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ÚJPESTI NAPLÓ

JÖHET A SZEPTEMBER! 
Újpest közel harminc oktatási-ne-
velési intézményében, továbbá a 
bölcsődékben folytak a nyáron fel-
újítási munkálatok, több mint 190 
millió forint értékben.  7. oldal

ZSŰRIZTÉK ÚJPESTET
Újpest idén is benevezett a Virá-
gos Magyarországért Mozgalomba. 
A zsűri tagjait a tavalyi elismerés, a 
legszebb főtérnek járó cím birtoká-
ban vezettük körbe.   4. oldal

SEGÍTSÉG AZ ÉDESANYÁKNAK
Törvényi rendelkezés nyomán Új-
pest Önkormányzata gondozási 
díjat vezet be bölcsődéiben. A díj 
méltányos és igazságos, a rászoru-
lók támogatást kapnak.     5. oldal

TALÁLKOZTUNK, TÖBBSZÖR! 
Több mint két hónapon át várta a 
város szívében az újpestieket a Baj-
nok Terasz. Az önkormányzat kez-
deményezése rendkívül sikeres volt. 
  15. oldal
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Aranyos 
bajnok
Berki Krisztián Újpestnek (is) hozott 
aranyérmet a londoni olimpiáról. 
A városrész sportolóiért, Dombi 
Rudolfért és Karakas Hedvigért 
egyaránt szorítottunk.   2–3. oldal

Az Újpesti Napló
 legközelebbi száma

 – az Újpesti Városnapok
 teljes programkínálatával 

– augusztus 27-én jelenik meg.



risztián aranyérmének értékét növeli az 
a tény, hogy a felkészülési időszak fi nisé-
ben több problémája is akadt. Öt héttel az 

olimpia előtt begyulladt a bölcsességfoga, kihúzták, 
ezután begyulladt a válla, így nem lehetett terhel-
ni. Most már elárulhatjuk, hogy Krisztián nem volt 
olyan formában, mint a nagy világversenyeken szo-
kott. Ráadásul a selejtezőben rontott is. Kovács Ist-
ván, az olimpiai bajnok edzője talán ezért is volt a 
szokásosnál feszültebb a verseny alatt.

– Pontosan tudtuk, hogy Krisztiánnak tökéle-
tes gyakorlatot kell bemutatnia, mert csak akkor 
tud nyerni Londonban, hiszen legnagyobb ellenfele, 
Smith hazai pályán versenyzett – mondta az edző. 

Krisztián ötödikként jutott a döntőbe és ott ötödik-
ként került sorra. Akkor már tudta, hogy a 6,9-es ne-
hézségi fokú gyakorlatát kell előadnia, természetesen 
tökéletesen, különben Smith-nek a végén elég lett vol-
na egy gyengébb gyakorlat, amelyben nem kell annyit 
kockáztatnia. És, megcsinálta. Amikor a gyakorlat vé-
gén leugrott a lóról, már nem akadt ember a terem-
ben, aki ne a magyar tornásznak adta volna az aranyér-
met. Szerencsére a pontozók is ezen a véleményen vol-
tak, így Krisztián nyakába kerülhetett az érem.

– Az elrontott selejtező után rá kellett jönnöm, 
mire is van pontosan szükségem. Az edzőmtől kap-
tam egy szünnapot, hogy kiszellőztessem a fejem, és 
az az egy hét gyakorlás is nagyon kellett. De nem 
aggódtam a döntő előtt. Lehiggadtam, és mintha le-
ment volna rólam a teher – mondta az olimpiai baj-
nok. – Szerintem, a döntőben életem legjobb gyakor-
latát mutattam be. 

A fi náléban a brit Louis Smith Krisztiánnal meg-
egyező pontszámot (16,066) kapott a gyakorlatára, 
de az elegancia miatt a magyar tornász nyert.

– Ha ő nyer, ugyanúgy megérdemelte volna. Beval-
lom, volt egy pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy 
övé lesz az arany. De, amikor itthon újra megnéz-
tem a gyakorlatokat, megnyugodtam, hogy a bírák 
jó döntést hoztak, mert az enyém valóban szebb volt 
– árulta el.

– Már mindent megnyertél. Olimpiai-, világ- és 
Európa-bajnok vagy. Folytatod a versenyzést?

– Megvan bennem az erő, mi értelme lenne abba-
hagyni? Rióig biztosan kitartok!

Dombi: az edzőnk 
tudta, hogy nyerünk
Eaton Dorney-ban, a kajak-kenu pályán talán nem 
is volt boldogabb ember a kajak kettesek ezer mé-
teres döntője után, mint Dombi Rudolf. Kökény Ro-
land és az újpesti fi ú – igaz, szoros versenyben – 
szinte végig uralva a futamot, nyertek a portugálok 
előtt az aranyérmet.

– Számítottatok arra, hogy végül a portugá-
lok lesznek a veszélyesek?

– Jobban tartottam a németektől. A lényeg az, 
hogy megvertünk mindenkit – összegzett a bajnok. 
Nagyon hosszú és kemény volt az elmúlt időszak, 
de nagyon boldog vagyok, hogy egy országnak és 
köztük az újpestieknek örömet okozhattunk.

– Mennyit láttál a versenyből?
– Azt hiszem, nagyon uraltuk a döntőt. Láttuk, 

hogy három egység van közel egymáshoz, a por-
tugálok, a németek és a svédek. Mindegyiket tud-
tam, hol fog megállni, hol fog jönni, mert egyszerű-
en ismertem őket. Nézelődni persze nem volt időm, 
mert igen feszített volt a tempó. Kellett a jó rajt, a 

Az aranyérmek  negyedét újpesti 
sportolók nyerték az olimpián

Berki a világ 
legelegánsabb 
tornásza
A nyolc magyar aranyérem negye-
dét újpesti sportolók nyerték Lon-
donban, a 30. nyári olimpián. Berki
Krisztián, az UTE tornásza, kétsze-
res világ-, és hatszoros Európa-bajnok 
lólengésben utasította maga mögé a 
mezőnyt, Dombi Rudolf Európa-baj-
nok kajakozó, a kajak kettes 1000 mé-
teres távján, Kökény Rolanddal győzte 
le a világ legjobbjait. A cselgáncsozó 
Karakas Hedvig teljesítménye szintén 
dicséretre méltó, hiszen az UTE spor-
tolója versenyben volt az éremért, vé-
gül pontszerző helyen, az ötödiken 
végzett. Nem kis büszkeséggel tölt 
el bennünket, újpestieket, hogy Ma-
gyarországnak egy százezres lélekszá-
mú városa két aranyérmest is adott.

K

Köszönet a sport 
támogatásáért

„Berki Krisztán aranyérmes tor-
nászunkra, Karakas Hedvig ötö-
dik helyezett cselgáncsozónk-
ra és Erdélyi Zsófi a maratoni fu-

tónkra nem csak az UTE és a kerület vezetősége, 
de az egész ország lehet méltán büszke” – írja 
Wintermantel Zsoltnak címzett levelében Őze 
István, az egyesület klubigazgatója. A klubigaz-
gató Újpest vezetésének mondott köszönetet a 
sport támogatásáért. A levél teljes terjedelmé-
ben az ujpest.hu oldalon olvasható.
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Nemcsak az érme arany, a szíve is. Berki Kriszti-
án az Újpesti Cseriti jótékonysági akciója kereté-
ben az ötezredik Újpest szelet elfogyaszta köz-
ben, tavasszal. Az olimpiai bajnoknak bárki kö-
vetője lehet, aki az Újpest szelet megvásárlásá-
val az önkormányzat jótékonysági csoportját, s 
velük az újpesti gyermekeket segíti.

Újpest és a sport 
elválaszthatatlan 
egymástól 
Wintermantel Zsolt Újpest vá-
rosvezetése és az újpesti polgá-
rok közössége nevében gratulált 
a Magyar Olimpiai csapatnak.

– Óriási ered-
mény, hogy ha-
zánk az olimpiai 
éremtáblázaton 
a 9. helyet szerez-
te meg, megmu-
tattuk a világnak 
hogyan is tekint-

senek ránk! Nekünk, újpestieknek külön öröm 
és büszkeség az a két aranyérem, melyet újpes-
ti sportolók nyertek. 

Újpest városa és a sport szervesen egybefo-
nódott. Az idén 127 éves Újpesti Torna Egylet 
sportolói kiváló eredményeket értek el és ren-
geteg örömöt szereztek az országnak. Újpest 
Önkormányzata továbbra is erején felül tá-
mogatja a klubot a további sikerek érdekében. 
Dombi Rudolf az eddigi támogatáson felül to-
vábbi segítséget kap az önkormányzattól, hogy 
újabb eredményekkel örvendeztesse meg Új-
pestet és Magyarországot egyaránt.

Hajrá Magyarország, hajrá Újpest! – mondta 
köszöntőjében Újpest polgármestere.

Kövesse a bajnokot!

nagy fi nis és az erős utazó sebesség. Röviden, száz 
százalékot kellett nyújtanunk.

– Mitől voltatok ilyen erősek, gyorsak?
– Az olimpia döntőt az edzésen nyertük meg. 

Emlékszem, amikor kicsi voltam, mindig azt 
mondták nekem, akkor dolgoztál jól, ha fájt. Pi-
henni, majd a sírban lehet. Szerencsére Rolival ha-
sonló a mentalitásunk, így nem kellett egymást 
győzködnünk az edzéseken.

– Edzőtök, Szilárdi Katalin ötszáznál állt fel 
csak a helyéről… 

– Tudom, mert többen is mondták. Szerintem, 
ha valaki, akkor ő tudta, hogy nyerünk. Állítólag a 
döntő után pár perccel azt mondta a lányának a 
telefonba, hogy egyértelmű volt a siker. Ötvenöt 
századdal nyertünk…Tehát, igaza van.

