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ÚJ LIFTEK AZ SZTK-BAN
Ismét működnek a személyliftek a 
Görgey Úti Szakorvosi Rendelőin-
tézetben. A korábbi négyszemélyes, 
gyakorta meghibásodó felvonókat 
újakra és nagyobbakra cserélték, aj-
tajukat kiszélesítették, így már ke-
rekes székkel is használhatók. 
 3 oldal

VÁLTOZÓ ÚJPEST
Jól halad a Görgey út felújítása, kör-
forgalom épül a Nádor utca elején, 
folytatódnak a járdafelújítások Új-
pest-szerte, kutyafuttatónak örül-
hetnek a Béke tér környékén lakók. 
A közeljövőben sportcsarnok épí-
tését is tervezi az önkormányzat.
 6-9. oldal

LEPOROLT RÉGI MUZSIKA
Orgona- és csembalóművész, ba-
rokkénekes. Missziója, hogy az úgy-
nevezett régizenét élővé, népsze-
rűvé tegye. Elismert, sikeres mű-
vész szerte a világon, és most szű-
kebb pátriája is díjazta munkássá-
gát. Andrejszki Judit Újpestért díjat 
kapott.  15. oldal

KATI NÉNI 
Lehet szeretni, lehet nem szeret-
ni, azonban nem szabad elvitatni 
azt a tudást, szakmaiságot, amelyet 
Fábiánné Rozsnyói Katalin a 37 esz-
tendős kajakedzői pályafutása so-
rán felhalmozott. Kati néni a riói 
olimpiáig mindenképpen marad. 
 17. oldal
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Közösséget építünk 
Szombaton rendezte meg Újpest Önkormányzata az Őszi Sportpartyt, 
amelyen a mozgással egyenrangú szerep jutott a gasztronómiának is. Hat-
van bográcsban vaddisznóétel főtt, miközben gyermekek és felnőttek szá-
zai sportoltak, látványos sportbemutatókon vettek részt.   16. oldal



K ö z t é r2
A hazáért 
áldozták 
életüket
A tizenhárom tábornok ki-
végzésének százhatvanötö-
dik évfordulóján az aradi 
vértanúkra s ezzel együtt az 
1848–49-es forradalom és 
szabadságharcra emléke-
zett Újpest Önkormány-
zata a Görgey-szobornál. 
A történelem eseményeit 
Wintermantel Zsolt polgár-
mester idézte fel beszédében.

– 1795. október 6-án még senki nem 
gondolta volna, mi történik ötven-
négy évvel később. Lahner György-
nek, a későbbi honvéd vezérőrnagy-
nak, aki ezen a napon született, nem 

ezt a sorsot szánták. Az eltelt évtize-
dek alatt a kivégzett tizenhárom tá-
bornok a bátorság, a kitartás és az 
adott szó szimbóluma lett. A tizen-
hármak mindenkor úgy akartak élni, 
hogy tegyenek másokért, méltósággal 
viselték és vállalták sorsukat – mond-
ta beszédében Wintermantel Zsolt.
A történelmet felidézve úgy fogalma-
zott, hogy azok a birodalmak, amelyek 
annak idején győzelmet arattak a ma-
gyarok felett, ma már sehol sincsenek, 
Magyarország viszont ma is áll. 

Újpestnek is megvannak a hősei. 
Aradon akkoriban csaknem hatszáz 

katona raboskodott, köztük Lebstück 
Mária. Az ő példájukból tudunk 165 
év elteltével erőt meríteni, és lendüle-
tet adni Újpest mai fejlődésének is – 
emelte ki Wintermantel Zsolt. E szel-
lem jegyében építhettük fel saját uszo-
dánkat, és újíthattuk fel a saját kézbe 
vett szakrendelőnket – sorolta a pol-
gármester az utódok másfél évszázad-
dal későbbi összefogásának eredmé-
nyeit. Úgy vélte, a vértanúk azt üzenik, 
hogy együtt lehetünk sikeresek. Gon-
dolatait azzal zárta: ha hallgatunk rá-
juk, és nem hátrálunk meg, Magyaror-
szág száz év múlva is állni fog.

A polgármester beszédét követően a 
Megyeri Úti Általános Iskola diákjainak 
műsora idézte fel 1849. október 6-át. 
Azt a napot, amikor nem csupán az ara-
di tizenhármat végezték ki, hanem Pes-
ten főbe lőtték Batthyány Lajost, az első 
magyar kormány miniszterelnökét. 

A diákok műsora és a Szózat után a 
jelenlévők elhelyezték az emlékezés vi-
rágait. Újpest Önkormányzatának ko-
szorúját Wintermantel Zsolt polgár-
mester, dr. Tahon Róbert jegyző, vala-
mint dr. Hollósi Antal, az Újpesti Köz-
művelődési Kör ügyvivője helyezte el a 
Görgey-szobor talapzatánál.  M. O. A.

Újpestnek is megvannak a maga hősei – emelte 
ki beszédében Wintermantel Zsolt

Újabb kupakok
Újpest továbbra is jelesre vizsgázik összefogásból. A napokban újabb szállítmány, 
1620 kilogramm PET-tetőt szállítottak Csömörre, a műanyag-feldolgozó üzembe, 
amelyért 121 500 forintot kapott az Újpesti Cseriti. Mint ismert, az önkormány-
zat jótékonysági szervezete ebben az évben a kupakokkal a 12 éves kislány, Nóri 
mozgásfejlesztését, terápiáját segíti. 

A gyűjtés folytatódik, az újpesti kupakgyűjtő pontok továbbra is várják a mű-
anyag tetőket. (A kupakgyűjtő pontok listája: www.ujpest.hu)

Az egészség és a kreativitás háza
Október 8-án ünnepélyes keretek közt adták át a Sanofi  újpesti te-
lephelyének új, Flóra Egészségcentrumát. Az átadóünnepségen részt 
vett Wintermantel Zsolt polgármester és dr. Tahon Róbert jegyző is.

– Ennek a megújulásnak és ennek az épületnek üzenetértéke van. Újpest számára az az üze-
net, hogy egyszerre lehet az értékeket és a hagyományokat tisztelni, és folyamatosan megújul-
ni. Azt gondolom, egy városnak, egy közösségnek is arra van szüksége, hogy tisztelje a hagyo-
mányait, becsülje az értékeit, de folyamatosan újuljon. Ez a fejlődés visz előre minket, vitte elő-
re a vállalatot, vitte előre Újpestet – mondta köszöntőjében Wintermantel Zsolt polgármester. 

A Flóra nevet viselő, felújított épületben a Sanofi  újpesti telephelyének ezer dolgozója spor-
tolhat és töltődhet fel. A komplex egészségközpontban nagy területű fi tnesz- és edzőtermek, 
többfunkciós orvosi rendelők és konferenciaterem is nyílik. D. V.

Pierre Faury vezérigazgató és Aradi Mátyás, 
újpesti telephely-igazgató közösen vágták 

át az átadást jelképező szalagot
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Nagy István alpolgármester lapunknak azt mond-
ta, szeptember utolsó napjaitól működnek a sze-
mélyliftek, amelyeket nagyobbra cserélt az önkor-
mányzat.

– Az új személyliftek nyolcszemélyesek, illet-
ve 630 kilogramm teherbírásúak, ajtajuk pedig tíz 
centivel szélesebb, mint a régi felvonóké – sorolja 
a kedvező változásokat Nagy István alpolgármester, 
aki hozzáteszi: a kezelőpaneleket Braille-írással is el-
látták, így megfelelnek az akadálymentesség előírá-
sainak. 

Az új kabinoknak azonban nem ez az összes 
előnye: a kiszélesített ajtók lehetővé teszik azt is, 
hogy a liftet kerekes székesek is igénybe vegyék. 
Nagy István végül egyúttal arra is felhívta a fi gyel-
met, hogy az aknaajtók elé a korábbi balesetveszé-
lyes linóleum helyett csúszásgátló burkolatot he-
lyeztek el. A tartósságra is ügyelnek: a liftajtók éle-
it rozsdamentes takaróléccel látták el, amely az ál-
lagmegóvást szolgálja. A beruházást huszonhét-
millió forintból valósította meg az önkormányzat. 

 MOA

Az a háziorvos jogosult a címzetes főorvosi cím 
használatára, aki húsz éven keresztül körzeti, illet-
ve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, il-
letve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, vala-
mint az alapellátást végző fogorvos, aki húsz éven 
keresztül fogorvosi alapellátási feladatokat látott el. 

A vendégeket először Wintermantel Zsolt, Újpest 
polgármestere köszöntötte, majd dr. Balogh Sándor, 
az Alapellátási Intézet főigazgatója osztotta meg 
gondolatait a jelenlévőkkel. Mindezek után Nagy 
István népjóléti alpolgármestert kérték fel, hogy a 
főigazgatóval együtt adja át a címzetes főorvosi ti-
tulus használatáról szóló okiratokat. A diplomát 
hatvanegy újpesti orvos kapta meg. A rendezvé-
nyen dr. Hollósi Antal, a Károlyi-kórház orvos igaz-
gatója is jelen volt.

Az Egészségügyi Minisztérium rendeletének ér-
telmében címzetes főorvos elnevezés használatá-
ra jogosult: dr. Auer László fogorvos, dr. Balogh Ka-
talin háziorvos, dr. Balogh László Attila háziorvos, 
dr. Baráth Katalin háziorvos, dr. Bátorfy István há-
ziorvos, dr. Buda Borbála háziorvos, dr. Cziráki F. 
György háziorvos, dr. Csaba Lajos fogorvos, dr. Csiki 
Árpád háziorvos, dr. Csimma Éva fogorvos, dr. Csi-
szár Katalin háziorvos, dr. Csurgai Teréz fogor-
vos, dr. Danhauser Gyula háziorvos, dr. Dénes Csa-
ba háziorvos, dr. Diós Erzsébet háziorvos, dr. Dor-
ka Mária nyugalmazott háziorvos, dr. Erdei Zsu-
zsanna háziorvos, dr. Fazekas Mária háziorvos, dr. 
Fraknóy László fogorvos, dr. Gálla Zoltán házior-
vos, dr. Gallik Rita háziorvos, dr. Hegedűs Márta há-
ziorvos, dr. Helmajer József háziorvos, dr. Hirsch Ju-

dit fogorvos, dr. Hornyák Csaba háziorvos, dr. Jerger 
Erzsébet fogorvos, dr. Kálmán Mihály háziorvos, dr. 
Károly Adrienne fogorvos, dr. Kelemen László nyu-
galmazott háziorvos, dr. Konarik Júlia nyugalma-
zott háziorvos, dr. Koós Márta háziorvos, dr. Koz-
ma Gábor háziorvos, dr. Krizsa Ágnes fogorvos, dr. 
Lipovszky Veronika fogorvos, dr. Lisziczky Géza há-
ziorvos, dr. Makó Nóra háziorvos, dr. Medgyes Er-
zsébet háziorvos, dr. Molnár Valéria háziorvos, dr. 
Müller Mária háziorvos, dr. Nagy Balázs fogorvos, 
dr. Nagy Judit háziorvos, dr. Parais Ilona háziorvos, 
dr. Péter Adrienne háziorvos, dr. Péterváry Erzsébet 
fogorvos, dr. Schweder Margit háziorvos, dr. Sebők 
Anikó háziorvos, dr. Solymosi Zoltán fogorvos, dr. 
Sóti László háziorvos, dr. Szabó Fekete Katalin fog-
orvos, dr. Szabó Tibor fogorvos, dr. Székely Ilona há-
ziorvos, dr. Székely Márta háziorvos, dr. Szekeres 
Éva fogorvos, dr. Szikora Zsuzsanna háziorvos, dr. 
Sztanek Edit fogorvos, dr. Szűcs Györgyi háziorvos, 
dr. Tausz István háziorvos, dr. Török Zsuzsanna há-
ziorvos, dr. Urbán Magdolna háziorvos, dr. Vajda Jú-
lia fogorvos, dr. Várnai Judit háziorvos. 

