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Felszentelték a haranglábat
Már tavasszal elkészült, de most ünnepélyesen 
át is adták a Megyeri temetőt ékesítő új harang
lábat. A beruházás költségeit az újpestiek köz
adakozása biztosította. 5. oldal

KÖZTÉR NATÚR

Növényosztás: plusz egy hét
Meghosszabbították az őszi növényosztás igény
lési határidejét. Aki szeretné, szeptember 13-ig 
benyújthatja erre vonatkozó kérelmét az önkor
mányzathoz.  6. oldal

FOTÓ: SZABÓ BENCE – MTI /  MPB 

Az igazi hősök
PÁTRIA

Megbecsülés a példaképeknek
Újpest születésnapján az önkormányzat idén is 
kitüntette városunk kiválóságait. A díszpolgári 
címet Tótka Sándor, az UTE olimpiai bajnok ka
jakosa kapta meg.   8. oldal

INGYENES UJPEST.HUÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

Történelmi szereplés a tokiói paralimpiai 
játékokon, hét arany, öt ezüst és négy 
bronz! Az UTE most is kivette a részét: 
Dani Gyöngyi és Krajnyák Zsuzsanna is 
kiérdemelte a dobogót.  11. oldaL
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K ét hete arról írtam, hogy egyéni 
felelősségünk betartani (és má
sokkal is lehetőleg betartatni) az 

ajánlásokat, szabályokat, amelyek a koro
navírus-járványt vissza tudják vetni. Kö
telességünk felvenni a jelenleg egyetlen 
hatásos gyógyszert oltás formájában – 
mert ha nem így teszünk, akkor jogunk 
sincs azt követelni, hogy mindent vissza
kapjunk a régi életünkből. Mostanra egy 
szemléletes példával is tudom illusztrál
ni, miért éri meg mindezeket a tanácso
kat követni is.

Az történt, hogy a hétvégén ki tudtam 
menni az Ünnepi Könyvhétre, ami sze
rintem a járvány után kultúrára kiéhe
zett emberekkel a legjobb volt sok éve 
a maga műfajában. Nem egyszerűen ar
ról van szó, hogy eddig ne lehetett vol
na könyvet venni, hiszen az interneten 
vagy később könyvesboltokban ez eddig 
is egy létező lehetőség volt – arról beszé
lek, hogy az emberek örültek egymásnak, 
örültek kedvenc íróiknak és költőiknek, 
hogy tudtak velük beszélgetni, tudtak de
dikáltatni, hiszen utoljára könyvhetet két 
éve tudtak rendezni. Tavaly online volt, 
ami legkevésbé sem ugyanaz az élmény.

Csodálatos volt az időjárás, mintha ez 
a befolyásolhatatlan tényező is csak arra 
várt volna, hogy a kései nyár utolsó nap
sugarait az egymásnak örülő emberek
re szórhassa. Mert a kilátogató tömegek 
örültek annak, hogy újra megállhatnak 
beszélgetni, könyveket tudtak venni és 
aláírathatták kedvenceikkel – az egyik 
népszerű kortárs író a jelzett egy óra he
lyett két és fél órán át dedikált fáradha
tatlanul, eközben mindenkihez volt ked
ves szava.

Aztán az őszbe forduló idő arra is le
hetőséget ad, hogy ezeket a szerzemé
nyeket el is tudjuk olvasni. Dragomán 
György, kiváló író mondta egyszer, hogy 
olyan életünk nem lehet, ahol naponta 
legalább ne olvasnánk fél órát. Jobban 
nem is tudnék egyetérteni – az olvasás 
egyszerűen gazdagabbá teszi az embert. 
Ami az agyunkban van, azt soha el nem 
tudjuk veszíteni, arról meg nem is beszél
ve, hogy a székben (fotelban, bármiben) 
ülve messzi tájakra jutunk el, megismer
jük a világot, és azoknak a gondolatait is, 
akik azért dolgoznak, hogy nekünk az írá
saikkal örömet szerezzenek.

Kevés fontosabb dolog van az olvasás
nál. Pedig sokkal többet kellene, hogy ne 
vesszünk el a rohanó világban.

REICHENBERGER DÁNIEL

Olvassunk 
minél 
többet!

Tisztelt olvasó!
Kedves újpesti polgártársam!

Ti vagytok az élet igazi harcosai! Engedjék 
meg, hogy kezdésként egy hatalmas gra
tulációval és tisztelettel adózzam a Magyar 

Paralimpiai Csapat és az újpesti sportolók teljesít
ménye előtt. A 16 érem, köztük 7 arany, 5 ezüst és 
4 bronz magáért beszél. Mindenki meríthet erőt és 
bátorságot a példájukból, hogy nehézségeikből ké
pesek voltak talpra állni, a csúcsra érni és példakép
pé válni! Rendkívüli akaraterejük, kitartásuk min
tát ad nekünk és alázatosságra int.

Mozgalmasan indult az idei ősz. Megnyitottak a 
bölcsődék, óvodák, becsengettek az oktatási intéz
ményekben is. Csak az újpesti iskolákban közel ezer 
elsős diák kezdhette meg tanulmányait. A lakosság 
józanságának köszönhetően az átoltottság lehető
vé tette, hogy az évnyitó ünnepségeken a szülők 
együtt izgulhassanak csemetéikkel. Bízva a magya
rok, az újpestiek felelős magatartásában, kívánom 
a régen megszokott nyugodt tanévet pedagógusa
inknak és tanulóinknak!

A budapestiek, köztük kerületünk lakói számára 
is a Fővárosi Önkormányzat ingyenessé tette a 14 év 
alattiak számára a BKV tömegközlekedési szolgál
tatásait. Remélem, sokan élnek a lehetőséggel, így 
a ritkább forgalomban nyugodtabb és biztonságo
sabb lesz az iskolába és a munkába járás.

Újdonság, hogy végre az újpesti 14-es vonalon is 
szolgálatba álltak az új, alacsonypadlós villamosok. 
A modern, légkondicionált CAF gyártmányú jármű
veket kezdetben hétvégente használhatják az uta
sok a Lehel teret Káposztásmegyerrel összekötő vo
nalon. Ezeken a napokon nagyjából minden máso
dik szerelvény alacsonypadlós lesz.

Nagy örömmel jelenthetem be, hogy egy majd 
féléves folyamat eredményeként a napokban írtam 
alá az újpesti fiatal vállalkozókat támogató szerző
dést. A július 29-ei közgyűlésen az általam előter
jesztett Újpesti Mikrovállalkozások Kamattámoga
tási Programjáról az önkormányzat képviselő-tes
tületének támogatásával sikerült határozatot hozni 
és azt idén szeptemberben életbe is léptetni!

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapít
vánnyal (BVK) kötött szerződés értelmében Újpest 
Önkormányzata a fiatal újpesti vállalkozókat ka
mattámogatásban részesíti, így a BVK mikrohitele 
nagyon kedvező, mivel a kondíciók jobbak lehet
nek, mint amit a bankok kínálnak, így kiszámít
hatók és jobban be lehet építeni őket egy vállal
kozás üzleti tervébe. A Budapest Mikrohitel Prog
ramban az újpesti székhellyel rendelkező 35 évnél 
fiatalabb vállalkozók igényelhetnek kedvező ka
matozású mikrohiteleket, akár 0 százalékos ka
mattal, maximum 10 millió Ft-os keretösszeget, 
legfeljebb 10 évre.

A kiemelt kamatkedvezménnyel elérhető 
mikrohiteleket az alábbi weboldalon igényelhetik:  
www.bvk.hu/mikrofinanszirozas.

Végezetül, ha ősz, akkor szüret. Ha szőlő, akkor 
borünnep. Szeptember 10-én 16 órától kezdetét 
veszi az idei Újpesti BorVíkend is. Három napon át 
borászatokkal, pálinkáriummal, gasztro-kiállítókkal 
várja a helyi polgárokat Újpest Önkormányzata! Az 
előttünk álló három napon igazi gasztrokalandra 
invitáljuk a kedves újpestieket. A nagy gonddal ösz
szeállított kóstolófüzetben a kiállítók bemutatko
zása és a javasolt kóstoló útvonalak mellett tip
peket is találhatunk, hogy mely falatokhoz mely 
borok illenek a BorVíkend kínálatából. A kóstoló
füzetek a helyszínen, illetve online is elérhetők. 

A programsorozatot az elmúlt évekhez hason
lóan Újpest szívében, a Szent István téren rendez
zük meg. Ahogy az szokás, a kilátogatók idén is 
megválaszthatják Újpest borát. Pénteken és szom
baton a kóstolók alapján lehet leadni a szavaza
tokat, az eredményt pedig vasárnap este hirdet
jük ki.

A szeptemberi forgataghoz, az iskolakezdéshez 
sok kitartást, a kerület programjaiban pedig minél 
aktívabb részvételt kívánok minden újpesti honfi
társamnak!

 DÉRI TIBOR polgármester,
Budapest, IV. kerület
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A z iskolakezdés minden köz
nevelési intézményben zök
kenőmentesen zajlott, sem

mi rendkívüli esemény nem történt 
– adott megnyugtató választ érdek
lődésünkre Tamás Ilona. Az Észak- 
Budapesti Tankerületi Központ veze
tője azt is elárulta, hogy a tavalyi év
hez képest kicsivel több diák kezdte 
idén az első osztályt. A 2020/2021-es 
tanévben 781 újpesti kisiskolást fo
gadtak a tanintézmények, idén pe
dig 797-en ültek be első alkalommal 
az iskolapadokba.

Tamás Ilonától azt is megtudtuk, 
hogy a koronavírus sehol sem befo
lyásolta a tanévnyitó ünnepélyeket, 
mert minden intézmény a járvány

ügyi előírások betartásával szervez
te meg azokat, így rendkívüli ese
ményre sehol sem került sor.

A járvány egyelőre
kíméletes
A IV. kerületben az előzetes jelent
kezések alapján eddig nagyjából 460 
diák kérte a Covid 19 elleni vakcinát. 
Hogy végül hány gyermeket oltottak 
be eddig, arról viszont a tankerület
nek nincs információja, mert ezeket 
az adatokat nem ők kezelik.

Bár a tavaszi újranyitáskor vol
tak, akik a lehetséges fertőzésve
szély miatt féltek visszaengedni a 
gyermekeiket az iskolákba, szeren

csére most sehol sem merül fel ha
sonló tartózkodás, így Tamás Ilona 
információi szerint az összes okta
tási intézményben a szokott módon 
vehette kezdetét a tanítás.

Fakultatív maszkviselés
Tamás Ilona hangsúlyozta, hogy az 
ország többi köznevelési intézmé
nyéhez hasonlóan az újpesti isko
lák is – a hatályos járványügyi intéz

kedéseknek megfelelően – kiemelt 
figyelmet fordítanak az alapvető 
egészségvédelmi szabályok betar
tására. Bár a kötelező maszkviselés 
nincs érvényben, amelyik diák sze
retné, az hordhatja a védőeszközt; 
testhőt pedig már nem mérnek a 
bejáratoknál. A védekezéshez elen
gedhetetlen fertőtlenítő és tisztító
szereket továbbra is biztosítja a tan
kerület az iskolák számára.

TT

Az őszi iskolakezdés jellemzően nem a legkedveltebb esemény 
a diákság életében, de az elmúlt másfél év koronavírus, távok-
tatás és kényszerű bezártság sújtotta légköre után 2021-ben 
sok tanuló számára megkönnyebbülést és a régóta hiányzó 
közösséget jelenti az iskolapadba való visszatérés.

Ajándék a kicsiknek
Az önkormányzat minden évben ajándékcsomaggal segíti az első osz-
tályos gyermekek iskolakezdését, ez természetesen most sem maradt 
el – erősítette meg lapunknak Újpest kultúráért, oktatásért, társadalmi 
kapcsolatokért és kommunikációért felelős alpolgármestere. 

Bedő Kata elmondta, hogy az állami és egyházi fenntartású iskolák 
kisdiákjait idén is alapvető készségfejlesztő, technika- és rajzeszközök-
kel lepte meg a városvezetés. A gyerekek színes ceruzát, vízfestéket, 
zsírkrétát, vonalzót, számolókorongokat, gyurmát és ragasztót is kap-
tak, mindezt egy Újpest feliratú tornazsákba csomagolva – árulta el 
az alpolgármester, aki szerint 2021-ben közel ezer elsős örülhetett az 
ajándéknak, amelyet az évnyitón vehettek át.

