedik, ezúttal Újpesten, a József 
Attila utca 38. alatt.

A hivatalos megnyitón, amelyen 
Újpest kultúráért, oktatásért, társa-
dalmi kapcsolatokért és kommuniká-

cióért felelős alpolgármestere, Bedő 
Kata is részt vett, Sáhy Gábor straté-
giai vezető (képünkön)  a társadalmi 
szerepvállalás fontosságát hangsú-
lyozta. A nonprofit modellben mű-
ködő adományboltok a munkaerő-
piacról kirekesztett emberek számára 
teremtenek munkalehetőséget, csök-
kentik a környezetünkben felhalmo-
zódó, használatból kivont tárgyak, így 
a hulladék mennyiségét, és szociális 
vásárlási lehetőséget biztosítanak a 
hátrányos helyzetűek számára. 

A működési elv roppant egysze-
rű: az adományozók behozzák és el-
adásra ajánlják fel megunt, már nem 
használt, de mások számára még ér-
téket képviselő, személyes használa-

ti tárgyaikat, amit az üzlet vevőköre 
kedvező áron, valós érték alatt vá-
sárolhat meg. Sáhy Gábor elmondta, 
hogy bútorokat nem tudnak fogadni, 
de szívesen vesznek át ruhákat, cipő-
ket, játékokat, dísztárgyakat, sportesz-
közöket vagy akár nagyobb háztartá-
si gépeket is – utóbbiak házhoz szál-
lításában igény esetén segítenek is. 
Hangsúlyozta azt is, hogy a vásárlást 
nem kötik semmiféle tagsághoz vagy 
egyéb rászorultsági feltételhez.  BS

Kincseket rejt az újpesti adománybolt

Adományokból lehetőség: a Cseriti-boltok a nehezebb sorsúak-
nak jelentenek lehetőséget, ráadásul még munkahelyeket is te-
remtenek. A hálózat legújabb üzlete éppen Újpesten nyílt meg.

Népszerű volt az önkormányzat szeptember végi növényosztá-
si akciója. A most elültetett cserjék, virágok tavasszal már Új-
pestet díszítik majd. 

Az újpesti Cseriti nyitvatartása  
hétfő–péntek: 9.00–16.00 
szombat: 9.00–13.00



ÚJPESTI NAPLÓ
XIV. ÉVFOLYAM., 18. SZÁM, 2020. OKTÓBER 8–21.   /   UJPESTMEDIA.HU   /   FACEBOOK.COM/UJPEST.MEDIA   /   UJPEST.HU

HELYI ÉRTÉK | 17

Szeptember 25-én megnyílt Bernolák Béla fotókiállítása a Polgár Centrum 
- Újpest Galériában. Az október 17-ig látogatható tárlattal, amelyen a fény-
képek mellett korabeli tárgyak és családi emlékek is láthatók, az újpesti fo-
tós a második világháborúban elesett katonáknak szeretne emléket állítani. 
A képek egy részén a háború sújtotta, illetve a már békés Budapest egyazon 
pontjai láthatók, másik részük Moszkvában készült a győzelem napján, de 
vannak fotók orosz katonai temetőkből, és a tárlaton megtekinthetők Szán-
tó Dezső háborús emlékművekről készült grafikái is.  CSG

Háborús emlékek 
a Polgár Centrumban

Igazából egy szeméttelepe volt 
ez Újpestnek. Szerintem a hajó-
gyárból is kerültek ki ide dolgok, 

