
Betelt a pohár
A legfanatikusabb liláknak is elegük van  
a kudarcokból és a címer körüli huzavonából. 
Szurkolás helyett bojkott és tüntetés 
a Fradi elleni derbin. 12. oldal

adok még száz napot
A volt alpolgármester, Nagy István a politikába 
való visszatéréséről, a felkorbácsolt  
indulatokról, tévedésekről és az új vezetés 
első 100 napjáról.   6. oldal
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Fazekas mária viccnek gondolta a kapitány kérdését
A 44 éves Fazekas Mária is tagja lesz a tokiói olimpián induló magyar női asztalitenisz-csapatnak.  
A Madarász Dóra, Pergel Szandra, Fazekas Mária összeállítású magyar női asztalitenisz-válogatott  

– története során először – kvalifikálta magát az ötkarikás játékokra.  13. oldal  

A Farkas-erdő 
nem pálya

amíg élünk, kérdezünk
A legendás rockoperát Szente Vajk rendezé-
sében és Kentaur díszletével állítják színpadra 
Újpesten. ókori történet nagyon is jelenkori 
tanulságokkal.  12. oldal

Biztosan nem lesz íjászpálya a Farkas-erdőben, és az újpesti városvezetés megakadá-
lyozza azt is, hogy ott íjászcentrum épüljön. Az íjászszövetség kivitelezője felvonult ugyan 
a területre, de a közterület-felügyelet elküldte. A hasonló vitáknak hamarosan vége sza-
kadhat, mert a főváros vezetése támogatja azt a több mint kétezer aláírással beérkezett 
civil kezdeményezést, amely az erdő teljes területét védetté tenné.     7. oldal
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Február elsején volt 118 éve, hogy 
megszületett Berda József, aki 
egyszerre volt  koldusszegény cso-
dagyerekként Újpest József Attilá-
ja, élethabzsoló bohémként Krúdy 
Gyulája, kíméletlen, örökké morgó 
ínyencként Jamie Oliverje. Ő sem 

került be a 2020-as Nemzeti Alaptantervbe. Meg az 
azt megelőző egyikbe se. Rendszereken és kormány-
zatokon átívelően mellőzték és mellőzik a mai napig, 
mégis sokan emlékeznek rá. Mi itt, Újpesten biztosan. 

A költő Angyalföldön született munkáscsaládba, 
de 14 éves korától Újpesten élt. Illetve, ez így csak 
féligazság. Nem egyszerűen itt élt – ide tartozott. 
Adynak Párizs volt a Bakonya, ahová a meg nem 
értettség elől elbujdokolhatott, Berdának Újpest. 

„Akár ama bibliafordító boldog
Báthory László hárshegyi barlangjában
Úgy élsz új pesti lakásodban egyes-egyedül,
bár nem olyan boldogan, ahogy szeretnéd, –
Örülj, örülj, békülj meg ezzel is, hisz’
te akartad így. Életed javát itt élted át,
itt szenvedtél-örültél azért, amiért
megmutathattad azt az emberi arcát
életednek, melyért talán
nem kell szégyellned magad”

– írta időskorában. Szenvedélyesen szerette a jó 
ételeket, jó italokat, szép nőket – de szégyenkezésre 
aligha volt oka. Talán éppen ezért is volt magányos. 
Abban a korban élt, amikor sokakat elsősorban a 
vállalhatatlan dolgok önkéntes vagy kényszerű vál-
lalása kötött össze. Akik kivonták magukat e közös 
megalkuvásból, könnyen egyedül maradhattak. Plá-
ne, ha arra is volt képük rámutatni, hogy másoknak 
mit, s miért kellene szégyellniük. Mint például az 
„Átkozódás” című versében, amelyben így dohog:

Sehol egy jó falat! Még imitt-amott sem.
Mindenki dünnyög-morog emiatt már. És mégis,
senki, senki se üt az asztalra, senki
sem káromkodik jogos haragjában!
Ej, haj, mifene! Gyomorbeteg az egész
ország talán? Még mindig nem volt elég
az ízetlen, fertelmes ételekből?!
A dögvész egyen meg titeket szívtelennél
szívtelenebb szakácsok, hanyag hentesek, kik
életünket, munkánkat keserítitek meg!
Ki rontott, ki züllesztett el titeket?
Kórházba veletek, operáljátok ki
a beleteket, a torkotokat a tömény-sok
bűnért, mit a haza éléskamrája ellen elkövettetek!”

E sorok 59 évvel ezelőtt jelentek meg – de fájóan 
aktuálisan hatnak ma is. Berda az egész világot 
a terített asztal mellől szemlélte, ám a jelenség, 

amelyre prófétai haraggal rámutat, messze nem 
csak a „haza éléskamráját” érinti.  Gasztronómia 
terén valamicskét talán előre araszoltunk a hatva-
nas évek óta, de változatlanul se lenyelni, se kiköpni 
nem tudjuk a moslékot, amit elénk öntenek. Az étte-
remben, a boltban, a médiában, a hivatalban, vagy 
akár a közéletben. S ugyanúgy „senki, senki nem 
üt az asztalra”. S aki mégis, az a többek szemében 
sokszor nem bátor, hanem áruló. A közös csendben 
„dünnyögés-morgás” árulója. 

Nálunk, aki reklamál, az „akadékoskodó”, aki nem 
fogadja el a pocsék árut, vagy szolgáltatást, az „vá-
logatós”, aki szóvá teszi a tévedést, „okoskodó”, aki 
kiáll az igazáért, „hősködik”, s aki ezért bajba kerül, 
az „minek ment oda?”, „minek hangoskodott?”

A „szívtelen szakácsokat, hanyag henteseket” 
pedig hiába kérdezzük, „ki rontotta el őket?” Pedig 
a válasz keservesen egyszerű: mi. Azzal, hogy elfo-
gadunk minden „ízetlen, fertelmes ételt”, amit feltá-
lalnak nekünk, s még azokra sértődünk meg, akik 
szóvá teszik a szélhámosságot. 

 „Nem volt ellensége, pedig mindenkinek csak az 
igazat mondta, a nem-szívesen hallottat is, mindig 
csak az igazat írta” – emlékezett Berda Józsefre 
halála után Kormos István. Ha többen követnénk a 
példáját, ételből, emberségből, igazságból is több 
„jó falatot” kapnánk – s akkor talán nem lenne „gyo-
morbeteg” az ország. 

BAlOGH GáBOR

Dünnyögők

Trippon Norbert az Újpesti Naplónak elmondta: 
eddig a fakivágást 15 napon belül, utólag kel-
lett bejelenteni, mostantól 30 napon belül, és 
előre kell ezt megtenni.

legfeljebb 5 kivágott fa esetében a pótlás 
minimális mértéke változatlan marad: a kivá-
gott mennyiség 120 százaléka, értelemszerű-
en felkerekítve (például egy fa helyett kettőt, 
három helyett négyet kell ültetni.)

Öt kivágott fa felett azonban komoly szigorí-
tás lép életbe: minden kivágott fa helyett hár-
mat kell ültetni, vagy ennek költségeit pénzben 
megváltani. Engedély nélküli kivágás, vagy a 
pótlás elmulasztása esetén a magánszemélyek 
200 ezer, jogi személyek (például cégek) 2 mil-
lió forintig terjedő bírsággal sújthatók. 

A javaslatot a Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Bizottság, illetve a Klíma- és Környe-
zetvédelmi Bizottság január 29-i összevont 
ülésén tárgyalták meg, a végleges döntést 
pedig a január 30-i képviselő-testületi ülésen 
hozta meg az önkormányzat.

ezentúl sokkal szigorúbb szabályok  
védik a fákat Újpesten
Lényegesen megszigorították a fakivágásra vonatkozó szabályokat 
Újpesten. Trippon Norbert, a gazdaságért, költségvetésért, városüze-
meltetésért és projektmenedzsmentért felelős alpolgármester előter-
jesztéséről január 30-án döntött a képviselő-testület.

F e l h í v á s
Beszéljük meg! 
számít a véleménye!

Újpest vezetése elkötelezett abban, hogy a mindennapokat érintő közös 
kérdésekben meghallgassa a kerületben lakók véleményét. Hiszünk 
abban, hogy a kerületben történő fejlesztések leginkább akkor szol-
gálják az itt lakók érdekeit, ha azok szükségességéről vagy elvetéséről, 
milyenségéről vagy mennyiségéről közösen gondolkodunk és döntünk. 

A 3-as metró meghosszabbításának terve tipikusan az a terv, 
amely nem véglegesíthető a helyiek véleményének, javaslatainak 
meghallgatása nélkül. Éppen ezért minden érdeklődő újpesti lakost 
szeretettel várunk arra a fórumra, amelyen a BKK felelős vezetői és 
szakemberei megismertetik a 3-as metró építésével kapcsolatos 
terveket. A rendezvényen lehetőség nyílik kérdések feltevésére, 
vélemények kifejtésére. 

Kérdezzünk, és dolgozzunk együtt a projekt formálásán, illetve a 
projekthez kapcsolódó szolgáltatások alakításán!

A fórum ideje: 2020. február 17. 17 óra
A fórum helyszíne: Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási  
Nyelvű általános Iskola aulája (1048 Budapest, Hajló utca 2.) 

Újpesti Önkormányzat



O n L I n e  e L É r h e t õ S É g ü n k :  w w w . u j p e S t . h u   |   F r I S S  h í r e k :  F A c e b O O k . c O M / u j p e S t . M e d I A         |   3

k Ö z t é r

Újpest idei költségvetése megteremti a lehe-
tőséget ahhoz, hogy hamarosan folytatódjék a 
kerületben leállított, forgalmi rendszám nélküli, 
„üzemképtelen” járművek elszállítása, bár ez 
nem kötelezően ellátandó önkormányzati fel-
adat – mondta el az Újpesti Naplónak Mohai 
Zoltán, az Újpesti Önkormányzati Rendészet 
osztályvezető-helyettese. Ez a munka minden 
évben több száz nyilvántartásba vett autót jelent, 
amelyekkel kapcsolatosan különböző hatósági 
intézkedések megtétele szükséges.

A lakossági bejelentés alapján vagy közterü-
leti ellenőrzés során észlelt, rendszám nélküli 
jármű szélvédőjére a rendészeti feladatokat 
ellátó hivatalos személy (közterület-felügyelő) 

először egy értesítést helyez, amely tájékoztat 
a vonatkozó jogszabályokról, és arról, hogy vál-
tozatlan állapot – azaz folytatólagos jogsértés 
megállapítása esetén – 10 nap múlva kezde-
ményezik a gépjármű hatósági elszállítását a 
közterületről.

Az „üzemképtelen” és/vagy roncs 
járművek elszállításukat követően az 
ön kormányzattal szerződésben álló köz-
reműködő telephelyére kerülnek, és az 
intézkedésről kötelezően értesítést kap 
a kerületi rendőrkapitányság is. Az el-
szállított járműveket hat hónapig tárolják a 
telephelyen, ez alatt rendezheti a levélben érte-
sített tulajdonos/üzembentartó a szállítással és 

Az ínségesebb hónapokban 
is jut élelem az újpesti ma da-
raknak.

