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ÚJPESTI NAPLÓ

SZEMÜNK FÉNYE  
Rendőrök ügyelnek a gyermekek biz-
tonságára reggelente az iskolák kör-
nyékén. Molnár Krisztina körzeti 
megbízott a Homoktövis iskolánál 
teljesít szolgálatot.    5. oldal

VÁLTOZÓ SZTK 
Az SZTK földszintjére költözött a 
vérvételi labor, új helyen lesz a képal-
kotó diagnosztika. A célszerű változ-
tatásokkal egy időben zajlik az ener-
getikai megújulás.   2. oldal

MADE IN ÚJPEST
Hangodi András szódás a Város-
napokon vette át az Újpestért dí-
jat. Hatvan éve dolgozik, neki is kö-
szönhető, hogy a szikvízkészítés is-
mét reneszánszát éli.     6. oldal

A LEGEREDMÉNYESEBBEK 
Az Újpesti Torna Egylet sporto-
lói az olimpián 9, a paralimpián 
22 olimpiai pontot gyűjtöttek. Ez-
zel a nem hivatalos sportegyesüle-
ti rangsorban az elsők.      13. oldal
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Suli-Foci 
pálya épült
Újpest Önkormányzata sikerrel pályázott 
az MLSZ által kiírt műfüves pályaépítési 
akcióra. A Babits Mihály Gimnázium 
és Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában ked-
den már a pályaavatót tartották. 3. oldal



ÚJ HELYEN A VÉRVÉTELI LABOR
Időközben – a célszerű működés 
jegyében – az épület földszintjé-
re költözött a vérvételi labor. A to-
vábbiakban egy helyre kerül a kép-
alkotó diagnosztika, emellett ősszel 
az akadálymentesített bejárat is el-
készül.

– A szakorvosi rendelőintézetben 
korábban a harmadik emeleten volt 
a vérvételi munkahely, ami lerobbant 
műszaki állapotban, elég rossz tár-
gyi eszközökkel tudta fogadni a be-
tegeket – mondta el dr. Varga József, 
Újpest Önkormányzata Szociális és 
Egészségügyi Intézmények igazgatója, 

az SZTK működtetésére alapított tár-
saság ügyvezető igazgatója. – Ennek 
kiváltása történt most meg. 

A labor felújításában az önkormány-
zat foglalkoztatási csoportja vett részt, 
így az önkormányzatnak az eredetileg 
tervezett költségek helyett mindössze 
a felébe került a helyiség kialakítása.

EGY HELYEN A KÉPALKOTÓ 
DIAGNOSZTIKA
Az energetikai felújítástól függetlenül 
az önkormányzat úgy döntött, hogy 
a KEOP pályázat munkálatainak idő-
szakát felhasználja arra, hogy bizo-
nyos ésszerűsítéseket is megtegyen 
az épületben: – Az épület harmadik 
emeletén alakítjuk ki azt a diagnosz-
tikus egységet, ami az összes képal-
kotó eljárást magában foglalja: az ult-
rahangot, a röntgent, valamint a Fóti 
útról beköltöző Tüdőszűrő Állomást 
is – részletezte a főorvos. – A kialakí-
tás előfeltétele volt, hogy a vérvéte-
li labor leköltözzön a földszintre, így 
a felszabadult helyiségcsoportokban 
jelenleg is zajlik  a fogadóhelyiség ki-
alakítása.

AKADÁLYMENTES BEJUTÁS
Az akadálymentesítés minden köz-
forgalmú intézményben szükséges. A 
Szakorvosi Rendelő felújítása során a 
jogszabályoknak jelenleg nem megfe-
lelő főbejáratot is átalakítják. 

– A jelenlegi rámpa helyére a ter-
vek szerint a főbejáratnál egy hagyo-
mányos lépcsősor készül, amely egy 
tolókocsit is emelni képes szerkezet-
tel akadálymentessé teszi a mozgássé-
rültek bejutását – mondta el dr. Varga 
József. – A betegek a munkálatok idő-
tartama alatt a gyermekrendelő irá-
nyából, egy külső, ideiglenes rámpán 
tudnak majd bejutni. (antosa)

A kezdetekről
„A rendelőintézet megnyitásakor mindössze 250 szakorvosi óraszám felett rendelkeztünk. 
Ezt kellett szétosztani az egyes szakosztályok között a szükségletnek megfelelően. Egyide-
jűleg egy 36 ágyas fekvőbeteg (Bajmegállapító) osztály is megnyílt az intézet VII. emeletén, 
olyan betegek kivizsgálására, ahol pár napos átfutással tisztázható a diagnosis és beállítha-
tó a therápia. Az ellátásra váró terület felölelte Újpest egész lakosságát, valamint Rákospa-
lotának ¾ részét, továbbá Fót és Dunakeszi, Alag lakosságát. Ugyanígy tőlünk várt szakor-
vosi ellátást az itt felsorolt területeken elhelyezett üzemek és intézmények dolgozóinak tá-
bora is” – írja a kezdetektől itt dolgozó dr. Marton Zoltán igazgató, Az Újpesti Szakorvosi 
Rendelőintézet 25 éves jubileumi évkönyve 1950–1975 című kiadványban. 
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ÉRTESÍTÉS TÜDŐSZŰRÉSRŐL!
Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet, értesíti a lakosságot a IV. kerületi idősza-
ki tüdőszűrésről. Budapesten a 30 év feletti lakosok évenkénti tüdőszűrése köte-
lező! A IV. kerület Fóti út 52. szám alatt működő Ernyőképszűrő Állomás szep-
temberben a következő utcák szerinti ütemezéssel végzi a szűrővizsgálatokat:

Szeptemberben: Lotz Kálmán utca, Lórántffy Zsuzsanna utca, Lóverseny-
tér, Lőrincz utca, Lővy Izsák utca, Lőcsey utca, Luther Márton utca, Madách 
Imre utca, Madridi utca, Malomvíz utca, Marosújvár utca, Mády Lajos utca, 

Mártírok utca, Mátyás-tér, Megyeri út, Mikes Kelemen utca, Mikszáth 
Kálmán utca, Mildenberger utca, Munkácsy Mihály utca, Munkásotthon 
utca, Kérjük Önöket, hogy a vizsgálatra, minden esetben készítsék elő: TAJ-
kártyájukat, személyazonosító igazolványukat és lakcímkártyájukat.

Amennyiben a fenti időpont nem megfelelő, máskor is fogadjuk a kapott 
idézővel de az anélkül érkező lakosokat is, az alábbi rendelési időben: Hétfőn 
és szerdán: 13.00–18.30 óráig. Kedden, csütörtökön és pénteken: 8.00–13.30 
óráig Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

Akadálymentes bejutás, célszerűbb elrendezés

Zajlik a Szakorvosi Rendelő felújítása 
Lassan egy éve, hogy Újpest Önkormányzata átvette a Szakorvosi Rendelőintézetet a fő-
várostól, és megkezdte az épület felújítását. A betegek komfortérzetének javításához szük-
séges munkálatokat követően július közepén a rendelő energetikai megújítása is kezdetét 
vette. Erre önkormányzati önrésszel, valamint Európai Uniós forrással nyílt lehetőség. Cse-
rélik a nyílászárókat, speciális bevonatot kapnak a déli oldalon lévő ablakok, hogy csök-
kentsék az épület hőterhelését. Cserélik a radiátorokat, korszerűsítik a fűtési rendszert.



legújabb siker, a Babits Mihály Gimnázi-
um és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola területén 

megépített műfüves sportpálya, amelyet ezen a hé-
ten, kedden adott át Wintermantel Zsolt és a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség képviseletében Mészöly 
Kálmán, egykori világválogatott labdarúgó. 

Újpest Önkormányzata pályázatot adott be az 
MLSZ által kiírt műfüves pályaépítési akcióra – 
mondta dr. Tahon Róbert jegyző. – A kiírásnak min-
den szempontból megfelelt a benyújtott pályázati 

anyagunk, így lehetőség nyílt a pálya-
építésre, amely 24,6 millió forintba 

került, ebből az önkormányzat 17,2 milliót pályáza-
ton nyert el, amelyhez 7,4 millió önrészt biztosított.

A műfüves pálya működtetésébe az Újpesti TE-t is 
bevonta a kerület. Nem titkolt szándék, hogy sportszak-
mai segítséget várnak a nagy múltú egyesülettől. Az ön-
kormányzat célja a futball népszerűsítése, a sportolá-
si lehetőség kiszélesítése, az iskolai labdarúgóversenyek 
bővítése és az újpesti utánpótlás-nevelés támogatása.

Mészöly Kálmán, az MLSZ nevében köszöne-
tét fejezte ki Újpest Önkormányzatának, és mint 
mondta, reméli, hogy számtalan tehetség kerül ki a 
pályáról és ennek köszönhetően a magyar labdarú-
gás is gazdagodik. (gergely)

Már pattog 
a labda 
a műfüves 
pályán
Újpest Önkormányzata újra bizo-
nyította elkötelezettségét a kerü-
leti sportélet fejlesztése ügyében. 
A közelmúltban hat, úgynevezett 
Ovi-Foci pályát avattak újpesti óvo-
dákban, a Bene Ferenc Általános Is-
kola pedig egy szabvány mé-
retű kézilabda pályával gaz-
dagodott. 

Fociznak, játszanak a nemrég telepí-
tett fűben az Aradi oviban. Az intéz-
mény egyike annak a négynek, me-
lyeknek az Újpest FC a Szusza Sta-
dion régi, de hétköznapi használatra 
még alkalmas gyepszőnyegét aján-
dékozta a nyáron. 

int ismert, az Újpest FC a nyáron döntött 
úgy, hogy több szezont is megért gyepsző-
nyegét lecseréli, de annak hétköznapi hasz-

nálatra alkalmas részeit újpesti gyerekeknek ajánlja fel. 
Ezt a köznapi felhasználásra alkalmas, kicsivel több 
mint kétezer négyzetméter gyepet négy újpesti intéz-
mény: a Labdarúgó Utcai Bölcsőde, a Leiningen Utcai 
Bölcsőde, a Királykerti Óvoda, és az Aradi Óvoda kap-
ta meg. A Szusza Stadionból érkező gyepszőnyeget a 
Városgondnokság azonnal telepítette.

Szaitzné Gregorits Anna óvodavezető szerint jól 
látható a gyerekek öröme, akik ülnek, és a lóheré-
ket számolják, vagy fociznak és hemperegnek a fű-

ben. – Amikor megkaptuk a gyepszőnyeget, sokat 
gondoztuk, locsoltuk és azóta is ápoljuk, immár a 
gyerekekkel közösen. Az ősz folyamán műtrágyát is 
kap a fű, amitől reméljük, hogy tavasszal is ugyan-
ilyen szép lesz. 