meg az árvíz után ide raktak le egy 
csomó mindent. Meg a víz is lerakott 
ide egy csomó mindent. És akkor azt 
először el kellett vinni, utána homo-
kot kellett ide hozni, hogy lovaspálya 
legyen – idézi fel Sedon Béla a kez-
deteket. Nyolc évvel ezelőttiek az 
emlékek, már amik a lovardát illetik, 
mert a szenvedély régebbi. Sedon 
Béla 19 éves volt, amikor a baráti 
társaságával Cákra ment, levezet-
ni a frissen megkezdődött, gyötrel-
mes felnőttkor kezdeti nehézségeit. 
Itt pedig volt egy ló, amelyik vagy 
sokat látott már, vagy eleve türel-
mes jószág volt, mindenesetre kész-
ségesen állt a srácok rendelkezésé-
re, akik egymást váltották a hátán. 
– Nem gyerekkori becsípődés volt 
ez nekem, Kőbányán nőttem fel, ott 
csak a szódásnak volt lova – mondja 
Sedon Béla. A Cákon töltött kirándu-
lás azonban fordulópont volt: egyre 
közelebb került a lovakhoz, olyany-
nyira, hogy később éveken keresz-
tül főállásban foglalkozott velük. Ott 
volt a westernlovaglás, ami talán az 
egyik legszabadabb műfaj. – Akkor 
jó a westernlovaglás, ha az állattal 
való kommunikáció nem úgy néz ki, 
hogy húzom a száját, hanem amikor 
elég a tudtára adnom, hogy „figyelj, 
meg fogom húzni a szádat, ha nem 
mész arra”, és ő arra megy. Az egész 
a szabadságról szól, de úgy, hogy 
mindenki tudja a dolgát – mondja 
Sedon. De nem érte be ennyivel. A 
magyar szívhez két igazán jellem-
ző és értékes lovas életmód is közel 

állhat, az egyik a pusztai, a másik a 
huszároké. Ő ez utóbbiban mélyedt 
el, ami a történelmi hagyományőr-
zés mellett a ló és az ember közötti 
igazi bajtársiasságról is szól.

A Népszigeten alig több mint fél 
hektáron terül el az a lovarda, ami 
nyolc éve kezdte meg a működését. 
Igazából eleinte még nem is volt az 
működésnek nevezhető, Sedon Béla 
egyetlen lónak keresett helyet, de 
olyat, ahol ő maga felel a területért is. 
Újpest rugalmasan kezelte az ötletét, 
amikor azzal állt elő, hogy a saját – il-

letve a lova – igényei szerint kialakí-
taná a sziget egy darabkáját. Néhány 
perc csak innen a metróállomás, de 
aki esetleg a budai oldalról érkezne, 
neki is csak egy kellemes séta a vas-
úti hídon keresztül. Az évek teltek, a 
terület kezdte elnyerni a mai formá-
ját, ma pedig már hét ló található itt, 
vannak oktatók is, és egyre több lett 

a vendég. Nagyon sok gyerek jár ide, 
olyanok is, akik korábban csak a tévé-
ben láttak lovat. – Ha még soha nem 
ült lovon, akkor én mindig azt szok-
tam javasolni, hogy legyen egy beve-
zetés. Ez azt jelenti, hogy idejön, én 

megmutatom, hogy hogyan pucol-
juk, hova állunk, mit csinálunk. Ami-
kor ezeket átvettük, és a gyereknek ez 
már egy természetes mozgás, akkor 
még nem biztos, hogy aznap lovagol-
ni fog. De még nem volt olyan gye-
rek, aki a második, harmadik alkalom 
után ne akart volna lóra ülni – mond-
ja a tapasztalatait. Persze, ők sem in-

gyen biztosítják a szolgáltatást, de 
arról mindenkit lebeszél, hogy meg-
próbáljon pénzért élményt venni ná-
luk: „a szolárium az, ahol befizetjük a 
pénzt, aztán befekszünk, és süt a mű-
nap. A ló teljesen más, ez egy élőlény, 
tehát kell egy picit hangolódni, főleg 
egy kisgyereknek”.

A fejlődés, a fejlődés, mindig csak 
a fejlődés, egyre többet és többet – 
nos, egyáltalán nem. Legalábbis ami 
ezt a vállalkozást illeti. – Szerencsé-
re nem ebből élek, és ezért én nem 
szeretném, hogy ez fejlődjön. Nekem 
ez pont jó így, én nem akarom azt, 
hogy ez egy olyan lovarda legyen, 
ahol nem ismerem az embereket. 
Pont azt szeretném, hogy az jöjjön 
ide, akinek a tizedik alkalomra már 
megismerem a dilijeit, ő is a miein-
ket, kialakul a kölcsönös szimpátia, 
és már szinte barátok leszünk. Nem 
termelni akarok – mondja.