Városunk bővelkedik a honos madár-
fajokban, télen szép számmal keresik 
fel a tollas lakótársak az ehető termésű 
cserjéket és fákat, és nagy örömmel lak-

mároznak az etetők tartalmából. A kerület 
minden részében, a parkokba helyeztek 
ki madáretetőket a közhasznú foglalkoz-
tatásban dolgozók. Az egyszerű, fából 
készült alkalmatosságokon megtalálhat-
juk Újpest címerét. Az etetők feltöltéséről, 
folyamatos ellátásáról az állatmentő liga 
állatvédelmi Járőrszolgálat Újpest mun-
katársai gondoskodnak. 

Az éhes madarak az alábbi 20 kü-
lönböző helyszínen találhatnak madár-
etetőt:

Pozsonyi ltp. • Bene Iskola / Aradi 
sétány • Öko1 (Gábor Ignác park) • Ró-
zsaliget • Katalin park • Széchenyi tér • 
Mátyás tér • Gyulai tér • Aschner Lipót 
tér • Szigeti sétány • Házy Erzsébet sé-
tány • Dalos játszótér • Béke tér • Tuli-
pánkert • Bőröndös park • Homoktövis 
park • Esterházy tér • Nyár u.-i sétány 
/ Lázár Ervin Általános Iskola • Szilas 
Családi Park • Rózsavirág tér
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GENERÁCIÓK 
EGÉSZSÉG 
KLUBJA

Szakítottunk a hazánkban elterjedt, hagyományos fitness iparral, hiszen 
egy sokrétű egészség központot hoztunk létre, ahol mindenki megtalálja 
a számára megfelelő programot, mozgásformát. Egyedi életmód 
programokat és számos egészségmegőrző szolgáltatást kínálunk. 

2017-ben megkapta klubunk a „Szépkorú Barát Hely” címet, amelyet az 55 
éven felülieknek szóló életmód programért vehettünk át, illetve 
ugyanebben az évben a „Családbarát hely” címet is kiérdemeltük, a 
klubban található kisgyermekes szülőket segítő szolgáltatásokért és a 
Baba-Mama életmód programért. 

A Springday Health Club sokkal több, mint egy terem, ahol edzeni lehet. 
Itt valódi programokkal, személyes törődéssel, barátságos hangulattal 
várjuk az eddig otthon ülő, hétköznapi, egészségükért tenni kívánó 
embereket. Győződj meg személyesen a klub sikerességéről! 

GYERE EL HOZZÁNK EGY DÍJMENTES ALKALOMRA! 
Jelentkezz a sales@springday.hu e-mail címen! 
Springday Health Club – 1042 Bp., Árpád út 47-49.

indul a roncsderbi!

tárolással járó költségeket, és tulajdon-
jog-igazolás meglétét követően viheti 
el járművét a telephelyről.

Ha nem teszi meg, az autót vagy elár-
verezik, vagy megsemmisítik a jármű ál-

lapota alapján, melyet szakértő állapít meg. 
Ha az autót értékesítik, és a jogosultságát iga-

zolni tudó tulajdonos/üzembentartó jelentkezik 
az árveréstől számított 6 hónapon belül, meg-
kapja a költségekkel csökkentett vételárat.

Az elszállított gépjárműveket a T.P.ZS. Kft. 
1151 Budapest, Mélyfúró út 3. szám alatti te-
lephelyén tárolják. A telephely elérhetősége:  
+36 1-306-4479, +36 20/946-65-29

A 2020-as költségvetés elfogadásával folytatódik a rendszám nélküli 
autók elszállítása Újpest közterületeiről. A tulajdonosok még elkerül-
hetik a kellemetlen meglepetéseket.

Ha forgalmi rendszám nélküli gépjárművet észlel, kérjük, a gyorsabb ügyin-
tézés érdekében hívja munkaidőben az Újpesti Önkormányzati Rendészet 
telefonszámát: Telefon: 231-3250, Fax: 231-3282 (+36/70 452-05-90 ügyfél-
fogadási időn kívül)

Újpesten a madarak 
sem maradnak éhen

A közterületen hagyott, 
rendszám nélküli jármű 
szélvédőjére 
a közterület-felügyelő 
egy értesítést helyez.



k Ö z t é r

4  |   Ú J p e s t i  n a p l Ó   –  XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2020. február 6.

A Farkas-erdő nem pálya
az íjászpálya területéért cserébe, és bár a fel-
lángolt vita nyomán Wintermantel Zsolt 2018 
májusában visszavonta a beruházásról szóló 
előterjesztést, az újpesti képviselő-testület 
tavaly nyáron úgy határozott, hogy a korábbi 
megállapodásban szereplő közel hat hektárt 
továbbra is erdőgazdálkodás alá vont terü-
letté, azaz erdővé minősítettné a tulajdonos 
fővárossal. 

Erdő, erdőbb, ...? 
Az erről szóló módosító javaslat került most a 
volt II. kerületi polgármester előterjesztésében 
a fővárosi közgyűlés elé, ám Déri Tibor azt ja-
vasolta a testületnek, mondjon nemet erre a 
kiegészítésre. Újpest első embere ezt azzal in-
dokolta, hogy tudomása szerint a terület hiva-
talosan most is erdő, gazdag madárvilággal, 
amelynek a „csereerdősítése” egy szakértői 

Déri Tibor az előterjesz-
tését azzal indokolta, 
hogy a Farkas-erdő 
Budapest egyik, ha nem 
a legnagyobb, összefüg-
gő, természetes erdeje, 
amelyből nem lehet két 
hektárt területátalakítás 
nélkül kiszakítani. 

Nem épül íjászpálya azon kéthektáros, fővá-
rosi tulajdonú területen, amelyet Újpest ko-
rábbi vezetése 15 évi ingyenes használatra 
ajánlott fel a Magyar Íjász Szövetségnek – 
döntött január 29-én a Fővárosi Közgyűlés. 
A testület tizennyolc igen, egy nem szavazattal 
és kilenc tartózkodás mellett fogadta el Újpest 
polgármesterének erről szóló előterjesztését. 
Azt Déri Tibor polgármester azzal indokolta, 
hogy a Farkas-erdő Budapest egyik, ha 
nem a legnagyobb, összefüggő, természe-
tes erdeje, amelyből nem lehet két hektárt 
területátalakítás nélkül kiszakítani. 

Cserebere
A képviselők nem fogadták el ugyanakkor azt 
a láng Zsolt fővárosi Fidesz-frakcióvezető 
által beterjesztett módosító indítványt, amely 
az Aquaworld és az M0-ás autópálya közötti 
hathektáros terület erdősítését tartalmazta. 
Ezt korábban a sportszövetség vállalta volna 

Biztosan nem lesz  íjászpálya a Farkas-erdőben, és 
az újpesti városvezetés megakadályozza azt is, hogy 
ott íjászcentrum épüljön. Az íjászszövetség kivite-
lezője felvonult ugyan a területre, de a közterület-
felügyelet elküldte. A hasonló vitáknak hamarosan 
vége szakadhat, mert a főváros vezetése támogat-
ja azt a több mint kétezer aláírással beérkezett civil 
kezdeményezést, amely az erdő teljes területét vé-
detté tenné.  
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anyag szerint ráadásul tarvágással indulna. 
Egy ettől a területtől független, hathektáros 
újpesti kerületrész erdősítését azonban a pol-
gármester szívesen venné, és ha ilyen javaslat 
kerül a fővárosi közgyűlés elé, azt szívesen 
támogatná is, sőt annak előkészítésében is 
szívesen együttműködik láng Zsolttal.  

Dzsungel 
Ozsváth Kálmán, az újpesti Fidesz képvise-
lője egy kormánypárti portálnak közben arról 
beszélt, hogy a terület csak akkor lesz bizton-
ságban, ha azt erdőművelés alá veszik, ezért 
nem tekintik lezártnak az ügyet. A politikus 
Wintermantel Zsolt volt polgármester közösségi 
oldalon nyilvánosságra hozott érvelését meg-
ismételve hangsúlyozta azt is, hogy egy terület 
nem lesz erdő csak azért, mert sok fa van rajta, 
ezért szeretnék, ha a főváros szakemberekkel 
vizsgáltatná meg a kérdést, és csak ezután ha-
tározna véglegesen a terület sorsáról. Szerinte 
egyébként a mostani döntés mögött akár az is 
megbújhat, hogy ha a terület hivatalosan is er-
dővé válna, azt már soha nem lehetne építési 
telekké minősíteni. Erre a sejtetésre Déri Tibor 
polgármester lapunknak úgy reagált, hogy az új, 
a zöldterületek fejlesztését célul kitűző városve-
zetés nem kívánja a területet sem átminősíteni, 
sem átminősíttetni a fővárossal.  

Orvvadászok
Déri Tibor a közgyűlésen beszámolt arról is, 
hogy szerdán délelőtt – éppen a képviselő-
testületi ülés ideje alatt – felvonult a kivitelező 
a tervezett íjászpályával szomszédos terüle-

ten, amely fele-fele arányban Újpest, illetve a 
Magyar Íjász Szövetség tulajdonában áll, és 
ahol a sportszövetség íjászcentrumot sze-
retne felépíteni. A Magyar Íjász Szövetség 
megbízásából megjelent cég azonban 
nem rendelkezett a megfelelő engedé-
lyekkel, ezért az Újpesti Önkormányzati 
Rendészet munkatársai leállíttatták az 
előkészületeket, és távozásra szólították fel 
a munkásokat, akik ezt meg is tették. A kivi-
telező csütörtökre el is szállíttatta azokat az 
anyagokat is, amiket odahordott. 

Függőben
A polgármester később azt mondta az Újpesti 
Naplónak, az új városvezetés mindent megtesz, 
hogy az íjászpálya mellett az íjászcentrum se 

épülhessen meg a Farkas-erdőben. Szerinte 
a beruházásra kiszemelt, fele arányban 

kerületi tulajdonban álló területen az 
önkormányzat minden munkát meg-
akadályozhat, mert a másik tulajdo-
nos, a Magyar Íjász Szövetség csak 
Újpest beleegyezésével kezdhet kivi-

telezésbe. Ezt viszont biztos nem kapja 
meg. A polgármester megerősítette azt 

is, hogy az íjászszövetség a megfelelő do-
kumentumok híján nem rendelkezik a beruhá-
záshoz érvényes építési engedéllyel, ráadásul a 
procedúrát tavaly decemberben fel is függesz-
tették. Megkerestük a Magyar Íjász Szövetséget 
is, ahol azt mondták, a történtekről nem kaptak 
semmiféle értesítést, a most is folyó egyezteté-
sekbe pedig nem szeretnének egy nyilatkozattal 
beleavatkozni, de ahogyan lesz miről, tájékoztat-
ják a közvéleményt.  

Ott a pont?
Könnyen lehet egyébként, hogy a hasonló vi-
ták hamarosan okafogyottá válhatnak, ugyanis 
a Farkas-erdő hamarosan akár teljes védett-
séget is kaphat a fővárostól. Az akciót egy, az 
erdő sorsát a szívén viselő káposztásmegyeri 
magánszemély, Hidvégi Zsuzsa indította, és a 
civil kezdeményezéshez villámgyorsan több 
mint kétezer aláírás gyűlt össze. A beadvány 
már a budapesti városházán jár, ahol január 
elején tárgyaltak is róla. A védetté nyilvánítást 
Déri Tibor polgármester és a klímavédelemért 
felelős főpolgármester-helyettes is lelkesen 
támogatja. Dorosz Dávid az Újpesti Naplónak 
azt mondta, a Farkas-erdő flórájánál és fau-
nájánál fogva a főváros olyan kiemelt termé-
szetvédelmi értéke, amelyet meg kell óvni, 
ezért a teljes területét védetté kell nyilvánítani.