Szaitzné hozzátette, az udvar füvesítése nem 
csupán esztétikailag és a gyerekek szempontjából 

jelent sokat. – Nyáron a szél felverte a port, de 
amióta ismét egységes a fű, szerencsére ez meg-
szűnt. 

Az udvar másik felében hamarosan ovi-foci pálya 
épül, hiszen az Aradi Óvoda egyike annak a további 
hat intézménynek, amelyikben folytatódik a sikeres 
program.  MOA
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Gondozzák, ápolják 
a gyepszőnyegetM

A
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Mesélő 
házak
A szeptemberi tanévnyitóra mese-
könyv megjelenését támogatta az 
újpesti székhelyű Kossuth Kiadónál 
az önkormányzat. A Mesélő házak 
című albumot minden újpesti első 
osztályos megkapta.

Igazán különleges könyv, helytörté-
neti mesekönyv született. Lokálpatri-
óták a szerzők: számos mese-és fog-
lalkoztató gyermekkönyv szerzője és 
rajzolója, Somos Zsuzsa, 
valamint a meséket író, 
több kötet és rádiójáték 
szerzője: Kovács Zoltán 
Vilmos, nyugalmazott 
ügyvéd. 

A könyv beveze-
tő szövegét jegyző 
Wintermantel Zsolt közös 
olvasásra hívja a gyerme-
keket és a szülőket. Mert 
„A gyermeki képzelet szemüvegén át a 
felnőtt is észreveszi, hogy Újpest a cso-
dás históriák városa! Varázslatos hely, 
ahol a mesék megelevenednek” „A csi-
lingelő villamos messze viszi a jó hírt: 
íme egy település s egy olyan közösség, 
amelynek tagjai nemcsak álmodni mer-
nek, hanem készek arra, hogy meg is va-
lósítsák álmaikat” – fogalmaz előszavá-
ban Újpest polgármestere.

A könyv terve sem mindennapi kö-
rülmények között született. Az igaz 

történetek, családi ihletésű emlékek al-
bumba foglalásának vágya közel egy éve 
vált elhatározássá Somos Zsuzsa képző-
művész retrospektív tárlata láttán. 

Somos Zsuzsa belső késztetése, hogy 
folyamatosan dokumentáljon, emlé-
ket állítson és megörökítse a múltat. A 
meghatóan szép alkotások minden szí-
nűkkel Újpestet idézték. A kiállító te-
remben a rajzos meséiből, vagy a me-
sés rajzokból megelevenedett a művész 
és sokan mások gyermekkora. A diófa, 
az ugráló kötél, a Clarisseum a déli ha-
rangszó idején, a Brunovszky vendéglő, 
a Városháza és egy sor helyi nevezetes-
ség. Olyanok, amelyek ma is láthatók, s 
olyanok is, amelyek már örökre elvesz-

tek, csak emlékezetünkben 
élnek. A rajzok albumba kí-
vánkoztak és ezekből me-
rített ihletet Kovács Zoltán 
Vilmos, aki az érzéseket me-
sébe foglalta. A házakhoz 
kötődő történetek mesék-
ké váltak. Amelyben a va-
lóságos múltról regélő sze-
replők, Namana és Napata, 
Tündér Viola, Rongyvitéz, 

Kiscsillag és Bence kedves történetekkel 
válnak idegenvezetővé. Segítve ezzel a 
tudás birodalmába, így Újpest történe-
tébe bebocsáttatást nyerő kisdiákokat. 

A könyvet 13 nevezetességre utaló 
rajzos térkép egészíti ki. U. N.

Az elsősökön kívül  mások is hozzáférhet-
nek a Mesélő házak című könyvhöz, amely  
megvásárolható az Újpesti Ajándékbolt-
ban (IV., István út 17-19.) továbbá az Új-
pesti Helytörténeti Gyűjteményben (IV., 
Berda József u. 48.) 1200 forintos áron.

2012. szeptember 29., 9-13-óráig
Helyszín: Káposztásmegyer, Farkaserdő és környéke

Nevezni lehet: Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház, István út 17-19. 
I. emelet 111., szeptember 17–21-ig ügyfélfogadási időben.

Időrend:
Mini futás rajt: 9.00 órakor – táv 1,6 km

Maxi futás rajt: 10.15 órakor – táv 4,3 km
Kerékpározás rajt: 11.15 órakor – táv 8,6 km (2 kör)

Minden benevezett résztvevő emblémázott pólót kap.

Nevezési díj versenyszámonként: előzetes nevezés 500 Ft/fő
helyszíni nevezés 1000 Ft/fő

A további információval a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai 
a 231-31-01/116,118 telefonszámon készséggel állnak rendelkezésükre.

A program fővédnöke: Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere

Kövess minket!                        ujpest.kaposztasmegyer, ujpest.hu

Ars Sacra Fesztivál
A Templomok Éjszakája és a Szakrális Művészetek Hete Ars Sacra Fesztivál né-
ven jelentkezik ebben az évben. A fesztivál nyitányakor két újpesti esemény 
gazdagítja a programot: Szeptember 15-én az Újpest Belsővárosi Református 
Egyházközség épületében 18 órakor kezdődik Erdélyi László zongoraművész 
koncertje, amelyet 20 órától Filmklub követ.

Szintén szeptember 15-én a káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia 19 
órától a templom bemutatására várja az érdeklődőket. 20.30-kor koncert kez-
dődik, amelyet 21.15-től agapé követ. A programok díjmentesek

Új helyén a Zeneiskola

Nyitókoncertre 
készülnek
Az Ifjúsági Ház második emeletén és 
a tetőtérben kialakított épületrész-
ben kezdte meg az új tanévet az Erkel 
Gyula Újpesti Zeneiskola. A csaknem 
ezer növendéket elméleti és hangsze-
res képzésben részesítő intézmény-
ben művésztanárok: Bujdosóné Pécsy 
Klára igazgató-helyettes és Kornacker 
Gyuláné, Lilian kalauzoltak. 

„Hosszas tervezést követően alakí-
tották ki számunkra a tantermeket. 
Nagyon sokan dolgoztak azért, hogy 

tanévkezdésre az átadás is megtör-
ténjen” – mondja az igazgatóhelyet-
tes, miközben körbejárjuk a festék il-
latú, igényesen kialakított birodal-
mukat. „Az elmúlt napokban átértek 
a Szent István téri épületből a hang-
szerek, épp a zongorahangoló vég-
zi a díszteremben lévő hangszer nagy 
karbantartását. Azt hiszem, könnyen 
elképzelhető, milyen gigászi feladat 
volt a költöztetésünk, hiszen 10 zon-
gora, 12 pianínó ért át az István úti 
épületbe, és akkor még a többi, ter-
jedelmes hangszerről nem is beszél-
tem” – mondja Bujdosóné Pécsy Klá-
ra, aki 39-ik tanévét kezdte művész-
tanárként Újpesten. „Az irodánk még 
odaát van, ott csörög a telefon is, még 
kettős életet élünk.”

„A növendékek délutánonként és 
esténként már ide érkeznek. A szülők 
és a művésztanár kollégák is türelme-
sek. Tudják, mivel jár egy költözés. A 
zeneiskola általános iskolákban műkö-
dő kihelyezett tagozatain szerencsére 
zökkenőmentesen kezdődött a művé-
szeti oktatás” – teszi hozzá Kornacker 
Gyuláné művésztanár. 

Az új helynek nagyon sok előnye 
van, az igazgatóhelyettes kiemeli: lét-
kérdés volt számukra, hogy a város-
központban, jól megközelíthető he-
lyen maradjanak. 

„A későbbiekben lehetőségünk lesz 
arra, hogy a hangszereket állandó hő-
mérsékletű, klimatizált termekben 
szólaltassák meg növendékek” – fűzi 
hozzá. 

„A klasszikus, a népi és jazz zenét ok-
tató tanárok, a növendékekkel együtt, 
remélik, hogy a földszinti színházte-
remben évente több alkalommal fellé-
pési lehetőséghez jutnak. Terveink sze-
rint november első felében minden-
képpel nyitókoncerten adjuk hírül Ist-
ván úti megtelepedésünket” – mond-
ja Lilian tanárnő. B. K.
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„Váratlan események nélkül, jól előké-
szítetten indult az önkormányzat ok-
tatási-nevelési intézményeiben az új 
tanév. Az Újpest Önkormányzata által 
fenntartott intézményekben 7872 ta-
nuló kezdte meg tanulmányait, ebből 
az első osztályba 905 kisgyermek lépett” 
– tájékoztatott dr. Molnár Szabolcs. 

„Az önkormányzat képviselő-testüle-
te még kora tavasszal döntött az általá-
nos iskolai korú tanulók esetében igény-
be vehető ingyenes tankönyvtámoga-
tásról. Idén meglepetéssel vártuk az el-
sősöket. Kezdeményezésünkhöz az Új-
pest FC valamint az Újpesti Torna Egylet 
is csatlakozott, így bővült az ajándék: a 

csomagban újpesti helytörténeti jelen-
tőségtű mesekönyv, (lásd a 4. oldalon, a 
szerk.) labda és tornazsák volt, ez utób-
bit minden bizonnyal jól hasznosítják a 
gyermekek a mindennapos testnevelés 
során” – húzta alá az alpolgármester.

A tanévet több intézmény előre el-
tervezett névváltozással kezdte.

„Még az előző tanévben újpes-
ti olimpikonok nevének felvételéről 
döntött két általános iskola. Miután a 
névadó ünnepséget is megtartották, 
a Halassy Olivér Német Tagozatos Ál-
talános Iskola, valamint a Bene Ferenc 
Testnevelés Tagozatos Általános Isko-
la diákjainak ellenőrzőjében már hi-
vatalosan is ez az elnevezés szerepel” 
– mondja dr. Molnár Szabolcs.

„A Karinthy ÁMK átszervezése 
okán az általános iskola a Babits gim-
názium tagintézményeként kezdte a 
szeptembert. A két, kiváló eredmé-
nyeket felmutató iskolából létrejövő, 
a városrész legnagyobb létszámú in-
tézményévé váló Babits Mihály Gim-
názium és Karinthy Frigyes Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola például három első osztállyal 
kezdte a tanévet. A korábbi Bródy 
Imre Oktatási Központ neve Bródy 
Imre Gimnázium lett, amely jelzi, 
hogy bezárta kapuját az általános is-
kolai tagozat, a gyermeklétszám fo-
gyásával évek óta nem indult első 
osztály.