A terület azonban nemcsak a 
lovaké és a lovasoké. Van néhány 
kecske is, van baromfiudvar is. – 
Mondom, kőbányai gyerek vagyok, 
én ezekhez nem értettem. De ha már 
elfér, miért ne legyen kecske? Ad te-
jet, megtanultam fejni. Aztán legyen 
tyúk, mert az ad tojást. Igaz, a hoz-
záértők mondták, hogy nem kell an-
nak akkora hely, meg nem kell vele 
annyit babázni, de nem hallgattam 
rájuk, én ezeket az állatokat így sze-
retem – neveti el magát Sedon Béla. 
És szeretni való a tizenkilenc, évszá-
zados tölgyfa is; ilyen lovarda sincs 
még egy, ami lényegében egy liget-
ben található. Van hívatlan-kéretlen 
vendég is; aki egyébként nem ven-
dég. – Van egy rókánk. Néha elkap-
ja a csirkét, olyankor nem örülünk 
neki, de ő volt itt előbb, nem szól-
hatunk egy szót sem. Ide tartozik, 
őt is szeretjük – mondja a kőbányai 
westernhuszár, aki most már a Nép-
szigeten érzi magát a legjobban.

BB

elöl nem harap, hátul nem rúg 
Kőbányai gyermekévek, ahol csak a szódásnak volt lova, az-
tán tizenkilenc évesen egy haveri bandázás Cákon, amiből vé-
gül szenvedély lett: westernlovaglás, huszár hagyományőrzés, 
most pedig egy lovarda, néhány percnyire a metrótól. A Nép-
sziget sok csodájának egyike, tele gyerekekkel, ahol a rókáé 
az elsőbbség, mert ő régebb óta van ott.
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Nordic walking csoportos, két alkalmas 
foglalkozások Újpesten a Farkaserdőben.
Időpontok: 
2020. 10. 17. szombat és 2020. 10. 18. vasárnap 
10.00–12.00 Kezdő I-II foglalkozás
2020. 11. 08. vasárnap és 2020. 11. 15 vasárnap  
10.00–12.00 Kezdő I-II foglalkozás”

Ár: 4500 Ft/fő/2 óra. Jelentkezés a nordicwalkingalapok@gmail.com 
e-mail-címen vagy 17 óra után a +36 30 467 7652 telefonon. 
Foglalkozáshoz tesztbotokat biztosítunk. 

ÚJDONSÁG 2020

Zenés nordic walking edzések péntekenként 17.30–18.30  
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

SZOLGÁLTATÁS

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepítését 
teljes körű ügyintézéssel. +36 20 264 7752

Festést, mázolást, burkolást vállalok, nyugdí-
jasoknak kedvezménnyel. Bútormozgatással, 
takarítással. Telefon: +36 30 422 1739

IKEA-típusú beépített szekrények, konyha-
bútorok, irodabútorok stb. méretre gyár-
tása a legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény 
228x80x28 cm – 13 800 Ft. Igényes munka, 
rövid határidő, nagy szín- és anyagválaszték. 
Telefon: +36 30 368 1354

Kárpitozás, bútorok (székek, fotelek, heverők, 
ülőgarnitúrák, fodrászszékek, szivacsmatracok 
készítése stb.) komplett felújítása korrekt árak-
kal. Ingyenes helyszíni felméréssel. Szövet-
minta-választékkal. Telefon: +36 20 957 4409 
email: alkotodelutan@gmail.com

ÁLLÁS 

48 éves megbízható férfi B, C, D, E, Páv. I., II., III. 
többéves gyakorlattal sofőri, magánsofőri ál-
lást keres. Telefon: +36 30 392 4030

Kertem rendben tartásához, alkalmankénti 
munkavégzésre megbízható, leinformálható 
embert keresek. Telefon: +36 1 369 7631

RÉGISÉG

Almási Katalin készpénzért vásárol bútorokat, 
dísztárgyakat, porcelánokat, órákat, könyve-
ket, festményeket, csillárt, szőrmebundát, író-
gépet, varrógépet, csipkéket, kitüntetést, régi 
pénzt, ezüstöket, borostyánt, bizsukat, leve-
lezőlapot, mindenféle régiséget, hagyatékot, 
díjtalan kiszállással. Telefon: +36 20 597 82 80 