Fő a biztonság
Az Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola évnyitóján Balázs And-
rea rendőr alezredes és Varga Brigitta rendőr főtörzszászlós a BRFK 
IV. kerületi Rendőr-főkapitánysága nevében adtak át ajándékcsoma-
gokat a kicsiknek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési 
Bizottsága és a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány 
jóvoltából a gyermekek a biztonságos közlekedést elősegítő tárgya-
kat – láthatósági mellényt és fényvisszaverő hátizsákot – kaptak az 
évkezdés alkalmából.

Bár az évnyitón csak az elsősök vehették át az ajándékba kapott 
tárgyakat, a rendőrök hamarosan a Szigeti általános iskola összes di-
ákjához eljuttatják a csomagokat.

Becsöngettek – Újpesten is 
elkezdődött az új tanév



ÚJPESTI NAPLÓ
UJPESTMEDIA.HU   /   FACEBOOK.COM/UJPEST.MEDIA   /   UJPEST.HU   /   XV. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM, 2021. SZEPTEMBER 9–22.

4 | FEJLESZTÉS

A ltfatter Adalbert az önkor
mányzat városfejlesztési és 
környezetvédelmi tanács

nokának javaslatára valósult meg 
első körben tíz óvódában, a Gaz
dasági Intézményben és az Újpesti 
Piacon a használt sütőolaj-gyűjtés, 
mely tökéletesen illeszkedik a Zöld 
Újpest koncepciójához. A program
hoz hamarosan újabb intézmények 
csatlakoznak majd, ezzel is bővítve 
a lehetőségét annak, hogy az otthon 
összegyűjtött háztartási olajat mi

nél több helyen adhassuk le – tud
tuk meg Trippon Norbert alpolgár
mestertől.

A használt sütőolaj-gyűjtés so
rán a zárt befőttesüvegben vagy PET 
palackban leadott növényi eredetű 
használt olajat egy gyűjtőedénybe 
dobjuk, amit elszállítanak, és cseré
be literenként 25 forintot térítenek 
vissza a gyűjtő intézményeknek. Ez
által a környezettudatos szülők és 
dolgozók a saját intézményüknek se
gítenek. De természetesen nemcsak 

a pénz, hanem a környezetvédelmi 
szempontok miatt is fontos a gyűjtés, 
hiszen egy liter olaj akár egymillió li
ter vizet szennyezhet be, így védjük 

a vízkészletet is. A most indult prog
ramhoz hamarosan újabb intézmé
nyek csatlakoznak, például az újpes
ti bölcsődék.  ÚN

Igazán tetszetős park és játszótér valósul majd 
meg a Kordován téren, amely egyszerre lehet 
kedvelt helye a környéken élő családos újpes

tieknek és a szépkorúaknak egyaránt.
„A munkálatok már elkezdődtek és igen jól ha

ladnak. A felújítás során fejlesztésre kerülnek az 
eddigi szegényes játszóterületek, minőségi zöldfe
lületet hozunk létre, rendezett környezetet alakí
tunk ki és természetesen megszüntetjük a jelenle
gi kaotikus parkolási viszonyokat is” – tudtuk meg 
Trippon Norbert alpolgármestertől.

Az új játszótéren a legkisebbeket a különböző 
típusú hinták mellett például játszóvár várja majd, 
amelyen lesz csúszda, kötélhíd és egyéb mászó esz

közök is. A téren kialakításra kerül a sportolni sze
rető újpestiekre gondolva egy szabadtéri edzőpark, 
öt olyan fitnesz eszköz telepítésével, amely alkal
mas a teljes izomzat átmozgatására. Telepítésre ke
rülnek továbbá vadonatúj padok, szemeteskosarak, 
és lesz ivókút is.

Minőségi zöldfelületek, 
rendezett parkolási viszonyok
A Kordován tér felújítása során számos cserje- és 
évelőfaj kerül elültetésre, amelyeket automata 
öntözőrendszer locsol majd. A jelenlegi tervezési 
terület 46 százaléka zöld, amely a kivitelezést kö

vetően 54 százalékra nő. A növényültetések mel
lett rendeződik a tér mostani kaotikus parkolá
si állapota is. 

„Tavaly már létrehoztunk közel 30 új parkoló
helyet a Bőröndös sétányon található református 
templom mellett. Most a Kordován tér felújítása 
során a meglévő rendezetlen parkolási viszonyo
kat is szeretnénk megszüntetni, ezért egy átter
vezett és kibővített parkolófejlesztés keretében 30 
parkolóhelyet hozunk létre, egy darab mozgáskor
látozott parkolóhellyel” – mondta el Trippon Nor
bert alpolgármester.

A megújuló park biztonságát két térfigyelő ka
mera biztosítja majd, és a biciklisekre gondolva lesz 
kerékpártároló is. Mindezek mellett pedig felújítás
ra kerül a jól ismert fa “totemoszlop” is. A tér meg
újításával Káposztásmegyeren egy funkciógazdag 
és igazán zöld közterület valósul majd meg.  ÚN

Már az óvodákban is leadhatjuk 
a használt sütőolajat
Azok, akik rendszeresen járnak az Újpesti Piacra, már észreve-
hették a bejáratánál azt a 800 literes gyűjtőedényt, amelybe 
PET palackban vagy befőttesüvegben dobhatjuk be a használt 
sütőolajat. De nemcsak itt gyűjthetjük, hanem más újpesti in-
tézményekben is.

A Megyeren található Béke tér, illetve az Újpest-Városkapunál található Attila utcai park 
és játszótér után megújul a káposztásmegyeri Kordován tér is. A felújítási munkálatok 
már javában zajlanak, az új park előreláthatólag november végére készül el.

Hamarosan megújul a Kordován tér is
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A z Újpesti Helytörténeti Ala
pítvány és az Újpesti Városvé
dő Egyesület állt élére annak 

a kezdeményezésnek, amely végül 
eredményt hozott: méltó harangláb 
került a Megyeri temetőbe. Az 
építmény műszaki átadása már 
tavasszal megtörtént, de részben a 
járványhelyzet miatt ünnepségre 
akkor nem került sor. Most, Újpest 
születésnapján viszont igen.

Hosszú út
A történet még 2011-ben indult, 
amikor az újpesti városvédők úgy 
gondolták, hogy ideje lenne vég
re egy méltó haranglábat építeni a 
temetőbe – eddig egy bontott vas
úti sínekből és más anyagokból álló 

tákolmány állt ott, ami sokak sze
rint egyenesen méltatlan volt Új
pesthez és a Megyeri temetőhöz 
egyaránt. A városvédők szinte rög
tön akcióba léptek, majd tavaly 
év elején még közadakozás is in
dult, Déri Tibor pedig levélben kért 
mintegy kétezer újpesti vállalkozást 
arra, hogy segítsenek a harangláb 
elkészültében.

Csaknem tízmillió
Iványi János mérnök, Újpest díszpol
gára hozzátette, hogy az adományo
zók igen bőkezűek voltak: 2020 júli
usáig mintegy 3,9 millió forint gyűlt 
össze, amely már elég volt a mun
ka megkezdéséhez. Az önkormányzat 
további 6 millió forintot bocsájtott 

rendelkezésre. Ennek eredménye, 
hogy a harangláb most állhat, s azt 
augusztus végén fel is szentelték. 
A haranglábat a helytörténeti alapít
vány kuratóriumi elnöke, egyúttal a 
projekt vezetője, Iványi János, az Új

pesti Városvédő Egyesület  részéről 
Szöllősy Marianne, valamint Déri Ti
bor polgármester és Bedő Kata alpol
gármester adta át.  RD

Ünnepélyesen felavatták  
az új haranglábat a Megyeri temetőben

Horváth Zoltán esperes plébános: 
„A harang hangja által osztozzunk 
embertársaink gyászában, bánatá-
ban. Ez a hang kísérje kedves ha-
lottunkat sírjáig, és utána siettessen 
bennünket az egyház otthonába, a 
templomba, ahol megérezhetjük 
Jézus Krisztus jelenlétét, biztató és 
erősítő szavát.”

Solymár Péter evangélikus lel-
kész: „Keresi az ember azt a rejtett 
világot, ahol minden gyermek va-
lamilyen módon az Istent tudja di-
csérni. S itt a temetőben talán ezt 
a hangot hallhatjuk, amikor meg-
kondul a harang – hiszen a harang 
összeköt bennünket az imádság-
ban is.”

Petőné Juhász Emília református 
lelkész: „Jézus Krisztus mondja: 
én élek, és ti is élni fogtok. Ami-
kor megszólal a harang, legyen ez 
vigasztalás az élőknek, útmutatás, 
tovább mutatás a földi élet felől, a 
mennyei, örök Isten országába, 
ahova Jézus Krisztus előre ment, 
és ahova az övéit várja.”

Újpest történelmi keresztény, illetve keresztyén felekezetei is képviseltették magukat az 
ünnepségen. A katolikusok szentelnek, a protestánsok áldást mondanak; eltérők a szoká-
sok, de közös a tisztelet. Az új haranglábban régi harang lakik; a függesztése annyira rossz 
állapotban volt, hogy a régi, végre valahára elbontott szerkezetből is kiszedték már hosszú 
évekkel ezelőtt, mert balesetveszélyes volt. Új helyén viszont hívőket és nem hívőket egy-
aránt elkísér majd a hangja.

Hosszú évek után ismét megkondulhatott a Megyeri temető 
felújított harangja azon az új haranglábon, amelyet augusz-
tus 28-án délelőtt, az Újpesti Városnapok részeként avattak és 
szenteltek fel. A műalkotás felállítását két újpesti civil szerve-
zet kezdeményezte még 2019-ben, az ötletet pedig támogat-
ta a kerület korábbi és jelenlegi vezetése is. Ám ahhoz, hogy a 
régi, sínekből összeállított harangláb helyett egy új állhat itt, 
az újpestiek összefogására is szükség volt. 
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Újpest Önkormányzata idén is ingyenesen biz-
tosít növényeket és kertgondozáshoz szük-
séges anyagot (cserjéket, évelő növényeket, 
fűmagot). Az eredetileg tervezett határidőt 
meghosszabbították, így az igényléseket egé-
szen szeptember 13-ig benyújthatják a magán-
személyek és a lakóközösségek.

Az akció célja a közterületek, a lakókörnyezet szépíté
se; a kapcsolódó munkálatokat – például a kiültetést, 
belocsolást – az igénylőknek kell elvégezniük. A növé
nyek gondozása, az esetlegesen szükséges metszés, lo
csolás, az elültetett növények helyének gyommentesen 
tartása szintén elvárt feladat.

Az igényléshez szükséges nyomtatványt a Polgármes
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 Budapest, Ist
ván út 15.), valamint a Városüzemeltetési Főosztályon 
(1042 Budapest, István út 14. fszt. 18.) lehet felvenni, de 
az önkormányzat honlapjáról is ki lehet nyomtatni.

A kitöltött dokumentumot 2021. szeptember 13-ig 
juttathatják el az igénylők a következő módokon:

Személyesen átadható a Polgármesteri Hivatal Ügy
félszolgálati Irodáján és a Városüzemeltetési Főosztá
lyon.

Postai úton beküldhető a Budapest Főváros IV. Kerü
let Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Város
üzemeltetési Főosztály Városüzemeltetési és Környezet
védelmi Osztály címére (1041 Budapest, István út 14.).

Elektronikusan megküldhető Földházi Júlia számá
ra a noveny@ujpest.hu e-mail-címre.

Amennyiben nem egy magánszemély, hanem a la
kóközösség kíván az akcióban részt venni, úgy a kap
csolattartó nevét, elérhetőségét is meg kell adni. Ha 
az igénylő több közterületet szeretne gondozni, mind
egyikhez külön adatlapot kell kitölteni. A kért növények 
és az egyéb termékek kiosztásáról várhatóan szeptem
berben nyújtanak tájékoztatást.

A növények és egyéb termékek átadása legkésőbb 
október közepéig lezajlik. Az átadás pontos időpontjá
nak egyeztetése a pályázat elbírálását követően, a pá
lyázó által megjelölt átvevő személlyel telefonon vagy 
elektronikus levélben történik meg. További kérdé
sekkel Földházi Júlia parkügyi ügyintézőt kell keresni a  
+36 1 231 3101 számon, a 144-es melléken.  ÚN

AZ IGÉNYELHETŐ NÖVÉNYEK
Cserjék

fagyal 

aranyvessző 

nyári orgona

hóbogyó

rózsalonc 

Talajtakaró növények, évelők

bőrlevél

kék csenkesz

árnyékliliom

levendula

zsálya

Hagymások, gumósok

fürtös gyöngyike

nárcisz

nőszirom

sásliliom

tulipán 

Virágmagok (vegyes színek)

büdöske

csodatölcsér

nefelejcs

tátika

törökszegfű 

Kúszó növények

háromkaréjú vadszőlő

kacsos vadszőlő

Igényelhető anyag

fűmag

Növényosztás a szép közterületekért: 

határidő meghosszabbítva!