– A következő olimpiát Rióban rendezik. 
Négy év nagy idő, és a párod már nem fi atal. 
Hogyan tovább?

– Célom, hogy folytassam a versenyzést, Rióban 
is indulni szeretnék. Sok segítséget kaptam eddig 
is, az edzőmtől, a klubtól és nem utolsó sorban Új-
pest önkormányzatától. Ezúton is szeretném meg-
köszönni a bizalmat, és igyekeztem megszolgálni. 
Rolit megértem, hogy rövidesen „elhagy”. Csalá-
dot szeretne és nyugalmasabb életet.

Karakas elégedett 
a pontszerzéssel
Karakas Hedvig, az UTE 22 éves cselgáncsozója 
képviselte hazánkat az 57 kilogrammos hölgyek 
mezőnyében a londoni olimpián. A vb-bronz-
érmes dzsúdós a 16 közé jutásért a spanyol 
Concepcion Bellorint győzte le, majd a világbaj-
noki ezüstérmes, brazil Rafaela Silván lépett túl. 
A negyeddöntőben az Európa-bajnok, vb-bronz-
érmes román Corina Caprioriu sajnos megállítot-
ta a menetelésben, de Hédi a szabályok szerint a 
vigaszágon mérkőzhetett és nyert a tavaly Eb-har-
madik Irina Zablugyina ellen, így  a bronzérem-
ért léphetett tatamira az Eb-harmadik, francia 
Automne Pavia ellen. 

– Amikor legutóbb találkoztunk, ez a francia 
lány fél perc után eldobott – összegzett Karakas 
Hedvig. – Most legalább végig bírtam annak elle-
nére, hogy már nagyon éreztem a sérült lábamat.
Fantasztikus számomra az ötödik hely, mert ami-
kor megsérültem, még az sem volt biztos, hogy 
egyáltalán jöhetek az olimpiára – mondta Karakas 
Hedvig a verseny után.  G. G.
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Elkészült a második ökopark
A közelmúltban átadták Újpest második ökoparkját. A 
parkfelújítás során a környezettudatosság jegyében minden 
olyan elemet felhasználtak, ami még menthető volt. Több 
évtizede kialakított újpesti lakótelepi egységek születtek ily 
módon újjá.

A Latabár Kálmán utca és a Bárdos Artúr utca közötti zöld területen végrehajtott mun-
kálatok között szerepelt a sportpálya felújítása, a kutyafuttató áthelyezése és felújítása, 
valamint új burkolatok építése, elsősorban a taposások helyén.

Több ezer cserjét és számos fát is elültettek a parkban, emellett a közel egy hektár-
nyi területen a gyepet is felfrissítették. Akárcsak az első, a Király sétány szomszédságá-
ban lévő ökoparkban, a tervezők itt is megvalósították a madárbarát programot, mely-
nek során több mint 30 odút, továbbá etetőket és itatókat helyeztek ki, valamint a ma-
darak befogadására alkalmas növényzetet is telepítettek. A házak körüli előkertek rend-
betétele és egységesítése is megtörtént, valamint – az első ökológiai parkhoz hasonló-
an – információs táblák is tájékoztatnak bennünket. A. A.

Szemlét tartottak

Zsűrizték Újpestet
Újpest idén is benevezett a Virágos 
Magyarországért Mozgalom nagy-
szabású város- és faluszépítő ver-
senyére. A nevezést biztos alapok-
ról tehettük, hiszen városunk a ta-
valyi megmérettetésen a Budapest 
legszebb főterének járó címet nyer-
te el.  

Az idei, immár 19. alkalommal megrendezendő ver-
seny zsűrijének három képviselője személyes benyo-
mást szerezhetett augusztus 7-én arról, hogy a leg-
szebb főtér most is gyönyörű. Majd a város több 
pontján tapasztalhatták az önkormányzat és a la-
kosság közösen is végzett városszépítészeti törekvé-
seit. Eredményhirdetés ősszel lesz.
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Az értékelők Földházi Júlia, a Polgármesteri Hivatal parkügyi ügyintézője kalauzolásával jártak a Szent 
István téren, majd a Vízművek telepén. Az Ipari Park mentén haladva a Homoktövis utcai körforga-
lom közelében épülő kutyafuttatónál továbbá a már kialakított és használatba vett Bőröndös ut-
cainál egyaránt megfordultak. Megnézték a káposztásmegyeri lakópark családi házas övezetét, az 
ökopark II-t, valamint a gyönyörű látványt nyújtó címeres virágágyást és a Király sétányt is. 

 Védelem a parlagfű ellen

Tartsuk rendben lakókörnyezetünket!
A 2008. évi XLVI. törvény írja elő a gyomok elleni védekezést, mely a föld 
használójának a feladata. Ennek elmulasztása esetén – a hatáskörrel ren-
delkező hatóság – közérdekű védekezést rendelhet el, s a földhasználót 
15 000-től akár 15 000 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújthatja.

Újpest Önkormányzata, amely saját területein folyamatosan végzi a parlagfű irtását, felhívással fordul az újpes-
ti polgárokhoz, intézményekhez, civil szervezetekhez, a városban működő zöldfelülettel rendelkező gazdálko-
dó szervekhez, hogy irtsák lakóhelyükön a gyomokat! Kérjük az újpestieket, hogy az idén is vegyenek részt a 
parlagfű visszaszorításáért folytatott küzdelemben, segítsenek a fertőzött területek feltárásában, tartsák rend-
ben lakókörnyezetüket. Részletes tájékoztató: www.ujpest.hu Dr. Tahon Róbert jegyző

Több évtizede kialakított 
lakótelep született újjá



A törvényi rendelkezés nyomán Újpest 
Önkormányzata szeptembertől saját 
fenntartású bölcsődéiben igazságos 
és méltányos gondozási díjat vezet be. 
A kialakítandó térítési díjak meghatá-
rozására a kisgyermekes újpesti csalá-
dok között végzett, széles körű felmé-
rés nyomán került sor. Minderről Nagy 
István alpolgármestert kérdeztük.

– Újpesten kiemelt fi gyelmet 
fordítunk az oktatási-nevelé-
si intézményekre, így a böl-
csődékre is. A jó színvona-
lú bölcsődei ellátással segí-
teni kívánjuk azokat az édes-
anyákat, akik a gyermekválla-
lás után vissza akarnak men-
ni dolgozni. Jelenleg kilenc bölcsődébe várjuk a kis-
gyermekeket – mondja Nagy István.

A költségekről szólva nem elhanyagolandó: a böl-
csődei ellátás, a férőhelyek biztosítása és az intéz-
mények fenntartása havonta, gyermekenként közel 
százezer forintjába kerül az újpesti önkormányzat-
nak. Eddig ennek alig tíz százalékát, a gyermek élel-
mezési nyersanyag-költségét fi zették a szülők.

– A bölcsődei ellátás éves szinten mintegy 540 mil-
lió forint kiadást jelent az önkormányzatnak. Az ellá-
tásáért térítési (gondozási és étkezési) díjat kell fi zet-
ni. Eddig csak az étkezésért kellett fi zetni, és minden-
ki ugyanazt az összeget fi zette. A gondozási díj beve-
zetése sem eredményezi az önkormányzati támogatás 
jelentős csökkenését. Viszont nem tartottuk igazsá-
gosnak, hogy a család jövedelmi helyzetétől függetle-
nül mindenki egyforma térítési díjat fi zessen – fejti ki 
Nagy István. Ezért döntöttünk a gondozási díj beveze-
tése mellett. Nem akartunk elviselhetetlen terhet róni 
a kisgyermekes családokra, fi gyelembe vettük, hogy a 
gyermekvállalás ideje egybeesik a család lakhatásának 
megteremtésével. Ezért nem csupán a jövedelemmel 
hangoltuk össze a fi zetendő díj mértékét.

A kedvezményekről szólva az alpolgármester el-
mondta: a rászoruló családokat továbbra is kiemel-
ten támogatja az önkormányzat. A rendszeres gyer-
meknevelési támogatásban részesülő, tartós beteg, 
fogyatékos, továbbá a három vagy több gyerme-
ket nevelő családok esetében nem állapítható meg 
gondozási díj. A gondozásért fi zetendő havi térítési 
díj nem haladhatja meg a család egy főre jutó nettó 
havi jövedelmének 25%-át.  B.

Az étkezési térítés díj jelenleg 475 forint naponta, 
ehhez adódik hozzá szeptember elsejétől – a csa-
lád jövedelmi helyzetétől függő – 100 forinttól 
500 forintig terjedő gondozási díj. Ha az egy főre 
jutó jövedelem 85 500 forint alatt van, csak az 
élelmezés költségét kell megfi zetni, ami havi 9975 
forint. Ha a család egy főre jutó jövedelme 85 501 
és 99 750 forint közé esik 100, 99 751 és 114 000 
forint között 200, 114 001 és 128 250 forint kö-
zött 300, 128 251 és 142 500 forint között 400 fo-
rint a napi gondozási díj. Akik nem nyújtanak be 
jövedelemigazolást, vagy a családban az egy főre 
jutó jövedelem meghaladja a 142 500 forintot, 
azoknak napi 500 forint lesz a gondozási díj. 

Utóbbi esetben havonta 20 475 forint lesz a 
térítési díj, tehát egy napra 1000 forintot kell fi -
zetni a bölcsődei ellátásért. Ez nagyjából annyi, 
amennyit egy gyesen lévő anyukának egy órára 
kell fi zetni, ha elfoglaltsága miatt más gondjaira 
kell bízni gyermekét.

