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Újpest a legvirágosabb
A Magyar Turisztikai Ügynökség immáron 28. al-
kalommal hirdette meg a Virágos Magyarország 
versenyt. A fővárosi kerületek között Újpest nyert.  
 6. oldal

natúr pátria

Dicsőség és elismerés
Átvették okleveleiket azok az újpesti sportolók, akik 
az olimpián szereztek dicsőséget városunknak. 
A kajakos Tótka Sándor díszpolgári címet kapott. 
 8. oldal

Régóta esedékes volt, 
végre elkészül

sport

Mozgott a város
Több százan vettek részt az Újpesti Sportpartin. 
Szerencsére nagyon sok gyerek látogatott ki, a 
felnőttek pedig főzőversenyre is benevezhettek.  
 11. oldal

INGYENES UJPEST.HUÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

Évtizedek óta egyre romló állapotok ér-
hetnek véget a Rózsa utca felújításával. 
A kivitelezés már a végéhez közeledik. 
Nemcsak a burkolat és a kapcsolódó inf-
rastruktúra újul meg, hanem az útvona-
lat szegélyező növényzet is.   

 Részletek a 3. oldalon
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M ár éppen meg lehetett volna dicsérni az 
újpesti labdarúgókat a Ferencváros el-
leni helytállásért – na jó, annak is vere-

ség lett a vége –, de ami a múlt szombaton tör-
tént, arra már semmiféle magyarázat nincs. 

Sokan láttuk – már aki el nem kapcsolta a té-
vét –, hogy a hétvégi fordulóig sereghajtó Gyir-
mót fél óra után sima három gólos előnyt sze-
dett össze, amelyre csak egy góllal tudott vála-
szolni az Újpest. A mérkőzés után a szurkolók 
keresetlen szavak kíséretében vetették le a mezt 
a játékosokkal.

A csapat évtizedes mélyrepülésben 
van: 33 esztendeje nem kezdtünk ilyen 
rosszul bajnoki idényt, nyolc forduló 
után győzelem nélkül, három ponttal 
állunk a tabellán. 

S immár egyre közeledik a történelmi szégyen, 
a kiesés is; ráadásul úgy, hogy a bajnokságnak 
még az egytizede sem ment le.

Rossz sorozatok jönnek és mennek, ehhez az 
elmúlt évadokban bőven hozzászokhattunk. Va-
lahogy aztán mindig sikerült kilábalni a bajból, az 
elmúlt két évben volt azonban egy közös megol-
dás, ami segített is ebben: ez pedig az edzőváltás 
volt. Két éve Nebojsa Vignjevic, tavaly december-
ben pedig az őt váltó Predrag Rogan munkáját kö-
szönték meg, majd maradt bent ezzel a csapat, ta-
valy májusban még egy igen meglepő, de ugyan-
olyan jól is eső kupagyőzelemmel is megfejelve.

Eközben két másik NB I-es mestertől, a Me-
zőkövesdet irányító Pintér Attilától, valamint az 
MTK edzőjétől, Giovanni Costantinotól is elkö-
szöntek a csapat rossz szereplése miatt. Érdekes-
ség ugyanakkor, hogy a kettő közül egyik gárda 
sem áll kieső helyen.

A tulajdonos Roderick Duchatelet ma-
gára vállalja a felelősséget, mondván, 
hogy ha hiányzik a kvalitás a csapatból, 
az az ő hibája. 

Az viszont teljességgel érthetetlen, hogy még a 
válogatott szünetben sem gondolkodik edzővál-
táson. Mert bár köszönet illeti Michael Oenninget 
a tavalyi kupagyőzelemért és néhány másik szép 
pillanatért, de hát még a futballhoz kevésbé ér-
tők is látják, hogy eljött az idő a váltásra. 

Eljutottunk arra a pontra, hogy már a kiesés 
elkerülésében is csak óvatosan merünk bízni. Ez 
pedig az az érzés, amit még senki nem élt át Új-
pesten, s jó lenne, ha minél hamarabb magunk 
mögött is hagyhatnánk.

REICHENBERGER DÁNIEL

Akkor mi lesz 
a megoldás?

Kedves olvasó!
Tisztelt újpesti 
polgártársam!  

Okóber mindig magában hor-
dozza az 1848-49-es szabad-
ságharc véres megtorlására 
és az 1956-os forradalomra 

történő emlékezést. A Habsburg elnyo-
más ellen vívott magyar szabadságharc-
hoz kifogyhatatlan muníciót biztosított 
honvédeink és polgáraink hazaszerete-
te. Az aradi vértanúk megalázó kivégzé-
se pedig kitörölhetetlen emlék a magyar 
történelemben.

Az elnyomó réteg néha kívülről, más-
kor belülről jön. Józansággal, igazság-
tudattal, emelt fővel kell viselkednünk, 
nekünk, magyaroknak. Együtt, összefo-
gásban.

Ugyanis mi is vívjuk a szabad-
ságharcunkat Újpesten!

Kik Újpest fejlődését figyelemmel kísé-
rik, emlékezhetnek, hogy idén nyáron 
tettem közzé a kormányfőnek írt leve-
lemet. Ebben jeleztem, hogy nem kap-
tak támogatásokat az ellenzéki vezeté-
sű önkormányzatok Magyarország kor-
mányától. A regnáló hatalom kollektíven 
bünteti így saját népét, mert haragszik, 
hogy számos magyar településen az em-
berek nem az ő helytartóikat választot-
ták vezetőnek. Azzal, hogy a saját Újpes-
ten lakó választóikat is büntetik, nem 
törődnek.

Ugyanis számukra nem az em-
ber, hanem a bosszú a leg-
fontosabb érték. Ez is egyfaj-
ta elnyomás, az ellene küzdés 
pedig a mi szabadságharcunk.

A pandémiás helyzettel magyarázott in-
dokolatlan elvonásokat az ellenzéki ve-
zetésű városok zömének, így Újpestnek 
sem pótolták. Többszöri kérésünk elle-
nére sem. Kizárólag fideszes vezetésű te-
lepülések kaptak kompenzációt. Vannak 
a polgárok, és ott van a hatalom. A ha-
talom, amely a kegyelteknek mindent 
megad, de politikai alapon a nemzet bár-
mely részét büntetni képes. Gyermeke-
ink, a magyarok jövő generációinak ér-
dekében emlékeznünk kell nemzeti ün-
nepeinken, megélni a múlt történéseit és 
megérteni azok mai üzenetét.

Éppen ezért október 23-án Újpest 
történetében előszőr egy nagyszabású 
és rendhagyó városi megemlékezésre 
készülünk, és várjuk Újpest lakosságát a 
Szent István térre, ahol korhű ruházatot 
viselő hagyományőrzők idézik fel az ese-
ményeket. A megemlékezésen egy ere-
deti T-34-es tank is látható lesz.

Bízom benne, hogy minél többen ott 
leszünk és felidézzük hőseink küzdel-
meit!

DÉRI TIBOR polgármester,
Budapest, IV. kerület

2 | KÖSZÖNTŐ

PUBLICISZTIKA

„Nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem során mindig is voltak  
olyan zsarnokok és gyilkosok, akik egy ideig legyőzhetetlennek tűntek,  

de végül mindig elbuktak. Mindig.”
MahatMa Gandhi
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A z Aradi és a Temesvári utcák 
által határolt területen zajlik 
az a bontás, amely az évek-

kel ezelőtt elöregedett, immár telje-
sen használhatatlan és lakhatatlan 
bérházakat semmisíti meg. A kerü-
let egyik szégyenfoltjának számító 
úgynevezett krízistömb lebontására 
még az előző városvezetés adott be 
pályázatot 2018-ban, a projekt ak-
kor 2 milliárd forintos támogatást 
kapott, bár a közbeszerzést később 
meg kellett ismételni, így a végső 
összeg 1,2 milliárd forint lett.

Vége az áldatlan 
állapotoknak
A pénzből elbontják a Berda utcai 
krízistömböt, az ott élő családok pe-
dig a Berda József utca, Aradi utca, 
Kemény Gusztáv utca, József Attila 

utca, Attila utca, Árpád út, Temesvá-
ri utca, Bocskai utca, illetve a vasút 
által határolt területen lévő felújí-
tott, jelenleg is önkormányzati tu-
lajdonban álló 39 szociális bérlakás 
egyikébe költözhetnek be. Ez a köl-
tözködés még jelenleg is tart, így 
egyik családnak sem kell attól tar-
tania, hogy fedél nélkül marad.

Több mint lakhatás
A munkálatok uniós forrásból, 
VEKOP-pályázat keretében valósul-
nak meg, mint ahogyan a K25 néven 
ismert bérlakásház is, illetve a 39 
önkormányzati szociális lakás felújí-
tása, továbbá az Aradi utca 4. szám 
alatt lévő közösségi ház létesítése is. 
Az Újpest Kapuja projekt keretében 
a lebontott krízistömb helyén egy 
park létesül, amely újabb üde szín-

foltja lesz a városnak. Emellett a Vá-
roskapu környékén élő családoknak 
felzárkóztató, oktatási, bűnmegelő-
zési, sport és közösségépítő progra-
mok szervezését is tervezik.

Átfogó célok
Az Újpest Kapuja program leírásá-
ban már évekkel ezelőtt kijelölték az 
irányvonalat, vagyis a projekt maga 
is azt a célt szolgálja, hogy a kerü-
let szervesen illeszkedjen Budapest 
nagy és átfogó városrehabilitációs 
programjába annak ellenére is, hogy 
a koronavírus-járvány miatt tavaly 
óta kialakult helyzet ezt jelentősen 

lelassította. Az Újpest Kapuja térség-
megújítási és városrehabilitációs 
projekt átfogó célja a térségben élő 
lakosság életkörülményeinek javítá-
sa integrált szociális jellegű rehabi-
litációval összekapcsolva. 

Az infrastrukturális beavatkozá-
sok (park, játszótér és zöldfelüle-
tek kialakítása, önkormányzati la-
kások felújítása) mellett a projekt 
hatékonyságát növelő prevenciós 
és közösségépítő programokat va-
lósítanak meg. Ezekben konzorciu-
mi partnerként részt vesznek önkor-
mányzati, egyházi és civil szerveze-
tek egyaránt. 