K erületünk 20 millió forint 
vissza nem térítendő támo
gatásból valósítja meg a Klí

matudatosság erősítése Újpesten - 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 uniós 
projektet, amelynek keretében el
készült Újpest Klímastratégiája, va
lamint kialakították a klímaváltozás
hoz történő hatékony alkalmazkodás 
és szemléletformálás társadalmi fel
tételeit.

A projekt megvalósítása 2019. áp
rilistól 2021. szeptember végéig tart. 
A klímastratégia elkészítése mellett 
számos szemléletformáló rendez

vényt tartottak, ezek között az egyik 
utolsó az Újpesti Városnapokon való 
részvétel volt.

A tanévkezdés előtti hétvégét ki
használva több száz kisgyermek láto
gatott el családjával a Klíma Pont sá
torhoz, ahol a már olvasni tudók játé
kos klímakérdőívet, az óvodáskorúak 
színezős feladatlapokat tölthettek ki 
a szakemberek segítségével.

A gyermekek hasznos tanácsokat 
kaptak többek között arról, hogy mit 
tehetnek saját maguk az otthonuk
ban azért, hogy ne pazarolják a vizet, 
hova szállítja a hulladékszállító gép

jármű a kukákból begyűjtött háztar
tási hulladékot, és megtudhatták azt 
is, hogy a kerületi Halassy Olivér Vá
rosi Uszodát földhővel fűtik.

A kérdőívek kitöltéséért prakti
kus ajándékként LED-es bicikli lám
pa szettel kedveskedtek a szervezők, 

és nagy érdeklődés kísérte az órán
kénti ajándékcsomag sorsolásokat is; 
ezek során további hasznos tárgyakat 
kaptak a szerencsés kitöltők.

A projektről bővebb információt a 
www.ujpest.hu/klimastrategia/pro
jekt.php oldalon olvashatnak.  ÚN

MOST IS VOLT KLÍMA PONT 
AZ ÚJPESTI VÁROSNAPOKON
Idén már második alkalommal várta látogatóit a Klímatuda-
tosság erősítése Újpesten projekt szakértői csapata az Újpesti 
Városnapok rendezvényen kialakított Klíma Ponton. A szerve-
zők ezúttal kifejezetten a gyermekeket igyekeztek megszólí-
tani, hiszen a klímatudatosságra való nevelést nem lehet elég 
korán kezdeni.

6 | NATÚR
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– Mire kell különösen figyelni, 
amikor utcai fasorokat telepítünk?

– Az utcai fásítás első pillére, 
hogy az előnevelt, szabványméretű, 
fiatal fák jó minőségű földkeverék
be kerüljenek, és számukra megfe
lelő méretű terület álljon rendelke
zésre a járdaburkolatok alatt. A má
sik elengedhetetlen pillér a legalább 
3-5 évig tartó öntözés. Az újonnan 
elültetett facsemetéknek különle
ges gondozásban kell részesülniük, 
hogy minél hamarabb meggyöke
resedjenek és növekedésnek indul
janak.

– Milyen módon lehet a sorba 
ültetett utcai fákat öntözni?

– A legismertebb, amikor tartá
lyos gépjárművel a fákhoz szállítják 
a vizet, ahol – ha a helyszín adott
sága megengedi – a gyökérzónába 
alkalmanként 60 liter vizet ereszte
nek. Ez a módszer többször nehéz
ségbe ütközik, éjszaka nem végez
hető, mert a szivattyú zaja a lakos
ság pihenését zavarja, nappal pedig 
forgalmi akadályt jelent a gépjármű 
a közlekedési utakon, illetve nem 
mindenhol megoldható a megfele
lő nagyságú fahely kialakítása, és az 
is előfordul, hogy a talaj nem tud be
fogadni 60 liter vizet. A másik, mo

dernebb megoldás, a fák tövénél, 
azok törzsére helyezett öntözőzsák 
alkalmazása.

– Ennek mik az előnyei?
– A folyamatos vízkiáramlás biz

tosítja, hogy a talaj mélységében, 
a koronacsurgón belül nedvesed
jen át. A faöntöző zsák a talajt fo
kozatosan, mélységében nedvesíti, 
így lehetővé teszi, hogy a gyökerek 
mélyebbre hatoljanak, és gazdasá
gosabb, egészségesebb vízhaszno
sulást érjünk el. Ezen felül csökkenti 
a felszín irányába történő gyökérnö
vekedést. A csöpögtető rendszerek
hez hasonlóan folyamatos, egészsé

ges vízellátást biztosít, használatával 
elkerülhetjük a tápanyagok kimosó
dását a talajból.

– Mekkora az öntözőkapacitása 
egy ilyen zsáknak?

– A zsák 75 literes, és elegendő 5-7 
naponta feltölteni. Maga jelzi, ha ki
fogyott, összelapul, ha már nincsen 
benne víz, így a lakosság is könnyen 
újratöltheti. Az öntözőzsák a fák tele
pítését követő két évben alkalmazan

dó öntözési eszköz. Alsó része vízát
eresztő, így az 5-9 óra leforgása alatt 
leadja a beletöltött vizet.

– Hol találhatók ilyen öntöző-
zsákok?

– Idén nyárelőn a Tél utca 13-
15 előtti oszlopos hársfákra, a Deák 
Ferenc utcában gömbkőris fákra, 
az Erdősor utcában vérszilvafákra, 
a Templom utcában oszlopos csör
gőfákra helyeztünk ki öntözőzsáko
kat. Azt kérjük, hogy senki ne ron
gálja meg ezeket, egy-egy kanna víz 
betöltésével viszont segíthetik a fák 
eredését, megmaradását, növeke
dését, hiszen nekik nőnek.

–  A fiatal fákat itt a városon be-
lül sok természeti támadás érhe-
ti, ezért permetezni is kell. Milyen 
anyagokat használnak ehhez?

– A permetlé tartalmazza magát a 
rovarölő szert, a folyadék megtapadá
sát segítő anyagot, valamint az elhalt, 
károsodott levelek mielőbbi pótlása 
érdekében lombtrágyát is. Ezek a per
metanyagok azonban emberre is, ál
latra is teljesen veszélytelenek.  EJ

Nagy munka a fák karbantartása, 
de megéri
Újpesten már eddig is sok beruházás szolgálta a zöldítést célt, 
de virágos, pázsitos területek mellett a legfontosabbak mégis-
csak a lombos fák. Elsősorban ezek végzik a légtisztítást, árnyat 
adnak, emellett a talajt is védik a kiszáradástól. Kövér Edit, az 
önkormányzat zöldterület-gazdálkodási műszaki ellenőre azt 
mondja, minden a fiatal fákkal kezdődik.

BUDAPEST MIKROHITEL PROGRAM
A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY MIKROHITELEIVEL MEGVALÓSÍTHATJA FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEIT, 

FINANSZÍROZHATJA MŰKÖDÉSI KIADÁSAIT, KÉSZLETVÁSÁRLÁSAIT. 

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAMATTÁMOGATÁSI PROGRAMJA KERETÉBEN A KERÜLETI FIATAL VÁLLALKOZÓK
 A BUDAPEST MIKROHITEL PROGRAM TERMÉKEIT TOVÁBBI KAMATKEDVEZMÉNYEKKEL VEHETIK IGÉNYBE.

JELENTKEZZEN INGYENES HITELKONZULTÁCIÓRA: +36 1 268 1800, MIKROHITEL@BVK.HU  

(JELEN HIRDETÉS NEM MINŐSÜL AJÁNLATTÉTELNEK. A KONDÍCIÓK MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGÁT A KÖZALAPÍTVÁNY FENNTARTJA. A TERMÉKEK RÉSZLETES LEÍRÁSÁT, ILLETVE FELTÉTELEIT AZ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, A KAMATTÁMOGATÁSI 
PROGRAM LEÍRÁSÁT AZ ÚJPESTI MIKROVÁLLALKOZÁSOK KAMATTÁMOGATÁSI PROGRAMJÁNAK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA TARTALMAZZA, MELY MEGTEKINTHETŐ A KÖZALAPÍTVÁNY HONLAPJÁN, A WWW.BVK.HU WEBOLDALON.)

WWW.BVK.HU

- MAXIMUM 10 MILLIÓ FT MAXIMUM 10 ÉVRE
- SZÉLESKÖRŰ FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK 
 (BERUHÁZÁS, FORGÓESZKÖZ BESZERZÉS, 
 VÁLLALKOZÁS INDÍTÁS, SZABAD FELHASZNÁLÁS)

- KEDVEZŐ KAMATOZÁS
- NINCSENEK REJTETT KÖLTSÉGEK
- NEM SZÜKSÉGES SAJÁT ERŐ

- KEZDŐ VÁLLALKOZÁSOK IS IGÉNYELHETIK
- SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A HITELKÉRELEM 
 ÖSSZEÁLLÍTÁSA SORÁN
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A z ünnepélyes ceremóniára a 
városháza dísztermében ke
rült sor Déri Tibor polgár

mester, Bedő Kata oktatásért, kultú
ráért, kommunikációért, társadalmi 
kapcsolatokért felelős alpolgármes
ter, Trippon Norbert gazdaságért, 
költségvetésért, városüzemelteté
sért és projektmenedzsmentért fe
lelős alpolgármester, Czigler Lász
ló várostervezésért, közbiztonságért 
és rendészetért felelős alpolgármes
ter és Kanász-Nagy Máté népjóléti 
alpolgármester jelenlétében. (A ki
tüntetett sportolók – Szücs Gabriella 
kivételével – a díjátadó idején nem 
tartózkodtak Magyarországon, így 
részükre az elismeréseket Déri Ti
bor egy későbbi alkalommal adja át.)

Újpest Önkormányzata  
Elismerő Oklevele  
Díjat kaptak
Haouandjih Michél Ange ma gas
épí tész mérnök 1952-ben született 
a mai Közép-afrikai Köztársaság te
rületén, 1974 óta él Magyarorszá
gon. Mérnökként és építésvezető
ként az újpesti lakótelep építésénél 
dolgozott. 1987 óta él Újpesten, 24 
éve üzemelteti a Fehér Ház Sörözőt.

Szélesi Szabolcs ostyakészítő mű
helyét eredetileg Nachtmann József 
alapította, aki 1984-ig, élete végéig 
vezette a céget. Halála után nevelt 

fia, Szélesi István vette át az üzle
tet. 2011-es váratlan halála óta az ő 
gyermeke, Szabolcs viszi tovább a 
hagyományt.

Brehel Attila flottamenedzser Új
pesten született, és tanult, jelenleg 
is az UTE munkatársa. Az elmúlt tíz 
évben a közbiztonság és a katasztró
favédelem területén végez kiemel
kedő munkát, részt vesz a kerületi 
rendezvények biztosításában. Szá
mos alkalommal részesült elisme
résben a rendőrség és a katasztró
favédelem részéről is.

Kapás Boglárka, az UTE úszója. 2007-
től nemzetközi versenyeken is sze
repelt, 2010-ben ifjúsági olimpi
ai aranyérmes 200 méter pillangón. 
2015-ben igazolt Újpestre. 2016-ban 
több számban is aranyérmes lett az 
úszó Eb-n. A riói olimpián 800 mé
teres gyorsúszásban bronzérmet, a 
2020-as tokiói olimpián 200 pillan
gón negyedik, 4x200-as gyorsváltó
val hetedik helyezést szerzett.

Péni István, az UTE sportlövője. 
2014-ben az Ifjúsági Olimpián a lég
puska csapatban aranyérmes lett. 
Felnőttként 2017-ben Eb ezüstér
met, 2018-ban Vb ezüstérmet szer
zett. 2020-ban és 2021-ben Európa-
bajnok lett. A 2020-as tokiói olim
pián légpuska versenyszámban 
ötödik, a légpuskások vegyes páros 
versenyében hetedik lett.