Több hete zajlik az Újpesti Szakorvo-
si Rendelő energetikai felújítása. Ennek 
keretében, többek közt a homlokzati 
nyílászárók cseréjére, az épület falai-
nak hőszigetelésére, és fűtéskorszerű-
sítésre is sor kerül. A valamivel több, 
mint félmilliárdos beruházás az Eu-
rópai Unió támogatásával és önkor-
mányzati önrésszel valósul meg.

avaly októberben vette át a Fővárostól Új-
pest Önkormányzata a Szakorvosi Rendelő-
intézetet, aminek köszönhetően a 60 éves 

épület felújítása is megkezdődhetett. A közösségi 
terek megújítása után a rendelő energetikai korsze-
rűsítése indult el. A munkálatokra a KEOP pályá-
zat keretében közel 330 millió forintos támogatást 
nyert a város, melyet az önkormányzat további 200 
millió forinttal egészített ki.

– A felújítás négy fő területre oszlik – mondta el 
Razsovich József, az ÉPÍT Zrt. vezérigazgatója. – Egy-
részt a nyílászárók cseréjére, másrészt a homlok-

zat hőszigetelésére kerül sor. Emellett a fűtési rend-
szer korszerűsítése is zajlik, amely magába foglalja 
a kazánok modernizálását és a fűtőtestek cseréjét 
is. Ezen felül új világítótestek váltják fel a régieket – 
fűzte hozzá a vezérigazgató.

A munkálatok ütemterve szerint hetente egy szint 
belső munkáit végzik el. Ennek megfelelően több 
emelet már elkészült: kicserélték az ablakokat, a vi-
lágítótesteket és a fűtőtesteket is. Az energetikai kor-
szerűsítéssel párhuzamosan, rövidesen orvosszakmai 
szempontú modernizálás is kezdetét veszi.

– A harmadik emeleti laboratórium leköltözik a 
földszintre, ennek köszönhetően sokkal kényelme-
sebben érik majd el a betegek. A Fóti úti tüdőszűrő 
állomás beköltözik az épületbe, a harmadik emele-
ti labor kiköltözésével megürülő szabad területekre. 
Így a teljes képalkotó diagnosztika, tehát az összes 
röntgen és a tüdőszűrő, egy helyen áll majd rendel-
kezésre – tájékoztatott Razsovich.

Több hasonló, korszerűbb és csoportosítottabb 
elrendezés valósul majd meg a SZTK épületében. 
A szakmai modernizálás előreláthatólag szeptem-
berben kezdődik el, és még az idén befejeződik. 
 (antosa)
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T

Jól halad az energetikai felújítás Részletes információk, képek: 
www.ujpest.hu/szakrendelo_felujitas
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Segítség az édesanyáknak

Jó színvonalú 
bölcsődei ellátás
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Koszorúzás és megemlékezés

A kommunizmus 
áldozatainak 
emléknapján
Újpest Önkormányzata 2010 decem-
berében döntött úgy, hogy augusz-
tus 5-ét a kommunizmus újpesti ál-
dozatainak emléknapjává nyilvánítja. 
1959-ben ezen a napon végezték ki 
Kósa Pált, az újpesti Forradalmi Bi-
zottság elnökét. Vasárnap délután, 
immáron második alkalommal tar-
tott az önkormányzat megemléke-
zést a Görgey úti ’56-os emlékkőnél.

megemlékezés során Ozsváth Kálmán ön-
kormányzati képviselő mondott beszédet, 
aki többek között kiemelte: közel fél évszá-

zadig élt a magyar nemzet elnyomásban, a kommu-
nista terror árnyékában. Egy olyan világban, amely 

a legembertelenebb és legbűnösebb időszaka volt a 
történelemnek. Hangsúlyozta, soha nem szabad el-
felejteni, hogy a kommunizmus tettei és azok elkö-
vetői mind a mai napig köztünk vannak.

Ozsváth Kálmán beszédének végén kiemelte, egy 
rendszernek csak akkor van jövője, ha a szeretet-
re épül. Szerencsére ma már a szabadság korában 
élünk, fűzte hozzá, így a legfontosabb, hogy ezt az 
új állapotot meg tudjuk őrizni a következő nemze-
dék számára is.

Az emlékező beszéd után Újpest Önkormány-
zatának koszorúját Ozsváth Kálmán helyezte el az 
emlékkőnél. Koszorúzott több megemlékező: a Fi-
desz újpesti szervezete, a Jobbik újpesti szervezete, 

az 56-os Szövetség, a Fidelitas, az IKSZ és a Jobbik 
ifjúsági szervezetei képviseletében jelenlévők. A Po-
litikai Foglyok Szövetségének képviseletében Szalai 
Zoltán, a POFOSZ Budapest elnöke, Csizmadia Jó-
zsef, a POFOSZ újpesti elnöke, valamint Kocsis Lajos 
a szervezet elnökhelyettese helyezett el koszorút. 
Az emlékezők között volt Szendiné Kósa Katalin, 
Kósa Pál leánya is, aki magánemberként és az ’56-os 
Szövetség képviseletében koszorúzott. (antosa)

Az ünnepségről bővebben, továbbá Ozsváth 
Kálmán beszéde teljes terjedelmében a 
www.ujpest.hu honlapon. 

A

A Cipőklinika 
„Apám szíjgyártó volt, de azt mond-
ta, inkább a cipőkészítést tanuljam 
ki, hisz lábbeli mindig kell majd. 
Igaza volt.” Így lett cipőkészítő Bán-
sági Gyula. Az újpesti kisiparos ma 
sem bánja, hogy hallgatott édesap-
jára – igaz, mára átalakult a piac. 

okáig készített cipőket, ám a rendszervál-
tás környékén már azon gondolkodott, 
hogyan tovább? A piacgazdasággal bizony 

nagy választék tódult az országba, így az elmúlt 
két évtized a szolgáltatás-bővítésről és a folytonos 
megújulásról szólt. 

Manapság már a javítás is egyre ritkább, kézzel 
pedig egyáltalán nem készítenek cipőket, csizmá-
kat. Azért Gyula vitrinben őrzi egykori remekmű-
veit, az első vizsgadarabot, vagy épp egy ajándék-
ba kapott csaknem 100 éves, kézzel készített láb-
belit. Sőt 100-150 éves, még ma is működő var-
ró- és stoppoló gép díszíti a kirakatot. Fontosak 
az ereklyék.

Persze a „cipőklinikán” most is a „gyógyítás” a 
legfőbb feladat – ezt a káposztásmegyeriek is jól 
tudják. Sok vendég tér vissza és szívesen bízza a 

kényes munkát a mesterekre, akár még a táska ja-
vítását is. A legtöbb feladatot azonban a világ-
márkák gyártói adják, hisz a különleges és csöp-
pet sem olcsó lábbeliket még mindig érdemes ja-
vításra küldeni. Legyen az varrás, ragasztás, felső-
rész- vagy béléscsere. 

S persze a multik érkezésével más irányban is 
bővült az üzlet – ez tehát a folyamatos megúju-
lás. Gyula megtanulta a kulcsmásolás techniká-
ját, párja pedig igazságügyi szakértőként dolgo-
zik. Persze nem csak a cipők, hanem a textíliák is 
gyakran érkeznek ide felülvizsgálatra. 

Az újpestiek valóban ismerik és ragaszkodnak 
a mesterhez, de nem csak a vendégek, a dolgozók 
is. Mindennap úgy járnak be az üzletbe, mint egy 
nagy család. Azt azonban még nem tudni, hogy 
tovább viszi-e valaki a mesterséget, hisz Gyula lá-
nyai más pályát választottak, az unokák pedig 
még eléggé fi atalok – egyelőre csak kíváncsiskod-
nak a nagypapi üzletében.  D. Zs.

A Cipőklinika címe: IV., Lóverseny tér 3.

Made in 
Újpest

S
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Ovi-Foci után: 
Suli-Foci 
Újpest Önkormányzata több pá-
lyázatával és beruházásával mutat-
ta már meg elkötelezettségét a he-
lyi sportélet további fejlesztésére. 
Ennek keretében hat új Ovi-Foci pá-
lyát épített meg az újpesti óvodák-
ban, a Testnevelés Tagozatos Álta-
lános Iskola pedig nemrégiben egy 
szabványos méretű kézilabda pályát 
kapott. 

– A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési prog-
ramjához is kapcsolódott Újpest Önkormányzata 
melynek során pályázatot adtunk be az MLSZ által 
kiírt műfüves pályaépítési projektre – tudtuk meg 
dr. Tahon Róbert jegyzőtől. A pálya építése 24.6 mil-
lió forintba kerül, ebből 17,2 milliót az önkormány-
zat pályázaton nyert el, az önrész az összege pedig 
7,4 millió. 

A pályázat meghirdetésének célja, hogy új műfü-
ves pályák épüljenek, amelyek erősítik az utánpót-
lás nevelés infrastrukturális feltételeit, növelik a tö-
megsport keretein belül foglalkoztatott gyermekek 
létszámát, egyúttal javítják a szabadidős futball fel-
tételeit. A kiírásnak minden szempontból megfe-
lelt az újpesti önkormányzat által beadott pályáza-
ti anyag, melynek következtében megnyílt a lehető-
ség a pályaépítésre a Karinthy Frigyes ÁMK Általá-
nos Iskola területén.