További jó hír, hogy tanévkezdés-
re korszerű körülmények közé költö-
zött az Erkel Gyula Újpesti Zeneisko-
la” – zárta tájékoztatóját az alpolgár-
mester. B. K. 

Tanévkezdésből: ötös
Zökkenőmentesen indult a 2012/2013-as tanév Újpest oktatási-nevelési intézménye-
iben – tudtuk meg dr. Molnár Szabolcs alpolgármestertől. Az önkormányzat által tá-
mogatott, élményekben gazdag szünidei táborok, az intézményekben zajló felújítási 
munkálatok, a tankönyvtámogatás, mind-mind hozzájárultak a jó hangulatú tanév-
kezdéshez. Ráadásként: meglepetést kaptak az első osztályosok. 

Szeptember elején sok kisdiák még a 
nyári vakáció hatása alatt van, és fi -
gyelmetlenebbek az átkelésnél, ami 
életkori sajátosság, továbbá tanév 
elején az autós forgalom is megélén-
kül. Az iskola rendőre program ke-
retében a tanítás kezdete előtt és az 
órák vége után egy-egy órában rend-
őrök felügyelik az iskolák közelében 
lévő gyalogátkelőket.

Újpesten több veszélyes csomó-
pont is található, ilyen például a 
Halassy Olivér Német Tagozatos Ál-
talános Iskola környéke (Pozsonyi 
út), vagy a Babits Mihály Gimná-
zium és Karinthy Frigyes Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola közelében lévő átkelők. 
Bár a Homoktövis Általános Isko-
la előtti zebra ezekhez képest belát-

ható és biztonságos szakasznak tű-
nik, a helyszínen szolgálatot teljesítő 
Molnár Krisztina körzeti megbízott 
szerint élénk a forgalom, a késők 
pedig hajlamosak átrohanni a piro-
son. A körzeti megbízott törzszász-
lós szerint a rendőri jelenlét az utób-
bi esetben visszatartó erő, a gyere-

kek – főleg a kisebbek – pedig örül-
nek is neki.

Az egyenruhások nem csupán a 
biztonságos közlekedést felügye-
lik, hiszen valamennyi szabálytalan-
ság ellen fel kell lépniük, emellett a 
drogdílereket is távol tartják az isko-
láktól. M. O. A.

Tilos, ha piros!

Rendőrök segítik 
az iskolásokat
Rendőrök segítik a biztonságos átkelést a forgalmas he-
lyeken lévő újpesti általános iskolák körül a tanév első 
hónapjában. A gyerekek részéről pozitív a fogadtatás, és 
a késők sem rohannak át a piroson. A megerősített fi gye-
lem további előnye, hogy a drogdílereket is távol tartja.



Hihetetlen 
energiával bír 
a 80 éves szódás
Az valami fantasztikus, ahogy 
Hangodi András, a 80 éves szódás 
dobálja a palackokat, a fl akonok-
kal teli ládákat. A Liszt Ferenc utcai 
Schmidt-szikvízüzem alkalmazott-
jának eszébe sem jut, hogy abba-
hagyja. A Városnapokon Újpestért 
díjjal ismerték el munkáját.

ndrás nem a pénzért tart ki elsősorban, 
egyszerűen szereti a munkáját, másrészt 
fél, ha leállna, megtörne a ritmus, az 

egészsége odalenne. Pályája egészen rendhagyó. 
Kezdetben a Margit-szigeten dolgozott, a Fővá-
rosi Ásvány- és Szikvízüzemnél. Azt mondja rövi-
den: Nagyon kemény volt! Aztán az egyik barát 
átcsábította az Attila utca 58. szám alatt műkö-
dő „Újpesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmá-
rosok Szikvízgyárába.” Ez 1952 márciusában tör-
tént. Nyolc év múlva kötött ki a Liszt Ferenc utcai 
Schmidt-szikvízüzemben. 

– Ekkor még élt az öreg főnök, naponta hozta át 
a lovakat, kocsival együtt persze, Óbudáról – mond-
ja Hangodi András. – A Liszt utcában átvettem őket, 
megpakoltam a kocsit, és irány Újpest, 
na meg Rákospalota. Később Palo-
tán bérelt istállót az öreg Schmidt, 
akkor már gyorsabban ment 

minden. Teltek az évek, míg aztán a lovas kocsit fel-
váltotta a teherautó. A fi atal Schmidt Gábor vette át 
az üzemet, de ő is igényt tart a munkámra.

Hangodi András hosszú évek alatt, kemény 
munkával építette ki vevőkörét. Leginkább egyé-
neknek szállít. Megesett, hogy nem találta ott-
hon a tulajdonosokat egy-egy ünnep előtt, ilyen-
kor hazavitte a szódát, és másnap elküldte a fi ával, 
mert az nem járja, hogy az idős házaspár az ün-
nepek alatt szódavíz nélkül maradjon. Egyébként 
vannak, akik még mindig a régi teltüveges szódá-
hoz ragaszkodnak, amúgy pedig nem télen fogy a 
legkevesebb szóda; az október a legrázósabb. 

Váratlanul érte a kitüntetés, András Káposztás-
megyeren, az egyik önkormányzati képviselőtől 
értesült róla, nagyon jól esett neki. 

A szódás nyugdíjba mene-
tele után közel harminc 

évvel sem hagyja abba, 
házhoz viszi a szódát. És 
80 évesen is, könnyedén 
dobálja az autóra a ládá-
kat, palackokat.  Á. T.

Made in 
Újpest

A
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Készül a Napút 
folyóirat újpesti száma

Az országos hírű és terjesztésű Napút folyó-
irat fél éve Újpesten működik, s ezzel gaz-
dagodott a város szellemi élete. Most meg-
lepetést tervez a szerkesztőség: egy újpesti 
különszámot kívánnak megjelentetni. Mint 
Szondi György főszerkesztőtől megtudtuk, 
már dolgoznak a tematikus számon.

A Napút mindig tematikus összeállításokkal jelentkezik, eddig 137-tel. 
Egyik visszatérő témaváltozata valamely magyar város (Kolozsvár, Százhalom-
batta) vagy budapesti kerület (Budavár, Óbuda) alkotó életének lehetőleg 
minél teljesebb összefoglalása – a folyóirat rovatszerkezetének szellemében. 

Magától értetődőnek tartják, hogy a februárban szeretettel s együttműkö-
dőn befogadó Újpest következzék e sorban. A lap kulturális. Tervezik a múlt 
értékeinek bemutatását, helytörténeti csemegéket, helyi szerzők irodalmi és 
tudományos munkáit. Valószínűleg igen érdekes és látványos lesz a nyolc szí-
nes oldalon történő újpesti képző-, ipar-, fotó- s népművészek munkáinak 
közzététele. Ugyancsak izgalmasnak ígérkezik a jelentős merítésű körkérdés-
re adandó válaszok csokra. Lesznek színes interjúk, kritikák idevágó könyvek-
ről. A kulturális élet műhelyeiben folyó tevékenységek megismertetését is fon-
tosnak tartják. 

Teljes számról van szó: 128 + 8 oldal, a jövő esztendő eleje táján várható, hogy 
az összefoglaló anyagok együtt legyenek. Gazdag tablót kívánnak nyújtani, sok 
előzetes konzultációval, ezért szívesen fogadnak tanácsokat, javaslatokat is.  Á. T.

4 éves lett a társaság
Gyorsan elszaladtak az évek, hiszen az Újpesti Magyar-
dal és Zenebarát Társaskör 4 éves lett. A szeptember 
4-ei ünnepségen részt vett dr. Molnár Szabolcs alpolgár-
mester, és három önkormányzati képviselő is.

A társaskört 2008 szeptemberében alapította László Mária Újpestért-díjas 
nótaszerző. A tagok rendszeresen összejárnak, minden hónap első keddjén 
találkoznak az Ady Művelődési Házban. 

Az Ady Művelődési Házban, szeptember 4-én, délután megtartott ünne-
pi megemlékezésen részt vett dr. Molnár Szabolcs alpolgármester is, aki kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselő 
elszavalt egy Wass Albert-verset. Ugyancsak fontosnak tartotta a megjelenést 
Hladony Sándor tanácsnok és Balázs Erzsébet képviselő is. A meghívottak kö-
zött szerepelt a Penci Népdalkör, valamint Erdős Melinda operaénekes, akik 
dallal köszöntötték a 4 éves társaskört.  Á. T.

A Társaskör kórusa  a Városnapok színpadán



közös járőrözési akció május 1-jétől mű-
ködik, és hétköznapokon, a városköz-
ponthoz tartozó területeken zajlik – 

mondta az Újpesti Naplónak dr. Terdik Tamás, Új-
pest rendőrkapitánya. Hangsúlyozta, a két szerv 
tagjai egymás munkáját segítve minden jogsértés 

ellen fellépnek, legyen szó parkolási szabálytalan-
ságról, koldulásról, közterületi alkoholfogyasztásról 
vagy éppen garázdaságról. 

A közös járőrözések eredményesnek bizonyul-
nak, láthatóan nagyobb a rend. Terdik hozzátette, 
korábban számos panasz érkezett a hajléktalanok-
ra, akik magatartásukkal nem egy esetben zavarták 
meg vagy tették lehetetlenné a kulturált közleke-
dést és a boltok megközelítését.

Az együttműködés első négy hónapjának statisz-
tikáját természetesen nem csupán az ellenük ho-
zott intézkedések alkotják. Az augusztus 31-ig tartó 

időszakban tizenhat elfogás, csaknem hetven elő-
állítás, és mintegy kétszáz szabálysértési feljelentés 
történt. A járőrpárosok összesen több mint három-
millió forint helyszíni bírságot szabtak ki, 106 eset-
ben fi gyelmeztettek, és két és félmillió forint össz-
értékű távolléti helyszíni bírságot róttak ki. Utóbbi 
összeget főként a szabálytalan parkolások teszik ki.

Garamszegi Andrea, az Újpesti Közterület-fel-
ügyelet osztályvezetője úgy véli, az újpesti össze-
fogás országos példa lehetne, hiszen több körözött 
személyt is sikerült elfogniuk. „A közrend és a köz-
biztonság területén érezhetően jobb a helyzet, a fel-
ügyelőknek azonban olykor még éjszaka is rendőri 
segítséget kell kérniük a Szent István téren tartóz-
kodó, botrányosan viselkedő hajléktalanok miatt.”