Lucz Dóra, az UTE kajakosa. 2016-
ban az U-23-as világbajnokságon 
két aranyérmet szerzett. 2017-ben 
a felnőtt Európa-bajnokságon is két 
aranyat szerzett. A 2021-es Eb-n 500 
négyesben arany-, 200 egyesben 
ezüstérmes. A 2020-as tokiói olim
pián kajak egyes 200 méteren ha
todik volt.

Újpestért Díjat kaptak
Dr. Diós Erzsébet háziorvos. Újpes
ten született, családjával a mai napig 
itt él és dolgozik. 1976-ban diplomá
zott. Praktizált a Komárom Megyei 
Kórház Belgyógyászati Osztályán, 
körzeti orvosként Tatabányán dol
gozott, Újpesten 32 éve tevékeny
kedik háziorvosként.

Németh György üzleti szaktanácsadó. 
1975-ben szerzett villamosmérnö
ki diplomát. Az Egyesült Izzó Félveze
tő fejlesztési főosztályán áramkör ter
vező mérnökként dolgozott. Később 
nyomdaiparral foglalkozott. Szívügye 
a fiatal szakemberek képzése.

Gróf Ferenc vállalkozó. Újpesten szü
letett, 12 éves kora óta dolgozik. 1982-
ben indította el fuvarszervezői irodá
ját. 1989-ben megnyitotta a kerület 
első kézi autómosóját. 2010. márci
us 15-én alapítója volt az Újpesti Pol
gárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
nek, amelynek jelenleg is aktív tagja.

Gangl Edina, az UVSE vízilabdázója. 
Olimpiai bronzérmes Tokióban, Eu
rópa-bajnok. 2015-ben magyar baj
nok lett, ahol a torna legjobb kapu
sává választották, akárcsak a 2016-
os Eb-n. 2017-ben LEN-kupa győztes 
az UVSE-vel.

Keszthelyi-Nagy Rita, az UVSE vízi
labdázója. Olimpiai bronzérmes To
kióban, Európa-bajnok. 2008-ban 
a magyar bajnokságban ezüstér
mes lett. A 2012-es olimpián csa
patával a negyedik helyezést érte 
el, két évvel később pedig az UVSE-
hez igazolt.

Rebecca Parkes, az UVSE vízilab
dázója. Olimpiai bronzérmes Toki
óban. Új-Zélandon született, 2016 
óta magyar állampolgár. 2017 óta 
az UVSE sportolója. Ebben az évben 
Universiade ezüstérmes, később Eb- 
és Vb- negyedik. Beválasztották a 
2020-as olimpia álomcsapatába.

Rybanska Natasa, az UVSE vízilab
dázója. Olimpiai bronzérmes Toki
óban. 2000-ben született Szlovákiá
ban, tagja volt a szlovák válogatott
nak és utánpótlás válogatottnak, 
majd Szentesre igazolt. 2018 óta az 
UVSE játékosa, Eb-n negyedik he
lyezett.

Szücs Gabriella, az UVSE vízilabdá
zója. Olimpiai bronzérmes Tokióban. 
2003-ban az ifjúsági Eb-n ezüstér
mes, két évvel később aranyérmes. 
2014-ben igazolt le az UVSE-hez, egy 
évvel később a csapat magyar baj
nok lett.

TT

Kitüntető megbecsülés
A Városnapok keretében augusztus 27-én díjazták a kerület 
közösségi életében jelentős szerepet játszó újpestieket. Az új 
díszpolgári cím mellett az arra érdemesek Újpest Önkormány-
zata Elismerő Oklevelét és Újpestért Díjat vehettek át.

Újpest díszpolgára lett 
Tótka Sándor

Újpest díszpolgárainak sora ezúttal 
Tótka Sándor kajakozóval gyara
podott. A legutóbbi olimpiai játé
kok hőse 1994. július 27-én, Mező
túron született. Sportpályafutását 
a Körös KSE-ben kezdte. 2010-ben 
a szingapúri ifjúsági olimpián ka
jak egyesben aranyérmet szer
zett. 2011-ben ifjúsági világbajnok, 
2012-ben ifjúsági Európa-bajnok 
lett. Első felnőtt nemzetközi sike
rét 2013-ban a duisburgi világbaj
nokságon érte el, ahol a 4x200 mé
teres kajak váltóban bronzérmes 
lett. 2014-ben igazolt az UTE-ba. 
2014-ben és 2015-ben világbajnok, 
2016-ban és 2017-ben többszörös 
Európa-bajnok lett. A 2016-os riói 
olimpián kajak kettes 200 méte
ren a negyedik. Abban az évben 

Újpest Önkormányzata Elismerő 
Oklevelében részesült. Eddigi pá
lyafutását az idén megrendezett, 
de a halasztás miatt 2020-asnak ti
tulált tokiói olimpián elnyert K-1 
200 méteres aranyérmével koro
názta meg. Eredményével az UTE 
39. olimpiai bajnoka lett.
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B arátaim, alig ért véget a nyár és 
máris annyi minden történik ve
lünk, hogy csak kapkodhatjuk a 

fejünket. Mégis, a legfontosabb ese
mény az iskolakezdés abban a család
ban, ahol ez most az első tanévet jelen
ti. Nemcsak a megterhelő kiadások mi
att, hanem azért is, mert valami egészen 
más kezdődik, mint ami eddig volt. Kí
vánom, hogy azoknak a gyerkőcöknek 
és szülőknek, akik az első lépéseket te
szik meg ezen az úton, sokkal több örö
mük legyen ebben, mint gondjuk. És ha 
kell, ha szükség van rá, akkor ahogyan 
idén a tanszergyűjtéskor, úgy máskor 
is számíthassanak az újpesti közösség 
segítségére.

Más. Munkám egyik fontos állomá
saként lezárult az ellenzéki előválasztás 
ajánlásgyűjtő szakasza, amelynek során 
a szükséges 400 támogatás többszörö
sével tiszteltek meg az újpesti és angyal
földi polgárok. Így nyugodt szívvel ad
tam át az íveket a Helyi Előválasztási Bi
zottság tagjainak, akik már értesítettek 
is, hogy nyilvántartásba vettek. Ezzel hi
vatalosan is egyéni képviselőjelölt let
tem az ellenzéki előválasztáson, ame
lyet szeptember 18. és 26. napja között 
rendeznek.

Természetesen a munka még csak 
most kezdődik, hiszen az előválasztás 
után először a legrátermettebb, legütő
képesebb, legfelkészültebb 106 egyé
ni jelölttel és közös miniszterelnök-je
lölttel karöltve küzdünk meg Magyar

országért jövő tavasszal, hogy a közös 
programot megvalósítva, közösen kor
mányozva hozzuk vissza hazánkat a de
mokratikus, európai közösségbe.

Éppen ezért zajlanak folyamatos tár
gyalások a szakszervezetekkel, európai 
vezetőkkel, mert nem elég legyőzni a 
NER-t, utána kormányozni kell az em
berek érdekében. Mi erre készülünk. Ké
szülünk a devizahitelesek kárpótlására, 
készülünk a panelprogram megvalósí
tására, készülünk az egészségügy újjá
élesztésére, az újpesti kórház megte
remtésére.

Végül szeretném felhívni a figyel
meteket, hogy elindítottam rendsze
res képviselői sajtótájékoztató-soro
zatomat, amelynek keretében minden 
héten kifejezetten helyi ügyekről szá
molok be. Első alkalommal például a 
„Városi civil alap”-nak nevezett támo
gatásról beszéltem, amellyel a Minisz
terelnökség a pártállamhoz köthető új
pesti szervezetek kommunikációs, pla
kátragasztós kampányát támogatja 30 
millió (!) forinttal a választások előtt né
hány hónappal, természetesen a polgá
rok közös költségvetési pénzéből. 

Barátaim, mi azért dolgozunk, hogy 
ilyen igazságtalanságok a jövőben ne 
fordulhassanak elő. Kérlek Benneteket, 
kövessétek figyelemmel továbbra is a 
munkánkat!

Új és egyszerű kapcsolat:
EUROPETHROB app letöltése után 

annak QR-kód olvasóját irányítsd ide:

Ezen az applikáción keresztül köz
vetlenül értesülhettek a munkámat 
érintő legfrissebb hírekről, események
ről. Találkozhatunk személyes fogadó
órán is, amelyre a +36 20 383 4549-es te
lefonszámon vagy a kepviselo@varju.hu 
e-mail-címen tudtok jelentkezni.

VARJU LÁSZLÓ
képviselő, 

11. sz. országgyűlési egyéni választókerület,
Budapest

KÉPVISELŐI NAPLÓ
 
– Hívatni tetszett, Virág elvtárs?
– Igen, Pelikán, újabb feladatot kap.
– Jaj, nekem!
– Ne nyavalyogjon, ez igazán testhez álló fel

adat lesz: maga fogja felügyelni a „Stop Kará
csony, stop Gyurcsány!” kampányunkat. Érti?

– Értem. Illetve nem értem.
– Mit nem ért ezen az egyszerű dolgon, Peli

kán?
– Hát, hogy hogy van ez az egész. A mi kormá

nyunk van hatalmon, és akkor az ellenzék ellen 
indítunk kampányt?

– Pontosan ezt tesszük! Látja, hogy érti?
– Látom, de mégsem értem. Ezeket legyőztük, 

most egy döglött oroszlán ellen fogunk kampá
nyolni?

– Na-na, Pelikán! Az az oroszlán egyáltalán 
nem döglött! Állandóan karmol, ráadásul most 
éppen harapni készül! A belpolitikai helyzet fo
kozódik, Pelikán.

– Jézus Mária! Már az is?
– Az is! Ezért kell ez a kampány, és maga fog

ja felügyelni.
– Nem kaphatnék inkább egy kihallgatást az 

Emberi Erőforrások Miniszterétől?
– Miért akar maga a miniszter elvtárstól kihall

gatást kérni, Pelikán?
– Mert hallottam tőle, hogy ezrével térnek 

vissza az egészségügybe az orvosok, meg az ott 
dolgozók.

– Na és?
– Csak azt szerettem volna megkérdezni a mi

niszter elvtárstól, hogy honnan jönnek vissza.
– Miért fontos ez magának?
– Mert még nem érkeztek meg, Virág elvtárs! 

De ha tudjuk, hogy honnan jönnek, talán kikalku
lálhatjuk, hogy mikor érnek ide végre.

– Ilyen ostobaságokkal nem fogjuk a miniszter 
elvtársat zavarni! Neki rengeteg dolga van! Most 
éppen Mátyás király földi maradványait kell ösz
szeszedni.

– Ezt sem értem, Virág elvtárs.
– Mit nem ért ezen, Pelikán?
– Hát, hogy miért kell ezzel ennyit bajlódni. Be

megy az IKEA-ba, vesz egy doboz Mátyás királyt, 
fél óra alatt összerakja.

– Maga már megint marháskodik, Pelikán. Elég 
ebből! Megkapta a feladatát, arra koncentráljon!

– Tulajdonképpen mi ez a petíció?
– Aláírásgyűjtés, Pelikán. Aki velünk van, az 

aláírja, hogy ezek a Karácsonyok, meg Gyurcsá
nyok álljanak le.

– És mit csinálunk az aláírt ívekkel, Virág elv
társ? Elküldjük valahová?

– Sehová se küldjük el! Odaadjuk a Kubatov 
elvtársnak, és tudni fogjuk, hogy kik vannak ve
lünk és hányan vannak!

– És velük mit csinálunk?
– Egyszer majd kérünk tőlük valamit…

EJ

Virág és Pelikán
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Késsel fenyegetőzött és a kassza tartalmát követelte egy férfi szep-
tember 3-án egy újpesti trafikban. Az eladó ellenállt, dulakodni kezdtek, a 
rabló végül négy csomag dohánnyal menekült el. Szerencsére senki sem 
sérült meg. A rendőrök hamar azonosították, majd elfogták a férfit. A 37 
éves V. Viktort felfegyverkezve elkövetett rablás gyanúja miatt hallgatták 
ki. A férfi beismerte a cselekményt, a rendőrök pedig őrizetbe vették és 
kezdeményezték letartóztatását.

Újabb összeállítás mutatja be városunk sportéletét. A két szerző, Csapó 
Zoltán és Laszip Gábor a Dózsa SE születésétől az Újpesti Dózsa első arany-
koráig terjedő másfél évtized bemutatása után a második kötetben az 1965 
és 1976 közötti történetet foglalja össze. Miért pont Újpesti Torna Egyletnek 
hívták az egyesületet? Miért kapta a Dózsa nevet? Hogyan változott meg 
a sport által a kerület élete, a közösség? A kérdésekre válaszokat kapunk 
az Újpesti Sportkrónika I. és II. részéből.

