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TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR! 
„Az étlapon a fi ataloktól az idősekig, 
a kismamáktól a tini srácokig, a nagy-
étkűektől a sportemberekig minden-
ki talált programot” – összegzett Új-
pest polgármestere.  3. oldal

ÚJPESTI VÁROSNAPOK 
Rekord nézőszámmal zárt idén az Új-
pesti Városnapok rendezvénysoroza-
ta. A város díjakkal ismerte el azokat, 
akik tevékenységükkel Újpest hírét 
viszik a világban.  4–5. oldal

TOVÁBBRA IS LONDON
Folytatódik az éremeső. Ezúttal a 
paralimpiára fi gyel a világ, s az UTE 
sportolóira, akik sokadik megmé-
rettetésükön is bizonyították: nincs 
lehetetlen.     13. oldal

55 ÉVE EVEZNEK
Szép jubileumhoz érkezett az Új-
pesti Hajós Klub, amelynek tagjai az 
önkormányzat támogatásával evez-
nek Európa Kék Szalagján. Most ha-
lászlét is főznek.    12. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. szeptember 6., VI. évf., 29. szám

WWW.UJPEST.HUÚ J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A

Meglepetés 
az elsősöknek
Újpest Önkormányzata, az UTE valamint az 
Újpest FC ajándékkal kedveskedett az általános 
iskolák elsőseinek. Két iskolában olimpiai bajnok 
díszpolgáraink dedikáltak.    2. oldal



Díszdiplomásokat köszöntöttek
Az intézményvezetői tanévnyitón Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester adta át a díszdiplomát augusztus 29-én azoknak a 
pedagógusoknak, akik szolgálati idejükkel gyémánt, arany vagy vasokleveles státuszt értek el. A jeles alkalmat a Szűcs Sán-
dor Általános Iskola diákjainak műsora nyitotta meg és ugyanitt méltattak három, frissen nyugdíjba vonuló pedagógust is.

Díszoklevelet kilenc olyan pedagógus vehetett át, akik fél évszázada, vagy annál régebben kezdték gyakorolni hivatásu-
kat. Kohod Sándorné és Mikó Jánosné aranydiplomát, Nyerges Zoltánné, Nánási Zoltánné, Ossó Jánosné és Pomázi Lászlóné 
gyémántdiplomát vehetett át, míg Szakács Mihály, Takács Károlyné és Túry Miklósné vasoklevelet kapott. Őket követően 
három nyugdíjba vonuló óvodapedagógus, Hasuly Imréné, Hargitai Zsuzsanna és Nagy Imréné munkáját köszönte meg az 
önkormányzat. (Részletes beszámoló: ujpest.hu) M. O. A.

Központi 
tanévnyitó 
a Szent 
István téren 
Hagyománnyá vált, hogy 
az Újpesti Városnapok ese-
ményeként, a Szent Ist-
ván téren, kerületi tanév-
nyitóra kerül sor. Szeptem-
ber első vasárnapján, forró 
nyári napokat idéző hőség-
ben, már a hétfői  becsen-
getés volt a téma. 

A szeptember 3-án rajtoló tanév köz-
ponti ünnepséget a fennállásának 30-ik 
évfordulóját köszöntő, a tanévet 519 ta-
nulóval megkezdő Szűcs Sándor Általá-
nos Iskola diáksága és nevelőtestülete 

tartotta vasárnap a városnapi nagyszín-
padon. Az iskola diákja, Bordás Anna 
üdvözölte a megjelent diákokat, tanáro-
kat, családtagok és érdeklődőket. Majd a 
tanévnyitó első perceiben Wintermantel 
Zsolt, dr. Gyarmati Eszter, az Újpest FC 
ügyvezetője, valamint Őze István, az Új-
pesti Torna Egylet klubigazgatója társa-
ságában lépett a színpadra. Újpest pol-
gármestere külön köszöntötte az elsősö-
ket, akik előtt minden bizonnyal színes 
és örömteli diákévek várnak. S mind-
járt egy ajándék! Az önkormányzat, az 
UTE és az Újpest FC ajándékcsomag-
ja, amely PUMA tornazsákból, mese-
könyvből, valamint labdából áll. 

„Az újpesti első osztályos kisfi úk az 
Újpest FC támogatásával egy-egy emb-
lémázott focilabdának, a kislányok pe-
dig az UTE felajánlásában egy-egy 
Mitre labdának örülhetnek” – jelen-
tette be a polgármester.

Az ajándékot a Szűcs Sándor Ál-
talános Iskola elsősei képviseletében 
Szabó Eliza és Dobosy Máté, a B osz-
tály tanulói vették át a színpadon dr. 
Gyarmati Esztertől, Őze Istvántól va-
lamint Wintermantel Zsolttól, nagy 
taps kíséretében.  

„Fogadjátok az iskolakezdés alkal-
mából, hogy a játék öröme, az egész-
ség mindig veletek legyen! Vegyetek 

részt az iskolában is a megannyi já-
ték-  és sportvetélkedőn! Hiszen az is-
kolás évek nem csupán tanulásról szól-
nak” – kívánta Újpest polgármestere. 

Végezetül köszönetet mondott az 
UTE és az Újpest FC által nyújtott tá-
mogatásért, majd azt kívánta: a szü-
lők legyenek büszkék a gyermekeikre 
és segítsék őket tanulmányaik során.

„Őszintén kívánom ezt Önöknek, hi-
szen az én kisfi am is most kezdi az első 
osztályt” – fűzte hozzá büszkén a vá-
ros vezetője.

Lévai András, az iskola igazgatója 
többek a példaképekre hívta fel a fi -
gyelmet: „Szilágyi Áron, a londoni olim-
pián első aranyérmesünk, például úgy 
nyilatkozott, hogy sporteredményéhez 
az iskolai jó teljesítménye is hozzájá-
rult. Ő matematikából is kiemelkedőt 
nyújtott. Bizonyára Dombi Rudinak, 
olimpiai bajnok kajakozónak, (Dombi 
Rudolf péntek óta Újpest Díszpolgára, 
a szerk.) is segítségére volt mindaz, amit 
az iskolában tanult, hiszen ő is Szűcsös 
diák!” – emelte ki Lévai András.

(Bővebben: ujpest.hu)  B. K.

Különleges 
tanévkezdés 
Az Erzsébet Utcai Általános Is-
kola szeptember 3-i tanévnyitó-
ján Wintermantel Zsolt polgármes-
ter, dr. Gyarmati Eszter, az Újpest 
FC ügyvezetője, Őze István, az UTE 
klubigazgatója mellett Újpest Dísz-
polgára, Berki Krisztián olimpiai 
bajnok tornász is jelen volt az aján-
dékcsomag átadásánál.  

Berki Krisztián természetesen nem 
„úszta meg” azzal, hogy „csak” eljött 
a gyerekekhez. Természetesen hosszú 
dedikálás várt rá, hisz majd’ minden 
lurkó ott helyben aláíratta vele az új-
sütetű labdát, amit a bajnok szívesen 
meg is tett. 

HA KEDD, AKKOR BAJZA…
A Bajza József Általános Iskola el-
sős kisdiákjai nagy örömmel fogad-
ták szeptember 4-én az önkormány-
zat valamint az Újpesti Torna Egylet 
és az Újpest FC ajándékait: a labdát, 
a tornazsákot és a mesekönyvet. De 
legalább ennyire örültek, hogy Dombi 
Rudolf olimpiai bajnok kajakozó, Új-
pest legfi atalabb díszpolgára is az is-

kolába látogatott a tanévkezdés ap-
ropóján Wintermantel Zsolt, dr. Gyar-
mati Eszter és Őze István társaságá-
ban. A bajonoktól a gyerkőcök azt 
várták, hogy dedikálja a labdát. 

A labdák dedikálása előtt a polgár-
mester a gyerekekhez fordulva emlé-
keztetett, hogy Dombi Rudolf az is-
kolát és a sportot is Újpesten kezdte, 
majd jó eredményeket kívánt az első-

söknek. Az 1. a osztályos Obsina Bálint 
egyike azoknak, akik szinte elsőként 
aláíratták a labdát. „Örülök a focilab-
dának, és annak is, hogy iskolába kerül-
tem” – mondja. Bálint jelenleg is spor-
tol, jégkorongozik.

Sportol Fleisacker Milán is, az UTE-
ban focizik. „Én is örülök az aláírt labdá-
nak, s vele együtt az iskolának is” – tette 
hozzá. (Bővebben: ujpest.hu) M. O. A.
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A Bajza iskolában…

Képünkön 
Ossó Jánosné és 

dr. Molnár Szabolcs 



Közönségcsúcs 
a huszadik 
Városnapokon 
Huszadik alkalommal rendezte meg 
Újpest Önkormányzata, a település 
várossá nyilvánításának évfordulója 
tiszteletére alapított rendezvényso-
rozatát, az Újpesti Városnapokat. Az 
idei rendezvény mindenben rekor-
dot döntött, a programok számát, 
és a nézőcsúcsot illetően is. Díszpol-
gárrá avatott olimpikonok, életmű-
díjas kitüntetettek, megannyi színes 
szabadtéri program várta, korhatár 
nélkül, az újpestieket. Wintermantel 
Zsoltot összegzésre kértük, s arról 
kérdeztük, milyen élményekkel gaz-
dagodott.

– Egy kicsit olyan, mintha a Városnapok az éves 
rendezvényterv összegzése lenne. Sport, kultúra, 
koncertek, gyermekprogramok. 

– A Városnapok egész Újpest ünnepe. Minden-
kié, és ezt a szervezők igyekeztek maximálisan szem 
előtt tartani. Persze, ettől még az őszi és a tavaszi 
Sportparty-k, a Családi nap, vagy a Karácsonyi vásár 
is olyan alkalom, ahová mindenkit várunk. És jön-
nek is mindegyikre egyre többen. Én magam is ott 

vagyok. Magánemberként is alig várom ezeket az al-
kalmakat. Nem is tudnék otthon ülni, amikor ilyen 
sokan összejöhetünk. Nagyon sokan szoktunk len-
ni, mégis családias a hangulat. Szerintem ez a titka.
Ez az „újpestiség”. A Városnapok ennek az életérzés-
nek a tömény esszenciája. Minden évben kiválaszt-
juk Újpest borát (idén a Szűcsi Kékfrankost), úgy-
hogy hadd hozzak egy boros példát. Ha a Családi 
nap, a Horgászverseny, vagy a sportrendezvények az 
aszú, a Városnapok a borkocsonya. 

– Hány programon tudott személyesen, vagy 
éppen családja körében részt venni?

– Nem számoltam, de sikerült csaknem mind-
egyikre kilátogatnom. Ha valahol nem voltam ott 
magánemberként, az azért volt, mert közben hiva-
talból jelentem meg egy másik eseményen. A Biki-
ni koncertre például a díszpolgári kitüntetések át-
adása miatt értem oda késve. Amit viszont láttam 
belőle, az lenyűgözött. A gyerekprogramokat ter-
mészetesen gyermekeimmel kerestem fel. Közben 
váratlan polgármesteri teendőim is akadtak. Két 
fontos eseményre nem értem oda az ELMŰ megle-
pő húzása miatt. Sajnálom, hogy kihagytam a fotó 
és a képzőművészeti kiállítás megnyitóját, de vé-
gül is sikerült rendezni a bajba került társasház la-
kóinak sorsát.

