
ELSTARTOLNAK A KÖZTERÜLETI 
FEJLESZTÉSEK
A lakossági igényeknek megfelelően 
elkezdődtek az idei évi önkormányzati 
fejlesztések tervezési munkálatai.  8. oldal

PÉNZÜGYI KARANTÉNBAN
Úgy tűnik, a Fidesz-kormány számára a 
koronavírus-járvány nem csak vészhelyzet, 
hanem egy eszköz is, amivel saját 
népszerűségét növelheti.  3. oldal
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TÓTKA BÉRBE VETTE A VÍZPARTI TELKET
A világ- és Európa-bajnok újpesti kajakos, Tótka Sándor jelenleg nem a klubjánál, 

Újpesten edz, miután a szülővárosában, Gyomaendrődön a feleségével kibéreltek egy vízparti telket, 
ahol edzésterv alapján, a külvilágtól elzártan tudja formában tartani magát.  13. oldal  

ÚJPEST ÁLLJA 
A SARAT
Déri Tibor polgármestert az elmúlt hetek önkor-
mányzati intézkedéseiről és a koronavírus elleni 
védekezésről kérdeztük.  4. oldal
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„ó elfáradt Asszony, –
nevess és dalolj...”

(Berda József: Ima: erős anyámnak)
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Kezdjük egy töredelmes vallomással: ka masz-
koromban hadilábon álltam az anyák napjá-
val. Mivel a tűrhetően szavaló gyerekek közé tartoztam, ilyenkor 
rendszeresen verset kellett mondanom az iskolai ünnepségen. 
Ettől viszont nagyon fáztam. Nem maga a szereplés ijesztett 
meg, sokkal inkább az, hogy én is a megindító sorok hatása alá 
kerülök. Márpedig a meghatódást a férfiember 13 éves korában 
is szemérmesen kezeli – már csak azért is, mert a fellépők több-
sége lány volt, akik előtt aztán végképp ciki lett volna könnyes 
szemmel szipogni. Valahogy azt is furának éreztem, hogy a világ 
legtermészetesebb dolgát, hogy szeretem az édesanyámat, ne-
kem éppen az év egy adott napján kell hangosan kimondanom. 
S miért éppen virágot kell vennem, hogy ezt kifejezzem? Nekem 
ne mondja meg senki, mikor, hogyan, mivel, miért – buzogott 
bennem a tizenévesek csakazértis lázadása. 

Aztán eljött az első olyan májusi első vasárnap, amikor már 
nem laktam otthon. Amikor nem a suliban, reggel, vagy épp 
hazaérkezve köszöntöttem édesanyámat – hanem haza kellett 
mennem, hogy köszönthessem. Alig pár utcára laktam, egy 
héten többször is felugrottam hozzá – de aznap hazamentem. 
Akkor jöttem rá, hogy ez a két szó: „anya” és „otthon” meny-
nyire elválaszthatatlanok egymástól. Hogy milyen sokat jelent, 
amikor ezen a napon ünnepi terítékkel, a kedvenc ételünkkel 
és süteménnyel várnak minket. Mintha nem is ők, hanem mi, 
a gyermekeik lennénk az ünnepeltek. Nekik azok is vagyunk. 
Az év 364 többi napján is. Életünk során nagyon sok barátot 
szerezhetünk, megtalálhatjuk a párunkat is, s rajta keresztül 
újabb rokonaink, szeretteink lehetnek. Akadhatnak olyanok 
is, akik nem kedvelnek, vagy egyenesen utálnak minket, és 
bizony előfordul, hogy csalódnak bennünk. Csak Ő nem. Le-
hetünk bármilyen esendőek, bizonyulhatunk akármilyen gyen-
gének, tévedhetünk bármekkorát – egyedül az Ő érzései nem 
változnak meg soha. Ha a sorban a legutolsónak érezzük is 
magunkat, neki mindig a legelsők leszünk. Az egyetlen sze-
retet, amelyet nem kell kiérdemelnünk, és nem válhatunk rá 
méltatlanok soha, az anyai szeretet. Az egyetlen hely, ahová 
soha nem kell meghívó, amelynek a kulcsát soha nem vehe-
tik el tőlünk, ahová, bármilyen kacskaringós utakon is járunk, 
bármilyen vadonba is tévedünk, mindig lesz egy visszavezető 
ösvény: a szülői ház. Ahol nem sértődnek meg, ha csak ritkán 
találunk haza – pedig minden nap várnak minket. 

Most egy jó ideje, s még ki tudja, meddig, hiába várnak. 
Ezen az anyák napján nem megyünk haza – hogy még nagyon 
sokszor hazamehessünk. Most csak a küszöbig mehetünk, 
most csak sietve adhatjuk át a virágot, most csak a maszk 
mögül mosolyoghatunk rájuk – hogy még sokáig lássuk az 
ő mosolyukat. Ezen a májusi vasárnapon nem öleljük meg 
édesanyánkat – hogy még sokáig ölelhessük. Isten áldja az 
édesanyákat – és óvja meg őket, hogy jövőre is legyen kihez 
hazamennünk!   BALOGH GÁBOR

Virág ölelés 
nélkül

MEGVÁLTOZOTT AZ ÚJPESTI NAPLÓ MEGJELENÉSI NAPJA!
A jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben előállt technikai okok miatt a lap minden 
második csütörtök helyett minden második kedden jelenik meg. Következő számunk 
május 14. helyett 12-től kerül a postaládákba!

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

Berda József

IMA: ERŐS
ANYÁMNAK
A civilizáció
sarában is
nyolc gyermeked anyja voltál -
ó csillagszemű tót leány...
De vágyaim ködén keresztül
még élsz,
egyre terebélyesedel fiadnak: 
tizennégy éve halott,
mert lásd, kiszakadtam belőled
örök rohanásra
- anyáslelküen elinduló -
fényben és sötétben
megölelni téged.
Ó szomoru sors!
Veronika-arcod
nem őrzi beszélő fénykép,
hogy légyen talizmán megoltalmazni
csavargó bolond jóskádat
kőszivü gyerekek kőzáporától.
Légyen hát Isten szerint:
harcra és halálra szültél -
adósságaid törleszteni.
Mi a Jóság bárányvéréből ittunk
szelid cselédek -
szeretetet,
tiszta fényt,
fűszerek gyógyitó illatát - - -
Ó csillagszemü tót leány, -
ó elfáradt Asszony, -
nevess és dalolj...
Néked már béke a föld,
nékem még halott az élet.
Pihenj csak,
aludj csak,
tegnap anyám voltál,
holnap apád leszek amen.
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árcius első felében, amikor a 
koronavírus már kopogtatott az 
ország ajtaján, a kormány nem 

igazán tudott mit kezdeni a dologgal, az addig 
magabiztosnak mutatkozó kabinet elkezdett 
kissé az események után futni. A  március 
15-i ünnepségek elhalasztása után nagyjából 
a hónap végéig kellett várni, mire a Fidesz 
kommunikációs gépezete ismét megtalálta a 
hangját.

Önkormányzat = háborús övezet
A következő lépés a húzd meg, ereszd meg 
klasszikus taktikájának megkezdése volt egy 
olyan rendelkezéssel, amely valószínűleg még 
azoknál a kormánypárti szavazóknál is kiverte 
a biztosítékot, akik még a járványhelyzet örve 
alatt sem nyelték volna le az önkormány-
zatiság teljes felszámolását. Április 1-jén a 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által 
beterjesztett törvényjavaslat ugyanis elvette 
volna a polgármesterek önálló veszélyhelyzeti 
döntési jogát. Ehelyett alárendelte volna őket 
a többnyire fideszes politikusokból kinevezett 
fővárosi és megyei kormányhivatalok vezetői-
nek és a védelmi bizottságban ülő honvédségi, 
katasztrófavédelmi és a rendvédelmi szervek 
vezetőinek. A jogos felháborodás elől a kor-
mány 24 órán belül visszatáncolt.

Miután kipuhatolták, hogy mi az a határ, 
ameddig politikai veszteség nélkül elmehet-
nek, finomabb eszközökkel kezdték folyama-
tosan szűkíteni a települések, és elsősorban 
az ellenzéki önkormányzatok lehetőségeit.

Április 4-én bejelentették, hogy a koronaví-
rus elleni védekezés jegyében az önkormány-
zatokat 34 milliárd forintnyi gépjárműadóval 
rövidítik meg. Az április 6-ától érvénybe lépő 
ingyenes parkolás már kifejezetten a budapes-
ti ellenzéki kerületeket hivatott bevételkiesés-
sel büntetni. Hasonló módon vágták el április 
22-én az idegenforgalmiadó-bevételektől a 
településeket, miután év végéig felfüggesztet-
ték a járulék beszedését.

A csodafegyver
A legsúlyosabb csapás azonban az önkormány-
zatok bevételének átlagosan negyedét kitevő 
helyi iparűzési adó (hipa) lehetséges elvétele 
volt. A hipa csökkentésének terve jóval a járvány 

előtt – a tavalyi ellenzéki győzelmek ellensú-
lyozására – került elő még februárban a Pénz-
ügyminisztérium háza tájáról. Az intézkedésnek 
azonban végül a vírus elleni védekezés adott 
kiváló ürügyet és sokkal brutálisabb formát.

Gazdaságmentő intézkedésnek álcázva 
ugyanis megjelent a különleges gazdasági 
övezet koncepciója. Ennek lényege, hogy a 
helyi önkormányzatokat, ahol a kormány által 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen-
tőségű beruházássá nyilvánított, legalább 100 
milliárd forint teljes költségigényű, a megye 
területének jelentős részére kiható gazdasági 
jelentőségű, új beruházás vagy bővítés meg-
valósítását szolgáló beruházások valósulnak 
meg, kiforgassák a pénzükből.

Pénzügyi karanténba zárt 
önkormányzatok

Az eddigi intézkedések tükrében úgy tűnik, a Fidesz-kormány számá-
ra a koronavírus-járvány nem csak katasztrófa vagy vészhelyzet, ha-
nem – a migrációs krízishez hasonlóan – egy újabb politikai termék, 
egy eszköz is, amivel saját népszerűségét növelheti úgy, hogy a tavaly 
októberben az önkormányzati választásokon sikerrel szereplő ellenzék 
lehetőségeit beszűkíti.

Az ellenzéki vezetésű Gödön tesztelt modell 
szerint a helyi adók rendeleti bevezetésének 
jogát az illetékes – jellemzően fideszes több-
ségű – megyei önkormányzat hatáskörébe 
utalja, a különleges gazdasági övezetként 
meghatározott cég város felé történő adófize-
tési kötelezettségét megszünteti.