Szeptember 2-től ingyen vehetik igénybe a fővárosi tömegközlekedési 
eszközöket a 14 éven aluli diákok. Sőt, a kedvezménnyel annak a tanév-
nek a végéig élhetnek, amelyikben betöltik az említett korhatárt. Budapest 
közigazgatási határáig a környéki buszokat és a D14-es hajót is használhat-
ják, valamint a MÁV által üzemeltetett HÉV-et is. A korábban megvásárolt 
bérletek visszaválthatók, a tanulóknak elég felmutatniuk a diákigazolványt, 
ha ellenőrrel találkoznak.

Ismét lesz véradás az Ifjúsági Házban (István út 17-19.). Szeptember 10-
én 12 órától azok megjelenését várják, akik egészségesek, rendelkeznek 
a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal és adatokkal (személyi vagy 
más fényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ-szám), valamint 18 és 65 éves 
kor között vannak, továbbá testsúlyuk meghaladja az 50 kilogrammot. A 
helyszínen orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más 
anyagból készült maszkot kell viselni.

Befejeződött a villamosvágányok felújítása, így ismét teljes útvonalán 
jár a 12-es és 14-es villamos. Az Újpesten közlekedők komfortérzetének 
növelése érdekében szeptember 4-től már a 14-es villamos vonalán is lehet 
utazni CAF-villamosokkal. A klimatizált, alacsonypadlós, modern jármű-
vekkel egyelőre hétvégente találkozhatnak az utasok. A kialakítás nem 
csak kényelmi szempontból fontos: a kerekesszékesek és a babakocsival 
közlekedők számára ezek a kocsik jelentik a megoldást.

Igazán különleges élményekben lehet része azoknak a természetbúvá-
roknak és érdeklődőknek, akik szeptember 9. és 12. között ellátogatnak 
az Ifjúsági Házba (1042 Budapest, István út 17–19.) a Természet csodái 
kiállításra. A sok-sok érdekes előadás mellett ásvány-, dísznövény-kiállítás 
és vásár, kisállat simogató, hüllőkiállítás és kutyabemutató is várja az ér-
deklődőket. A részletes program megtalálható a www.ujkk.hu, valamint 
a facebook.com/ujkk.hu oldalon.
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Egészségesek a fiúk, az edző
meccseken volt néha egy-két 
hiányzó, de hónapokra senki 

nem esett ki – mondta el az Újpes
ti Napló kérdésére Virág Csaba, a li
la-fehérek vezetőedzője. „Olyan volt 
a szlovák túrán, hogy vagy sérülés, 
vagy válogatottbeli kötelezettségek 
miatt sok játékos hiányzott, ilyenkor 
főleg a juniorok kaptak lehetőséget, 
és az egyéni teljesítményekre job
ban fókuszáltunk. Más volt a helyzet 
a Dunaújváros ellen az itthon megví
vott meccs esetében, itt már tudtunk 
olyan sorokat összerakni, amiket sze
rettünk volna meccshelyzetben ki
próbálni” – tette hozzá a mester.

A vezetőedző kevésbé örült an
nak, hogy a csapat egy erdélyi túrá
val kezdi a ligaszereplést szeptem
ber 17-én. „Sokkal nehezebb egy 
ilyennel indítani a szezont, de azért 
annak örülünk, hogy a következő 
erdélyi túra még október közepén 

meglesz, így a nagyobb hidegeket 
még éppen elkerüljük. Jobb lett vol
na persze itthon indítani a szezont, 
de azért még ez is elsülhet jól” – fo
galmazott bizakodva.

Virág Csaba lapunknak azt is el
árulta: szinte teljesen új csapatot kel
lett építeni, de a célok esetében nem 
szerénykednek.  „Sikorcin visszavo
nulását ebben a bajnokságban bár
mely csapat megérezné. Siki igazi ve
zér volt nemcsak a jégen, hanem az 
öltözőben is, legendaként emlegetik 
szerte Újpesten, nagyon fog hiányoz
ni. Benk Andris és Varga Arnold az a 
két pillér, amelyre az új csapatot fel
építettük, a keret csaknem fele kicse
rélődött. Ennek ellenére szeretnénk a 
legjobb négy közé kerülni még úgy is, 
hogy a Fradi és a Csíkszereda nagyon 
kemény ellenfelek, és oda kell figyel
ni a DVTK-ra, illetve a MAC-ra is. Én 
azt szeretném, ha minél több szurko
ló kijönne minket személyesen buzdí

tani, tavaly nagyon hiányoztak min
denkinek. Ők a hetedik csapattag, és 
ez különösen igaz Újpesten” – fogal
mazott a vezetőedző.

Az Újpest szeptember 30-án lép 
először jégre a Megyeri úton; az er

délyi túrát, valamint pár itthoni ide
genbeli meccset követően. A tava
lyi járványhelyzet miatti zártkapus 
meccseket kompenzálandó ezt az 
első meccset ingyenesen tekinthe
tik meg a szurkolók.  RD

Erdélyi túrával kezdenek hokisaink
Jövő héten indul a jégkorong Erste Liga idei kiírása, ami a ta-
valyi helyzettel ellentétben most nézők előtt kezdődhet meg. 
Az UTE a sorsolás szeszélyei miatt csak a hónap végén játszik 
először hazai jégen, de a vezetőedző reméli, hogy minél töb-
ben kijönnek idén, mert kell a csarnokba a hetedik csapattag.
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Soha nem ért még el olyan kimagasló 
eredményt a hazai paralimpiai különít-
mény, mint a tokiói játékokon. Hét arany, 
öt ezüst és négy bronz ragyoghat a ma-
gyarok nevei mellett. Az UTE most is kép-
viseltette magát.

Amegnyitóünnepségen máris felírhattunk 
egy nagy újpesti eredményt; persze he
lyesebb, ha megtiszteltetésnek vesszük. 

Az újpesti Dani Gyöngyit (baloldali képünkön) kér
ték fel ugyanis arra, hogy vigye a magyar zász
lót az olimpiai stadionban rendezett megnyitón.

Két nappal később aztán a verseny is elkez
dődött az újpesti parasportolóknak: sajnos sem 
Dani, sem Krajnyák Zsuzsanna (jobboldali képün-
kön) nem szereztek érmet egyéniben, de tudták 
ők is, hogy ennél jóval több van bennük. Ez aztán 
ki is jött, amikor néhány nap múlva a tőrcsapat 
versenyén hihetetlen vívással, pokoli izgalmak 
között megszerezték a bronzérmet – a harmadik 
helyért egyetlen tussal győzték le Hongkongot.

Dani Gyöngyi így újabb olimpiai éremmel vonul
hatott vissza, mert már a paralimpia előtt tudható 

volt, hogy ez lesz pályafutása utolsó versenye. Fan
tasztikus sikersorozatot tudhat maga mögött, hiszen 
Sydney-ben, Athénban, Londonban és Rioban is do
bogóra álhatott; egyedül Pekingben nem szerzett 
érmet. A szintén régi motoros, Krajnyák Zsuzsanna 
sem szégyenkezik ezzel az újabb bronzzal, amely az 
ő esetében is azt jelenti, hogy pályafutása során – a 
pekingi kivételével – minden paralimpiáról érem
mel tért haza. Kettejük pályafutása egyébként már 
a kezdetekkor összefonódott: Krajnyák Zsuzsanna 
éppen Dani Gyöngyi tanácsára választotta a vívást 
bő két évtizeddel ezelőtt.  RD

Kerekesszékes vívóink is kivették a részüket a történelmi sikerből

Újpesti érem a paralimpián is!
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Baránszky-Jób László 1897. 
december 2-án született, 
jómódú újpesti polgár
családban. Az érettségit 
Vácon, a Piarista Gimná

ziumban tette le, ahol irodalmi ambí
ciói is nyiladozni kezdtek: első ver
sei gimnazista éveiben jelentek meg a 
katolikus ifjúsági folyóiratban, a Zász
lónkban. Később még messzebbre so
dorta az élet: 1916-ban Szegeden lett 
újságíró.

1918-ban tábori tüzértisztként 
szolgált az első világháborúban. A ka
tonai összeomlás után nem igazán ta
lálta a helyét Budapesten, a Tanács
köztársaság rémuralma elől pedig 
Szegedre szökött, ahol beállt a Nem
zeti Hadseregbe. A proletárdiktatúra 
összeomlása után velük együtt tért 
vissza a fővárosba, ahol belépett az 
egyetemi zászlóaljba. Tanulmányait 
a Pázmány Péter Tudományegyetem 
magyar-történelem szakán végezte 
el, majd a Magyar Királyi Tanárképző 
Intézetben szerzett pedagógus diplo
mát. Utána Tiszaugon vállalt nevelői 
állást a Radványi családnál.

1921-ben visszatért Budapestre, 
1922-ben Gálfalvy testvérek című 
darabjával – egyetlen irodalmi si
kereként – elnyerte a főváros nép
színmű-pályázatának 5000 koronás 
első díját. Bár szerzőként nem vol
tak nagyobb sikerei, a kortárs ma
gyar literatúra ütőerén rajta tartotta 
ujját, Szabó Lőrinchez, Illyés Gyulá
hoz, Németh Lászlóhoz és Szerb An
talhoz is személyes barátság fűzte.

Első jelentősebb esztétikai tanul
mányát, Az esztétika látszat-valóság 
problémája című doktori disszertá
cióját 1932-ben jelentette meg. Ez a 
munkája meghozta számára az át
törést: ettől kezdve a megújulásra 
szoruló széptan fiatal, innovatív te
hetségeként kezdték számon tarta
ni. Ebben az évben lett az Athenae
um folyóirat munkatársa, illetve iro
dalomtörténeti és esztétikai vitaestek 
rendszeres résztvevője.

1934-től irodalmi stílustörténe
tet és az esztétikai gondolkodás ki
hívásait boncolgató írásai többek kö
zött az Iskola és Egészség, az Eszté
tikai Füzetek, a Sorsunk, a Napkelet 
és a Magyar Pszichológiai Szemle ha
sábjain jelentek meg. 1935-ben elké
szült egyik legjelentősebb, tudomá
nyos mérföldkőnek számító munkája, 
a Bevezetés az esztétikába. A köny
vet komoly szakmai elismerés övezte, 
az egyik recenzió például így méltat
ta: „Nemcsak felöleli az esztétika óri
ás irodalmát, nemcsak a megoldat
lan problémák tisztánlátásában árul 
el jártasságot, de a katolikus bölcse
letén iskolázott elme élességével sok 
esetben nagyon kielégítő feleletet is 
ad megoldatlan kérdésekre.”

Baránszky-Jób nevéhez is fűződik 
a Magyar Esztétikai Társaság 1935-ös 
megalapítása, amelynek 1949-ig el
nöke volt. 1939-től a társaság gondo

zásában megjelenő Esztétikai Szem
le főszerkesztője lett, és ebben az év
ben újabb jelentős művet publikált 
Az esztétika autonómia-kérdése cím
mel. Az esztétika módszeres kérdései 
című tárgyat előbb a szegedi, majd 
a kolozsvári egyetemen oktatta egé
szen 1944-ig. Visszaemlékezéseiben 
azzal indokolja a nyolcórás ingázás
sal járó feladat vállalását, hogy „a ma
gyar esztétikai köztudat kialakítását” 
előbbre valónak tartotta a saját ké
nyelménél.

Ugyan szaktekintélye vitán felül 
állt, 1945 után múltja nem volt jó 
ajánlólevél. Bár 1949-ig az új hata
lom megtűrte a Pázmány Péter Tu
dományegyetem esztétikai tanszé
kén, 1951 után a Szilágyi Erzsébet 
gyakorlógimnáziumba „száműzték”. 

Itt hamar feltalálta magát, és olyan 
irodalmi fórummá tette az iskola ön
képzőkörét, ahol Áprily Lajos és Ta
mási Áron is előadott. Az idill nem 
tartott sokáig: 1957-ben a gimnáziu
mot felszámolták, Baránszky-Jób pe
dig nyugdíjba kényszerült.

Bár tudományos munkássága a 
korábbinál halványabb lánggal égett, 
méltatlan mellőzöttségben sem ma
radt néma. Jelentősebb esztétikai 
műve viszont 1978-ig, az Élmény és 
gondolat című tanulmánygyűjtemé
nyig nem jelent meg, inkább az iroda
lomtörténeti kérdésekre koncentrált. 
Ettől kezdve a sajtóban is újra publi
kálhatott. Sőt, 1983-ban már a Mű
vészeti Alap Irodalmi Díját is elnyer
hette.