– Volt kedvenc program?
– Túl általánosnak tűnhet, de mégis igaz: mind-

egyik a kedvencem volt. Úgy vettem észre, az „étla-
pon” a fi ataloktól az idősekig, a kismamáktól a tini 
srácokig, a nagyétkűektől a sportemberekig minden-
ki megtalálhatta a kedvére valót. Ennek köszönhető, 
hogy az idei Városnapok nézőcsúcsot döntött. 

Külön öröm és szerencse, hogy a kiemelkedően 
szereplő olimpiai küldöttségünk három tagja újpes-
ti kötődésű. Igazán megtisztelő érzés volt egy szín-
padon állni velük. 

Szülőként büszke vagyok a Védőnői szolgálat 
munkatársaira, akik ebben az évben is méltó mó-
don népszerűsítették az anyatejes táplálást. Nagyon 
sok családot csábították el az ÁMK-ban lezajlott ta-
lálkozóra. Egyébként ők juttatják el a Babaköszön-
tő csomagokat is az újpesti csecsemők családjaihoz. 
Tényleg remek munkát végeznek. 

A kellemest a hasznossal kötöttük össze, amikor 
a Városnapok programjába illesztettük a közpon-
ti tanévnyitót is, ahol hivatalosan átadtuk az újpes-
ti elsősöknek készített ajándékcsomagokat. Az én 
fi am is most kezdi az első osztályt, ő is nagyon örült 
a csomagnak.

Megindító, szépen összeállított kiállítást láttam 
az UTÉ-ról. Elcsíptem egy félmondatot az egyik ven-
dégtől: „Ha nem lennék Újpest drukker, ettől a ki-
állítástól azzá válnék”. Szerintem elég jól leírja a lé-
nyeget. 

– Nem volt megerőltető mindennap, minden-
hol ott lenni?

Ellenkezőleg! Nagyon örülök annak, hogy ez jár 
együt a munkámmal. Szeretem, amikor élet van kö-
rülöttem, szeretek találkozni az emberekkel. Jó do-
log ismerősökkel találkozni, és új arcokat megis-
merni. Azért jó újpestinek lenni, mert itt az embe-
rek tudnak örülni az életnek.   – U. N.
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Díjak, 
elismerések
Újpest Önkormányzata nevében, a 
város legjelentősebb társadalmi ren-
dezvényén, az Újpest Díszpolgára és 
az Újpestért díj, valamint az Újpest 
Önkormányzata Elismerő Oklevél 
átadó ünnepségén Mári József, Újpest 
diákpolgármestere, a Babits Mihály 
Gimnázium tanulója köszöntötte a 
megjelenteket. Az augusztus 31-én 
este, az újpesti Városháza dísztermé-
ben megtartott ünnepségre nagyon 
sokan fogadták el a meghívást. 

Az ünnepség szónokaként Wintermantel Zsolt kö-
szöntötte a megjelenteket, köztük is azokat, akik az 
újpesti közösségtől elismerést kaptak ezen az estén.

„Örömteli alkalomból jöttünk össze a nyár naptár 
szerinti utolsó napján. A mai napon fejezzük ki el-
ismerésünket és hálánkat az egész újpesti közösség 
nevében azoknak, akik kiemelkedően, példamutató-
an sokat tettek, tesznek a városunkért. Azért, hogy 
mindannyian szeressünk Újpesten élni.

Nyár elején zárult le a második Újpesti Párbeszéd, 
amelynek során egyebek közt arról is megkérdeztük 
az újpestieket, hogy mi lenne az a jelmondat, amely 
szerintük leginkább kifejezi Újpest lényegét.

A sok lehetőség közül elsöprő többséggel lett első 
az a mondat, hogy »Újpest, ahol szeretünk élni«.

Ez számomra azt erősíti, hogy nagyon erős és élet-
teli közösség a miénk” – emelte ki többek között 
Újpest polgármestere. (A köszöntő a www.ujpest.hu 
oldalon olvasható teljes terjedelmében. A szerk.)

Az ünnepi köszöntő után Újpest polgármestere 
átadta az elismeréseket: 

ÚJPEST DÍSZPOLGÁ-
RA kitüntetésben ré-
szesült Berki Krisztián 
olimpiai bajnok tornász.

Berki Krisztián 1989-
ben kezdte pályafutá-
sát a Központi Sport-
iskolában (KSI), majd 
2005-ben igazolt az Új-

pesti Torna Egyletbe. Lólengés specialista. Több-
szörös magyar bajnok, serdülő és felnőtt kategóriá-
ban egyaránt. Nyolcszoros Mesterfokú Bajnok, ami 
a legrangosabb magyar versenynek számít. 

A sok hazai versenyt követően 1997-ben magára 
ölthette a címeres mezt és magyar válogatottként 
összemérhette tudását a nemzetközi mezőnyben 

is. Az igazi áttörést 2002-ben a patras-i Junior Eu-
rópa Bajnokságon érte el, ahol lólengésben ezüstér-
met szerzett. Hatszoros Európa-bajnok, kétszeres vi-
lágbajnoki arany- és kétszeres ezüstérmes. 2009-ben 
a belgrádi Universiaden aranyérmet szerzett. Az év 
magyar tornászává választották 2005-ben, 2006-ban, 
2007-ben, 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben. 
A „Junior Prima-díj” sport kategória díjazottja lett 
2007-ben. Jelenleg is a Nemzetközi Torna Szövetség 
legmagasabban jegyzett tornásza lólengésben. 2010-
ben és 2011-ben „Az év magyar sportolója” címet is 
megkapta.A 2012-es londoni olimpián aranyérem-
mel koronázta meg a pályafutását.

ÚJPEST DÍSZPOLGÁ-
RA kitüntetésben ré-
szesült Dombi Rudolf 
olimpiai bajnok kajakos. 

Olimpiai és Európa-
bajnok kajakozó, az Épí-
tők Margitszigeti Diák 
KC versenyzője, akinek 
családja több generá-

ció óta Újpesten él. Pályafutását az Újpesti Ifjúsági 
Kajak Clubban kezdte. 2004-ben az Ifjúsági Európa-
bajnokságon K4 1000 méteren bronzérmet szerzett. 
2005-től a magyar bajnokságon is előkelő helyezé-
seket ért el (3 arany, 3 ezüst, 3 bronz). 2008-ban Sze-
geden az U23-as Európa-bajnokságon K4 500 méte-
ren első, K4 1000 méteren második helyezést ért el. 
2009-ben Poznanban, az U23-as Európa-bajnoksá-
gon, K2 500 méteren bronzérmes és K4 1000 mé-
teren aranyérmes lett. A 2010-es Európa-bajnoksá-
gon a K4 1000 méteren ezüstérmet, K2 200 méte-
ren bronzérmet szerzett. 2011-ben Belgrádban az 
Európa-bajnokságon bronzérmes lett a K2 1000 
méteren. A 2012-es Zágrábi Európa-bajnokságon a 
K2 1000 méteren megszerezte az aranyérmet. 2012-
ben Londonban olimpiai bajnok K2 1000 méteren.

ÚJPEST DÍSZPOLGÁ-
RA elismerésben része-
sült Erkel Tibor egyete-
mi tanár.

Erkel Tibor Erkel Fe-
renc leszármazottja. Az 
Erkel család nevéhez fű-
ződik az immár 120 éves 
Újpesti Zeneiskola meg-

alapítása, amely Erkel Ferenc legidősebb fi ának, Gyu-
lának köszönhető. Erkel Tibor 1959-ben a budapesti 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, zongora szakon 
végzett. 1963-ig a szegedi konzervatóriumban tanított, 
majd 20 éven át a Magyar Rádió zenei rendezője, fő-
rendezője. 1979-ben és 1983-ban a Művelődési Minisz-
térium Zene- és Táncművészeti osztályának vezetője.

Erkel Tibor számos rádiós- és televíziós nagydíj 
tulajdonosa, Erkel-díjas (1986) és a Charles Cros 
Hanglemez Nagydíj tulajdonosa. Aktívan részt vesz 
a közéletben is: 1998–2002 között országgyűlési 
képviselő, 2002–2006 között a Fővárosi Képviselő-
testület tagja, a Közgyűlés korelnöke.

A civil életben is tevékeny: az Erkel Társaság ala-
pító alelnöke, a Budapesti Filharmonikusok baráti 
Társaság elnöke, több más zenei társaságnak (Ko-
dály-, Liszt Ferenc-) tagja. 1960 óta városunkban él, 
itt alapított családot. Az Újpesti Erkel Gyula Zene-
iskola Alapítvány alapító elnöke volt, e tevékenysé-
ge révén jelentősen hozzájárult a tehetséges újpesti 
gyermekek zenei képzéséhez. Jelenleg az alapítvány 
tiszteletbeli elnöke. Erkel Tibor az idén augusztus 
20-a alkalmából Magyar Érdemrend Lovagkereszt 
kitüntetést vette  át.

ÚJPEST DÍSZPOL-
GÁRA címben részesült 
Pásztor Erzsi színmű-
vésznő.

Újpesthez való kötő-
dése folyamatos, soha-
sem szűnt meg, mert 
minden a kerülethez 
köti. Édesanyja fodrász-

üzlete is Újpesten volt, ott dolgozott az államosítá-
sig, azt követően pedig az Újpesti Fodrász Szövet-
kezetben.

Művészi pályája is Újpesten kezdődött, mert már 
gimnazista korától rendszeresen fellépett a kerület 
Művelődési Házában, különböző színi előadások-
ban, szavalóversenyeken. Az Újpest Színház megnyi-
tása óta többször szerepelt a színházban. 1959-ben 
végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, és 
a debreceni Csokonai Színház tagja lett. 1961–1964 
között a Petőfi  Színházban szerepelt. 1964-ben egy 
évet töltött a Szolnoki Szigligeti Színházban, majd 
1965–1978 között a Pécsi Nemzeti Színház művész-
nője volt. A Soproni Petőfi  Színház örökös tagja. A 
‚
45 utáni magyar fi lmtörténet egyik legfeledhetet-
lenebb alakítását nyújtotta a „Veri az ördög a fele-
ségét” című fi lm főszerepében, amelyért megkap-
ta a Filmszemle „legjobb női alakítás” díját. A Jászai 
Mari-díjas Érdemes Művész idén vehette át a Kos-
suth-díjat.

Az ünnepség az ÚJPESTÉRT DÍJAK átadásával 
folytatódott.