CS. G.

A Farkas-erdő ha-
marosan akár teljes 
védettséget is kaphat 
a fővárostól. Az akciót 
Hidvégi Zsuzsa indította, 
a beadvány már a buda-
pesti városházán jár, ahol 
tárgyaltak is róla.

Az Aquaworld mögötti 
terület, ahova a fővárosi 
Fidesz erdőt telepítene.  
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Igazságtalan és méltánytalan, ami Újpesten az 
októberi önkormányzati választásokon történt 
– mondja Nagy István. A kerületet 27 évig al-
polgármesterként irányító politikus úgy látja, 
a korábbi városvezetés és személy szerint ő 
is rosszul mérte fel a helyzetet, amikor abban 
bízott, hogy elég lesz a folytatáshoz az a telje-
sítmény, amit az elmúlt években letettek az asz-
talra, ez a halk szavú eredménykampány azon-
ban kevésnek bizonyult. Eközben a másik oldal 
folyamatosan hazugságokkal és rágalmakkal 
vádolta Wintermantel Zsoltot és csapatát, mi-
közben szimbolikussá duzzasztott ígéretekkel 
bombázta a választókat, akik ebben a hangulat-
ban döntöttek úgy, ahogy döntöttek.

Púder
Nagy István szerint azonban ezekkel a szim-
bolikus ügyekkel az Újpestet most kormányzó 
erők éppen saját csapdájukat ásták meg, mert 
meg lehetett ugyan nyerni így a választást, ám 
most jönnek a dolgos hétköznapok, és ezeket 
az ígéreteket be is kell váltani, amit szigorúan 
számon is fog kérni. Ezek közé sorolta a több 
mint százéves Károlyi Sándor Kórházat, amelyet 
a választási kampányban elhangzott állításokkal 
szemben nem Wintermantel Zsolt záratott 
be, mert erre nem volt hatásköre. A százéves, 
gazdaságtalanul működtethető intézményt már 
1997-ben bezárásra ítélték, ám a főváros akkor 

ezt nem merte meglépni. A kórház vezetése így 
arra kényszerült, hogy osztályokat szüntessen 
meg, például az egynapos sebészetet is, 
amely Nagy István szerint nem indulhat újra, 
elsősorban azért, mert nincs kórházi háttere. 
Bár az első testületi ülések egyikén döntés 
született arról, hogy az önkormányzat jelentős 
összeget különít majd el egy újpesti súlyponti 
kórház megtervezésére, de annak megépítése 
az egészségügyet korábban felügyelő politikus 
véleménye szerint 200-300 milliárd forint alatt 
biztosan nem úszható meg, és milliárdokba ke-
rülne az is, ha az állami tulajdonba került árpád 
kórház kapna újra egészségügyi funkciót. A ta-
nulmányokra félretett 100 millió, illetve a kivite-
lezésre 2021-ben elkülönítendő 900 millió forint 
így gyakorlatilag semmire nem elég, csak arra, 
hogy felmutassák, szerettünk volna egy kórhá-
zat – mondja Nagy István, aki arra is emlékeztet, 
hogy egy kórház fenntartása nem önkormány-
zati feladat, abba a kerület csak besegíthet, 
ahogyan tette ezt a korábbi vezetés éveken át 
egy havi kétmillió forintos támogatással.

Fapadosok
Az új városvezetés első száz napja Nagy sze-
rint egyelőre nem értékelhető, hiszen ez az idő 
egyrészt folyamatos visszamutogatással telt, 
másrészt a korábbi városvezetés döntései értek 
be és váltak láthatóvá, amiből most az új város-
vezetés politikai hasznot próbál húzni. A frakció-

vezető ezért kíváncsian várja a következő száz 
napot, és a kampányban tett ígéretek megva-
lósítását, például az egészségügyben. Úgy látja, 
az ágazat országos szintű problémáit (túlterhelt 
rendelések, alulfinanszírozottság, indokolatlan 
beutalások, párhuzamos vizsgálatok, hiányzó 
orvosok) Újpest sem fogja tudni megoldani, de 
a várólisták csökkentése például szerepelt az 
ígéretek közt, ám ennek egyelőre nem talál-
ta nyomát. Figyelmeztet arra is, hogy az SZTK 
strukturális átalakítására decemberben kapott 
349 millió forint nagyobb része a következő 
évek költségvetését is terhelő béremelések-
re fordítódik, amit természetesen támogat, és 
meg is szavazta Fidesz-frakció, de ennek fenn-
tarthatónak kell lennie, a fedezetet pedig még 
nem látja. A szakrendelőben a várókat rendbe 
tették ugyan, de a rendelők felújítását, a jobb 
munkakörülmények megteremtését is régóta 
várják a szakrendelőben dolgozók, és ezt ebből 
az egyszeri bevételből meg lehetett volna olda-
ni – teszi hozzá. Nagy István nem tudja, miért 
minősítette utódja, Kanász-Nagy Máté népjóléti 
alpolgármester „fapadosnak” a korábbi szociál-
politikát. Az biztos, hogy jól működő gazdaság 
nélkül nem lehet 21. századi egészségügyet 
vagy eredményes szociálpolitikát működtetni, a 
jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben pedig a köz-
alkalmazotti bértábla nem versenyképes, ezek-
ről a területekről a piac elviszi a munkaerőt, aki 
pedig marad, azt leginkább a hivatástudat tartja 
ott – mondja a terület korábbi felelőse. 

Csontvázak
Nagy István kíváncsian várja azt is, mi lesz a sok, 
szerinte egyébként nem létező „csontvázzal”, 
amely az új városvezetés szerint kiesett a szek-
rényekből. Az Ady-telek eladása ügyében példá-
ul egyelőre semmi nem történt, pedig a kérdés 
komoly fegyverré vált a kampányban. A folytatás 
mindenesetre érdekes lesz – teszi hozzá a volt 
alpolgármester. Az Ady beharangozott visszavá-
sárlásáról hallgat az új városvezetés, a helyére 
ígért mélygarázs, amely fölött egy park kapna 
helyet, szerinte értelmetlen, mert megépítése 
drága, üzemeltetése pedig az ígéretként el-
hangzott ingyenes parkolással veszteséget ter-
melne. Szimbolikussá vált a székelykapu ügye 
is, amelynek elhelyezése ellen a kampányban 
aláírásgyűjtés, később többször újraindított 
szavazás indult – mondja Nagy, aki úgy látja, a 
csíkszentgyörgyi testvértelepüléstől kapott épít-
mény létjogosultságát a voksok megerősítették. 
Ha pedig az új városvezetés mégsem a szerinte 
alkalmas helynek tartott Káposztásmegyeren 
szeretné felállítani a székelykaput, akkor azt az 
újpesti Városkapunál látná a legszívesebben, 
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adok még száz napot
Megviselte az októberi választás, mert az elért eredmények kevesek voltak a hangzatos 
ígéretekkel szemben, fáj a régi kollégák távozása, de újult erővel vág neki a politikának, és 
várja, hogy az új városvezetés elkezdje beváltani a kampányban tett ígéreteket – mondja 
Nagy István az Újpesti Naplónak. A politikus, aki 27 évig volt Újpest alpolgármestere, Mol-
nár Szabolcs helyére ült be a Fidesz-frakcióba, és azonnal az élére is állt. Indulat bőven 
van benne, de mindent szakszerűen csinál majd. Úgy érzi, tartozik annak a közösségnek, 
amelytől a bizalmat kapta. 

A veterán politikus  
kíváncsian várja, mi lesz  
a kampányígéretekből.
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– Múlt héten az egyik helyi hírportál megkongatta a 
vészharangot: megszűnik az online regisztráció az 
SZTK rendeléseire. Azóta kiderült: csupán átmene-
ti felfüggesztésről van szó, s a lehetőség március 
végétől ismét elérhető lesz az újpestiek számára. 
Miért kell szüneteltetni az internetes regisztrációt?

– A rendelőintézetben egy új orvosi szoftverre térünk át, 
ami sokkal okosabb lesz: például a páciensek már otthon, a 
számítógép előtt tudnak majd regisztrálni, nem kell elsétál-
ni a rendelőig. A jelenlegi regisztrációt két okból állítottuk le: 
egyrészt ez része a most zajló fejlesztésnek, nem lehet külön 
kezelni. Másrészt a páciensek érdeke, hogy ne kelljen kétszer 
regisztrálni, mert aki most megteszi, annak az új rendszerben 
újra kellene. 

– Tavaly év végén 350 millió forintos állami támo-
gatást kapott a rendelőintézet. Az erre vonatkozó 
szakmai tervezetet január 30-án egyhangúan elfo-
gadta a képviselő-testület, így az intézmény most 
már hozzáférhet az összeghez. Mire fordítják a tá-
mogatást?

– Egyrészt fejlesztésekre, gépekre, műszerekre. Más-
részt piaci áron fogunk plusz diagnosztikai kapacitásokat 
vásárolni. Nem tartható, hogy hónapokat kell várni az UH-, 
az MRI- és a CT-vizsgálatokra. De a legnagyobb tétel a bér 
és a bérfejlesztés: szeretnénk pótolni a kieső orvosokat, 
idecsábítani fiatal kollégákat, megtartani a jelenlegi gárda 
nagy részét. Ezek mellett a szakdolgozók eddigi béreme-
lésének azt a részét is pótolni kell, amit az állam idén már 
nem támogat.

– Várható-e, hogy a támogatásnak köszönhetően 
rövidülnek a várólisták, vagy enyhül az orvoshiány?

– Ez a legfontosabb cél. Viszonylag rövid távon szeretnénk 
csökkenteni az UH és a mammográfiai sort. Új szolgáltatás-
ként – ugyan nem túl nagy számban – az MRI-vizsgálatokat 
vezetnénk be. Kicsit hosszabb idő lesz a gasztroenterológiai 
sor csökkentése. Viszont szinte reménytelen reumatológust 

találni, most a négy orvosból kettő fog kiesni, a helyzet szin-
te megoldhatatlan. Az ortopédia és a neurológia erősítésére 
viszont van remény.

– Az Újpesti Napló is beszámolt róla, hogy klima-
ti zál ják az SZTK épületét. Mikorra fejeződhetnek be 
a munkálatok, és mennyiben fogják ezek érinteni a 
betegellátást?

– Nagyon bízom abban, hogy legkésőbb április végére a 
kivitelező befejezi a munkát, nyáron már mindenkinek: beteg-
nek, asszisztenseknek, orvosoknak könnyebb lesz elviselni a 
hőséget.

– Az elmúlt hetekben a kormánypárti sajtóban az-
zal vádolták a kerület, illetve a rendelőintézet veze-
tését, hogy letettek az egynapos sebészet bevezeté-
séről, holott erre a célra rendelkezésre áll pályázati 
forrás és a „felújított” hetedik emelet. Mi a valós 
helyzet ezen a téren?