Cél: a lejáratás
Ha ehhez hozzávesszük, hogy a járványügyi véde-
kezés kapcsán a kormány csak feladatokat rótt az 
önkormányzatokra, ám forrásokat nem adott az 
idős lakosok és a hatósági házi karanténban lévők 
ellátására, a települések által beszerzett egyéni 
védőeszközöket még az olyan önkormányzatoktól 
is lefoglaltatja, mint a fideszes Pokorni Zoltán által 
vezetett XII. kerület, a polgármestereknek pedig 
leginkább a népszerűtlen döntések meghozatalá-

hoz ad nagyobb mozgásteret – akkor nem nehéz 
kitalálni, mire megy ki a játék.

A Fidesz minden eddiginél nagyobb volu-
menben játssza azt a kicsinyes játékot, amit a 
rendszerváltás óta minden kormány eljátszott 
az eltérő politikai vezetésű önkormányzatokkal 
szemben. A gazdasági források elvételével, a 
helyi fejlődést mesterségesesen derékba tör-
ve igyekszik inkompetensnek, ígéretszegőnek 
beállítani az ellenzék népszerű, erős szerep-
lőit. Különösen visszatetsző ez annak fényé-
ben, hogy mindezt nemzetgazdasági és nép-
egészségügyi indokokra hivatkozva, egy olyan 
helyzetben teszi, amikor a nemzeti összefogás 
mindennél fontosabb kellene, hogy legyen.

TARI TAMÁS

M

”A járványügyi 
védekezés kap-
csán a kormány 
csak feladatokat 
rótt az önkor-
mányzatokra, 
ám forrásokat 
nem adott
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Déri Tibor polgármestert az elmúlt 
hetek önkormányzati intézkedése-
iről és a koronavírus elleni védeke-
zésről kérdeztük.

„Az egyik legfontosabb, hogy lassan a végéhez 
közeledik az 50 ezer egészségügyi védőmaszk 
kiosztása”– árulta el az újpesti egészségügyi 
védekezéssel kapcsolatban lapunknak Déri 
Tibor. A kerület első embere elmondta, hogy 
az önkormányzat csak ezekért a védőeszkö-
zökért 13,5 millió forintot fizetett ki, emellett 
pedig rendeltek még 10 ezer darab, nagyobb 
védettséget biztosító FFP2-es maszkot is, me-
lyekből 5000 darab már megérkezett. Ezeket 
már el is juttatták az újpesti gyermek és felnőtt 
háziorvosokhoz, illetve az önkormányzat által 
fenntartott idősgondozó-házak személyzeté-
hez is.

„Utóbbi intézményekben összesen 55 idős el-
látott él, valamint 50 gondozó dolgozik, akiknek 
a megóvása kiemelten fontos számunkra, ezért 
is kaptak gyorsteszteket az önkormányzattól – 
fogalmazott a polgármester. Hozzátette, hogy 
mindössze egy ápolóról derült ki, hogy már már-
cius legelején átesett a koronavírus-fertőzésen, 
ám szerencsére, amikor a tüneteket produkálta, 
senkivel sem érintkezett, mert betegállomány-
ban volt. Déri szerint ez az eset is jól példázza, 
mennyire fontos lenne, hogy minél szélesebb 
körben szűrjék az egészségügyi és szociális 
dolgozókat, hiszen ez az alkalmazott sem tudta 
magáról, hogy COVID 19-fertőzésen esett át. Azt 
is elmondta, hogy április 27-én újabb 200 darab 
gyorsteszt érkezik, melyekkel ismét letesztelik 
az idősgondozók lakóit és személyzetét.

A polgármester hangsúlyozta: az önkor-
mányzat minden alkalmat megragad, hogy 
egész ségügyi védőeszközökhöz jusson, ám a 
beszerzés nem mindig könnyű: „Még mindig 
jelentős maszkhiány van, az árak pedig egyre 
feljebb kúsznak, bár a tömeges rendelések így 
is olcsóbbak. A napokban érkezik majd meg a 
fővárosi önkormányzat másfél millió darabos 
készletéből a IV. kerületnek jutó maszkmeny-
nyiség is.”

Kiemelte: csak az önkormányzat eddig 40 
millió forintot költött védőeszközökre, ha ehhez 
hozzávesszük az SZTK, a vagyonkezelő és a 
Vagyonőr Kft. hasonló beruházásait, akkor az 
összeg már a 100 millió forinthoz közelít.

Azokra a kifogásokra, melyek azt kérték 
számon az önkormányzaton, hogy miért csak 
háztartásonként egy darab maszkot juttatott 
el az újpestiekhez, Déri úgy reagált: „Ez pon-
tosan eggyel több, mint amennyit a kormány 
biztosított a lakosság számára.” Világossá tet-
te: egy bizonyos összeghatár fölött közbeszer-
zést kell kiírni a védőeszközök beszerzésére, 
ami hosszú hetekkel elnyújthatja azok megér-

kezését, az önkormányzatnak viszont azonnal 
reagálnia kell a helyzetre. „Ha jó áron hozzá 
tudunk jutni egyes védőeszközökhöz, akkor 
abban a pillanatban cselekednünk kell, mert 
ezeket más önkormányzatoknak is felajánlják, 
és az viszi el, aki hamarabb lecsap rá” – jelle-
mezte a helyzetet Déri Tibor.

Hozzátette: a kormányzati segítség kimerült 
abban, hogy 36 háziorvosnak 3600 darab se-
bészeti maszkot biztosított a kormányhivatal, 
amit a kerületnek szintén ki kellett egészíte-
nie, hogy minden szakembernek jusson kellő 
mennyiség. Ezen kívül egy politikai párt 50 da-
rab, az R-Plast KFT. nevű újpesti cég pedig 80 
darab arcvédő plexit ajánlott föl az egészség-
ügyi és szociális dolgozók, illetve az SZTK-ban 
dolgozók és a háziorvosok számára.

Külön kitért az érettségi vizsgákra is, melyek 
lebonyolítása nagyjából 1500-2000 diákot és 
tanárt érint Újpesten. Elmondta: az önkor-

mányzat elítéli a kormány felelőtlen döntését, 
hogy épp a járvány várható tetőzésekor, május 
4-én rendezi meg a procedúrát, így a kabinet 
helyett ők kénytelenek megvédeni a tanulókat 
és az oktatókat, akik közül mindenki FFP2-es 
védőmaszkot és gumikesztyűt fog kapni a na-
gyobb védettség érdekében.

Az önkormányzati, vagyonkezelői bérlemé-
nyekben működő vállalkozások és piaci ala-

pon kiadott lakások bérleti díjának részleges 
elengedése vagy fizetési halasztása kapcsán 
Déri elmondta, hogy eddig 30-35 kérvényt 
bíráltak el pozitívan. Szerinte ez, illetve, hogy 
napi 10-15 beadvány érkezik, azt mutatja, 
hogy a procedúra, a kritikák ellenére, nem 
túl bürokratikus, az információszolgáltatási 
feltételek könnyen és gyorsan teljesíthetőek, 
a rendszer pedig átlátható. Hozzátette: a ked-
vezmények mértéke egyedi elbírálás alapján 
dől el, és elég változatosan oszlik meg – van, 
aki 20, van, aki 90 százalékos kedvezményt 
kap. A polgármester szerint, mivel nemzetgaz-
dasági válság van, nem az önkormányzatok, 
hanem a kormány feladata lenne az érdemi 
segítségnyújtás. Ezért is volt számukra pozitív 
meglepetés és jól eső elismerés a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara levele, amelyben 
gratuláltak az önkormányzatnak a gazdaság-
védelmi intézkedésekhez.

A kormány szűkíti a mozgásteret, 
de Újpest állja a sarat

”„Pozitív meg-
lepetés és jól 
eső elismerés 
a Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
levele, amelyben 
gratuláltak az 
önkormányzat-
nak a gazdaság-
védelmi intézke-
désekhez.”
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A polgármester arra is kitért, hogy a kor-
mány megszorításai miatt már elutalták az 
első féléves gépjárműadó összegét – 122 mil-
lió forintot – az államkincstárnak; a következő, 
ugyanekkora részt majd szeptember 15. után 
kell befizetni. Déri elmondta, hogy az iparűzési 
és idegenforgalmi adó kiesése is érzékenyen 
érinti Újpestet. Utóbbiból 80 millió forintra szá-
mítottak összesen, az első negyedévben 22 
millió be is érkezett, ami a kasszában marad 
ugyan, de a március után képződött bevételt 
már az állam teszi zsebre. „Ez azért különö-
sen fájdalmas, mert az önkormányzat ezekből 
a bevételekből finanszírozza a kötelezőn túl 
vállalt feladatait, ez az a mozgástér, amit fo-
lyamatosan nyirbál a kormány, szűkítve ezzel 
az újpestieknek adott támogatás és a kerület 
fejlesztésének lehetőségeit” – fűzte hozzá a 
polgármester, aki megemlítette, hogy a bu-
dapesti büdzsé kényszerű újragondolása sem 
fog kedvezni a kerületnek.

A kormány ráadásul a betegellátásba is em-
bertelen módon avatkozott bele Déri szerint, 
amikor a Károlyi kórház igazgatójával végrehaj-
tatták a végstádiumú rákban szenvedő vagy sú-
lyos krónikus betegek hazaküldését, ami ellen 
az önkormányzat hiába emelte föl a szavát. Ez 
csak még nagyobb terheket rótt a családokra, 
akik egyébként nem kevés pénzt fizettek azért, 
hogy szeretteiket az intézményben ápolják.

A piac módosított vásárlói idősávjaival kap-
csolatban Déri Tibor hangsúlyozta, hogy azo-
kat a lakosság és a piacon árusítók igényeinek 
megfelelően alakították át úgy, hogy a 65 év 
felettiek ezentúl 7:30 és 9 óra között, a fia-
talabb korosztály pedig a nap többi részében 
intézhesse a bevásárlást. „A visszajelzések 
alapján az eredetileg kijelölt idősávban akár 
be is zárhatott volna a piac, olyan kevesen 
vásároltak” – mondta a polgármester, aki sze-
rint a 65 év alattiak az új megoldással akkor 
vásárolhatnak a piacon, amikor máshonnan ki 
vannak tiltva, az idősek pedig nyernek plusz 
másfél órát, amikor az üzletekbe is el tudnak 
menni. Ezzel ráadásul a szombat reggel 9 
előtti káoszt és a tömeget is ki tudják védeni, 
ami hatványozottan növelte a fertőzésveszélyt. 
Ezzel együtt azt kérte a 65 év felettiektől, hogy 
inkább maradjanak otthon, a bevásárlásban 
pedig kérjenek segítséget akár rokonoktól, 
akár az önkormányzattól.