RD

Most még rossz ránézni, de méltó városkaput kap Újpest

Szégyenfolt volt, büszkeség lesz
Már bontják az elszlömösödött, lakhatatlan házakat Újpest-
Városkapunál, de az itt lakóknak természetesen van hová men-
niük. Épül ugyanakkor a park is, amely újabb szép pontja lesz 
a kerületnek.

Személyre szabottan. Tavaly novemberben egy konferencián is elemez-
ték, miért jó bármilyen kerületnek vagy városnak, ha neki mer kezdeni 
a rehabilitációnak. – A minimumjövedelmi célkitűzések mellett szükség 
van arra is, hogy a nehéz helyzetben lévők aktiválási programokban ve-
gyenek részt, ami személyre szabott módon keresi számukra a rossz 
körülményeikből történő kilépési pontokat. Ennek egyik legfontosabb 
eleme a foglalkozási mobilitás megteremtése – fogalmazott akkor Mózer 
Péter, Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének igazgatója.
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Ahagyományos izzókat LED-
es fénycsövekre cserélték 
le, amelyeknek számos elő-

nyük van. Többek között egy watt-
ra vetítve sokkal több fényt bizto-
sítanak, az égők nem tartalmaz-
nak gázokat és higanyt, és sokkal 
hosszabb élettartammal bírnak, 
mint a hagyományos izzók. To-
vábbá megtakarítás is elérhető a 
működésükkel.

Ez az igazi rezsicsökkentés
Korábban az SZTK hat új kazánt 
kapott, amelyek alig nagyobbak, 
mint a saját otthonainkban lévő 
készülékek, mégis 600 kilowat-
tos teljesítményt nyújtanak. Mivel 
ezek az új kazánok nagyságren-
dileg 15 százalékkal hatékonyab-
ban működnek, így éves szinten 
nagyjából másfél millió forintos 
megtakarítást eredményeznek. 
Ráadásul zöldebbek is, mint a 
korábbi berendezések, hiszen 
károsanyag kibocsátásuk is jelen-
tősen kisebb, különös tekintettel a 
nitrogén-oxidokra.

„A LED-es világítással az SZTK 
becsült éves nettó 9,9 millió fo-
rintos áramköltségét éves szinten 
több mint 2 millió forinttal tudjuk 
csökkenteni. Ha ehhez hozzávesz-
szük a szeptember elején megva-
lósult kazáncsere által éves szinten 
vett másfél millió forintos megtaka-
rítást, úgy elmondhatjuk, hogy csak 
ezen két beruházással éves szinten 
hozzávetőlegesen 3,5 millió forin-
tot spórolunk” – mondta el Trippon 
Norbert alpolgármester (képünkön).

Egyre korszerűbb lesz
Már az ajtón kopogtat a követke-
ző fejlesztés is. Az Egészséges Bu-
dapest Program második ütemében 
mintegy 1045 négyzetméteren újul 
meg a hetedik, a harmadik, vala-
mint az első emelet egy része, ame-
lyeken fizioterápia és elektroterá-
pia, masszázs és mágnesterápia, 
illetve a tüdőgyógyászat számára 
hoznak létre új kezelőhelyiségeket. 
Jelenleg a közbeszerzési eljárás zaj-
lik, a beruházás várhatóan jövő ta-
vasszal készül el.  ÚN

Az új kazánok beépítése után modern LED-es technológiára 
cserélték le az SZTK elavult világítását. Trippon Norbert alpol-
gármester elmondta, hogy egy ilyen beruházással milliókat le-
het megtakarítani, így a világításkorszerűsítés folytatódik más 
újpesti intézményekben, így például a Bőrfestő óvodában is.

Újabb megspórolt milliók 
az Újpesti Szakrendelőben
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Utolsó üteménél tart a Rózsa 
utca rekonstrukciója. A hely-
színi kiviteli munkák nyá-

ron, a munkaterület június 7-i át-
adása után kezdődtek el, és várha-
tóan novemberben befejeződnek. 
Ezt követően kezdődik a műszaki 
átadás-átvételi eljárás, amely során 
az év végéig kijavítják, illetve pótol-
ják az esetleges hibákat és hiányos-
ságokat.

Ránézésre szinte kész
A projekt keretében már megépítet-
ték az útburkolat végleges kopóré-
tegét az Árpád út és a Görgey Ar-
túr út közötti szakaszon, valamint 
nagyrészt elkészült a járdák új asz-
faltburkolata is. Ugyanitt a LED-
fényforrások alkalmazásával tör-
ténő közvilágítás is szinte teljesen 
kiépült. Az autóbusz megállóhelyek-
nél bazaltbeton-burkolatot építet-
tek, hogy megakadályozzák a nyom-
vályúk kialakulását. A kétirányú au-
tóforgalom már a végleges helyén, 
az utca középső sávjában haladhat, 
mellette alakítják ki az irányhelyes 
kerékpársávot, végül pedig az út-
burkolat szélén a parkolósávot. Ha-
marosan felfestik a végleges útbur-
kolati jeleket a megújult aszfaltbur-
kolatra.

Utolsó simítások
A kivitelező SWIETELSKY Magyaror-
szág Kft. jelenleg a Rózsa utca Ár-
pád út csomópont átépítését végzi, 
amely ennek köszönhetően bizton-
ságosabb lesz. Az aszfaltrétegeket 
előreláthatóan október 10. és 20. 
között, két egymást követő éjszaka 
építik meg. A kivitelezés során tele-

pítendő cserjéket és fákat október 
15. és november 14. között ültetik 
el, a kivitelező a terveknek megfe-
lelően negyvenkét fát telepít.

Kapcsolódó szempontok
A korszerűsítés során ügyeltek a 
csaknem vízszintes utca és csomó-
pont csapadékvíz-elvezetésére, kü-
lönös gondot fordítottak a burkolat-
szélek változó lejtésére, hogy a víz 
akadálytalanul eljuthasson a víz-

nyelőkig. Szintén nagyon figyeltek 
az esélyegyenlőség biztosítására – 
például szegélysüllyesztésekkel és 
taktilis jelekkel –, ezért rehabilitáci-
ós szakmérnök véleményezte a ter-
veket, a kivitelezés pedig az irány-
mutatásainak megfelelően történik.

Százmilliós spórolás
A BKK az eredetileg becsült összeg-
nél jóval kedvezőbb áron kötötte 
meg a kivitelezési szerződést. A Ró-

zsa utca korszerűsítése a tervezett 
594 millió forint helyett – tartalék-
kerettel együtt – bruttó 397 millió 
forintba kerül, ez csaknem 200 mil-
lió forintos megtakarítást jelent.

Továbbra sem lehet az utca egyik 
oldalán sem parkolni, a gyalogos-
forgalmat pedig helyenként még 
korlátozzák. A felújítással járó kel-
lemetlenség miatt a Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) köszöni az 
arra közlekedők türelmét, és továb-
bi megértésüket kéri.  ÚN
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Jól halad a felújítás, 
még az ősszel befejeződhet 
az útépítés
Célegyenesbe ért a Rózsa 
utca felújítása, már minden-
hol megújult a teljes útbur-
kolat az Árpád út és a Görgey 
Artúr út közötti szakaszon. Az 
Árpád úti csomópont átépí-
tése után várhatóan még no-
vemberben befejeződik a kor-
szerűsítés.
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A fővárosi fődíjat olyan zöldkezde-
ményezésekkel és fejlesztésekkel ér-
demelte ki Újpest, mint a Vadvirágos 
Újpest, az Intézményi Zöldfalak Pro-
jekt, az első Újpesti Közösségi Tankert 
az Izzó Lakótelepen, a betonkerítés-
re telepített vadszőlők a Fóti úton, a 
megújult Béke tér és a káposztásme-
gyeri Sándor István park.

„Nagy elismerése ez a zöld kez-
deményezéseinknek. Köszönjük a 
projektekben részt vevő szakértő 
kollégáink munkáját és elkötele-
zettségét, de elsősorban köszön-
jük Újpest lakosságának támogatá-
sát” – mondta el Trippon Norbert, 

a zöld fejlesztéseket vezető alpol-
gármester.

A beérkezett pályázatokat 120 fős, 
kertész, tájépítész és turisztikai szak-
emberekből álló zsűri értékelte, akik 
szerint évről évre egyre színvonala-
sabb pályázatok érkeznek a verseny-
re, sorra szépülnek meg a közterüle-
tek, illetve számos településen és ke-
rületben átgondolt, a fenntarthatóság 
szempontjait is szem előtt tartó zöld-
felület-fejlesztések zajlanak.  ÚN

Újpest lett a főváros  
legvirágosabb kerülete
A Magyar Turisztikai Ügynökség 28. alkalommal hirdette meg a Virágos Magyarország versenyt. 
A megmérettetésre több mint 320 pályázat érkezett, a zsűri összesen 49 díjat osztott ki, melyek 
közül Újpest nyerte a Budapest Főváros díját, ezzel a legvirágosabb kerület címet.

állati jó nap 

Szórakoztató ismeretterjesz-
tés, élményközpontú megkö-
zelítés és az érzelmekre – il-

letve legyünk teljesen nyíltak: a 
cukiságfaktorra – építő bemutatók: 
ezek jellemezték talán leginkább a 
Rex Kutyaotthon Alapítvány szom-
bati programját. A családi nap ke-
retében természetesen elsősorban 
a gyerekekhez próbáltak utat talál-
ni az üzenetekkel, hiszen az már ré-
gen bebizonyosodott, hogy a szü-
lőket is így lehet a legjobban meg-
nyerni.

A gazdira váró kutyák felvonulása 
mellett a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság kutyás egysége is bemutatót 
tartott, emellett volt olyan előadás is, 
amely a városban, de mégis önállóan 
élő állatok alkalmazkodóképességé-
ről szólt. A kifestők, színezők, a báb-
színházi produkció mellett lehetett 
simogatni „nemszeretem” állatokat, 
például hüllőket is; olyanokat, ame-
lyek teljesen szelídek, békések, sőt, 
akár még barátságosak is, de valami-
ért – kulturális vagy éppen evolúci-
ós okból – tartunk tőlük. Mindemel-

lett az örökbefogadásról vagy éppen 
a takarmányozásról is hasznos tippe-
ket kaphattak az érdeklődők. 