– A hetedik emelet jelenleg egy romhalmaz. Az újjáépítésre 
400 millió forint áll majd rendelkezésre az év második felétől. 
A város vezetése arra kért a múlt hét végén, hogy készítsek 
alternatív tervet és viszonylag pontos számításokat a hetedik 
emelet hasznosítására. Tehát, egyrészt arra a kérdésre vár-
nak választ, hogy mit lehet kihozni 400 millióból, másrészt 
arra, hogy mit lehet és mennyiért működtetni. Ezek nélkül 
nem lehet felelős döntést hozni. Az egynapos sebészettel az 
a helyzet, hogy az elődöm már végeztetett számításokat, és 
amennyiben nem tb-finanszírozott, évi sok, 300-400 milliós 
plusz terhet jelentene az önkormányzatnak. A közfinanszíro-
zásba történő befogadására nagyon kicsi az esély, sajnos. Az 
újpesti önkormányzat, pártállástól függetlenül, újra aktív ellá-
tást biztosító kórházat akar. Ha ez megvalósul, az egynapos 
sebészet pénzkidobás.

– Milyen fejlesztések, változások várhatóak a 
rendelőintézetben idén?

– Összefoglalva az eddigieket: új medikai szoftver, új 
honlap, online időpontfoglalási lehetőség, klimatizált épü-
let, rövidebb előjegyzési listák, több fiatalabb orvos, szigorú 
munkafegyelem, racionális gazdálkodás, és főleg és elsősor-
ban, betegbarát ellátás. Hogy ezek megvalósuljanak, lesznek 
kellemetlen intézkedések is. Például a klímaszerelés miatt 
várhatóan február 21-én, pénteken, a gyermekrendelések 
jelentős része szünetelni fog, vagy például csökkenteni kell 
a nem kerületi lakosok ellátását. Persze lesznek kivételek, 
pl. akinek kerületi a háziorvosa, és ezt igazolja, továbbra is 
használhatja az újpesti szakrendelő szolgáltatásait, annak el-
lenére, hogy nem újpesti lakos. Vagy például az önkormány-
zat intézményeiben dolgozó nem újpestieket is el fogjuk látni. 
A  traumatológia és a gyermekrendelések egy részét a XV. 
kerületi lakosok is igénybe vehetik. B. G.

de erről egy szakmai bizottság dönt majd, ja-
vaslata nyomán a csíkszentgyörgyiek bevoná-
sával. Előkerült a Károlyi utca 25. alá tervezett 
önkormányzati bérház ügye is, amelyet a kam-
pányban „újpesti Hős utcaként” emlegettek, mi-
közben a korábbi városvezetés is csak a bérleti 
díjat, a közüzemi számláikat rendben fizető, az 
együttélés normáit betartó bérlőket szándéko-
zott oda költöztetni – emlékeztet Nagy. A  kör-
nyéken lakókban keltett félelmek egyébként 
alaptalanok voltak, aminek bizonyítéka, hogy a 
Városkapunál már a választások előtt lebontott 
krízistömb lakói konfliktusok nélkül költöztek a 
kerület más részeiben kiutalt lakásokba – teszi 
hozzá, megemlítve azt is: része volt abban, hogy 
a 2000-es évek elején 250 bérlakás épült Új-
pesten, és kíváncsian várja, hogy mikor kezdő-
dik meg annak az ötvennek az építése, amely 
a ciklusra ígért 250-ből idén lenne esedékes, 
hiszen az új városvezetés még az általuk előké-
szített 31 bérlakásnak sem fogott neki. Gyakran 
emlegetett csontváz a piac is, ahol a kivitelező 
egyébként 500 millió forintot bukott – árulja el 
Nagy István, aki úgy látja, helyes lett volna még 
az építési költségek emelkedése árán is követni 
a megemelkedett építőipari költségeket, így a 
vállalkozók talán jobb munkát végeztek volna. 
Erre viszont a felkorbácsolt indulatok, hazugsá-
gok és rágalmak miatt kialakult politikai környe-
zetben nem volt lehetőség – mondja Nagy.  

Hajrá, Újpest!
Nagy István beszélt arról az előterjesztésről is, 
amelyet a jobbikos Szabó Balázs képviselő ter-
jesztett a legutóbbi közgyűlés elé arról, hogy a 
képviselő-testület a szabad véleménynyilvánítás 
jegyében álljon be az UTE-szurkolók bojkottja 
mögé, amelyet az UTE és az Újpest FC közti fe-
szültség generál, gyakorlatilag a gazdag belga 
tulajdonos, Duchatele megjelenése óta. Úgy lát-
ja, hogy a képviselő-testületnek nem feltétlenül 
kell állást foglalnia ebben a vitában, ha azonban 
mégis, akkor ő mindenképpen az egyik legré-
gebbi és legsikeresebb egyesület, az UTE párt-
ján áll. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy az önkor-
mányzat beállhat-e erkölcsi támogatásával az 
Újpest FC ultra szurkolói csoportjai mögé, akik 
egyébként demonstrálnak a Fradi-mérkőzés 
előtt. Az akció vége akár rendbontás is lehet – 
mondja Nagy, aki ezért azt a kiegészítést tette, 
hogy kerüljenek ki az előterjesztésből az Újpest 
FC-re és az UTE-ra vonatkozó részek, és tegyék 
hozzá, hogy a szombati rendezvény legyen erő-
szakmentes, kulturált, és a szurkolók a várost 
hagyják maguk után rendben. Ezt a képviselő-
testület el is fogadta. 

CS. G.

Felelős döntéseket kell hozni
Új medikai szoftver, online időpontfoglalási lehetőség, klimatizált épület, rövidebb elő-
jegyzési listák, több fiatalabb orvos, szigorú munkafegyelem, racionális gazdálkodás és 
betegbarát ellátás – ezekre lehet számítani idén az SZTK-ban. Interjú Ungár Klárával, az 
Újpesti Szakrendelő vezetőjével. 



Ó p e s t

aschner lipót nem csak 
Újpestre hozott fényt

8  |   Ú J p e s t i  n a p l Ó   –  XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2020. február 6.

Aschner a felvidéki Assakürtön látta meg a nap-
világot 1872. január 27-én, egy nem túl módos 
zsidó kereskedőcsalád sarjaként. 1896-ban ke-
reskedősegédként került a fővárosba, hamaro-
san pedig az Egyesült Izzólámpa és Villamossági 
Rt. elődjénél talált munkát. A több nyelven be-
szélő, hihetetlen munkabírású újdonsült kistiszt-
viselő elkötelezett volt választott munkahelye 
iránt: amikor a gyár 1901-ben Újpestre, a Váci 
úti telephelyére költözött, ő is itt telepedett le.

1904-ben már aligazgató volt, 1909-ben 
pedig az ő javaslatára jegyezte be a vállalat a 
hamarosan világhírűvé váló Tungsram védje-
gyet. Az ő kemény munkájának és újító termé-
szetének volt köszönhető, hogy az Izzó története 
során olyan úttörő technológiai megoldásokkal 
is megajándékozhatta a világot, mint a volf-
rámszálas izzólámpa, a xerox sokszorosítási és 
a lokátortechnika, és ő alapozta meg a rádió-
cső- és televízióképcső-gyártást is. A cég labo-
ratóriumaiban olyan mérnökök kutathattak, mint 
dr.  Just Sándor, Hanaman Ferenc, Bródy Imre 
és Bay Zoltán.

Nem csoda, hogy Aschner 1918-ra ke-
reskedelmi igazgató, 1921-ben pedig a cég 
vezérigazgatója lett. Az üzlet és az innováció 
mellett három szenvedélye volt: a közélet, a 
sport és a jótékonyság. 1907-ben már a vá-
rosi tanács képviselője, később a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank felügyelőbizottsági 
tagja, a Gyáriparosok Országos Szövetségének 
igazgatósági tagja, a Vasművek és Gépgyárak 
Országos Egyesületének alelnöke lett. 1925-
ben az Újpesti Torna Egylet elnöki tisztjét vet-
te át, és betöltötte a Magyar Professzionista 
labdarugó Szövetség társelnöki pozícióját 
is. Emellett – a korabeli sajtó szavaival élve – 
„súlyos közgazdasági tekintélyét” latba vetve 
Újpest fejlődésének motorjává, a helyi ügyek 
bőkezű mecénásává vált.

Az ő érdeme, hogy felépült a Hajós Alfréd 
által tervezett stadion, számos munkáslakás, 
a Tungsram-üdülő, az uszoda és a kultúrház. 
Nagylelkűsége országos ügyekben sem ismert 
határt: az első világháborúban a Vöröskereszt-

Aschner Lipót Újpest történetének egyik legmeg-
határozóbb egyénisége volt: a semmiből érkező ifjú 
életének 80 éve során olyan pályát futott be, melyet 
minden viszontagsága ellenére is nyugodtan nevez-
hetünk példaértékűnek.

nek adományozott nagyobb összeget, évi 2500 
pengővel támogatta az első magyarországi ipar-
vállalati kutatóintézetet, a magyar királyi József 
Nádor Műegyetem atomfizikai tanszékének fel-
állítására pedig 300 ezer pengős felajánlást tett.

Szerepvállalását sokan így sem nézték jó 
szemmel: üzleti visszaélésekkel hozták hírbe, a 
kommunista hangulatkeltők szemében szívtelen 
népnyúzó és urizáló nagytőkés volt, a szélső-
jobboldali politika pedig az érdemtelenül előnyö-
ket élvező, gazdag zsidót látta benne.

Magyarország megszállása után, 1944. már-
cius 19-én – az ellene addig hajtóvadászatot 
folytató nyilas sajtó legnagyobb örömére – 

a Gestapo a mauthauseni koncentrációs tábor-
ba hurcolta. A 72 éves gyáros hősiesen viselte a 
megpróbáltatásokat. Parragi György újságíró így 
idézte föl az üzletember helytállását:

„Aschner, bár a blokkban maradhatott vol-
na, egyetlen napot sem hagyott ki, és lement a 
gyárba tizenkét órán át dolgozni, nehogy kivétel 
legyen a többi magyar között. Ezért az egész tá-
bor egyik legtiszteltebb alakja volt.”

Októberre elterjedt, hogy a súlyos bántalma-
zásokon keresztül ment Aschner is a lágerpo-
kol áldozata lett, de szerencsére 1945. május 
1-én a Tungsram Rt. tulajdonosai és nemzetközi 
partnerei 100 ezer frankos váltságdíjjal kiszaba-
dították. Az idős üzletembert SS-tisztek kísérték 
a svájci-német határra, ahonnan Genfbe került.

A Magyarországon berendezkedő kommu-
nista hatalom hamar a célkeresztjébe helyezte 
a gyárost, aki Svájcból is próbált közbenjárni a 
vállalata érdekében. Jutalmul azzal rágalmaz-
ták, hogy nyugaton akar konkurenciát teremte-
ni a magyar iparnak és a demokrácia ellensé-
gének bélyegezték. 1947-ben végül hazatért, 
és kényszerűségből belépett a kommunista 
pártba. Ugyan a személye elleni támadásoknak 
ez sem vetett véget, alaptalan hatósági vegzá-
lások után mégis az Izzó ügyvezető igazgató-
alelnöke lehetett, egészen 1952. január 18-án 
bekövetkezett haláláig.

Örökségét, Újpest gyarapodását szolgáló 
munkásságát csak a rendszerváltás után 
ismerhette el a város: 1991-ben teret neveztek 
el róla, ahol emléktábla is hirdeti nevét. A Tungs-
ram Rt. irodaházában is emléktáblát kapott, a 
Szusza Ferenc Stadion irodaépületének falán 
pedig 2002-ben leplezték le domborművét. Ne-
vét egy 1989-ben alakult alapítvány és a róla 
elnevezett díj is őrzi.