Hatvanegy újpesti orvos elismerése
Az újpesti városháza dísztermében október 2-án átadták a címzetes főorvosi cí-
meket, amelynek viselésére egészségügyi minisztériumi rendelet ad lehetőséget. 

Nagyobb személyliftek az SZTK-ban
Ismét használhatók a személyliftek a Görgey Úti Szakorvosi Rendelőintézet-
ben. A korábbi négyszemélyes felvonókat nagyobbra cserélték, ajtajukat ki-
szélesítették, így már kerekes székkel is használhatók.

Dr. Dénes Csaba háziorvos dr. Balogh 
Sándor és Nagy István társaságában



öbben is megfeledkezné-
nek például arról, hogy a 
3-as metró meghosszabbítá-

sát Demszky Gábor ígérte meg több-
ször is, húszéves regnálása alatt. Hogy 
mennyire gondolta komolyan, az vilá-
gosan kiderül abból, hogy még tervek 
sem készültek e tárgyban. Ezért fur-
csa, hogy a baloldal, amely húsz éven 
át irányította Budapestet, és semmit 
sem tett a káposztásmegyeri met-
ró ügyében, most másokra mutogat. 
Szerkesztőségünk ezért arra vállalko-
zott, hogy utánajár a tényeknek. An-

nak, hogy hol tart a káposztásmegyeri 
metró ügye most, és miért nem épült 
meg eddig. Nézzük tehát a tényeket.

Budapest leghosszabb és legforgal-
masabb metróvonalának meghosz-
szabbítása – nemcsak Káposztás-
megyer, de a repülőtér irányába is 
– már régóta napirenden van a fő-
városnál. Sajnos húsz éven át ez a na-
pirend csak a fejekben és a hivatalos 
kommunikációban létezett. Olyany-
nyira, hogy 2009 januárjában, amikor 
a Hagyó Miklós (MSZP) által felügyelt 
ágazatban elkészült Budapest közleke-

dési rendszerének fejlesztési terve, ak-
kor abból teljességgel kimaradt a 3-as 
metró Káposztásmegyerig történő 
meghosszabbítása. Az utolsó pillanat-
ban egy Wintermantel Zsolt által be-
nyújtott módosítással mégis sikerült 
beleerőszakolni a koncepcióba a foly-
ton megígért, de komolyan soha nem 
vett hosszabbítást.

Ezután újabb hosszú idő telt el, de 
nem történt semmi. 2010-ben, a vá-
lasztások után nyilvánvalóvá vált, hogy 
a főváros baloldali vezetése valójában 
egyetlen, Újpestet érintő beruházással 
kapcsolatban sem tett semmit, sem a 
3-as metró, sem a Görgey út felújítá-
sa ügyében. 2010-ben tehát az új fővá-
rosi vezetésnek és Újpest vezetésének a 
nulláról kellett elkezdenie azt, amiről 
egyébként csaknem két éve létezett el-
fogadott fővárosi határozat.

Újpest szerencséje, hogy a polgár-
mester egyben országgyűlési képvise-
lő is volt, és – bár nem a kerület fel-
adata, hatásköre lett volna – az Or-
szágházban azonnal elkezdte kiharcol-
ni, hogy állami forrásokat rendeljenek 
a káposztásmegyeri fejlesztések előké-
szítésére.

Az egyeztetések megkezdődtek a 
MÁV, a BKK, az érintett kerületek és a 
főváros részvételével, a projekthez pe-
dig az Európai Unió is hozzájárult több 
mint 600 millió forinttal. Megkezdőd-
hetett tehát a megvalósíthatósági ta-
nulmány elkészítése. A metróvonal fel-
újítására és meghosszabbítására tehát 
rendelkezésre állt a kezdő forrás.

A folyamatos egyeztetések ered-
ménye egy háromoldalú szerző-

dés lett, amely a káposztásmegyeri 
intermodális (többféle közlekedési ág 
együttműködése) csomópont létre-
hozásáról szólt. Wintermantel Zsolt-
nak, Újpest polgármesterének a kez-
deményezésére 2011-ben került a Fő-
városi Önkormányzat Közgyűlése elé 
a „Káposztásmegyer vasúti és egyéb 
fővárosi közösségi közlekedési fej-
lesztésének támogatása” című pro-
jekt, amely jelentősen érinti Újpest-
Káposztásmegyer közösségi közleke-
dését. A közgyűlés 2011. augusztus 
végi ülésén 25 millió forintot szava-
zott meg a szabályozási tervekre és az 
előkészítési munkákra. A buszt, villa-
most, a leendő 3-as metrót és vasutat 
összekötő csomópont a Megyeri út és 
a Külső Szilágyi út torkolatában jön-
ne majd létre. A projekt szerint a cso-
mópontban P+R parkolókat is létesí-
tenek.

Mára minden adott tehát ah-
hoz, hogy az M3 vonala egészen 
Káposztásmegyerig érjen, és a térség 
tömegközlekedése egy káposztási cso-
mópontban érjen össze.

Mindezek előtt persze a 3-as met-
ró vonala is felújításra kerül: a fővá-
ros megbízásából a Főmterv–Uvaterv 
elkezdte a konkrét, érdemi tervezé-
si munkálatokat, s erről a napokban 
jött hivatalos, további együttműkö-
dést kérő levél Újpest polgármesteré-
hez. Wintermantel Zsolt természete-
sen minden tekintetben készen áll az 
együttműködésre, hogy a 3-as metró 
meghosszabbítása és az intermodális 
csomópont mielőbb megvalósuljon 
végre.  U. N.

Mikor lesz 3-as metró 
Káposztásmegyeren?
A 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítá-
sának ügye immár több mint negyedszázada téma, amely 
újra és újra előkerül, aztán elenyészik. Eközben a metró 
egy centivel sem jutott közelebb Káposztásmegyerhez. Az 
utóbbi napokban egyes politikusok ismét kampánytémá-
vá tették a dolgot, ennek folytán sokféle pletyka, mende-
monda és torz információ kering ezzel kapcsolatban. 
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Aki másnak vermet 
ás, maga esik bele
Önkormányzatunkat fennállása óta először, példát-
lan módon megrágalmazták.  Harmadik éve, hogy 
ősszel az újpesti nyugdíjasok jó minőségű burgo-
nyát vehetnek át az Önkormányzattól. A múlt hét-
végén huszonegyezer zsáknál is több krumpli talált 
gazdára. A kiosztásban a polgármesteri hivatal és 
az önkormányzat intézményeinek dolgozói segítet-
tek önkéntesként. Ha valaki nem volt elégedett a 
burgonya minőségével, azt a zsákot szokás szerint 
a helyszínen kicserélték. Egyéb minőségi kifogásról 
azóta sincs tudomásunk.

Éppen ezért megdöbbenéssel olvastuk az Index in-
ternetes hírportálon hétfőn megjelent cikket, ami-
ben azt írták, hogy bizonyos „Varga néni” nagyon fel-

háborodott, mert az általa hazavitt zsákban felerész-
ben használhatatlan, büdös, rohadt vagy zöld, sze-
rinte állati takarmánynak szánt krumpli volt, amit 
ki kellett dobni. A cikk nagy felháborodást váltott 
ki az újpesti nyugdíjasok körében, az Önkormányzat 
azonnal sajtó helyreigazítást kért az Indextől, amely 
belátva hibáját, annak teljes egészében helyt adott.

A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sán-
ta kutyát – tartja a mondás. Nem telt bele 24 óra és 
mindenki számára világossá vált, hogy „Varga néni” 

azonos az MSZP egyik képviselőjelöltjével. Ugyan-
is az Ő Facebook oldalán már órákkal előbb megje-
lent egy sárga nájlon zsákba csomagolt, de más fajtá-
jú, így biztosan máshonnan származó rossz minősé-
gű burgonya fotója, azzal, hogy ilyet osztott a FIDESZ 
a nyugdíjasoknak. Alig telt el pár óra, és ugyanennek 
a zsák krumplinak a képe került fel az Indexre, amire 
gondos kezek már rátették az önkormányzati élelmi-
szercsomaghoz csatolt tájékoztatót is.

Szögezzük le: az élelmiszercsomagot nem a 
FIDESZ-től, hanem az Önkormányzattól kapják a 
nyugdíjasok. Nem könyöradományként, hanem a 
megbecsülés jeleként. Azzal, hogy az MSZP a vá-
lasztási küzdelem részévé tette az Önkormányzat 
által a nyugdíjasoknak adott tavaszi-őszi élelmiszer 
csomagot, elrontották azoknak az örömét, akik ad-
ták, és azokét is, akik kapták. Ezzel nem csak magu-
kat, hanem Újpestet és az újpestieket is rossz szín-
ben tüntették fel.  
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A Polgár Centrumban megtartott ünnep-
ségen dr. Molnár Szabolcs Csermely Pé-
ter szavait idézve azt mondta: „A jó tanár 

egész életen át ható példát ad.” Az alpolgármester 
hozzátette: a pedagógusi a legcsodálatosabb, élet-
re szóló, az orvoslás mellett az egyik legfelelősség-
teljesebb hivatás, mivel emberek sorsának alakulá-
sára van hatással.

„A nemzet sorsát tanítók, tanárok tartják a ke-
zükben. Jómagam szintén őrzöm a számomra meg-
határozó pedagógusokkal kapcsolatos emlékeimet, 
éppen ezért örülök, hogy én adhatom át a díszdip-
lomákat” – zárta gondolatait.

Rubin díszdiplomában részesült Illés Kálmánné 
Fekete Magdolna tanító, aki helyett fi a vehette át 
az oklevelet. Rubin díszdiplomát kapott Bakró 
Lászlóné Csorba Anna Erzsébet tanító, aki néhány 

hete elhunyt, ezért az oklevelet fi a vette át dr. Mol-
nár Szabolcstól.

Vas díszdiplomát vett át Diener Béláné Kőszegi 
Rozália óvodapedagógus. 

Gyémánt díszdiplomát vett át Dutka Lászlóné Há-
romszéki Mária Sára általános iskolai tanár, Gadó 
Károlyné Harsányi Mária tanító, Kuhár Györgyné Ko-
vács Margit óvónő és Szűcs Sándorné Fogarasi Ilona 
Katalin tanár. Gyémántdiplomát vett át 60 év elisme-
réseként Vasas Gusztáv Miklósné Bedi Mária tanító, 
valamint dr. Vöröss Lórántné Kmethy Margit tanár is.

Arany díszdiplomát kapott Bodor Mihály közép-
iskolai tanár, Eperjesi Árpádné Kustra Anna tanár, 
Felleg László Imre egyetemi adjunktus, Korponai La-
jos általános iskolai tanár és Marosi Elemér gépész-
mérnök tanár.

Az ünnepeltek számára az átadót a Karinthy Fri-
gyes Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 7–8. osztályos tanulóinak műsora is emléke-
zetessé tette.  MOA

Életre szóló 
hivatás
Díszdiplomát vehettek át dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármestertől október 
2-án azok a pedagógusok, akik fél év-
százada vagy annál régebben, 60, 65 
vagy 70 éve szerezték meg oklevelü-
ket, és legalább harminc évet töltöt-
tek a pályán.