Újpest Önkormányzata a műfüves pálya mű-
ködtetésébe partnerként bevonta az Újpesti Tor-

na Egyletet is. A kapcsolat eredményeként a diá-
kok körében a futball népszerűsítésére, a gyerme-
kek igényeinek megfelelő sportági választék és ezen 
keresztül a sportolási lehetőségeik bővítésének elő-
segítésére, az iskolai kerületi labdarúgó verseny-
rendszer új helyszínének biztosítására, a lakossági 
szabadidő-futball feltételrendszerének javítására, 
fejlesztésére, az Újpesten folyó utánpótlás-nevelési 
tevékenység támogatására, továbbá sportrendez-
vények, bajnokságok szervezésével a sportolói, és 
szurkolói résztvevő létszám növelésére nyílik lehe-
tőség.  U. N.

tavalyi évhez képest nagy előrelépés, hogy 
több, az intézmények szolgáltatási színvo-
nalát emelő munkát végeznek el a nyári 

szünet beköszöntével. 
Több óvodában és iskolában már a renoválási mun-

kálatok végéhez értek. A Pozsonyi Bölcsődében példá-
ul kijavítják a tetőt, emellett új szigetelést is kap a fö-
dém. Ezzel egy tíz éve húzódó probléma oldódik meg, 
ugyanis korábban számtalan alkalommal ázott be a 

tető, aminek következtében a bölcsődei csoportszo-
bák falai és a beépített szekrények is átvizesedtek. Ta-
valy ugyanebben az intézményben kifestették a szo-
bákat, így most már teljesen rendezett körülmények 
között vehetik birtokba a gyerekek a bölcsődét – tájé-
koztatta lapunkat Kocsis Ildikó Edit, az Újpesti Önkor-
mányzati Bölcsődék intézményvezetője. 

Az intézményi felújítások keretében például a 
Testnevelés Tagozatos Általános Iskolában aka-
dálymentes mosdót alakítottak ki, valamint a Ba-
bits Mihály Gimnázium földszinti vizesblokkja is 
megújult. A munkálatok az iskolakezdésre min-
denütt véget érnek. 

 (antosa)

A

Megújuló intézmények

Közel harminc 
helyszínen 
zajlik a felújítás
Akadálymentesítés, tetőfelújítás, vi-
zesblokk csere, festés. A tavalyi év-
hez hasonlóan idén is számos ön-
kormányzati intézmény újul meg. A 
Gazdasági Intézmény műszaki irányí-
tásával, közel harminc oktatási-ne-
velési intézményben, összesen több 
mint 190 millió forintot fordít felújí-
tásokra az önkormányzat. 

Megújul, és korszerű hőszigetelést 
kap a Pozsonyi Bölcsőde és Óvoda 

tetőszerkezete

Akadálymentes mosdó 
a Testnevelés Tagozatos 

Általános Iskolában

Az épülő Suli-Foci pálya 
Káposztásmegyeren

A felújított mosdók egyike 
a Babits Mihály Gimnázium 

földszintjén

A Leiningen Bölcsőde három 
csoportszobájába kerültek 

új nyílászárók
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Nagyvizit a cívisvárosban 
Debrecenben is nagy sikerrel vitte színpadra Gyurkovics Ti-
bor Nagyvizit című tragikomédiáját az Újpest Színház. Az elő-
adásra augusztus 10-én került sor a Régi Városháza udvarán.

A két részes darabot Dózsa László rendezte, aki a darabban Dezsőt is alakítja. 
Badari szerepében Harsányi Gábort, Mária szerepében Ivancsics Ilonát láthat-
ta a debreceni közönség. A további szerepeket Nyári István, Beszterczey Attila, 
Lippai László, Dóka Andrea, Agárdi László, Bata Á. János, Rosenkranz Helga és 
Farkas Mirtill, valamint Kucséber Ervin játszotta. 

Sziget Fesztivál zárónapján, 
vasárnap délután lépett fel a 
Jazztimated nevű, újpesti for-

máció. Míg tavaly a NoSeatbeltz nevű 
rockzenekar képviselte Újpestet a Szi-
geten – akik az Újpesti Zenekarok 
Fesztiváljának nyerteseiként juthattak 
ki – idén a szigeteseknek tetszett meg 
az újpesti banda stílusa.

– Szűts István, a Kormorán billen-
tyűse hívta fel a fi gyelmünket a Folk-
lór Fesztivált megelőző újpesti tehet-
ségkutató versenyre, gyakorlatilag 
így kezdődött a történet – meséli Si-
mon János basszusgitáros. – Az ott el-

ért második helyezésünknek köszön-
hetően vagyunk most itt. Istvánt ké-
sőbb a Sziget Programiroda felkérte, 
küldjön néhány fellépő ötletet, akik 
között mi is szerepelhettünk, és sze-
rencsére minket választottak.

Az öttagú zenekar a jelenlegi for-
mációban még alig egy éves, így óri-
ási lehetőség volt számukra a legna-
gyobb európai fesztiválon való rész-
vétel. A csapat eklektikus stílusje-
gyekkel bíró zenéje háromféle műfajt 
ötvöz: népdalfeldolgozások, saját da-
lok és klasszikus zenei feldolgozások 
alkotják a repertoárt.

– A Szigetre a népdalfeldolgozá-
sokkal jelentkeztünk. Úgy gondolom, 
hogy mindannyiunk számára fontos, 
hogy tiszteletben tartsuk gyökerein-
ket – mondta el a zenész. – Az eu-
rópai zene két alapon nyugszik: az 
örökzöld klasszikus zenén és a nép-
zenén. Ez időről időre visszatér, an-
nak ellenére, hogy néha valamely vi-
lágkultúra irányába megpróbálunk 
elmenni. Most egy olyan szerencsés 
időszak van, amiben nem kell válasz-
tani a hallgatónak, hogy rockot, jazzt 

avagy klasszikus zenét akar kapni, ha-
nem megkapja a tejbegrízt kolbász-
szal.

A csapat a koncerten bizonysá-
got tett e fi lozófi áról: Led Zeppelin 
szólt népdallal keverve, népdal csen-
dült fel Bach dallamaival, de volt Cho-
pin is blues-zal, a saját dalok mellett. 
Az együttes valóban kitett magáért, 
így biztosak lehetünk benne, hogy a 
Puglia Sounds Mambo Színpadon fel-
lépő Jazztimated-et viszontláthatjuk 
majd a közeljövőben is! (antosa)

A

Újpesti együttes a Szigeten

Tejbegríz, kolbásszal
Ismét bemutatkozhatott egy újpesti zenekar a Szigeten. 
A 20. Fesztiválon fellépő Jazztimated nevű csapatot a 
Folklór Fesztiválon ismerhette meg az újpesti publikum.

Rúgjon labdába!
A foci EB ideje alatt nagy sikerrel zajlott 
Góltotó játékunk. A két fordulós vetélke-
dés első része a hagyományos tippjáték, 

míg második fordulója már sokkal inkább sportműveltségi kvíz volt.
A kvíz akkora sikert aratott a döntőbe jutott játékosok között, hogy 

úgy döntöttük, „kinyitjuk” a lehetőséget mindenki számára, aki kedveli 
a focit és a vetélkedést. A játék augusztus 29-ig tart. Eredményhirdetés 
30-án. A díjakat 31-én, pénteken a Városnapok nagyszínpadán, a Bikini 
koncert előtt adjuk át. A legügyesebbek PUMA ajándékcsomagot nyer-
hetnek. Bővebben: www.ujpest.hu/bajnokterasz  Újpesti Sajtó Kft.

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 szak-
képesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj

KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést 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

Csendes volt a Sziget
A Sziget Fesztivál ideje alatt minden éjjel, változó időpont-
okban, tizenhárom különböző helyszínen mérték a zajterhe-
lést a szakemberek Újpesten. Az eredmények alapján egyszer 
sem fordult elő, hogy a zajterhelés átlépte volna a 23 óra utá-
ni időszakra megengedett 55 dB-es értéket. Érdekesség, hogy 
egy hajnalon ennek ellenére nagyobb hangerőt lehetett ta-
pasztalni a városrész néhány pontján. Mint kiderült, a zaj va-

lóban a Hajógyári szigetről származik, ám semmi köze a Sziget Fesztiválhoz. Sok-
kal inkább az ott egész évben működő és az utóbbi időben a közvélemény és a 
rendőrség fi gyelmét magára vonó szórakozóhelyekhez. A zaj ugyanis az egyik ot-
tani diszkóból áradt, nemcsak Újpest, de Óbuda, és Angyalföld felé is. 



Nyelvtanfolyam indul
Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat kedvezményes felnőtt nyelvtanfo-
lyamot szervez az újpesti polgárok részére kezdő, újrakezdő és haladó szinten. Be-
iratkozás, jelentkezés, szintfelmérés 2012. szeptember 17-én és 19-én 17-19 óra 
között a Német Házban. (1042 Bp., Nyár utca 40-42.).  Minden érdeklődőt és ta-
nulni vágyót szeretettel várunk. Pappné Windt Zsuzsanna elnök
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Kántorkoncert
Kántorkoncert színhelye lesz 2012. szep-
tember 9-én 18 órakor az újpesti 
Zsinagóga. A nagysikerű sorozat újabb 
állomásán ismét a MÁV szimfonikus zene-
kar közreműködésével zajlik a program. Az 
est szólistái: Fekete László, a Dohány utcai 
zsinagóga főkántora, Nógrádi Gergely, a 
Frankel Leó utcai zsinagóga kántora, Zucker 
Immanuel, a Hunyadi téri zsinagóga főkán-
tora, Székelyhidi Hajnal operaénekes, az 
Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem 
adjunktus tanára. Közreműködik: az 
Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem 
Goldmark kórusa, vezényel: Ádám Mária. A 
műsort vezeti: Szerdócz Ervin rabbi-helyet-
tes. A koncert első felében héber imák 
hangzanak el zenekari kísérettel, az est 
második részében jiddis dalok csendülnek 
fel, szintén zenekarral. A koncert kiemelt 
támogatója Újpest Önkormányzata.