TARI TAMáS

Aschner Lipót „súlyos 
közgazdasági tekintélyét” 
latba vetve Újpest 
fejlődésének motorjává, 
a helyi ügyek bőkezű 
mecénásává vált.

Az Egyesült Izzó 
étterme és színház-  
terme Budapesten,  
az 1930-as években. 
A színpad előtti elkerített 
részen, az ünneplő 
társaság középpntjában 
ül Aschner Lipót,
a Tungsram gyár vezér-
igazgatója.
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Közüzemi díjtartozása van? Segíthetünk!
Az adósságkezelő csoport ingyenes szolgáltatás formájában foglalkozik azokkal a IV. kerületben élő egyé-
nekkel és családokkal, akiknek a háztartásában a lakásfenntartási költségek nemfizetése miatt adós-
ságaik keletkeztek és/vagy gondot okoz számukra a közüzemi számlák folyamatos, határidőre történő 
megfizetése. Munkatársaink ügyfeleikkel együtt stratégiát dolgoznak ki az adósságprobléma kezelésére, a 
tartozások csökkentésére, rendezésére. Az adósságrendezés során a szakember végigkíséri a folyamatot, 
segít a felmerülő, előre nem látott gondok megoldásában.

Szolgálatunk támogató javaslatával pályázható a IV. kerületi Önkormányzat hátralékkezelési támogatá-
sa, melynek igénylési feltételeit az önkormányzat helyi rendelete szabályozza. Ennek igénybevételével je-
lentős önkormányzati segítséghez lehet hozzájutni a háztartási rezsihátralékok rendezéséhez, amennyiben 
a háztartás összes adóssága nem haladja meg a 800.000 Ft-ot.

A díjhátralékos ügyfeleink emellett hozzájuthatnak a HálÓZAT Alapítvány anyagi támogatásaihoz a 
távhő-, víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtartozások esetében. Az Alapítvány által adható maximális támo-
gatási összeg 300.000 Ft.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Elérhetőségeink: Újpesti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (1042 Budapest, Deák Ferenc u. 93/A.) 
Telefon: 369-3993 E-mail: adossagkezelo@ujpestszi.hu
Ügyfélfogadás: Hétfőtől csütörtökig 9-től 19 óráig.

ÁLLÁST-MOST 
az Újpesti Család- és Gyermekjóléti Központban 
minden szerdán 10 és 13 óra között

 álláslisták böngészése  internetes álláskeresés 
 fax, e-mail küldése  telefonálás állásügyben 
 önéletrajz készítésében segítség  fénymásolás  nyomtatás  szkennelés  
 és természetesen kötetlen vélemény- és tapasztalatcsere.

Egyéni felkészítés (előre egyeztetett időpontban) 
 önéletrajz és motivációs levél írása  fénykép készítése  első interjú  
 bemutatkozás gyakorlása  megjelenési és öltözködési tanácsok  
 egyéni felmérés  tanácsadás  csoportos felkészítés  
 tapasztalatok feldolgozása játékosan  felkészülés az állásinterjúra közösen 
 interjús helyzetek gyakorlása  készségfejlesztés
Mindenkiben ott a lehetőség, mindenki jó valamiben, találjuk meg együtt!

Helyszín: Újpesti Család- és Gyermekjóléti Központ 
(1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93.) Telefon: 369-3993, 369-0602

Senki ne fagyoskodjon Újpesten!
Közös felelősségünk, hogy kerületünkben 
senkinek ne kelljen fagyoskodnia a lakásában 
fűtési lehetőség hiánya miatt – írja felhívásá-
ban az önkormányzat.

Kanász-Nagy Máté, Újpest népjóléti alpol-
gármestere arra kéri a kerület lakóit, hogy a 
téli fűtési időszakban a szokásosnál is jobban 
figyeljenek oda a környezetükben azokra a 
– gyermek(ek)et nevelő, hátrányos helyzetű 
családokra, egyedülálló szülőkre, gyakran 
egyedül élő, idős, beteg vagy mozgásukban 
korlátozott – szomszédjaikra, akiknek a laká-
sában nincs fűtés, vagy a lakás befűtése külö-
nösen nagy nehézséget okoz.

Amennyiben tudomásukra jut, hogy valaki 
fűtetlen lakásban vagy egyéb helyiségben la-
kik, akkor azt haladéktalanul jelezzék az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén annak érdekében, 
hogy minden rászorulónak megfelelő segítsé-
get tudjanak nyújtani:

Ha bajban, veszélyben levő hajléktalan embert 
lát, így hívhat hozzá segítséget. Budapesten 
és Pest megyében a Regionális Diszpécser 
Szolgálat elérhetősége: +36 1 338 4186

MILYEN ESETEKBEN HÍVJUK 
A DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT?
• Ha a hajléktalan ember veszélyben van (pl.: nedves a 

ruházata, földön fekszik takaró és alatta lévő karton 
nélkül, kihűlés, fagyás fenyegeti).

• Ha a hajléktalan ember segítséget kér, de Ön nem tud-
ja, milyen típusú segítségre lenne szüksége.

• Információra, segítségre van szüksége, mert Ön, csa-
ládtagja, barátja, rokona, ismerőse hajléktalanná vált, 
vagy ennek veszélye fenyegeti.

• Ha a környezetében, fedél nélkül élő ember a szokásai-
tól eltérően viselkedik (pl.: nem kelt fel, amikor szokott, 
egész nap fekszik).

KÉRJÜK, AMENNYIBEN TELEFONÁL,
AZ ALÁBBIAK SZERINT TEGYE MEG
A BEJELENTÉST:
1. Helyszín? (pontos cím, ennek hiányában a helyszín 

megközelíthetősége)
2. Mit tapasztalt? (pl.: földön fekszik, nem a megszokott 

módon viselkedik, fájdalomra panaszkodik)

3. A bejelentett személy neme, kb. kora, amennyiben Ön-
nek tudomása van róla, neve.

4. A hajléktalan embernek van-e állata (ez azért fontos, 
mert az állat elhelyezését biztosítanunk kell, amíg a 
gazdája nem tudja ellátni)? Amennyiben van, milyen 
állapotban van? 

5. Ha megszólította a hajléktalan embert, kérjük, kérdezze 
meg, milyen segítségre van szüksége!

6. Amennyiben a helyszínen tud maradni, vagy vállalja, 
hogy a helyszín felkutatásában további információkat 
ad munkatársaink számára, az Ön neve és telefonszá-
ma rögzítésre kerül (szükség lehet visszahívására, ha 
nehezen vagy nem találjuk meg a helyszínt).

7. Kérjük, várjon a diszpécser esetleges kérdéseire (az 
információk pontosítása érdekében fontos), és csak 
ezután tegye le a telefont!

MILYEN ESETEKBEN HÍVHATUNK
MENTŐT?
Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi 

ellátásra szorul:
• ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszmélet-

len állapot, bármilyen eredetű súlyos vérzés stb.),
• baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés esetén,
• megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt be-

következő rendellenesség miatt
• ha erős fájdalom vagy más riasztó panasz, illetve tünet 

észlelhető (pl.: fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbé-
nulás stb.)

• ha olyan magatartászavart észlelünk, amely során a 
beteg saját maga vagy mások életét veszélyezteti.

Budapest Főváros IV. Kerület 
Újpest Önkormányzat  
Szociális Osztálya
Telefonszám: 231-3178 
E-mail cím: 
szocialis_osztaly@ujpest.hu

életet menthet egy hívás

A mentők hívószáma 
az ország egész területén: 112
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Helyettes szülőt keresnek
Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye a Család- és Gyermekjóléti Központ 
helyettes szülő foglalkoztatási jogviszony létesítésére pályázatot hirdet.

A foglalkoztatási jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A helyettes szülő saját háztartásában 

teljes körű ellátást biztosít a nála elhelyezett gyermek számára. Az ellátás biztosítását az 
elhelyezés ideje alatt köteles biztosítani (a vér szerinti szülő akadályoztatásának ideje alatt, 
legfeljebb 12+6 hónapra).

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

Pályázati feltételek:
Aki elmúlt 24 éves  büntetlen előéletű  háziorvosa szerint gyermekgondozásra alkalmas egész-
ségileg  otthona gyermekelhelyezésre megfelelő (rendezettség, szülőktől külön szobában való 
elhelyezés lehetősége)  sikeresen elvégezte a helyettesszülő-képzést (50 órás tanfolyam)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata 

(sikeresen elvégezte a helyettesszülő-képzést), 
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 beleegyezző nyilatkozat az együtt élő házastárstól, élettárstól, 
 nyilatkozat, hogy a bizottság betekinthet a pályázati anyagába.
 A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a felsorolt 

dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi bizonyítvány igénylé-
séről szóló igazolás elfogadható.
A foglalkoztatási jogviszony betölthetőségének időpontja: folyamatos.
A jelentkezések benyújtásának határideje: folyamatos.
További információt Csomortány Judit Réka, Újpest Önkormányzatának Szociális Intéz-

ménye Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egység vezetője nyújt a 06-1-370-41-07 
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére tör-
ténő megküldésével (1046 Budapest, Deák Ferenc utca 93.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: bizottság útján.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan.

TELEFONOSOKAT
KERESÜNK

(nyugdíjasokat is)!

Körúti irodánkba, 
4, 6 vagy 8 órába 

munkatársakat keresünk.

Heti pár napos munkára is
van lehetőség.

Fizetés: minden hétfőn

Tel.: 06-30/79-79-202
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Képviselői napló
A parlamenti ülésszakok közti időszakot is igyek-
szem mindig hasznosan eltölteni. Az év első 
hónapjában kétszer is ellátogattam az Újpest – 
Rákospalota vasútállomásra, ahol kerületünkhöz 
méltatlan állapotokat tapasztaltam, ezért írásbeli 
kérdést nyújtottam be dr. Palkovics lászló inno-
vációs és technológiai miniszternek, hogy mikor 
és milyen módon számolja fel a kormány a ren-
detlenséget.

Részt vettem egy, az ellenzéki pártok közötti 
egyeztetésen, amelyet az időskorúakat érintő 
problémák orvoslására szerveztek. Az értekezle-
ten jelen voltak még a Momentum, az MSZP, a 
Párbeszéd, a Jobbik, az lMP és Szolidaritás kép-

viselői is. Olyan témák kerültek középpontba, mint 
a nyugdíj, az elszegényedés és az elmagányoso-
dás. Egy nyitott, konstruktív beszélgetés végén a 
pártok képviselői abban maradtak, hogy közösen 
keresik a megoldást a nyugdíjasok problémáira. 

Újpesten kívül jártam még Baján, Pécsett és 
Versenden is. Utóbbiban a helyi polgárok felhív-
ták a figyelmemet egy illegális szemétlerakóra, 
amelyet állításuk szerint a polgármester közre-
működésével üzemeltetnek. Ígéretet is tettem a 
helyi polgároknak, hogy utánajárok a helyieknek 
gondot okozó ügyletnek.

Természetesen nem mehetünk el szó nélkül az 
ügyészségen történtek mellett sem, ahol a rabo-
sításomra került sor. Az épület előtt engem támo-
gató tüntetés szerveződött. Rendkívül fontosnak 

érzem, hogy nem csak civilek, hanem az ellenzéki 
pártok is kiálltak mellettem, és szolidaritásukról 
biztosítottak.