Az összefogás része az is, hogy az egyenruhások 
ilyenkor perceken belül a helyszínen vannak és in-
tézkednek. Garamszegi Andrea hozzátette, az éjjel-
nappal járőröző közterület-felügyelők rendőri kísé-
ret nélkül is számos esetben járhatnak el, és állít-
hatják elő a jogsértőket, sőt, jövő év elejétől tovább 
bővül a jogkörük. A felügyelők egyébként nyolc 
órában dolgoznak, a délelőtti váltás miatt egy rend-
őr egy nap összesen két felügyelővel dolgozik. Az 
osztályvezető az eredményekre utalva azt ígérte, a 
jogkövető állampolgárok nyugalma érdekében to-
vábbra is a leghatározottabban lépnek fel a reniten-
sek ellen.  M. O. A.

Járőrpárosok  
a biztonság 
és a rend 
érdekében
Számokban is jól mérhető a rendőr-
ség és a közterület-felügyelet közös 
munkájának sikere. A két közrend-
védelmi szerv egy-egy tagja hét köz-
ben lát el közös szolgálatot a város-
központban. A túlórában dolgozó 
rendőrt az önkormányzat fi zeti.

A
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Multicég, karitatív szervezet 
és önkormányzat összefogása

Játszóvár 
az iskolásoknak
Udvarfelújítással és játszótérépítés-
sel zárult a tanév első hete az Erzsé-
bet Utcai Általános Iskolában. A ját-
szóvárat a Budapest Bank, a Vörös-
kereszt és az önkormányzat ünnepé-
lyes keretek között adta át, hamaro-
san a gyerekek is használatba vehe-
tik. A diákok műsorral mondtak kö-
szönetet a segítségért.

öszöntőjében Pál Lászlóné igazgató-
nő kiemelte: – A tavalyelőtt indult, kö-
zös együttműködésünk azzal kezdődött, 

hogy a Vöröskereszt két önkéntese felkereste isko-
lánkat. Nagyszabású munka vette kezdetét, amely-
nek eredményei, pad- és falfestés, már az első év-
ben láthatóvá váltak. Ezután további felújításokra 
került sor, és lefestették az udvar rácsos kerítését 
is – tette hozzá.

Rolek Ferenc, a Budapest Bank vezérigazgató-he-
lyettese elmondta: a bank már két évtizede segíti 
a rászorulókat, és az oktatási intézményekkel min-
den esetben a hosszú távú együttműködés lehető-
ségét keresik. Az Erzsébet utcai iskolát a Vöröske-
reszt ajánlásai közül és alapján választották ki. A 

hárommillió forint összértékű támogatás mellett a 
pénzintézet önkéntesei is részt vettek az iskola szé-
pítésében. 

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgató-
ja az együttműködés fontos szerepe mellett rámu-
tatott, hogy a játszóvár több mint adomány, hiszen 
építésében egykori hajléktalanok működtek közre.

Az önkormányzat nevében dr. Tahon Róbert jegy-
ző méltatta a multinacionális cég, a karitatív szer-
vezet és az önkormányzat egymásra találását, s em-
lékeztette hallgatóságát arra, hogy Wintermantel 
Zsolt már a hivatalba lépésekor is hasonló célokról 
– közösségek formálásáról, létrehozásáról – beszélt.

A játszóeszközt a gyerekek néhány napon belül 
vehetik igénybe. (Bővebben: ujpest.hu)  M. O. A.

K



ár jóval 18 óra előtt megtelt a zsinagó-
ga érdeklődőkkel, erre mondják, hogy 
egy tűt nem lehetett leejteni. Az önkor-

mányzatot Krizsik Alfonz  referens képviselte. A kon-
certen fellépett Fekete László kántor, az Országos 
Rabbiképző – Zsidóegyetem tanára, Nógrádi Gergely 
kántor, operaénekes, Székelyhidi Hajnal operaéne-
kes, egyetemi tanár. Közreműködött a Goldmark Kó-
rus Ádám Mária vezetésével, a MÁV Szimfonikus Ze-
nekar, Héja Domonkos vezényletével. Utóbbi művész, 
a tiszteletdíját felajánlotta az Alma utcai Szeretetott-
hon javára. A kántor-koncertre ellátogatókat, a ven-
dégeket Szerdócz Ervin, az Izraelita Hitközség Újpes-
ti Gyülekezetének vallási vezetője köszöntötte. A rab-
bi elmondta, hogy a koncertet az Isten kegyelméért 
könyörgő imák kezdetének napja alkalmából, annak 
szellemében rendezik. A másik apropót az adja, hogy 
egy hét múlva kezdődik a zsidó újév.

Szerdócz Ervin a Tóra kezdő szavait idézte, amely 
áttételesen azt is tanítja, hogy az énekhang teremtő 
erővel bír. Az énekhang a szívet célozza meg, az ér-

zelmekre hat, az öröm, a katarzis erejével. A kántor-
koncert célja pedig nem más, mint, hogy élményt 
és örömöt szerezzen minden érdeklődő számára. A 
zsidó liturgiai ének, a maga elmélyültségével, a né-
piességgel, érzelmi azonosulásával bemutatja a sok-
színű zsidó kultúra egyik szegmensét. 

A koncert a 133. Zsoltár megzenésített változatá-
val kezdődött, aztán sorra hangoztak el az ismert és 
kevésbé ismert szerzemények.  Kép és szöveg: Á. T.

Koncert a Zsinagógában

Az énekhang 
teremtő 
erővel bír
Zsúfolásig megtelt a Berzeviczy ut-
cai Zsinagóga szeptember 9-én, va-
sárnap késő délután, amikor is nagy-
szabású koncertet hallhatott az értő 
közönség. Az Újpest Önkormányzata 
kiemelt támogatásával zajló esemé-
nyen felléptek a MÁV Szimfonikusok, 
a Goldmark kórus, és több kántor.  

M
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B Ú C S Ú Z U N K
Családja mellett munkatársai, a vendégek egyaránt búcsúznak 
Tóth Tibortól, aki férfi  fodrász szakvizsgáját követően, 53 éven át 
az Észak-pesti Fodrász Szövetkezet üzletében dolgozott. A szak-
májához, Újpesthez és vendégeihez hűséges fodrászt nagyon so-
kan ismerték és szerették. A szakma kiváló ismerőjeként nagyon 

sok tanulót készített fel, és vértezett fel a szakmai ismeretekkel. A 
Pozsonyi úti fodrászatban mindenki közvetlen, vidám emberként 
ismerte, a jelenlétében mindig vidámság volt, bármerre is járt.

Hirtelen ment el, életének 73. évében. Szeptember 10-én kí-
sérték utolsó útjára, Kispesten. Emlékét megőrizzük! 

 Szepes Anikó

Hat évvel ezelőtt, P. Havasi József SDB, akkori tarto-
mányfőnök jelentette be a Clarisseumban Sándor Ist-
ván boldoggá avatásának kezdeményezését. A bol-
doggá avatás időpontja még nem ismert, de lehet-
séges, hogy már 2013-ban, a szaléziak magyarországi 
megtelepedésének századik jubileumi évében meg-
történik.

„Úgy tűnik, a Vatikán döntésére nem kell már so-
káig várni. Szeptember első napján Magyarországra 

látogatott Pierluigi Cameroni, a szalézi család egye-
temes posztulátora és megerősítette a tartományi ta-
nács előtt, hogy Sándor István szalézi szerzetes testvér, 
vértanú boldoggá avatása elérkezett az utolsó sza-
kaszhoz. A posztulátor elmondta, néhány év alatt le-
zárult az eljárás egyházmegyei majd a római szaka-
sza, s miután a teológiai és a történelmi bizottság bírái 

is továbbengedték, a bíborosi kollégium kongresszusá-
nak döntése van soron. Amennyiben továbbra is pozi-
tív az elbírálás, akkor XVI. Benedek pápa engedélyezi 
a vértanúságról szóló dekrétum kiadását. A boldog-
gá avatásra, Magyarországon kerülhet sor a későbbi-
ekben” – mondta el lapunknak Lengyel Erzsébet, a 
szaléziak sajtófőnöke.   B. K.

Küszöbön áll Sándor István 
vértanú boldoggá avatása
Június elején közös imát mondtak a Clarisseum kertjében a hívek és vendégek 
Sándor István szalézi vértanúra emlékezve, boldoggá avatását kívánva. Mint 
ismert: a szalézi atyák újpesti Clarisseumát, amely árva gyermekeket nevelt, 
a többi katolikus intézethez hasonlóan feloszlatta a diktatúra. Sándor István 
szalézi testvér, a munkásfi atalok segítője volt. Koncepciós perben, koholt vá-
dak alapján, 59 évvel ezelőtt kötél általi halálra ítélték, és kivégezték. 

Bíró Lóránt, a Clarisseum plébánosa, Újpest díszpolgára az Újpest Naplónak elmondta: „Nagy örömmel értesültem a jó hír-
ről, hiszen nem csak támogatója vagyok a boldoggá avatásnak, hanem személyesen is ismertem Sándor Istvánt, jó barátok 
voltunk. Megnyugvással tölt el, hogy vértanúságát, áldozatvállalását a következő nemzedéknek példaként állíthatjuk: így is 
lehet keresztény életet élni. Sándor Istvánnal a lehető legmegalázóbb dolog történt, kivégzés során vették el az életét. Most 
földi megdicsőülésben lehet része, kimondjuk: igenis becsüljük hősiességét, és az egyik legnagyobb dologban lehet része: 
szentté avatják. Sándor István vértanú lehet Újpest első szentje és az első magyar szalézi, aki a szentek közé emelkedik.”  

 Pierluigi Cameroni, a Szalézi Család egyetemes 
posztulátora Rómából, mellette (jobbról) 

Vitális Gábor atya, tartományfőnöki vikárius. 



Újpesti 
műsortükör
2012. szeptember 13–20. 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Varga Ödön Tibor festőművész kiállítása. 
Szeptember 20 – október 7-ig. Újpest Galéria
� Válóczi-Major Katalin festménykiállítása. 
Szeptember 21 – október 7-ig. Újpest Galéria
� „A nyár legizgalmasabb pillanatai”. 
Gyermekrajz-és festménykiállítás. Újpesti Kul-
turális Központ Karinthy Frigyes Művelődési 
Ház. Szeptember 28–október 24-ig.

ELŐZETES
BABAVILÁG, BABABÖRZE
Kizárólag kismamák, anyukák, nagymamák 
részére biztosít lehetőséget bébi és gyer-
mekruhák, játékok, babakocsik, egyéb esz-
közök árusítására az Újpesti Kulturális 
Központ Közösségi Ház október 13-án, 
szombaton 9-13 óra között zajló Babavilág, 
Bababörze rendezvényén. Asztalfoglalás 
csak személyesen lehetséges, szeptember 
24-én 8.30-tól. Díja: 1000 Ft/asztal. A vásár-
lók részére a belépés díjtalan. 