A lakossági visszajelzésekről szólva Déri Ti-
bor elmondta: a rengeteg köszönőlevél és az 
önkormányzati alkalmazottak és az önkénte-
sek tapasztalatai alapján a kerület lakói elége-
dettek az önkormányzat eddigi munkájával és 
intézkedéseivel. T.T.

Április 24-étől a 65 évnél idősebbek fél 8-tól 
9-ig vásárolhatnak a vásárcsarnokban. 
A kormány május elején enyhíthet a korlá-
tozó intézkedéseken. 

Április 24-étől változtak a vásárlásra biztosított idősávok 
az újpesti piacon, a 65 évnél idősebbek ezentúl fél nyolctól 
kilencig mehetnek a vásárcsarnokba. Az új időpontokról 
Újpest vezetése döntött a forgalmi adatok, valamint a 
vásárlók és kereskedők megkeresései nyomán. Déri 
Tibor polgármester szerint az új rend jobban igazodik a 
vásárlók és az árusok igényeihez, hiszen az idősebbeknek 
a tapasztalatok szerint jobb a korábbi időpont, a 65 évnél 
fiatalabbak pedig így akkor is vásárolhatnak itt, amikor 
más boltba nem mehetnek. 

Hogy működik-e ez a logika, majd kiderül, az biztos, 
hogy az új időszámítás első napja alaposan felpezsdítette 
az életet, és nemcsak a csarnokban, de csarnokon kívül 

is, mert bár a változásról folyamatosan tájékoztatták a 
piacra érkezőket, sokaknak így is meglepetés volt az új 
nyitvatartás. A csarnok élete mindenesetre nagyot válto-
zott, hiszen míg néhány napja a vásárlótér még kongott 
az ürességtől, és volt olyan délelőtt, hogy 60 eladóra 6 
vásárló jutott, mostanra megtelt élettel, és a kereskedők 
is optimistábbak. 

Hogy okkal-e, majd kiderül, már ha lesz idő arra, hogy ki-
derüljön, hiszen sajtóhírek szerint a kormány május elején 
enyhítene a korlátozó intézkedéseken, ami a nyitvatartást 
is érintheti, így könnyen lehet, hogy a piacra járóknak még 
idejük sem lesz megbarátkozni az új renddel, és már jön 
is a következő. Egyvalami azonban biztos: április 27-étől 
Karácsony Gergely főpolgármester rendelete alapján Bu-
dapesten minden üzletbe, így ide, az újpesti piacra is már 
csak maszkban lehet bejönni, ahogyan a BKK járművein is 
csak eltakart arccal utazhatunk. 

CSG

Kedves érettségi előtt álló Fiatalok!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm azokat a végzős 
diákokat, akik úgy döntöttek, hogy májusban megpróbál-
nak sikeres érettségi vizsgát tenni.

Egy rendkívüli időszakot élünk, melyben rendkívüli, de kö-
rültekintő döntésekre volt szükség. El kellett dönteni, hogy a 
középiskolás fiatalság fontos életeseményére, az érettségi-
re a megszokott időben, a szokásos módon, vagy később, 
már biztonságosabb, vírusmentes körülmények között és 
némi változtatással kerüljön sor. Nos, a kérdés eldöntetett. 
A kizárólag írásbeli vizsgák a megszokott időben, májusban 
lesznek, melyek egyenértékűek bármely más, korábbi idő-
szakokban abszolvált érettségi vizsgával. Csak remélni lehet, 
hogy sikerül olyan biztonsággal a megszervezése, amely a 
májusi érettségit választó, valamint a továbbtanulásukat féltő 
tavaszi érettségire szorított fiatalok és a megjelent tanárok 
egészségét nem veszélyezteti. 

A középiskolát befejező fiatalok tervekkel, álmokkal, vá-
gyakkal telve készülnek a legközelebbi megmérettetésre, 
az érettségire, és talán még kevésbé értik az elmúlt évek 
erőfeszítéseit. Mi értelme volt a sok tanulásnak, próbaté-
telnek, és mi értelme van e különös körülmények között 
zajló, felemás érettséginek? Tizennyolc évnél többet kell 
élni és tapasztalni ahhoz, hogy felismerhető legyen az is-
kola, a tanulás, a szorgalom, a műveltség jelentősége, az 
hogy az életben a tudás alapján elért eredmény és tapasz-
talat az, ami igazán jelentős, és amely valóban előreviszi 
sorsuk alakulását.   

Az igazi kaland, megfelelni a felnőtt élet kihívásainak, 
azonban csak most kezdődik. A sikerért mindig meg kell 

dolgozni. Csalóka világ az, amelyben valódi teljesítmények 
nélkül osztogatják a jutalmakat, az elismeréseket. Nem 
keresni kell az ilyen világot, hanem küzdeni ellene. Meg-
teremteni közösen egy olyan világot, amelyben a tudás, 
a szorgalom, a valódi teljesítés számít, és a siker és el-
ismertség jelenti az igazi jutalmat. József Attila szép sza-
vaival élve: „s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi 
munkánk; és nem is kevés.” S napjainkban e különösen 
időszerű kihívás eredményes teljesítésében a jövő gene-
rációjára, a ma érettségizőkre is nagy feladat hárul. Mert 
a tanulás, a megszerzett tudás alapján szabad, önálló, 
független gondolkodásra és cselekvésre képes fiatalság 
részvétele nélkül továbbra is csalóka remény lesz közös 
dolgaink rendezése. 

Bedő Kata

oktatásért, kultúráért és kommunikációért felelős 
alpolgármester

Sáveltolás 
az újpesti piacon
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J Á R V Á N Y

A 27 éve működő egyesület már rögtön a ve-
szélyhelyzet kihirdetésekor bekapcsolódott a 
munkába. A rendőrség felkérésére folyamato-
san jelen vannak a közterületeken, felügyelve a 
kijárási korlátozás betartását, emellett pedig – 
az önkormányzattal együttműködésben – segí-
tenek a bevásárlásban azoknak az időseknek és 
rászorulóknak, akik a járványhelyzet miatt nem 
tudnak kimozdulni otthonról. 

A bevásárlás egy begyakorolt menetrend sze-
rint zajlik. A 0670 500 1546-os segélyszámra 
beérkező igényeket az önkormányzat munkatár-
sai dolgozzák fel, majd reggelente a Városházán 
osztják ki a felkeresendő címeket. A polgárőrök 
ezután meglátogatják az igénylőket, átveszik a 
listát és a pénzt, és mire végeznek a körútjukkal, 
általában elmúlik 12 óra, így mehetnek is a bol-
tokba, ahol egyszerre intézik el az összes igénylő 
bevásárlását. A forgalom változó, de gépkocsin-
ként naponta 3-5 címre kell kimenniük.

Tapasztalataik szerint az idősek legtöbbször 
alapvető élelmiszereket és gyógyszereket kérnek, 
de a postán is sűrűn meg kell fordulniuk a pol-
gárőröknek. „Ez az a korosztály, amelyik szereti, 
ha a számlái el vannak intézve, sokszor előbb 
fizetik be a csekkjüket, minthogy ételt vennének 
maguknak” – meséli az egyesület vezetője. 

A polgárőrök a biztonságra is ügyelnek, 
cserélhető szűrőbetétes maszkban, védőszem-
üvegben és kesztyűben intézik a tranzakciót. 
Egész alakos védőruhára nincs szükség, de 
Hafner Sándor hozzáteszi, hogy a járvány kez-

detekor az egyesület beszerezte a megfelelő 
védőfelszereléseket, így, ha a helyzet úgy hozná, 
be tudnának öltözni.     

A lassan másfél hónapja tartó karanténhelyzet 
pszichésen is megterhelő. Hafner Sándor sze-
rint az idősek többsége eleinte, a veszélyhelyzet 
kihirdetésekor nagyon félt, a boltba járást sza-
bályozó idősávok kihirdetésével érezték csak 
úgy egyre többen, hogy kimozdulhatnak. De a 
közhangulat folyamatosan változik, annak függ-
vényében, hogy milyen hírek jutnak el az embe-
rekhez – nagyon érezhető a média befolyásoló 
hatása.  BS

Szolgálnak és házhoz szállítanak
Mit tehetnek azok az idős és rászoruló újpestiek, 
akik félnek a járványhelyzet miatt kimozdulni? Az Új-
pesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület tagjai vál-
lalták, hogy segítenek. Hafner Sándort, az egyesület 
elnökét kérdeztük. 

Járványügyi összefogást szimbolizáló 
karjelvényt készített a Polgárőr Egye-
sület. Az „Együtt Újpestért, együtt a 
nemzetért”-feliratú jelvényt az újpesti 
rendőrök, a közterület-felügyelők, a 
mentősök és többek közt az Állatvé-
delmi Járőrszolgálat önkéntesei is 
megkapták.

Több kerületben is magukat hivatalos 
személyeknek kiadó csalók próbáltak 
az idősektől pénzt kicsalni. Ilyesmire, 
Hafner Sándor tudomása szerint, Új-
pesten még nem volt példa, ezért is 
előnyös, hogy a különféle szervezetek 
nem önállóan, hanem az önkormány-
zat szervezésében végzik a segítői 
munkát, ez ugyanis garanciát jelent a 
nyugdíjasoknak. Mivel ők telefonálnak 
be a megadott segélyszámra, ha meg-
jelenik valaki az ajtójukban, pontosan 
tudják, hogy kértek-e segítséget vagy 
sem, ráadásul értesítést kapnak arról, 
hogy mikor, és név szerint ki fogja őket 
keresni. 

A bevásárlás  
begyakorolt menetrend 
szerint zajlik

Kiürítették a Károlyit is

A humántárca döntéséről Újpest polgármes-
tere április 7-én értesült, és azonnal levélben 
kérte Kásler Miklós minisztert, vizsgálja felül a 
döntést, amely a kerület vezetője szerint ve-
szélyeztetheti az érintett idős emberek egész-
ségét, hiszen, akit otthon helyeznek el, komoly 
fertőzésveszélynek van kitéve, akit pedig a 
Baross utcába költöztettek, azt a változás vi-
selheti meg. 

Déri Tibor levelére azonban nem érkezett 
válasz, a kiürítés pedig húsvét előtt el is kez-
dődött. A Károlyiban ápolt idős emberek hoz-
zátartozóinak nem hagytak sok időt, és válasz-
tást se nagyon – panaszolták azok, akiket a 
kórház bejáratánál kérdeztünk, hiszen az álla-
mi kezelésű intézmény területére nem mehet-

tünk be. A betegeik zárójelentésére várakozók 
mindannyian azt mondták, hirtelen érkezett a 
telefon, hogy április 15-ig haza kell vinniük 
betegeiket, más lehetőséget pedig – azaz a 
Baross utcai átköltözést – nem ajánlottak fel 
nekik, legalábbis azoknak nem, akikkel mi be-
szélhettünk.