Dr. Molnár Szabolcs köszöntötte 
a díszdiplomát átvevő pedagógusokat

Tankönyvek 
a könyvtáraknak
Az iskolaigazgatók átvették a tankönyveket 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármestertől október 
2-án reggel az Ifjúsági Házban. Ahogyan koráb-
ban megírtuk, a most átadott csaknem nyolc-
vanféle könyv több mint háromezer-három-
száz példányával az intézmények könyvtárai 
gazdagodtak. Ezeket a köteteket egész évre is 
kölcsönözhetik a diákok.  Kép és szöveg: MOA
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Intézményvezetők és tankönyvek

Nem kérünk Gyurcsány- 
módszereiből

Újpest békés 
fejlődést akar
Újpesten a baloldal és a jobbol-
dal korábban képes volt együtt-
működni a város érdekében. Ami-
óta Gyurcsány Ferenc feltűnt a po-
litikában, ennek vége. Jól látható, 
hogy ma is ő irányít a háttérből, 
ezért van az, hogy a szocialisták ma 
már Újpesten is bármire képesek.

Közismert tény, hogy a Gyurcsány 
Ferenc vezette szocialisták éveken 
át hazudtak tudatosan az emberek-
nek csak azért, hogy a választásokat 
megnyerjék. Ma ugyanez ismétlődik 
meg városunkban is. Gyurcsány ta-
nítványai különféle kiadványokban és 
egyéb fórumokon hazugságokat ter-
jesztenek. Az újpestiek összefogást és 
békés fejlődést akarnak. Ezért önkor-

mányzatunk jogi lépéseket fog tenni 
annak érdekében, hogy megvédje Új-
pest jó hírét. Senkinek sem hagyjuk, 
hogy lejárassa a városunkat és az itt 
élő embereket. Nem tűrjük a hazudo-
zást, rágalmazást! Akik ezt teszik, fe-
lelni fognak érte.

Az újpestieknek joguk van tudni az 
igazságot, a tényeket. Köztudott tény, 
hogy a szocialisták gyakorlatilag csődbe 
vitték saját pártjukat. Saját bevallásuk 
szerint is teljesen eladósodott a párt. Ar-
ról szólnak a hírek, hogy a választás után 
a székházukat is el kell adniuk, és dolgo-

zóik jelentős részét el kell bocsátaniuk. 
Vajon mit várhatunk egy olyan párttól, 
amely saját magát is csődbe vitte?

Én több mint húsz éve vagyok Új-
pest alpolgármestere. A város pénz-
ügyei mindig rendben voltak, kivéve 
azt a közel négy évet, amikor szocialista 
kézbe kerültek. Amikor Újpesten a szo-
cialisták kezelték a pénzügyeket 2006 
és 2010 között, majdnem egymilliárdos 
hiányt halmoztak föl. Ezek tények, ame-
lyeket nem lehet vitatni.

Ehhez képest ma Újpest pénzügyei 
ismét rendben vannak, nincs egy fi llér 
adóssága sem a városnak, képes önerő-
ből és pályázati forrásokból komoly fej-
lesztésekre. Csúnya dolog az irigység, és 
még csúnyább, hogy az újpesti szocia-
listák a kampányban rátámadnak saját 
városukra, hazugságokkal járatják le az 
újpesti embereket. Nem véletlen, hogy 
az MSZP országszerte szétesett és las-
san megszűnik. A gyurcsányi hazugsá-
goknak, tisztességtelen és erkölcstelen 
kampányaiknak köszönhetik.

Gyurcsány emberei mindenütt 
széthúzást, botrányt, veszekedést 
idéznek elő. Négy éven át leszavazták 
Újpest költségvetését, vagyis minden 
fejlesztést – csak azért, mert 2010-
ben ellenzékbe kerültek. Így próbál-
tak bosszút állni az újpesti embere-
ken.

Nem kérünk a gyurcsányi gyűlölet-
keltésből.

Újpest jelenlegi városvezetése meg 
fogja védeni az újpestiek összefogását, 
városunk békéjét és eredményeit.

 NAGY ISTVÁN alpolgármester

ÖNNEK IS JOGA VAN TUDNI:
Újpest minden egyes költségve-
tése és zárszámadása nyilvános. 
Megtalálható az ujpest.hu olda-
lon. Itt mindenki megtekintheti, 
hogy Újpest pénzügyei rendben 
vannak, a városnak egyetlen forint 
adóssága sincs. Aki tehát az ellen-
kezőjét állítja, nem mond igazat.
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Újraálmodott 
Aschner Lipót tér
Az Aschner Lipót tér állapota mára teljesen leromlott. A 
park igazi értékét adó hatalmas platánfák bár gyönyörű-
ek, de sűrű lombjai alatt az aljnövényzet és a fű is gyér, és 
hiába a közvilágítás, esténként sötét a park. 

– A környéken élők kérésére úgy alakítjuk át a parkot, hogy 
megőrizze jelenlegi értékeit. Fontosnak tartjuk, hogy olyan te-
ret hozzunk létre, amelyet szívesen használnak a környékbeli-
ek. Teljesen megújul a közvilágítás, kellemes parki sétányokat 
alakítunk ki, felújításra kerül a játszótér, a sportpálya és egy új 
kutyafuttatót is építünk. A megújult tér minden korosztály-
nak kellemes pihenésre nyújt majd lehetőséget – tudtuk meg 
dr. Szabó Bélától, a körzet önkormányzati képviselőjétől. 

Körforgalom épül
Épül a körforgalom a Deák Ferenc utca – Templom utca – 
Nádor utca – Illek Vince utca ötágú útkereszteződésében. 
Az építkezés Nagy István alpolgármester és Bartók Béla 
képviselő körzetét is érinti. 

– Nagyon örülök, hogy végre sikerül megszüntetni a bal-
esetveszélyes állapotot a csomópontban, ahol az autósok mel-
let a gyalogosokra is gondolt a tervező. A gyalogátkelőhelyek-
nél ugyanis a szegély süllyesztésével akadálymentessé teszik a 
közlekedést. Az útpálya aszfaltozása után a járdák felülete is új 
burkolatot kap – mondja Nagy István alpolgármester.

Bartók Béla hozzátette: – Az új körforgalomnak fontos sze-
repe lesz a Görgey utca felújításakor is az ide irányuló forgalom 
problémamentes elvezetésében, ezért is lényeges, hogy a legrö-
videbb időn belül befejeződjön az építkezés.

Új burkolat került az 
Athéni utca járdái-
ra és elkezdődtek a 
munkálatok a rá me-
rőleges Katona József 
utcában is.

Hamarosan újabb négy újpesti utcában kezdődik járdafel-
újítás. A Nap utcából és a megyeri Sörétgyár utcából is több 
panasz érkezett már a járdák állapotára, így a rekonstrukció 
még a tél beállta előtt megtörténik. Új járdának örülhetnek 
az arra járók a Homoktövis park sétányán, illetve az Erdősor 
és a Baross utca találkozásánál is. 
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Megszépül a Görgey utca
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, Nagy Ist-
ván alpolgármester és Ozsváth Kálmán képvise-
lő megtekintette az útfelújítási program során 
átépítendő Görgey utcát.   

– A csatornázási munkálatokat már befejezték, most a vízvezetéke-
ket cserélik. Hamarosan az újpestiek régi vágya válik valóra. A Gör-
gey utcán új úttest, járda, bicikliút és parkolók épülnek, a villamos 
síneket kicserélik és a közvilágítási rendszer is újjászületik – mond-
ja dr. Molnár Szabolcs alpolgármester. 

Megújulnak a lakótelepi parkok
„Az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola előtti tér a lakótelep megépítése óta szinte alig változott. A 70-es években épített beton-
tenger mára elavult, töredezetté vált, megérett a felújításra. A tervek szerint több lesz a zöldfelület, és megújul a közvilágítás is. A 
koncepcióterv alakítása az itteni közösségre vár. Párbeszéd során kell megtalálnunk közösen, hogy milyen jövőt képzelünk az Aradi 
házak és a Bene suli közötti térnek.”  NÉMETH EDIT ÉVA, önkormányzati képviselő 

„A Szigeti József sétány környé-
kén élők hosszú évek óta ta-
pasztalják, hogy az állandósult 
gépkocsiforgalom miatt a gya-
logosok számára kialakított sé-
tány, nem tud eredeti funkció-
jában működni. A szokásokon 

nehéz változtatni, de a biztonság miatt muszáj, ezért fo-
kozatosan visszaadnánk az utcát a gyalogosoknak. Ter-
mészetesen mindezt úgy, hogy a gépkocsik közlekedési 
és parkolási feltételei se romoljanak. Ennek a régi park-
nak az átalakítása során a Szigeti iskola előtti szakaszt 
zárnánk le, hogy a tanulók és a helybeli gyalogosok biz-
tonságosan közelíthessék meg az iskolát, és otthonaikat.” 
 OZSVÁTH KÁLMÁN, önkormányzati képviselő

TÁJÉKOZTATÓ IDŐKÖZI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKRÓL!
Tisztelt Választópolgárok! A Nemzeti Választási Bizottság 2014. november 23-ra 
tűzte ki az időközi országgyűlésiképviselő-választást Budapest 11-es számú vá-

lasztókerületében. A választókerület Újpest nagy részét, valamint Angyalföld észa-
ki részét foglalja magában. Részletes tájékoztató a www.ujpest.hu weboldalon a Vá-
lasztások címszó alatt.  DR. TAHON RÓBERT Választási Iroda vezető
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A biztonságot szolgálja
Új, elsősorban éjszakai járőrözéshez használandó autót adott át az újpesti Közte-
rület-Felügyeletnek Wintermantel Zsolt a Szigeti József utca 23–27-es szám előt-
ti parkolóban október 8-án. Azért esett erre a helyszínre a választás, mert az ön-
kormányzat idén több mint ötven térfi gyelő kamerát szereltet fel, többek között 
a Szigeti József utcai panelházak melletti nagy parkolóhoz is. Az új jármű hasz-
nálatbavételével a közterület-felügyelet még szorosabban együttműködik majd a 
rendőrséggel, és az autónak köszönhetően a nappali órákban is gyorsabban jut-
nak az adott helyszínre a felügyelők.

Sétány a házak között
Elkészült a Pozsonyi utca házait összekötő sétány a nemrégiben átadott 
pihenőpark és a játszótér mellett. Németh Edit Éva, a körzet önkor-
mányzati képviselője (képükön) szerint sokan járnak errefelé, nem utol-
só sorban pedig esős, havas időben a parkot és a játszóteret is „szára-
zon” meg lehet közelíteni.
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Sportcsarnok, mindenkinek
Újpest tavaly is, idén is elnyerte a Legsportosabb Város címet a Kihívás Nap-
ján. Mindannyian tudjuk, hogy az élsport bajnokait az utánpótlás nevelés és a 
széles tömegsport bázis adja. 

– Ahhoz, hogy az Önkormányzat biztosítani tudja az újpesti gyermekek 
sportolásához a megfelelő körülményeket, két éve az államtól saját tulajdon-
ba vettük a Szilágyi utcai sportkomplexumot. A sporttelepen belül saját for-
rásból, hitel nélkül, új többfunkciós, 400 néző befogadására képes sportcsar-
nok építése kezdődik hamarosan. A csarnokban kézilabda, röplabda, futsal és 
kosárlabda mérkőzések is megrendezhetők lesznek. Az épületet úgy tervez-
tük, hogy alkalmas legyen hétköznap délelőttönként az iskolai testnevelésórák 
megtartására is – mondta el Rádi Attila alpolgármester.

Új park születése 
az Attila utcában

Az Attila utca 2-6 szám mögötti terület sajnos rég-
óta elhanyagolt, pedig adottságai lehetőséget nyúj-
tanának egy kellemes park kialakítására. A környezet 
rendezésének lehetőségeiről készítettünk egy tervet, 
amelyet be fogunk mutatni az itt élőknek. Megkér-
jük őket, hogy mondják el véleményüket, amelyek 
összegzése után kialakul majd a végleges elképzelés, 

amelyet megtervezünk, és ha minden jól alakul, akkor a következő évben ki-
vitelezünk – mondta el Rádi Attila alpolgármester.