SZÍNHÁZ
Váltson bérletet az Újpest Színházba! 
Jó szívvel ajánljuk az Újpest Színház 
2012/2013-as évad produkcióit Újpest 
közönségének. A Magyar Dráma Napján 
Örkény István születésének centenáriu-
mához kapcsolódva tűzzük műsorra a 
Tóték című előadást. Az októberi forrada-
lom és szabadságharc évfordulójához kap-
csolódva az Újpest Színházban ősbemuta-
tót láthatnak nézőink Szűcs Sándor már-
tírhalált halt újpesti labdarúgó életéről, 
méltó emléket állítva egy kiváló sportem-
bernek, aki az ötvenes évek sötét világá-
nak egyik áldozata volt. Színháztörténeti 
kuriózum, hogy a darab rendezője Dózsa 
László is az ötvenes évek történelmi alak-
ja, aki mártír sorsot élt meg, de az égiek 
szerencsés kegyeltjeként, bár a megtorlás 
áldozatává lett, de a forradalom hősévé 
vált. Sorsa, a magyar történelemben elfog-
lalt helye, összefonódik Szűcs Sándorral. 

Harmadik előadás az Újpest Színház és a 
Pódium Színház közös produkciója, az Egy 
szoknya, egy nadrág című vígjáték lesz. A 
sorozatot az advent idején bemutatásra kerü-
lő Székely betlehemes című előadás zárja. 
Az előadások: 
� 2012. szeptember 22., 19.00: Örkény 
István: Tóték. Tragikomédia. Az előadás a 
Száguldó Orfeum és a Szegedi Pinceszínház 
közös produkciója. 
� 2012. október 20., 19.00: Pozsgai 
Zsolt: Halálcsel. Zenés játék. Újpest 
Színház ősbemutató.
� 2012. november 24., 19.00: Fényes 
Szabolcs-Barabás Pál: Egy szoknya, egy 

nadrág. Zenés vígjáték. Az előadás az 
Újpest Színház és a Pódium Színház közös 
produkciója.
� 2012. december 15., 19.00: Székely 
betlehemes. Élőzenés játék.

A színház a műsorváltozás jogát fenn-
tartja. A bérlet ára: 1-9 sor: 8000 Ft. 10-15. 
sor: 7000 Ft. Bérletek rendelhetők szemé-
lyesen az Ady Endre Művelődési Házban 
vagy a 231-6000 telefonszámon. Az elő-
adások bérleten kívül is megtekinthetők. 
Jegyárak: 2500 és 2200 Ft.

HETI AJÁNLÓ
Szeptember 13., csütörtök
OKTATÁS
� 15.00-19.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat. Ady Endre Művelődési Ház

Szeptember 14., péntek
NYÍLT ÓRA
� 19.00-23.00: Tánciskolák éjszakája – az 
Ékszer Balett táncegyüttes nyilvános órái. 
Újpesti Polgár Centrum

Szeptember 15., szombat
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
NAPJAI ÚJPESTEN
� 10.00-13.00: Látogatás a Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán (Viola u. 4.)
� 10.00-18.00: Újpesti Lepkemúzeum. 
(Dessewffy u. 26.)
� 10.00-16.00: Négylábú örökségünk. „Zoo 
Hungarikumok”. Állatsziget (Óceánárok u. 33.)
� 10.00: Vezetés a Homoktövis élőhelyen 
Találkozó: 104-es autóbusz Vízművek megállója
� 16.00: Vezetés a Farkaserdő tanösvé-
nyen. Találkozó: Tóth Aladár u. 16-18., 
(Babits Gimnázium) 
� 19.00-22.00: Könyves Kálmán 
Gimnázium, csillagvizsgáló (Tanoda tér 1.)

Szeptember 16., vasárnap
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
NAPJAI ÚJPESTEN 
� 10.00-13.00: Látogatás a Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán (Viola u. 4) 
� 10.00-16.00: Látogatás a Városháza épü-
letében. Újpesti Városháza (István út 14.)
� 10.00-18.00: Újpesti Lepkemúzeum 
(Dessewffy u. 26.)
� 10.00-16.00: Négylábú örökségünk.„Zoo 
Hungarikumok”. Állatsziget (Óceánárok u. 33.)

ZENÉS, TÁNCOS EST
17.00-21.30: Hétvégi Randevú. A Szilver 
zenekarral. Ady Endre Művelődési Ház

Szeptember 18., kedd
JÁTSZÓHÁZ
� 9.30-11.00: Babajátszó. Az otthon lévő 
anyukákat és a közösségbe nem járó kicsi-
ket várják. Páratlan héten, kedden. 
Díjtalan. Ifjúsági Ház

KLUBNAP
� 15.00: A Mozgáskorlátozottak Budapesti 
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Egyesülete Újpesti Szervezetének klubnap-
ja. Egészségmegőrző előadás. Ady Endre 
Művelődési Ház

Szeptember 19., szerda
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 17.30: Ének-szó. Beszédfejlesztő zeneovi. 
Heti egyszer, szerdán. A 19-ei foglalkozás 
ingyenes. Közösségi Ház

Újpesti Kulturális Központ
INDULÓ TANFOLYAMOK, KLUBOK 
ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ:
INTERNET KLUB
A korábbi, „Kattints rá, Nagyi!” tanfolyam 
résztvevőinek ajánljuk folytatásként a 
már megszerzett tudásuk gyakorlására, 
továbbfejlesztésére a klubfoglalkozáso-
kat. Csoportok indulási időpontjai: szep-
tember 17-én, 13.00. (Foglalkozások 
csütörtöki napokon 13-16 óra között, 12 
héten keresztül). Szeptember 18-án, 
13.00. (Foglalkozások keddi napokon 
13-16 óra között, 12 héten keresztül).

KARINTHY FRIGYES MŰVELŐDÉSI HÁZ:
PILATES
A Pilates gyakorlatok olyan mélyen lévő 
izmokat képesek megmozgatni, amelyeket 
a különféle fitneszedzések nem 
Foglalkozások: szerdán 19-20 óráig. Kezdés: 
szeptember 19-én. Díja: 4 alkalmas/30 
napos bérlet: 5500 Ft, alkalmi jegy: 1500 Ft/
fő. Vezeti Varga Judit. Tel: 06-20-434-5624. 
Polifoamról mindenki maga gondoskodik. 

KRISTON NŐI INTIM TORNA 
Az alhas izmait, kötőszöveteit, szerveit 
védő egészségnevelő program nőknek. 
Kezdés: 2012 őszén. Díja: 20 000 Ft/fő (12 
órás, több alkalmas tréning). 18 000 Ft/
fő, amennyiben ketten jelentkeznek. 
Vezeti: Mészáros Szilvia. Tel.: 380-6163

IFJÚSÁGI HÁZ:
HASTÁNCTANFOLYAM
Kezdőknek, csütörtökönként 18-19  
óráig. Középkezdő hastánctanfolyam: 
szerdánként 19-20 óráig. Jelentkezni 
lehet: fakhreldin.balogh.cecilia@gmail.
com tel.: +3620/369-4080.

Már több mint 10 660-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.

LEONARDO NYOMDOKAIN…
A Leonardo da Vinci Képzőművészeti 
Szabadiskola a fiatalokat és az idősebb gene-
rációt egyaránt várja felvételi előkészítő 
művészeti iskolájába. A Szarka Hajnalka fes-
tőművész vezette szabadiskola az Ifjúsági 
Házban tartja foglalkozásait, szombaton-
ként 16-18 óráig. Tandíj: 1500 Ft/alkalom. 

A festőművész péntekenként 16.00-17.30-
ig a Szűcs Sándor Általános Iskola rajztermé-
ben is tart foglalkozásokat, elsősorban isko-
lásoknak. Mindkét foglalkozásról érdeklődni 
lehet a 06-20-593-6116-os telefonszámon.

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 
rendelete alapján pályázatot hirdet 
Újpesti Diákösztöndíjak elnyerésére, a 
2012/2013. évi tanévre. Az Újpesti 
Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a 
kiváló tanulmányi eredményt elérő, illet-
ve a művészetek, vagy a sport területén 
kiemelkedően tehetséges újpesti tanuló-
kat és hallgatókat.

Ugró Gyula Tanulmányi 
Diákösztöndíj; Bene Ferenc Sport 

Diákösztöndíj;
Szőnyi István Alkotóművészeti 

Diákösztöndíj; 
Házy Erzsébet Előadó-művészeti 

Diákösztöndíj 

A pályázatok benyújtásának határide-
je: 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 önkor-
mányzat honlapjáról (www.ujpest.hu). 
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre fel-
világosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és 
Sport Osztály munkatársai a 231-3176 és 
a 231-3298-as telefonszámokon. 

 Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
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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
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
szeptember 24-én, 18-19 óráig tart foga-
dóórát. 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.) tarta-
nak fogadóórát, Horváth Imre önkor-
mányzati képviselő minden hónap első 
szerdáján 17 órától tart fogadóórát a 
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.).

MEGHÍVÓ
„Az én vendégem az Ön vendége!”
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját (nemcsak a hölgyeket!), „Az én ven-
dégem az Ön vendége” című délutánra, 
ahol teázás közben, Baranyi Ferenc Kossuth- 
és József Attila-díjas íróval, Kiss Péter 
országgyűlési képviselővel lesz lehetősé-
günk egy jó hangulatú, baráti beszélgetésre 
szeptember 19-én, 17 órától az Újpesti 
Polgár Centrumban (IV. Árpád út 66.). 

Bedő Kata a Nőtagozat elnöke,
Dr. Trippon Norbert elnök

„Idősek napján egy csokor operett”
Szeretettel meghívjuk Önt hagyományos 
Idősek napi műsoros délutánunkra szep-
tember 28-án, 15 órára az Ady Endre 
Művelődési Házba (IV. Tavasz u. 4.). 

A műsorban operett dallamok csen-
dülnek fel. Rendezvényünk védnökei: dr. 
Trippon Norbert az MSZP kerületi elnöke 
és Kiss Péter országgyűlési képviselő.