További támogatók: a Nemzeti 
Kulturális Alap, Országos Rabbiképző 
Zsidó Egyetem, BZSH. Helyfoglalás érkezés 
szerint. A koncert ingyenes. Szeretettel vár 
minden érdeklődőt a szervezők nevében: 
Máté György elnök 

Nyitott Református Udvar
A nyár végén ezúttal sem marad el az 
Újpest-belsővárosi Református Egyház 
által életre hívott Nyitott Református 
udvar című rendezvény. Az idei vendég: a 
népzenét játszó török Üsztürü zenekar 
lesz. A sorrendben harmadik alkalommal 
megrendezendő zenés estre augusztus 
26-án, 20.30-kor kerül sor az Újpest-
belsővárosi Református Egyház udvarán, 
illetve rossz idő esetén a templomban. A 
belépés díjtalan.

Kattints rá, nagyi!
Szeptember 18-ig várja a jelentkezőket az 
Ady Endre Művelődési Ház a jelentkezőket 
a Kattints rá, Nagyi! – tanfolyamára. Az 
internethasználat elsajátítását időskorúak-
nak nyújtó képzés részvételi díja: 1000 Ft. 
Beiratkozás: jelentkezési sorrendben. 
Nyugdíjas igazolvány szükséges.

Rajtol a társaskör
A nyári szünet után szeptember 4-én 15 
órakor tartja évadnyitó találkozóját az 
Újpesti Magyardal és Zenebarát Társaskör 
a megszokott helyen, az Ady Endre 
Művelődési Házban. A minden hónap első 
keddjén összejövő társaskör tagjai szep-
temberben saját kórusuk és a meghívott 
előadók – Erdős Melina, Rábai Németh 
Ferenc továbbá Penc Népdalköre – Tarnai 
Ági zenei kíséretével várják az újbóli talál-
kozást.

Az Egek Királynéja 
templom búcsúja 
Szűz Mária királynő augusztus 22-i ünne-
pét követően, mindig augusztus utolsó 
vasárnapján tartja az Egek Királynéja 
templom a búcsút. Idén augusztus 24-26 
között várják a híveket és az érdeklődőket.
 
Program:
AUGUSZTUS 24., PÉNTEK 
19.00: Zenei áhítat. A magyar fiatalok 
Genfest kórusa, és az Eucharist együttes
(Vezető Gável Gellért és Körmendi Klára)
 
AUGUSZTUS 25., SZOMBAT 
18.00: előesti szentmise
20.00-24.00: virrasztás, szentségimádás a 
templomban.
 
AUGUSZTUS 26., VASÁRNAP 
10.00: Összevont ünnepi búcsúi szentmi-
se. A szentmisét bemutatja dr. Mohos 
Gábor atya, a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar titkára. Terménymegáldás (az újpesti 
piac által felajánlott termények megáldá-
sa). A mise után az új plébánia terveinek 
első nyilvános bemutatója (vetítés, magya-
rázat a templomban), majd déltől agapé, 
vendéglátás a plébánia kertjében minden-
ki számára.
15.00: a megáldott termények (zöldségek, 
gyümölcsök stb.) szétosztása a rászoruló 
újpestiek között!

A TEMPLOMBÚCSÚHOZ KÖTŐDŐ HÍREK 
Terménymegáldás: A magyar katolikus 
egyházban augusztus utolsó vasárnapja a 
terménymegáldási, hálaadási ünnep. Mivel 
a templomot a piac veszi körül, ezért szá-
munkra különösen is aktuális, a jó Isten 
áldását kérni a termésre, de a kereskedők-
re, piaci dolgozókra egyaránt.

15 órakor a felajánlott, megáldott ter-
mények szétosztása újpesti polgárok (val-
lástól függetlenül), nagycsaládosok, rászo-
rulók között a templomban.

Templomfestés: Július végére, elkészült 
a templom belső festése Újpest 
Önkormányzatának anyagi segítségével. 
Hálaadás az elvégzett munkáért, az önkén-
tes segítőknek a takarításokért.

Orgona felújítás: Szeptemberben indul 
102 éves orgonánk felújítása, szintén az 
újpesti önkormányzat anyagi támogatásával. 
Várhatóan kétéves munka lesz. Fővédnöknek 
Wintermantel Zsoltot kértük fel. 

 Horváth Zoltán plébános

Újpesti 
műsortükör

Harmincévesek 
A Szűcs Sándor Általános Iskola (volt Dallos Ida utcai Iskola) harminc évvel 
ezelőtt, 1982. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit az Izzó lakótelepen. A 
2012/2013. tanévben ünnepeljük meg a 30. születésnapunkat. Különféle ese-
ményekkel, rendezvényekkel és kiadvánnyal emlékezünk meg az eltelt har-
minc évről. Programjainkra szeretettel várjuk jelenlegi és volt tanítványain-
kat, kollégáinkat. Az ünnepi megemlékezésről, az ehhez kapcsolódó prog-
ramjainkról tájékoztatást adunk az iskola honlapján és az Újpesti Napló ol-
dalain. A jubileumi évhez kapcsolódó első esemény az Újpesti Városnapok 
keretében szeptember 2-án, 16 órakor, a Szent István téren megrendezen-
dő, központi tanévnyitó ünnepség lesz. 

A tanévnyitóra várjuk szeretettel jelenlegi és volt tanítványainkat, szülei-
ket, kollégáinkat és minden kedves érdeklődőt. Lévai András igazgató

A fekete-fehér kép 1982-ben készült, nem sokkal az átadás előtt. Se híre, 
se hamva a környéken fának, fűnek, de még lakóházaknak sem. A képet 
Kiss István (Fotó: Tizian) készítette, aki fotózta az építkezés és az átadá-
si ünnepség egész történetét.

A színes kép napjainkban készült. A fák felérnek a második emeletig 
és hűs árnyékot vetnek az első emeleti tantermekre. Az épület előtti pá-
zsit kedvelt játszóhelye a környék gyerekeinek. A korábbi holtnak tűnő 
vidék élő, eleven környezetté változott.

Lecsófesztivál

Főzni, kóstolni egyaránt lehet 
A nyár kedvelt étele a lecsó. Az ízletes falatok kedvelői úgy gondolják, le-
csót főzni is remek elfoglaltság, számtalan variációja van ugyanis az ételnek. 
Az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok ebben az évben már ötödik alkalommal 
hívja lecsófesztiválra az újpestieket Azok, akik előrukkolnának kedvenc 
receptjükkel, bátran álljanak a tűzhely mellé és készítsék el saját főztjü-
ket! A versenyre nevezők jelentkezését augusztus 28-án, 14 óráig várják a 
Piacfelügyelőségen. Bárki nevezhet, házasszonyok, urak, baráti társaságok, 
munkahelyi közösségek egyaránt. A versenyre jelent-
kezők 3 kg zöldpaprikából, és egyéb hozzávalók-
ból készítsék el a fantázia költeményt. Az otthon 
megfőzött ételt szeptember 1-jén 8.30-ig vár-
ják a Piacfelügyelőségen. Miként főzni, kóstol-
ni, szavazni is bátran lehet. Szeptember 1-jén, 
10 órakor ugyanis kezdetét veszi a piacon az V. 
Lecsófesztivál, amelyen a kóstolás után, titkos sza-
vazattal dőlnek el a helyezések.
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Tájékoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy irodánk nyáron a megszo-
kott nyitvatartási renddel folya-

matosan működik. A Fidesz – MPSZ 
Újpesti Szervezetének ingyenes jogsegély 
szolgálata, illetve a képviselői fogadóórák 
július és augusztus hónapban szünetelnek. 
Irodánk nyitva tartása: H-P: 11.00-18.00-ig.
Cím: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

TISZTELT BARÁTAINK!
Irodánk minden pénteken 17.00 és 
18.00 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) 

szeptemberig   nem tart fogadóórát a 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Házában. 
E-mailben azonban megkereshető. 
Elérhetőségek: kdnpujpest@gmail.com, 
szalma.botond@kdnpbudapest.hu, valamint 
Szalma.botond@ujpest.hu 
 

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 17.00-18.00 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 KÖZÉLETI KLUBBA
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját „A mi vendégünk az Ön vendége!” 
– Közéleti Klub következő délutánjára, 
ahol Lengyel László közíró, politológus 
lesz a vendégünk egy jó hangulatú, érde-
kes beszélgetésre augusztus 29-én, szer-
dán 17.30 órától az Újpesti Polgár 
Centrumban. (IV.,  Árpád út 66.)
 Kiss Péter országgyűlési képviselő
Trippon Norbert, az MSZP kerületi elnöke

MEGHÍVÓ KLUBDÉLELŐTTRE
A „Ki Mit Tud?” klubdélelőttje (nem fellé-
péses) szeptember 4-én, kedden 10.00 
órakor lesz az Újpesti Polgár Centrumban 
(IV. Árpád út 66.). Fővédnökök: Kiss Péter 
országgyűlési képviselő és Trippon 
Norbert, az MSZP kerületi elnöke. 
Képnézegetős/képválasztásos program 
lesz (mint februárban). A képeket kivetít-
jük beszámozva, aki rendelni szeretne 
belőle, felírja a kép számát egy lapra, majd 
azok az összesítést követően megrende-
lésre kerülnek. Várjuk Önöket!
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

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

zati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója, 
minden hónap 2. hétfőjén, 17.00-18.00 
óráig tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp., IV., 
Hajló u. 42-44., a TRÖK helyisége. Páli 
József Pál (1.evk.) önkormányzati képvise-
lő minden hónap 2. hétfőjén 17.00-18.00 
óráig tartja fogadóóráját. Helyszín: 
Homoktövis Általános Iskola. 