Megkezdődött az 55 új  térfi gyelő ka-
mera telepítése, és a vadonatúj térfi -
gyelő rendszer kiépítése Újpesten.

Az első kamerák egyikét a Berda 
József utca 50-es háznál szerelték fel. 
Eközben zajlik a térfi gyelő közpon-
tok kiépítése a Rendőrkapitányság és 
a Közterület-Felügyelet részére.

Fotó: M
. O

rbán A
ndrás
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Tanösvény

A mi természetünk
Tizenöt-húsz perces sétát tehetnek a megfi atalított tanösvényen szerda óta mindazok, akik a Far-
kas-erdő természeti szépségére és állatvilágára kíváncsiak. A tornapályáról induló és az erdei iskolát 
és óvodát egyaránt felfűző ösvényt az Újpesti Városgondnokság munkatársai hozták rendbe a Pilisi 
Parkerdőgazdaság erdészének útmutatásával, az önkormányzat kérésére. A jellegzetes fafajtákra és az 
állatvilágra magyarázó táblák hívják fel a fi gyelmet, és a tél beállta előtt kikerülnek a madáretetők is. 

Műfüves pálya
Műfüves pályát avattak a Lázár Ervin Általános Iskolában október 8-án. Az 
átadást jelképező szalagot Pál Lászlóné igazgatónő és Wintermantel Zsolt 
polgármester közösen vágták át. A polgármester felidézte: ő maga is ebbe 
az intézménybe járt, valamint azt is elmondta, szeretné, ha jövőre, a Kihívás 
Napján ismét Újpest lenne a legsportosabb település.

Kutyafuttató épül a megyeri Béke téren 
– A kutyafuttató hiányából sok konfl iktusa adódott a kutyás illetve a kutyát 
nem tartó lakóknak. Úgy gondoltuk, hogy egy, a Béke tér mellé épített futtató-
val enyhíteni tudunk ezen a problémán Megyeren is. Így a kutyusokat már nem 
csak a parkban, pórázon lehet sétáltatni – mondja dr. Szabó Béla a terület ön-
kormányzati képviselője, aki Pataki Gáborral, az Újpesti Állatvédelmi Járőrszol-
gálat vezetőjével már megtekintette a hamarosan elkészülő futtatót. 

Nem áll meg  
az esővíz 
az úttesten
Biztonságosra cserélik és az útburkolattal egy 
szintbe rendezik a víznyelő fedelét a Lőwy Izsák 
utcában. A Dugonics utcában már elkészültek a 
munkálatokkal. Németh Edit Éva, a körzet önkor-
mányzati képviselője (képünkön) a munkálatokat 
szemléli.



– Hogyan jellemezné a választóke-
rületét?

– A hagyományok, valamint az új-
donságok együttélését tapasztaljuk 
Újpest ezen részén. Területem a régi 
Újpest Baross utca mentén elhelyez-
kedő része, családi házas és cégek, 
vállalatok, irodák által „lakott” terü-
lete, amelyhez a Perényi Zsigmond 
utcai és az Izzó lakótelep egy része is 
csatlakozik. A választókerület olyan 
nagy múltú városrészeket is magá-
ban foglal, mint az Attila utca vagy 
a Váci út. 

– Milyen fejlesztések, eredmények 
valósultak meg a választókerületében?

– A nálunk megvalósított fejleszté-
sek valamennyi korosztályt érintik, és 
mindenkinek kedvezőek. Sőt a válasz-
tókerületben arra is találhatunk pél-
dát, mire képes önerőből egy közös-
ség, ha elhatároz valamit. Az egyik 
legelső megvalósított fejlesztés a Fóti 
úton létesített kerékpársáv volt. Az 
egészséges életmód, a mozgás szere-
tete minden korosztálynak fontos a 
legsportosabb városban, ugyanakkor 
az sem elhanyagolható, hogy megte-
remtsük a két keréken való biztonsá-
gos közlekedés lehetőségét. A Fóti út 
erre kiváló példa. A folytatás a köze-
li Tarzan parki parkoló és az intézmé-

nyeknél elhelyezett kerékpárparko-
lók sokasága volt. A sportot nem le-
het elég fi atalon elkezdeni, ezért ka-
pott műfüves pályát a Vörösmarty 
Tagóvoda, amelyet az anyaintézmény, 
az Ambrus Óvoda csoportjaival közö-
sen használnak. 

Az iskolások és a felnőttek biz-
tonságát szolgálja a Baross utca és 
a Langlet Waldemár utca kereszte-
ződésénél létesített átkelő. Az Új-
pesti Párbeszéd visszajelzései alap-

ján kicserélték az aszfaltburkolatot 
a Perényi Zsigmond utcában, ami-
vel nemcsak a közlekedő-, hanem a 
parkolófelületeket is rendbe tették, 
ezenfelül az úttest új szegélyt kapott, 
megfi atalítva a négyemeletes házak 
közötti területet is. Ebben a választó-
kerületben az itt élők azt is megmu-
tatták, mire képes az összefogás ereje: 
a Bródy Imre utcában lévő négyemele-
tes társasházat a lakók önerőből újít-
tatták fel. Úgy vélem, hogy a Megyeri 
Úti Általános Iskola felújítása sok kör-
nyékbeli, az orvosi rendelők megújítá-
sa pedig valamennyi újpesti érdekét 
szolgálja. Lényegesnek tartom, hogy 
az önkormányzat támogatásával kor-
szerűsödött az amúgy fővárosi fenn-
tartású Baross utcai idősotthon, és a 
Baross utcában működik a biopiac is. 

– Mivel szeretné folytatni a követke-
ző ciklusban? 

– Járda- és útjavítások várnak a te-
rületemre, és a térfi gyelő kamerákból 
is jut ide. Szeretnénk a házi gondozó-
rendszer kiszélesítését az idősek szá-
mára.  U. N.

Nagy múltú városrész
Újpest 7. számú választókerületének képviselője Bartók 
Béla, az önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottsá-
gának elnöke, aki már a beszélgetés elején úgy fogalmaz: 
kedvező változások történtek területén, sőt, arra is talál-
hatunk példát, hogy egy lakóközösség vállalkozott a tár-
sasház megújítására. 
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Családi avató
Október 3-án délután ki-
csik-nagyok előtt kitárta 
kapuját az önkormányzat 
által megújított Aradi Óvo-
da. Az udvaron gyerekmű-
sor, étel-ital várta a látoga-
tókat és természetesen a 
gyermekeket és családtag-
jaikat. A nyílászárócserén 
és homlokzatfelújításon 
átesett intézményt pedig 
Wintermantel Zsolt adta át.

A polgármester felidézte: legutóbb ta-
vasszal járt az intézményben, amely 
akkor még egész másképp festett. 
Wintermantel Zsolt szülőknek, dol-
gozóknak és a környéken élőknek egy-
aránt köszönetet mondott azért, ami-
ért a felújítással járó kellemetlensége-
ket elviselték. 

Egyben hallgatóságának a fi gyelmé-
be ajánlotta azt az újpesti témájú me-
sekönyvet is, amely a jövő héten jele-
nik meg, és az óvodásokhoz is eljut 
majd.

A délután hivatalos része még egy 
nem mindennapi dolgot tartogatott. 
Az eddigi 7-es csoport ünnepélyesen, 
verssel, dallal köszöntve a változást, fel-
vette a Madárka csoport nevet.  MOA

Színesedik Újpest
Egy hónapon keresztül kereste a Főtáv azt a legkreatívabb 
városszínesítő ötletet, amelynek alapján megújulhat az új-
pesti Elem utcában található, föld fölött futó távhővezeték. 

A Főtáv augusztus 18. és 
szeptember 15. között ke-
reste a legkreatívabb város-
színesítő ötletet, és 485 be-
érkezett pályázati anyag-
ból választotta ki a nyertes 
pályázatot. A szakmai zsű-
ri – amelynek Wintermantel 
Zsolt polgármester is tag-
ja volt – döntése alapján 
Lehoczki Zsuzsa Térkép című 
pályázati munkáját festik a 
vezetékre, amelynek végső 
terveit a Színes Város köztér-
színesítő csapat készíti el. 

A nyertes „Térkép”-pályázat azért nyerte el a zsűri egyöntetű tetszését, 
mert a kerületi értékeket és a kerülethez való tartozás, kötődés érzését erősí-
ti, ami szintén fontos szempont a városszínesítés mellett. 

A hétvégi eseményhez kapcsolódik egy másik kezdeményezés is. A „72 óra 
kompromisszum nélkül” elnevezésű önkéntes ifjúsági program résztvevői dí-
szítik majd tovább a Színes Város által kifestett felületet egy különleges tech-
nikával, de meglepetést is tartogatnak az újpestiek számára. Ez utóbbiról egy-
előre nem kívántak részleteket közölni, csak annyit: a kutyabarátok elégedet-
tek lesznek vele. 
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Október 7-én ünnepélyes keretek 
közt adták át a Szilágyi úti Sportköz-
pont felújításának második ütemében 
kialakított egységeket. Őze István az 
UTE klubigazgatója és Wintermantel 
Zsolt polgármester közösen vágták át 
az átadást jelképező szalagot. 

Újpest Önkormányzata 2012-ben vette tulajdonba 
a Magyar Államtól a Szilágyi úti Sportközpontot. 
Az azóta eltelt időben az önkormányzat és az UTE 
együttműködésében nagyszabású felújítási prog-
ram vette kezdetét. Az első ütemben hatékony fű-
tési rendszert építettek ki és szigetelték az épüle-
teket.  A most átadott második ütemben új öltö-

zőket, vizes blokkokat, konditermet, szülői várót és 
sportolói pihenőszobát alakítottak ki.

– Vannak pillanatok, amelyek átszövik az ember éle-
tét. Az én életemben nagyon fontos hely ez a sport-
csarnok, hiszen fi atal koromban ide jártam kézilabdáz-
ni – osztotta meg személyes élményét Wintermantel 
Zsolt polgármester. – Nagyon rossz állapotban volt az 

épület, amikor az önkormányzat tulajdonába került, 
mostanra azonban sikerült teljesen újjá varázsolni. 

A megújulás folytatódik. A harmadik ütemben 
Újpest Önkormányzata saját beruházásként új 
sportcsarnokot épít, illetve az UTE tornászainak fel-
legvára, a szertornacsarnok felújítása is megkezdő-
dik! Hajrá Újpest! D. V.

Újjávarázsolt 
sportközpont

A harmadik ütemben Újpest Önkormányzata új sportcsarnokot épít

Országos megmozdulás során jótékony-
sági előadás színhelye lesz október 11-én, 
szombaton 18 órai kezdettel Újpesten az 
Ady Endre Művelődési Ház. Veszteség-
ből nyereség, vereségből győzelem cím-
mel. prof. dr. Bagdy Emőke tart előadást, 
amelyre támogató jegyek válthatók. A 
téma valamennyiünk életét érintő kérdé-
seket taglal. Az előadás-sorozat bevéte-
le a Makovecz-tervek alapján megálmo-
dott pesterzsébeti református templom 
felépítését szolgálja, amelyet a professzor 
asszony szívügyének tekint, és előadásai-
nak a bevételeivel támogat. 

Támogató jegyek elővételben vásárol-
hatók az Ady Endre Művelődési Házban 
1000, 2000, valamint 5000 forintért. 

Jótékonysági 
előadás

Fehér falak, halványzöld csempe, na-
rancssárga székek és egy-egy régen 
megkopott törpe a Hófehérkéből. 
Talán még mindenki emlékszik az 
háziorvosi rendelők váróinak klasz-
szikusaira. Újpest Önkormányzata az 
SZTK épületének felújítása után saját 
erőből a gyermek- és felnőtt-házior-
vosi rendelők felújítását végzi. 