Újpest Önkormány-
zatának képviselő-tes-
tülete 2012-ben ÚJPES-
TÉRT DÍJBAN részesí-
tette Daróczi Lajos Jó-
zsefet, aki önkormány-
zati képviselőként 5 cik-
luson át vett részt a ke-
rület képviselő-testület-

ének munkájában. Közvetlenségének, együttmű-
ködő készségének köszönhetően az önkormány-
zat munkatársaival is kiváló kapcsolatot alakított ki, 
mely elengedhetetlen feltétele volt az eredményes 
munkának. A BM Tűzoltóságnál szerzett pénzügyi 
ismereteit az évek során továbbképzésekkel, szak-
mai fórumokon szerzett ismeretek elsajátításával 
igyekezett teljessé és naprakésszé tenni.
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Újpest bora 2012: 

Szűcsi 
Kékfrankos
Kamer Gábor mátrai borvidéken 
készült kézműves nedűje, a Szűcsi 
Kékfrankos a város bora 2012-ben. 
A vörösbort Kassai Endre, az önkor-
mányzat Emberi Erőforrás Főosztá-
lyának vezetője mutatta be augusz-
tus 31-én este, a városi kitüntetések 
átadását követő fogadáson.

ét évvel ezelőtt kezdett megfogalma-
zódni a gondolat, hogy az Újpesti Ön-
kormányzat Szent István királyunk 

ünnepét követően minden évben bemutas-
son egy-egy arra érdemes magyar bort, mely 
méltón képviseli a várost. 

Mint elhangzott, a cél a magyar borkul-
túra felkarolása, a kézműves, kis borászatok 
bemutatása, és hogy a város boraként min-
den évben népszerűsítsenek egy jó magyar 
kézműves nedűt. Miután a fogadáson dísz-
polgárok, olimpiai bajnokok koccintottak a 
Szűcsi Kékfrankossal, az esti Bikini koncert 
végén Wintermantel Zsolt is ezt ajándékoz-
ta a zenekar tagjainak, ahogy egyébként a 
Városnapok valamennyi fellépője is ezzel az 
igazán különleges ajándékkal távozhatott.  

 J. M.

K

Két évtizedes magas színvonalú képviselői munká-
jával járult hozzá Újpest Önkormányzatának felelős 
gazdálkodásához, kerületünk kulturális életének fej-
lődéséhez.

ÚJPESTÉRT DÍJBAN 
részesült Hangodi And-
rás szódás.

Bandi bácsi 60 éve 
hordja az újpesti lako-
soknak a szódát, szemé-
lye egy korszakot jelöl 
Újpesten. 1960-tól dol-
gozott a Liszt Ferenc ut-

cai Schmidt-szikvízüzemben és innen ment nyugdíj-
ba, de a fi atalokat felülmúló tempóval ma is dolgozik.

Szorgalmával, a maga erejéből lett és maradt az 
újpesti közösség megbecsült tagja, aki tevékenysé-
gével vitte Újpest jó hírnevét, hozzájárult ahhoz, 
hogy a szikvízkészítés nem esett a modernizáció ál-
dozatául, sőt ismét reneszánszát éli.

ÚJPESTÉRT DÍJBAN 
részesült Tóth András 
labdarúgó, sportszer-
vező.

Születése óta Újpes-
ten él, családja révén is 
régóta kötődik Újpest-
hez. Iskoláit a Bajza Ut-
cai Általános Iskolában 

kezdte, majd 1967-ben a Könyves Kálmán Gimnázi-
umban érettségizett. Általános iskolai testnevelő ta-
nára hatására választotta az aktív sportolást. 1962-
ben a Magyar Pamut SC igazolt játékosa lett, majd 
1965-ben innen igazolt át az Újpesti Dózsába, ahol 
többszörös ifjúsági, majd utánpótlás válogatott lett. 
A magyar labdarúgó válogatottban 17 alkalommal 
szerepelt, 1978-ban részt vett az argentínai világbaj-
nokságon. Jelenleg a Szusza Ferenc Stadion vezetője, 
társadalmi beosztásban pedig az UTE Felügyelő Bi-
zottságának elnöke.

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELISMERŐ OKLEVELÉT VETTE ÁT: 
Gönczy Kálmán vendéglős, aki őrzi Újpest hagyományait és kulturális értékeit, gasztronómiáját, 
amely közösségszervező erővel is bír,  
Leveleki Gyula órás, aki 1983-óta folytatja édesapja mesterségét. Újpest lakossága mindegy milyen 
szerkezettel keresi fel az apró műhelyt, minden esetben megoldást talál problémájára,  
Dr. Kriskáné Gánóczy Anita, a Karinthy Frigyes ÁMK Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóköz-
pont környezetvédelmi előadója, Újpest természeti értékeinek-, a környezet megóvásának elhiva-
tott képviselője, 
Karakas Hedvig cselgáncsozó, az UTE sportolója, világbajnoki bronzérmes cselgáncsozó. Többszörös 
magyar- és ifjúsági Európa-bajnok, aki a 2012-es londoni olimpián az ötödik helyen végzett, 
Erdélyi Piroska polgárőr, aki 2009-óta tagja az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesületnek, ahol 
folyamatosan látott el közterületi szolgálatot, illetve rendszeresen volt a rendőrséggel közös szolgá-
latban is,
Brehel Attila polgárőr a Polgárőr Egyesület alapítója, kezdetektől az egyik legaktívabb tagja, 
Priszler Györgyné, (aki hiányzik a csoportképről) nyugdíjas lengyel nyelv- és történelem tanár, aki  
1985 óta tanítja vegyes családok gyermekeit, valamint a lengyelül tanulni vágyó újpesti gyerekeket, 
nyelvi táborokat, kirándulásokat, koncerteket, kiállításokat szervezett,  
Gyorgyovich Egon Lászlóné, női szabó, aki 1982-ben kezdte tevékenységét. Számos újpesti hölgy vi-
seli az általa készített ruhákat, a hagyományos és legújabb divat szerinti elképzeléseket is megvalósítja, 
Tábori Ferenc József motorkerékpár szerelő, aki önálló kisiparosként 1974-ben kezdte tevékenysé-
gét, s  már messze földön híres kismotor szerelő műhelye van  a Templom utcában.

Utóbbi két díjazott más alkalommal veszi át az oklevelet.
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tízemeletes szocreál épületek tulaj-
donképpen szép környezetben talál-
hatók, hiszen a Szilas patak mellett 

húzták fel csúsztatott zsalus megoldással, amely 

akkoriban új technikának számított. Viszont a 
házak látványa hagy bennünk némi esztétikai 
hiányt. Az Izzó lakótelep a 

‚
70-es, 

‚
80-as évek-

ben épült a Tungsram Rt. (Egyesült Izzó) dol-

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesí-
tünk a mával. 

gozói számára. Újpest többi tömbházától eltérő-
en ezeket a tízemeletes épületeket nem előre gyár-
tott beton panelekből építették, hanem úgyneve-
zett „csúsztatott zsalus technológiával”. A tömb-
házak nem távfűtésesek, hanem házankénti kazá-
nokkal ellátottak. Előtérben a szabályozott Szilas 
patak látható. A patak beton elemekből készült 
új medre a Káposztásmegyeri lakótelep építésével 
összhangban készült el. Á. T.

A rovat tanácsadó-szakértői: Szöllősy Marianne 
és Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Új-
pesti Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. 

Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!A

Újpest akkor és most XIV. rész

Izzó lakótelep, a Sporttelep utcai 
patakhídról fotózva

Ismét Varázs-napra ébredhetnek a gyerekek

Belépő: egy megunt játék
A MagicBox játékbolt szep-
tember 8-án, szombaton 
10-15 óra között tartja idei 
Varázs-napját. A játékbolt-
nak otthont adó épület ud-
varán (Árpád út 51-53.) ak-
ciókkal, nyereményjátékok-
kal színesített programok-
kal várják a családokat. A 
belépő egy megunt, kinőtt 
vagy már nem használatos 
játék, amelyet immár ha-
gyományosan a rászoruló 
gyerekeknek, újpesti óvo-
dáknak továbbítanak. 

A Varázs-nap a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt izgalmas időtöl-
tést ígér: idén is lesz varázs-próba, számtalan játékbemutató, kipróbálhatjuk 
a 2012. év újdonságait és a megszokott, méltán népszerű játékcsaládokat. A 
vásárlásra kedvezményekkel is ösztönöznek.

A MagicBox a Varázs-napra három témában hirdet rajzversenyt. A pályá-
zatról a honlapon (www.magic-box.hu) érdemes tájékozódni. 

Negyven éven 
át szolgálta
Újpestet
Kereken négy évtizedig 
dolgozott az újpesti rend-
őrkapitányságon Milavecz 
Lászlóné Ilona. Nyugdíj-
ba vonulása alkalmából az 
önkormányzattól pénzju-
talmat, kollégáitól pedig 
egy régi írógépet kapott.

– Nagyon kevesen vannak olya-
nok a rendőrség állományán belül, 
akik ilyen hosszú ideig teljesíthetnek 
ugyanott szolgálatot – kezdte beve-
zetőjében dr. Terdik Tamás, Újpest 
rendőrkapitánya. Hozzátette, bár a 
rendőrségen belül az adminisztratív 
munka kevésbé látványos, az ilyen 

munkakörben dolgozók semmivel 
sem teljesítenek kevesebbet.

Ilona áldozatos munkáját a jelenlé-
vő egykori főnökei,  a városrész koráb-
bi rendőrkapitányai egyaránt méltat-
ták. Az önkormányzat pénzjutalom-
mal köszönte meg a négy évtized (ösz-
szesen valamivel több mint tizennégy-
ezer, a kapitányságon töltött nap) 
munkáját. A jutalmat Pinkóczi József, 
a Polgármesteri Hivatal főosztályveze-
tő – helyettese nyújtotta át. A kollé-
gák pedig egy régi írógépet ajándékoz-
tak nyugdíjba vonuló társuknak. Dr. 
Terdik Tamás zárszóként megjegyezte, 
az önkormányzat elismerése fi gyelem-
re méltó gesztus az újpesti rendőrség 
felé. Kép és szöveg: M. O. A. 



prédikációt követően a termények megál-
dása következett, amelyeket a szomszédos 
piac kereskedői ajánlottak fel a rászorulók 

javára. Ezután Horváth Zoltán, a templom plébá-
nosa mondott köszönetet az eddigi támogatásért 
az önkormányzatnak és egyben bejelentette, sze-
retnék felújítani a templom orgonáját. A kétéves 
rekonstrukcióhoz Wintermantel Zsolt polgármester 
védnökségét kérte.

A polgármester hangsúlyozta, az újpesti önkor-
mányzat minden értéket teremtő közösséget tá-

mogat. Emlékeztetett, hogy a templom festésénél, 
a harang rendbetételénél egyaránt helytállt, és tet-
tekkel bizonyít majd az új plébániaépületnél is. 

Az önkormányzat az Erkel Gyula Újpesti Zene-
iskola volt épületébe költözteti át a plébániát, az 
épületet pedig az eredeti tervekhez hűen, de a mai 
igényeknek megfelelően újítják fel. A látványter-
vekről és a jelenlegi állapotokról Perzsák Zoltán 
építész tartott rövid vetítettképes bemutatót.  

 (Bővebben: ujpest.hu)
 M. O. A. 

KÖZÖS MUNKA VOLT 
Alig több mint egy esztendő alatt készült el az 
Egek Királynéja főplébánia templom épületé-
nek rekonstrukciója. A költsége – a két nap-
tári évben – összesen 16,5 millió forint, mely-
nek nagy részét Újpest Önkormányzatának pá-
lyázata során az egyháznak adott pénz fedezte.