Az állatok világnapját minden év 
október 4-én tartják. Ekkor emléke-

zünk Assisi Szent Ferencre, a termé-
szet és az állatok védőszentjére is. 
A prédikátor, tartja a legendárium, 
a madaraknak is hirdette Isten di-
csőségét.  ÚN

Minden év október 4-én ünnepeljük az állatok világnapját. 
A Rex Kutyaotthon Alapítvány évtizedek óta élen jár a felelős 
állattartás propagálásában. A világnap alkalmából családi na-
pon várták az érdeklődőket.

Itt az ősz, ilyenkor indul az önkormány-
zat Virágos Újpest akciójának követke-
ző lépcsője.

Kiültetik az árvácskákat – a mostani alkalommal 
75 ezer tövet – és néhány más hagymás virágot, 
például a tulipánt vagy a nárciszt is.

Újpest Önkormányzata évente nagyjából 20 
millió forintot költ a közterek virágosítására. 
Ezek a virágok nekünk nyílnak, de gyakorta úgy 
tűnik, ez a „tulajdonosi gondolat” olykor félre-
értésre ad okot. Ez a „nekünk” ugyanis nem a 
„nekem”-mel azonos, még akkor sem, ha ez a 
két ragozott szó közös tőről fakad.

Márpedig előfordul, hogy egyik-másik pol-
gártársunk kiszedegeti a frissen ültetett virágo-
kat és elviszi haza. Nem tudom, tisztában van-e 
azzal, hogy ezzel mindannyiunkat lopja meg? 
Hogy ezzel Újpestet lopja, károsítja meg.

De baj nem csak azokkal van, akik elviszik a 
palántákat, azok is komoly kárt okoznak, akik 
odaengedik az ágyásokra a kutyáikat, melyek 
letapossák, lepisilik – és ezzel elpusztítják – a 
még gyenge, frissen kikelő virágainkat.

Jó lenne, ha ezek az ágyások bántatlanul, sér-
tetlenül virágozhatnának, ha Újpest lakosai, pol-
gárai közösen vigyáznának rájuk, hiszen – mint 
már írtam – a miénk!  EJ
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B ár a nap nagy részében esett 
az eső, a késő délután kez-
dődő rendezvénynek meg-

kegyelmezett a természet, és Déri 
Tibor már napsütésben köszönthet-
te a megjelent közönséget. „Önök-
nek, a nyugdíjas korosztálynak kö-
szönhetjük a mai Magyarországot, a 
mai Újpestet. Köszönettel tartozunk 
az áldozatos munkájukért, a dolgos 
éveikért. Büszkék vagyunk a teljesít-
ményükre” - fogalmazott köszöntő-
jében a polgármester.

Ezt követően a Swing à la Django 
és a Heureka Pop Orchestra zenészei 
vették birtokba a színpadot, akik az 
est hátralevő részében együtt va-
rázsoltak csodás zenei aláfestést az 
énekes fellépők számára.

Elsőként a 2020-as Sztárban Sztár 
nyertese, Szabó Ádám zenész, éne-
kes, harmonikás lépett az ekkor-

ra már jócskán megsokasodott kö-
zönség elé. Őt Szőke Nikoletta jazz 
énekes követte, aki a 2005-ös Shure 
Montreux Jazz Voice Verseny győz-
teseként már nemzetközileg is elis-
mert előadónak számít, akit most is 
lelkes elismerés övezett. Kökény Atti-
lát, a 2010-es Megasztár második he-

lyezettjét és 2010 legjobb férfi hang-
ját is örömmel fogadták a jelenlévők.

A legnagyobb tetszést azonban a 
Kossuth-díjas előadóművész, Bangó 
Margit aratta, aki kiemelkedő tehet-
ségével 55 éve varázsol jókedvet a 
hallgatók szívébe, ami ezúttal is ma-
radéktalanul sikerült.  TT

Az idősek előtt tisztelegtünk

Szeptember 30-án különleges alkalomra került sor a Szent Ist-
ván téren, a városháza mögötti területen: ekkor látta vendégül 
a kerület vezetése a 65 év feletti újpestieket egy hangulatos 
zenei műsorral az idősek világnapja alkalmából.

Az idősek hónapja alkalmából 
köszöntötték a 90 éves újpes-
tieket, stílszerűen – hol má-
sutt – az Ifjúsági Házban.

Virággal, ajándékutalvánnyal és 
egy kis koncerttel köszöntötte a 90. 
életévüket idén betöltött, illetve be-
töltő újpestieket az önkormányzat 
szociális intézménye október 5-én 
az Ifjúsági Házban. Az Idősek Hó-
napja alkalmából tartott rendez-
vény vendégeit Kanász-Nagy Máté 
népjóléti alpolgármester és Kósa 
Antalné, az Őszi Fény Integrált Gon-
dozási Központ üdvözölte.

Hálásak lehetünk a legidősebbek-
nek, akik sok évtized óta gazdagítják 
a közösséget. Bár a mindennapok-
ban már sokkal nehezebb minden, 
ami egykor még gyors és rutinszerű 
volt, mégis értékelik az élet, a társa-
ság és a programok szépségeit.

Ők különösen megérdemlik, 
hogy amikor csak lehetőség adó-

dik rá, jókedvben töltsenek el né-
hány órát. A jelenlévőket ismert slá-
gerekkel szórakoztatta Gergely Ró-

bert, az operett örökzöldeket pedig 
Haberle Erika és Juhász László elő-
adásában élvezhették a vendégek.
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B ár minden nap hosszú órákat 
ülünk a készülék előtt, való-
jában sokan ma sem tudják, 

hogy pontosan hogyan is lesz a stú-
dióban történtekből az otthonunk-
ban megjelenő kép és hang. Nem 
föltétlenül a dolog mögött álló tu-

domány az, amit hosszan taglal-
nánk, bár kétségtelen, hogy van, 
akinek mindez szintén érdekes. De 
ha csak a fizikailag közvetlenül ér-
zékelhető körülményeket nézzük 
meg, akkor is találunk felfedezni 
valót bőven.

Talán sokakat meglep, hogy a 
műsorvezető és a vendég tulajdon-
képpen egy zöld kárpittal borított 
szobában ül, az ott lévő kamerák 
is ezt a képet közvetítik a vezérlő-
ben lévő számítógépnek. És itt jön 
a trükk: a rendszer érzékeli a zöld 
színt, és ahol ilyet „lát”, ott megje-
leníti a digitálisan generált háttér-
képet. Így lesz minden adás arcula-
ta más és más.

A rögzítéssel, a kép- és hangvá-
gással, magával a stúdióval, a ka-
merákkal, a lámpákkal, az adáské-

szítés informatikai hátterével is-
merkedhettek meg a Megyeri Úti 
Általános Iskola hetedikesei, ami-
kor ellátogattak városunk tévéstú-
diójába. Itt kipróbálhatták a beren-
dezéseket, és maguk is megtapasz-
talhatták akár a lámpalázat, akár a 
kamerapánikot is. Mert bár a tele-
fonjaikkal is hozzászokhattak a fel-
vételkészítéshez, de azért egy pro-
fesszionális helyszín mégiscsak 
más.

Ki tudja? Talán némelyikőjükkel 
kollégák leszünk? ÚN

Egy Tótka Sanyi van, nem pedig 
kettő vagy három – így fogal-
mazott a sportember (képün-

kön) a díszpolgári cím átvétele után, 
arra reagálva, hogy bár az edzések 
még nem kezdődtek meg, de annyi 
megkeresést kap különböző találko-
zókra, hogy jórészüknek nem is tud 
eleget tenni.

Kapás Boglárka úszó kiválóság, 
valamint a sportlövő Péni István 
is most tudta átvenni a város által 
adományozott kitüntető elismeré-
seket, mint ahogyan a bronzérmet 
kiharcoló Danyi Gyöngyi és Kraj-
nyák Zsuzsanna kerekesszékes ví-
vók is október 1-én kaphatták meg 
az okleveleket.

Újpest kiválóságait hagyományo-
san a település születésnapját övező 
eseménysorozat, a Városnapok ke-
retében szokták díjazni, ám a fenti 
résztvevők akkor nem tudtak jelen 
lenni, így megkésve bár, de ugyan-
akkora tisztelettel köszöntötte őket 
Déri Tibor polgármester.

Az esemény szervezésében részt 
vett az Újpesti Közművelődési Kör 
is. Újpest művészei saját alkotásaik-
kal köszöntötték a városnak, illetve 
a nagy múltú egyesületünknek is di-
csőséget szerzett sportolókat.  ÚN

városunk hírnevét öregbítik
Október 1-jén vehették át okleveleiket azok a sportolók, akik 
a tokiói olimpián írták be nevüket az Újpest dicsőségéről szó-
ló könyvbe. Tótka Sándor kajakos, aki az ötkarikás játékokon 
a lila-fehérek hírnevét tovább öregbítve aranyérmet szerzett, 
díszpolgári címet kapott.

A képernyő túloldala
Rengeteget ülünk televízió előtt; nem feltétlenül helyes ez, de 
most nem taglaljuk a dolognak ezt a részét. Abban viszont 
nincs vita, hogy kissé misztikus világ található a kamerák mö-
gött. Pontosabban előtt. A Megyeri Úti Általános Iskola hete-
dikesei ellátogattak az Újpest Média bázisára. Ők már valami-
vel többet tudnak a varázslatról.

Déri Tibor polgármester és Kapás Boglárka olimpikon úszó
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B arátaim, újpesti közéletünk fontos 
lehetősége és a pártok választá-
si felkészülésének legjelentősebb 

eseménye az előválasztás időszaka, annak 
első fordulója volt. Minden számottevő 
párt a köztereinken is jelen volt, amelynek 
eredményeként több mint tízezren éltek 
is előválasztási jogukkal Újpesten és An-
gyalföldön. Hosszú oldalakat lehetne írni 
az eseményekről, de ennek, azt gondo-
lom, nem itt van a helye, ezért csak azt a 
tényt szeretném rögzíteni, hogy az Újpes-
tet érintő két választókörzetben Barkóczi 
Balázs és jómagam képviseljük majd a hat 
legnagyobb ellenzéki pártot a jövő tavaszi 
országgyűlési választásokon a kormány-
pártok jelöltjeivel szemben. A miniszter-
elnök-jelöltek versenyének első forduló-
ját Dobrev Klára nyerte. Ez azonban még 
nem végeredmény, hiszen vár ránk egy 
második forduló is. Mindenesetre köszö-
nöm annak a közel tízezer újpesti polgár-
nak, aki megtisztelt a szavazatával, igyek-
szem meghálálni a bizalmat. Jöhet a má-
sodik menet!