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

Lakossági elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés!

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

Már több mint 10 000-ren 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.

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

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 tan-
évre. Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi ered-
ményt elérő, illetve a művészetek, vagy a sport területén kiemelkedően tehetséges 
újpesti tanulókat és hallgatókat.

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

Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30. Infó: 
www.ujpest.hu vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáiban (Budapest IV., István út 15; Hajló u. 42-44.). Tel.: 231-3176, és 231-3298, 
web: www.ujpest.hu Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

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

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

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

KOMPOSZTÁLÁSI AKCIÓ
Újpest Önkormányzata a kerületben elszállítandó és ártalmatlanítandó hulladék 
mennyiségének csökkentése és a zöldfelületek tápanyag-utánpótlása biztosítása 
érdekében 2012 évben lakossági kompsztálási akciót hirdet.

Az önkormányzat az akció keretében térítésmentesen bocsátja rendelkezésre 
a komposztáláshoz szükséges anyagokat, ingyenes tájékoztató és oktató előadá-
sokat szervez.

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

Részletes ismertető: www.ujpest.hu. Az akciókkal kapcsolatos kérdéseikkel 
szíveskedjenek Földházi Júlia parkügyi ügyintézőt keresni (tel.: 231-3101/144).



BAUMGARTNER AUTÓCENTRUM KFT.
1044 BUDAPEST, KÜLSŐ VÁCI ÚT 92. (a McDonald's mellett)

TELEFON/FAX: 369 3733

·  GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI SZERVIZ
·  MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
·  AUTÓMOSÁS 
·  ALKATRÉSZELADÁS

Baumgartner Dacia 
és Renault szakszerviz
Újpesten!

NCIÁN TÚLI SZERVVIZ
ÁS

Jöjjön, várjuk!
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Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, duguláselhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

Tel.: 3604-434, www.gyorsszaki.hu

TUDOD-E, HOGY MI AZ A 

FLABÉLOS?
Professzionális teljes testvibrációs,

mozgásterápiás, alakformáló készülék.
10 perc FLABÉLOS=50 perc testedzés

Kedvező bérletárakkal várjuk mozogni 
vágyó vendégeinket:

MOONA Stúdió tel.: 06-20-266-7968
Bp., IV.ker. Munkásotthon u. 18.

http://moona-studio.5mp.eu

Reklám-marketing tevékenységi körű 
cég, kereskedelmi asszisztenst keres 8 

órás munkakörbe. A munkavégzés 
helye Újpest. Minimum követelmény: 
felsőfokú végzettség, jó számítógépes 

ismeret. Jogosítvány, angol/német 
nyelvtudás és grafikai programok isme-
rete előnyt jelent. A fényképes önélet-

rajzokat augusztus 29-ig várjuk az 
incholding@hotmail.com címre

10 éves a Nem-ÁRT! 
Képességfejlesztő 
Színiiskola!

Csonka Tünde eMerTon-díjjal 
kitüntetett színművész felvételt hirdet 

2002-ben alakult színiiskolájába, 
mely óvodai csoporttal is kibővült.
Az órák között szerepel: ének, tánc, 

beszédtechnika, hangképzés,
színészmesterség ás drámapedagógia.

További részletek honlapunkon: 
www.csonkatunde.com

Érdeklődni lehet az alábbi számon: 
06-20-511-4750

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

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)

OLVASÓINK FIGYELMÉBE!
Az Újpesti Napló legközelebbi száma 
– az Újpesti Városnapok teljes prog-
ramkínálatával – augusztus 27-én je-
lenik meg. A szerkesztőség

A PROF. DR. KOVÁTS ISTVÁN 
ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 

A Prof. Dr. Kováts Ist-
ván Alapítvány pályá-
zatot hirdet budapes-
ti illetékességű, súlyos 
mozgáskorlátozott fi -

atalok támogatására, amely tanulmá-
nyok folytatásához, közlekedéshez, 
lakhatási, illetve munkavállalási felté-
telek megteremtéséhez szükséges tár-
gyi eszközök vásárlásához hozzájáru-
lásként igényelhető.

Az alapítványtól pályázható ösz-
szeg nem lehet több a pályázati cél 
költségének 25%-ánál, de legfeljebb 
35 000 Ft. Pályázni a 40. életév be-
töltéséig lehet. Beküldési határidő: 
2012. szeptember 15.

Részletes tudnivalók és pályázati 
kiírás: www.ujpest.hu.
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Az Anyatejes Világnapnak Újpesten, a Pozsonyi utcai 
Védőnői Szolgálat szervezésében 2012. augusztus 31-
én 10 órai kezdettel a Karinthy Frigyes Általános Mű-
velődési Központ ad helyet. A rendezvényre, amely-
nek fővédnöke Wintermantel Zsolt, a szervezők vár-
ják a kisgyermekes családokat. 

A világ több mint 120 országá-
ban ünnepelik meg a „szopta-
tás világhetét” augusztus 1-7-ig, 
hogy ösztönözzék a szoptatást 
és felhívják a fi gyelmet a csecse-
mők egészségi állapotának javí-
tására. A WHO és az UNICEF ál-
lított emléket a világnap révén 
az 1990 augusztusában szüle-
tett Innocenti Nyilatkozatnak, 
melyet 32 ország és 10 ENSZ 
szervezet írt alá a szoptatás tá-
mogatására és védelmére.

 A WABA (A Szoptatást Támogató Szervezetek Szövetsége) 2011-re 
megjelent kiadványa szerint hajlamosak vagyunk a szoptatás támogatá-
sában 2 dimenzióban gondolkodni (idő és tér), de mindezeknek nem sok 
hatása várható a harmadik dimenzió, a kommunikáció nélkül, mely elen-
gedhetetlen a megelőzésben, a szoptatás segítésében, támogatásában. En-
nek ad teret a hagyományos, újpesti rendezvény. 

A kisgyermekes családokat 10 órára várják. A rendezvényen az Animáci-
ós Bábszínház, valamint a Czető testvérek gondoskodnak a jó hangulatról. 
Továbbá, játszó-sarok és arcfestés színesti a napot. A program során más 
bőrébe szívesen belebújó kis emberkék jelmezeket ölthetnek magukra. 

Hagyományosan csatlakozik a rendezvényhez egy keresztrejtvény pályá-
zat is, amely az Újpesti Napló július 24-i lapszámában jelent meg. A he-
lyes megfejtést beküldők között ajándékcsomagok találnak a rendezvé-
nyen gazdára.  B. E.

A szervezők ezúton köszönik meg támogatóik nagylelkű felajánlásait. Tá-
mogatók: Újpest Önkormányzata, Újpest SZEI, Nivea, Babé, Bioderma, Ceumed 
Kft., Családi Optika, DM (Drogerie Markt), Felicitas Kft., Hipp Kft., Karinthy Frigyes 
Általános Művelődési Központ, Kolofon Nyomda Kft., Központi Anyatejgyűjtő Ál-
lomás, Kyani, Lélekforma Mozgás és Szépségstúdió, Libero, Magic Box, Magyar Vé-
dőnők Egyesülete, Medela, Orifl ame, Pinkóczi Barka szobrászművész, Rendterem-
tő Kft., Rossmann, Simon András költő és festőművész, Studium 2000 Bt., Szent 
Borbála Gyógyszertár, Túróczi Szilvia, Újpesti Gyermekfogászat, Újpesti Napló, Új-
pesti Közösségi Televízió, Virág utcai Óvoda, Weleda

Az anyatej dicsérete

ÉRTESÍTÉS TÜDŐSZŰRÉSRŐL!
Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet értesíti a lakosságot a IV. kerületi időszaki 
tüdőszűrésről. Budapesten a 30 év feletti lakosok évenkénti tüdőszűrése kötelező! 
A IV. kerület Fóti út 52. szám alatt működő Ernyőképszűrő Állomás a nyári hóna-
pokban a következő utcák szerinti ütemezéssel végzi a szűrővizsgálatokat: 2012. 
augusztus: Labdarúgó utca, Labdaverő utca, Laborfalvy Róza utca, Lahner György 
utca, Lakkozó utca, Landler J. utca, Langlet Waldemár utca, Latabár Kálmán utca, 
Lázár Vilmos utca, Lebstück Mária utca, Leiningen Károly utca, Liszt Ferenc utca.

Kérjük Önöket, hogy a vizsgálatra minden esetben készítsék elő TAJ-
kártyájukat, személyazonosító igazolványukat és lakcímkártyájukat.

Amennyiben a fenti időpont nem megfelelő, akkor máskor is fogadjuk, akár a 
kapott idézővel vagy nélküle érkező lakosokat, az alábbi rendelési időben: Hétfőn 
és szerdán: 13.00-18.30 óráig. Kedden, csütörtökön és pénteken: 08.00-13.30 óráig.

 Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

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! 

Búcsú Diána (balról) valamint 
Búcsú Ninetta április 27-én, egy 
perc különbséggel született a csa-
lád nagy-nagy örömére. Az újpes-
ti rugdalózóban feszítő ikerbabák 
fotóját édesanyjuk, Schäffer Ma-
rianna küldte el nekünk.

Gratulálunk!

A

Újabb fuvar kupak jutott le Tinnyére a Szaki Trans Kft. segítségével. A korábban 
leszállított 1150 kg-hoz, most további 1375 kg gyűlt. A segítő kezek által eddig 
leadott 2525 kg kupak 164 152 Ft-tal közelebb juttatja Imikét a mozgását segítő 
géphez. Köszönjük mindenkinek, aki egyetlen kupakkal is hozzájárul a sikerhez! 
A 600 ezer forint értékű gép megvásárlásához még kb 6800 kg kupakra van szük-
ség. A kupakgyűjtés tovább folytatódik, kiegészülve az Állatmentő Ligával, akik 
az Újpesti Városnapokon az „annyit fi zetsz amennyit gondolsz”  akciójuk kereté-
ben jótékonysági vásárt tartanak. A 2 nap teljes bevételét Imikének ajánlják fel.