Köszönetünket fejezzük ki az önkormány-
zatnak, a képviselőknek, akik megszavazták a 
támogatást. Köszönet a kivitelezőnek, Csom-
bor István templomfestőnek. Valamint a hívek-
nek, akik sok-sok alkalommal végeztek nagy-
takarítást, mozgatták a bútorokat, oltárokat, 
persze önkéntesen – mondta Horváth Zoltán 
plébános, Újpest Díszpolgára.

Áldás és köszönet
Egek Királynéja tiszteletére mutatott be szentmisét az ünnephez kapcsoló-
dóan dr. Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkára a Szent István 
téri Egek Királynéja Főplébánia templomban. Az augusztus 26-i mise azon-
ban nem csupán a termények megáldása miatt volt különleges. 

A
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Kántor koncert
Újpest Önkormányzata kiemelt tá-
mogatásával kántor koncert szín-
helye lesz 2012. szeptember 9-én 
18 órakor az újpesti Zsinagóga.

A hagyományosan az Újpesti Városnapokhoz 
kapcsolódó, nagysikerű sorozat újabb állomásán 
ismét a MÁV szimfonikus zenekar közreműkö-
désével zajlik a program. Az est szólistái: Fekete 
László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora, Nóg-
rádi Gergely, a Frankel Leó utcai zsinagóga kánto-
ra, Zucker Immanuel, a Hunyadi téri zsinagóga fő-
kántora, Székelyhidi Hajnal operaénekes, az Or-
szágos Rabbiképző – Zsidó Egyetem adjunktus 
tanára. Közreműködik: az Országos Rabbiképző 

Zsidó Egyetem Goldmark kórusa, vezényel: Ádám 
Mária. A műsort vezeti: Szerdócz Ervin rabbi-he-
lyettes. A koncert első felében héber imák hang-
zanak el zenekari kíséretben, az est második részé-
ben jiddis dalok csendülnek fel, zenekarral. A kon-
cert kiemelt támogatója Újpest Önkormányzata.

További támogatók: a Nemzeti Kulturális Alap, 
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, BZSH.

Helyfoglalás érkezés szerint. A koncert ingye-
nes. Szeretettel vár minden érdeklődőt a szerve-
zők nevében: Máté György elnök.

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI ÚJPESTEN

SZEPTEMBER 15., SZOMBAT:
�  10.00-13.00: Látogatás a Károli Gáspár Református 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán (Viola u. 4.)
� 10.00-18.00: Újpesti Lepkemúzeum
�  10.00-16.00: Négylábú örökségünk. „Zoo Hungari-

kumok”. Állatsziget
�  10.00: Vezetés a Homoktövis élőhelyen. Találkozó: 

104-es autóbusz Vízművek megállója
�  16.00: Vezetés a Farkaserdő tanösvényen. Találkozó: 

Tóth Aladár u. 16-18., (Babits Gimnázium) 
�  19.00-22.00: Könyves Kálmán Gimnázium, csillag-

vizsgáló

SZEPTEMBER 16., VASÁRNAP:
�  10.00-13.00: Látogatás a Károli Gáspár Református 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán (Viola u.4) 
�  10.00-16.00: Látogatás a Városháza épületében. Új-

pesti Városháza
� 10.00-18.00: Újpesti Lepkemúzeum
�  10.00-16.00: Négylábú örökségünk.” Zoo Hungari-

kumok”. Állatsziget

A piac kereskedői által felajánlott 
termények megáldása
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VERSENYKIÍRÁS
Rendezők: Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzata, Káposztásme-
gyeri Településrészi Önkormányzat
Szervező: Újpesti Polgármesteri Hivatal 
Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály
Időpont: 2012. szeptember 29., 9-13 óráig
Helyszín: Budapest IV. ker., Újpest, 
Káposztásmegyer, Farkaserdő és környéke
Megközelíthető: Újpest központból a 
220-as és a 20E jelzésű autóbusszal, vala-
mint a 14-es villamossal. 
Információ és helyszíni nevezés:  A Ka-
rinthy Frigyes ÁMK és a Babits Mihály 
Gimnázium közötti sétány 

Táv: Mini futás: 1,6 km – elsősorban óvo-
dások és kisiskolások részére. Maxi futás: 
4,3 km. Kerékpáros futam: 8,6 km.

Rajt: Óceánárok u. (Óceánárok Óvoda előt-
ti útszakasz) Cél: Farkaserdő utcában (Ba-
bits Mihály Gimnázium melletti útszakasz)

Rajt időpontja: Mini futás rajt: 9 órakor. Maxi 
futás rajt: 10.15. Kerékpározás rajt: 11.15.
Útvonal: 
• mini futás: Óceánárok u. – Farkaserdő – 
Farkaserdő u.
Rossz idő esetén: Óceánárok u. – Haj-
ló u. – Nádasdy K. u. – Tóth Aladár u. - 
Farkaserdő u.
• maxi futás: Óceánárok u. – Megyeri út – 
Homoktövis u. – Farkaserdő – Farkaserdő u. 
Rossz idő esetén az erdő körüli útvonalon.
• kerékpározás: Óceánárok u. – Megyeri 
út – Külső Szilágyi út– Homoktövis u. – 
Farkaserdő u., 2 kör

Nevezés és részvétel: A sporteseményen 
mindazok a futók és kerékpározók részt 
vehetnek, akik a határidőig jelentkeznek, 
a kiírási szabályokat elfogadják, egészségi 
állapotuk és kerékpárjuk műszaki állapota 
lehetővé teszi az indulást. A Futó- és Kerék-
páros Fesztiválon mindenki csak saját fele-
lősségére vehet részt. Felhívjuk a Futó- és 
Kerékpáros Fesztiválon résztvevők fi gyel-
mét a közlekedési szabályok betartására.

Nevezés rendje: A versenyre előzetesen 
nevezni lehet az Újpesti Kulturális Központ 
Ifjúsági Ház, István út 17-19. I. emelet 111-
es szobájában szeptember 17-én, hétfőtől, 
szeptember 21-én péntekig az alábbi idő-
pontokban: hétfőn 9-17.30-ig, kedden és 
csütörtökön 9-től 16 óráig, szerdán 9-től 
17 óráig, pénteken 9-től 12 óráig. A verseny 
napján, a helyszínen mindhárom verseny-
számra 8 órától az adott versenyszám indí-
tásáig lehet nevezni.

Nevezési díj (versenyszámonként): 
– Előzetes nevezés 500 Ft/fő 
– Helyszíni nevezés a verseny napján 
1000 Ft/fő 

Minden benevezett résztvevő emblémá-
zott pólót kap. A pólók átvehetők a neve-
zéskor. A távot teljesítők a beérkezés után 
frissítőt kapnak.

Díjazás: Az elért helyezésekért külön dí-
jazást nem adunk, minden résztvevő a 
szervezők által készített sorszámozott 
szelvényt kap, mellyel sorsoláson vehet 
részt. A kisorsolásra kerülő tárgyjutalma-
kat a rendezők biztosítják.

A mini futáson résztvevők sorsolása 
kb. 9.30 órakor, a maxi futáson és a kerék-
pározáson résztvevők sorsolása kb. 12.30 
órakor lesz a színpadon.

A díjakat átadja Wintermantel Zsolt 
Újpest polgármestere és Dr. Dabous Fayez 
elöljáró. Fődíj egy gyermek, illetve egy fel-
nőtt MTB kerékpár. 

A csoportos nevezési lapokon szerve-
zőként és kísérőként megnevezettek kö-
zött is kisorsolunk egy MTB kerékpárt. 
A kisorsolt tárgyjutalmakat csak azok 
kaphatják meg, akik a rendezvény helyszí-
nén a sorsoláskor azt személyesen át tud-
ják venni. Ha a kisorsolt személy nem je-
lentkezik, ugyanarra a tárgyra új számot, 
illetve nevet sorsolunk ki.

A 2012. évi két eseményen, az óvodai 
és iskolai gyermeklétszámhoz viszonyított 
arányban, a legnagyobb létszámmal részt 
vevő újpesti oktatási intézmények sport-
szervásárlási támogatásban részesülnek 
az alábbiak szerint, a szeptemberi prog-
ram után:

I. II. III. IV.
140000 120000 100000       90000 
V. VI. VII. VIII.
80000 70000 60000 50000

IX. X.
40000 30000

Az intézményi értékelésnél a résztve-
vők létszámába csak az előzetesen – a ne-
vezési határidő lezárásáig – benevezette-
ket számítjuk bele. Az óvodák esetében a 
tagóvoda létszámát is fi gyelembe vesszük 
a részvételi arány megállapításánál.

A szervezők a program időpont változ-
tatásának jogát fenntartják.

További információval a Polgármesteri 
Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztá-
lyának munkatársai a 231-3101 /116, 118 
telefonszámon készséggel állnak rendel-
kezésre.

Újpesti Kulturális Központ 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház 
és Közösségi Ház 
induló tanfolyamai:

OVI TORNA 4-7 ÉVESEKNEK 
Hétfő és szerda 16.30 és 17.10 órakor meg-
beszélés szerint. Díja: 2600Ft/hó

OVI ANGOL   
Énekek, versek, mondókák tanulása, szó-
kincsfejlesztés játékos formában. Kezdő cso-
portok: 4 éves kortól. Kezdés: szeptember 18-
án. Haladó csoportok: (5 éves kortól), ill. an-
gol nyelvet már tanult gyermekeknek csü-
törtökön 16.30–17.15 óráig. Kezdés: szep-
tember 20-án. Díja: 2800 Ft/hó

AGYAGOZÁS
Ismerkedés a kerámia formázás techniká-
ival. A tanfolyamot iskolás kortól ajánljuk.
Foglalkozások: szerdán 17.00 – 18.30 óráig.
Vezeti: Szalay Zsuzsanna keramikus

GYÓGYTORNA GYERMEKEKNEK 
ÉS FELNŐTTEKNEK 
Minden szerdán 17.30 órától a Karinthy Fri-
gyes Művelődési Házban. Díja: 1000 Ft/ óra. 
Indul: szeptember 19-én. Jelentkezés a tan-
folyamvezetőnél, vagy a helyszínen. Skrinyár 
Annamária Tel.: 06-20/350-4331. 

TANULÁSKONTROLL TANFOLYAM
Agykontrollt végzett 6-10. osztályos gyere-
kek számára. Időpont: 2012. szeptember 8. 
Díja: 8000 Ft. Oktató: Magda Katalin. Jelent-
kezés: 06-30/9031-468

GYERMEK AGYKONTROLL TANFOLYAM
10 éves kor felett a Karinthy Frigyes Műve-
lődési Házban. Időpont: 2012. szeptember 
22-23. Díja: 18 000 Ft. Oktató: Magda Kata-
lin. Jelentkezés: 380-6163

AIKIDO   
Ovisoknak: 4-5 éveseknek. Foglalkozások: hét-
főn és szerdán 15.45–16.30 óráig. Iskolások-
nak: 6-13 éveseknek. Foglalkozások: hétfőn és 
szerdán 16.30–18.30 óráig. Díja: 6500 Ft/hó. 
Felnőtteknek: Foglalkozások: hétfőn és szer-
dán 18.30–20.00 óráig. Vezeti: Bajusz Péter 
Zsolt és Bajusz Tibor. Jelentkezés személyesen, 
vagy a 06-20-936-8431-es telefonszámon, ill., a 
seishokan@vnet.hu e-mail címen. Folyamatos. 