Február 1-jén, a Köztársaság Napján délelőtt 
lakossági fórumot rendeztünk Európa Klub néven, 
ahova vendégként Déri Tibor polgármestert és 
Bedő Katalin alpolgármestert hívtam meg. A ren-
dezvényen több mint 50 újpesti lakos vett részt, 
akik szabadon kérdezhettek a Polgármester Úrtól 
és az Alpolgármester Asszonytól.

A következő fogadóórámat február 10-én 
14–15 óra között tartom a Templom utca 10-
ben, de találkozhatunk 8:30–9:30 között az 
újpesti Piacon is. 

VARJU láSZlÓ képviselő,

 11. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Budapest

Jelen.Lét 
Izgalmas fotókiállítás nyílik február 10-én este 6 órakor az Újpesti Ifjúsági Ház 
Új Galériájában (István u. 17-19.), ahol Kálovics Ildikó, lázár Andrea, Pucz 
Károly és Várai Mihály „fényvadászok” fotonzsákmányait tekinthetik meg az 
érdeklődők. A tárlatot, amely március 1-jéig lesz nyitva, és ingyenesen láto-
gatható, Kerekes György fotós nyitja meg.



O n L I n e  e L É r h e t õ S É g ü n k :  w w w . u j p e S t . h u   |   F r I S S  h í r e k :  F A c e b O O k . c O M / u j p e S t . M e d I A         |   11

Ó p e s t

O n L I n e  e L É r h e t õ S É g ü n k :  w w w . u j p e S t . h u   |   F r I S S  h í r e k :  F A c e b O O k . c O M / u j p e S t . M e d I A         |   11

z újság január 8-án megjelent szá-
mában Sonnenfeld Adolph – az 
egyik jelentős újpesti vas keres-

kedő család tagja – számolt be az 1884. évi 
országos képzőművészeti kiállításról, melyre egy 
Európa-hírű orientalista festő, Eisenhut Ferenc 
(Franz Xaver Eisenhut) is megküldte néhány ké-
pét. A festőt régi ismerősként mutatta be a cikk-
író. „Ki nem ismerte e csinos, magasra nőtt szőke 
fiatal emberünket, ki az első megpillantáskor ro-
konszenvet keltett és rövid idő mulva ugy éreztük 
magunkat vele szemben, mintha régi baráti kö-
telék csatolna hozzá?” Ki volt ez a fiatal művész? 
Eisenhut Ferenc Palánkán (ma: Bácspalánka, 
Szerbia) született 1857-ben. Édesapja Eisenhut 
György kocsmáros volt, ki fiát is kereskedőnek 
szánta, ezért szakmát tanulni bátyjához, Eisenhut 
József vaskereskedőhöz küldte Újpestre (ma: ár-
pád út 28.). A fiatalember azonban inkább rajzolt, 
erősen vonzódott a művészetekhez, nem titkolt 
szándékkal festőművész szeretett volna lenni. Ha-
mar beilleszkedett az új környezetbe, igaz, a ve-
vők kiszolgálásában kevésbé jeleskedett, inkább 
állandóan rajzolt. Emellett több foglalkozásban is 
kipróbálta magát: „volt első sorban czimerfestő, 

volt az ujpesti dalárdának derék, buzgó tagja; volt 
végre Schober Károly úr vezetése alatt még ma 
is fennálló önkéntes tűzoltók (amelyben akkori-
ban Ujpestnek előkelő fiatal emberei szolgáltak) 
első mászója és bár sok tüzet segített oltani, azt 
a tüzet nem fojtotta el, melyet a festőművészet 
iránt érzett keblében.” Elhivatottsága mellett sze-
rencséje is volt. A közkedvelt ifjú megismerkedett 
Telepy Károly festőművésszel, aki nyaranta az új-
pesti Duna-parton lévő nyaralójában tartózkodott 
családjával. Telepy nagy tehetségnek ítélte az 
ifjút, s támogatta, hogy vasárnaponként bejárjon 
tanulni a Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajz-
tanárképzőbe, ahol Székely Bertalan és Greguss 
János lett a mestere. 1877-ben Eisenhut József 

és több barátja támogatásával a Müncheni Királyi 
Művészeti Akadémián folytathatta tanulmányait 
Benczúr Gyula, ludwig löfftz és más mesterek 
keze alatt. Innen már életrajzi adatait a művé-
szeti lexikonok is őrzik. Diplomája megszerzése 
után 1883-ban és 84-ben a Kaukázus vidékére 
utazott, az ázsiai kultúra vonzotta, s itt teljesedett 
ki művészete. Művei autentikusan ábrázolták 
a kelet világát. Később 1886 és 1894 között 
Nápoly, Tunézia és Algéria volt utazásainak célja. 
Megfordult Egyiptomban és Szíriában is. Utolsó 
útján a Bukharai (üzbegisztáni) emír vendége 
volt családjával együtt. Tragédia érte őket ez idő 
alatt, elhunyt harmadik gyermekük. Gyászában 
utazásairól lemondott, családjával Münchenben 
telepedett le. Itt hunyt el 1903. június 2-án. 

Sonnenfeld cikkében megemlíti, hogy az 
országos kiállításon „A Korán által gyógyított” 
című képét Ferenc József király Telepy Károly 
javaslatára vásárolta meg, s a budai várban 
helyezte el. Egyik legjelentősebb műve „Az 
írástudó” szintén e kiállításon volt látható, mely 
felkeltette a felség figyelmét is – számolt be 
az Ujpest és Vidéke. Bácsmegye felkérésére 
1896-ban készítette nagyhatású történelmi 
képét, a „Zentai csata” címűt, mely ma a zom-
bori megyeháza épületében látható. Budapes-
ten a New York Kávéház mennyezeti freskóinak 
társalkotója volt Mannheimer Gusztáv mellett 
1894-ben. A közelmúltban felújított allegorikus 
freskókban gyönyörködhetünk ma is.

SZÖllŐSY MARIANNE        

Vaskereskedőből orientalista festőművész

a

Az Ujpest és Vidéke társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi közlöny 1885 januárjában 
II. évfolyamát indította el. A mindössze három esztendőt megélt hetilap minden csütörtö-
kön friss hírekkel örvendeztette meg olvasóit. Szerkesztői Feledi Márton, Korányi Tihamér, 
Csillag Máté voltak, kiadóhivatala az újpesti „Főúton” (ma: Árpád út) a Schwarz-féle könyv-
nyomdában működött. 

mi? ÚJság? 
száz éve Friss 
hírek

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

– Jó napot, Pelikán! Miért akart velem találkozni?
– Jó napot, Virág elvtárs! Valamit nem értek.
– Mit nem ért, Pelikán?
– lesznek ezek a kis zászlócskák, amiket a ma-

gyar húsokba kell majd a boltokban beleszúrni. Miért?
– Hogy dolgozó népünk lássa, melyik a magyar!
– És ezt ellenőrizni is fogják?
– Természetesen!
– Hát ez nem lesz egyszerű, Virág elvtárs! Mert a 

nyelvvel még rendben van, csak bele kell szúrni, aztán 
meghallgatni, hogy azt mondja-e, hogy „Jaj, Istenem”, 
vagy azt, hogy „Bozse moj!”. De két egyforma karaj 
közül melyik lesz a magyar?

– Erről most nem nyitok vitát, Pelikán! És külön-
ben is, a rendelet csak a tőkehúsokra vonatkozik, a 
belsőségekre nem.

– Értem. És a darált húsba bele kell darálni azt a 
kis zászlócskát, vagy elég rátűzni a kupacra?

– Maga most ironizál, Pelikán?
– Eszemben sincs, Virág elvtárs, csak hát nem ér-

tem! Nem mindegy, hogy honnan jött az a darab hús, 
ha végre megjött a boltba?

– Magának mindegy, hogy mi a velünk szövetsé-
ges dolgozó parasztság húsát esszük, vagy valamelyik 
Soros-féle vackot?

– Virág elvtárs, én már annak is örülnék, ha meg 
tudnám fizetni…

– Na, na, Pelikán! Valami baja van a rendszerünk-
kel?!

– Isten ments, Virág elvtárs! Csak hát a hús ára 
ugye… Tessék mondani, Virág elvtárs! A hazai ol-
csóbb lesz, vagy drágább?

– Ez nem fog kiderülni Pelikán, mert egyszerre 
csak egy származási helyű hús lesz a pultokon, mint 
eddig.

– Értem. Tehát ha a lengyel barátainktól jön a 
hús…

– Akkor az lengyel zászlót kap. Ha pedig meg-
érkezik a magyar áru, akkor lecserélik a zászlót is.

– Jaj, az szép lesz, Virág elvtárs! Remélem, ze-
nés zászlóváltás is lesz a boltokban…

– Ne marháskodjon itt, Pelikán! Ez nem vicc!
– Dehogy is! Csak arra gondoltam, milyen kár, 

hogy szegény Dezső ezt már nem érhette meg… 
Virág elvtárs! Nem lenne egyszerűbb, ha a magyar 
boltokban csak magyar sertéshúst árulnának?

– Maga ehhez nem ért. Eljöhet még annak is az 
ideje, de egyelőre kötnek minket a különböző nem-
zetközi szabályok. Érti?

– Nem vagyok biztos benne… De most én sze-
retnék kérni valamit.

– Mit kérne, Pelikán?
– Húst…

BG

virág és pelikán
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Ebben oroszlánrésze volt a korszak két sláger-
gyárosának, a szövegíró Miklós Tibornak és a 
zeneszerző Várkonyi Mátyásnak. Az ókori Róma 
hatalmasságainak szerepében pedig olyan szí-
nészlegendák brillíroztak, mint Szolnoki Tibor, 
Szakácsi Sándor vagy Usztics Mátyás. A  lécet 
tehát négy évtizeddel ezelőtt igen magasra he-
lyezték – ám a hétvégén az újpesti UP Rendez-
vényközpont színpadán nem verték le. Sőt.

A darabot a Rockszínház örökségét felválla-
ló PS Produkció vitte színre. Ha valakik értik és 
érzik ezt a műfajt Magyarországon, akkor azok 
Simon Edit producer és csapata, akik mögött az 
elmúlt esztendőkben olyan sikerek állnak, mint a 
Vámpírok bálja, a Sakk vagy a We will rock you. 
Rendezőnek Szente Vajkot, díszlettervezőnek Er-
kel lászló „Kentaurt” kérték fel, a színpadon pe-
dig olyan kiváló színészekkel találkozhatunk, mint 
Szemenyei János, Pavlevits Béla, Sári Éva, Veres 
Mónika, Kovács Gyopár vagy Vécsei lászló. Szín-
házszerető embernek ez a lista már önmagában 
elég, hogy biztosítsa helyét a nézőtéren.

A rockopera az ókori Rómában játszódik, az 
egykori nagyságát léha örömökre és olcsó de-
magóg közhelyekre cserélő Claudius császár 
uralkodásának végnapjaiban.  Kormányzásának 
és életének végére felesége, Agrippina és bizal-
mas tanácsadója, Seneca tesznek pontot a ko-
rabeli kézműves vegyipar termékeinek segítsé-
gével. A trónra a legidősebb örökös, az érzékeny 
művészlélek Britannicus helyett a becsvágyó, de 

A Viola Fidelity már januárban 
bojkottot hirdetett az Újpest FC 
mérkőzéseivel szemben, amihez a 
többi szurkolói közösség is csat-
lakozott. A február 8-i Újpest-Fra-
di derbire pedig demonstrációt 
terveznek, melynek részleteiről a 
közösségi médiában közöltek fel-
hívást.