SEGÍTS ÉS NYERJ ÉRTÉKES PUMA JÁNDÉKCSOMAGOT
Értékes PUMA ajándékcsomagokat sorsolunk ki azok közt, akik minimum 1 
kg kupakot adnak le a Városnapok ideje alatt (szeptember 1-2.) az Állatmentő 
Liga faházánál. Gyűjtsük össze a hiányzó 6800 kg kupakot!

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

Újpest legértékesebb kupakjai 
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NYITVA TARTÁS:

Hétfő-Csütörtök: 6.00-17.00
Péntek: 6.00-18.00

Szombat: 6.00-14.00
Vasárnap: Zárva

Tel.: 369-1250, 370-6448
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ÁRESŐ A PIACON!
Látogasson el az újpesti, 
Szent István téri Piacra!

Letörjük az árakat!

ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK

� Piacunkon akciós áron kapható befőzési 
lecsópaprika, paradicsom, szilva, őszibarack, nektarin!

� Hazai dinnyevásár! 

� Henteseinknél kedvező 599 Ft-os áron csirkeszárny 
és 699 Ft-os csirkecomb kapható!

� Házi készítésű friss túró, tejföl, házitej, 
sajtfélék kaphatók!

� Magvak, aszalt gyümölcsök. Mák, dió frissen darálva 
megtalálható piacunkon!

� Folyóvízi, tavi- és tengeri halak sokasága!

� A híres vecsési káposzta és savanyúság bőséges 
kínálatával várja a kedves vásárlókat!

� Díszítse otthonát, tegye szebbé erkélyét, kertjét 
a Virágcsarnokban fellelhető vágott- és cserepes 

virágok sokszínűségével!

� Eredeti recept alapján pácolt és füstölt 
fi nomságok, ínyencségek várják! 

� Őstermelőink generációk óta a legfrissebb zöldség- 
gyümölcs készlettel állnak az Önök rendelkezésére!

� Nálunk a mindennapi élelmiszereken kívül 
megtalálhatók különböző iparcikkek, edények, 

konyhai kiegészítők, lakástextíliák!

� Kedvenc kisállataik részére bőséges 
és változatos kínálattal várjuk! 

� Mindennapi kenyerét vegye nálunk, minden 
igénynek megfelelünk az óriási választékkal!

Mindent megtalál, amit egy hipermarketben, 

de kedves, barátságos közegben, ahol ismerősként 

köszöntik a visszajáró vásárlókat!

Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok Felügyelősége
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� Kiadó családi ház tetőterében, külön bejáratú szo-
ba, zuhanyzóval, csendes környéken, egy személy ré-
szére. 40 000 Ft rezsivel együtt, 06-70-703-0744

� Albérleti szoba kiadó fiatal hölgy részére, tel.: 06-
70-653-8371

� Újpesti, új családi házban, jó közlekedéssel, ala-
csony rezsijű, kis lakás kiadó, tel.: 06-30-304-2947

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

Ingatlant cserél
� Újpesti, 71 m2-es, 2+1 fél szobás + hall, nagy er-
kély, III. emeleti panel, önkormányzati lakásomat el-
cserélném 2 szobásra egy az egyben. Lift van, egyedi 
fűtésmérős. Azonnal költözhető, tel.: 06-20-263-0086

� Elcserélem budapesti kisebb házra, vagy három-
szobás lakásra, vagy eladom áron alul, diósjenői 144 
m2-es házamat, 1000 m2-es, fenyős, gyümölcsfás gon-
dozott telekkel. I. á.: 16,5 MFt, tel.: 06-20-992-1759

� Elcserélném önkormányzati, 37 m2-es, III. emeleti, 
zöldövezeti, komfortos, egyedi fűtésű, parkettás, vízórás 
lakásomat, hasonlóra. Kisebb lehet. Fontos: I. emeleti le-
gyen betegség miatt. Lift nincs, tel.: 06-70-273-2716

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

Állást kínál
� Mellékhelyiség üzemeltetésére, részmunkaidős 
alkalmazottat keresek, tel.: 06-20-270-7161

� Újpesti központtal, Magyarországon induló 
nemzetközi biztosításközvetítő cég elkötelezett 
szakembereket, illetve új szakma iránt érdeklődő 
pályakezdőket keres ingyenes képzéssel! A jutalé-
kaink ott kezdődnek, ahol másoknál véget ér! Je-
lentkezz! tel.: 06-20-570-5355

Szolgáltatás
� Megbízható, középkorú hölgy takarítást, vasalást, 
bevásárlást, idős ember és gyermek felügyeletét, fő-
zést vállal. Egyedül élő/álló idős emberrel eltartási 
szerződést kötnék, tel.: 06-20-968-2448

� Megbízható, munkájára igényes, becsületes bejá-
rónő, alkalmi és rendszeres takarítást, vasalást vállal, 
tel.: 06-70-581-4748

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

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

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

� Teljes körű villanyszerelés a hiba elhárításától 
az új hálózat kiépítéséig. Garanciával! Gut Mihály, 
tel.: 06-70-231-7797

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

� KLÍMA AKCIÓ! „A” kategóriás hűtő-fűtő klímabe-
rendezés beszerelve 130 000 Ft, tel.: 06-30-864-5544, 
www.annauklima.hu 

� Duguláselhárítás falbontás nélkül. Víz, gáz, fű-
tésszerelés, wc-k, mosdók, tartályok cseréje. Ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330, 
06-20-491-5089

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

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

In gat lan el adó
� Újpesten, Vetés utcában, előkertes, másfél szobás, 
téglából épült, jó állapotú, családi ház, gépkocsi be-
állóval, melléképülettel, pincével, 540 m2-es telekkel, 
tulajdonostól eladó. I. á.: 22 MFt, tel.: 06-70-512-4108

� Perényi Zsigmond utcában téglaépítésű ház, III. 
emeletén, 1+1/2 szobás, 43 m2-es, csendes, zöldöve-
zeti, világos, klímás, tehermentes lakás tulajdonostól 
eladó. Új nyílászárók, szúnyogháló, redőny. Gázfűtés, 
alacsony rezsi. I. á.: 8,8 MFt, tel.: 06-70-389-7472

� Eladó Őrbottyánban, 25 m2-es téglaépület. Be-
épített tetőtér, terasz, pince, mosdó, zuhanyzó, 
összközműves, gázzal fűthető, télisíthető. 150 négy-
szögöles telek, szőlő, gyümölcsfák, kerekes kút. Hor-
gász tótól 10 perc, Budapesttől 40 perc busszal, tel.: 
06-1-370-2995

� 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, téglaépí-
tésű, 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

� Eladó Újpesten, 35 m2-es, 1+1/2 szobás, VIII. eme-
leti panellakás, nagy erkéllyel. Ára: 6,6 MFt. Metróhoz 
közel, busz, villamos a ház előtt, tel.: 06-20-504-9072

� Fóton, Öreghegyen eladó 786 négyszögöles telek 
(fele is), háromszobás, félkész épülettel. Víz, villany, 
gáz a ház előtt, 25 MFt, tel.: 06-20-225-8929

� Budapesttől 35 km-re, Hévízgyökön, nagyon ol-
csó, összközműves építési telek eladó, de veteményes 
kertnek is használható, 4100 m2, megosztva is kapha-
tó, 1000 m2-ként szét van mérve, tel.: 06-20-968-2448

� Az uszodánál, egy 1+2 félszobás, részben felújított, 
II. emeleti lakás eladó. Vízdíjat átalányban fizetjük, a 
mérőóra beszereltethető. A lakás erkélyes, és átszel-
lőztethető. Ár: 10,5 MFt, tel.: 06-20-317-9397

� Téglaépítésű, 80 m2-es, magasföldszinti lakás, tu-
lajdonostól eladó, Újpest csendes részén, kertkapcso-
lattal. Jó közlekedés, alacsony rezsi. I. á.: 13,7 MFt. Hé-
vízgyökön 4301 m2-es, zártkerti telek eladó, 3 fázisú 
árammal, Budapesttől 40 km-re, közelben horgásztó. 
4,9 MFt, tel.: 06-30-378-7341

� Eladó Újpesten egy szoba – hallos, összkomfortos, 
37 m2-es, jó állapotú téglalakás. Gázkonvektoros, víz-
órás, pincés, biztonsági rácsos, viszonylag elfogadható 
rezsivel, tel.: 06-1-369-9781  

� Nagyvárad téri, egy szobás, komfortos, önkormány-
zati lakásomat elcserélném hasonló újpestire, vagy sa-
ját tulajdonúra, ráfizetéssel, tel.: 06-70-206-9810

� IV. ker., Fóti úton, saroktelken, 161 m2-es, kétszin-
tes ház + szuterén sürgősen eladó. A nagy szuterén ki-
mondottan vállalkozásra alkalmas. Ára: 35 MFt, tel.: 
06-20-911-8689

� 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

� Nógrád megyében, 50 km-re Budapesttől, 70 m2-
es, új ház, óriási telekkel, panorámás kilátással eladó, 
14 MFt-ért. Lakáscsere is érdekel, tel.: 06-30-401-4249

� Önálló kertes ház, 50 m2-es lakás, 130 m2-es kert, 
konyha, két szoba, előszoba, étkező, eladó, kertváros-
ban, 24 MFt, tel.: 06-30-973-0607