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, pa-
pírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árve-
résre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Telefon: 
+36 1 266 4154, Nyitva: H–SZ: 10–17, Cs: 10–19

OKTATÁS

Matematika-, fizikatanítás általános és közép-
iskolások részére nagy hatékonysággal szakta-
nártól. Házhoz megyek! Telefon: +36 20 9590 134

INGATLAN

Eladó Újpesten, csendes környezetben, jó közle-
kedéssel 453 négyzetméter telek + 65 négyzet-
méteres, 2 szobás családi ház. A ház felújítandó. 
Ár: 44 900 000 Ft. Telefon: +36 30 392 4030

Kiadó irodahelyiségek parkolóval, 70 m2-től a 
IV. kerületben, kiváló helyen, a Polgármeste-
ri Hivatallal szemben, az István irodaházban! 
Az irodákat a bérlői igényeknek megfelelően 
alakítjuk ki. Telefon: +36 70 674 1567, E-mail: 
besenyi.maria@irr75.hu

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

Az árak a kedvezményeket már tartalmazzák.

További akciók a Herbaház aktuális akciós kiadványában 
és a www.herbahaz.hu weboldalon.

ÚJ ÁRUHÁZ NYÍLIK
OKTÓBER 15-ÉN
A VÁCI ÚTI TESCO EXTRA ÜZLETSORÁN

ÚJ ÁRUHÁZ NYÍLIK
OKTÓBER 15-ÉN
A VÁCI ÚTI TESCO EXTRA ÜZLETSORÁN

Nyitási kedvezmények
Ajándék a 3000 Ft fele� vásárlóknak a készlet erejéig
Egészséget támogató termékek óriási választékban

vitaminok         immunerősítők           étrend-kiegészítők
reform, mentes és diétás élelmiszerek      bio termékek   
fogyókúrás termékek       gyógynövények       gyógyteák 
natúrkozmetikumok        öko és bőrbarát tisztítószerek

-20%

1909 Ft
31,82 Ft/db

Interherb 
NAPI1 Citromfű 
Extraktum 
60 db

-20%

42,97 Ft/db
1298 Ft

Benefi� 
Gluténmentes 
Prémium kenyér 
Lisztkeverék 
1000g

1695 Ft/kg
1695 Ft

-15%

Benefi� 
Gluténmentes 
Prémium kenyér 
Lisztkeverék 
1000g

1998 Ft/kg
999 Ft

-15%

Benefi� 
Gluténmentes 
Ropogós Panírmix
500g

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
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WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

BUDAPEST, IV. kerület

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

Árpád út 70

(Újpesti Áruház bejáratánál)

06 (1) 200 11 18

HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ

A TERMÉSZETES

HALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akció 2020. 1 1 . 05-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hal lókészülék

vásárlása kizárólag tel jeskörű audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a

hal láscsökkenés megfelelően el látható a készülékkel . A vizsgálat és az i l lesztés a

szakmai irányelvek maximál is betartásával történik.

    HIRDETMÉNY Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

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

A foglalkoztatási jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A helyettes szülő saját ház-
tartásában teljes körű ellátást biztosít a nála elhelyezett gyermek számá-
ra. Az ellátás biztosítását az elhelyezés ideje alatt köteles biztosítani (a vér 
szerinti szülő akadályoztatásának ideje alatt, legfeljebb 12+6 hónapra).
Illetmény és juttatások: Az írásbeli megállapodás megkötése után a 
helyettes szülőt nevelési díj és külön ellátmány illeti meg.
Pályázati feltételek: Aki elmúlt 24 éves • büntetlen előéletű • háziorvo-
sa szerint gyermekgondozásra alkalmas egészségileg • otthona gyer-
mekelhelyezésre megfelelő (rendezettség, szülőktől külön szobában 
való elhelyezés lehetősége) • sikeresen elvégezte a helyettesszülő-kép-
zést (50 órás tanfolyam)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, moti-
vációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata (sikeresen elvégez-
te a helyettesszülő-képzést), • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, • beleegyezző nyilatkozat az együtt élő házastárstól, élet-
társtól, • nyilatkozat, hogy a bizottság betekinthet a pályázati anyagába.  
• A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, ameny-
nyiben a felsorolt dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. 
Az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás elfogadható.
A foglalkoztatási jogviszony betölthetőségének időpontja: 
folyamatos.
A jelentkezések benyújtásának határideje: folyamatos.
További információt Csomortány Judit Réka, Újpest Önkormányzatá-
nak Szociális Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai 
egység vezetője nyújt a +36 1 370 41 07-os telefonszámon.
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 határideje: folyamatosan