Az önkormányzat gondos felmérést és tervezést kö-
vetően látott hozzá a háziorvosi rendelőkre egyedi-
leg szabott felújítások elvégzéséhez. Az eddig korsze-
rűsített és kicsinosított rendelőkbe lépve az első kér-
dés, amely felmerülhet bennünk: jó helyen járunk? 

– A többihez hasonlóan nagyon szép, korszerű 
lett a mi rendelőnk is. Nagyon örültünk, hogy a fel-
újítások és az átalakítások során a tervezők és a kivi-
telezők fi gyelembe vették kívánságainkat – mond-

ta dr. Gálla Zoltán, aki a Berda József utcai háziorvo-
si rendelőben fogadja betegeit.

A doktor úr rendelésén találkoztunk Papp 
Gáborné Ilonával, aki szintén nagyon elégedett a 
változásokkal.

– Vitathatatlan, hogy ráfért már az épületre a fel-
újítás. Évek óta idejárok, de sokkal jobb szívvel jö-
vök, amióta felújították a rendelőt, tisztaság és ba-
rátságos légkör fogad – mondta.  D. V.

Tisztaság, vidámabb arculat

– Egy teljesen új, vidámabb arculatot kaptak, kapnak folyamatosan az épületek. 
Új burkolat, új bútorok, új nyílászárók, színes falmatricák teremtenek otthonos 
légkört – emeli ki Nagy István alpolgármester. – A felújítások során kicseréljük a 
vizesblokkokat, a fűtőtesteket, valamint az elektromos szerelvényeket. Megújul-
nak a mosdók, és mozgáskorlátozott-mellékhelyiséget, akadálymentesített bejá-
ratot alakítunk ki. A betegek fogadására szolgáló helyiségekben klimatizálás adja 

a komfortot. Úgy vélem, a betegnek nem csupán jó orvosokra van szüksége, hanem korszerű, tiszta, 
barátságos háziorvosi rendelőre is. Emiatt döntöttünk úgy, hogy az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet 
megfi atalítása után belefogunk az újpesti gyermek- és felnőtt-háziorvosi rendelők felújításába. A Kun-
halom utcai rendelő helyett pedig újat épít az önkormányzat – mondja Nagy István.  

Dr. Gálla Zoltán háziorvos és Papp Gáborné 
egyaránt örül a megújulásnak
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– Felemelő érzés volt olyan profi  zené-
szekkel együtt dolgozni, akiket mind 
egy dolog motivált: Újpest iránt ér-
zett szeretetük. – mondja Renge Zsolt 
képviselőjelölt, aki, basszusgitárosként 
vett részt a produkcióban. – A közös 
alap tehát adott volt, maga a szám pe-
dig nagyon jó. Remélem tetszett, illet-
ve tetszeni fog az embereknek is!

– Különleges élmény volt ez a mun-
ka, hiszen ezúttal nem magamnak, 
vagy az együttesemnek írtam számot, 
hanem az újpesti embereknek. Egyszer-
re volt nagy kihívás és semmihez sem 
fogható nagy élmény – meséli Zola, 
Újpest dalának szerzője. – A kollégák-
kal könnyű volt a közös munka, min-
denki a saját karakterét adta a dalhoz, 
így igazán sokszínű, érdekes produkció 
lett. Az énekkarban szereplő gyerekek 
pedig hihetetlenül cukik voltak.  

(Az alkotók részletes listáját az 
ujpest.hu-n olvashatják)

z Ady Endre Művelődési Ház 
nagyszínpadán a fellépők ze-
nei kíséretét ezúttal is az Új-

pest Cigányzenekar adta, Oláh Atti-
la prímással. László Mária a közön-
séget köszöntve elmondta: ünnepre 
mindig van okunk, például egészség-
ben újra itt vagyunk, ráadásul május 
óta a hungarikumok közé emelték a 
magyar nótát, de ünnepeljük az idő-
seket is. A nótaműsorok létrejöttét 

Újpest Önkormányzata évek óta tá-
mogatja, amiért László Mária köszö-
netet mondott, és színpadra kérte 
Wintermantel Zsoltot.

Újpest polgármestere elmond-
ta, örömmel jött a nótát kedvelők 
társaságába, és megköszönte, hogy 
ilyen szeretettel ápolják ezt a mű-
fajt. Az idősek hónapjának apropó-
ján (is) ezúttal verssel köszöntöt-
te a nézőket. Az idősekről írt költe-

ményt nagy tapssal fogadta a hall-
gatóság, majd amikor Wintermantel 
Zsolt felfedte, hogy a vers szerző-
je László Mária, folytatódott a taps. 
Újpest polgármestere virágcsokor-
ral köszöntötte László Máriát, hi-
szen, mint mondta, minden közös-
ségnek szüksége van vezetőre, sike-
reket csak így lehet elérni, emelte ki, s 
Marika évek óta a dalos közösség ösz-
szefogója.

A műsor további részében László 
Mária köszönetet mondott mindazok-
nak, akik évek óta segítik munkáját, így 
az Újpesti Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzatnak: Csóka János elnöknek és 
Molnár István Gábornak, aki a műsor 
zenei szerkesztője is egyben, továbbá 
számos képviselőnek, szervezetnek és 
magánszemélynek, majd estébe nyú-
lóan követték egymást a fellépő éneke-
sek. (Bővebben: www.ujpest.hu)

Elérhető Újpest dala az interneten 
Egy újabb sikeres újpesti összefogás eredményeképpen megjelent Újpest dalának hiva-
talos videoklipje, Nagyon Újpest címmel. Újpesti zenészek, újpesti iskolások kórusa és 
az újpesti emberek megint nagyszerűt alkottak. 

Csendül(t) a nóta
Telt házas közönség előtt zajlott pénteken kora délután 
a hagyományosan októberre időzített nótaműsor, ame-
lyet ezúttal is az idősek tiszteletére szervezett László Má-
ria, az Újpesti Magyardal és Zenebarát Kör vezetője az 
Újpesti Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. A közönsé-
get Wintermantel Zsolt polgármester köszöntötte.

A

A Nagyon Újpest című dal a Városnapokon 
csendült fel először a nagyközönség előtt

László Mária és Wintermantel Zsolt 
a nótaműsor színpadán

Játék és sport 
Épül az alsóbb osztályokba járó kisdiákok játszóeszkö-
ze a gyönyörűen felújított Újpesti Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola és Gimnáziumban, ahol a műfü-
ves sportpálya is elkészült.
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Hasznos ajándék újpesti 
látássérülteknek
Az önálló és akadálymentes közlekedést lehetővé tevő, a hangala-
pú tájékozódáshoz szükséges rádiós bejelentkező egységeket vehe-
tett át tíz újpesti látássérült Nagy István alpolgármestertől a város-
háza dísztermében.

Az október 7-i átadón Nagy István köszöntötte a jelenlévőket, néhá-
nyukat régi ismerősként üdvözölve.

– Önkormányzatunk kiemelt fi gyelmet fordít az Újpesten élő látássérül-
tek mindennapjainak segítésére, élhetőbbé tételére. Ennek egyik fontos terü-
lete a közlekedés megkönnyítése; bővíteni és fejleszteni szeretnénk az Újpes-
ten jelenleg meglévő, látássérülteket támogató infrastruktúrát – mondta.

Hozzátette: reméli, hogy az érintettek maximálisan ki fogják tudni hasz-
nálni a szerkezet nyújtotta előnyöket, egyben arra kéri őket, hogy osszák 
meg tapasztalataikat a rádiós bejelentkező egység használhatóságáról. 

Az átadáshoz kaspóba „csomagolt” készüléket azok vehették át, akik 
jelentkeztek Újpest Önkormányzatának az Újpesti Naplóban is közzétett 
felhívására. Az igénylők személyenként egy darab „VSB-120+” típusú szer-
kezetet kaptak.  MOA

A rádiós bejelentkező egységet Végh Róbert önkormányzati referens 
és közösségfejlesztő mentor már korábban tesztelte. A „VSB-120+” tí-
pusú, kisméretű, funkciójában távirányítóra hasonlító szerkezet az ún. 
hangoslámpák kezelésében (Újpesten az SZTK-nál működik már ilyen), 
a FUTÁR kijelzők (utastájékoztató táblák) leolvasásában és a 4-es metró 
mozgólépcsőinél jelent segítséget. Róbert munkájának eredményekép-
pen formálódik az az önkormányzati közlekedésfejlesztési koncepció, 
amely az Újpesten élő látássérültek akadálymentes közlekedését segíti.

Világnap állatokért 
és emberért
Október 4-én, szombaton, az állatok világnapján a tíz-
éves Rex Állatsziget egész napos programokkal várt min-
denkit, hogy tovább erősítse ember és állat kapcsolatát.

A nagyszínpadon dr. Király Péter alapító mondott köszönetet mindazok-
nak, akik mostanában vagy korábban lettek támogatói a Rex Állatsziget-
nek. Színpadra kérte Nagy Istvánt, aki, lévén 22 éve Újpest alpolgármestere, 
a kezdetektől ismeri a tevékenységüket, és partner volt abban, hogy az ön-
kormányzat támogassa az itt folyó fejlesztéseket. Nagy István elmondta, a 
Rex Állatsziget és az alapítvány nagyon fontos feladatkört lát el, hiszen töb-
bek között a felelős állattartásra oktatja komoly és játékos formában a gyer-
mekeket és a családokat. Az alpolgármester kiemelte: hasznos kezdeménye-
zés volt a Rex Állatsziget létrejötte, és az önkormányzat továbbra is folytat-
ni kívánja az együttműködést az alapítvánnyal. 

A rendezvényen Nagy István alpolgármester, dr. Király Péter, a Rex Ala-
pítvány létrehozója, valamint dr. Koleszár István, a Rex Állatsziget igazga-
tója adta át az Állatok Őrangyala, az Állatok Mentora és az Állatok Nagy-
követe díjakat. Utóbbi elismerést vehette át többek között az Újpesti Saj-
tó Szolgáltató Nonprofi t Kft., és Újpest Önkormányzatának Közhasznú Fog-
lalkoztatási Osztálya.

 (Bővebben: www.ujpest.hu)  B. K.

KÁRTYANAP IS EGYBEN
Az állatok világnapján a Rex Állatsziget Újpest Kártya-átvevő-
hellyé is vált, így mindazok, akik szeptember 19-ig leadták igény-
lésüket, átvehették kártyájukat a kitelepült Újpest Kártya-stand-
nál. A Rex Állatszigeten több kártyapartner is bemutatkozott. 

Európai értékek a labdarúgás mentén 
Október 17-én az egyenlőség, a nők megbecsülése, a tolerancia, a kirekesz-
tés, a diszkrimináció és a faji megkülönböztetés ellen emelnek hangot az Új-
pesti Szigeti József Utcai Általános Iskola diákjai. 

Reggel 9 órától az iskola igazgatónője, Török Ibolya tart interaktív beszélgetést a FARE mozgalommal kap-
csolatos aktuális témákról. Majd foci-villámtorna veszi kezdetét, amelyen az Angol Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskola, a Lázár Ervin Általános Iskola, a Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola és az Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola diákjai mérkőznek meg egymással.

A nap eseményei az 1999-ben alapított FARE (Football People Against Racism Europe) mozgalomhoz 
kapcsolódnak, amelyet az UEFA és a FIFA egyaránt támogat. A programsorozat célja, hogy a legnépsze-
rűbb sporton, a futballon keresztül hívja fel a fi gyelmet az európai értékekre.  D.V.

Nagy István alpolgármester 
adta át a készülékeket

Az elismeréseket átvevők a köszönetet mondók társaságában

Képünk illusztráció



14 V á l a s z t á s  2 0 1 4

TÁJÉKOZTATÓ
2014. október 12. napjára kitűzött he-
lyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választása, valamint a nemze-
tiségi önkormányzati képviselők válasz-
tása kapcsán a jelöltekről.