A Parlament plenáris ülésein több al-
kalommal szólaltam fel olyan ügyben, 
amiről a fideszes képviselőtársak mélyen 
hallgatnak. Témám az a kormányhatáro-
zat volt, amelyben a kormány több milli-
árd forintot osztott szét fejlesztési támo-
gatás formájában, de felháborító módon 
kizárólag csak fideszes vezetésű kerületek 
között, így az ellenzéki többségű kerüle-
tek költségvetési támogatás nélkül ma-
radtak.

Így jártunk mi is. Elképesztő, hogy az 
Orbán-kormány leplezetlenül bünteti a 
számára nem szimpatikus vezetésű ke-
rületeket, miközben a baráti padtársak-
hoz öntik a milliárdokat. Talán nem az a 

legnagyobb baj, hogy a főváros leggazda-
gabb kerületét 4 milliárd forinttal segítik 
meg, de az elfogadhatatlan, hogy Újpest 
útfejlesztéseire – például a Székesdűlőn, 
ahol valóban szükség lenne – nemhogy 
nem kap semmit, de még milliárdokat el 
is vonnak tőlünk. Ami még ennél is job-
ban felháborít, hogy eközben a fideszes 
képviselők hallgatnak, egy szót sem szól-
nak minderről.

A napokban erről írt levelet Orbán 
Viktornak Déri Tibor polgármester úr is, 
amelyben kifejtette, hogy a szeptember 
21-én megjelent kormányhatározatban 
foglaltak értelmében a kormány csak-
nem 15 milliárd forintot osztott szét inf-
rastrukturális fejlesztésekre, ám Újpest ki-
maradt a kedvezményezettek közül.

Egyetértve polgármester úrral és a 
képviselő-testület többségi frakciójával, 
a levelében írtakhoz csatlakozom, misze-
rint nem megengedhető, hogy különbsé-
get tegyenek települések és fővárosi ke-
rületek között az alapján, hogy jobboldali 
vagy baloldali vezetése van éppen.

Erre emlékeztettem a kormány tagjait 
és ezért kértem számon az Országházban 
azonnali kérdés formájában a miniszterel-
nök helyettesét, a területért felelős pénz-
ügyminisztert. A kérdésemre adott lapzár-
ta utáni választ és az arról készült videót 
megtalálhatjátok a Facebook-oldalamon. 

A munka tehát zajlik. Azért dolgozunk, 
hogy szakmaisággal, felkészültséggel és 
valódi programmal, tervekkel válaszol-
junk a kormány gyűlölködő magatartásá-
ra, uszító kampányára és valós kormány-
zati alternatívát kínáljunk jövő tavasszal 
a polgárok számára.

Barátaim, kérlek támogassatok minket 
ebben és kövessétek figyelemmel tovább-
ra is a munkánkat!

Új és egyszerű kapcsolat:
EUROPETHROB app letöltése után an-

nak QR-kód olvasóját irányítsd ide:

Ezen az applikáción keresztül közvetle-
nül értesülhettek a munkámat érintő leg-
frissebb hírekről, eseményekről.

Találkozhatunk a 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
– Virág elvtárs, én félek.
– Mitől fél, Pelikán?
– Lassan már mindentől. Rosszul érzem 

magam.
– Beteg?
– Dehogy vagyok beteg, makk egészsé-

ges vagyok! De valahogy olyan rossz érzé-
sem van. Nem túlozunk mi egy kicsit?

– Mire gondol?
– Hát itt van például ez a Vadászati Világ-

kiállítás. Azt olvasom, hogy már az első hé-
ten több mint hatszáz-ötvenezren látogat-
ták. Igaz ez?

– Ha mi mondjuk, Pelikán, akkor arra 
mérget vehet!

– Köszönöm, inkább elhiszem. De úgy ér-
zem, hogy Semjén elvtárs néha összekeveri 
a keresztet a célkereszttel.

– Pelikán! Ha ilyen vicceket csinál, jön ám 
a méreg!

– Inkább ne! De ez a „Fátyol Iskolaprog-
ram” se fér a fejembe. Azok a tanulók, akik 
ennek keretében nézik meg a kiállítást, in-
gyen mehetnek be, a kísérő tanárokkal 
együtt. Állítólag vagy 40-50 ezer diák. Hát 
hogy fog így megtérülni az rengeteg pénz?

– Fátylat rá Pelikán! Ez nem a maga dolga.
– Na és ez az ellenzéki előválasztásosdi?
– Ezzel mi van?
– Hát most indítanak egy második fordu-

lót. Virág elvtárs! Nem kellene nekünk is egy 
második „Stop-kampányt” indítani? Mond-
juk egy olyat, hogy „Stop Dobrev, stop Ka-
rácsony”.

– Na látja, ez nem is olyan rossz ötlet, Pe-
likán! Azt az előzőt is remekül levezényelte, 
700 ezer aláírás gyűlt össze.

– Legalábbis mi azt mondtuk…
– Erről most nem nyitok vitát, elvtársam! 

Mondtam már, ha mi azt mondtuk, akkor az 
így is van! Érti?

– Értem. Illetve nem értem. Muszáj ne-
künk folyton becsapni az embereket?

– Ugyan, Pelikán, hát kiket csaptunk mi 
be? Az emberek boldogan konstatálják, hogy 
újabb sikert értünk el. Szeretett vezér elv-
társunk meg úgyis tudja a pontos számokat. 
Az ellenfeleinket, az ellenségeinket, ezeket a 
liberál-bolsikat: no, azokat alaposan átver-
tük! Nem lennék most a helyükben!

– Hát, nem is tudom, Virág elvtárs. Nekik 
most biztosan nagyon rossz lehet, bár ők is 
sikerekről beszélnek…

– Csak szónokoljanak, amiről tetszik! Most 
még beszélhetnek, elvégre nálunk nagyobb 
a szólásszabadság, mint Németországban. 
De ne feledje Pelikán, az igazi siker csak ná-
lunk lehet!

– Jó, majd az eszembe vésem. De a válasz-
tások után is így lesz, Virág elvtárs? Mi lesz, 
ha véletlenül ők győznek?

– Akkor majd a mieinktől kérünk valamit…
EJ

Virág és Pelikán
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Érdekes kiállítás nyílt az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gim-
názium aulájában október 4-én. A híd, ami összeköt nevet viselő tárlat az 
Észak-Budapesti Tankerületi Központ által kiírt képzőművészeti pályázat 
díjnyertes, illetve dicséretben részesített alkotásait mutatja be. A pálya-
munkákat újpesti és óbudai általános iskolások és gimnazisták készítet-
ték, ők, illetve felkészítő tanáraik a megnyitón vehették át elismeréseiket. 
A kiállítás mindenki előtt nyitva áll munkaidőben.

Emléktáblát állítanak a Tungsram korábbi vezérigazgatójának, a cég 
emblematikus alakjának, Dienes Bélának (jobbra) az Izzó lakótelepen, a 
Reviczky utca 42. szám alatt október 7-én 17 órakor a vállalat volt dolgozói. 
A Tungsram Dienes irányítása alatt, 1962. és 1982. között a világ egyik legje-
lentősebb fényforrásgyára lett, az időszak fejlesztései pedig megalapozták 
a vállalat privatizációját is. Dienes döntése nyomán indult meg az Izzó lakó-
telep építése is, amely sok száz munkatárs lakásproblémáját oldotta meg.

Művészek, műértők és művészeti ágak adtak egymásnak randevút október 
1-jén az Erkel Gyula Zeneiskolában. A koncertekkel fűszerezett találkozásra 
a zene világnapja adott alkalmat, ekkor vehette át a patinás, 1891-ben szü-
letett intézmény Somos Zsuzsa képzőművésztől azt az alapítójáról és név-
adójáról készült grafikát, amely mostantól az Erkel-terem falát díszíti. A kép 
egyébként szerepel abban a gyönyörű kötetben is, amely Somos Zsuzsa 
23 kiemelkedő újpesti személyiségről készített portréját gyűjti egybe.

Pályaválasztás előtt álló nyolcadikosokat, szülőket, iskolai csoportokat vár-
tak szeptember 28–30. között a Középiskolák 30. Börzéjén az Ifjúsági Házban. 
A zsúfolásig telt termekben 49 fővárosi középiskola és intézmény mutat-
kozott be kiállítópultokkal, műsorokkal, előadásokkal, az érdeklődés pedig 
ezúttal is hatalmas volt. Hogy kit és miről sikerült most meggyőzni, az a 
hamarosan elinduló felvételi procedúránál elválik, az viszont biztos, hogy az 
Ifjúsági Ház jövőre, immáron 31. alkalommal is várja ide a nyolcadikosokat.

Tűz ütött ki szeptember 25-én, hajnalban a Farkas-erdőben. A lángokat 
az Újpest Média egy közelben lakó munkatársa vette észre kutyasétáltatás 
közben, majd azonnal értesítette a tűzoltókat. Bár 300 méter tömlőt kellett 
kihúzni, a lánglovagok gyorsan úrrá lettek a helyzeten. Béres Ferenc tűz-
oltóparancsnok elmondta, hogy reggel, váltás előtt érkezett hozzájuk az 
állampolgári jelzés. A lángok egy tűzrakóból indulhattak el. Béres Ferenc 
tűzoltóparancsnok szerint egyértelműen emberi mulasztás okozta a bajt.

Itália legszebb tájaira kalauzolnak el azok a fényképek, amelyek Füleki 
László Szerelmem, Toszkána című tárlatán láthatók. A fények, az árnyékok, 
a színek és a hangulatok olykor nyugodt, máskor kavalkádszerű megje-
lenése felidézi a valódi mediterrán érzést. A kiállítást Székács András fo-
tográfus nyitotta meg október 4-én. Hogy teljes legyen az élmény, arról 
nemcsak Poszavecz László harmonikamuzsikája gondoskodott, hanem 
azok a toszkán falatok és borok is, amelyeket szintén meg lehetett kóstolni.
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TÖBB SZÁZAN A SPORTPARTIN
R engeteg gyerek szánta spor-

tolásra a múlt szombatját: te-
hette is, hiszen a Bánka Kris-

tóf Sportközpontban idén is meg-
rendezték az Újpesti Sportpartit.