CAPOEIRA
Iskolás kortól, kedden és csütörtökön 
16.30–17.30 óráig. Díja: 5500 Ft/hó (14 éven 
aluliaknak kedvezmény).1000 Ft/alkalom 
Vezeti: Mestre V.T. Tel.: 06-20-201-9525

ÉNEK – SZÓ   
Beszédfejlesztő zeneovi. Foglalkozások: szer-
dán 17.30 órakor. Kezdés: szeptember 12-én. 
Szeptember 12-én és 19-én ingyenes foglal-
kozás! Vezeti: Horváth Ágnes. Tel.: 06-70-627-
3808. E-mail: agnesfejleszt@gmail.com 

KATTINTS RÁ, NAGYI!    
Kezdő tanfolyamot indítunk folyamatosan a 
tanulni vágyó szépkorú, IV. kerületi lakosok 
részére, amelynek keretében számítógép ke-
zelési ismereteket sajátíthatják el. Időpont: 
2012. szeptember 19 – október 4. Foglal-
kozások: szerdán és csütörtökön 9.00–12.00 
óráig. A 25 órás tanfolyam díja: 1000 Ft/fő. 
Oktató: Turner Ferenc. 

ANGOL TANFOLYAMOK
Kezdő tanfolyam – 40 órás (teljesen kezdők ré-
szére). Foglalkozások: kedden és csütörtökön. 

Kezdés: szeptember 20-án. Haladó tanfolyam 
– 40 órás, Foglalkozások: kedden és csütörtö-
kön. Kezdés: szeptember 20-án. Díja: 45 000 Ft/
fő. Vezeti: Njoku Godwin anyanyelvi tanár.

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI ANGOL 
TANFOLYAM – 50 ÓRÁS
Kezdés: szeptember 24-én. Díja: 65 000 Ft/
fő. Vezeti: Njoku Godwin anyanyelvi tanár

ELÉRHETŐSÉGEK: 
Újpesti Kulturális Központ, Karinthy Frigyes Művelődé-
si Ház (1048 Bp., Hajló u. 2-8. Tel: 380-6188, Közművelő-
dés: 380-6163) 
Újpesti Kulturális Központ, Közösségi Ház (1048 Bp, Lóver-
seny tér 6. Tel.: 380-6760) E-mail: haz.kozossegi@gmail.com

Az Újpesti Kulturális Központ 
Ady Endre Művelődési Ház 
(Tavasz u. 4.) induló tanfolyamai:
A tanfolyamokra jelentkezőket személye-
sen, továbbá telefonon (230-6000) várják.

JAZZBALETT 
10 éves kortól. Tanfolyamvezető: Péter Már-
ta táncművész. Beiratkozás: szeptember 
11., 12., 17.30-19.00. Időtartam: 20 hét, heti 
2x2 óra. Összesen 80 tanóra. Díja: 34000 Ft, 
két részletben fi zethető.

JÓGA KEZDŐKNEK, HALADÓKNAK
Tanfolyamvezető: Szabó Katalin. Beiratko-
zás: szeptember 10., 17.30. Időtartama: 20 
hét, heti 1x2 óra. Összesen 40 tanóra, meg-
beszélés szerinti napokon. Díja: 17000 Ft.

KONDICIONÁLÓ ÉS ZSÍRÉGETŐ TORNA
Folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. 
Heti 3x1 óra (havi 12 óra). Hétfőn, szerdán: 
17.00-18.00 és 18.00-19-00-ig. Pénteken: 
17.30-18.30 és 18.30-19.30 óráig. Díja: havi 
bérlet: 5300 Ft. Napijegy: 800 Ft.

TORNA IDŐSKORÚAKNAK
Folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. 
Kedden és csütörtökön 9.00-10.00. Díja: havi 
bérlet: 3100 Ft. Napijegy: 600 Ft.

KERÁMIA STÚDIÓ
Kezdőknek, haladóknak. Tanfolyamvezető: 
Hódossy Ágnes keramikusművész. Időtarta-
ma: 4 hónap, heti 1x4 óra, megbeszélés szerin-
ti napon. Részvételi díj: gyermekeknek (14 éves 
korig): 5000 Ft/hó, felnőtteknek: 8000 Ft/hó. 

Társastánc, határok nélkül
Az UTSE és a Földházi Tánciskola társastánc 
tanfolyamot indít kezdők részére az Újpes-
ti Kulturális Központ Ifjúsági Házban. A tan-
folyam szeptember 14-én indul 18.30-kor. 
A tanfolyam díja: 12 500 Ft (15 x 90 perc). 
500 forint kedvezményt vehet igénybe egy 
újabb jelentkezőt beszervező. 
A tánciskola a kezdő szinttől a versenytánc 
szintig kínál foglalkozásokat. Beiratkozás és 
első foglalkozás: kezdőknek és haladóknak 
szeptember 14-től. Klub: szeptember 11-
től keddenként, versenytánc klub: kedden 
és pénteken. Részvételi díj: 12 500 Ft/tanfo-
lyam (15 alkalom)

A Földházi Tánciskola és az ÚTSE kedden-
ként 16.30 órától mazsorett tanfolyamot kí-
nál, amelynek színhelye az Erzsébet Utcai Ál-
talános Iskola. Részvételi díj: 2500 Ft/hónap. 
Beiratkozás: szeptember 11-én, 16.30-kor. 
Foglalkozások: szeptember 28-tól, kedden-
ként 15.45–17.15-ig. Bővebben: 06-20-911-
4527, 231-7070. A tánciskolában magánórák 
igénybevételére, esküvői táncok, nyitótáncok 
betanulására is van lehetőség.

A fesztivált egészségnap egészíti ki, a programot később adjuk közre.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képvise-
lő szeptember 13-án 16-17 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 
Bp., Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 
11-18-ig a 369-09-05 telefonszámon. 

Kiss Péter országgyűlési képviselő 
fogadóórát tart szeptember 11-én 13 
órától. Bejelentkezés, vagy más idő-
pont megbeszélése a 441-5555-ös tele-
fonszámon.

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

Szeptember 19-én, 18-19 óráig ingyenes 
jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz-
MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., 
Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P.: 11-18 
óráig a 369-09-05-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormány-
zati képviselők szeptember 10-én, 17-18 
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 
Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05 Bartók 
Béla önkormányzati képviselő szeptem-
ber 11-én, 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 
369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati 
képviselő szeptember 24-én, 18-19 óráig 
tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

TISZTELT BARÁTAINK!
Irodánk minden pénteken 17 és 18  
óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 
7. Tel.: 06-70-372-3119, 06-70- 381-8193.

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 
18 órától, a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati 
képviselő, frakcióvezető (KDNP) 

minden hónap első hétfőjén, 18 órától 19 
óráig tart fogadóórát az Újpesti Kulturális 
Központ Közösségi Házban. (IV. Lóverseny 
tér 6.)

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormány-

zati képviselő (LMP), Fenntartható 
Fejlődés tanácsnok fogadóórája minden 
hétfőn 17.30-19.00 óra között vagy előze-
tes egyeztetés alapján bármikor.

Újpesti LMP Iroda: 1041 Budapest, 
István út 22. Tel.: +36-20-390-0566. 
E-mail: ujpest@lehetmas.hu. Honlap: 
ujpest.lehetmas.hu. facebook.com/
LMPujpest

FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon 

történt egyeztetés alapján – a 06-20-
518-7830-as telefonszámon – bármikor. 
Belán Beatrix önkormányzati képviselő 
minden hónap első péntekén 17 órától, 
Szabó Gábor önkormányzati képviselő 
mindjen hónap első hétfőjén 17-18 
óráig az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) 
tartanak fogadóórát, Horváth Imre 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első szerdáján 17 órától tart fogadóórát 
a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 
5-9.).

GYERMEKVASÚTTAL A HŰVÖSVÖLGYBE!
A Természetjáró Kör (19. pecsétgyűjtő) 
következő túrája szeptember 14-én lesz. 
Fogaskerekűvel megyünk a Széchenyi-
hegyre, onnan a Hűvösvölgybe a 
Gyermekvasúttal. Gyülekező 9.30-9.45 
között a Széll Kálmán téren (régi Moszkva 
téren) a Metró kijáratánál. A fogaskere-
kűn – akinek kell – BKV-jegyet kell válta-
nia, a Gyermekvasútra a jegy 700 Ft-ba 
kerül. Hűvösvölgyből villamossal 
megyünk majd haza, a kora délutáni 
órákban. 

A rendezvénysorozat fővédnöke: Kiss 
Péter országgyűlési képviselő, Trippon 
Norbert, az MSZP kerületi elnöke. Azokat 
is várjuk, akik nem tudtak eljönni az előző 
sétáinkra, de szívesen tartoznának egy 
baráti társasághoz! 
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, 
– kezdőket, haladókat, érdeklődőket – 
akik szívesen vennének részt egy zenei 
közösség munkájában. Figyelem: nem 
oktatás, csak konzultáció, a klubtagság 
ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as 
telefonszámon lehet H-SZ-P 10–15 óráig. 
Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1.
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

FOGAÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkor-
mányzati képviselőinek fogadóórái: 
dr. Dabous Fayez (5. evk) önkor-

mányzati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója, 
minden hónap 2. hétfőjén, 17-18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp., IV., Hajló 
u. 42-44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

P Á L Y Á Z A T I  F I G Y E L Ő 

DIÁKÖSZTÖNDÍJ
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 24/2011. (V. 9.) számú ren-
delete alapján pályázatot hirdet Újpesti Diákösztöndíjak elnyerésére, a 
2012/2013. évi tanévre. Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a 
kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a művészetek, vagy a sport területén 
kiemelkedően tehetséges újpesti tanulókat és hallgatókat.

Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj; Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj;
Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj; 

Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30. A pályázati 
adatlap átvehető a a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Budapest 
IV., István út 15; Hajló u. 42-44.)., illetve letölthető az önkormányzat honlapjá-
ról (www.ujpest.hu). A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak 
a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai a 231-3176 és a 231-3298-as 
telefonszámokon. Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

SZÉPÍTSÜK EGYÜTT ÚJPESTET!
Újpest Önkormányzata a kerület közterületeinek szépítése érdekében 2012 
évben növényeket és kertgondozáshoz szükséges anyagokat (cserjéket, évelő 
növényeket, fűmagot) bocsát ingyenesen az állampolgárok rendelkezésére.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány rendelkezésre áll a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 Budapest, István út 15.), valamint ügy-
félfogadási időben a Városüzemeltetési Főosztályon (1042 Budapest, István út 
14. fszt.16.) illetve a www.ujpest.hu oldalon megtalálható, kinyomtatás után 
kitölthető. 

