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MEGMENTIK VÉGRE
A KÁROLYI KÓRHÁZAT
Wintermantel Zsolt és Nagy István 
kezdeményezésére 150 millió forint 
támogatást kap a Károlyi Sándor Kór-
ház, ami nélkül az intézmény nem 
tudna tovább működni.   – 2. oldal 

ÚJPESTI OLIMPIKONOK
A TÉVÉBEN, ÚJSÁGBAN
Az olimpiához közeledve Újpesti Olim-
pikonok címmel televíziós sorozatot 
indítottunk kiváló sportolóink bemu-
tatásra, elsőként Dunai Antallal és Nagy 
Lászlóval beszélgettünk.  – 13. oldal 

ÚJABB ÚTFELÚJÍTÁSOK,
ÉPÍTÉSEK INDULNAK
Jövőre már tervezik a Görgey 
út teljes körű rekonstrukcióját, 
Káposztásmegyeren körforgalmat 
építenek. Az idei útfelújítások is 
folytatódnak.  – 4–5. oldal 

RÁSZORULÓ GYEREKEKNEK
GYŰJTENEK ADOMÁNYOKAT
Az önkormányzat által életre hívott 
Újpesti Cseriti pénz-, játék- és egyéb 
adományokat gyűjt a város több pont-
ján és egy bankszámlaszámon a nehéz 
sorsú gyerekeknek.  – 16. oldal 

Az önkormányzat megemlékezésén a fi ataloké lett a főszerep: az 
Újpest Színház új bemutatójából, a Pesti Srácok című musical-
ből adtak elő részleteket.  – 3. és 6. oldal

Pesti srácok: 1956
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ár drámainak tűnik a megfogalmazás, de 
a Kórház jelenlegi gazdasági helyzetében 
nem túlzó azt állítani, hogy „életmentő” 

volt Tarlós István főpolgármester és a fővárosi köz-
gyűlés többségének támogatása javaslatunk elfo-
gadásakor. Sajnálom, hogy a szocialisták – Havas 
Szófi a kivételével – nemmel szavaztak, nem támo-
gatták a kórház további működéséhez nélkülözhe-
tetlen 113 millió forint, és a rendkívüli kiadások-
ra szükséges 45 millió forint biztosítását. Különö-
sen furcsa ez azért, mert az a helyzet, ami miatt a 

kórház csőd közeli állapotba került, nagyrészt az ő 
16 éves munkálkodásuk eredménye. Nemmel sza-
vazott az a Horváth Csaba is, aki jelenleg az MSZP 
frakcióvezetője, de az előző ciklusban a főváros 
egészségügyéért felelős főpolgármester-helyettes 
volt.

LÁTHATÓ VOLT A CSŐD
Már 1993-ban nyilvánvaló volt, hogy a több telep-
helyes működést csak fővárosi szinten, megfontolt 
átszervezéssel, átgondolt fejlesztésekkel lehet meg-

oldani – ehhez képest csak méregdrága tanulmá-
nyok születtek az ügyben. A másfél évtizednyi tét-
lenséget követően 2007-ben a Kórház még nagyobb 
csapást szenvedett el. Azt kell mondanom, hogy tu-
lajdonképpen akkor dőlt el a sorsa. Molnár Lajos és 
Horváth Ágnes egészségügyi minisztersége idején 
először közigazgatási határozattal megszüntették 
a Szülészet-Nőgyógyászat és Urológiai osztályokat, 
majd elvettek 50 aktív belgyógyászati ágyat. Gon-
dolkodás nélkül teljes mértékben elvonták az ezen 
kapacitások után járó fi nanszírozást is. Hátrányos 
és igazságtalan helyzetbe került emiatt a kórház, hi-
szen csökkenő fi nanszírozás és változatlan betegforga-
lom mellett – főként a baleseti sebészeti regionális fel-
vételi ügyeletek miatt – tartósan veszteségessé vált a 
működése. Már akkor megjósolható volt, hogy a kór-
ház rövid időn belüli csőd közeli helyzetbe kerül. En-
nek ellenére folyamatos tiltakozásunk eredménytelen 
maradt, mind a minisztérium, mind a főváros MSZP-
SZDSZ-es illetékeseinél süket fülekre találtunk. Termé-
szetesen az akkori két MSZP-s országgyűlési képvise-
lőnket is megkerestük, de ők sem segítettek.