Szerettük volna megtudni, ki, mikor és mi-
lyen protokoll alapján értesítette az ápoltakat 
és hozzátartozóikat a kórházi ágyak „felszaba-
dításáról”, illetve mitől függött az, hogy valaki 
megkapta-e a lehetőséget betege átköltözte-
téséhez a Baross utcai telephelyre, vagy csak 
a hazavitel marad megoldásként. Kérdéseink-
re azonban az EMMi nem válaszolt, a kórház 
pedig a fenntartóhoz irányított minket. Azóta 
egyébként az is kiderült, hogy Kásler Miklós 
humánminiszter utasítására a kórházak veze-
tői nem nyilatkozhatnak az ágyfelszabadítá-
sokról.  CSG

Április közepére kiürítették a Károlyi Sándor kórház 
Nyár utcai egységében lévő ágyak nagy részét, hogy 
az így felszabadult helyeken, ha szükséges, korona-
vírus-fertőzötteket ápolhassanak. Azokat az idős, 
sokszor magatehetetlen ápoltakat, akiket családnál el 
tudtak helyezni, hazavihették a hozzátartozók, a töb-
biek az intézmény Baross utcai részlegébe kerültek.
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K Ö Z T É R

Megkapta a támogatásokat a koronavírus-jár-
vány miatt nehéz helyzetbe sodródott kerületi 
vállalkozások első csoportja. Ahogyan arról 
korábban már beszámoltunk (Újpesti Napló, 
április 2. 2. old.) az önkormányzati tulajdonú 
üzlethelyiségek és piaci alapon bérbe adott 
ingatlanok bérlői bérletidíj-mérséklést, halasz-
tott és részletfizetést is kérhetnek a felülről 
nyitott, április 1-jétől hozzáférhető, 50 milliós 
önkormányzati alapból. 

Folyamatos az elbírálás
A támogatási kérelmeket, illetve a szüksé-
ges dokumentumokat elektronikusan is be 
lehet nyújtani az Újpesti Vagyonkezelőhöz, 
ahol gyorsan jelzik azt is, ha hiányzik valami a 
csomagból, az igényléseket pedig két hét alatt 
elbírálják. Az önkormányzati céghez lapzár-
tánkig már jóval több mint kétszáz támogatási 
kérelem érkezett be, és ezekből háromtucat-
nyit már el is bíráltak, a döntéselőkészítés pe-
dig folyamatosan zajlik az UV Zrt.-nél. 

Aki szeretne, hozzájuthat
A már támogatáshoz jutott vállalkozások 
palettája igencsak színes. Van köztük ok-
tatási intézmény, használtelektronikaicikk-
kereskedő, optikus, esküvői ruhaszalon, piaci 
alapon lakást bérlő, szépségszalon, kozme-
tika is – mondta el az Újpesti Naplónak a 
gazdaságért, költségvetésért, városüzemel-
tetésért és projektmenedzsmentért felelős 
alpolgármester. Trippon Norbert hangsúlyozta 
azt is, a nagy számú, kedvezően elbírált ké-
relem bizonyítja, aki szeretne, hozzájuthat eh-
hez a támogatáshoz. 

Szemmel látható támogatás
A felsorolt vállalkozásokban azonban nem-
csak az a közös, hogy sikeresen pályáztak, 
de az is, hogy eközben mindannyian mindent 
megtettek azért, hogy ezekben a napokban is 
működhessenek. Így van ezzel annak a Temp-
lom utcai optikának a tulajdonosa is, akit az 
Újpesti Napló megkeresett. Ő százszázalékos 
bérletidíj-mérséklést kért, ötvenet kapott, ám 
azt mondta, ezzel is nagyon elégedett, mert 
legalább a következő három hónapra köny-
nyebben tervezhet, és segíthet azoknak, akik-
nek szükségük van rá. 

Segítség a családoknak is
És segít az újpesti székhelyű Csillagberek Wal-
dorf Alapítvány is, amely szintén bekerült a 
támogatottak első körébe. Ők a járvány miatt 
nehéz helyzetbe jutott családjaik életét próbál-
ják könnyíteni a bérletidíj felszabadult részéből, 
hiszen az az alapítványi óvodákba, iskolákba 
járó gyerekek szüleinek egy része is bajba ke-
rülhetett a járvány miatt – mondta el az Újpesti 
Naplónak dr. Bakajsza Gábor kuratóriumi elnök. 

(Az alapítvány oktatási intézményeit az állami 
normatíva mellett a szülői befizetésekből, szülői 
támogatásokból tartják fent). 

Dicséret a kamarától
Újpest vállalkozásokat védő gazdasági intéz-
kedéseit elismerte a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKIK) is, amely a Déri Tibor 
polgármesternek írt levélben külön megkö-
szönte az önkormányzat gyors és hatékony  
intézkedéseit, amelyek nélkül a kerületben 
működő vállalkozások nagy része nem ma-
radhatott volna életben. A levél egyik aláírója a 
BKIK IV. kerületi tagcsoportjának elnöke, aki az 
Újpest Médiának nyilatkozva további intézke-
déseket sürgetett. Hegyaljai István emlékez-
tetett arra, hogy a IV. kerületben nagyon sok 
olyan vállalkozás van, amely saját telephelyen, 
saját tulajdonában végzi a tevékenységét, és 
nekik is szükségük lenne mentőcsomagra. 

Már a korlátozó intézkedések életbe lépé-
se előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a turizmus 
nagyon megszenvedi az idei évet – mondja 

Hegyaljai István, a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara IV. kerületi tagcsoportjának 
vezetője. Újpest – teszi hozzá – nem turiszti-
kai célpont, de például utazási iroda itt is van. 
A  szakember szerint a vendéglátás is az el-
sődleges vesztesek között van, de még össze-
tettebb a probléma, ha arra gondolunk, hogy 
mennyi önfoglalkoztató és mikrovállalkozás 
van. – Ezeknél akár egy kisebb visszaesés is 
a nagyon kifeszített gazdálkodás bedőlését 
okozhatja – mondja Hegyaljai István.

A kamarai vezető szerint ismét terjedni kez-
dett a fekete munka. – A cégek elbocsátják 
az embereket, a megrendelők pedig spórol-
nának, amin csak lehet. Így az állásukat el-
vesztők, főleg a szolgáltató szektorban, talál-
nak olyan ügyfelet, aki még annyira sem kér 
számlát, mint eddig – teszi hozzá.

Az önkormányzat által eddig hozott gaz-
daságvédelmi intézkedéseknek jó az iránya, 
mondja. A fővárosi kamara, illetve a kerületi 
tagcsoportok is aktív kapcsolatban állnak a 
településvezetőkkel, a vállalkozói szférából 
érkező javaslatok pedig valamilyen formában 
általában visszaköszönnek az elfogadott ren-
delkezésekben.

Országos válságban
országos segítség kell
Azzal természetesen Újpest is tisztában van, 
hogy a kisvállalkozásoknak még jócskán szük-
ségük lenne segítségre, ám az alpolgármester 
úgy látja, ehhez az amúgy is leszűkített moz-
gásterű önkormányzatok önmagukban nem 
elegek. Trippon Norbert hangsúlyozta: egy 
országos gazdasági válság idején a kormány 
kötelessége lenne megmenteni a kis és kö-
zépvállalkozói szektort, ám szerinte most nem 
ez történik, hiszen csak a multik és néhány 
kivételezett szektor nagyvállalkozásai kapnak 
felülről segítséget, a történelminek mondott 
gazdasági csomagból a kicsik teljes egészé-
ben kimaradtak. 

Kérdőjelek
Hogy aztán jön-e újabb segítség, egyelőre 
nem tudni. Annyi biztos, hogy Orbán Viktor 
miniszterelnök nemrégiben egy rádióinterjú-
ban azt mondta, május elején mutatja be azt 
a tervét, amellyel az ország élete lépésről lé-
pésre visszatérhet a megszokott, normális élet 
kerékvágásába. Szerettük volna megtudni azt 
is, hogyan vélekedik erről, illetve az újpesti ön-
kormányzat eddig meghozott gazdaságvédel-
mi intézkedéseiről a kerületi Fidesz, ám meg-
keresésünkre az ígéret ellenére sem érkezett 
válasz lapzártánkig.  CSG

Levegő a kicsiknek
Bérletidíj-kedvezményekhez juthatnak a bajba jutott újpesti kisvállal-
kozások az önkormányzat felülről nyitott, 50 milliós alapjából. A támo-
gatást már sokan megkapták, az elbírálás pedig folyamatos. 

”Trippon Norbert 
hangsúlyozta: 
egy országos 
gazdasági 
válság idején 
a kormány 
kötelessége 
lenne 
megmenteni 
a kis és 
középvállalkozói 
szektort…

”Már a korlátozó 
intézkedések 
életbe 
lépése előtt 
nyilvánvalóvá 
vált, hogy a 
turizmus nagyon 
megszenvedi 
az idei évet 
– mondja 
Hegyaljai István
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A lakossági, illetve képviselői igényeknek 
megfelelően elkezdődtek az idei évi önkor-
mányzati fejlesztések tervezési és előkészítési 
munkálatai. Folyamatosak a helyszíni bejá-
rások, melyeken Déri Tibor polgármester, dr. 
Trippon Norbert költségvetésért és projektme-
nedzsmentért felelős alpolgármester mellett 
a Városüzemeltetési Főosztály munkatársai, 
illetve az adott fejlesztés tervezői is részt 
vesznek. A bejárásokon minden választókerü-
let képviselője jelen volt, illetve egyeztettek a 
helyi lakókkal és az érintett társasházak közös 
képviselőivel is.

Czinke Sára (4.vk.) képviselővel a Béke tér 
és az Aschner Lipót tér felújítása tárgyában 
került sor egyeztetésre.

Szabó Gábor (8. vk.) képviselővel a József 
Attila – Attila utca által határolt területet járták 
körbe, itt pihenő és játszótéri célú rehabilitáció 
fog történni. 

Dr. Barrel Zoltán (2 vk.) képviselővel a Kor-
dován téri játszótérrel, a parkolással és a zöld-

terület- fejlesztéssel kapcsolatos elképzelések 
összehangolásáról egyeztettek. 

Rácz Norbert (3.vk.)  képviselővel a Pácoló-
Intarzia köz megújításával kapcsolatban tör-
tént helyszíni bejárás.

Altfatter Adalbert (7.vk.)  képviselővel a Ba-
ross utca Langlet Waldemár utca sarkán talál-

ható balesetveszélyes gyalogátkelő helyszínét 
járták körbe, abból a célból, hogy ott nyomó-
gombos jelzőlámpa létesüljön.