Tisztelt Választópolgárok!
Budapesti kerületekben – így Újpesten is – három 
szavazólapon adhatják le szavazataikat, és három 
szavazónapot kell a választópolgár rendelkezésére 
bocsátani, melyek
•  Főpolgármester választás szavazólapja
•  Kerületi polgármester-választás szavazólapja
•  Egyéni választókerületi jelölt szavazólapja

SZAVAZÁS A SZAVAZÓHELYISÉGBEN
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavaz-
hat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzék-
ben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazo-
nosságát (érvényes személyazonosító igazolvány-
nyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint 
a lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Kérünk mindenkit, hogy a szükséges okmányo-
kat vigye magával a szavazáskor, mert a szavazat-
számláló bizottságnak vissza kell utasítani azt a vá-
lasztópolgárt, aki nem tudja igazolni a fentieket. 

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópol-
gár megkapja a lebélyegzett szavazólapo(ka)t és 
az átvételt aláírással igazolja a névjegyzéken.

FIGYELEM!
Az önkormányzati választás alkalmával a hatályos 
jogszabályok nem teszik lehetővé a külképvisele-
ten való szavazást.

Továbbá magyarországi lakóhellyel nem ren-
delkező választópolgár nem szavazhat.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illet-
ve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást 
metsző vonallal lehet.

A szavazás 2014. október 12-én (vasárnap) reg-
gel 6.00 órától este 19.00 óráig tart.

További információk elérhetők a www.ujpest.hu 
Választások – Választások 2014 – Önkormányzati 
választás 2014. cím alatt, valamint a www.valasztas.
hu oldalon.

DR. TAHON RÓBERT
Választási Iroda vezetője

Újpesten a polgármesterjelöltek szavazólapon 
történő megjelenítési sorrendje a következő

1. Szalma Botond Gyula FÜGGETLEN JELÖLT

2. Pajor Tibor JOBBIK

3. Perneczky László LMP

4. Wintermantel Zsolt FIDESZ-KDNP

5. Dr. Trippon Norbert MSZP

6. Boruzs András Kálmán MLP

1. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Dr. Trippon Norbert MSZP

2. Kámány Péter FIDESZ-UE

3. Latinovits Ödön Géza LMP

4. Széles Sándor MLP

5. Czigler László József JOBBIK

6. Szalma Botond FÜGGETLEN

5. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Gál Györgyné JOBBIK

2. Maholányi Zsolt Sándor LMP

3. Kriss Béla MLP

4. Dr. Dabous Fayez FIDESZ-UE

5. Bedő Katalin MSZP-DK-EGYÜTT-PM

9. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Szilasi Nicolette MLP

2. Vajda Gergely JOBBIK

3. Dr. Molnár Szabolcs Farkas FIDESZ-UE

4. Légrádiné Nagy Klára Valéria MSZP-DK-EGYÜTT-PM

5. Kecskeméthy Ildikó LMP

11. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Kecskeméthy László LMP

2. Kocsis Sándor MLP

3. Németh Edit Éva FIDESZ-UE

4. Farkas István MSZP-DK-EGYÜTT-PM

5. Kovács Attila Géza JOBBIK

7. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Fehér Ádám János MLP

2. Menhard Tamás JOBBIK

3. Jobbágy Tamás MOMA

4. Szabó Józsefné MSZP-DK-EGYÜTT-PM

5. Bartók Béla FIDESZ-UE

6. Bagi Krisztián LMP

13. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Dr. Kaszper Gábor MLP

2. Gonda Pál János MSZP-DK-EGYÜTT-PM

3. Petényi István JOBBIK

4. Renge Zsolt FIDESZ-UE

5. Tóth Judit LMP

2. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Tóth Zoltán JOBBIK

2. Nyári Zsolt László LMP

3. Horváth Imre MSZP-DK-EGYÜTT-PM

4. Körmendi István MLP

5. Jánszkyné Ulman Mária Terézia FIDESZ-UE

6. Kaposi András Dezső FÜGGETLEN

7. Fuglovics-Hedvicsek Sándor FÜGGETLEN

3. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Koller Sándor FÜGGETLEN

2. Kanász-Nagy Máté LMP

3. Papp Attila JOBBIK

4. Dóczy Gábor Antal FÜGGETLEN

5. Pataki Gábor FIDESZ-UE

6. Boruzs András Kálmán MLP

7. Altfatter Adalbert MSZP-DK-EGYÜTT-PM

6. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Faragó András FÜGGETLEN

2. Fábry József MLP

3. Nagy István FIDESZ-UE

4. Kis Dóra LMP

5. Pajor Tibor JOBBIK

6. Farkas László MSZP-DK-EGYÜTT-PM

4. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Sillye Gergely FÜGGETLEN

2. Kiss Alexandra LMP

3. Paulovics Ferenc JOBBIK

4. Micsonai Antal József MSZP-DK-EGYÜTT-PM

5. Zachár Péter MLP

6. Dr. Szabó Béla FIDESZ-UE

10. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Légrádi Péter MSZP-DK-EGYÜTT-PM

2. Molnár Enikő JOBBIK

3. Kóczán Károly György MLP

4. Bakosi Anna Mária LMP

5. Ozsváth Kálmán Gyula FIDESZ-UE

12. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Arányi Erzsébet MSZP-DK-EGYÜTT-PM

2. Kisné Szivcsovics Nikolett Éva LMP

3. Kiss Gábor JOBBIK

4. Jókay Attila FIDESZ-UE

5. Kemény Csilla MLP

8. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Rádi Attila FIDESZ-UE

2. Szécsi Péter Pál MSZP-DK-EGYÜTT-PM

3. Szabára László József FÜGGETLEN

4. Varró Szilvia MLP

5. Siklósi Bernadett LMP

6. Gál György JOBBIK

14. számú egyéni választókerületben a képviselőjelöltek szavazó-
lapon történő megjelenítési sorrendje sorsolás alapján a következő

1. Vajda László Tibor MLP

2. Perneczky László LMP

3. Kiss András FÜGGETLEN

4. Illyés Zoltán JOBBIK

5. Hladony Sándor Gyula FIDESZ-UE

6. Szecsődi Tamás MSZP-DK-EGYÜTT-PM

Újpest egyéni választókerületeinek jelöltjei



Repertoáron lévő, gyermekeknek szánt jóté-
konysági előadásokkal vár mindenkit október 
9-én és 10-én délután az újpesti Szép Ernő Szín-
ház az Ifjúsági Házba. A programhoz vendégmű-
vészek is csatlakoztak. Az esemény fővédnöke 
Wintermantel Zsolt polgármester és Nagy István 
alpolgármester.

A programot megelőző október 6-i sajtótájékozta-
tón Wintermantel Zsolt azt mondta, Újpest számos al-
kalommal bizonyította már, hogy képes az összefogásra. 

– Most olyan jótékonysági eseménynek biztosítunk 
helyet, amely egy gyerekhospice-ház javára gyűjt ado-
mányokat – ismertette a nemes célt.

Miként korábban már megírtuk, a színészek és az 
énekesek játékukkal a pécsi Dóri Ház – Szemem Fé-

nye Alapítvány javára gyűjtenek adományokat. A 
polgármester elmondta még, hogy újpesti művészek 
kezdeményezésére valósul meg a gyűjtés. Reméli, má-
sok is kedvet kapnak jótékony célú események szer-
vezéséhez.

Szinovál Gyula, a Szép Ernő Színház vezetője ki-
emelte: elsődleges cél a segítés, adományként játé-
kot, könyvet is elfogadnak. 

– A programok 14 és 20 óra között láthatók. A 
nagyszínpadon folyamatosan zajlanak az előadások, 
emellett lesz egy mesesarok is, ahová elsősorban a ki-
csiket várjuk – sorolta.

A kétnapos rendezvény alatt a Szép Ernő Színház sa-
ját gyerekműsorai (Lúdas Matyi, Csizmás Kandúr) mel-
lett vendégművészek produkciói is láthatók. MOA

Famisztika
Somossy Tamás faszobrász munkáiból látha-
tó kiállítás az Ifjúsági Házban október 26-ig. 
Az Újpesti Naplóból is ismert művész négy 
témakörből válogatta össze munkáit. Ezek a 
történelem, a nép- és pásztorművészet, az is-
tenhit és a ló, amelyeket a mese tárgyköré-
vel egészített ki az alkotó. Somossy Tamás azt 
vallja: „A fa olyan, mint a parasztember arca. 
Kívülről kérges, szépségét lelkében viseli.”

Leporolt régi 
muzsika
Orgona- és csembalóművész, ba-
rokkénekes. Missziója, hogy az úgy-
nevezett régizenét élővé, népszerűvé 
tegye. Elismert, sikeres művész szer-
te a világon, és most szűkebb pátriá-
ja is díjazta munkásságát. Andrejszki 
Judit Újpestért díjat kapott.

– Mit jelent neked Újpest? 
– Hát, ezt sorolni is nehéz. Itt születtem, csak 

nemrég költöztem el. Itt él a családom és rengeteg 
barátom is. Itt kezdődött el a zenei pályafutásom. 
Itt neveltem fel mind a négy gyermekemet. Szóval 
összegzem: mindent.

– Mi motivált arra, hogy régi korok zenéjével fog-
lalkozz?

– Zongora szakra akartam felvételizni a konzerva-
tóriumba, de nagyon sok zongorista volt akkoriban, 
így inkább orgonista lettem. Ez volt az első lépés. 
Majd találkoztam egy fantasztikus lengyel kontra-
tenorral, őt hallgatva rájöttem, nemcsak operaéne-
kesek vannak a világon, hanem olyanok is, akik szá-

momra sokkal természetesebben énekelnek. Ezért 
kezdtem el foglalkozni barokkénekléssel is.

– Ez a „régizene” kifejezés elég porosnak tűnik.
– Így van. Az a célom, hogy leverjem róla a port, 

ezért a 15., 16., 17. század könnyűzenéjét éppúgy 
éneklem, mint a komolyzenéjét. Be akarom mu-
tatni, hogy a régi zenéket is hús-vér emberek ír-
ták, érzésekről, szerelemről, sőt pajzánkodásról is. 
A régi magyar muzsikának olyan vetületei, mélysé-
gei is vannak, amelyeket nem ismernek az emberek. 

Azért kezdtem Sebestyén Mártával közös produkci-
óba, hogy megmutassuk, milyen közel áll ez a zene 
a magyar népzenéhez. Ő szájhagyomány útján ter-
jedő dalokat énekel, én meg kódexekből veszem a 
repertoáromat.

– A zenészszakma hogy áll ehhez a műfajhoz?
– Régebben a klasszikus zenészek kissé kétkedve 

fi gyelték a tevékenységemet. A nyolcvanas években 
nem volt kultúrája itt a régizenének. Én is külföld-
re jártam tanulni. Még hangszerek sem nagyon vol-
tak itthon. Én például az első csembalómat egy já-
tékboltban vettem. Ma már ez elég vicces, de játék-
szerként használták. Szerencsére mára bizonyította 
a régizene, hogy helye van a hazai zenei palettán. 
Külföldön mindig is népszerű volt. 

– Akkor célt ért a missziód?
– Talán igen, de azért van még bőven teendőm. 

Most például középiskolásoknak indítunk egy régi-
zene-sorozatot, hangszerbemutatóval egybekötve.

– Beszélgetésünk elején említetted a gyermeke-
idet. Velük, gondolom, nem kell megszerettetni a 
régizenét, hiszen ők beleszülettek ebbe.