CSEKÉLY FINANSZÍROZÁS
Összegezve az előbb elmondottakat: a kórház je-
lenlegi rossz pénzügyi helyzetének oka az, hogy mi-
közben a vezetők és a dolgozók minden tőlük tel-
hetőt megtesznek a betegellá-
tás érdekében, az elvégzett 
munkáért kapott fi nanszí-
rozás nem fedezi az elvég-
zett munkát. Ezt a kiren-
delt önkormányzati biz-
tos is megállapította. Ezért 
tettük meg javaslatunkat 
Wintermantel Zsolttal, bizto-
sítva ezzel a régió bete-
geinek ellátási biz-
tonságát, elismer-
ve a kórház dol-
gozóinak megfe-
szített munkáját.

ÚJPEST JOBB GAZDA
Nem csak a most megszavazott 150 millió forin-
tos támogatás jelent segítséget a kórház számára. 
Újpest önkormányzata október elsejétől átvette a 
járóbeteg szakrendelő működtetését, ami havonta 
15-18 millió forinttal csökkenti a kórház vesztesé-
geit, ugyanakkor ez az összeg Újpest költségvetését 
terheli. Egy ekkora feladat átadás-átvétele nyilván 
kisebb-nagyobb problémákkal jár együtt, ezért a 
betegek türelmét kérem. Remélem minél előbb ér-
zékelhető lesz, hogy megváltozott a fenntartó sze-
mélye, és biztos vagyok abban, hogy az újpesti ön-
kormányzat jobb gazdája lesz a járóbeteg szakellá-
tásnak, mint az elődje. Úgy látom, hogy az újpesti-
ek számára kiemelten fontos ez, és képesek leszünk 
nemcsak a megfelelő működtetésére, hanem a fej-
lesztésére is.   – U. N.

 Támogatás a túlélésért 
Dr. Hollósi Antal orvos-igazgatót a Károlyi Sándor 
Kórház jövőjéről kérdeztük.

Ez a támogatás a túlélésünket jelenti. Azt, hogy a szállítóink felé fennálló adós-
ságaink legégetőbb részét rendezhetjük belőle. Számunkra, az itt dolgozók-
nak, a működés fenntartása, a gyógyítás a legfontosabb. Véleményem szerint a 
Károlyi Kórház a régió ellátásában kulcsszerepet játszik, ezért mi mindent meg-
teszünk azért, hogy a lehető legjobb módon végezzük a munkánkat. Ezzel bi-
zonyítottuk – eddig is, ezután is fogjuk – a kórház létjogosultságát.
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150 millió forint jut a gyógyító 
intézménynek 

Megmentjük
a Károlyi
Kórházat
Nagy István és Wintermantel Zsolt 
képviselői előterjesztésére a Fővárosi 
Közgyűlés 2011. október 21. ülésén a 
nehéz helyzetbe került Károlyi Sán-
dor Kórház számára több mint 150 
millió forintos támogatást szavazott 
meg. A döntés hátteréről Nagy Ist-
ván fővárosi képviselő, Újpest egész-
ségügyért felelős alpolgármestere tá-
jékoztatta lapunkat.

B



Az Újpesti Városvédő Egyesület október 22-én délelőtt, az újpesti áldozatok 
tiszteletére tartandó ökumenikus megemlékezést tartott a Rákoskeresztúri Új 
Köztemető 301-es parcellájánál, ahova különbusz szállította az érdeklődőket. 
Iványi János Újpestért-díjas építőmérnök városunk mártírjairól emlékezett meg. 
Olyan emberekről, akik álmodtak a szabadságról és politikai hátsógondolatok 
nélkül harcoltak is érte. Akik hitték, hogy kezükbe vehetik sorsuk és városuk irá-
nyítását. Ímát mondott Mészáros Kornél baptista lelkész, Molnár István plébá-
nos, Solymár Péter Tamás evangélikus lelkész, valamint Szigethy János reformá-
tus lelkész. – P. M.

Városvédők az Új Köztemetőben

1956 
mártírjaira 
emlékeztek
Az esti hat órai harang zúgá-
sa hívta megemlékezésre ok-
tóber 23-án az újpestieket a 
városháza Szent István téri 
homlokzatához, ahol bronz 
emléktábla hirdeti: ezen a 
helyen kiáltották ki 1956. ok-
tóber 24-én az Újpesti For-
radalmi Bizottság megala-
kulását. A másik, márvány-
ból készült tábla, az újpesti 
áldozatokra emlékeztet.  