A helyszíni bejárások tovább folytatódnak, 
a kész tervekről, a kialakult elképzelésekről a 
későbbiekben a helyi lakosság véleményét is 
kikérik. 

Elstartolnak a közterületi 
fejlesztések

Déri Tibor polgármester 
és dr. Trippon Norbert 
költségvetésért és 
projektmenedzsmentért 
felelős alpolgármester
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Május 4-én, hétfőn kezdődnek és körülbelül 
két hétig tartanak majd idén az érettségi vizs-
gák, egy-két tárgyat leszámítva pedig, ahol ezt 
nem lehet megoldani, mindenhol csak írásbe-
liznek a diákok, mindezt pedig nagyon szigorú 
feltételek közt – döntött április 16-án a kor-
mány. Bár nem sokkal később Orbán Viktor 
kormányfő azt mondta, egyes számítások sze-
rint a koronavírus-járvány tetőzése éppen erre 
az időszakra eshet, lapzártánkig a kormány 
nem változtatott a döntésen, azaz megtartják a 
vizsgákat, úgy, hogy az érettségizők létszáma 
egy helyiségben nem haladhatja meg a tíz főt, 
legalább másfél méteres távolságot kell biz-
tosítani köztük, a dokumentumokat pedig 24 
óráig „pihentetni” fogják, és elzárják a vizsgák 
után, mert papíron 24 óráig életképes a vírus. 

Déri: töröljék, vagy halasszák el! 
Déri Tibor polgármester nem ért egyet az 
érettségik megtartásával, mert félti a vizsgán 
részt vevők egészségét. Újpest első embere 
szerint biztonságosabb lenne elhalasztani a 
vizsgát, vagy – ahogyan ezt Szlovákiában is 
tették – évközi jegyeik alapján értékelni a vég-
zősöket, és, ha megfelelnek a minimum fel-
tételeknek, automatikusan felvenni őket oda, 
ahova jelentkeztek. Ám miután lapzártánkkor 

úgy tűnik, ez nem így lesz, Újpest önkormány-
zata minden megtesz a résztvevők biztonsá-
gáért, ezért minden újpesti érettségiző és a 
közreműködő tanár magasabb védettséget 

nyújtó FFP2 védőmaszkot és gumikesztyűt 
kap majd az iskolák bejáratánál – jelentette 
be a kerület első embere közösségi oldalán. 

Az iskolák felkészültek
Abban a pillanatban, ahogy a kormánydöntés 
megszületett, a középiskolák rögtön nekilát-
tak az előkészületeknek. A legfontosabb fel-
adatuk az volt, hogy megoldják: a gyerekek a 
jogszabályoknak megfelelően, egymástól kellő 
távolságban ülve írhassák meg az érettségit. 
Hirmann László, a Károlyi István Általános Iskola 
és Gimnázium igazgatója az Újpesti Naplónak 
elmondta, azonnal kijelölték és fertőtlenítették a 
vizsgatermeket, és megszervezték azt is, hogy – 
miután az iskola emelt szintű vizsgaközpontként 
is működik, azaz a főváros minden pontjáról 
érkeznek diákok – elkülönítsék a „külsősöket” 
saját tanulóiktól. A védőfelszereléseket megkap-
ták, és a kollégák is vállalták a munkát, amely a 
rendhagyó érettségivel jár – tette hozzá az in-
tézmény vezetője, aki figyelmeztetett arra is: a 
beléptetés kicsit hosszabb ideig tart, de éppen 
ezért kezdődnek az első hét írásbeli vizsgái egy 
órával később, 9 órakor. 

A vizsga reggelén
is visszaléphet a diák
A diák egyébként még akár az érettségi reg-
gelén is meggondolhatja magát, ha nem sze-
retné kitenni magát a fertőzésveszélynek, és 
dönthet úgy, hogy ősszel próbálkozik, hiszen 
akkor is teljes körű vizsgát szerveznek. Ha ezt 
teszi, annak semmi szankciója nem lesz, de 
értelemszerűen csak keresztféléves képzés-
ben léphet be a felsőoktatásba.  CSG

„Történelmi” érettségi
Május 4-én, a koronavírus-járvány (egyik) előre jelzett tetőzésekor in-
dulhatnak idén az írásbeli érettségik. Déri Tibor polgármester nem ért 
egyet ezzel, mert félti a vizsgán részt vevőket, és mindent megtesz a 
biztonságukért. 

Úgy gondolom, hogy a most kialakult új, tan-
termen kívüli munkarendben elengedhetetlen, 
hogy segítsük megteremteni a feltételeket 
ahhoz, hogy minden gyermek megfelelő esz-
közökkel tudjon részt venni a digitális okta-
tásban. Pont ezért, amikor megtudtam, hogy 
az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Újpesti Tanodájának szüksége lenne az okta-
táshoz számítógépekre, kollégáimmal rögtön 
elkezdtünk azon gondolkodni és megszervezni 
azt, hogy miként tudnánk segíteni. Remélem, 
hogy a számítógépekkel mi is hozzájárulha-
tunk a gyermekek színvonalas oktatásához” 
– mondta Bedő Kata alpolgármester. 

Karantén idején is esélyt 
minden gyermeknek!

A tanodában a járványügyi előírásokat szi-
gorúan betartva foglalkoznak a gyermekek-
kel, szájmaszkban, gumikesztyűben folyik az 
oktatás, megtartva a 1,5 méteres távolságot 
egymás között. 

Bedő Kata, Újpest oktatásért, kultúráért és kommunikációért felelős 
alpolgármestere április 20-án az önkormányzat nevében átadta az Új-
pesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Újpesti Tanodájának azokat 
a számítógépeket, melyeket a gyerekek ezentúl napi tanuló tevékeny-
ségükhöz fognak használni. 

”Az érettségizők 
létszáma egy 
helyiségben nem 
haladhatja meg 
a tíz főt 
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olnár István Gábor, az Újpesti Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke el-
mondta, hogy a magyarországi cigány 

értelmiség egységesen állt a kezdeményezés mellé. 
A  Központ névadója, Rácz Gyöngyi közel ötvenéves 
gyűjtésének hagyatékát sikerült példaértékű adako-
zással kiegészíteni. Számos magángyűjtő csatlakozott 
a kezdeményezéshez, és adott értékes könyveket, 
folyóiratokat és kéziratokat a gyűjtemény számára. 
Különleges, 19. századi nyelvemlékek, szótárak mel-
lett szinte teljesnek mondható a Kárpát-medencében 
megjelent tudományos, illetve irodalmi anyag, amelyet 
2016. óta módszeresen fejlesztenek a külföldön nap-
világot látott cigány nyelvű, illetve angol, francia, né-
met, orosz, görög és olasz nyelven megjelent kötetek-
kel. A gyűjtés folyamatos, az elmúlt években a Központ 
író-olvasó találkozók keretében új kötetek bemutatá-
sát is felvállalta, így népszerűsítve a szerzőt és művét.

A mindezidáig páratlan, közel ötezer kötetes, több 
ezer kéziratot, filmet, archív fotográfiát és kisnyomtat-
ványt tartalmazó kollekciót Molnár István Gábor ingyen 
bocsájtja a köz tulajdonába, egyetlen kéréssel: hogy a 
gyűjtemény a távoli jövőben is Újpesten maradhasson, 
fejlesztését és gyarapítását itt folytassa tovább az utókor.

A közkinccsé tétel ügyében dr. Zsigmond Barna 
Pál országgyűlési képviselő tette az első lépéseket: 
felkarolta a kezdeményezést, és egyeztetéseket foly-
tatott az illetékes minisztérium vezető munkatársaival, 
Langerné Victor Katalin helyettes államtitkárral és Ko-
vács Árpádné vezető kormányfőtanácsossal, valamint 
más kormányzati szereplőkkel. Az intézményesítés 
mellé állt Újpest Önkormányzata is, a tárgyalásokban 
részt vesznek Bedő Katalin, Czigler László és Kanász-
Nagy Máté alpolgármesterek.

A könyvtár célja, hogy a kutatók és a nagyközön-
ség számára is elérhető gyűjtemény jöjjön létre, amely 

megőrzi az utókor számára a témában megjelent 
műveket. „Azért kezdtünk bele a gyűjtésbe, mert azt 
tapasztaltuk, hogy bár névleg van máshol is roma 
tematikájú könyvtár, de amikor megismerkedtünk a 
tartalmukkal, rémülten tapasztaltuk, hogy az összes 
gyűjtemény együttesen sem éri el csak az általunk is-
mert kötetek felét sem. Ráadásul naponta szembesü-
lünk azzal, hogy rengeteg olyan mű kerül elő, aminek a 
létezéséről mi sem tudtunk. Versenyt futunk az idővel, 
mert folyamatosan tűnnek el, semmisülnek meg a lai-
kusok számára értéktelennek tűnő művek, köztük több 
egyedi vagy limitált, néhány példányban megjelent ki-
advány” – indokolta munkájukat Molnár István Gábor. 
Azt is hozzátette, hogy eddig társadalmi munkában 
végezték a gyűjtés és a feldolgozás feladatait, a vá-
sárlásra is csak minimális támogatást kaptak, sokszor 
a saját pénzüket fordították a nemes célra. Ezért az 
intézményesítéstől nagyságrendi ugrást, gyarapodást 
várnak.

Nem csupán ezzel foglalkoznak a Központban, 
ahol 2012 óta működik az Újpesti Tanoda Program, 
amelynek keretében azóta több száz roma és nem 
roma gyereknek segítettek az iskolai felzárkózásban, 
illetve az Újpesti Cigány Helytörténeti Gyűjteményből 
készült tárlat is itt kapott helyet, amely 3000 fotóból, 
folyóiratból, interjúból és tárgyakból álló anyagával 
Európa egyik legkomolyabb roma helytörténeti tu-
dásbázisa. 

DELI RÓBERT

A magyarországi roma közélet negyvenéves álma valósulhat meg Újpesten, a Rácz 
Gyöngyi Közösségi Központban. Április 8-án, a Nemzetközi Roma Nap alkalmából dön-
tött a nemzetiségi önkormányzat testülete, hogy kulturális, oktatási, muzeális tevékeny-
ségei mellett nemzetközi gyűjtőkörű, cigány tematikájú könyv- és levéltárat létesít.  