– Igen, szegényeknek nem volt választásuk. Sze-
rettek volna mással foglalkozni, de nem nagyon 
tudtak menekülni, így mind a négyen zenélnek. 
Egyszer otthon a János-passiót gyakoroltam csem-
balón, és azt láttam, hogy a gyerekeim közben bé-
késen legóznak. Szép pillanat volt. Néha ugyan 
mondják, hogy anya, ne énekelj már, de azért talán 
büszkék rám. Akárcsak Újpest. Szerencsére.  J. M.
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Jótékonysági gyermekelőadások

Andrejszki Judit 
az Újpestért díjjal

A sajtótájékoztatón  a színművészek: Kántor-Müller Zsófia, 
Bódi Beáta és Szinovál Gyula társaságában Wintermantel Zsolt  



Újpesten jól megfér együtt a sport, a mozgás és a 
gasztronómia, ezt „szezonális” jelleggel is bizonyít-
juk. Az önkormányzat őszi sportnapján a testmoz-
gással együtt főszerepet kapott a szakácsművészet 
is. A Tábor utcai pályán hatvan bográcsállás fogad-
ta a vaddisznóétkeket készítőket. A mozgás szerel-
meseivel benépesült a pálya. Az őszi sportpartin 
volt kispályás labdarúgás, parkröplabda, mókás 
buborékfoci, és jött az Újpest Bulldogs Amerikai 
Futball Club is. Mindazok, akik felmásztak a Big 
Wall mászófalára, belátták az egész terepet. A gye-
rekeket lufi bohóc és kreatív kézműves-foglalko-
zás is lekötötte a mozgás és a harcművészeti be-
mutatók mellett. Az időnként eleredő eső azon-
ban senkit sem kergetett haza záróra előtt. Az ér-
meknek és okleveleknek, amelyeket Wintermantel 
Zsolt polgármester adott át, mindenki örült. 
(Bővebben: www.ujpest.hu)

EREDMÉNYEK

Felnőtt kispályás labdarúgás:
I. helyezett: Csabagyöngye
II. helyezett: Szűcs Sándor Iskola 
III. helyezett: UMSZKI

Parkröplabda:
I. helyezett: Károlyi István-iskola
II. helyezett: Cápák
III. helyezett: Krumplipucolók

Főzőverseny:
I. helyezett: Újpesti Cserkészek
II. helyezett: Gönczy-csapat
III. helyezett: Vidám Erdősoriak
Különdíjban részesültek a Csibészek, a Lakko-
zó Óvoda és a Városgondnokság csapata.

Bográcsozók és sportolók napja 
16 S p o r t

Sportszerutalvány 
a legjobbaknak
Idén is sportszervásárlási utalvánnyal jutalmaz-
ta az önkormányzat azokat az oktatási intéz-
ményeket, amelyek a gyermeklétszámhoz viszo-
nyított arányban a legnagyobb létszámmal vet-
tek részt az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesz-
tivál őszi fordulóján. Az ajándékot dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester és dr. Dabous Fayez, a 
Káposztásmegyeri Településrészi Önkormány-
zat (Trök) elöljárója adta át október 1-jén.

Dr. Molnár Szabolcs a Trök ülésén gratulált va-
lamennyi intézménynek, majd dr. Dabous Fayezzel 
közösen adták át az okleveleket, ajándékokat az 

óvodák, iskolák vezetőinek, igazgatóinak. Az alpol-
gármester egyben megköszönte a résztvevők lelkes 
hozzáállását, amely Újpestet két egymást követő 
évben is a legsportosabb várossá tette.

A gyermeklétszámhoz viszonyított arányban a 
legtöbb fővel a Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola képviseltette ma-

gát. A második legtöbb nevezés az Újpesti Bene Fe-
renc Általános Iskoláé, a harmadik legtöbb jelent-
kezőt a Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda 
adta.

Mint ismert, idén a mostoha időjárás miatt a tava-
szi program elmaradt, az őszi rendezvényen a regiszt-
rált résztvevők száma meghaladta a négyezret. MOA

SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!



Lehet szeretni, lehet nem szeretni. 
Beszélhetnek róla elismeréssel vagy 
éppen fanyalogva. Egyvalamit azon-
ban nem szabad: elvitatni azt a tu-
dást, szakmaiságot, amelyet a 37 esz-
tendős kajak-edzői pályafutása so-
rán felhalmozott. És akkor még nem 
is szóltunk arról, hogy Fábiánné 
Rozsnyói Katalin tanítványai hány és 
hány olimpiai és világbajnoki címet 
lapátoltak össze pályafutásuk idején.

– Egyáltalán, fejben lehet tartani, hogy hány 
olimpiai és világbajnoki aranyat szereztek a ta-
nítványaid? – szegeztem a kérdést a világ egyik leg-
eredményesebb trénerének.

– Egy darabig számoltam, de aztán feladtam – 
mondta mosolyogva. – Talán egyszer, ha lesz elég 
időm, visszakeresem a gyerekek eredményeit.

– Már a beszélgetés előtt eldöntöttem, szót sem 
ejtek lányokról. Beszéljünk inkább a férfi akról. El-
sőként férjedről, Fábián Lászlóról, Öcsi bácsiról. 
Szóval, hol találkoztatok?

– Mindketten az Újpesti Dózsában kajakoztunk, 
persze, így sokszor találkoztunk a Duna partján. 
Sok évtizedes házasság után bátran elmondhatom, 
azonnal kiszúrtam a jóképű, izmos srácot, akit ter-
mészetesen körülrajongtak a lányok. Legyen elég 
annyi, rövid úton megszereztem magamnak.

– Szerelem, házasság, család. Mindez hogyan 
fért össze az élsporttal? 

– Könnyen. Együtt tréningeztünk, a versenyeink 
is egy időpontban voltak, nem volt gond egyeztet-
ni a randevúkat. 

– Mindig edzőnek készültél? Valahol olvastam, 
hogy inkább rendőr akartál lenni. 

– Mivel a Dózsában sportoltam, egyértelmű volt, 
hogy belügyes dolgozó lettem. Akkor még be kel-
lett járni a munkahelyre, mi több, számítottak is a 
munkámra. Szóval, megtetszett a rend, a fegyelem, 
izgalmas volt a munka is, tényleg komolyan elgon-
dolkodtam azon, hogy rendőr leszek. 

– Most mondjam azt, hogy szerencsére nem let-
tél? Ki nevelt volna ennyi bajnokot?

– Biztosan lett volna más is. De az igazsághoz tar-
tozik, minden sportoló mellé kellenek a társak, az 
edzők, a vezetők, mert hiába egyéni sport a kajako-
zás, egyedül ez sem megy.

– Van egy mondásod: a sportoló vagy megszo-
kik, vagy megszökik tőled. Ez tényleg így van?

– Igen, ma is vállalom ezt. Aki a kezem alatt ne-
velkedett és lett nagy bajnok, elfogadta, hogy ha én 
maximumot teszek bele a felkészítésébe, akkor ő is 
százszázalékosan végezze a munkáját.

– Manapság milyen versenyzők taroznak hozzád? 
– Fiúk, akik elfogadják a házsártos edzőjük min-

den rigolyáját. Komolyra fordítva a szót, válogatott 
versenyzőkkel dolgozom, akik nagy célokat tűztek 
ki maguk elé. Korábban akadtak gondjaim a lánya-
immal, volt, hogy összeszorult gyomorral mentem 
edzésre. Nos, ez megszűnt, alig várom, hogy edzésre 
menjek, és jól megdolgoztassam a srácokat.

– Lassan eljutunk Rióhoz… Szerinted a tieid kö-
zül kinek szurkolhatunk a következő olimpián?

– Azt, hogy ki és milyen egységem képviseli majd szí-
neinket az olimpián, ma nem tudom megmondani. Azt 
viszont tudom, lesz hajó, amelyikért szurkolhatunk majd. 

– Többször elmondtad már, hogy egyedül a fér-
jed véleményére adsz, ő pedig már Athén előtt 
kért, hogy vonulj vissza. Most viszont már 2016-
ra készülsz. Úgy tűnik, nem tudod abbahagyni.

– Rióig biztosan folytatom. Aztán megint leülök 
Öcsivel, és megbeszéljük a továbbiakat.  G. G.

Simon Krisztián a válogatottban új szerephez juthat
Dárdai Pál, a magyar labdarúgó-válogatott megbízott szövetségi kapitánya leszűkítette a Románia és Feröer-szigetek 
elleni Európa-bajnoki selejtezőjére készülő keretét. Az új kapitány az NB I. kilencedik fordulóját követően az Újpest 
FC védőjére, Forró Gyulára vésztartalékként számít. Az Újpest bombaformában lévő szélsője, Simon Krisztián, meg-
lepetésre, a védelemben kaphat lehetőséget Dárdai válogatottjában.

Kati néni 
Rióig biztosan 
folytatja

– Számítottál a behívóra? – kérdeztük 
a lila-fehérek játékosát.

– A korábbi kapitány, Pintér Attila 
bő keretében benne voltam, de beval-
lom, nem voltam biztos abban, hogy 
Dárdainál is ott lehetek a kiválasztot-
tak között – nyilatkozta az ÚKTV-ben 
Simon Krisztián. – Arra törekedtem 
az edzéseken és a mérkőzéseken, hogy 
minél jobban teljesítsek, és ezzel se-
gítsem a csapatunkat. Persze nagyon 
örülök, hogy Dárdai Pál számít rám.

– Azért az érdekes, hogy a hátvéd-
sorba jelölt, nem pedig megszokott 

posztodon, a középpályán vagy a jobb-
szélen vesz fi gyelembe.

– Nemrég olvastam a szűkített ke-
ret névsorát, és hazudnék, ha azt 
mondanám, nem lepődtem meg egy 
kicsit. Ezzel együtt köszönöm a bi-
zalmat! Amennyiben játszom, való-
ban a védők között kell majd helyt-
állnom, feltehetőleg a széleken. Köze-
lebbit egyelőre nem tudok mondani, 
ugyanis majd Telkiben, a válogatott 
edzőtáborában beszéljük meg a pon-
tos részleteket Dárdai Pál szövetségi 
kapitánnyal

Dárdai a döntéssel nemcsak a köz-
véleményt, hanem az újpesti szélső 
klubedzőjét is meglepte.