A különböző állomásokon való 
részvétellel a gyerekek pontokat 
gyűjthettek, amelyeket aztán a pont-
boltban válhattak be ajándékokra. 
Az állomások között volt tizenegyes-
rúgás, evezés és falmászás is. Ezzel 
párhuzamosan paprikás krumpli fő-
zőversenyen mérhették össze tudá-
sukat a felnőttek, a versenyeken a 
Városgondnokság, az önkormány-
zat, valamint óvodák és bölcsődék 
csapatai is elindultak.  RD

A 19 éves puskás Hammerl Soma  
(képünkön) aranyérmet szerzett a 
sportlövők perui junior világbajnok-
ságának 50 méteres fekvő verseny-

számában. Az UTE 19 éves puskás ki-
tűnősége, kivételes formában lőtt, 
így nyerte meg a versenyszámot. 
Az 1964-es tokiói olimpia bajnoka, 
a Nemzet Sportolója, Hammerl Lász-
ló, valamint a világ- és Európa-baj-
nok Joó Éva fia az egész viadal alatt 
meggyőző teljesítményt nyújtott, és 
végül 623.4 körrel nyert aranyérmet.

De nem ez volt az egyetlen ra-
gyogó eredmény Limában: a Dénes 
Eszter (UTE), Horváth Lea, Mészáros 
Eszter alkotta légpuskás leánytrió 
szoros versenyben, 16:14-re győz-
te le az indiaiakat a sportlövők csa-
patdöntőjében.  RD

HOKISAINK NEM ÁLLNAK LE
A jégkorongcsapat is derbin szere-
pelt szeptember végén, s bár a veze-
tést meg tudta szerezni a Tüskecsar-
nokban, az ősi ellenfél Ferencváros 
végül felőrölte a mieinket, s 4-1-re 
megnyerte a mérkőzést.

A vereség azonban motiválóan ha-
tott a csapatra; az új szezonban már 

kétszer is sikerült megverni egykori 
vezetőedzőnk, Szilassy Zoltán Gyer-
gyóját, e hét elején pedig a Csíkszere-
dát győzték le 3-1-re. A várakozáson 
felüli rajttal az Újpesti TE jelenleg ne-
gyedik az Erste Liga tabelláján. A lilák 
pénteken a DVTK-t, vasárnap a DEAC-
ot fogadják a Megyeri úti csarnokban.

Puska, Peru, aranyvadászat

SÚLYOS A HELYZET  
A SZUSZÁBAN

Ahogy a Fradi ellen, ezúttal 
is 3-1-es vereséget szenve-
dett labdarúgócsapatunk, 

csak ezúttal a sereghajtó Gyirmót-
tól, ráadásul hazai pályán. Az ellen-
fél fél óra alatt eldöntötte a találko-
zó sorsát, ennyi időre volt mindösz-

sze szükségük az első játékrészben 
a három gólhoz, amelyre csak Lirim 
Kastrati tudott válaszolni később. 
Az újabb vereség azt jelenti, hogy 
az Újpest FC továbbra is győzelem 
nélkül, mindössze három ponttal áll 
immár a legutolsó helyen.  RD

Michael Oenning vezetőedző dirigál. Értékelhetetlen eredménnyel
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Újpest község képviselőtestülete 
1881. március 19-én kelt jegyző-
könyvében rögzíti, hogy a meglé-
vő községi és felekezeti iskolákat 
egy vezetés alatt állami iskolákká 

szervezi át. Az előző év október 27-én kelt meg-
állapodás értelmében a meglévő tantermeket és 
berendezésüket teljes egészében használatba ad-
ják az államnak, a vármegye pedig adóbevételé-
nek öt százalékával támogatja működtetésüket. 
A megállapodás aláírói Tóth József királyi tanfe-
lügyelő, Horváth Ferenc községi bíró és Beniczky 
Antal jegyző voltak.

Az állami működtetés jelentős fejlődést hozott 
a helyi oktatás minőségében is. A bérházi laká-
sokból átalakított 18 tanteremben működő isko-
lába 1883-ban 1251 beírt tanuló járt. A századfor-

duló előtti évtizedben egyre gyorsabban növek-
vő lakosság száma mindinkább szükségessé tette 
az elemi oktatás infrastruktúrájának fejlesztését. 
Tóth József királyi tanfelügyelő 1897-ben kezde-
ményezte azokat a tárgyalásokat, amelyek ered-
ményeképpen 1901-02-ben felépültek az újpesti 
oktatás első ikonikus épületei: az Erzsébet utcá-
ban (ma Károlyi István Iskola), a Lőrincz utca 40-
42-ben (ma Tüskevár Iskola), az Attila utcában, a 
Ferenc József (mai Tanoda) téren és a Toldy (ma 
Langlet Waldemár) utcában. Az elsőként elkészült 
épületet 1901. május 22-én avatták az Erzsébet 
utcában. Az avatóbeszédet a beruházás-sorozat 
kezdeményezője, a királyi tanfelügyelő mondta el.

A nagy tekintélyű szakember a Bihar várme-
gyei Mezősason született 1839. május 27-én. Apja, 
Tóth András néptanító volt, édesanyja Illéssy Ro-
zália. A debreceni református gimnáziumban 
érettségizett 1858-ban, majd jogi tanulmánya-
it a pesti egyetemen végezte. 1860-tól 1876-ig a 
Pejacsevichek, Zichy grófok és Ürményiek csa-
ládjában foglalt el nevelői állást. Alig fél évig tar-
tó Sopron megyei segéd-tanfelügyelői szereplé-
se után 1877. február 10-én foglalta el Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye tanfelügyelői tisztségét, 
amelyet 1905-ig töltött be.

Szakmai tevékenysége mellett jelentős közéleti 
szerepet is vállalt. Aktív tagja volt az Eötvös-alap-
nak és a Magyar Tanítók Országos Bizottságának, 
közreműködött a Magyar Tanítók Árvaházi Egye-
sülete, a Tanítók Mária Dorottya Otthona, a Bu-
dapesti Betegsegélyző Egyesület, a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Bizottsága létrehozásában is.

Hivatalba lépésének 10. évfordulóján Újpest 
község díszpolgárává választotta, majd a 25. év-
fordulón díszalbummal ajándékozta meg őt. Az 
album készítője a polgári leányiskola tanára, Ba-
uer Soma volt. (Két évvel később Bauert kérték 
fel Kossuth Lajos díszpolgári oklevelének megal-
kotására is.) A Közérdek című helyi lap 1902. jú-

nius 12-i száma címoldalon méltatta a közmeg-
becsülésnek örvendő népnevelőt: „aki egy ne-
gyedszázadon át a nép, a nemzetnevelés terén 
vezérszerepet játszott; aki munkásságával, kitar-
tó törekvésével és szívének sugallatával, egy ne-
gyedszázad alatt olyan eredményeket tudott el-
érni, mint vármegyénk népoktatásának élén Tóth 
József kir. tanfelügyelő; azt jogosan megilleti a 
kötelességteljesítés legszebb jutalma: a közelis-
merés, a köztisztelet és szeretet.” A cikk részletes 
leírást ad a díszalbumról is; bár sajnos nem tu-
dunk róla, hogy fellelhető-e manapság, de a cikk 
alapján könnyű elképzelni különleges művészi ki-
vitelét. A fehér vaddisznóbőr kötésű, arab díszí-
téssel ellátott borítón belül akvarell festmények 
és az Újpesten létrehozott iskolák képei követ-
keznek négy oldalon, végül a lap szó szerint idé-
zi a köszöntő szövegét a vármegye tanítói egye-
sületének aláírásával együtt.

Tóth József, Újpest első díszpolgárainak egyi-
ke, gödi lakóhelyén hunyt el 1912. augusztus 22-
én. Két nap múlva megyei tiszteletadás mellett 
a Kerepesi úti temetőben helyezték örök nyu-
galomra.

SZÖLLŐSY MARIANNE 

Mi? Újság? – Száz éve friss hírek. A szerző az 
Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője két-
hetente jelentkező sorozatában olyan érdekes-
ségeket mutat be városunk múltjából, amiket 
eddig bizonyára kevesen ismertek.

Királyi tanfelügyelő  
Újpest díszpolgára

A 2021/2022-es tanévben Újpest több iskolaépülete is létrehozásá-
nak 140. évfordulóját ünnepli. A 20. század első két évében emelt 
elemi iskolák közül majdnem mind ma is oktatási célokat szolgál, 
nap mint nap várja a kisdiákokat.

A századforduló előtti év-
tizedben egyre gyorsab-
ban növekvő lakosság szá-
ma mindinkább szükségessé 
tette az elemi oktatás infra-
struktúrájának fejlesztését.

”
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A z 1912. április 21-én, 
ünnepélyes futammal 
megnyitott, 1790 mé-
ter kerületű lóverseny-
teret kelet felől a vas-

út, északról a Szilas-patak határolta, 
nyugaton majdnem a Nádor utca vo-
naláig terjedt. Ezen a részen az egy-
kori Szamár-erdő volt a szomszédja. 
A lelátók előtt húzódó, 500 méteres, 
egyenes pályaszakasz pedig kis híján 
a mai Káposztásmegyeri utcáig nyúlt.

A Pestvidéki Versenyegylet jó-
voltából felépült pályán hamaro-
san több napos versenyeket sike-
rült rendezni. Majd 1916 júniusában 
beütött az első krach: a közön-
ség és a lovasok is inkább a Bécs-
ben rendezett tornát részesítették 
előnyben, így abban a hónapban el-
maradtak a versenyek. A Világ er-
ről szóló tudósításában már utal rá, 
hogy a pályán addig sem minden 
ment rendben: „A nép botokkal és 
ernyőkkel támadta meg a startert 

és lovasokat, hogyha »rosszul« jöt-
tek a lovak.”

Ezt a „hagyományt” a közönség 
igen gyakran felelevenítette, volt, 
amikor nem egészen alaptalanul. 
Ugyanis a zsokék sem bízták min-
dig a szerencsére a végeredményt: 
1920-ban kirívóan nagy tömegvere-
kedés lett abból, hogy az egyik lovas 
látványosan visszafogta favorit teli-
vérjét egy másik versenyző javára. 
A csalót a rendőrkordon sem tudta 
megvédeni a népharagtól, és a foga-
dók alaposan helyben hagyták.