� Újpest kertvárosi részén, SZTK-hoz közel, 5 lakásos 
társasházban, két külön bejáratú, két generációnak is 
használható, 110 m2-es, 3 és fél szobás lakás eladó. Kü-
lön wc, kamra, fürdőszoba,pince, padlás, cirkófűtés és 
saját vízóra! Részben felújítandó! Kertes 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 önálló családi ház. 86 m2 
alapterületű, beépített tetőteres, teljesen alápincézve. 
Irányár: 18 MFt. Tel.:06-30-225-3618, 8-20 óráig

Ingatlant kiad
� Kiadó hosszútávra, egy kétszobás, II. emeleti, log-
giás, egyéni gázfűtéses, alacsony rezsijű, bútorozatlan 
lakás, az Izzó lakótelepen. Ára 55 000 Ft + rezsi, és két-
havi kaució, tel.: 06-70-259-4488

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 ve-

szünk fel! Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

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

� GÁZKÉSZÜLÉK-SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ! GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁ-
SA – Készülékjavítás, csere, új és felújított ké-
szülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig. Szerviz: 
06-1-230-7669; 06-30-2215-214. Üzlet: 1046 Bp. 
Nádor u. 73., tel.: 06-1-369-0422; 06-30-960-
1138

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

� Matematika, fizika pótvizsgára felkészítést válla-
lok. Házhoz megyek, hétvégén is, tel.: 06-70-554-1395

� Matematikából pótvizsgára felkészítés, nagy gya-
korlattal. Igény szerint házhoz is megyek, tel.: 06-30-
297-4207, vagy 06-1-370-0674

� Matematikából, magyarból korrepetálást, pót-
vizsgára, érettségire felkészítést vállal szaktanár há-
zaspár általános és középiskolásnak egyaránt, tel.: 
06-30-856-0975

� Gyógypedagógus 40 éves gyakorlattal vállalja ta-
nulási nehézségek kezelését, (írás, olvasás, számolás) 
korrepetálást, óvodások felkészítését speciális mód-
szerekkel. Babysitterkedést is vállalok, tel.: 06-20-593-
3387, 06-1-951-7168

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

Eltartás
� Komoly házaspár eltartási - életjáradéki szerző-
dést kötne idős, magányos emberrel. Hívását szere-
tettel várjuk, tel.: 06-70-431-9993, 06-70-657-8189

Gondozás
� „A környéken lakó, szellemileg ép, mozgás-
korlátozott felnőtt férfi naponta, este 21 órá-
tól, reggel 7 óráig, éjszakai ott tartózkodással, eset-
leg ügyeleti rendszerben (esetenként, előre egyez-
tetett 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.”

Kedvezmény munkanélkülieknek, egyetemistáknak

Művészi tetoválás a Rózsa utcában
Működik egy Big Boss Tattoo Team 
nevű szalon Újpesten a Rózsa utcá-
ban, ahol profi  szinten művelik a te-
toválást, és a képzésre is nagy hang-
súlyt fektetnek. A tanulás körét is ki-
bővítették; a tetováló és piercing tan-
folyamon túl rajz-festés tanfolyamo-
kat indítanak. A jelentkező egyete-
misták és munkanélküliek tíz száza-
lék kedvezményben részesülnek. 

A Big Boss Tattoo Team szalonban 
több ezer mintából válogathatnak az 
érdeklődők, de az egyedi elképzelése-
ket is megvalósítják. A tetoválást Hor-
váth Attila végzi, aki közel húsz éve dol-
gozik a szakmában, külföldön is sokáig 
tevékenykedett. A testékszer behelye-
zést Simon Elemér oldja meg, nagy szak-

értelemmel. Az országosan ismert tetováló mester, Horváth úr jelenleg két tanítvány-
nyal foglalkozik: Héjjas Dóra és Varjú Kata jól halad a tanulással, s mint elárulták, ké-
sőbb ebből szeretnének megélni. 

Mi minden tekintetben az igényességet tartjuk szem előtt, nem engedhetünk a mi-
nőségből – fogalmazza meg a cég fi lozófi áját Simon Elemér tulajdonos. – Sajnos ez a 
pálya is felhígult, és sok esetben a tanfolyamoknál is igen alacsonyra teszik a lécet. Csa-
patunk rendkívül komolyan veszi a munkát és az oktatást. Noha hivatalosan nem is-
merik el az okleveleinket, aki itt végez, az garantáltan megállja a helyét az életben. Kö-
zülük sokan külföldön vállalnak tetoválást. A munkanélkülieket és az egyetemistákat 
azzal támogatjuk, hogy a tandíjból tíz százalék kedvezményt adunk. 

Mint Lajos Attila reklámmenedzsertől megtudtuk: a Rózsa utca 12. szám alatt mű-
ködő szalonban az újak mellett garanciával vállalják régi tetoválások feljavítását, taka-
rását, színezését, tartós sminktetoválást, intim tetoválást és body piercing behelyezést. 
Nyitva: H-P.: 10.00–20:00 Sz-V.: 10.00–18.00. Elérhetőség: 06-1-709-9525, 06-20-358-
7457, e-mail: bigbosstattoo@citromail.hu (X)

E M L É K E Z É S 
Idősb. Péteri János, (Jancsi bácsi), 

a Vasas Izzó Ifjúsági labdarúgó
 edzője volt. Hosszú éveken át sok 

tehetséges játékost nevelt. Ötven éve 
halt meg. Emlékét őrzik gyermekei:

Györgyi, János, József 
és volt tanítványai. 

REJTVÉNYFEJTŐK FIGYELMÉBE! 
Értesítjük kedves rejtvényfejtő ol-
vasóinkat, hogy anyagtorlódás 
miatt a keresztrejtvényt a szep-
tember 6-án megjelenő lapszá-
munkban találják. A szerkesztőség
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Foci Eb-től 
az olimpiáig
Az önkormányzat szervezésében 
létrehozott Bajnok Terasz a fut-
ball Európa-bajnokságtól kezd-
ve az olimpia zárónapjáig várta 
a közönséget a Szent István té-
ren. A 15 négyzetméteres LED-fal 
előtti közös szurkolás és időtöl-
tés mellett az itt rendezett díjáta-
dók, versenyek, utóbb sportjáté-
kok biztosítottak egész nyáron át 
kikapcsolódási lehetőséget az ide 
látogatóknak.

z olimpia idején egész nap nyo-
mon követhettük a sportesemé-
nyeket az óriás kivetítőn. Délután 

és este szép számú közönség gyűlt össze a 
teraszon, a kihelyezett csocsóasztalok pe-
dig már az első naptól kezdve szinte min-
dig foglaltak voltak. A szervezők gondoltak 
a kicsikre is, számukra homokozót, ping-
pong asztalt, sakktáblát és más játékokat 
helyeztek ki. A közönség számtalan izgal-
mas versenyt nézhetett itt végig, szurkol-
hatott együtt a magyar sportolóknak. Az 
UTE tornásza, Berki Krisztián versenyén 
például a legkisebb tornászpalánták a Baj-
nok Teraszról küldtek buzdító üzenetet az 
olimpikonnak. 

„Az EB alatt kezdtem kijárni a teraszra, ti-
zenöt meccset biztosan itt követtem végig. Az 
olimpia alatt pedig már minden nap kint vol-
tam és valamennyi játékot kipróbáltam és ját-
szottam” – mondta Spolár Gergő, a törzskö-
zönség képviseletében. 

A Bajnok Terasz elbúcsúzott. Velünk ma-
radnak az élmények, a bajnokok. Legközelebb 
az Újpesti Városnapok idején népesül be újra 
a tér. MOA

A pentaque is szerzett követőket

Az UTE Tornaszakosztályának reménységei Berki Krisztiánért szorítottak

Az olimpiai programok egész nap vonzották a nézőketA gombfociban is vannak nehéz helyzetek

Amikor Berki Krisztián volt a főszereplő Sakk, vagy matt? 

Homokszobrász verseny is volt

A



Részletek:
ujpest.hu/varosnapok

A műsorváltozás 
jogát 

fenntartjuk!

GPS

+
47°33’43’ ’ ,  +19°05’

 2
2’

’

TOVÁBBI PROGRAMOK:
SPORTVETÉLKEDÔK, VÁSÁRI FORGATAG, 

VÉRADÁS, KARAOKE, GYEREKJÁTSZÓ, 
MEGLEPETÉSEK, INGYENES DUNAI HAJÓKÁZÁS, 

INGYENES BUSZJÁRAT

MINDEN PROGRAM 
INGYENESEN 

LÁTOGATHATÓ!
TÁMOGATÓ:

TELJES PROGRAM A MÛSORFÜZETBEN ÉS AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN.

ÚJPESTI VÁROSNAPOK
AUGUSZTUS 29 – SZEPTEMBER 2.
SZENT ISTVÁN TÉR

18.30 RADICS GIGI 20.00 BIKINI
AUGUSZTUS 31.

17.00 KOVÁTS VERA 17.30 KOCSIS TIBOR
SZEPTEMBER 2.

20.00 MÁTÉ PÉTER EMLÉKKONCERT

A Bóbita Bábszínház (Babaszínház) elôadására az ingyenes regisztrációs jegyet korlátozott számban 
az Újpesti Ajándékboltban (Újpesti Ifjúsági Sport - és Szabadidôközpont, István út 17-19.) lehet átvenni!

16.00 TARÁNY TAMÁS 16.30 CURTIS
19.00 TÓTH GABI18.00 ZOLAKUSZTIKA

SZEPTEMBER 1.

20.00 BACK II BLACK

AUGUSZTUS 30.
20:30 ÚJPESTI SZÍNHÁZ ÉS PÓDIUM SZÍNHÁZ: EGY SZOKNYA EGY NADRÁG
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