– Természetesen nagyon örülök 
neki, hogy Simon Krisztián helyet ka-

pott az új kapitány keretében – nyi-
latkozta a felvetésre Nebojša Vignjević. 
– Nem gondolom ugyanakkor, hogy 
további kommentárt kellene fűznöm 
Dárdai Pál döntéséhez vagy ahhoz, 
esetleg milyen szerepet szán a jövő-
ben a játékosunknak. Elismerem azon-
ban, kétségkívül meglepett, hogy Si-
mon Krisztián nevét a védők között ta-
láltam meg. Úgy érzem ugyanis, hogy 
fi atal szélsőnk főképp abban a szerep-
körben tudja igazán kamatoztatni a tu-
dását, valamint a tehetségét, amelyben 
itt nálunk, Újpesten játszik. (gergely)
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� Megbízható középkorú hölgy takarítást, vasalást, 
bevásárlást, idős ember felügyeletét vállalja. Telefon: 
06-20 968-2448

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés, 
tel.: 370-4932

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászárók 
szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását 
vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő, tel.: 
06-30 447-4853

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, elő-
re egyeztetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

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

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

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
20 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, üvege-
zését, szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjta-
lan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 550-0269

Masszázs
� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben 
(Csengery u. 25.; Vörösvári út 88–96.), az én vagy 
az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőrtől, 
tel.: 06-20 595-3057

Vegyes
� Igazi házi tepertő, füstölt kolbász, szalámi, son-
ka, szalonna, hurka, disznósajt kapható. Tel.: 06-
20-440-9742

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, 
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

In gat lan el adó
� Újpesten, 160 négyszögöles zárt telken egy 140 m2-
es és egy 84 m2-es ingatlan eladó. Vállalkozás céljára is 
kiválóan alkalmas! Tel.: 06-20 476-1414

� Izzó utcában eladó 50 m2-es, 2 szobás, magasföld-
szinti, keleti fekvésű, egyedi cirkófűtéses lakás. Spájz-
zal, tárolóval, alacsony rezsiköltséggel. I.á.: 10,8 M Ft, 
tel.: 06-30 210-3568

� Újpest-Városkapunál eladó 68 m2-es, 2,5 szobás, 
világos, összkomfortos téglalakás négyemeletes ház 
földszintjén. Teljesen felújítva. I.á.: 16,5 M Ft, tel.: 06-
30 319-7760

Ingatlant kiad
� Kisállatokkal 1,5-2 szobás kiadó lakást keresek 
kerthasználattal, hosszú távra, elérhető áron. Felújí-
tandó is érdekel. Jó közlekedés és autóbeálló előny, 
tel.: 06-1 795-5391

Ingatlancsere
� Újpesti önkormányzati panel, IX. emeleti, 1/5 szo-
bás, 35 m2-es lakásomat elcserélném ugyanilyen la-
kásra, alacsonyabb emeletre. Metró, orvos, iskola, 
óvoda közel van. Tel.: 06-20 263-0086

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

� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást vállalok. 
Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70-554-1395 

� Matematikakorrepetálás minden szinten, példacentri-
kusan, kedvezményes áron, úgy, hogy még a matekot 
is megkedvelheti. Tel.: 06-1 360-1657, 06-20 927-0270

� Színvonalas németoktatás 30 éves gyakorlattal 
rendelkező magántanártól. Bármilyen típusú nyelv-
vizsgára és érettségire felkészítést vállalok. Gazda-
sági német szaknyelv oktatását, valamint szakdol-
gozat (diplomamunka) fordítását is örömmel válla-
lom. A szóbeli és írásbeli kommunikációt egyaránt 
magas szintre fejlesztem. Tel.: 06-20 216-7801, 06-30 
472-7142, 230-5607

� Angol-, orosznyelv-tanítást vállalok minden szin-
ten. Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korre-
petálást, felzárkóztatást, üzleti nyelvet is oktatok, va-
lamint külföldi munkára felkészítek. Dolgozatírások 
előtt esetenkénti gyakorlást is vállalok. Tel.: 06-30 
403-6244; 417-3005

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútorokat, 
festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szob-
rokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét, bizsukat, 
borostyánt, ezüstöt, kitüntetést, régi pénzt, kerámiákat, 
szőrmét, írógépet, régiségeket, teljes hagyatékot díjtalan 
kiszállással. Hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Vásárolok régi könyvet, térképet, képeslapot, ka-
tonai tárgyakat. Régi pénz, játék, diafilm, jelvény, fest-
mény, ezüst, porcelán, bútor. Akár teljes hagyaték is 
érdekel. Lomtalanítást vállalok. Régi dolgait tegye 
pénzzé, azonnal fizetek. Tel.: 06-20 924-4123

Állást kínál
� Mellékhelyiség üzemeltetésére részmunkaidős, 
nyugdíjas alkalmazottat keresek azonnali munkakez-
déssel, tel.: 06-20 427-0758

Pedikűr-masszázs
� Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak meg-
szüntetése. Sarokrepedések, tyúkszemek, gom-
bás, benőtt körmök, bőrkeményedések kezelése, 
körömpótlás, benőtt körmöknél körömszabályo-
zás. Újpesti SZTK II. em. 211. Nyitva tartás: H–Sz. 
9-től 15 óráig, tel.: 06-30 526-2923

Szolgáltatás
� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, 
irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsóbban. 
Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 800 Ft. Igé-
nyes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 368-1354

Friss hírek, tudnivalók: ujpest.hu!

KÖZLEMÉNY
2014. október 1-jén, a zene 

világnapján megalakult Dunakeszin a 
Műkedvelő Szimfonikus Zenekar. 

Első próbánkat 2014. október 22-én, 
szerdán 19.30-kor tartjuk a Farkas 

Ferenc Művészeti Iskolában 
(Dunakeszi, Bem u. 27.).

Várjuk olyan zeneszerető, 
valamilyen hangszeren játszó volt
 növendékek, szülők, érdeklődők 
jelentkezését, akik szívesen részt 
vesznek a közös muzsikálásban.

Szintfelmérést, próbajátékot 
nem tartunk, mindenkit szeretettel 

látunk és várunk.
Bővebb információ: 

Farkas Pál, 30-221-7389; 
e-mail: farkas.conductor@gmail.com

www.biotechusashop.hu

MINDEN, AMI: SPORT, 

TELJESÍTMÉNY, 
VITALITÁS, EGÉSZSÉG!

w

Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

Kis Zsolt polgárőr emlékére
Gyászolnak a polgárőrök. Kis Zsolt, az Újpes-
ti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület huszonhét 
esztendős tagja október 3-án tragikus hirtelen-
séggel elhunyt.

Kis Zsolt 2012. május 1-jével csat-
lakozott az újpesti polgárőrökhöz, 
ahol összesen hétszáz órát töltött 
szolgálatban. Ebből több mint négy-
százhúszat rendezvénybiztosítással 
töltött, és részt vett a tavalyi rekord-
árvíz elleni védekezésben is, továb-
bá közösen járőrözött a rendőrök-
kel. A legelkötelezettebb polgárőrök 
egyike volt, akire bármikor lehetett 
számítani, és ha kellett, azonnal ren-
delkezésre állt. Ebben az évben több 
mint kétszázhúsz órát töltött szol-

gálatban, százhatvan órában rendezvényeket biztosított. 
A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségé-

nek székhelyén, a XIV. kerületi Laky Adolf utcában október 10-én este 
nyolc órakor mécsesgyújtással emlékeznek Kis Zsoltra. Az Újpesti 
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület tagjai hét órakor indulnak a hely-
színre a Nyár utcából, utána pedig Újpesten emlékszolgálatot szervez-
nek az egyesület elhunyt tagjának tiszteletére. MOA
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Szombaton: 
Piac-Placc
Piac-Placc a Duna sétányon ok-
tóber 11-én, szombaton délelőtt! 
Várjuk a vásárolni, nézelődni vá-
gyókat, az érdekességeket, külön-
legességeket gyűjtőket!

Akciós ajánlatok október 9–15. között!

Újpesti Piacnap 

– megéri! 

Figyelje, keresse 
az „Akciós” zászló(ka)t!
Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

A NAGYCSARNOKBAN:
–  a Megrak Fruit Kft.-nél friss magyar pad-

lizsán 340 Ft/kg;
–  a Sárgarépa Kft.-nél fejes káposzta 100 

Ft/kg, zsákos krumpli 15 kg-os zsákban 
69 Ft/kg, zsákos hagyma 15 kg-os zsák-
ban 85 Ft/kg;

– Marsi Zoltánnál a rozé szőlő 350 Ft/kg.

A Duna-sétányon pénteken–szombaton 
házi készítésű szilvalekvár 0,75 literes üveg-
ben 1000 Ft/üveg.

A Virágcsarnokban a Kedves Hentesnél 

sertéslapocka, -oldalas, -dagadó 1160 Ft/kg, 
sertéscomb és -tarja 1200 Ft/kg, sertéska-
raj 1290 Ft/kg, lángolt kolbász 999 Ft/kg, füs-
tölt csemegeszalonna 999 Ft/kg, disznótoros 
nagy választékban.  (x)

A keresztrejtvény be-
küldendő soraiban ez-
úttal is egy bölcseletet 
rejtettünk el. A meg-
fejtéseket, kérjük, jut-
tassák el szerkesztősé-
günkbe 2014. október 
20-ig. Levélcímünk: Új-
pesti Napló szerkesz-
tősége, 1043 Budapest, 
Tavasz u. 4., Újpesti 
Kulturális Központ – 
Ady Endre Művelődé-
si Ház. A megfejtése-
ket a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu e-ma-
il címen is fogadjuk. 
Kérjük, postacímüket 
internetes levelükben 
is jelezni szíveskedje-
nek. Az Újpesti Napló 
2014. szeptember 25-i 
lapszámában megje-
lent rejtvényünk he-
lyes megfejtői közül 
Berta Gyuláné, Köllő 
Ervinné, Rétei Zoltán 
és Trubó Dénes olva-
sóinknak kedvezett a 
szerencse. A nyertesek 
az Újpest Márkabolt 
utalványait vehetik át. 
Nyereményükről levél-
ben kapnak értesítést.

Ovisok a piacon



„Természetesen”
„Természetesen…” címmel nyílik meg kollégánknak, 
Várai Mihály fotóriporternek, az Újpesti Napló kép-
szerkesztőjének fotókiállítása az Újpest Galériában. A 
CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében 
tartandó kiállítás október 9-i 18 órai megnyitóján kö-
szöntőt mond Wintermantel Zsolt polgármester, a tár-
latot pedig Rátki János fotóművész nyitja meg. A kiál-
lítás október 25-ig látogatható. 

Átalakul a Kordován tér
Az Újpesti Párbeszéd keretében az itt élőktől beérkezett észrevéte-
lek nagy részében jelezték, hogy a Kordován tér környékén gondot 
jelent a kevés parkoló. Mások pedig arról írtak, hogy az itt talál-
ható nyitott játszótér padjainál éjszakánként sokszor hangoskod-
nak a közeli vendéglőből kijövő emberek. A jelzések alapján meg-
kezdődött egy tervezőmunka, amelynek célja, hogy kidolgozzon 
egy olyan koncepciót, amely a szűkös terek jobb kihasználásával, 
újragondolásával növeli a parkolókapacitást, és jobban biztosítja 
a környék éjszakai nyugalmát.

– A jelenlegi parkolót a gépkocsik rendezetlenül használják. A park 
irányában kihasználatlan köves-füves terület van parlagon, amely sem-
milyen célt nem szolgál. A két terület összekötésével és a parkolóhelyek 
felfestésével a parkolók számát huszonnégyről negyvennégyre tudjuk 
emelni – mondta el Rádi Attila alpolgármester. – Tervünk egyrészt új, 
kibővített játszóteret hoz létre a családok, gyermekek részére, másrész 
új díszparkot létesít a pihenni vágyóknak, harmadrészt a középső, je-
lenleg zegzugos, korábban átgondolatlanul megépített nyitott játszó-
tér és parkolók helyett rendezett parkolást biztosít az itt lakóknak úgy, 
hogy közben gondoskodunk a biztonságos gyalogosforgalomról is.

Rádi Attila kiemelte, hogy a területre hamarosan térfi gyelő kamerát 
is telepítenek, valamint mind a játszótér, mind a díszpark éjszakánként 
zárva lesz. A zárásról és a nyitásról a közterület-felügyelet és a közeli 
rendőrőrs állománya gondoskodik. A koncepciótervet az Újpesti Pár-
beszéd keretén belül mutatják be az itt élőknek, akik javaslataikkal, ész-
revételeikkel hozzájárulhatnak az elképzelések tökéletesítéséhez.  U.N.

Speciális autót kapott az
Állatvédelmi Járőrszolgálat
A korábbinál jóval felszereltebb, vadállatmentéshez is felszerelt járművet kapott az 
Állatvédelmi Járőrszolgálat. A speciális autót Wintermantel Zsolt adta át Pataki Gá-
bornak, a járőrszolgálat vezetőjének. A járműbeszerzést a polgármester kezdemé-
nyezésére a Fővárosi Önkormányzat támogatta kétmillió forinttal.

BMX-pálya a Szilas Parkban
A Kerékpáros Szövetséggel együttműködve hamarosan megkezdődik egy vadonatúj, 
nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas BMX-pálya építése a Szilas Park-
ban. A tervek már elkészültek, az engedélyek megérkezése után az építkezés is elindul.
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