A garázdaságon túl a szerencse-
játékhoz köthető egyéb bűnözési 
formák is hamar megjelentek Ká-
posztásmegyeren. Az 1940-es évek 
közepéig egyre több olyan sikkasz-
tó akadt – általában újpesti gyárak 
munkásai vagy tisztviselői –, akik 
jelentős, üzleti célra kapott össze-
geket buktak el az ügetőn. Jellem-
ző, hogy legtöbbjüket pont a lóver-
senytéren érte utol a hatóság, mi-

közben kétségbeesetten próbálták 
visszanyerni az eltulajdonított pénz-
nek legalább egy részét.

Vége-hossza nincs azon jegy- és 
tiketthamisítók listájának, akiket az 

itteni versenyeken csíptek fülön. 
Az elkövetők között egyaránt akad-
tak helyi zsiványok és elegáns, pro-
fi csalók. Az ilyen jellegű visszaélés-
hez akkoriban nem kellett különö-
sebb tudomány: elég volt pár köteg 
használt szelvény, egy ceruza, egy 
radír és némi szabadidő.

A megyeri ügetőt a zsebtolvajok is 
előszeretettel látogatták, de náluk is 
gyakoribb vendégek voltak a zugbuk-
mékerek, akik általában a „jól érte-
sült” újpesti vendéglősök és pincérek 
vagy a helyi alvilág tagjai közül kerül-
tek ki. Az illegális fogadások szerzői 
nagy kockázatot vállaltak, hiszen az 
ügyleteiket a lóversenypálya terüle-
tén vagy annak közvetlen közelében 
kellett bonyolítaniuk, ahol ritka volt 
az olyan félreeső hely, amit ne figyel-
tek volna éber detektívek.

Üde színfoltot jelentett egy ki-
sebb baleset 1933 márciusában, 
amely során a brit Mary Belford her-
cegnő világkörüli repülőútját szakí-
totta meg egy hóvihar. A kényszer-
leszállásra pedig pont a megyeri 
ügetőt szemelte ki a 65 éves dáma 
pilótája. Szerencsére a légi sportok 
szerelmesének nem esett baja, és 
csupán néhány napos, váratlan bu-
dapesti üdülés lett a manőver vége. 
A környékbeli lakók pedig testközel-
ből láthattak repülőgépet.

Kevésbé volt kedélyes, amikor 
októberben a lóversenytér tribünjei 
mögött szabályos tűzharcra került 
sor: egy hat fős, felfegyverzett ban-
da „Ide a nőt!” felkiáltással akarta 
elrabolni egy társaság hölgy tagját. 
A helyzetet csak az egyik gavallér lé-
lekjelenléte mentette meg, aki szin-
tén pisztolyt rántott, és westernbe 
illő fegyverforgatással futamította 
meg a támadókat.

A legrútabb bélyeget mégis a há-
borús évek hagyták az ügető törté-
netén: 1944 szeptemberében lemen-
tek az utolsó futamok, októberben 
pedig már a versenypálya tribünjén 
töltötték egyik éjszakájukat a mun-
kaszolgálatra behívott zsidó férfiak, 
mielőtt útnak indították őket Veres-
egyház felé. Köztük volt Szép Ernő 
is, aki az Emberszag című regényé-
ben így emlékezett meg a megyeri 
lovin látott álmáról: „Hosszú fehér 
szakállas emberrel mentem lassan 
valami gyepen. Egyszer csak megáll 
velem, egy sor férfi guggol ott előt-
tünk, mindnek a földbe van a keze 
mélyedve, mint az ásó. Az ősz ember 
azt mondja: ezek, látod, a gyilkosok, 
most érik a kezök.”

TARI TAMÁS

A megyeri ügető különös krónikája
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Lóverseny tér, Galopp, Ügető és az egykori Paripa (ma Erdősor) utca – ezek 
a nevek emlékeztetnek arra, hogy Káposztásmegyeren 1912 és 1944 kö-
zött népszerű, országos hírű lóversenypálya működött. Az egykori, kivá-
ló fekvésű ügető kapcsán a legtöbbeknek valószínűleg jól öltözött, zsaket-
tes urak, elegáns hölgyek, fess zsokék és száguldó paripák jutnak eszébe. 
Joggal. Ilyen volt a létesítmény egyik arca. Most viszont egy némileg más, 
kissé kalandosabb és véresebb ábrázatát vesszük szemügyre a második vi-
lágháború utáni, új lakhatási politika áldozatául esett sportlétesítménynek.

A káposztásmegyeri lóversenypálya 1938-ban 

A káposztásmegyeri lóversenypálya 
célbírói tornya 1924-ben
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Goldoványi Zoltán (képünkön) el-
mondta, hogy minél több program-
mal szeretnék megörvendeztetni 
a könyvtár látogatóit. A részvételt 
mindössze egyetlen feltételhez kö-
tötték: „A résztvevőknek semmi más 
dolguk nincs, csak regisztrálni az 
fszek0401@fszek.hu e-mail-címün-
kön, a +36 1 369 4979-es telefonszá-
mon vagy személyesen a könyvtár-
ban. Így ingyen és szabadon látogat-
hatják a programjainkat.”

Lesznek gyerekelőadások, ka-
maszoknak szóló beszélgetések és 
egy könyvbemutató is: Zolcer Já-

nos Gorbacsov titkai című köteté-
ről tart beszélgetést. A szerző közel 
áll a Szovjetunió utolsó vezetőjéhez, 
így biztosan érdekes dolgokat hall-
hatunk majd tőle.

Az elmúlt évekhez képest válto-
zás lesz, hogy idén a könyves va-
sárnap átkerül szombatra, a ren-
des nyitvatartási időbe, hogy még 
többen részt vehessenek a rendez-
vényen. „Próbálunk ezen a könyves 
szombaton az elkészült olvasóliget-
ben egy ligetvásárt csinálni, sok-sok 
használt könyvnek keresünk majd új 
gazdát, 300 forintos áron. Ezek első-
sorban azok a könyvek, amelyek az 
elmúlt két évben lekerültek a pol-
cokról, mert már nem olvasták őket” 
- mondta el Goldoványi Zoltán.

Ezeken felül az érdeklődőket a 
másság elfogadásáról szóló beszél-
getés, rendhagyó társasjáték, Ma-
gyarország madarait bemutató elő-
adás és művészeti kiállítások várják.

TT

A z izgalmas fejtörőket és misz-
tikus feladványokat kíná-
ló játék 2020 novemberé-

ben nyitotta meg kapuit, kitalálói 
az intézmény kulturális munkatár-
sai, Mrva Sarolta és Friesz Nikolett 
voltak. Sajnos a pandémia következ-
tében a szoba csak alig néhány na-
pig lehetett nyitva, ám 2021 nyarától 
már teljes kapacitásával üzemelhet.

Elsősorban a 14 éven felülieket 
várják, ők azok, akik már könnyeb-
ben elboldogulnak a feladatokkal. 
Természetesen kisebbek is mehet-
nek, ilyenkor azonban szükséges 
egy felnőtt jelenléte is. A játék so-
rán ténylegesen senkit nem zárnak 
be, így azok is gazdagodhatnak egy 
újabb remek élménnyel, akik eset-
leg tartanak a bezártságtól. A siker-
hez csak lelkesedés, furfang és némi 
logikai érzék kell. Mindenhol rejtőz-
hetnek titkos segítségek és különle-

ges megoldások, a kulcs megtalálá-
sához azonban közös gondolkodás-
ra és együttműködésre van szükség.

A játékidő 75 perc, a résztvevők 
száma pedig a 2-5 fő között a legide-
álisabb. A játékhoz előzetes regiszt-
ráció szükséges a szabaduloszoba@
ujkk.hu oldalon, a jegyárakról és a 
további részletekről az Újpesti Kul-
turális Központ weboldalán, illetve 
Facebook-oldalán találhatnak bő-
vebb információt az érdeklődők.

A tervek szerint decemberben 
nyit a következő szoba, amely ide-
iglenesen lesz látogatható, kifejezet-
ten a 10 évesnél idősebb korosztály-
nak szól, és amelynek tematikája a 
karácsony lesz.

Végezetül álljon itt néhány buzdí-
tó szó, magától, a szoba őrétől:

„A mágus rejtvényei csak rátok 
várnak, ne otthon üljetek, legyetek 
bátrak!”  ÚN

Mindig van kiút
„Egy varázslatos szoba, egy mágikus hely, gyertek el, s kaland-
ra fel!” Ezekkel a szavakkal invitálja leendő játékosait Újpest leg-
első szabadulószobája, a Mágus, az Ifjúsági Ház első emeletére.

14 | SZABADIDŐ

Friesz Nikolett Mrva Sarolta

A megbocsátás napja. A könyv-
tár október 11-én tartja a megbo-
csátás napját, amikor minden, az 
elmúlt hónapokban keletkezett 
(tehát nem több hónapos vagy 
éves), könyvre vonatkozó és még 
nem peresített késedelmi díjat 
elengednek. Ugyanekkor vár-
ják az egészségügyi dolgozókat 
és hallgatókat is a könyvtárba, 
mert egy éves ingyenes beirat-
kozási lehetőséggel szeretnék 
meghálálni a munkájukat (az 
érkezők utazási igazolvánnyal is 
igazolhatják, hogy jogosultak a 
kedvezményre).

Könyvmolyok 
előnyben
A szervezők már javában ké-
szülnek a Király utcai könyv-
tárban az október 4. és 10. 
között esedékes Országos 
Könyvtári Napokra. A Fővá-
rosi Szabó Ervin újpesti tag-
könyvtára vezetője a progra-
mok mellett a tennivalókról is 
beszámolt.
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A liszteket elkeverjük a sóval, majd elmorzsoljuk benne a vajat. Hozzáadjuk 
a tejfölt, tojássárgáját, az elmorzsolt élesztőt és sima, ruganyos tésztát da-
gasztunk belőle. Lefedjük és meleg helyen egy órán át kelesztjük. Ha csak 
másnap szeretnénk kisütni, akkor lefedve a hűtőben pihentetjük addig. A pi-
hentetés után lisztezett deszkán átgyúrjuk és kinyújtjuk egy ujjnyi vastag-
ra. Egy éles késsel bevagdossuk finoman a tetejét a tésztának. Kiszaggatjuk 
tetszőleges nagyságú szaggatóval vagy feles pohárral. Sütőpapírral bélelt 
tepsibe rakosgatjuk és letakarjuk egy konyharuhával. 15 percig hagyjuk így 
kelni.  A pihentetés után lekenjük a pogácsákat egy felvert tojássárgájával. 
180 fokra előmelegített sütőben 10-15 perc alatt aranybarnára sütjük.