Az 55 évvel ezelőtti események részt-
vevői, a megtorlások áldozatai előtt 
ezúttal is sokan hajtottak fejet. Krizsik 

Alfonz köszöntötte az újpestieket, 
majd irodalmi műsor következett a 
színművész, valamint a Babits Mihály 
Gimnázium diákjai: Mári József 11. b., 
Ádám Annabella 12.b, valamint Borsos 
Bence 12. a évfolyamos diákok rész-
vételével. (A diákok felkészítője Honti 
Mária tanárnő volt). A szereplők Sza-
bó László Dezső: Október 23., Ör-
kény  István: Fohász Budapestért, illet-
ve Márai Sándor: Mennyből az angyal 
című műveivel idézték meg a magyar-
ság által 1956-ban átélt szabadságot és 
a megtorlás következményeit. Ünnepi 

beszédében Wintermantel Zsolt töb-
bek között azt emelte ki: ma, amikor a 
szabadságért már nem kell fegyverrel 
harcolnunk, nem kell forradalmat vív-
nunk, hősi halált halnunk, a szabadsá-
got csak közösségben tudjuk megélni. 
A magyaroknak a leghitelesebb beszá-
molók szerint ugyanis 1956-ban is az 
jelentette a soha nem látott szabad-
ságot, amikor úgy érezték, együtt az 
egész ország, az egész nemzet. 

(Az 1956-os megemlékezésekről bőveb-
ben az ujpest-kaposztasmegyer facebook 
oldalon és az ujpest.hu-n olvashat.) – B. K.
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Az ‚56-os emlékkőnél
Október 23-án, a nemzeti ünnep dél-
előttjén 11 órakor  tartotta megem-
lékezését az ’56-os Szövetség újpesti  
szervezete. A hagyományosan az ’56-
os emlékkőnél megtartott megemlé-
kezésen Szendiné Kósa Katalin (képün-
kön), a szövetség újpesti elnöke, a már-
tírhalált halt Kósa Pál leánya mondott 
beszédet. A megemlékezők között volt 
Wintermantel Zsolt, aki elhelyezte Új-
pest Önkormányzatának koszorúját.

Nagy Imre Érdemrendet vett át az Újpest Színház főrendezője

Dózsa Lászlót kitüntették
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfor-
dulója alkalmából Magyarország köztársasági el-
nöke – Magyarország miniszterelnökének előter-
jesztésére – a Nagy Imre Érdemrend kitüntetést 
adományozta a hazafi as helytállással példát mu-
tató, a magyar függetlenséget szolgáló, a társadal-
mi párbeszéd, a társadalmi béke, a nemzet egysé-

gének megvalósítása, a békés rendszerváltoztatás megteremtése érdekében ki-
fejtett tevékenysége elismeréseként Dózsa László színművésznek, érdemes mű-
vésznek, az Újpest Színház Újpestért-díjas főrendezőjének. Az elismerést a Par-
lamentben október 22-én megtartott ünnepségen adta át Navracsics Tibor mi-
niszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter.

További képek
az interneten:

ujpest.kaposztasmegyer

Újpesti srácok
Itt az ideje, hogy az 56-os forradalom 
napja immár ne politikai ünnep, ha-
nem valóban nemzeti, közösségi ün-
nep legyen – közölte a polgármester. 
Ezért új hagyományt teremtve, ok-
tóber 23-án nem a politikusok lesz-
nek az ünnepségek főszereplői, ha-
nem azoknak utódai, akik akkor, 55 
éve a forradalom főszereplői voltak 
itt Újpesten. Az újpesti diákok, az itt 
élő, itt tanuló fi atalok, az újpesti srá-
cok, valamint az itt élő, itt dolgozó 
emberek: az újpesti közösség.

„Át is adom a szót és helyet ne-
kik! A mai újpesti srácoknak! Éne-
keljék, táncolják el nekünk a sza-
badságot, úgy, ahogy az 56-os forra-
dalmárok látták a pesti utcákon, a 
maga tökéletes, hibátlan szépségé-
ben! – fogalmazott Wintermantel 
Zsolt. Szavai után több részlet ele-
venedett meg a színpadon az Új-
pest Színház Harsányi Gábor ren-
dezte Pesti srácok című, az ünnep 
előestéjén először műsorra kerülő 
musicaléből.   



– Mennyi a várakozási idő a szemé-
szeten?

– Már a jövő héten tudunk fogad-
ni beteget, nem ez a fő gond. Az elő-
jegyzés megy a maga útján, ezt a gon-
dozást igénylő, visszatérő betegeink 
is tudják. Az akut ellátást kérő bete-
geket azonban kénytelenek vagyunk 
„besorakoztatni” az időponttal ren-
delkezők közé. Ilyenkor sajnos több 
órás várakozás is előfordulhat.

– Sok a beteg, vagy az orvos kevés?
– Sokan keresik fel a szemészetet. 