Nemzetközi intézményt 
alapítanak Újpesten

M

AZ ERKEL GYULA ZENEISKOLA FELHÍVÁSA

Kedves szülők, gyerekek, érdeklődők!
Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola immáron 129 éve munkálkodik 
azon, hogy a kerület családjait, szülőket és gyerekeket zenei élményekkel gazdagítsa. 
A nagy múltra visszatekintő iskola méltán vált az észak-pesti régió egyik meghatározó 
zenei intézményévé, ahol az évek alatt számos, zenét értő, felnőttként is aktívan zenélő 
diákot sikerült kinevelni. Emellett iskolánk fő célként tűzte ki maga elé a zeneszeretetre 
nevelést, a gyermekek komplex személyiség- és képességfejlesztését a művészetek 
által. 

Az Erkel Zeneiskola minden tavasszal megrendezte a Zenedenapi programot, melynek 
keretében egy hangszerbemutató készítette elő a hangszerválasztást a kerület tanulói-
nak. Itt az érdeklődők, leendő növendékeink kipróbálhatták a hangszereket, és ezt követő-
en jelentkezhettek a választott hangszerre.  Az idei évben sajnos a kialakult helyzet miatt 

ezeket a programokat nem sikerült megvalósítanunk ebben a hagyományos formában, 
de a helyzethez alkalmazkodva igyekeztünk kialakítani egy olyan digitális teret, melyet 
használva a zenélni vágyó növendékek jelentkezhetnek a zeneiskolába, és módjuk van 
a hangszerek megismerésére, kiválasztására. Számukra az Erkel Zeneiskolában tanuló, 
otthon rekedt lelkes növendékek hangszerbemutató videókat készítettek. 

Ha Ön vagy gyermeke is szeretne részese lenni ennek a közösségnek, jelentkezzenek a 
zeneiskolába a 2020-2021-es tanévre az ujpestizenede.hu/felveteli2020 címen! Az Erkel 
Gyula Zeneiskolában klasszikus zene, népzene és jazz-zene műfajban zajlik az oktatás, 
ahol művésztanáraink segítenek elsajátítani a választott hangszeren való játékot, ének-
lést, a zenei képességek fejlesztését.

Bővebb információkat találnak a képzésekről, tanszakokról, zenekarainkról és ta ná-
raink ról az iskola folyamatosan frissülő honlapján: ujpestizenede.hu 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
A zeneiskola tanári kara nevében: dávidné SzaBó Melinda intézményvezető
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gondolatot tett követte, Ybl Miklós (1814-1891) irodájának 
tervei szerint két év alatt készült el az intézmény, 1895. 
április 7-én avatták fel ünnepélyes külsőségek között. Az 

alapító és felesége, gróf Korniss Clarisse (1834-1906) az építkezés 
és a berendezés teljes költségét fedezte. ”»Gróf Károlyi Sándor ujpesti 
kórháza« elsősorban Ujpest, azután Fóth, Palota és Csomád közsé-
gek lakosságának lévén szánva, már mint tulajdon is magánkórházi 
jellegű…” – írta a lap. A kegyúr azonban hamarosan felismerte: az 
egyre gyarapodó nagyközségnek és környékének több egészségügyi 
ellátóhelyre van szüksége, ezért 1899-től nyilvánossá tette az intéz-
ményt. Károlyi Sándor és felesége rendeletére a gyógyításon kívül a 
kórház a szegények – elsősorban természetesen az ott kezelt betegek 
– számára az uradalom költségére meleg ételt biztosított a téli időszak-
ban, és karácsony tájékán ajándékot is adott. Az eredetileg 60 főre 
tervezett épület hamarosan szűknek bizonyult, ezért az akkori lehető-
ségeket maximálisan kihasználva, 100 főre növelték az ágyak számát. 

Az alapítók halála egy időre megakadályozta az épület tervezett bő-
vítését. Erre csak 1911-1912-ben került sor, amikor az utód, gróf Ká-
rolyi László (1859-1936) és felesége, Apponyi Franciska grófnő (1879-
1958) kezdeményezésére épült fel a Clarisse Pavilonnak nevezett új 
épületszárny, mellyel együtt 150 betegágy elhelyezése vált lehetővé. Az 
építészetileg viszonylag egyszerű, klinkertéglával díszített pavilon külső, 
belső kivitelezési megoldásaiban az egyszerűségre, használhatóságra 
törekedtek. Berendezése jóval költségesebbnek bizonyult. A korabeli fel-
jegyzés szerint korszerű villanyvilágítással, központi fűtéssel és állandó 
melegvízzel látták el a mosodát, a konyhát és a kórtermekhez tartozó 
fürdőket is. A műtőt és a laboratóriumokat a legmodernebb műszerekkel 
szerelték fel. Az épületben vegy- és bakteriológiai laboratórium, röntgen-

szoba és vizsgálószoba működött. A teljesen csempézett műtőt a tervező 
természetes fénnyel is kiválóan ellátta, a fotón látszik kívülről is, hogy ha-
talmas ablaksor határolja majdnem teljesen.  A kor legfejlettebb sterilizáló 
eszközei szolgálták a lehető legteljesebb higiéniai feltételeket. A kórház 
húszéves fennállása alkalmából készült emlékalbumból idézünk: „Amíg 
tehát egyrészről a legpedánsabb hygienikus tisztántarthatóság keretein 
belül a legegyszerűbb volt a vezérelv, addig másrészről a legpazarabb bő-
kezűség ott, ahol a kórház gondjaira bízott beteg épsége és egészségé-
nek mielőbbi teljes helyreállítása a cél.” Ekkor kezdhette meg munkáját a 
kórház tiszteletre méltó sebész-főorvosa, dr. Sándor István (1881-1962), 
aki 1911-54 között vezette az intézményt. Az ágyszám további bővítése 
céljából 1930-ban egy emeletet építettek a pavilonra, ekkori adatok sze-
rint 2147 fekvő- és 597 járóbeteget látott el a kórház belgyógyászati-, 
sebészeti- és nőgyógyászati osztálya. 

Az alapító által kitűzött cél megvalósult: az ikonikus intézmény ma-
radandó értéket képvisel városunk történetében, számos köztisztelettel 
övezett, magas szakmai tudással és felelősségteljes hivatástudattal 
rendelkező orvos munkájának emléke fűződik hozzá, mely a nehéz idők 
túlélését is segítheti.  

SZÖLLŐSY MARIANNE

125 éves a Károlyi Sándor Kórház

A

Az Ujpesti Közlöny 1895. május 12-én „Ujpestnek 
Kórháza van” címmel adta hírül, hogy felavatták, és 
már közel egy hónapja működött is a város első, ki-
fejezetten e célra épült intézménye. Károlyi Sándor 
gróf 1893-ban nyilatkozta: „Én akarok valami mara-
dandót tenni az emberiségért, én Ujpestnek kórhá-
zat építek.” 

MI? ÚJSÁG? 
SZÁZ ÉVE FRISS 
HÍREK

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

A műtőt és a laboratóriu-
mokat az akkoriban leg-
modernebb műszerekkel 
szerelték fel.

A Sándor Pavilon

A Clarisse Pavilon
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A G Ó R A

– Baj van, Pelikán!
– Ne ijesztgessen, Virág elvtárs, mi a baj?
– Léket kapott védekezésünk hajója.
– Ezt már én is hallottam, de esküszöm, Virág elv-

társ, nem az én szakaszomon történt!
– Ne hülyéskedjen, Pelikán! Védekezésünk hajója 

nem egy hajó! Vezérünk ezt csak képletesen mond-
ta. Érti?

– Értem! Illetve, nem értem. Egy hajó, ami nem 
hajó? De ha nem hajó, hogyan kapott léket?

– Erről most nem nyitok vitát, elvtársam. Külön-
ben is, ezt a léket már régen befoltoztuk. Most az 
lesz a dolga, hogy elmagyarázza dolgozó népünk-
nek, a munkásoknak és a velük szövetséges pa-
rasztságnak, hogy az Elnök elvtárs által megjelölt út, 
a türelem útja mit is jelent a mindennapokban.

– Virág elvtárs, én elmagyarázom, ha megmond-
ják, hogy mit mondjak, de attól tartok, ezzel azért 
van egy kis baj.

– Mi baj van vele, Pelikán?
– Virág elvtárs! Mi sokáig vártuk türelmesen az 

Elnök elvtárs beszédét, aztán az Elnök elvtárs kiállt 
a tévébe végre, és azt mondta, hogy türelem. Hogy 
türelmesen várjunk.

– És mi ezzel a baja, Pelikán?
– Hát az, hogy az emberek általában tudnak tü-

relmesen várni, ha tudják, hogy mire várjanak.
– Na látja, ezt kell magának elmagyaráznia.
– De Virág elvtárs! Én se tudom, hogy mire várjunk!
– Mondja Pelikán! Szereti maga a mi Pártunkat 

és Kormányunkat?
– Virág elvtárs, én élek-halok érte! De ha lehet, 

inkább élek…
– És tudja, hogy Pártunk és Kormányunk mindent 

megtesz a vírusjárvány elleni harcban?

– Nem, Virág elvtárs, ezt nem tudtam…
– Hát akkor most már tudja! Tudja?!
– Most már tudom. Kérdezhetek valamit?
– Kérdezzen.
– Fogjuk ezt látni is valamikor?
– Ne szemtelenkedjen Pelikán, mert megjárja! Szere-

tett Vezérünk mostanában járja be az ország kórházait.
– Igen, ezt én is láttam. Olyan volt, mint Mátyás király.
– Hogyhogy?
– Hát ő is álruhában járt a nép közé…
– Pelikán! Ha tovább szemtelenkedik, én lecsu-

katom!
– Azt már megszoktam, Virág elvtárs, de attól 

félek, hogy odabent hiába magyaráznám a foglyok-
nak, hogy várjanak türelmesen.

– Igaza van, Pelikán, ez magának nem is lenne 
büntetés! Máshová záratom be.

– Hová, Virág elvtárs?
– Egy idősgondozó intézetbe. De maszk nélkül! (EJ)

Virág és Pelikán

Barátaim, az utóbbi hetekben mindannyiunk 
élete jelentősen megváltozott, így a képviselői 
feladataim is kiegészültek a hagyományos te-
endők mellett a járvány okozta új feladatokkal, 
ezt igyekszem röviden összefoglalni Nektek.

Hagyományos teendők alatt természete-
sen az Országgyűlés működését értem, ahol 
továbbra is kérdések, azonnali kérdések és 
interpellációk formájában tudunk kommuni-
kálni a kormánnyal, valamint a Költségvetési 
Bizottság elnökeként igyekszem a gazdasági, 
pénzügyi folyamatokat szemmel tartani.