Még két jelentős mű, a Teremtő 
értékelés (1984) és A művészi érték vi
lága (1987) került ki a keze alól, mind
kettő méltó ékköve életművének.

1987 márciusában az államha
talom, a sors groteszk tréfájaként, 
elérkezettnek látta az időt, hogy 
Baránszky-Jób Lászlót az egyik leg
magasabb állami kitüntetésben ré
szesítse: „eredményes munkássága 
elismeréseként” megkapta a Munka 
Érdemrend arany fokozatát. És mint
ha a végzet csak erre, a hosszas meg
aláztatást betetőző gesztusra várt 
volna, október 9-én rövid, de súlyos 
betegség után a korszakalkotás lehe
tőségétől megfosztott esztéta átköl
tözött a másvilágra.

TARI TAMÁS

Baránszky-Jób László 
– A szépség térképésze
Személye és működése a híd szerepét tölthet-
né be, és mindkettő alkalmassá teszi arra, hogy 
„a lukácsilag elkínzott” magyar esztétikát vissza-
kösse a megszakított múlthoz – írta Baránszky-
Jób László irodalomtörténészről 1988-ban Hanák 
Tibor filozófus. Kár, hogy ennek ellenére a XX. szá-
zadi magyar széptan egyik legjelesebb művelője 
a mai napig nem foglalhatta el megérdemelt he-
lyét a köztudatban.
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A z esemény valójában 
nem a köznapokban 
ismert tanácskozást 
jelenti. Az eucharisztia 
görög eredetű szó, ke

resztény szertartás, amelyen Jézus
nak a kenyérről és borról az utolsó 
vacsorán mondott szavait és otta
ni cselekedeteit ismétlik meg litur
gikus módon. Az eucharisztiát min
den keresztény felekezet (a maga 
teológiai nézeteinek megfelelően) 
szentségnek tekinti – mondja a le
xikon a jelentős esemény elnevezé
séről. A protestánsoknál úrvacsora
ként szerepel, a római katolikusok 
emellett azt vallják, hogy a kenyér és 
bor titokzatos módon Krisztus tes
teként és véreként van jelen. Erre 
utal, hogy a szentmisén 
belül megkülönböztetik 
az ige és az eucharisztia 
liturgiáját.

A kongresszus Buda
pesten való megrende
zésének ötletét Csernoch 
János esztergomi ér
sek vetette fel először 
1929-ben, majd Serédi 
Jusztinián, a következő 
érsek jelölte ki a rendezés 
konkrét időpontjául 1938-
at, Szent István király szü
letésének 900. évforduló
ját.  Rendezője a Huszár 
Károly alelnök vezette 
Actio Chatolica szervezet 
volt, ennek elődjeként te
kinthetünk az Országos 
Katolikus Szövetségre 
és az egyházközségekre. 
Az AC-t formálisan 1932. 
október 19-én alakította 
meg a püspöki kar. A ma
gyar katolicizmusnak ez a 
mozgalmi központja ren
dezte meg a nagy vissz
hangot kiváltó 34. Eu
charisztikus Világkong
resszust.

Május 25-én délután 
a Hősök terén nagyjából 

200 ezer ember vett részt az ünnepi 
megnyitón. A következő négy nap
ban több mint 250 ezer ember uta
zott Budapestre, hogy részt vegyen 
a kongresszuson, emellett körülbe
lül 300 ezer fővárosi hívő vett részt a 
rendezvényeken. Hitler a németek
nek és az osztrákoknak megtiltotta a 
részvételt, mégis megközelítőleg 25 
ezer külföldi csatlakozott a rendez
vénysorozathoz, számolt be a kora
beli statisztika.

Természetesen az újpestiek is 
nagy számban vettek részt a progra
mokon és azok előkészítésén is. Er
ről a Katholikus Élet folyóirat 1938. 
májusi kiadása számolt be részlete
sen. Gerber Alajos lapszerkesztő cik
kében összegezte, hogy „Ha Újpest 

47.000 katolikusából leszámítjuk a 
kisgyerekeket, aggokat, betegeket, 
akkor Újpest katolikus társadalmá
nak kétharmada hódol Krisztus Ki
rálynak az Eucharisztikus Kongresz
szuson.”

A Katolikus Legényegylet cserké
szei május 26-án, Áldozócsütörtö
kön este a Dunán zajló hajókörme
net idején tisztelgő sorfalat álltak a 
Dunaparton. Mellettük 2000 újpes
ti iskolás tekintette meg a rendez
vényt. A delegáltak közül két neve
zetes résztvevőről külön is meg kell 
emlékeznünk.

A Hősök terén felállított gyón
tatófülkék egyikében Csík József 
(1891-1964), a Szent István téri 
Egek Királynéja főplébánia temp

lom címzetes apátplébánosa szol
gálta a híveket. Városunkban egy
házalapítóként is tisztelhetjük sze
mélyét, 1934-ben ő szorgalmazta a 
Nap utcai templom építését. A köz
életben is aktív tevékenységet foly
tatott; 1932-től az Országgyűlés Fel
sőházának tagja volt. 1936-ban ala
pító tagja lett a Földmunkások és 
Földmívesek Országos Szövetségé
nek, amelynek főtitkárává is válasz
tották.

Az újpesti Actio Chatolica tagjai 
közül a rendezvény egész 
hetében többen is elláttak 
rendezői feladatokat, ők kü
lön igazolvánnyal és kar
szalaggal rendelkeztek. Ka
posi (Klein) Ernő textilmér
nök megbízókártyája most is 
megtalálható a helytörténe
ti gyűjteményben. Ő a Kollár 
Miklós Hadigondozó telep 
(ma: Baross utca 101.) igaz
gatója volt. Ifjú korában az 
UTE színeiben tornában és 
súlyemelő szakágban több 
érmet is nyert. Az első világ
háborúban katonatisztként 
szolgált, majd hadirokkant
ként szerelt le. 1919-ben vet
te át a hadigondozó telep ve
zetését és honosította meg a 
perzsaszőnyegek kézi készí
tését az üzemben.

SZÖLLŐSY MARIANNE 

Mi? Újság? – Száz éve friss 
hírek. A szerző, az Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője kéthetente jelent-
kező sorozatában olyan 
érdekességeket mutat be 
városunk múltjából, amiket 
eddig bizonyára kevesen 
ismertek.

Napjainkban zajlik Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus. Hasonló ünnepségnek már 1938-ban is helyet adott Budapest. 
A katolikus világ világszintű találkozójára akkor is özönlöttek a vendégek. 
Eseményeiről az újpesti lapok is hírt adtak, részletesen felsorolva kik és 
hogyan vettek részt a programokon, hogyan segítették a lebonyolítást.

Újpestiek a 34. Eucharisztikus 
Kongresszuson

ÓPEST | 13
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– Hogyan talált rá erre a friss 
előadásra?

– Ez érdekes történet. Eredetileg 
nem is ezt a színdarabot szerettem 
volna idehozni, de amit terveztem, 
arról hamar kiderült, hogy megfi
zethetetlenül drága. Legalábbis szá
munkra az. Viszont a produkció me
nedzseréhez nagyon régi ismeret
ség – talán mondhatom: barátság 
– köt, és ő ajánlotta nekem ezt a má
sik, friss előadást.

– Látatlanban „vette meg” a da-
rabot?

– Természetesen nem. Bár az elő
adás szervezőjében épp úgy bízom, 
mint a játszó színészekben és a ren
dezőben, a szerződés előtt megnéz

tem egy előadást, ezért bátran me
rem ajánlani a megtekintését. Ez egy 
ízig-vérig mai darab, egyszerre iz
galmas és szórakoztató, de nem aka
rok többet elárulni róla.

– És kinek, kiknek ajánlja?
– Azoknak a fiataloknak, akik már 

nyugdíjas korúak, valamint azoknak, 
akik majd egyszer azok lesznek. De a 
tréfán túl, ez a darab mindenkit érint 
és megérint, hiszen vagy közvetlenül 
róluk, vagy szüleikről, esetleg nagy
szüleikről szól. Ám ha a korcsoport
tól eltekintünk, még ennél is tágabb 
az üzenet, hiszen emberi kapcsola
tok alakulásáról van szó az előadás
ban, sorsok rajzolódnak ki, egyszer
re van jelen az itt és most, illetve a 

múlt. Mindezt két igazán nagyszerű 
és méltán népszerű művész előadásá
ban, mert azt hiszem, hogy sem Osz
vald Marikát, sem Fodor Zsókát nem 
kell bemutatni senkinek.

– Őket valóban nem. Nehéz volt 
megszervezni az idejövetelüket?

– Nem, örömmel vállalták, öröm
mel jönnek. Csak az időpont egyez
tetése okozott nehézséget, mivel 
mindketten elég elfoglaltak, mi pe
dig egyrészt szerettük volna a Ma
gyar Dráma Napjához közelíteni az 
előadást, ősztől pedig ismét beve
zetni a pandémia miatt szünetelte

tett színházi bemutatókat. Örülök, 
hogy végül mégis sikerült megtalál
ni a bemutató időpontját.

– Azon kívül, hogy tartalmasan 
szórakoztató estét ígérnek, mivel 
csábítják még a közönséget?

– Természetesen annak örül
nénk, ha minél többen jönnének el, 
és az idősebbekre külön is szeret
nénk odafigyelni. Ezért a nyugdíjas 
nézőinknek erre az előadásra meg
hirdettük az egyet fizet, kettőt kap 
akciónkat, tehát ők ketten ülhetnek 
be egy jegy áráért. 

ESTI JÁNOS

Újra Összezárva
Előző számunkban írtunk már az Ifjúsági Házban szeptember 
18-án, szombaton, délelőtt 11 órakor megrendezendő előadás-
ról, Csík Csaba-Csontos Orsolya: Összezárva című két felvoná-
sos komédiájáról. A Kinizsi Ottó rendezésében színpadra ke-
rülő darab két szereplője a Kossuth-díjas Oszvald Marika és a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Fodor Zsóka. 
Most Szakács Ágnes kulturális szervezővel beszélgetünk, aki a 
darabot idehozta Újpestre.

14 | KULTÚRA

A járvány okozta kényszerű ki-
hagyás után megnyithatta 13. 
évadát az Újpesti Magyar Dal 
és Zenebarát Kör.

A társaság vezetője a szezonnyitón 
elérzékenyülve köszöntötte a meg
jelenteket; és nem csak a viszontlá
tás miatt. László Mária külön meg
emlékezett azokról, akik a járvány 
miatt nem lehettek jelen. És nem 
csupán azért, mert esetleg most is 
gyötri őket a betegség, hanem azért 
is, mert bizony voltak olyanok, akik 

nem élték túl a fertőzés okozta szö
vődményeket.

A társaskör egyetlen dologról 
szól: a zene, az ismert dallamok ál
tal közösséget teremteni, jó hangu
latú összejöveteleket tartani, örömöt, 
boldogságot szerezni a résztvevők
nek. A szívesen hallgatott és énekelt 
melódiák között vannak magyar nép
dalok, magyar, illetve cigány nóták, 
sanzonok, operettslágerek, táncda
lok. A hangulatot alkalmanként meg
hívott művészek, élőzene és szíves 
vendéglátás biztosítja.  BB

zeng  a nótaszó
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„Ahová most érsz, nincsenek fények, nincse-
nek nappalok, nincsenek éjek. Mély álmod a 
végtelenbe tér, nekünk nem haltál meg, csak 
pihenni mentél. Egy remény éltet, egy út ve-
zet, jó lenne még egyszer találkozni Veled!”

Megtört szívvel tudatjuk, hogy

Záhonyi-ábel Ferenc

az Apa, Nagypapa és Férj örökre megpihent. 
Hamvait családi körben helyeztük örök 
nyugalomra. Emléke örökké velünk marad!

„Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, 
 és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, 
 ami meg van írva: Teljes a diadal a halál fölött.” (1Kor 15,54)

 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

horváth emil

2021. augusztus 13. napján, életének 89. évében meghalt.

Drága halottunkat 2021. október 1. napján, 11.15 órakor 
a Megyeri Temetőben (1047 Budapest, Megyeri út 49.) 
polgári szertartás szerint helyezzük örök nyugalomra. 

A temetést követően 13.00 órától 
az Újpesti Polgár Centrum-Újpest Galéria épületében  

(1042 Budapest, Árpád út 66.)
 a munkatársakat, barátokat, ismerősöket 

 a család megemlékezésre hívja.

DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL!

†
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A z első világháború idején, 
1917-ben született Gábor 
Marianne tehetsége élete 

húszas éveiben mutatkozott meg. 
Volt is honnan magába szívnia a kul
túra – ezen keresztül a világ – iránti 
érzékenységet: a csaknem tucatnyi 
nyelvet beszélő irodalomtörténész 
és műfordító, Gábor Ignác lányaként 
„von Haus aus” entellektüellnek szá
mított. A család ismeretségi, baráti 
köre a műveltséget, a tájékozottsá
got jelenítette meg, így nem csoda, 
hogy a társasághoz tartozó Szőnyi 
István felfigyelt a lány alkotásaira. 
Először szabadiskolájában, később 
1935 és 1941 között a Képzőművé
szeti Főiskolán tanította.

Saját út, de mindenhová
Annak ellenére, hogy pontosan tisz
tában volt a kor művészeti, esztéti
kai, vagy éppen irodalmi és filozófi
ai áramlataival, egyetlen művészcso
porthoz sem tartozott. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy magányos lett volna, 
végképp azt nem, hogy elszigetelt. Be
utazta Európát: tanulmányutakat tett 
Ausztriában, Belgiumban, Franciaor
szágban, Angliában, Hollandiában, 
Olaszországban és a Szovjetunióban.

A vészkorszak alatt, zsidó szár
mazása okán menekülnie és bujkál
nia kellett, ekkor kötött házasságot 
is. Az ő és a férje szüleit is az utcán 
mészárolták le a nácik.

„Felszabadulástól”  
a zajos sikerig
A háború utáni fellélegzés sem tar
tott sokáig, mert az 1949-ben hata
lomra kerülő kommunisták túl pol
gárinak tartották, ezért tiltólistára 
került. A kényszerű szilenciumnak 
csak az 1956-os forradalom, illetve 
a pártállam bizonyosfokú szemlélet
váltása vet véget: 1957-ben tartha

tott először kiállítást, amelyet Kas
sák Lajos rendezett számára.

Ezt követően pedig egyre több 
nemzetközi figyelem irányult rá, 
amelynek betetőzéseként a világ 
egyik legjelentősebb képtára, az Uf
fizi is rendelt tőle alkotásokat.

Művészetét az Olasz Művésze
ti Akadémia aranyéremmel ismer
te el, hazájában pedig megkapta a 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztje Polgári Tagozata ki
tüntetést. Hosszú, mozgalmas élete 
2014-ben, 97 éves korában ért véget.

Újpesten is megtekinthető
Az Újpesti Zsidó Hitközség és az Új
pesti Városvédő Egyesület a művész
nő hagyatékából nyit tárlatot szept
ember 19-én. Gábor Marianne fest
ményei az újpesti zsinagógában 
tekinthetők meg szeptember 30-ig, 
két egymást követő héten hétfőtől 
csütörtökig 10 és 17 óra között. A ki
állítást Szerdócz J. Ervin, az újpesti 
zsinagóga rabbija nyitja meg.  BB

Világot látott világlátás újpesten 
A XX. század mindkét gyilkos rendszere megtaposta Gábor 
Marianne életét. Zsidó származása miatt üldöztetés várt rá, 
amit végül sikerült túlélnie. A kommunisták túl polgárinak ta-
lálták, ezért tiltólistán volt. Az enyhülés után viszont nem volt 
megállás: hazai és nemzetközi sikerek követték egymást, en-
nek betetőzéseként a firenzei Uffizi képtár is beillesztette al-
kotásait a gyűjteményébe. Szeptember 19-én az újpesti zsina-
gógában nyílik kiállítása.



AZOKNAK, AKIK SZERETNEK 
OLCSÓN VÁSÁROLNI.

Itt az idő, hogy ellátogass az újpesti Cseriti 
boltba, mert most a szokásosnál is olcsóbban
vásárolhatsz nálunk! 

Szeptember 9-től öt héten keresztül jobbnál 
jobb ajánlatokkal és óriási kínálattal várunk!

HASZNÁLT TÁRGYAK MEGKÍMÉLT 
ÁLLAPOTBAN, SZUPER ÁRON!

ÚJPEST
1042 Budapest, 
József Attila u. 38.
›  A PIACTÓL 1 PERCRE

NYITVA TARTÁS: 

H-P: 09-18
SZ: 09-13

30%
KEDVEZMÉNYRE 
JOGOSÍTÓ KUPON
Levásárolható a Cseriti újpesti üzletében.
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

09.09-09.15. 
MINDEN KÖNYVRE

Levásárolható a Cseriti újpesti üzletében.
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

15%
KEDVEZMÉNYRE 
JOGOSÍTÓ KUPON

09.16-09.22.  
MINDEN
TERMÉKRE

Levásárolható a Cseriti újpesti üzletében.
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

30%
KEDVEZMÉNYRE 
JOGOSÍTÓ KUPON

09.23-09.29.  
MINDEN 
DÍSZTÁRGYRA

Levásárolható a Cseriti újpesti üzletében.
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

30%
KEDVEZMÉNYRE 
JOGOSÍTÓ KUPON

10.07-10.13.
MINDEN 
RUHÁRA, CIPŐRE, 
KIEGÉSZÍTŐRE ÉS 
LAKÁSTEXTILRE

Levásárolható a Cseriti újpesti üzletében.
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

500Ft
KEDVEZMÉNYRE 
JOGOSÍTÓ KUPON

09.30-10.06.
MINDEN 
TERMÉKRE, 
2000 FT-OS 
VÁSÁRLÁS FELETT
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A POZSONYI PATIKA
ÚJPEST DISZKONTPATIKÁJA!

SZÉLES ÁRUKÉSZLETTEL, 
SZAKÉRTELEMMEL VÁRJUK ÖNÖKET!

  
1045 Bp., Pozsonyi utca 23.

      
+36 1 379 3008

(Orvosi rendelő mellett régi Aranyhorgony Gyt.)
 

A Pozsonyi diszkontpatikában kedves vevőink 
a Patika24.hu webáruházzal közel azonos árakon 
vásárolhatják meg termékeinket.

SZEMÉLYES ÁTVÉTELI PONT

Mérés nélkül fi zet vízfogyasztása után?Mérés nélkül fi zet vízfogyasztása után?

Vízmérővel 
gazdaságosabb!

Szereltessen lakásába vízmérőt és fizessen 
a valós fogyasztása alapján!

A tudatos vízhasználat az Ön kezében van.
A vízmérők szerelésével kapcsolatos bővebb információért 
látogasson el honlapunkra!

www.vizmuvek.hu/tudatosvizhasznalat

ugyfelszolgalat.
vizmuvek.hu

Online ügyintézés
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Az alaplevet forrald fel egy lábasban. A rizst pirítsuk fehéredésig 2 ek ola
jon, majd öntsd hozzá az alaplevet és főzd puhára a rizst. A hagymát és 
brokkolit szeleteld fel. Egy serpenyőben hevíts 2 ek olajat, dobd rá a zöld
ségeket és pirítsd körbe őket. A tojásokat enyhén verd fel és öntsd a zöld
ségekhez, kevergetve süsd meg. Ízlés szerint adj hozzá a szójaszószból és 
szezámolajból. A végén keverd össze a rizst, a tojásos zöldséges keverékkel.

Gasztró
Az Ételműhely Lakásétterem egyedülálló minőséget képvisel Új-
pest gasztrotérképén. A vállalkozás arra példa, hogy a fine din-
ing nemcsak üres flanc, hanem valódi szemlélet. És nem kell azt 
hinni, hogy alkímia lenne, ami a konyhájukban történik. Mostan-
tól abban segítenek nekünk, hogy egyszerűen elérhető, hagyo-
mányos hozzávalókból, mindenki által ismert konyhai techno-
lógiákkal is frissíthessük az otthoni menüt.

HUMORISTA

EZZEL
SZEMBEN

ELSŐRENDŰ

VÁR RÉSZE!

HÁZASTÁRS
SZÜLŐJE

KÉN
VEGYJELE

VÉDELMÉBE
VESZ

FÉL-
DRÁGAKŐ

MÚLT
ÉVBEN

JOULE

IDŐ JELE

BÓR
VEGYJELE

HIÁNYOS
SZOBOR

VÖRÖS
KRÉTA

ÍRÓ
KÖZÖNSÉGE

FUTÓ-
NÖVÉNY

TESTRÉSZ
HÉT

ELEJE!

VADÁSZ
EJTI

LÉTEZIK

ERŐVÉG!

ÁLLAM
ANGOLUL

NYÉL
KÖZEPE!

... DIAVOLO;
AUBER

VÍGOPERÁJA

ALULMARAD

ELEKTROMOS
TÖLTÉSŰ

EZÜSTPAPÍR

KORTÁRS
ÍRÓ

(GYÖRGY)

VISZONY-
RAG

GAUSS

RÖGZÍTŐ
FADARAB

ÉLET-
PÁLYA

NŐI NÉV

FÉRFI

LEGVÉKO-
NYABB BETŰ

VISSZA-
TASZÍTÓ
MÓDON

... KOK;
OLIMPIAI
BAJNOK

HOLLAND
ÚSZÓNŐ

ESZTERGOMI
TELEPÜLÉS

"A" LÉLEK
PÁRJA

BETŰ
KIEJTVE

GYANÚTLAN

FOHÁSZ

LÁZ
HATÁRAI!

BRAZIL
KIKÖTŐ-
VÁROS

TEREPJÁRÓ
MÁRKA

FELSŐBB
RENDŰ

Ő RÉSZÉRE

NŐI NÉV

NEM
HÉTKÖZNAPI

A MÁSIK

ZUHOGÁS
KEZDETE!
PUCCINI
OPERÁJA

RÁTARTISÁG

RÓMAI HÉT
TONNA

APÓS FIA
TORTA

ADAGJA

PRÉMES
RAGADOZÓ

KÉPES, BÍR

BIBLIAI
ŰRMÉRTÉK
ÚJ-ZÉLANDI
GÉPKOCSIK

JELZÉSE

TRADE
MARK

TÓSZÉLI
NÖVÉNY

DRAKULA
GRÓF MEG-
FORMÁLÓJA

(BÉLA,
1882-1956)

HAJATLAN

NESZE!

BUDDHIZMUS
ÁGA

VEZETŐ BE-
OSZTÁSÚ

SZEMÉLY BIZ.

VONAL(ZÓ)

OSZMÁN

KELET

KÍNAI
FOLYÓ

MEGFEJTÉS

TESTÜNK
RÉSZE

PIRÍTOTT

BELÜL

KÖZTEHER

KÖZEPÉN
KÜZD!

TÖRÖK
TISZTI RANG

... MOINES;
USA IOWA

ÁLLAM
SZÉKHELYE

HÁROM
A SZÍV

OLDALA,
RÖVIDEN
KETTŐS

BETŰ

ELŐTAG:
FÖLD ALATTI

PITE-
TÖLTELÉK!

TÁNCOT
ROP

IRGUM-
BURGUM

TERMÉNYT
BETAKARÍT

TÚLIUM
VEGYJELE

BŰNÜGY
RÉSZE!

ÁK!

E NAPI

SOMOGYI
KÖZSÉG

NÉVELŐ

HELYRAG, A
-RA PÁRJA

DARA-
BONKÉNT

TEHER-
GÉPKOCSI
RÖVIDEN

ÍZ VÉG!

RÁTELE-
PEDIK

KÁLIUM
VEGYJELE

NYILVÁN-
TARTÓ

TENISZ
JÁTÉK

EGYSÉGE
RIVALL

Mi a megoldás?
Tornáztassa a gondolatait! Egy kis elmetorna mindenkinek jót 
tesz, az alábbi feladat pedig nem is nehéz. Keresse a kereszt-
rejtvényt az Újpesti Napló minden lapszámában!