A kitöltött nyomtatványt legkésőbb 2012. szeptember 30-áig várják. 
Részletes ismertető: www.ujpest.hu

KOMPOSZTÁLÁSI AKCIÓ
Újpest Önkormányzata a kerületben elszállítandó és ártalmatlanítandó hulla-
dék mennyiségének csökkentése és a zöldfelületek tápanyag-utánpótlása bizto-
sítása érdekében 2012 évben lakossági kompsztálási akciót hirdet.

Az önkormányzat az akció keretében térítésmentesen bocsátja rendelkezés-
re a komposztáláshoz szükséges anyagokat, ingyenes tájékoztató és oktató elő-
adásokat szervez.

Az akció keretében lakóközösségek és egyéni érdeklődők jelentkezését vár-
ják 2012. szeptember 30-áig. Az igényléshez szükséges nyomtatvány rendel-
kezésre áll a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 Budapest, 
István út 15.), valamint ügyfélfogadási időben a Városüzemeltetési Főosztályon 
(1042 Budapest, István út 14. fszt. 16.), illetve a www.ujpest.hu honlapon 
megtalálható és letölthető.

A PROF. DR. KOVÁTS ISTVÁN ALAPÍTVÁNY 
PÁLYÁZATOT HIRDET 
A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetékességű súlyos mozgás-
korlátozott fiatalok támogatására pályázatot hirdet, amely tanulmányok foly-
tatásához, közlekedéshez, lakhatási, illetve munkavállalási feltételek megte-
remtéséhez szükséges tárgyi eszközök vásárlásához hozzájárulásként igényel-
hető.

Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több a pályázati cél költségé-
nek 25%-ánál, de legfeljebb 35.000 Ft. Pályázni a 40. életév betöltéséig lehet.

A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét 
igazoló orvosi igazolásokat, valamint a családban együtt élők 2011. évi jövede-
lemnyilatkozatait.

A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat Prof. Dr. Kováts 
István Alapítvány (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) címre kérjük beküldeni 
2012. szeptember 15-ig.

A mozgáskorlátozott fiatalok támogatására létrehozott Prof. Dr. Kováts 
István Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja az adományozókat, hogy 2011. évi 
személyi jövedelemadójuk 1%-át a mozgáskorlátozottak 2012. évi támogatásá-
ra használta fel.

Köszönjük mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány részére 
juttatták!

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A Budapest-Káposztásmegyeri Református Egyházközség jótékonysági ruhaakciót 
rendez a Bőröndös utca 17. szám alatti Református Templomban szeptember 10-én 
és 11-én 10-18 óráig. Mindenkit szeretettel várnak! 



gólya útját járva számos új-
pesti kisbabás családhoz lá-
togatott már el az Újpes-

ti Babaköszöntő Megérkeztem! ma-
cija. Az önkormányzat ajándékcso-
magjában csupa hasznos ajándék, 
body, kistakaró, hűtőmágnes oltá-
si naptárral, mappa illetve pelenka-
csomag található. A védőnők által 
átadott csomagot örömmel fogad-
ják a kisgyermekes családok. Arra 
kérjük a büszke szülőket, nagyszü-
lőket, fényképezzék le csemetéjüket 
újpesti body-ban, és a képet küld-
jék be szerkesztőségünkbe! Öröm-

mel tesszük közzé a kisbabákról ké-
szült fotókat – névvel ellátva – az 
Újpesti Naplóban, illetve a Újpest-
Káposztásmegyer Facebook oldalun-
kon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Kislányom, Golyena 
Gréta Anna, 2012. már-
cius 23-án született 
3070 grammal, 49 cm-
rel! A képen a macis 
bodyban fényképezte a 
család – írta édesanyja: 
Nemes Anita

Schmoll Eszter április 
23-án született. A kis-
lányt két bátyó: Levente 
és Bence is babusgatja-
írták a  Schmoll szülők.

Ezúton küldjük kislá-
nyunk, Tóth Eszter fo-
tóját az Újpesti Napló-
ba. Eszterke július 8-án 
volt fél éves, mosoly-
gós baba – tudatta 
anyukája: Dobos An-
gelika

A

Becsengetés előtt még táboroztak

55 éve túráznak a Dunán
A rámpán egyszerre csak egy hajó legénysége tartózkodhat, meg a se-
gítők – adta ki a pontos utasítást a gyerekeknek Varga János, az Újpes-
ti Hajós Klub vezetője a csónakház előtt. Az utolsó nyári tábor lakói 
készülődtek egyik kedves célpontjuk látogatására, a dunakeszi sóderes 
padhoz. A táborozók fegyelmezetten és gyakorlottan hajtották végre 
az utasítást és nem sokkal később tíz kenu indult a Duna sodrásával 
szemben a fürdésre is alkalmas partszakasz felé.

– A mi táboraink másak, mint az átlagos nyári táborok, hiszen itt önál-
lóságot, felelősséget saját maguk, de társaik iránt is, de főképpen fegyelme-
zettséget tanulnak a gyerekek – mondja Varga János még a vízre szállás előtt 
a vízitelepen. A vezetőhöz percenként fordulnak valamilyen kérdéssel, vagy 
csak beszélgetést kezdeményezni a gyerekek. Szinte mindenki újpesti, de ba-
ráti vagy rokoni kapcsolat okán, akadnak néhányan a szomszédos kerületek-
ből is. A korosztály jóval vegyesebb képet mutat, hiszen látni éppen kisisko-
lás korú szaladgálókat vagy éppen egy asztalnál rajzolókat, de a már a fel-
nőtt kor kapuját döngető huszonéves is erősíti a tábort. 

Az idei év egyik kiemelkedő útja a Vaskaputól a Duna bulgáriai szakaszá-
nak végéig tartó túra volt. Miként Varga János meséli, a folyó, Európa Kék 
Szalagja, ismét gyönyörű arcát mutatta, a vízi szárnyasok magas száma pe-
dig a tisztulás, az élettér javulását jelenti.

Csak az idén mintegy ezer fi atal próbálhatta ki magát a Dunán a klubban, 
aminek megvalósulásához nélkülözhetetlen, hogy az Újpesti Hajós Klub te-
vékenységét az újpesti önkormányzat kiemelten támogatja. Folyamatos 
munkájuknak éppen a napokban ünnepelik 55. évfordulóját. Közel félszá-
zan gyűlnek össze majd a vízitelepen, ahol az emlékek felidézését az igazi 
dunai halászlé teszi ütőssé. N. Zs. 
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TEHETSÉGGONDOZÓ TANFOLYAMOK A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUMBAN
A Babits Mihály Gimnázium az előző évek gyakorlatának megfelelően tehetséggondozó 
tanfolyamot szervez az általános iskolák 4. és 8. évfolyamos diákjai számára. A foglalkozá-
sok célja: az iskolai tananyag elmélyítése és olyan készségek fejlesztése, melyek a tovább-
tanulásban nyújtanak segítséget. A tanulók teljesítményét 1-1,5 havonta – százalékos ér-
tékelésű – dolgozatokkal mérjük, az eredményekről a szülőket tájékoztatjuk. 
A tanfolyamra beiratkozás és az első foglalkozás: 2012. szeptember 13-án, 14 óra 30-kor lesz.
A foglalkozások időpontja: • negyedikes diákok számára matematika, magyar nyelv és 
irodalom tantárgyakból: hétfő vagy csütörtök 15 órától • nyolcadikos diákok számára 
matematika tantárgyból: szerda 15 órától.
Tanfolyamok díja tantárgyanként 2500 Ft/hó. A megbeszélésre várjuk azokat is, akik csak 
az egyik tárgyból kívánnak részt venni a foglalkozásokon. A tanfolyamokra későbbi idő-
pontban is be lehet kapcsolódni! Kérjük a szeptemberi, októberi tandíjat mindenki hoz-
za magával a beiratkozáskor! Dr. Kövesdi István igazgató

Lakossági elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés!

TISZTELT LAKOSSÁG!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Elektro-Waste Nonprofi t Közhasznú Kft., Budapest 
Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatával kötött megállapodása alapján, 2012. szep-
tember 22-én, szombaton 9-12 óra között az alábbi helyszíneken elektronikai hulladék-
gyűjtést szervez: Káposztásmegyer I.: Külső-Szilágyi út 46., (76561/211) hrsz., SPAR (régi 
Plus) élelmiszer diszkont előtti közterületi parkolóban, szelektív sziget mellett; Árpád út 
149-151. sz. ingatlan melletti közterületi parkolóban, (71182/17) hrsz., szelektív sziget mel-
lett, uszodával szemben; Irányi D. u. 1., 74325/3 hrsz. ingatlan – „kispiac” – területén (Me-
gyeri út- Irányi D. u. sarok);  Berda József u. 30-as és 36-os tömb között, közterületi parko-
lóban (70581/1) hrsz., szelektív sziget mellett.  (Bővebben: ujpest.hu)

Veszélyes hulladékgyűjtés

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy 
Budapest IV. kerület Újpest Önkormány-
zatának szervezésében 2012. szeptember 
22-én, szombaton 8-12 óra között lehető-
ség nyílik a háztartásoknál keletkező veszélyes hulladékok leadására! A begyűjtés az aláb-
bi helyszíneken zajlik: 
–  Bp., IV. kerület, Külső-Szilágyi út 46. Spar áruház melletti közterületi parkoló (szelektív 

sziget mellett)
–  Bp., IV. kerület, Árpád út149-151. sz. ingatlan melletti közterületi parkoló (szelektív szi-

get mellett, uszodával szemben)
–  Bp., IV. kerület, Irányi D. utca 1. ingatlan („kispiac”) területén (Megyeri út-Irányi D. u. sarok)
– Bp., IV. kerület, Berda J. utca 30-as és 36-os tömb közötti parkoló (szelektív sziget mellett)

Az átvétel a következő veszélyes hulladékokra vonatkozik: irodatechnikai hulladékok 
(toner, nyomtató patron), fáradt olaj, oldószerek, hígítók, veszélyes anyaggal szennyezett 
göngyölegek (olajos fl akon, festékes doboz), hajtógázas sprayfl akonok, gumiabroncsok, 
növényvédőszerek, fénycsövek, izzók, festék maradék, gyógyszer hulladék, elemek, akku-
mulátorok,  elektronikus berendezések, étolaj, hulladék savak és lúgok.
 (Bővebben: ujpest.hu)
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Már több mint 10 600-an kedvelik 
az Újpest-Káposztásmegyer                 oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan 
gyarapodó közösségéhez! Az Újpesti Közéleti TV-nek is van 
már Facebook oldala, amely szintén tetszésre méltó és egyre 

több tévés anyag elérhető rajta. Az ujpest.hu weboldalon 
szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.

Az Újpest FC számára nem kezdődött túl jól az idei 
labdarúgó-bajnokság. Az első három nyeretlen meccs 
után ugyan a lila-fehérek legyőzték az örök rivális Fe-
rencvárost, de később az MTK fi ataljai ellen ismét ve-
reséggel távoztak a pályáról. Gyógyírt jelenthet, hogy 
a legutóbbi fordulóban a bajnok Debrecen ellen egy 
pontot azért megszereztek a fi úk. A csapat belga veze-
tőedzőjét, Jos Daerdent kérdeztük az eltelt időszakról.