Az elmúlt két hét parlamenti témái közül 
érdemes kiemelni a Budapest – Belgrád vas-
útvonal kérdését, mert az elmúlt héten már a 
szerződést is aláírták. A kormány a vészesen 
emelkedő munkanélküliség idején 1000 mil-
liárd forintos kínai hitelt vett fel – és Semjén 
Zsolt javaslatára 10 évre titkosította a szerző-
déseket és a beruházás részleteit, és így 166 
km vasútvonal megvalósításáért természete-
sen Mészáros Lőrinc cége felel. Ezen felül kér-
dést tettem fel „Miért vérezteti ki a kormány a 
településeket?” címmel, mely témát folyama-
tosan napirenden fogom tartani az országgyű-
lésben, és ez a „párbeszéd” visszanézhető a 
Facebook-oldalamon. 

A Költségvetési Bizottság ülését elnökként 
hívtam össze, ahol a Bizottság kormánypárti 

tagjai leszavazták a Demokratikus Koalíció 
azon javaslatát, amely szerint az önkormány-
zatok és a civil szervezetek számára a sze-
mélyi jövedelemadónk  1%-át kifejezetten a 

járvány elleni védekezésre adhassuk oda (ne 
csak a TAO-s vállalkozások kaphassák meg a 
közvetlen támogatásunkat!)

Új feladataim alatt természetesen a ko-
ronavírus megfékezése, illetve hatásainak 

Képviselői Napló
enyhítése érdekében folytatott harcot ér-
tem. Csatlakoztam ahhoz a gondoskodó 
csapathoz, akikkel azért dolgozunk, hogy a 
rászorulókhoz juttassunk élelmiszert, gyógy-
szert, és segítséget nyújtsunk a hétköznapi 
teendők ellátásában. Ezt a segítséget a 65 
év feletti újpesti polgártársaink a +3670 
500 1546-os telefonszámon kérhetik. Az 
elmúlt hetekben az élelmiszerek beszerzé-
se mellett igyekeztünk maszkokkal is ellátni 
a kerület lakosait. Először az önkormányzat 
által beszerzett 50.000 maszkot juttattuk el 
a háztartásokba, majd április 27-én a De-
mokratikus Koalíció által vásárolt maszkokat 
osztottuk szét Újpest-Központban, hogy min-
denki az előírásoknak megfelelően maszk-
ban, biztonságosan utazhasson. Sajnos a 
központi kormányzati lakossági kontingens 
még mindig várat magára.

Többen kérdeztétek, hogy a fogadóóra 
intézményét hogyan üzemeltetjük jár-
ványveszélyes időszakban. Jelentkezni a 
+3620 383 4549-es telefonszámon és a 
kepviselo@varju.hu e-mail címen tudtok. 
Én személy szerint mindig jobban szere-
tek személyesen találkozni, de most ezt 
Mindenki egészsége érdekében külön kell 
szerveznünk, de én várom jelenkezésedet.

Vigyázzatok Magatokra, vigyázzunk Egy-
másra!

VARJU LÁSZLÓ képviselő,

 11. sz. országgyűlési egyéni választókerület, 

Budapest
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S P O R T

Mint ismert, a meleg égövi edzőtáborból ha-
zaérkezett sportolók, edzők közül 15-en meg-
betegedtek, köztük Kapás Boglárka is. Ahhoz, 
hogy ismét úszhassanak, szigorúan be kell tar-

taniuk a járványügyi intézkedéseket, amelyet 
a szövetség felügyel. Az elnök, Wladár Sán-
dor örömmel vette az edzéslehetőséget, mint 
mondta, egy akadály elhárult, most már csak 
arra kell fókuszálniuk a versenyzőknek, hogy 
minél hamarabb visszanyerjék formájukat.

  – Nem mondhatom, hogy ott folytatjuk, 
ahol abbahagytuk – fogalmazott Virth Balázs, 
a világbajnok Kapás Bogi edzője. – Nehéz lesz 
dolgozni, mert most még senki sem tudja, mire 
készülünk, és mikorra kell formába lendülni. 
De Bogi profi, ezt az akadályt is megugorja.

Kapás Boglárka naponta 12-14 km-t úszott, 
ameddig normál körülmények között edzhe-
tett. Viszont a bezártság alatt csak azzal törőd-
hetett, hogy legyőzze a vírust, és valamelyest 
szinten tartsa magát.

– Minél több hét telik el, úgy kerülünk egyre 
távolabb a jó fizikai állapottól, amivel edzeni 
lehet – fogalmazott. – Mondani sem kell, hogy 
a vízérzékelése egy úszónak egy hét alatt el-
megy, amin már rég túl vagyunk, hiszen most 
tartunk a hatodik hétnél. Nagyon sok idő be-
hozni ezt a hatalmas hátrányt.

A világ- és Európa-bajnok újpesti kajakos, 
Tótka Sándor jelenleg nem a klubjánál, Újpes-
ten edz, miután a szülővárosában, Gyoma-
endrődön a feleségével kibéreltek egy vízparti 
telket, ahol edzésterv alapján, a külvilágtól el-

Koronavírus

Kapásék újra csobbanhatnak

zártan tudja formában tartani magát. Ugyan a 
jelenlegi bizonytalan helyzetben nem lát mesz-
szire, de készül, noha nem tudja még, hogy 
mire. Esetleg a nem olimpiai versenyszámok 
szeptember végére halasztott szegedi világ-
bajnokságán már versenybe szállna, amennyi-
ben javul a koronavírus-járvány miatt kialakult 
helyzet.

– A versennyel most nem nagyon lehet min-
ket motiválni, mert vagy lesz, vagy nem lesz 
– mondta az UTE világbajnoka. – Versenylo-
vaknak mondom magunkat, akik versenyre 
lettek teremtve. Így aztán bármikor rajthoz 
állnék, de csak akkor, ha normalizálódik a 
helyzet – jelentette ki, majd bocsánatot kérve 
a vonal bontásáért, beült a kajakba, hogy újra 
lenyomjon sok ezer métert.

– Mint említettem – zárta a beszélgetést, 
– bármikor rajthoz állnék, és akkor veszíteni 
sem szeretnék. (G)

Az ifjúsági olimpiai bajnok, Késely Ajna már 
egyre türelmetlenebb.

„Alig várom, hogy újra csobbanhassak – 
írta közösségi oldalán. – Már nagyon kívánom 
a vizet, mert nem igazán szeretem a szárazföl-
di edzéseket, meg is visel. Lassan már tényleg 
úgy érzem magam, mint egy öregasszony.”

G.G.

Úsznak a boldogságban a magyar úszóválogatott 
versenyzői, köztük az újpesti világbajnok, Kapás 
Boglárka is. Hat hosszú hét után végre ismét meden-
cébe csobbanhatnak. 

Fizetéscsökkentés
Az Újpest FC kilencedik helyen áll a 
labdarúgó NB I táblázatán. A lila-fehér 
csapat futballistái jelenleg egyénileg 
készülnek, de már szóba kerültek a 
kiscsoportos edzések is. 

Berta Csaba ügyvezető igazgató 
elmondta, a következő idény költség-
vetésével kapcsolatban nem igazán 
lehet konkrét információval szolgálni. 
Kijelentette, a játékoskeretet most 
nem érdemes bolygatni, a lejáró szer-
ződésű labdarúgóknak amúgy is rossz 
a bizonytalanság.

– Elképzelhető viszont, hogy néhány 
futballistának a következő idényben be 
kell érnie jelenlegi fizetése felével – 
nyilatkozta a NSO-nak Berta.

Az igazgató arra is kitért, hogy a 
tulajdonos, Roderick Duchatelet nem 
jelezte, hogy veszélybe került volna a 
labdarúgóklub működtetése. 

UN

Tótka bérbe vette 
a vízparti telket
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Szolgáltatás
  Kert- és telekrendezés! Metszés, permetezés, favá-
gás, bozótírtás, térkövezés, kerítésépítés. Reális áron! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 06-20-259-6319

  Fürdőszoba-felújítás A-Z-ig! Akadálymentesítés, 
átalakítás kádról zuhanykabinra. Vízvezeték-szerelés, 
burkolás, villanyszerelés minden egy kézben! Megbíz-
ható, minőségi munka! Referenciák. Hívjon bizalommal! 
Kiváló tisztelettel: Kőrösi András Tel.: 06 20  936 0581 
www.huvosklima.hu

Régiség
  PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégi-
séget, 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 THÖKÖLY ÚT 
100/B-ben vásárol magas áron törtaranyat 9 ezer Ft-tól, 
fazonaranyat 22 ezer Ft-ig, asztali-, fali-, zseb- és kar-
órákat. Festményeket, antik bútorokat, Herendi-, Zsol-
nay-, Meisseni-… stb. porcelánokat, Kovács Margit-, 
Hummel-, Gorka-kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat 
300Ft-tól 900Ft-ig/gramm, háború előtti katonai kitün-
tetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat. 
Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 
percre. Tel.: 06-20-358-8217

  Készpénzes felvásárlás! Arany 9 000 Ft-tól/ 9 500 Ft-ig/g. 
Ezüst 350 Ft-tól. Bizsukat, ékszereket, bútorokat, festményeket, 
Herendi-Zsolnay-, Gorka-, Kovács Margit-kerámiákat! Karórá-
kat, régi pénzeket, érméket, képeslapokat, fényképezőgépeket, 
katonai eszközöket, teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás, érték-
becslés. V. Szent István K rt 25. Tel.: 06-70 608-6082, e-mail: 
szentistvankrt25@gmail.com.

Könyv
  Könyvet vásárolok minden mennyiségben. Antik, új és 
használt is érdekel. Régi képeslapot, jelvényt, kitüntetést is 
veszek. Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 924-4123, e-mail: 
borbelyimre69@gmail.com

Ingatlancsere
  Budapesti másfél szobás panellakásra cserélném 2 szobás, 
58 m²-es, erkélyes, ablakos, fürdőszobás, napos, tehermentes, 
távfűtéses, 3. emeleti, miskolci, zöldövezeti, Kilián-dél lakótele-
pi, felújított téglalakásomat. Teljes berendezéssel együtt. (Búto-
rok, háztartási gépek stb.) Érdeklődni: 06-30 221-0836

Eltartás
  ORVOSCSALÁD kedvező életjáradékot fizet idős nyugdíjas 
budapesti lakásáért, odaköltözés nélkül. Tel.: 06-20 441-0498

M O Z A I K

Klíma- és környezetvédelem Újpesten:
lakossági véleményeket várunk márciusban!
Újpest Önkormányzata 20.000.000 forint vissza nem térítendő euró-
pai uniós támogatásból valósítja meg a Klíma tudatosság erősítése 
Újpesten – KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 pályázatát, melynek kereté-
ben elkészül Újpest Klíma stratégiája.