FO
TÓ

: É
TE

LM
Ű

H
EL

Y

Hozzávalók 2 főre:
150 g rizs
300 ml Aneto alaplé
1 póréhagyma 
vagy 1 db vöröshagyma
1 kis fej brokkoli

1-2 szál újhagyma
10 dkg zöldborsó (lehet fagyasztott)
2 tojás
olívaolaj
szójaszósz, szezámolaj ízlés szerint
só, bors

Zöldséges-tojásos rizs 
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Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirde téseket az Újpest Média szer-
kesztőségében vesszük fel, a 1045 Budapest, Erzsébet utca 8. szám alatt. 
Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán és csütörtökön 9–15 óráig. Lakossági 
apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! Díja: 945 Ft + áfa, azaz 
1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: 
hirdetes@ujpestmedia.hu. Részletes infor máció: ujpestmedia.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

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

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlí-
tés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás. Minőségi, 
precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 
1998) Csapó György. Tel.: +36 31 780 6430, 
+36 1 229 5694 festesma.iwk.hu  

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül. WC-k tar-
tályok csapok javítása cseréje. Vízszerelés.  
+36 20 491 5089

Készpénzért veszek legmagasabb áron búto
rokat, festményeket karórákat, faliórát, (nem 
működőt is) Dísztárgyakat, herendi, zsolnay, 
hollóházi, porcelánokat, szobrokat, kerámiá
kat, ezüstöket, ékszereket, bizsukat, bakelitle
mezeket, szőnyegeket, csillárt, hangszereket, 
régipénzt, teljes hagyatékot, lakáskiürítést, díj
talan kiszállással. Hétvégén is. Németh Dániel. 
Tel.: +36 20 294 9205 

RÉGISÉG

Almási Katalin vásárol készpénzért legmaga
sabb áron bútorokat, könyveket, írógépet, varró
gépet, szőrmebundát, ruhaneműt, dísztárgya
kat, porcelánokat, órákat, kristályokat, csipkéket, 
bizsukat, kitüntetést, régi pénzt, bakelitlemeze
ket, műszaki cikkeket, ezüstöket, szobrokat, he
rendi, zsolnai tárgyakat, borostyán ékszereket, 
teljes hagyatékot. Értékbecsléssel, díjtalan ki
szállással, hétvégén is. Tel.: +36 20 597 8280 

Mindennemű régiségeket vásárolok díjtalan 
kiszállással. Teljes lakás kiürítést, bútort, fest
ményt, könyvet porcelánt, kerámiát, bizsut, órá
kat, fém tárgyakat, bakelit lemezeket, híradás
technikát, szalagos magnót, papír régiséget, 
csillárt, játékokat, legot, kitüntetést, fémpénzt. 
Pintér Nikoletta: +36 1 466 8321, +36 30 973 4949

ÁLLÁS

Közös képviselet megbízható szakembergár-
dával évtizedes tapasztalattal! Hívjon bizalom-
mal! E-mail: prominens.tarsashaz@gmail.com
Tel.: +36 20 522 5454

13. kerületi, 120 éves Közlekedési Műszergyártó 
Zrt. keres betanított műszerész munkatársat. 
Jelentkezését várjuk a kmgy.office@kmgy.hu 
e-mail-címen.

ÉLETJÁRADÉK

Fiatal értelmiségi házaspár életjáradékot fi-
zetne. Keressen bizalommal: +36 70 252 4897

Életjáradék szerződést kötnék idősebb sze
méllyel! Havi jövedelmet biztosítok az Ön szá
mára ingatlanért cserébe! Megbeszélés alapján 
vállalok bevásárlást, orvoshoz járást vagy akár 
gondozást stb. Hívjon bizalommal! Telefon: 
+36 70 601 0580 

INGATLAN

35 millió forintig keresek eladó panellakást 
Újpesten, Káposztásmegyeren, stb… Telefon: 
+36 70 949 4013

Újpest zöldövezetében 4 emeletes ház harma
dik emeletén 4 franciaerkéllyel 2 és fél szobás 
összkomfortos lakás eladó. Ingatlanosok kerül
jenek. Tel.: +36 20 380 6747

VEGYES

Hobby műhely felszámolása miatt eladó: asz
talos, állványos köszörű, vízszerelő villanymoto
rok, kertiszerszámok, stb. Tel: +36 70 387 9981

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

Ezúton szeretnénk felhívni minden lehetsé
ges, egykor (1967 és 1971 között) volt osztály
társunk figyelmét, hogy a Könyves Kálmán 
Gimnázium 4. D-s, angol–német szakos osz
tálya, 2021. szeptember 17-én, pénteken dél
után 17 és 22.30 óra között tartja 50. évfordu
lós JUBILEUMI TALÁLKOZÓJÁT, az ÚJPESTI 
KAKUKK ÉTTEREM KERTHELYISÉGÉBEN. TER
VEZZÜK KÖZÖS VACSORA ELFOGYASZTÁ
SÁT IS. AZ ELŐZETES RENDELÉSI LEHETŐ
SÉGEIRŐL, A SZERVEZŐK ADNAK TÁJÉKOZ
TATÁST Jelentkezéseiteket várják a szervezők: 
Harmat György – georges.harmat@gmail.com, 
Kun Tibor – tibuszqn@yahoo.es 
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Kovács-Szemkeő Júlia, Reichenberger Dániel, Tari Tamás. • Fotó: Németh Péter, Várai 
Mihály • Szer kesz tő ség: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8. Titkárság: +36 1 785 0366. E-mail: 
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1045 Budapest, Erzsébet u. 8. (Erzsébet u. és Anonymus u. sarok)
 iroda@ujpestkartya.hu      ujpestkartya.hu      +36 1 696 0006

Találkozzunk személyesen  
az ÚjpestKártya-irodában!

Kedd: 8.00–12.00 
Csütörtök: 13.00–17.00

A weboldalon, e-mailben és telefonon változatlanul minden hétköznap kaphat segítséget az ÚjpestKártyával kapcsolatban.

|  06 1 696 0006  |  IRODA@UJPESTKARTYA.HU

ÚJPESTKÁRTYA-IRODA  
1045 BUDAPEST, ERZSÉBET U. 8.

/UJPESTKARTYA
impresszum:bp. IV. ker. újpest önkormányzata

IGÉNYELJEN             ÚJPESTKÁRTYÁT
ÉS VÁSÁROLJON KEDVEZMÉNYESEN! LEGYEN VÁLLALKOZÁSA

ELFOGADÓHELY
ÉS BŐVÍTSE VÁSÁRLÓI KÖRÉT!

UJPESTKARTYA.HU
ÚJPEST

ÖNKORMÁNYZATA

Az ÚjpestKártya Az ÚjpestKártya Az ÚjpestKártya 
programot programot 
Újpest Önkormányzata Újpest Önkormányzata Újpest Önkormányzata Újpest Önkormányzata 
támogatja.támogatja.támogatja.támogatja.

BEFEKTETÉS A VÁLLALKOZÁSOKBABEFEKTETÉS A VÁLLALKOZÁSOKBABEFEKTETÉS A VÁLLALKOZÁSOKBA

Nyugdíjas
TelefoNosokaT 

keresüNk!
- 4,6 vagy 8 órás szabadon

választható munkaidő
- munkavégzés helye:

6. kerület, oktogon

06-30/7979-202
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Nyíri Galéria  
és Régiségbolt  

Porcelánok,  
dísztárgyak,  

ajándéktárgyak,  
bútorok, bizományosi 

értékesítés  
1042 Árpád út 56.  

(bejárat a József Attila 
utca felől)

Tiszta környezet. 
Jó illat. Sikerélmény.

minőség

Tel: +36 (30) 875 6070
www.reginacleaning.hu

FOGLALJ IDŐPONTOT 
ONLINE, VAGY HÍVJ!

CSINÁLD MAGAD,
DE ÚGY, MINT A PROFIK!
BÉRELJ TAKARÍTÓGÉPET

1043 Budapest, Munkásotthon u. 18.



AKCIÓS AJÁNLATOK

A Baromfibolt TE-SO-nál az 1. emeleten a 125. üzletben
házi csirkecomb 1149 Ft/kg | házi csontos csirkemell 1249 Ft/kg |

Bugaci paraszt kolbász 1890 Ft/kg | sült sertészsír 799 Ft/kg | csirkezúza 799 Ft/kg | 
tisztított csirkeláb 499 Ft/kg.

Orosz Ferencnél az 1. emeleten a 121.3. üzletben
csécsi szalonna 1799 Ft/kg | sajtos löncshús 2499 Ft/kg | 

sütésálló vegyes lekvár 999 Ft/kg | tanyasi parasztmájas 2999 Ft/kg |
fűszeres vér 1399 Ft/kg.

A Rubók Húsnál az 1. emeleten a 118. üzletben
szürkemarhafelsál 3299 Ft/ kg | szürkemarha-rostélyos 2899 Ft/kg | 

szürkemarhanyak 2899 Ft/kg | érlelt steakmarhahús 8599 Ft/kg |
T-bone steak 10500 Ft/kg.

A Zel Kat Kft.-nél a földszinten az A44–46. asztalnál
friss, “L” méretű mélyalmos tojás 45 Ft/db | házi disznósajt 3200 Ft/kg | 

ízesített töpörtyű négyféle ízben 2990 Ft/kg |
füstöltpaprikás sertés fejhús 2499 Ft/kg.

2021. szeptember 9–22.

UJPEST.HU/PIAC 

BAROMFIBOLT TE-SO
125. üzlet

   szürkemarhafelsál

 3299 Ft/kg

HÚSAKCIÓK

EGYÉB AKCIÓK

Várunk minden 
kedves vásárlót!

RUBÓK HÚS
118. üzlet

SAJTANGYAL
13. üzlet

     mézes kecskegoudasajt

750 Ft/10 dkg

TÓTH ZOLTÁN
A13–15. asztal

házi csirkecomb

 1149 Ft/kg

A Sajtangyalnál a földszinten a 13. üzletben
adalékmentes, érett kecskegoudasajt 750 Ft/10 dkg | 
adalékmentes, mézes kecskegoudasajt 750 Ft/ 10 dkg | 
adalékmentes, háromszéki friss juhsajt 550 Ft/10 dkg | 
adalékmentes, bio goudasajt 599 Ft/ 10 dkg.

Tóth Zoltánnál a földszinten az A13–15. asztalnál
csiperkegomba 850 Ft/kg | fehérrépa 980 Ft/kg | 
sárgarépa, burgonya, vöröshagyma 250 Ft/kg | bogyiszlói paprika 599 Ft/kg.

 csiperkegomba

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

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

Mindenkit vár a BUTIKSOR! 

JÓ ÁRAK, JÓ HELYEN!
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FESZTIVÁL
FUTÓ- ÉS KERÉKPÁROS

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

AZ EMBER A LEGFONTOSABB ÉRTÉK!Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata!

HELYSZÍN:
Budapest IV. ker. 

Újpest, 
Káposztásmegyer, 

Farkas-erdő 
és környéke. 

25.

SZEPTEMBER

SZOMBAT
8.00 - 14.00

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják! 
A rendezvényen mindenki csak saját felelősségére vehet részt!

A rendezvény területén a résztvevőkről, illetve a történésekről kép, hang, 
valamint videofelvétel készülhet a nyilvánosság számára.

facebook.com/sportosujpestwww.ujpest.hu facebook.com/ujpest.media

NEVEZÉS
2021. szeptember 13-án hétfőn (9-17 óráig), 
szeptember 14-én kedden (9-16 óráig), 
szeptember 15-én szerdán (9-17 óráig), 
szeptember 16-án csütörtökön (9-16 óráig)
és szeptember 17-én pénteken (9-12 óráig) 

a Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzat irodájában 
(1048 Bp., Hajló u. 42-44., bejárat 
a Lóverseny téri játszótér felől).

A verseny napján, a helyszínen minden 
versenyszámra 8 órától az adott 
versenyszám indításáig lehet nevezni.
A nevezési lapon az alábbi adatokat szükséges 
feltüntetni: név, születési idő, pontos lakcím, 
telefonszám, adóazonosító jel!
Kutyás futásra nevezés: 
az Állatmentő Ligánál (1046 Bp., Váci út 67-69.)

DÍJAZÁS
A kutyás futás kivételével minden benevezett 
résztvevő emblémázott pólót kap.

Nevezési díj a kutyás futás kivételével versenyszámonként: 
előzetes nevezés 800 Ft/ fő,
helyszíni nevezés 1200 Ft/fő

IDŐPONT 

8.45

9.00

9.30

10.00

10.15

11.15

12.30

13.00

TÁV
-

2 km

-

-

3 km

8,6 km

-

2 km

Aerobic Simon Szimonettával

Mini futás:

Ajándéksorsolás 

a mini futáson résztvevőknek

Aerobic Simon Szimonettával

Maxi futás:

Kerékpározás:

Ajándéksorsolás a maxi futáson 

és a kerékpározáson résztvevőknek

Kutyás futás:

Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda
8.00 - 14.00 óráig általános állapotfelmérés

További Információ:
Újpesti Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 
(1042 Budapest, István út 14. 231-3101/120,116)  