– Ön szerint milyen labdarúgók a magyarok?
– Mint minden országban, Magyarországon is vannak jó és rossz játéko-

sok. Még a legfelső osztályban is van minőségi különbség a labdarúgók kö-
zött. Persze, ez nem magyar sajátosság, így van ez a topligákban is.

– Hogyan értékeli az eddig elvégzett munkát és az újpesti játékosok 
teljesítményét a bajnoki meccseken?

– Az elvégzett munkában a legfontosabbnak azt tartom, hogy nem kap-
kodva igazoltunk játékosokat, hanem csapatot kezdtünk építeni. A kialakí-
tott keretet erősnek tartom. Úgy gondolom, hogy ez, lépésről-lépésre, a tel-
jesítményünkben is megmutatkozik majd.

– Harcos gárdát rakott össze. De, meddig kell várni, a még eredménye-
sebb játékra?

– Úgy gondolom, sok embernek a Ferencváros elleni mérkőzés lefújása 
után már az eredményességgel sincs gondja. Ugyanakkor, és ez egy érdekes 
dolog, ha egy perccel korábban fújja le a játékvezető a meccset, most so-
kan másképpen látnák a helyzetet. Nekünk, edzőknek viszont az eredmény 
mögé is be kell látnunk. Persze, nagyon fontos a három pont is, de tudni 
kell mindenkinek, hogy hosszú távon csak az a csapat lehet sikeres, amelyik 
rendszeresen jól játszik és gólokat is rúg.

– Milyen helyezéssel lenne elégedett a szezon végén?
– Még korai erre válaszolni. Sok új játékosunk van, még van hová fejlőd-

nünk, de rengeteg lehetőséget látok ebben a gárdában. Az NB I-ben van 
több nagyon jó, erős együttes, de minden mérkőzést meg akarunk nyerni, 
akárki is az ellenfél.

– Végül, egy Önt érintő, mondhatni személyeskedő kérdés. Hosszú táv-
ra rendezkedett be Budapesten, közelebbről Újpesten?

– Jól érzem magam Újpesten. A klubnál remekül tudok együtt dolgozni a 
kollégákkal és az elnök úrral is. Ráadásul, a családom is szeret itt élni. Viszont, 
mivel labdarúgó edző vagyok, tudom, hogy gyorsan változhatnak a dolgok. 
Röviden fogalmazva, eddig csak jókat tudok mondani az itt eltöltött időről.
 (gergelyg)

Jos Daerden: 
Rengeteg lehetőséget 
látok a csapatban

Dani Gyöngyi ezüstérmet 
nyert Londonban
A kerekesszékes újpesti vívó, Dani Gyöngyi ezüstér-
met nyert a tőrözők egyéni küzdelmében a londoni 
paralimpián.  A 37 éves versenyző a „B” kategória – azaz a 
felállni képtelen vívók mezőnyének – fi náléjában 15-10-re 
kapott ki a kínai Jao Fangtól.

– Aranyéremért jöttem, de ez az 
ezüst is szépen csillog – mondta a 
döntő után az UTE sportolója. – Ez 
a negyedik paralimpiai ezüstérmem, 
de nem tagadom, hogy a kedvenc 
ékszerem az arany. A párbajtőrben 
vagy a párbajtőr csapatban talán az 
is összejön.

A kaposvári születésű vívó a ko-
rábbi ezüstjeit a 2004-es athéni játé-
kokon nyerte tőr egyéniben, illetve 
tőr- és párbajtőr csapatban. Dani a 
33 fős küldöttség hetedik érmét sze-
rezte a brit fővárosban.

Az újpesti sikereknek Dani Gyön-
gyi ezüstjével még nem volt vége 
a londoni versenyen, hiszen a 
kerekesszékes vívó, Krajnyák Zsuzsa, 

a nők A kategóriájában – a felállni képes versenyzők között – bronzérmet nyert 
a tőrözők egyéni küzdelmében. Krajnyák a harmadik helyért vívott mérkőzésen 
végig vezetve, magabiztosan, 15-4-re győzte le a szintén újpesti Juhász Veronikát.

– Boldog vagyok és fáradt, de ígérem, a párbajtőr versenyre összeszedem ma-
gam – nyilatkozta az UTE vívója. – Itt, Londonban, a világ legjobb 12 vívója sze-
repelt, az ágamra pedig csak korábbi aranyérmesek kerültek, úgyhogy nagyon 
nehéz volt. A hongkongival, aki megvert az elődöntőben, mindig ott vagyunk a 
végjátékban. Nem tudom, most mi döntött az ő javára.

Krajnyák két ezüstje mellé negyedik paralimpiai bronzérmét szerezte: előbbie-
ket tőr- és párbajtőrcsapatban a 2004-es athéni játékokon, utóbbiak közül az első 
hármat pedig tőrben (2000 Sydney) és párbajtőrben (2000 Sydney, 2004 Athén) 
nyerte. (sport365/G)
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In gat lan el adó
� Elcserélem budapesti kisebb házra, vagy három-
szobás lakásra, vagy eladom áron alul, diósjenői 144 
m2-es házamat, 1000 m2-es, fenyős, gyümölcsfás gon-
dozott telekkel. I. á.: 16,5 MFt, tel.: 06-20-992-1759

� Izzó lakótelepen, Káposztásmegyeri úton, tégla-
építésű, 53 m2-es, kétszobás, földszinti, rendezett 
kocka társasházban eladó, kifejezetten csendes, szép, 
zöld kertre néző, azonnal birtokba vehető lakás. I. á.: 
9,9 MFt, tel.: 06-30-636-3243

� Teremgarázs tárolóval városkapu metrótól 200 
méterre eladó, tel.: 06-30-924-1915

� IV. Budapest, Fóti úton, saroktelken, 161 m2-es, 
kétszintes ház + szuterén sürgősen eladó. A nagy szu-
terén kimondottan vállalkozásra alkalmas. Ára: 35 
MFt, tel.: 06-20-911-8689

� Újpest kertvárosában, tulajdonostól, 110 m2-es, 
újszerű, tetőtérbeépítéses, 4 és félszobás, gardrób-
szobás, hőszigetelt, korszerű családi ház, kis kerttel, 
garázzsal eladó. Az utca parkosított, csendes. Jó köz-
lekedés. I. á.: 33,9 MFt, tel.: 06-30-630-1265

� Káposztásmegyer I-en, eladó tehermentes örökla-
kás, VI. emeleti, 83 m2, 3+1 szoba, 2 wc, erkély, csodás 
panorámával. Bekamerázott lépcsőház, rendes lakó-
közösség. I. á.: 14,5 MFt, tel.: 06-30-210-0616

� Gyermelyi nyaralómat eladom, vagy garzonra cse-
rélem. Téliesített faépület, berendezett, 36 m2-es fő-
épület, pince, padlás, + 20 m2 vendégszoba, mosdó, 
wc. Villany, vízakna van. Kívül-belül frissen felújítva. 
20 db termőgyümölcsfával bekerítve, 1162 m2-es tel-
ken, tel.: 06-1-410-7230

� Eladnám Újpesten, 35 m2-es, másfél szobás, panel 
öröklakásomat. Busz, villamos, metró közel. Nagy er-
kélyes, VIII. emeleti. Ára: 6,6 MFt, tel.: 06-20-504-9072

� IV. kerültben egyszobás lakás eladó, kétemeletes, 
tégla építésű társasház földszintjén. Gázkonvektor 
fűtésű. Jó közlekedés. A lakáshoz aknás garázs, loggia 
és pince tartozik. I. á.: 7,8 MFt, tel.: 06-30-215-8442

� Újpesten 3 szobás, gázfűtéses, körbejárható ház. 
Két bejárat kiképezhető, bővíthető. 556 m2-es kerttel, 
I. á.: 22,9 MFt. Tiszaörs-fürdőn 2 szintes, 4 szobás ház, 
600 m2-es telekkel, gyógyfürdőtől egy percre. I. á.: 8,9 
MFt, tel.: 06-1-379-5475, 06-30-294-9420

� Újpest, Kassai u., 61 m2-es, 1,5 szoba, hallos, II. 
emeleti, cirkófűtésű, átlagos állapotú, polgári lakás 
eladó. Ár: 10,4 MFt. Nyár u., IV emeletes panelház I. 
emeletén, 68 m2-es, 2,5 szoba + étkezős, hőmennyi-
ségmérős lakás eladó. Ár: 9,2 MFt. Ingatlanosok ne 
hívjanak! Tel.: 06-70-637-2718

� Eladó Újpesten, az SZTK-nál, 3 emeletes tégla ház-
ban, 1,5 szobás, 56 m2-es, két éve felújított, cirkós, er-
kélyes, II. emeleti, tehermentes lakás, közvetlen tu-
lajdonostól. Külön wc, fürdőszoba, kamra. Ára: 13,4 
MFt, tel.: 06-30-854-5340

� Erdőkertesen eladó, 640 m2-es telek, 32 m2-es, téli-
esített faházzal, két szoba, előszoba, konyha, wc, zu-
hanyzó, villany, víz bevezetve. Fúrt kút az udvaron, 
gáz. Az utcában csatorna folyamatban, tel.: 06-30-
841-3605

� Újpest központtól 2 megállóra, csendes, rende-
zett udvarban, 31 m2-es, azonnal költözhető, gáz-
konvektoros, vízórás lakás eladó. I. á.: 6,29 MFt, tel.: 
06-30-921-0838

� Újpest városközpont közelében, Dugonics utcá-
ban, parkosított környezetben, 56 m2-es, 1+2 félszo-
bás, világos konyhás, gardróbos, keleti tájolású, hő-
mennyiségmérős, vízórás lakás eladó. Közös költség: 
11 000 Ft/hó, fix ár: 7,2 MFt, tel.: 06-20-391-5546

� Újpest kertvárosi részén, SZTK-hoz közel, 5 laká-
sos társasházban, két külön bejáratú, két generáció-
nak is használható, 110 m2-es, 3 és fél szobás lakás 
eladó. Külön wc, kamra, fürdőszoba, pince, padlás, 
cirkófűtés és saját vízóra! Részben felújítandó! Ker-
tes ház terasszal! Irányár: 23 MFt, tel.: 06-30-469-1174

� Eladó a XVIII. kerület kertvárosi részén, egy osz-
tatlan, közös tulajdonú telken álló, 1996-ban épült, 
tehermentes, központi fűtéses családi ház. 86 m2-es 
alapterületű, beépített tetőteres, teljesen alápincéz-
ve. Irányár: 18 MFt Tel.: 8-20 óráig 06-30-225-3618

Ingatlant kiad
� Kiadó családi ház tetőterében, külön bejáratú szo-
ba, zuhanyzóval, csendes környéken, egy személy ré-
szére. 40 000 Ft rezsivel együtt, 06-70-703-0744

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük 
fel. (1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, 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@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

� Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. Javí-
tást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel: 06-1-306-
2023, 06-70-234-7759

� AJTÓ, ABLAKJAVÍTÁS a IV. kerületben. Passzí-
tás, szigetelés, zárcsere. Egyedi bútorok gyártá-
sa. Új ajtó szakszerű beszerelése! DÍJTALAN FEL-
MÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, tel.: 06-30-447-4853, 
www.ablakgyogyaszat.hu