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.

TÁMADÓ-
JÁTÉKOS

RÓMAI
KÉTSZÁZ

RÉGI
KETTŐSBETŰ

FASORRAL
SZEGÉLYE-

ZETT ÚT

KICSINYÍTŐ
KÉPZŐ

TÖRÖK
TISZTI
RANG

MEGFEJTÉS

ROSTA
KÉN

VEGYJELE
IDŐ JELE

A FIZIKÁBAN

ODANŐ,
DE CSAK

A SZÉLEIN!

JÁSZAI MARI-
DÍJAS

SZÍNMŰVÉSZ
(PÉTER)

CSÚCSON
VAN

ÉPPEN
OLYAN

NÉVELŐ

ALKOHOL

INDULAT-
SZÓ

ESKÜVŐ

CHICKÉN ...;
MAJA

ROMVÁROS

ÉSZAKI
VÁLTÓPÉNZ

IDŐMÉRŐ

SZEMÉLY-
KOCSI

UTÓBBI

OLD TIMER

NŐI
KERESZTNÉV

VEZÉRELV

FÉLSZÁZ!

GYERMEKI
IDŐTÖLTÉS

RÉZ VÉGEK!

ÉRTELMI
KÉPESSÉG

CÉLBA
ÉRÉS

MEG-
SZÉGYENÍT

KOLUMBIA
FŐVÁROSA

UTÓIRAT,
LATIN RÖVI-

DÍTÉSSEL
PARKOLÓ

JELE

RUHÁT
ALAKÍT

MI, MIK,
OROSZUL

... GROS;
NAGYBAN

TEKINTETES,
RÖVIDEN

TITOKTARTÓ
PAP

MALŐR
HANGZÓI!

ESZTENDEJE

KÉPMÁS

BECSÜLET-
SÉRTÉS

GRAMM

BIZONY,
ŐSI SZÓVAL

� TULAJDON-
JEGY

ÁLLATON
MOTIVÁCIÓ

HUNGARY

HELYI-
ÉRDEKŰ
VASÚT

FEHÉR
CSAPADÉK

MILYEN
IRÁNYBA?

FÖLDET
FORGAT

ELŐTAG,
JELENTÉSE:

ALATTI,
ALÁRENDELT

SHAKES-
PEARE

DRÁMÁJA

OPTIMIZMUS

JÓD ÉS
ITTRIUM
FEJÜNK
FELETT

ELREPÜL
HÓBORTOS

PAMUT-
SZÖVET

PÉLDÁUL
RÖVIDEN

NEM IDE

BÓVLI,
ÉRTÉKTELEN

MARKOLÓ-
GÉP

SAJÁT
MAGAM

... A DOLGÁT;
VÉGZI A

FELADATÁT
MISKOLC

HEGYE

TŰZ MAR-
TALÉKÁVÁ

TESZ
MAGA MÖ-

GÖTT HAGY

DOGMA
KERESEM
A ...; AZ

ILLÉS EGY-
ÜTTES DALA

KÉZI-
MUNKÁZIK

... STEP;
TÁNC

SPORTKLUB

NÉMET
FOLYÓ

DÉLI-
GYÜMÖLCS

KÁRT TESZ

TANULÓ
VEZETŐ

FÜLTÉPŐ
LÁRMA

RÓMAI
ÖTVENESEK
LÁSD OTT,
RÖVIDEN
KRÓNIKA

HARCI
KUTYA

DÚC
HATÁRAI!

SZEMMEL
ÉRZÉKEL

RÉGI SPORT-
CSARNOK

LÉC
SZÉLEI!

BALZSAM

MADÁR-
SZERV

MINTA
DARABJA!

EMERITUS
RÖVIDEN

ELŐTT,
RÖVIDEN

TESTET
FEDI

URÁN

KÍNOS
EGYNEMŰ

BETŰI

EMEZ

BÁTORÍT

AMPER

RÓMAI
EZER

VESZPRÉM
MEGYEI

TELEPÜLÉS

SZELLEMI
SPORT
GYORS
VÉGE

NÉGYES
OSZTÁLYZAT

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:
250 g teljes kiőrlésű búzaliszt 
250 g finom búzaliszt
50 g friss élesztő 

1 kis pohár tejföl vagy joghurt
(lehet növényi is) 
250 g vaj vagy margarin 
3 db tojássárgája 
+ 1 sárgája a lekenéshez 
1 csapott ek só 

Teljes kiőrlésű vajas pogácsa 

FO
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: M
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WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

BUDAPEST, IV. kerület

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

Árpád út 70

(Újpesti Áruház bejáratánál )

06 (1 ) 200 1 1 1 8, 06 (70) 324 8005

HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ

A TERM ÉSZETES

H ALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akció 2021 . 1 1 . 05-ig vagy a készl et erejéig érvényes. Akciós hal l ókészül ék

vásárl ása kizáról ag tel jeskörű audiol ógiai vizsgál at után l ehetséges, ha a

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

szakmai irányel vek maximál is betartásával történik.

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

Nyíri Galéria és Régiségbolt  
Porcelánok, dísztárgyak,  
ajándéktárgyak, bútorok,  
bizományosi értékesítés  

1042 Árpád út 56.
 (bejárat a József Attila utca felől)

Pályázat
Újpest Önkormányzata az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumával együttműködve pályázatot hirdet  felsőoktatá-
si hallgatók számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíj elnyerésére a 2021/2022-es tanév 
második és a 2022/2023-as tanév első félévére, illetve a 
2022-es évre vonatkozóan.

Pályázhatnak azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, akik az önkor-
mányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek, hátrányos 
szociális helyzetűek, illetve teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem pályázhatnak ugyanakkor a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói, 
a doktori (PhD) képzésben résztvevők, a kizárólag külföldi intézménnyel 
hallgatói jogviszonyban állók, illetve vendéghallgatói képzésben résztve-
vők. Pályázhatnak ugyanakkor a 2021 szeptemberében utolsó tanévüket 
megkezdő hallgatók, valamint azok is, akik szüneteltetik tanulmányaikat. 
A második félévben viszont már aktív jogviszonnyal kell rendelkezniük.

Ugyanakkor azok is pályázhatnak, akik még felsőfokú tanulmányaik 
előtt állnak, és képzésüket 2022 szeptemberében megkezdik. Azok pró-
bálkozzanak, akik teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni, hátrányos szociális 
helyzetűek és az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel 
rendelkeznek. S Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szer-
vek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója ebben a pályázatban 
sem vehet részt.
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

TISZTSÉGVISELŐK

név időpont hely e-mail-cím

Déri 
Tibor

minden hónap első hétfő 
16.00–18.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 3131

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. II. em. polgarmester@ujpest.hu

Dr. Trippon 
Norbert

minden hónap első szerda  
15.00–16.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 3157

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

gazdasagi.alpolgarmester@ujpest.hu

Bedő 
Kata

minden hónap első hétfő 
16.00–18.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 3137

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

kata.bedo@ujpest.hu

Kanász-Nagy 
Máté

minden hónap első szerda  
15.00–16.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 3235

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

nepjoleti.alpolgarmester@ujpest.hu

Czigler 
László

minden hónap harmadik 
csütörtök 9.00–10.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 3111

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

kozbiztonsagi.alpolgarmester@ujpest.hu

ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI KÉPVISELŐK

Dr. Trippon 
Norbert

minden hónap első szerda 
16.00–17.00-ig 
időpont-egyeztetés: +36 1 231 3157

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

gazdasagi.alpolgarmester@ujpest.hu

Rácz 
Norbert

minden hónap első szerda 
16.00–17.00 

Káposztásmegyer  
TRÖK Iroda
1048 Hajló utca 44.

racz.norbert@ujpest.hu

Czinke 
Sára

minden hónap első szerda 
októberben 17.00–19.00-ig
novembertől 16.00–18.00-ig 
bejelentkezés e-mailben  

DK frakcióiroda 
1042 Szent István tér 22.  czinke.sara@ujpest.hu

Szecsődi 
Tamás

minden hónap első hétfő 
16.00–18.00

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

szecsodi.tamas@ujpest.hu

Czigler László 
minden hónap harmadik 
csütörtök 10.00–11.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 3111

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

kozbiztonsagi.alpolgarmester@ujpest.hu

Altfatter 
Adalbert

minden hónap első péntek 
15.00–16.00

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. fszt. 27. altfatter.adalbert@ujpest.hu

Dr. Szabó 
Gábor

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

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. fszt. 27. szabo.gabor@ujpest.hu

Szécsi 
Péter

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

DK frakcióiroda
1042 Szent István tér 22.  szecsi.peter@ujpest.hu

Szabó 
Balázs

minden hónap első hétfő
16.00–18.00

Polgármesteri Hivatal
1041 István út 14. fszt. 27. bszabo@ujpest.hu

Farkas 
István

telefonon történő megbeszélés 
alapján bármikor: +36 20 518 7830 farkas.istvan@ujpest.hu

Kanász-Nagy 
Máté

minden hónap első szerda 
16.00–17.00
időpont-egyeztetés: +36 1 231 3235

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

nepjoleti.alpolgarmester@ujpest.hu

Molnár 
Tibor

minden hónap második 
szerda 16.00–18.00

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

molnar.tibor@ujpest.hu

Perneczky 
László

bejelentkezés e-mailben 
vagy telefon: +36 20 390 0566

előre egyeztetett helyen 
és időben perneczky.laszlo@ujpest.hu

LISTÁN BEJUTOTT ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK

Rádi 
Attila

minden hónap második kedd
16.00–17.30

Fidesz Iroda
1042 Árpád út 56. radi.attila@ujpest.hu

Nagy István bejelentkezés e-mailben – nagyi@ujpest.hu

Ozsváth 
Kálmán minden hónap első hétfő 18.00–19.00 Fidesz Iroda

1042 Árpád út 56. ozsvath.kalman@ujpest.hu

Dr. Dabous 
Fayez bejelentkezés e-mailben – dabous.fayez@ujpest.hu

Hladony 
Sándor

minden hónap első hétfő  
16.00–17.00 

Fidesz Iroda
1042 Árpád út 56. hladony.sandor@ujpest.hu

Dr. Szabó 
Béla

minden hónap
negyedik hétfő 18.00

Fidesz Iroda
1042 Árpád út 56. szabo.bela@ujpest.hu

Helyettes szülőt
keresnek
Újpest Önkormányzatának 
Szociális Intézménye, a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ 
helyettes szülő foglalkoztatási 
jogviszony létesítésére pályá-
zatot hirdet.