A jegyeket (ingyenesen) lehet átvenni 
az MSZP irodájában (IV. Nádor u. 1.) 
szeptember 17-től (hétfőtől) 14-17 óra 
között. 
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

A Városnapok margójára
Idén 20. alkalommal rendezte meg Újpest Önkormányzata Újpest város-
sá nyilvánításának évfordulójához kapcsolódóan az Újpesti Városnapo-
kat. Kadlecovits Géza Újpestért-díjas helytörténeti kutató írásában egy 
korábbi emlékünnepség kapcsán emlékezik meg Újpest megalapításáról 
és az azt övező tévhitekről. 

Július 11-én bensőséges megemlékezésre került sor az újpesti zsidó mártírok 
emléktáblájánál. Emlékező beszédet dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő és 
Szerdócz Ervin, az újpesti zsidó hitközség vallási vezetője mondtak. A lelkész úr 
emlékezése közben – a jelenlévők meglepetésére – utalva Hollósi egy monda-
tára, a következőket mondta: majdnem mindenben egyetértek képviselő úr-
ral, de egy kérdésben nem, szerintem nem mások, hanem azok a zsidó telepe-
sek alapították Újpestet, akiket Károlyi gróf hívott ide, hogy a homokon te-
remtsenek virágzó települést. 

Időnként – mint most is – felbukkan egy, kutatási eredményekkel nem 
igazolt feltételezés, miszerint Újpest létrejöttét a zsidó telepeseknek kö-
szönhetjük. Azon túl, hogy nem illik egy olyan ünnepségen, ahol több ezer 
ember meggyilkolására emlékeznek, tisztázatlannak tartott történelmi ese-
ményekről beszélni, különösen akkor, amikor Újpest keletkezéstörténeté-
nek könyvtárnyi irodalma van. Hiteles forrásokból tudjuk, hogy az első pol-
gár Mildenberger Márton, budafoki serfőző 1831-ben települt ide, és ő épí-
tette az első lakóházat és serfőző üzemet. Tudjuk, hogy 1835-ben érkezett 
Lőwy Izsák, akinek az első tímárüzemet köszönhetjük. Ha úgy tetszik, ők 
ketten Újpest alapítói, amint azt néhány történész állítja. Tény, hogy 1840-
ben, amikor gróf Károlyi István Új Megyer Alapító levelét írta, összesen 101 
személy lakott itt, akik közül 39 zsidónak, 52 katolikusnak vallotta magát.

Az Alapító levél legfontosabb pontja azonban, éppen az Újpestre települt 
zsidó polgártársainkat hozta kedvező helyzetbe, a céhek működését tiltotta, 
ezzel szabad iparűzést és kereskedelmet biztosítva. 

Újpest valóban sokat köszönhet zsidó polgártársainknak. A hatalmas iramú 
fejlődést, a gyárakat, az üzemeket. A szellemi élet szereplőinek többsége zsidó 
volt. Ma már kevesen tudják, hogy Wolfner Lajos, a hazai bőrgyártás megte-
remtője, 80. születésnapján, 1904-ben, érdemei elismeréséül „újpesti” előnév-
vel, nemességet kapott a királytól.

Hol lenne Újpest Károlyi István Alapító levele nélkül? Hol lenne Újpest 
azok nélkül, akik mint zsidó telepesek kaptak szabad ipargyakorlást? Gaz-
dag örökség a miénk, megkülönböztetés nélkül, történetünk büszkévé tesz 
mindannyiunkat. 

 Kadlecovits Géza Újpestért díjas helytörténet kutató

KEDVEZŐ TANTEREM ÉS TORNATEREM 
BÉRLÉSI LEHETŐSÉG 

A CSOKONAI GIMNÁZIUMBAN, HÉTVÉGEKEN IS!

(Címünk: 1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.)

Várunk minden sportkedvelő társaságot, tanfolyamok, 
előadások szervezőit, lakóközösségeket lakógyűlések megtartására, 

egyesületeket terembérlet igénybevételére.

Felvilágosítás: 14 és 15:30 óra között 
Kohányiné Gál Zsuzsanna kolleganőnél.

Telefonszám: 380-7170/13 mellék. E-mail: zsana61@gmail.com



int arról az ujpest.hu-n 
korábban hírt adtunk, 
hét újpesti lépcsőház-

ban kapcsolták ki az áramszolgál-
tatást, aminek következtében tel-
jesen sötétbe borultak a lépcsőhá-

zak és nem jártak a liftek sem, azaz a 
menekülőútvonalak teljesen kivilágí-
tatlanok maradtak. 

Wintermantel Zsolt akkor az ügy 
azonnali rendezését kérte az áram-
szolgáltatótól, mivel a polgármester 

szerint a helyzet súlyos élet-és bal-
esetvédelmi kockázatot jelentett. A 
teljesen sötét, linóleumpadlóval bo-
rított lépcsőházakban többen gyer-
tyákkal világítottak, ami a fentieken 
kívül fokozott tűzveszélyt rejtett ma-

gában. Az Elmű közlése szerint díj-
hátralék miatt függesztette fel a szol-
gáltatást. Az önkormányzattal folyta-
tott hatékony tárgyalásnak köszön-
hetően a szolgáltató 24 árán belül 
visszakapcsolta az áramot.

Wintermantel Zsolt szerint az 
ilyen helyzetekre vonatkozó, jelenleg 
hatályos jogszabályok „nem kohe-
rensek”, éppen ezért a hasonló ese-
tek elkerülése érdekében országgyű-
lési képviselőként módosító indít-
ványt nyújt be.

 M. Orbán András

M

Visszakapcsolták az áramot
Az önkormányzat megállapodott az áramszolgáltatóval azzal a hét lépcsőházzal kapcso-
latban, ahol díjtartozás miatt függesztették fel az áramszolgáltatást. A kényszerű áramszü-
net több mint négyszáz család számára jelentett súlyos élet- és balesetvédelmi kockázatot.

Képünk illusztáció

Az Új Széchenyi Terv 
segíti a kezdeményezést

Felgyorsul 
az építésügyi 
ügyintézés
Felsorolni is sok lenne, 
mennyi vállalkozónak, 
cégnek, lakóközösségnek 
segített az Új Széchenyi 
Terv az elképzelések meg-
valósulásában. A polgá-
rok is sok esetben nyerte-
sei voltak az ügynek; gon-
doljunk csak a panelfel-
újításokra. Most egy egé-
szen újszerű kezdemé-
nyezés tanúi lehetünk.

Az Új Széchenyi Terv által létrejöhe-
tett az a korszerű, elektronikus ügy-
intézés, mely által felgyorsulnak a fo-
lyamatok, amelyet régóta várt már 
a hatóság és az építtető is. A rend-
szer pontos neve elárulja a funkciót: 
Építésügyi hatósági engedélyezési el-

járást Támogató elektronikus Do-
kumentációs Rendszer. Az ÉTDR tá-
mogatást nyújt az építésügyi hatósá-
gi engedélyezési alapeljárások, a hoz-
zájuk kapcsolódó további eljárások, 
valamint a közigazgatási eljárások 
elektronikus kezdeményezéséhez és 
lefolytatásához.

Csak néhány példa, kik lehetnek 
nyertesei a rendszernek. Például a 
kérelmező, az engedély iránti kérel-
met benyújtó építtető, a tulajdono-
sok, az építtető által megbízott szak-
értők, tervezők, műszaki vezetők. De 
a hatóság által megbízott szakértők, 
a felügyeletet ellátók és az ügyfélszol-
gálati pontok munkatársai is kihasz-
nálhatják a lehetőségeket. A rendszer 
felgyorsítja a hatósági bizonyítvány 
kiadását, a kérelem módosítását.

Minden bizonnyal felgyorsulnak a 
folyamatok, hiszen például a kérel-
mező által benyújtott, átadott terv-
dokumentáció alapján, még az eljárás 
megindítása előtt lehetséges az előze-
tes szakhatósági vélemény beszerzése.

A rendszer az új eljárásrendek be-
vezetésével egy időben, 2013. január 
1-jén indul. Á. T.

Kilencven éves 
a Szusza Ferenc Stadion
A Magyar Labdarúgó-szövetség az UTE, Pamutgyári mezei pályáját, a túlságo-
san kisméretű játéktér miatt, nem hitelesítette az 1903-as bajnoki mérkőzésekre, 
így a focistáknak új otthon után kellett nézniük. A klub vezetői úgy döntöttek, 
a Népszigeten új pályát építenek. A pálya gyorsan elkészült, 1903. május 24-én 
avatták fel a sporttelepet. A Népszigeti pálya majdnem 20 évig szolgálta az Új-
pestet, az újpesti labdarúgókat és futballrajongókat, de 1921-ben a terület tulaj-
donosa, a Földművelésügyi Minisztérium felmondta a bérleti díjat. Ekkor dön-
tötték el az UTE vezetői, hogy új pályát építenek.

1922. szeptember 17-én, újpesti polgárok, vállalatok pénzéből készült el a sta-
dion. A Stadion! – avagy az első építmény, amelyet Magyarországon ezzel a név-
vel illettek, Hajós Alfréd az első magyar olimpiai bajnok építész tervei alapján ké-
szült. Az első, amely vasbetonból készült. A stadionban 200 fedett páholy és 20 
ezer férőhely várta a szurkolókat. A nyitómérkőzésen az FTC csapatát fogadta az 
Újpest, és mintegy 15 ezer néző előtt 2-1-es győzelmet arattak. (G)
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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! 

Mellékelve küldöm kisfi -
am, Csernyik Tamás fény-
képét amint éppen az új-
pesti bodyban nevetgél. 
(Tamás baba május 7-én 
született) 
 Csernyik-Nagy Beatrix

A babaköszöntő csomag tartalmát két kis-
gyermek is magára öltötte: Strauss Balázst 
(3 hónapos) és Strauss Lilla Viktóriát (3 éves) 
édesanyjuk, Leskó Zsuzsanna örökítette meg. 

A

A segítő kezek által eddig leadott 2525 kg kupak 164 152 Ft-tal közelebb juttatja 
Imikét a mozgását segítő géphez. Köszönjük mindenkinek, aki egyetlen kupak-
kal is hozzájárul a sikerhez! A 600 ezer forint értékű gép megvásárlásához még 
kb. 6800 kg kupakra van szükség. 

SEGÍTS TE IS!
A gyűjtőpontokról bővebben az ujpest.hu oldalon olvashat. Aki szeretne gyűj-
tőpontként csatlakozni, jelentkezzen a 06-70-39-707-29-es telefonszámon!