Az  ujpest.hu/klimastrategia  oldalon   letölthető, véleményezhető a 
készülő újpesti klímastratégia és intézkedési terv. A stratégia egy 
átfogó helyzetértékelés, célmeghatározás és terv a következő 20-
30 évre - az intézkedési terv azonban olyan   helyi-szomszédsági 
intézkedések listája, amelyek már 2020-ban megvalósulhatnak. 
Ennek véleményezésére lehetősége van kerületünk lakosainak 
is.  Mindkettőhöz várjuk a szövegszerű javaslatokat a lakosságtól 
egész márciusban. 

Hova ültessünk növényeket? Hol csillapítsuk a gépjárműforgal-
mat? Hová tegyünk hulladékgyűjtőket? Hol füstöl egy kémény? Hol 
szökik az energia? Minden ötlet jó ötlet – írják meg! 

A hozzászólásokat 2020. május 18-ig várják a készítők a kehop_
ujpest@dipolcsoport.hu e-mail címen.

A projekt honlapján szintén megtalálható egy kérdőív, melynek 
kitöltése anonim módon történik. Az erre érkező válaszok szintén 
beépítésre kerülnek az újpesti klímastratégiába.

A készülő klímastratégiával kapcsolatban további információ a 
kehop_ujpest@dipolcsoport.hu, illetve a perneczky.laszlo@ujpest.hu 
e-mail címeken kérhető.

Kérjük, segítsék a szakemberek munkáját véleményükkel, hiszen 
a klímastratégia Önökkel, Önökért készül!

APRÓHIRDETÉS 

Mi történik a háziállatokkal, ha az egyedül 
élő gazdinak kórházi karanténba kell vonul-
nia? Az újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálat 
munkatársai ilyenkor is készen állnak a be-
vetésre.

A 2013 óta működő Állatvédelmi Járőrszolgálat tagjainak 
nincs idejük unatkozni, sőt a járványhelyzet kialakulása óta 
megsokasodtak a feladataik, hiszen a rendőrséggel és a 
fővárossal is együttműködnek. Az Újpesti Vagyonőr Kft. és 
az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület mellett ők is 
vállalták, hogy segítenek a házi karanténban élőknek, és 
azoknak az időseknek, akik nem szeretnék elhagyni ottho-
naikat. Önkéntesek bevonásával sétálni viszik a házi ked-
venceket, ha kell, eljuttatják őket az állatorvoshoz, beadat-
ják a kötelező oltást, illetve az állateledel és a gyógyszerek 
bevásárlását is intézik. 

Az Állatvédelmi Járőrszolgálat vezetője, Pataki Gábor 
szerint az idősebb telefonálók többsége nem is a vírus 

okozta megbetegedéstől fél, hanem attól, hogy ha kórház-
ba kerülnek, nem tudják kire bízni négylábú kedvencüket. 
Az újpesti állatvédők ezért – az önkormányzattal együtt-
működésben – úgy döntöttek, vállalják az állatok ideigle-
nes elhelyezését. Váci úti telephelyükön új macska-, illetve 
kennelsort alakítanak ki, ahol szükség esetén akár 100 
állatot is fogadni tudnak. 

Az állatvédők szerda délután főpróbát tartottak, és bemu-
tatták, milyen szigorú protokoll szerint járnak el ilyen esetben. 
Az első és legfontosabb lépés a védőfelszerelés felöltése, 
külön odafigyelve rá, hogy a járványkórházakban használ-
takhoz hasonló speciális overálok légmentesen záródjanak. 
A helyszínre érkezve először fertőtlenítik az állat szőrét és 
a tappancsait, majd elszállítják a bázisra. A mentőautó ki- 
és belépéskor egyaránt áthalad egy fertőtlenítőkapun, a 
belsejét pedig egy ózongenerátoros géppel sterilizálják. Az 
állatot a Járőrszolgálat bázisán alaposan kivizsgálják, illet-
ve Betadine-oldatos fertőtlenítő vízben megfürdetik, majd 
az egyszerhasználatos felszerelést elkülönítve kidobják. Az 
aggódó gazdik, ha szeretnék, videófelvételt is kapnak, hogy 
saját szemükkel győződhessenek meg róla: biztonságos 
helyre került a kedvencük.  BS

Járvány idején is lehet számítani 
az újpesti állatvédőkre  

Pataki Gábor azt tanácsolja mindenkinek, aki 
egy kórházi karantén esetén nem tud gondoskodni 
háziállatáról, hogy írja fel egy papírra, hogy milyen 
állat(ok) van(nak) a lakásban, és helyezze el a lakás 
egy jól látható pontján. Érdemes oltási könyvet és 
gyógyszerlistát is mellékelni, jelezni az ételallergiát, 
illetve megjelölni az esetleges rokon elérhetőségét.



ONLINE ELÉRHETŐSÉGÜNK:  UJPESTMEDIA .HU  |   FRISS HÍREK:  FACEBOOK.COM/UJPEST.MEDIA   |   UJPEST.HU  |   1 5

H I R D E T É S

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  Ügy ve ze tő igazgató: Biró Beáta  Főszerkesztő: Balogh Gábor  Munkatársak: Baski Sándor, Bodacz Balázs, Csiki Gábor, Gergely Gábor, 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  Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: Euro Press Media Kft.  Nyom dai elő ál lí tás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt.  
 Ter jesz ti: DMH Magyarország Kft., E-mail: info@dmhm.hu  Print ISSN: 2061-7283  Online ISSN: 2061-7291  Meg je le nik 43 500 példányban. Következő lapszámunk 2020. május 12-én jelenik meg.   

 Vállalkozói és méretes hirdetések feladása: hirdetes@ujpestmedia.hu  Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. 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, ujpest.hu 

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

AKCIÓS AJÁNLATOK

ACIP
ESPJ TIÚ

ÚJPESTI
P-  LC AA CI CP

ÚJPESTI
Újpesti

Újpesti
PIAC?-?PLACC

ÚJPESTI
PIAC?-?PLACC

ÚJPESTI
PIAC?-?P

LACC

PIAC - PLACC
esp tj iÚ

PIAC - PLACC
esp tj iÚ

ÚJPESTI
ACIP

Debrei Sándor Pálnál a földszinten a 01-B2. pultnál
Kézműves sör nagy választékban: világos sör 700 Ft/l | meggyes sör 900 Ft/l | ipa sör 950 Ft/l | búzasör 950 Ft/l.

A Sajtkuckónál a földszinten a 36. üzletben
kimért élesztő 200 Ft/10 dkg | Maasdamer sajt 245 Ft/10 dkg | áfonyadzsem 140 Ft/10 dkg |

házi vaj 380 Ft/10dkg. 

Az Erzsike Savanyúságnál a földszinten a 34. üzletben
kovászos uborka 600 Ft/kg | házi tojás 46 Ft/db | csemegeuborka 800 Ft/kg | almapaprika 800 Ft/kg.

Az Olívánál a földszinten a 32. üzletben
Roberto szeletelt kenyér (durumbúzával és olívaolajjal) 450 Ft/400 g | 

iráni friss datolya (cukrot és tartósítószert nem tartalmaz) 890 Ft/600 g |  
Costa d’Oro extra szűz olívaolaj 2900 Ft/l | homoktövis 100 % velővel 1000 Ft/200 ml |  

adalékmentes Garat Malom kenyérliszt (BL-80) 300 Ft/kg.
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Az Andalúz Bt.-nél a földszinten az A56. hűtőpultnál
9-féle kolbász, folyamatosan friss, meleg sertéstepertő, retro szalonnák!

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

Mindenkit vár a BUTIKSOR! 

JÓ ÁRAK, JÓ HELYEN!

2020. április 28. – május 11.

UJPEST.HU/PIAC 

DEBREI SÁNDOR PÁL
01-B2. pult

  meggyes sör

900 Ft/l

  almapaprika

800 Ft/kg

HÚSAKCIÓK

ZÖLDSÉG- ÉS EGYÉB AKCIÓK

Várunk minden 
kedves vásárlót!

ERZSIKE SAVANYÚSÁG
34. üzlet

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL  
A PIAC PLACC MŰKÖDÉSE  

HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETEL!

OLÍVA
32. üzlet

   Roberto szeletelt kenyér

450 Ft/400 g

SAJTKUCKÓ
36. üzlet

  Maasdamer sajt

245 Ft/10 dkg
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Magyar és svájci recept alapján nyílt meg a IV. kerületben, a piachoz közel, 
egészen pontosan az Attila utca 12-18. B épület, földszint 4. alatt az Újpesti 
0-24 Gyógyszertár *, aminek eredményeként megtapasztalhatjuk, milyen is egy 
ízig-vérig 21. századi patika. Mutatjuk, miért érdemes felkeresnie az Újpesti 
0-24 Gyógyszertárat, ha fontos az egészsége! 

Az elmúlt hetekben látható volt, hogy valami óriási dolog van készülőben Újpesten: 
az építkezés ideje alatt a gyógyszertárban folyamatosan sürögtek-forogtak a szak-
emberek, munkájuk eredményeként pedig létrejött Újpest legújabb gyógyszertára, 
amely új dimenziót nyit a gyógyulni, egészségüket megőrizni vágyóknak.

Miben lehet más egy patika? Hiszen évszázadok óta itt juthatunk hozzá a gyógy-
szereinkhez, és így lesz ez a jövőben is. A válasz főleg bennünk rejlik: egyre 
többet foglalkozunk az egészségünkkel, tudatosan választunk olyan terméke-
ket, amelyekkel óvhatjuk magunkat. Szeretnénk gyorsan meggyógyulni, ezért 
tájékozódunk, keressük a legjobb lehetőségeket, de néha azért szükségünk van 
szakértő segítségre.

Az Újpesti 0-24 Gyógyszertárban mostantól mindezt egyben érhetjük el: ha gyógy-
szerre van szükségünk, a recept beváltásán túl tanácsot kapunk, mi segítheti még 
a gyógyulásunkat, a nyitott polcokról pedig magunk választhatjuk ki a leggya-

koribb problémákra hasznos termékeket, például a vitaminokat, étrend-kiegészí-
tőket, dermokozmetikumokat (Bioderma, Uriage, Vichy, La-Roche Posay), teákat 
vagy éppen a gyógyvizeket. A főbb panaszok köré csoportosított, könnyen átte-
kinthető választékkal tehát kezünkbe vehetjük a döntést, de ha kell, számíthatunk 
a hozzáértő, alaposan felkészült szakszemélyzet segítségére is. 

VÁRJA ÖNÖKET SOK SZERETETTEL AZ ÚJPESTI 0-24 GYÓGYSZERTÁR!

ÚJ GYÓGYSZERTÁR NYÍLT ÚJPESTEN  

* a járványhelyzet ideje alatt, betegeink és szakszemélyzetünk védelme érdekében, nyitva tartásunk változhat, kérjük érdeklődjön az alábbi telefonszámon: 06 1 426 4378