A foglalkoztatási jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű. 

A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: A helyettes szülő saját ház-
tartásában teljes körű ellátást biztosít 
a nála elhelyezett gyermek számára. 
Az ellátás biztosítását az elhelyezés 
ideje alatt köteles biztosítani (a vér 
szerinti szülő akadályoztatásának ide-
je alatt, legfeljebb 12+6 hónapra).

Illetmény és juttatások: Az írás-
beli megállapodás megkötése után a 
helyettes szülőt nevelési díj és külön 
ellátmány illeti meg.

Pályázati feltételek: Aki elmúlt 
24 éves • büntetlen előéletű • házi-
orvosa szerint gyermekgondozás-
ra alkalmas egészségileg • otthona 
gyermekelhelyezésre megfelelő (ren-
dezettség, szülőktől külön szobában 
való elhelyezés lehetősége) • sikere-
sen elvégezte a helyettesszülő-kép-
zést (50 órás tanfolyam)

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: Önéletrajz, mo-
tivációs levél, végzettséget igazoló ok-
iratok másolata (sikeresen elvégezte a 
helyettesszülő-képzést), • 3 hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány, • beleegyezző nyilatkozat 
az együtt élő házastárstól, élettárs-
tól, • nyilatkozat, hogy a bizottság be-
tekinthet a pályázati anyagába. • A pá-
lyázó automatikusan kizárja magát a 
pályázati eljárásból, amennyiben a 
felsorolt dokumentumokat nem csa-
tolja pályázati anyagához. Az erkölcsi 
bizonyítvány igényléséről szóló igazo-
lás elfogadható.

A foglalkoztatási jogviszony be-
tölthetőségének időpontja: folya-
matos.

A jelentkezések benyújtásának 
határideje: folyamatos.

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

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: bizottság útján. 

Határideje: folyamatosan
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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

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 

SZOLGÁLTATÁS

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

Pedikűrösként házhoz megyek. Kezelés ára 
fixen: 5000 Ft. +36 30 445 3876

RÉGISÉG

Megnyitottuk üzletünket! Vásárolunk: írógé-
peket, varrógépeket, könyveket, régi bundá-
kat, festményeket, porcelánokat, karórakat-
zsebórákát, arany ékszereket, ezüst tárgya-
kat. Teljes körű hagyaték felszámolása. II. 
kerület, Török utca 4. Tel.: +36 20 231 0572, 
+36 20 324 6562

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 

RÉGISÉG

Készpénzes felvásárlás! Arany, 11 900-29 900 
Ft-ig/g. Ezüst, 350 Ft-tól. Bizsukat, ékszereket, 
bútorokat, festményeket, Herendi-Zsolnay, 
Gorka, Kovács Margit kerámiákat! Karórákat, 
régi pénzeket, érméket, képeslapokat, fényké-
pezőgépeket, katonai eszközöket, teljes hagya-
tékot. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. Szent 
István Krt. 25. Tel.: +36 70 608 6082, e-mail: 
szentistvankrt25@gmail.com.

Almási Katalin vásárol készpénzért legmaga-
sabb áron bútorokat, könyveket, írógépet, var-
rógépet, szőrmebundát, ruhaneműt, dísztár-
gyakat, porcelánokat, órákat, kristályokat, csip-
kéket, bizsukat, kitüntetést, régi pénzt, bake-
litlemezeket, műszaki cikkeket, ezüstöket, 
szobrokat, herendi, zsolnai tárgyakat, boros-
tyán ékszereket, teljes hagyatékot. Értékbecs-
léssel, díjtalan kiszállással, hétvégén is. Tel.: 
+36 20 597 8280 

INGATLAN

Nyaralót vagy telket vennék! Vízparthoz kö-
zeli nyaralót vagy telket vásárolnék. Telefon: 
+36 30 452 5074

Eladó Újpesten tulajdonostól csendes környe-
zetben jó közlekedéssel 453 négyzetméter te-
lek + 65 négyzetméter 2 szobás családi ház. 
A ház felújítandó. Ár: 44 900 000 Ft. Telefon: 
+36 30 392 4030

INGATLAN

Balatonkenesei vízparti nyaralómat elcserél-
ném újpesti házra 50-60 millió forint értékben. 
Telefon: +36 20 550 0475

ÉLETJÁRADÉK

Fiatal értelmiségi házaspár életjáradékot fi-
zetne. Keressen bizalommal: 06-70/252-48-97
Életjáradékot fizetnék lakásáért! Havi élet-
járadék szerződést kötnék idős egyedül 
álló személlyel. Leinformálható, referenciá-
val rendelkező megbízható személy vagyok! 
Török Lajos Tel: +36 70 633 2123

Életjáradék szerződést kötnék idősebb személy-
lyel! Havi jövedelmet biztosítok az Ön számára in-
gatlanért cserébe! Megbeszélés alapján vállalok 
bevásárlást, orvoshoz járást vagy akár gondozást 
stb. Hívjon bizalommal! Tel.: +36 70 601 0580

ÁLLÁS

Gépkezelő+segéd felvétel! Több műszakos 
munkarend, betanulási program! Bejelentett, 
normális munkahely! FB: #keskenynyomda,  
+36 30 716 8359, +36 30 534 0754, hr@keskeny.hu

49 éves megbízható budapesti férfi B,C,D,E, 
Páv. I.,II., III. több éves gyakorlattal sofőri, ma-
gánsofőri állást keres. Sürgősségi szállítási 
munka is érdekel. (alkalmi munka is) Telefon: 
+36 30 392 4030 – Hívjon bizalommal!

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

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

Eladó 12 db lakás Újpest zöld övezetében a Tompa utcában. 
A társasház az alapoktól új építésű, kulcsrakész állapotuk  
2022 első negyedévében várható. A lakásokat modern,  
minőségi anyagokkal terveztük meg. Tartozik hozzájuk  
2 db hálószoba, nappali-étkező, konyha, tároló, közlekedő, 
fürdő, wc, valamint erkély. A lakások mérete eltérő. 

Családok számára kiváló választás! Játszótér, gyógyszertár,  
kisboltok, bevásárlóközpontok, valamint a belváros csupán 
pár percre helyezkedik el, ettől a nyugodt környéktől! 

Bővebb információkért és képekért tekintse meg honlapunkat, 
illetve keressen minket telefonon!

+36 30 366 7587   •   +36 30 336 6185
www.tompatarsashazkft.hu 

TOMPA TÁRSASHÁZ KFT.

Ha álmai otthonát keresi,  
nálunk megtalálja!



AKCIÓS AJÁNLATOK

Tóth Zoltánnál a földszinten az A13–15. asztalnál
tv-paprika 380 Ft/kg | Gála, Idared, Golden alma 380 Ft/kg | gyökér 850 Ft/kg | 

sárgarépa 250 Ft/kg | erős zöldpaprika 100 Ft/db | édes rosészőlő 850 Ft/kg.

A Sajtkuckónál a földszinten a 36. üzletben
házi körözött 240 Ft/10 dkg | holland Maasdamer 240 Ft/10 dkg | 

kimért lekvárok (áfonya, szilva, barack) 150 Ft/10 dkg |
szlovák juhtúró 240 Ft/10 dkg.

Biber Jánosnál a földszinten az A116–117. asztalnál
sárgabaracklekvár cukros és cukormentes 1500 Ft/ü | 

szilvalekvár cukormentes 1500 Ft/ü.

Papp Marikánál a földszinten az A138. asztalnál
krizantém 950 Ft/db | krizantém (szálas) 600 Ft/sz |

csokros szegfű 400 Ft/sz | kardvirág 300 Ft/sz.

2021. október 7 – 20.

UJPEST.HU/PIAC 

TÓTH ZOLTÁN
A13–15. asztal

   csirkemellfilé

 1450 Ft/kg

EGYÉB AKCIÓK

HÚSAKCIÓK

Várunk minden 
kedves vásárlót!

BAROMFIBOLT TE-SO
125. üzlet

BIBER JÁNOS
A116–117. asztal

     sárgabaracklekvár

1500 Ft/ü

SAJTKUCKÓ
36. üzlet

édes rosészőlő

 850 Ft/kg

A Baromfibolt TE-SO-nál az 1. emeleten a 125. üzletben
pulykamellfilé 1890 Ft/kg | csirkemellfilé 1450 Ft/kg | 
sárga csirkecomb 799 Ft/kg | kacsaaprólék 699 Ft/kg | 
kacsa-, libaháj 1390 Ft/kg.

 Maasdamer

240 Ft/10 dkg

ACIP
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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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OKTÓBER 23. 11.00
ÚJPEST, SZENT ISTVÁN TÉR

EMLÉKEZZÜNK
1956 HŐSEIRE!

ÚJPEST HŐSEI EMLÉKÉRE
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HIVATALOS MEGEMLÉKEZŐ MŰSORA

HAGYOMÁNYŐRZŐ KIÁLLÍTÁS

RENDHAGYÓ ÜNNEPSÉG 30 HAGYOMÁNYŐRZŐ

6 KASZKADŐR T-34-ES TANK

HADIBEMUTATÓ

RENDEZVÉNYEINKEN HANG-, KÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTELEK KÉSZÜLNEK, MELYEKEN FELISMERHETŐK, BEAZONOSÍTHATÓK LEHETNEK AZ AZON SZEREPLŐ SZEMÉLYEK. 
A FELVÉTELEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KIADOTT ÚJSÁGBAN, VALAMINT A SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK WEBOLDALAIN, KÖZÖSSÉGI MÉDIÁS FELÜLETEIN FELHASZNÁLÁSRA KERÜLHETNEK