Újpest legértékesebb kupakjai 

unkája során ő látja el azokat a meg-
késett fejlődésű gyermekeket, koraszü-
lötteket, központi idegrendszeri sérül-

teket, akik a szolgáltatásra rászorulnak. – Megfe-
lelő szakmai és környezeti feltételek megléte mel-

lett, személyre szabott tájékoztatás, és tanács-
adás történik a páciensek fejlesztési lehetőségét 
illetően. Korlátozott létszámban, felnőtt moz-
gássérülteknek tanácsadás és fejlesztés lehetősé-
gét ugyancsak biztosítani tudjuk – magyarázza a 
szakember.

– A foglalkozásokon való részvételt állapotfelmé-
rés és tájékoztatás előzi meg, ahol az esetleges ki-
záró okok is megállapíthatók. Célszerű az első alka-
lommal a személyi iratokat, terhelhetőségi igazolást 

és a kórházi zárójelentést magukkal hozni – hívja fel 
a fi gyelmet a terapeuta.

A pedagógia nevelések az Újpesti Gyermekjóléti 
Központ (SZEI)gyermek ügyfeleinek részére térítés-
mentesen, minden egyéb esetben térítési díj ellené-
ben vehetők igénybe.  B. E.

Információkérés és időpont egyeztetés: Szemé-
lyesen, munkaidőben a Deák Ferenc utca 93/a 
szám alatt. 

Gyógyhatású 
Pető-módszer 
Újpesten
Újpest Önkormányzatának Szociális 
és Egészségügyi Intézményében 2008 
októbere óta működik konduktív, 
azaz a beilleszkedést elősegítő ne-
velési rendszer. – A konduktív peda-
gógia vagy közismertebb nevén Pe-
tő-módszer, rávezető pedagógiai fog-
lalkozás gyermek és felnőtt mozgássé-
rültek számára. Lényege, hogy az ösz-
szetett tevékenységek elsajátításában 
segítse a sérülteket – fogalmaz Papp 
Gáborné Hajni, konduktor.
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Remekeltek az újpesti 
vívók Londonban
Augusztus 29. és szeptember 9 között rendezték Lon-
donban a paralimpiát, melyen öt kerekesszékes UTE-
vívó is szerencsét próbálhatott. Dani Gyöngyi, Juhász 
Veronika, Krajnyák Zsuzsanna, Pálfi  Judit és Juhász Ta-
más küzdhetett a minél jobb eredményért.

F E L H Í V Á S
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. (1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.) meghirdeti a Halassy Olivér Sportközpontban 

(Bp. IV. ker. Pozsonyi u. 4/C.) meglévő 2 db büfét (I. emeleti, valamint a tekepálya melletti) együttes bérbeadásra.
Várjuk azok ajánlatát, akik a látogatók sportos életmódjához, és a környezeti tényezőkhöz alkalmazkodva, 

ötleteikkel gazdagítva látják el a helyiségek üzemeltetését, 
a saját elképzeléseiket megvalósítva emelik a sportközpont szolgáltatásainak színvonalát.

Mindkét büfé együttes üzemeltetésére vonatkozó  jelentkezését benyújthatja természetes vagy jogi személy is.
A büfék korábbi működésével (alapterület, felszereltség, mérőórák, látogatók száma, stb.) kapcsolatosan a helyszínen 

a létesítmény vezetőjénél – Borsche Gábornál (tel.: 1/369-2118) – lehet érdeklődni.
A jelentkezéseket írásban, zárt borítékban kérjük az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 

(1042 Budapest, Munkásotthon u. 66–68.) iktatójába leadni.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 21., (péntek) 12 óra.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a tervezett működés leírását, az árusított termékek körét, a nyitva tartást, 
a vállalt bérleti díjat, valamint az ajánlattevő nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.

A beérkezett ajánlatok kiértékelésére a benyújtási határidőt követően 2012. szeptember 28-ig kerül sor. 
Az elbírálás során elsődleges a bérleti díj mértéke, de a bérbeadó számára összességében legkedvezőbb ajánlat kerül 

elfogadásra. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
Kiíró a pályázat eredményével kapcsolatos döntését indokolni nem köteles.

Több egyenrangú ajánlat esetében a kiértékelést követően a kiválasztott ajánlattevők között licittárgyalásra kerül sor.

           UV Zrt.                                                                                         (x)
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ani Gyöngyi ezüstérmet nyert 
a tőrözők egyéni küzdelmé-
ben. A 37 éves versenyző a B 

kategória – azaz a felállni képtelen ví-
vók 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 éksze-
rem az arany.

Az újpesti sikereknek Dani Gyöngyi 
ezüstjével még nem volt vége a lon-
doni versenyen, hiszen Krajnyák Zsu-
zsa, a nők A kategóriájában – a feláll-
ni képes versenyzők között – bronzér-
met nyert a tőrözők egyéni küzdelmé-
ben. Krajnyák a harmadik helyért ví-
vott mérkőzésen végig vezetve, maga-
biztosan, 15-4-re győzte le a szintén új-
pesti Juhász Veronikát.

– Londonban a világ legjobb 12 ví-
vója szerepelt, az ágamra pedig csak 
korábbi aranyérmesek kerültek, úgy-
hogy nagyon nehéz volt. A hong-
kongival, aki megvert az elődöntő-
ben, mindig ott vagyunk a végjáték-
ban. Nem tudom, most mi döntött az 
ő javára.

Zsuzsa a tőr bronz után ezüstérmet 
nyert a párbajtőrözők egyéni küzdel-
meiben. A nők A (felállni képes) kate-
góriájában, a fi náléban, 15-6-re kika-
pott a hongkongi Jü Csuj ChuiJe Jutól.

– Jól ment a vívás, már a nap elején 
éreztem, hogy nem fáradtam el az elő-
ző napi versenyen. A döntőben sajnos a 
hongkongi volt a jobb, ezt el kell ismerni. 

És, még nem volt vége a sikereknek, 
a kerekesszékes női párbajtőrcsapat 
ezüstérmet nyert. A Krajnyák Zsuzsa, 
Juhász Veronika, Dani Gyöngyi összeál-
lítású együttes az esti fi náléban 45-38-
ra kikapott a kínai válogatottól.

– Nekem az ezüst is szépen csillog – 
nyilatkozta az eredményhirdetés után 
Krajnyák. – Nem tudom, mi lesz ennek 
a csapatnak a sorsa, én nagyon szere-
tek vívni, úgyhogy biztosan folytatom.

– Talán rajtam ment el a meccs – 
mondta a könnyeivel küszködő Dani 
Gyöngyi. – Nem ment úgy, ahogy akar-
tam. Nem tudok örülni, mert ennek az 
ezüstnek sárgán kellene csillognia. 

Juhász Veronika a bírók közremű-
ködését is értékelte. – Kicsit ellenünk 
dolgoztak, pedig nyerhető meccs volt. 
Nekem ez az első paralimpiai érmem, 
úgyhogy örülök neki.  (GG)

D

Az önkormányzat nevében a repülőtéren Wintermantel Zsolt és 
Nagy István, az UTE képviseletében Őze István klubigazgató 

virággal köszöntötte a két ezüsttel és egy bronzzal záró kerekes székes 
vívó Krajnyák Zsuzsát, a két ezüstöt nyert vívó, Dani Gyöngyit és 
a párbajtőrcsapat tagjaként szintén ezüstérmes Juhász Veronikát. 

Az Újpesti Városnapok díjátadó ünnepségének támogatója a Horváth Cukrászda valamint a Celeszta Virágüzlet volt.
Az olimpikonok köszöntésénél felengedett lufi kat a Magic World, a héliumot a Messer  Hungarogáz Kft. biztosította. 
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In gat lan el adó
� Nógrád „Almáskert” övezetében eladó 731 m2-es, 
elhanyagolt, fás növényzettel borított, beépítetlen 
üdülőtelek, mindössze 450 000 Ft. Víz, villany az ut-
cában, tel.: 06-20-448-8122

� 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

� Az uszodánál, egy 1+2 félszobás, 53 m2-es, részben 
felújított, erkélyes, II. emeleti lakás, tulajdonostól el-
adó. Ára: 10,5 MFt, tel.: 06-20-317-9397

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

� 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

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

� 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

� Eladó Újpesten, a Stop Shop bevásárlóközpontnál, 
34 m2-es, 1 + félszobás, VIII. emeleti, tehermentes, 
panorámás, zöldövezeti, szép, laminált parkettás, víz-
órás panellakás, olcsón. Buszmegálló 2 percre, metró 
10 percre. I. á.: 7,1 MFt. Ingatlanosok kíméljenek, tel.: 
06-20-981-4319

� Eladó újpesti sztk-nál, 3 emeletes téglaház, III. 
emeletén, 1 szobás, 45 m2-es + 9 m2-es terasz, 4 m2-es 
pincetároló, 2 éve felújított, parkra néző, konvekto-
ros, világos lakás, közvetlen tulajdonostól. Ára: 12,8 
MFt, tel.: 06-30-482-0165

� Újpesti metró közeli, 53 m2-es, részben felújított, 
klímás, kétszobás, világos konyhás, járólapos, parket-
tás, erkélyes, összkomfortos lakás eladó. I.á.: 9,4 MFt, 
tel.: 06-20-354-0465

� 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 osztat-
lan, közös tulajdonú telken álló, 1996-ban épült, te-
hermentes, központi fűtéses családi ház. 86 m2 alap-
területű, beépített tetőteres, teljesen alápincézve. 
Irányár: 18 MFt Tel.: 8-20 óráig 06-30-225-3618

Ingatlant kiad
� 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

� Kiadó IV. kerület, Káposztásmegyer II, 36 m2-es 
garzonlakás. 45 000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. Azon-
nal költözhető, tel.: 06-20-295-9018

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

� Gyakorlott tanár matematika oktatást általános- 
és középiskolások, fizika, kémia oktatást általános 
iskolások részére vállal. Érdeklődni délelőtt 9-11 
óráig, este 18-20 óráig, tel.: 06-1-230-5163

� Tapasztalt, diplomás angol középiskolai tanár 
nyelvvizsgára, közép- és emeltszintű érettségire 
való felkészítést és korrepetálást vállal, tel.: 06-30-
720-7475

� Angol nyelvtanítást vállalok  minden szinten. 
Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korrepe-
tálást, felzárkóztatást. Dolgozatírások előtt eseten-
kénti felkészítést is, tel.: 06-30-403-6244, vagy este: 
417-3005
 
� GITÁR, OKTATÁS ÚJPESTEN! Tapasztalt rutinos 
gitártanár segítségével, amerikai iskolák és módsze-
rek alapján, kezdők és haladók részére. Blues, Rock, 
Funky, és Jazz stílusok tanítása. Érdeklődni H-P 10 
és 18 óra között. Mobil: 06-20-616-2422