� Teljeskörű villanyszerelés a hiba elhárításától 
az új hálózat kiépítéséig. Garanciával! Gut Mi-
hály tel.: 06-70-231-7797

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden 
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést. 
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmoni-
ka ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, kar-
nisszerelés. Fóti út. 45., tel.: 06-1-370-4932

Oktatás
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató. 
Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

� Olasz, angol, német nyelvtanítás, korrepetálás, 
nyelvi, társalgási készség fejlesztés. Érettségire, ál-
talános és gazdasági nyelvvizsgára felkészítés, egyé-
nileg, vagy kiscsoportban. „szorgalmi” kedvezmé-
nyek, tel.: 06-30-448-8030

� Matematika, fizikatanítás általános és középis-
kolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! 
Házhoz megyek, tel.: 06-20-959-0134

� Matematikából nagy gyakorlattal rendelkező ta-
nárnő korrepetálást vállal középiskolásoknak, tel.: 
06-30-618-0241

� Matematika középiskolásoknak, felvételiző nyol-
cadikosoknak. Eredményesen, nagy tapasztalattal 
tanít nyugdíjas tanárnő Újpest – központhoz közel. 
E-mail: julianka@freemail.hu,  tel.: 06-1-370-7899

Gk. beálló, tároló
� Garázs kiadó Káposztásmegyeren autónak, mo-
tornak tárolás, vagy raktár céljából is, tel.: 06-70-
339-5461

� Kiadó Újpesten egyszobás, bútorozott, gázfűté-
ses, földszintes, tégla garzon. Bérleti díj: 35 000 Ft 
+ rezsi + 2 havi kaució, tel.: 06-20-452-9571, 06-1-
389-2789

� Kiadó Újpest városközponthoz közeli, csendes ut-
cában, téglaépítésű házban cirkós, klímás, 3 szoba 
+ nappali – étkezős, kiváló minőségű, bútorozatlan, 
II. emeleti lakás, garázzsal, tárolóval, 110 000 Ft/hó, 
tel.: 06-30-949-1835

� Pesterzsébet központjában, 3 lakásos, kertes, 
emeletes, családi házban, földszinti, szobás, kony-
hás, fürdőszobás, előszobás, gázfűtésű, 60 m2-es la-
kás hosszútávra kiadó, 50 000 Ft, kéthavi kaucióval, 
tel.: 06-20-577-6170

� Újpest – Megyeren, kertes, családi házban szoba 
– konyhás, fürdőszobás, fedett teraszos, külön bejá-
ratú, gázfűtéses lakás kiadó, 50 000 Ft, kéthavi kau-
cióval. Fedett kocsi beállási lehetőséggel, 60 m2-es, 
tel.: 06-20-577-6170

� Újpesten az Izzó lakótelepen garzonlakás hosszú-
távra kiadó, havi 38 000Ft + rezsi + 2 havi kaució, 
tel.: 06-20-414-0152

Ingatlant bérel
� Kiadó 1-2 szobás lakást és kiadó családi házat ke-
resek. Esetleg eladó is szóba jöhet. Kérésre visszahí-
vom, tel.: 06-30-239-6175

Ingatlant vesz
� Beköltözhető állapotú lakást, házat vennék max. 
4 MFt-ig Újpesten, környékén, vagy jó közlekedéssel 
a IV. kerületbe, akár vidéken is, tel.: 06-30-328-1716

Ingatlant cserél
� Elcserélném újpesti, Anonymus utcai, önkormány-
zati, 40 m2-es (szoba, konyha, alkov, wc), alacsony re-
zsijű (9200 Ft), egyedi fűtésű lakásomat hasonló nagy-
ságúra. Panel is érdekel, tel.: 06-20-438-2797

� Cserélem 2 lakásos társasház felét, 570 m2-es te-
lek, 2 szobás ház, 6 db garázs, melyet kiadhat, el-
adhat. Kérek 2 szobás lakást, 7 MFt-ot, tel.: 06-30-
667-8406

Szolgáltatás
� Az Újpest Áruházban a földszinten mindenne-
mű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. Nyit-
va: 9-18-ig, tel.: 06-20-270-7161

� Autókarosszéria munka! Törött, korrodált gép-
kocsik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-
30-932-8305

� Több évtizedes társasházkezelői gyakorlattal 
társasházkezelést vállalunk teljes körű ügyin-
tézéssel, tel.: 06-30-977-3739, 06-30-949-6376, 
e-mail: hafilak@hafilak.hu

� Locsolómérők, csatornabekötés, víz,- gázveze-
ték és központi fűtés szerelését vállalja okleveles gé-
pészmérnök teljes körű ügyintézéssel. Tervezés, en-
gedélyeztetés, hatósági jóváhagyással, kivitelezéssel 
kompletten: megrendelőbarát áron, tel.: 06-30-
904-3729

� Felvonójavítás, karbantartás, mentési ügye-
let havi 3000 Ft-tól, tel.: 06-30-924-1915

� Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugaljak, 
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villany-
szerelési munkálatok. Gyors és megbízható, akár 
hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatában, tel.: 
06-20-959-7581

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ RA-
GASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚTOR-
MOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT ÁRA-
KON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍTVA: 
1971, tel.: 06-1-780-3732, 06-70-774-3621

� Kisebb, nagyobb burkolási munkák, javítások, 
megbízható szakembertől. Korrekt áron, minősé-
gi munka, minden kerületben, tel.: 06-30-225-3618

� KLÍMA AKCIÓ! „A” kategóriás hűtő-fűtő klí-
maberendezés beszerelve 130 e Ft, tel.: 06-30-864-
5544, www.annauklima.hu 

� Duguláselhárítás falbontás nélkül. Víz, gáz, 
fűtésszerelés, wc-k, mosdók, tartályok cseréje. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 06-1-
402-4330, 06-20-491-5089

Szakképzett pedikűrős várja kedves 
vendégeit barátságos környezetben. 

Esztétikai és gyógy pedikűr: tyúkszem 
kiszedés, benőtt köröm, lakkozás, 

díszítés, térdig lábmasszázs…
Mindez, mindenféle felár nélkül: 3000 Ft. 

Bejelentkezés: 06-20-265-5732 
Várom szeretettel.

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK 
ÚJPESTEN!

8. osztályt végzettek részére 
50 000 + vizsgadíj + könyv

– élelmiszer eladó 
– vendéglátó eladó 

Szakmunkások részére
 50 000 + vizsgadíj + könyv

– boltvezető
Kereskedelmi ügyintéző:

200 000 + vizsgadíj + könyv
RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!

Jelentkezni: 06-20-951-3357 
(tanfolyamvezető)

OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

BIZTONSÁGI ŐR (EUROPASS igényelhető)
Ára: 22.500 Ft + vizsgadíj

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

FELSŐFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szakké-
pesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj

KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szakké-
pesítést is nyújt. Ára: 70.000 Ft + vizsgadíj 
PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

MAGÁNNYOMOZÓ
Ára: 110.000 Ft + vizsgadíj

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
Ára: 160.000 Ft + vizsgadíj

Amit nyújtunk: Részletfizetési lehetőség. 
Magas színvonalú, hallgató centrikus oktatás, 
kiváló elméleti és gyakorlati szakemberekkel. 

Hétköznapi és hétvégi oktatási napok. 

Beiratkozás folyamatosan!

Oktatásszervező: 06-30/552-3938

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 949 1835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

Állást keres
� Közép, vagy általános iskolában postázási fel-
adatokat vállalnék részmunkaidőben, tel.: 06-20-
770-4177

� 63 éves nyugdíjas könyvelőnő háztartási mun-
kát vállalna idősebb hölgynél, vagy kisgyerek 
megőrzéssel, tel.: 06-30-729-6580

� Mellékhelyiség üzemeltetésére, részmunka-
idős alkalmazottat keresek, tel.: 06-20-270-7161

� Újpesti központtal, Magyarországon induló 
nemzetközi biztosításközvetítő cég elkötele-
zett szakembereket illetve új szakma iránt ér-
deklődő pályakezdőket keres ingyenes képzés-
sel! A jutalékaink ott kezdődnek, ahol mások-
nál véget ér! Jelentkezz! tel.: 06-20-570-5355

Régiség
� Diplomata lakás berendezéséhez antik bútort, 
kvalitásos festményt, régi Zsolnay kerámiát, kü-
lönleges bronzszobrot keresek megvételre, tel.: 
06-30-303-6940

Gyermekfelügyelet
� Óvodás, vagy alsó tagozatos gyermekek fel-
ügyeletét vállalom megbeszélés szerint, tel.: 06-
20-770-4177

Társkeresés
� Mária vagyok, 167/75/74 éves. Szeretetre, bizton-
ságra vágyó, budapesti özvegy hölgy vagyok, kere-
sem igényes, becsületes társamat, akivel boldogok 
lehetnénk a hátralévő életünkben. Ha te is úgy gon-
dolod, találjuk meg egymást, tel.: 06-70-507-9264

Gondozás
� „A környéken lakó, szellemileg ép, mozgás-
korlátozott felnőtt férfi naponta, este 21 órától, 
reggel 7 óráig, éjszakai ott tartózkodással, esetleg 
ügyeleti rendszerben (esetenként, előre egyezte-
tett napokon, egész napra) megbeszélt díjazás 
ellenében, segítőt keres. Bemutatkozó levelét a 
hajnalj@enternet.hu e-mail címre vagy a 06-30-
624-9981-es telefonon várjuk.”
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC- ÉS VÁSÁRCSARNOK KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI SZEPTEMBER 8-IG

Nagycsarnokban:
Befőző paradicsom 

10 kg felett 200 Ft/kg
Padlizsán 199 Ft/kg

Szőlő 349 Ft/kg
Körte 299 Ft/kg

Nektarin 239 Ft/kg

Őstermelőink nagy választékban hazai zöldség és gyümölcsáruval várják vásárlóinkat.
Friss pékáru és tejtermékek nagy választéka piacunkon.

A parkolás megkönnyítése érdekében javasoljuk, vegyék igénybe a Petőfi  S. 
utcai parkolót is, mely a piactól 3 percre található.

Dunahús kedvezményes 
ajánlatából:

Darált hús 800 Ft/kg
Oldalas 1100 Ft/kg
Lapocka 1200 Ft/kg

Csirkemáj-zuza 599 Ft/kg
Alsócomb 599 Ft/kg
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Rekorder
Újpesti Városnapok

Csoportképen a Back II Black, háttérben az ünneplő tömeg

Zola – ezúttal egy szál gitárral
Az abszolút kedvenc: Kováts Vera

Ki lesz Újpest Arca?
Beállt az idei közönségcsúcs

Radics Gigi, az elbűvölő

Csoportképen a Back II Black, háttérben az ünneplő tömegCurtis és az utánpótlás

Tóth Gabi – színpadon kívül

Akiben megvan az X-faktor: Kocsis Tibor 

Olimpikonok: Berki Krisztián, Karakas Hedvig és Dombi Rudolf dedikált
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