A Viola Fidelity Facebook-bejegyzése szerint 
bár eredetileg a stadion mellé szervezték volna 
az eseményt, de mint írják: „a Megyeri utat az 
Újpest FC már hetekkel korábban lefoglalta a 
rendőrségnél”.

A drukkerek szerint Roderick Duchatelet 
klubtulajdonosnak ezzel az volt a célja, hogy 
a stadion mellett se hallathassák a hangjukat 
„azok, akik a klubvezetés távozását, a tradicio-
nális címer visszaállítását követelik”.

A szombaton 18:00-kor kezdődő demonstrá-
ció pontos helyszínét lapzártánkig egyelőre nem 
tudták nyilvánosságra hozni, mivel arról még 
egyeztettek a hatóságokkal.

A közleményben hangsúlyozták, hogy az új 
jogszabályok szerint bűncselekménynek minő-
sül a pirotechnika használata a nyilvános ren-
dezvényen, ezért felelős szervezőkként kérték, 
hogy ezt mindenkit vegye tudomásul.

Hozzátették, hogy a demonstráció nagyjából 
egymillió forintos költségeihez a helyszínen is 
hozzá tudnak járulni a résztvevők: több szerve-
zőnél is lesz gyűjtődoboz, illetve megvásárolha-
tók lesznek a szurkolói csoport termékei.

A tiltakozók mindenkit várnak, „akinek elege 
van Újpest labdarúgásának tönkretételéből”.

Ezen felül az újpesti képviselő-testület ja-
nuár 31-én elfogadta a jobbikos Szabó Ba-
lázs indítványát, amelyben erkölcsi támoga-
tásukról biztosítják az Újpest szurkolótáborát. 
A határozat azt is üdvözli, hogy az „Újpest-tá-
bor szervezett szurkolói csoportjai újra együtt 
állnak ki”.

„Újpest Önkormányzata ugyancsak üdvözli és 
támogatja a 2020. február 8-ra tervezett szur-
kolói demonstrációt is” – áll az elfogadott javas-
latban, mely ugyanakkor a demonstráció „békés 
és kulturált” lebonyolítására, illetve a törvények 
betartására kérte a drukkereket.

T. T.

tüntetnek  
az újpesti  
szurkolók

befolyásolható aranyifjút, Nérót, Agrippina előző 
házasságából született fiát ültetik. Csakhogy az 
ifjú playboy hamarosan ráérez a hatalom ízére, 
és többé nem tart igényt a „sztárcsinálók” szol-
gálataira. A rideg, kíméletlen anya által nevelt, 
udvari intrikák fojtogató légkörében felnőtt fiú 
egyszerre várja el a feltétlen engedelmességet, 
és keresi az igazi, őszinte szeretetet. Kezdetben 
a bátyja, később a nép, majd végül egy gyö-
nyörű, de gátlástalan asszony, Poppea kegyeit 
keresi. De mindenhol csalódnia kell, hiszen aki 

erőnek erejével követeli a szeretet, az soha nem 
kaphatja meg. Így fordul a testvére, az anyja, a 
mentora, a szerelme, majd végül egész Róma 
ellen – s okozza ezzel nem csak az Örök Város, 
de önmaga pusztulását is. 

A véres lélektani drámát azonban nagyon sok, 
jó ütemben belépő irónia és humor oldja. Mert, 
míg a hatalmasok harcolnak, konspirálnak és 
egymástól rettegnek, addig Róma népe keser-
édesen nevet és gúnyolódik rajtuk. Juvenalis, a 
minden rezsimben mellőzött és vegzált költő pe-
dig megadja a zsarnokság elleni örök, évezrede-
ken át bevált receptet: „A válaszig talán soha nem 
jutok el, de amíg élek, kérdeznem kell.” B. G.

sztárcsinálók az Up rendezvényközpont színpadán

amíg élünk, kérdezünk
A Sztárcsinálók nem egy rockopera, hanem az első 
magyar rockopera. Az 1981-ben bemutatott darab a 
Vasfüggöny mögött hatalmas szenzációnak számí-
tott. Egy ízig-vérig nyugati, korábban a mozivásznon 
is csak elvétve látott műfaj érkezett meg Magyaror-
szágra – s egyből meg is hódította a közönséget. 

A Sztárcsinálók 
február 6-án 
és 7-én, illetve 
március  
14-én és 15-én 
tekinthető meg  
az UP 
Rendezvény-
központ  
színpadán.
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– Mit gondol, lesz eredménye a szurko-
lók immáron sokadik próbálkozásának?

– Klubunk is csatlakozott a fanatikusok 
felhívásához, nem megyünk addig a mérkő-
zésekre, ameddig a belga tulajdonos regnál a 
klub élén – jelentette ki Borsche Gábor elnök. 
– Kitartunk elhatározásunk mellett, és bízunk 
abban, hogy végre, szerintünk az utolsó 
pillanatokban, történik valami. Tűrhetetlen, 

Alig két héttel a kvalifikációs torna előtt derült 
ki, hogy a várandós Póta Georgina, az utóbbi 
évtized legjobb hazai játékosa nem vállalja a 
portugáliai selejtezőt. Helyettest kellett keres-
nie Bátorfi Zoltán szövetségi kapitánynak.

– Szeretném gyorsan kijelenteni, hogy nem 
Ginát helyettesítem a csapatban – mondta 
Fazekas Marcsi. – Madarász Dóra remekül 
megoldotta a feladatot. Mi párosban Pergel 
Szandival tettük hozzá azt, ami a kijutáshoz 
szükséges volt.

– Mit érzett, amikor a kapitány – sokak 
megdöbbenésére – egy nem igazán fia-
tal, bár vitathatatlanul rutinos verseny-
zőnek szavazott bizalmat?

hogy még mindig bitorolja a címerünket. 
Követeljük, adja vissza a régit, változtasson az 
üzletpolitikáján, de a legjobb volna, ha távozna 
Újpestről Duchatelet úr.

– És ha marad?
– Tartok attól, ha így folytatja, akkor kiesés 

lesz a vége, az Újpest szégyenszemre elbú-
csúzik az NB I-től. Elmondhatom, hogy – bár 
senki sem kívánja – ha a kiesés szükséges 

a minden szinten való megtisztuláshoz, akkor 
legyen úgy!

– Gondolja, a népharag elsöpörheti Új-
pestről a tulajdonost?

– A Duchatelet-klánban történt már ilyen. 
Számunkra, és minden lila-fehér érzelmű 
szurkolónak az volna a megnyugtató, ha el-
adná a csapatát, ahogyan édesapja tette azt 
angol Charlton Athletickel. Ő, bár nehezen 
ismerte el, a szurkolók kitartó és kőkemény 
nyomására vált meg a focicsapatától.

– Egyáltalán, mi a gond a belga üzlet-
emberrel?

– Kizárólag az üzlet érdekli. A játékosokat, 
mint egy húsboltban, kilóra adja-veszi, az új-
pesti kötődésű futballistákat sorban elüldözi, 
önhatalmúlag lecserélte a tradicionális címe-
rünket, szükséges rossznak tekinti a druk-
kereket. Soroljam tovább? Ilyen szemlélettel 
nem lehet az Újpestet vezetni vagy inkább 
birtokolni, ahol Szusza, Bene, Fazekas vagy 
éppen Törőcsik rúgta egykoron a labdát.

– Ön szerint melyik fél bírja tovább? 
A szurkolók vagy a belga tulajdonos?

– Csak idézni tudom a Viola Fidelity gondo-
latait: Amíg élünk, remélünk. Amíg remélünk, 
élünk! Sohasem adjuk fel! G.G.

– Bevallom, köpni-nyelni nem 
tudtam a meglepetéstől. Ha nem 

ismerném Zolit, viccnek gon-
doltam volna a dolgot, hiszen 
mit keres egy „vénasszony” a 
magyar válogatottban? Nem is 
vágtam rá azonnal, hogy igen, 

hiszen tizenöt évvel ezelőtt vol-
tam utoljára válogatott. Aludtam 

rá egyet, és másnap, nagy örömmel 
és hatalmas szívdobogással bólintottam 

rá a felkérésre.
– Aztán csodát tettek, otthon győzték 

le a kínaiakkal felálló portugálokat, ez-
zel megváltották a repülőjegyet Tokióba. 

A leghűségesebb újpesti fanatikusoknál elszakadt a 
cérna, megelégelték a belga tulajdonos tevékenysé-
gét. Drasztikus, a labdarúgócsapatot súlyosan érin-
tő döntésre szánták el magukat, a tavaszi szezonban 
távol maradnak a mérkőzésekről, és tovább követe-
lik Roderick Duchatelet távozását a Megyeri útról. Az 
Újpest 1885 Szurkolói Klub elnökét, Borsche Gábort 
kérdeztük a drukkerek legfrissebb akciójáról.

Belefér a kiesés, 
ha megtisztulást 
hoz Újpesten

Nem megyünk 
addig a 
mérkőzésekre, 
ameddig a belga 
tulajdonos regnál 
a klub élén.

”

A 44 éves Fazekas Mária is tagja lesz a tokiói olimpián induló magyar női asztalitenisz-
csapatnak. A Madarász Dóra, Pergel Szandra, Fazekas Mária összeállítású magyar női 
asztalitenisz-válogatott – története során először – kvalifikálta magát az ötkarikás játé-
kokra. Az olimpia hat hónap múlva kezdődik Tokióban.

Tizenöt év kihagyás után lett olimpikon a 44 éves asztaliteniszező 

Fazekas mária viccnek gondolta 
a kapitány kérdését Néhány nap elteltével a kapitány már az 

utazó csapatot is kijelölte, amelybe Fa-
zekas Mária is bekerült.

– Gondolom, a győztes csapaton nem akart 
változtatni a kapitány. Hihetetlen öröm és meg-
tiszteltetés, hogy újra olimpikon lettem. Athén 
után, ahol játékosként volt szerencsém megta-
pasztalni azt a csodát, amit olimpiának neveznek, 
már álmodni sem mertem az ötkarikás játékokról.

– Ne haragudjon a kérdésért, de ebben 
a korban hogy bírja a napi két edzést, az 
utazásokat, a versenyeket? A hölgyek 
ilyenkor – már aki megteheti – a szép-
ségszalonokba járnak inkább vagy ép-
pen gyereket nevelnek.

– Majd később lesz módom bepótolni mindent. 
Számomra cseppet sem megerőltető a pingpong, 
hiszen soha nem vonultam vissza, edzésben 
vagyok. A Budaörs csapatával holnap repülök 
Oroszországba a kupameccsünkre. Aztán edzés, 
edzés és edzés, hiszen az olimpián sem szeret-
nénk a „futottak még” között szerepelni.

(GERGElY)

Hihetetlen öröm 
és megtisztel-
tetés, hogy újra 
olimpikon lettem.”



Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 
a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn és szerdán 8-15 órá-
ig, csütörtökön 10–17 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 információ: www.ujpest.hu

h i r d e t é s

Ingatlancsere
  Budapesti másfél szobás panellakásra cserélném 
2 szobás, 58 m²-es, erkélyes, ablakos fürdőszobás, na-
pos, tehermentes, távfűtéses miskolci, III. emeleti, zöld-
övezeti, Kilián-dél lakótelepi, felújított téglalakásomat. 
Teljes berendezéssel együtt. (Bútorok, háztartási gépek 
stb.) Érdeklődni: 06-30 221-0836

Jármű
  1990-es évjáratú, üzemképes 4 ütemű Trabant limu-
zin 120 000 km-el, 2020-as műszakival, 100 000 Ft-ért 
eladó. Tel.: 06-20 444-4661

Oktatás
  Matematika- és fizikatanítás általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz 
megyek! Tel.: 06-20 959-0134

Régiség
  Készpénzes felvásárlás! Arany 9 000 Ft-tól 9 500 
Ft-ig/g. Ezüst 350 Ft-tól. Bizsukat, ékszereket, bútoro-
kat, festményeket, Herendi-Zsolnay-, Gorka-, Kovács 
Margit-kerámiákat! Karórákat, régi pénzeket, érméket, 
képeslapokat, fényképezőgépeket, katonai eszközö-
ket, teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. 
V. Szent István Krt. 25. Tel.: 06-70 608-6082, e-mail: 
szentistvankrt25@gmail.com.

  HERMINA ANTIKVITÁS a XIV. kerület THÖKÖLY ÚT 
100/B-ben vásárol festményeket, antik bútorokat, asz-
tali-, fali-, zseb- és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meis-
seni… stb. porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel-, 
Gorka-kerámiákat, bronz- és ezüsttárgyakat 300 Ft-tól 
900 Ft-ig/gramm, háború előtti katonai kitüntetéseket, 
levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, boros-
tyán és koráll ékszereket, 10 ezertől akár 300 ezer 
Ft-ig. Tört arany 9 ezer Ft-tól, fazonarany 22 ezer Ft-ig. 
Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 
1 percre. Tel.: 06-20-358-8217

  PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír-
régiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átve-
szünk. VI., Andrássy út 16. Tel: 266-4154, Nyitva: H-SZ: 
10-17, Cs: 10-19

Állás
  Műszaki ügyintéző kollégát keresünk építőiparban 
működő, 13. kerületi székhelyű cégünkhöz! Cafeteriát, 
versenyképes fizetést, tanulási lehetőséget biztosí-
tunk. 3-5 éves szakmai tapasztalat és B kategóriás 
jogosítvány elvárás! Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal: info@vironkft.hu, +3630/931-2529.

Szolgáltatás
  Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes 
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752

  IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabú-
torok, irodabútorok stb. méretre gyártása a legol-
csóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28 cm: 13 800 
Ft. Igényes munka, rövid határidő, nagy szín- és 
anyagválaszték. Tel.: 06- 30-368-1354

Egészség
  Gyógypedikűrös házhoz megy! Idősek részére 
gyógypedikűr, manikűr! Szakképzett pedikűrös és 
egyben idősgondozó vagyok. T: 06-20/515-9941

Vegyes
  3 méteres gyári vaslépcső, különböző új ajtólapok, 10 
db vasvázas kerti szék, arany textima ipari varrógép eladó. 
Tel.: 06-20 550-0475

  Keresek használt Zepter Bioptron Lámpát, Szín-
terápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat készpén-
zért! Érdeklődni: 06-20-529-9861

Könyv
  Könyveket vásárolok minden mennyiségben. An-
tik, új és használt is érdekel. Régi képeslapot, jelvényt, 
apró tárgyakat is keresek, akár komplett hagyatékot. 
lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 924-4123, e-mail: 
borbelyimre69@gmail.com

Eltartás
  Orvoscsalád kedvező életjáradékot fizet idős nyugdíjas bu-
dapesti lakásáért, odaköltözés nélkül. Tel.: 06-20 441-0498

REGISZTRÁCIÓ AZ ÚJPESTI NAPLÓRA
PDF-formátumban kérem az Újpesti Naplót márciustól

Név:

"

továbbra is mindenki 
kap Újpesti naplót

Tisztelt Újpestiek!
Az elmúlt hetekben lehetőséget adtunk 
arra, hogy az újpesti lakosok regisztrál-
janak, és lakcímük megadásával közvet-
lenül a postaládájukba, vagy e-mailben 
kapják meg a kéthetente csütörtökön 
ingyenesen megjelenő Újpesti Napló leg-
frissebb számát. Kezdeményezésünknek 
környezettudatossági és gazdaságossági 
okai voltak. 

A visszajelzések alapján azonban azt 
látjuk, hogy a lakosság egy része nincs 
felkészülve egy ilyen hirtelen váltásra. Az 
Újpest Média tiszteletben tartja ezt, és 

rugalmasan kezeli az újpestiek igénye-
it. Ezért a jövőben továbbra is mindenki 
megkapja az ingyenes kiadványt, kivéve, 
ha valaki pontos lakcímének és e-mail 
címének megadásával kizárólag az elekt-
ronikus, PDF-formátumú Újpesti Naplóra 
térne át. Ezzel lehetőséget adunk arra, 
hogy csatlakozzanak környezettudatos 
kezdeményezésünkhöz.

Amennyiben szeretne élni ezzel a lehe-
tőséggel, keresse regisztrációs felületein-
ket az Újpesti Naplóban, az ujpest.hu-n 
és a facebook/ujpest.media közösségi 
oldalunkon!

lakcím:

E-mail-cím: 

* A regisztráció beküldésével elfogadja az Újpesti Sajtó Kft. adatkezelési tájékoztatóját és az adatvédelmi szabályzatot, 
amelyet elolvashat a két leadópontban: ÚjpestKártya Iroda 1042 Budapest, Szent István tér 6. és az Újpesti Sajtó Kft-ben, 
a 1045 Budapest, Erzsébet u. 8. szám alatt, valamint a következő linken: ujpest.hu/media_ujpesti_naplo#adatvedelem

A jövőben továbbra is mindenki megkapja az ingyenes kiad-
ványt, kivéve, ha valaki pontos lakcímének és e-mail címének 
megadásával kizárólag az elektronikus, PDF-formátumú Új-
pesti Naplóra térne át.

áprilistól az interneten regisztráló újpes-
ti lakosok elektronikus formában kapják 
meg az Újpesti Napló aktuális számát. 
Akik regisztrálnak, azok lakcímük és 
e-mail címük pontos megadásával au-
tomatikusan kiválthatják a nyomtatott 
verzió megküldését. A papíralapú kéz-
besítések leállítása azonban az elekt-
ronikus formátumot igénylő lakosok 
körében egy átmeneti technikai átállási 
idővel járhat az első hónapokban. Azok, 
akik nem jeleznek szerkesztőségünk-

nek, változatlanul, a szokásos módon 
megkapják a kéthetente csütörtökön 
megjelenő Újpesti Naplót.

Regisztrálni lehet: 
• az alábbi felületen
• vagy az Újpesti Sajtó Kft. szerkesztő-

ségébe eljuttatott levélben 
(1045 Budapest, Erzsébet u. 8.)

• illetve az ÚjpestKártya Irodában 
elhelyezett gyűjtődobozban 
(1042 Budapest, Szent István tér 6.)

Regisztráljon az elektronikus Újpesti Naplóra!
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2020. február 9-től 
négy héten át,

vasárnaponként  
10 és 13 óra között.

Ruházati, műszaki, piperecikkekkel 
és kedvezményes parfümökkel  

várjuk a kedves vásárlókat!

A Vásárcsarnok mellett a Körcsarnokban.

AKCIÓ A BUTIKSORON!

AKCIÓS AJÁNLATOK

Weiszt Tibornál a földszinten az A40-41. hűtőpultnál
csemegeszalonna 2000 Ft/kg | kolozsvári szalonna 2600 Ft/kg |  
házi parasztkolbász 2500 Ft/kg | zsemlés hurka 1500 Ft/kg.

Az Erzsike Savanyúságnál a földszinten a 34. üzletben
almapaprika 700 Ft/kg | csemegeuborka 700 Ft/kg | savanyú káposzta 450 Ft/kg | 
házi tartósítószer-mentes gyógynövényes szörpök 800 Ft/üveg | tojás 40 Ft/db.

Kémeri Dalmánál a földszinten az A60-61. asztalnál
fekete retek 400 Ft/kg | sütőtök 300 Ft/kg | cékla 300 Ft/kg | torma 1500 Ft/kg |
almák 205-300 Ft/kg | vöröshagyma 250 Ft/kg.

Az Olívánál a földszinten a 32. üzletben
Garat Malom lisztek /BL 55 finomliszt 280 Ft/kg | BL 80 kenyérliszt 280 Ft/kg |  

Szabó Malom lisztek /BL 55 finomliszt 340 Ft/kg | BL 80 kenyérliszt 340 Ft/kg | 
Barilla tészták 390 Ft/0,5 kg | zsebes pitakenyér 500 Ft/10 db | 

Vega sajtok, húsok nagy választékban! Tej- és gluténmentes áruk nagy választékban!

Az Exclusive Partners Team Kft.-nél a földszinten az A93-95. asztalnál
olasz áruk, kedvező árak: olasz paradicsomkonzerv 1499 Ft/2,5 kg | olasz tészták 500 Ft/0,5 kg | 

olasz extra olívaolaj 1999 Ft/1 l | olasz kuglófok nagy választékban 1300 Ft /db-tól | 
Heidi és Guylian csokoládék 399 Ft/100 g | Airwaves rágógumi 249 Ft/3 db.

Nagy Attilánál a földszinten az A90-91. asztalnál
erdélyi élvezeti és gyógyteák: havasi, hargitai ébresztő, körömvirág, orbáncfű, citromfű, mezei 

zsurló, kamilla, zsálya 780 Ft/20 g | erdélyi gyógynövényes só 1180 Ft/80 g |  
csombor, lestyán, tárkony, medvehagyma, bazsalikom, szárított vargányagomba 1180 Ft/40 g | 

Furfangos székely fűszerek: magyaros, csípős 1280 Ft/40 g | parajdi só 480 Ft/kg.

2020. február 6–19.

UJPEST.HU/PIAC 

ERZSIKE SAVANYÚSÁG
34. üzlet 

A40-41. HŰTŐPULT
Weiszt Tibor

   zsemlés hurka

1500 Ft/kg

HÚSAKCIÓK

Várunk minden 
kedves vásárlót 
MINDEN NAP! 

ZÖLDSÉG- ÉS EGYÉB AKCIÓK

A93-95. ASZTAL
Exclusive Partners Team Kft.

Furfangos székely fűszerek:
  magyaros, csípős

1280 Ft/40 g

  savanyú káposzta

450 Ft/kg

 olasz kuglófok 
  nagy választékban

1300 Ft/db-tól

A90-91. ASZTAL
Nagy Attila

Peppinó Bohóc
lufihajtogató mutatvánnyal
várja a gyerekeket a Piacon!
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uprendezvenyter.hu

Jegyek kaphatók az Újpesti Kulturális Központ intézményeiben, az uprendezvenyter.hu weboldalon, valamint  
a helyszínen.ÚjpestKártyával 10% kedvezményt biztosítunk a belépőjegy árából.

Jegyértékesítés: UP Újpesti Rendezvénytér    •    1042 Budapest, Szent István tér 13-14.    •    +36 1 696 0729

RIVIÉRA
FEBRUÁR 14.    19.00

Az Orlai Produkció előadása

IVAN AND THE PARAZOL
MÁRCIUS 11.    20.00

Vendég: DeWolff (NL)

UP_Ivan_Orlai_209x265mm_01v.indd   1 2020. 02. 05.   15:44
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