Állást kínál
� Újpesti központtal, Magyarországon indu-
ló 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

Üzlethelyiség kiadó
� IV. kerületben, a Nádasdy Kálmán utca 6. sz. 
alatt, frekventált helyen, üzlethelység olcsón ki-
adó, tel.: 06-20-931-0199

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

Szolgáltatás
� Nyugdíjas kőműves munkát vállal. Csempe, ajtó, 
ablak visszajavítása, stb, tel.: 06-30-675-7710

� Az Újpest Áruházban a földszinten mindenne-
mű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. Nyitva: 
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 gyakorlat-
tal társasházkezelést vállalunk teljes körű ügy-
intézéssel, tel.: 06-30-977-3739, 06-30-949-6376, 
e-mail: hafilak@hafilak.hu

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, 
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épület-
gépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315

� 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 klíma-
berendezés beszerelve 130e Ft, tel.: 06-30-864-5544, 
www.annauklima.hu 

� Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. Javítást 
is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel: 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

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

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden 
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést. 
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonika 
ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnis-
szerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932

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

� Angol-, német nyelv oktatását, érettségire és 
nyelvvizsgára történő felkészítést vállal gyakorlott 
tanár, tel.: 06-20-238-5301

� Olasz, angol, német nyelvtanítás, korrepetálás, 
nyelvi, társalgási készség fejlesztés. Érettségire, álta-
lános és gazdasági nyelvvizsgára felkészítés, egyéni-
leg, vagy kiscsoportban. „szorgalmi” kedvezmények, 
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

� Angol tanítást vállal tapasztalt angol nyelvtanár, 
minden szinten, felnőtteknek, gyerekeknek. Sikeres 
nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás, egyéni, kis 
csoportos oktatás, tel.: 06-20-235-3664

� Matematikából, fizikából felvételire, közép- és 
emelt szintű érettségire felkészít szaktanár, vizsgáz-
tatói gyakorlattal, tel.: 06-20-476-7574

� Színvonalas német oktatás Káposztásmegyeren. 
Érettségire és bármilyen típusú nyelvvizsgára felké-
szítést vállalok, tel.: 06-1-230-5607, 06-20-216-7801, 
06-30-472-7142

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

fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

FOGCENTRUM

H A L Á L O Z Á S
Megrendülten és mély fájdalommal 

tudatjuk, hogy 
B A N G H A  J E N Ő

a Magyar Pamutipar egykori 
gyárrészleg-vezetője, a szeretett férj, 

apa és nagyapa, életének 91., 
házasságának 60. évében, 

2012. augusztus 29-én, 
örökre itt hagyott bennünket.

Hamvait 2012. szeptember 21-én, 
11 órakor, az Újpest-Kertvárosi Szent 

István templomban tartandó 
szentmisét követően, az altemplomban 

helyezzük örök nyugalomra. 
                          A gyászoló család

� Mellékhelyiség üzemeltetésére, részmun-
kaidős alkalmazottat keresek, tel.: 06-20-270-
7161

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

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.”

Régiség
� 40. házassági évfordulóra Mednyánszky László, 
Scheiber Hugó festményt vásárolnék, tel.:  06-30-
303-6940

� Veszek készpénzért bútorokat, festményeket, 
órákat, porcelánokat, dísztárgyakat, szobrokat, 
csillárokat, könyveket, hangszereket, csipkét, ki-
tüntetést, régi pénzt, bizsukat, képeslapot, régi já-
tékot, ezüsttárgyakat, ékszert, tört aranyat, teljes 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Hajdú Eszter, tel.: 
06-30-308-9148

Masszázs
� A masszázs nem csak a testre, hanem a lélek-
re is jótékony hatással van. Szeretettel várom Önt 
kedvező árakkal! Masszázs típusok: svéd frissítő 
masszázs, talpmasszázs, arcmasszázs, fogyasztó 
masszázs. Tel.: 06-20-373-5873  

� Horváth Anikó gyógy masszőr. Frissítő-és 
relax masszázs, köpölyözés, gyógy masszíro-
zás: talp, gerinc, nyak, fej, fájdalomcsillapítás, 
vérkeringés javítása, izomfeszülések, letapadá-
sok oldása. Cím: IV. ker. Újpesti SZTK II. em. 
211. Szerdán és csütörtökön: 9-15 óráig. tel.: 
06-30-526-2923
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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 SZEPTEMBERRE

Látogasson el a Szent István téri Piac kiscsarnokába, 
magyar zöldség-gyümölcs kedvező áron, 

például magyar alma 160 Ft-tól.
Húsüzleteink magyar falusi húsáruval 

várják vásárlóikat, kedvező áron.
A kiscsarnokban savanyúságok nagy választékban kaphatók. 

Tejtermékek bő kínálata szintén a kiscsarnokban.

Felhívjuk Vásárlóink fi gyelmét, hogy a piac honlapja 
(www.ujpest.hu/piac) is sok érdekességet kínál 

a piac életével kapcsolatban.

Újpesti Édesség Nagykereskedésbe raktáros munkatársat keresünk 
Újpesti vagy közvetlen vonzáskörzetében élő munkavállalók jelentkezését 
várjuk fényképes önéletrajzzal fi zetési igény megjelöléssel „raktáros” jeligé-
re a következő email címre: papp.sandor@sixi.hu 

Elvárások: min. 2-3 éves szakmai tapasztalat Előnyt jelent targonca veze-
tői-kezelői végzettség és gyakorlat! Munkavégzés helye: SIXI 2000 Kft. 1044 
Bp., Ezred u.1-3. C1. ép.

Újpesti édesség nagykereskedelmi cég targoncavezető munkatársat keres
Feladat:  az áru mozgatása, egyéb raktári munkák.
Elvárások: érvényes targoncavezetői engedély, targoncakezelésben szerzett 
tapasztalat, megbízható személyiség

Fényképes önéletrajzokat a papp.sandor@sixi.hu email címre várjuk.

Jótékony varázsnap 

A játék 
bűvöletében
Idén is csupán egy megunt vagy ki-
nőtt játék volt a belépő szeptem-
ber 8-án a Magic Box játékbolt ál-
tal szervezett varázsnapra, amelyre 
egyre több felnőtt is kilátogat. Az 
idei Magic Day alkalmával olyan já-
tékokat is ki lehetett próbálni itt, 
amelyek csak ezután kerülnek for-
galomba. Az eseményt az önkor-
mányzat is támogatta. 

– Mivel nem hagyományos játékbolt va-
gyunk, az a célunk, hogy a Varázsnapon is a 
logikai-gondolkodtató játékokat ismerhesse 
meg a közönség. Ráadásul olyan újdonságo-
kat is bemutattunk, amelyek a közeljövőben 
kerülnek forgalomba – mondta Kanyok Éva, 
a Magic Box tulajdonosa. A varázsvilág meg-
ismeréséhez az idén is csak arra volt szük-
ség, hogy egy megunt vagy egy kinőtt játé-
kot hozzon magával az érdeklődő. A rendez-
vényt Újpest Önkormányzata  is támogat-
ta. A regisztrációért cserébe újpesti képesla-
pokat lehetett kapni. Rengetegen jöttek el a 
számos kiegészítő program miatt is.

A belépőként leadott játékokat az Újpes-
ti Cseriti segítségével idén is újpesti óvodák 
kapják, továbbá a játékbolt is bekapcsoló-
dott abba a kupakgyűjtési akcióba, amely-
nek segítségével Imike egy hatszázezer fo-
rint értékű járássegítő gépet kaphat. 

 M. O. A. 

VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy 
Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatá-
nak szervezésében 2012. szeptember 22-én, 
szombaton 8 és 12 óra között lehetőség 
nyílik a háztartásoknál keletkező veszélyes 
hulladékok leadására!

A begyűjtés az alábbi helyszíneken zajlik: 
Bp. IV. kerület, Külső-Szilágyi út 46. Spar áru-
ház melletti közterületi parkoló (szelektív szi-
get mellett); Bp. IV. kerület, Árpád út149-151. 
sz. ingatlan melletti közterületi parkoló (sze-
lektív sziget 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 hulladé-
kokra vonatkozik: irodatechnikai hulladékok 
(toner, nyomtató patron), fáradt olaj, oldó-
szerek, hígítók, veszélyes anyaggal szennye-
zett göngyölegek (olajos fl akon, festékes do-
boz), hajtógázas sprayfl akonok, gumiabroncs-
ok, növényvédőszerek, fénycsövek, izzók, fes-
ték maradék, gyógyszer hulladék, elemek, ak-
kumulátorok, étolaj, hulladék savak és lúgok.

Az Újpesti Gazdasági Találkozónak 
köszönhetően megjelenő, 

ingyenes hirdetés
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Rekorder
Újpesti Városnapok

Csillámtetoválás a sláger

A Pódium Színház Macskakirály előadása
A mászófal nagy kihívás

Mindörökké tánc

Színház, gyermekeknek

Jelmezes élő sakkparti

Több hónapon át kereste Újpest Ön-
kormányzata az Újpesti Napló segít-
ségével Újpest legszebb virágait, leg-
szebb zöld zugát. A versenyre négy 
kategóriában lehetett nevezni, a 
dísznövények fotójával. A zsűri meg-
hozta döntését, íme a végeredmény:

BALKONLÁDA KATEGÓRIA:
I. helyezés: Antal Gábor
II. helyezés: Bihari Eszter
III. helyezés: Thierry Zsuzsanna

ERKÉLY KATEGÓRIA:
I.  helyezés: Hollósi Györgyi–

Mandusic Ferenc
II. helyezés: Riedl Dalma
III. helyezés: Polecskó Csaba

ELŐKERT KATEGÓRIA: 
I. helyezés: Győrfi  Zsófi a
II.  helyezés: Erdősi Richard–

Varga Terézia
III. helyezés: Gombos Lászlóné

KERT KATEGÓRIA:
I.  helyezés: Horányi Ervin–

Orbán Ildikó
II. helyezés: Kralován Gézáné
III. helyezés: Rudolf Tamásné.

A verseny I-III. helyezettjei vásárlá-
si utalványt kapnak, valamennyi pá-
lyázó számára emléklapot ajándékoz 
a zsűri. A győzteseket és a helyezet-
teket levélben értesítik nyereményük 
átvételéről.

Újpest legszebb virágai

Antal Gábor, balkonláda kat., I. helyezés Győrfi  Zsófi a, előkert kat., I. helyezés

Horányi Ervin–Orbán Ildikó, 
kert kat., I. helyezés

Hollósi Györgyi–Mandusic Ferenc, 
erkély kat., I. helyezés
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