A helyes választ kevesen is-
merik, az önkormányzat tá-
jékoztató kampányba kezd. 

Az őszi kertrendezés idején több a 
munkája az FKF és az Újpesti Vá-
rosgondnokság szakembereinek 
is. A jól kikészített zöldhulladékot 
előbbi, a szabálytalanul kitett galy-
lyakat és zsákokat utóbbi gyűjti be, 
azaz a kerületnek ad több munkát, 
aki nem tartja be a szabályokat – fi-
gyelmeztet az önkormányzati cég 
kommunikációs munkatársa. Az Új-
pest Médiának nyilatkozó Németh-

Kiss Diána szerint az a gond, hogy 
az emberek nem mindig tudják, ho-
gyan kell szállításra alkalmassá ten-
ni a kerti szemetet. A fanyesedéket 
például csak akkor viszik el, ha egy-
méteresre vágva és kötegelve rakjuk 
ki a kukák helyére, vagy az FKF hul-
ladékudvaraiban és partnerüzletei-
ben megvásárolható zöldhulladékos 
zsákba tesszük, de itt a helye a fale-
vélnek is. A kerti szemét szabálytalan 
kihelyezése büntethető, ám az ön-
kormányzat inkább segítene, ezért 
hamarosan széles körű tájékoztató 
kampányt indít.  SZJ-CSG

Hová tegyem a kerti  hulladékot? 
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Mákszemek Trade Kft.-nél a földszinten az A123–125. asztalnál
csemegekukorica 160 Ft/db | tv-paprika 400 Ft/kg | koktélparadicsom 600 Ft/kg | 

kovászolni való uborka 300 Ft/kg | szilva 400 Ft/kg | Pannónia kincse szőlő 400 Ft/kg.

Tóth Zoltánnál a földszinten az A13–15. asztalnál
Gála alma 480 Ft/kg | Saszla szőlő 480 Ft/kg | sárgarépa 300 Ft/kg | gyökér 650 Ft/kg.

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. október 8–21.

UJPEST.HU/PIAC 

TÓTH ZOLTÁN
A13–15. asztal

   kézműves sváb kolbász

 2000 Ft/kg

ZÖLDSÉG- ÉS EGYÉB AKCIÓK

HÚSAKCIÓK

Várunk minden 
kedves vásárlót!

MAGYAR HÚSOK BOLTJA
121.2. üzlet

MÁKSZEMEK TRADE KFT.
A123–125. asztal

     csemegekukorica

160 Ft/db

OROSZ FERENC
121.3. üzlet

Gála alma

480 Ft/kg

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

Duna Muhari Bt.-nél az 1. emeleten a 119. üzletben
Zádor lángolt kolbász 2800 Ft/kg | bécsi roppanós virsli 2000 Ft/kg |
Jászsági paraszt kolbász 2800 Ft/kg | paprikás főtt fejhús 1700 Ft/kg.

Orosz Ferencnél az 1. emeleten a 121.3. üzletben
csemegeszalonna 139 Ft/10 dkg | házi disznósajt 159 Ft/10 dkg |
házi paprikás csécsi szalonna 159 Ft/10 dkg | vadász felvágott 259 Ft/10 dkg.

A Magyar Húsok Boltjában az 1. emeleten a 121.2. üzletben
kézműves sváb hurka 1500 Ft/kg | kézműves sváb kolbász 2000 Ft/kg | 
kézműves füstölt csülök 2190 Ft/kg | kolozsvári szalonna 299 Ft/10 dkg.

 csécsi szalonna

159 Ft/10 dkg
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