Amikor a gyógyító munkát kezdtem, 
például a szürke hályog a 70 év felet-

tiek betegsége volt. A környezeti ártal-
mak miatt most már a 40 felettieknél 
is számolni kell megjelenésével. Hama-
rabb műthető, mint régen. Kevés az or-
vos is. Jómagam minden nap rendelek, 
három orvos kollégám egy-egy rende-
lést visz egy héten. Ekkora városrész el-
látásához ez kevés. A szemészet min-

dig mostohagyerek volt a szakorvosi 
rendelőben. Újpesten nincs szemészeti 
fekvőbeteg osztály, azaz kórházi ellátás, 
a szemészet pedig operálós szakma. 

– Érkeznek új orvoskollégák?
– Jó érzéssel tapasztalom: az új veze-

tés tudja, mit akar, és mi válik a gyógyí-
tás, a betegek előnyére. Tudja az önkor-

mányzat és az intézmény is. Arról tár-
gyaltunk, hogy a Mária utcai Szemklini-
kán lesz egy napos sebészetre lehetősé-
günk, így minden remény megvan arra, 
hogy szemész szakorvosok is vállalják a 
rendelőintézeti munkát, hiszen a bete-
geknek teljes ellátást tudnak nyújtani. 
Csak ez a lépés hozhat megoldást. –B. K

Az új vezetés tudja, mi válik a gyógyítás előnyére

Más szemmel 
keresik a megoldást
Az újpesti „SZTK” tulajdonosa október óta Újpest Ön-
kormányzata. A változásokat bemutató sorozatunkban 
ezen a héten a szemészeten jártunk Dr. Takátsy Ágnes 
osztályvezető főorvosnál.

Jövőre hozzálátnak a Görgey út 
felújításának tervezéséhez

Minden út elkészül 
határidőre
Már csak pár hét és teljesen meg-
újult, európai színvonalú utakon 
közlekedhetünk Újpest szerte. Elő-
ször a Rózsa utca készül el novem-
ber második hetére, és várhatóan 
az Erdősor utcát is átadják még a 
november 17-i határidő előtt.

A Rózsa utcában és Káposztásmegyeren is jó 
ütemben halad az útfelújítás, november köze-
pére várhatóan befejezik a munka dandárját. A 
Rózsa utcában a páratlan oldalon már elkészült 
az új, duplarétegű aszfaltburkolattal ellátott út-
szakasz, jelenleg a páros oldalon építik az utat. 
Itt november 8-ig tart a felújítás.

Közben már hozzálátott a kivitelező az Erdő-
sor utca felújításához a Sporttelep utca és a Szé-
rűskert utca közötti szakaszon. A régi, elhasz-
nálódott pályaszerkezetet felszedték és ott jár-

Szemüveget ne a drogériából!
Október a látás hónapja, de szemünk világával egész év-
ben törődnünk kell – hívja fel a fi gyelmet Dr. Takátsy Ág-
nes. – Nagyon jó, hogy a laboratóriumi vizsgálat, vagy a 
nőgyógyászati szűrővizsgálat sokak számára már termé-

szetes, de a szemészeti szűrővizsgálat általánossá válásá-
ért még sokat kell tennünk. Évente egyszer szánjanak erre 
5-10 percet, fájdalommentes, nem kellemetlen vizsgálat, 
időpontot lehet kérni rá. A vizsgálat során kiszűrhetők a 
betegségek, ha szükséges, szemüveget ír fel az orvos. Ne 
az illatszerbolt állványáról válasszanak olvasószemüveget! 
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„SZTK” logókészítési pályázat
Tisztelt Újpesti Lakosok! 2011. október elsejével Új-
pest Önkormányzatának tulajdonába került a Gör-
gey utcai szakrendelő. Nem csak az épület átfogó fel-
újítása, hanem egy teljesen új, folyamatosan frissí-
tett honlap is elkészül, az újpestiek és az érdeklődők 
naprakész információkkal való ellátása érdekében. 

A megújulás, az új szervezet új arculatot és új logót 
is igényel. Célunk, hogy újpest lakosainak bevonásá-
val, az Önök ötleteivel, javaslataival hozzuk létre azt 
a logót, amely szimbolizálja mind Újpestet, mind a 
szakrendelőt, mind az általunk képviselt értékeket: 
szakértelem, elhivatottság, az emberi élet tisztelete.

Mindezek érdekében logó készítési pályázatot 
írunk ki, melynek részleteit a www.ujpest.hu olda-
lon olvashatják. A pályamű beadásának határideje: 
2011. november 10., 24 óra. 

Zsűrizés, értékelés, díjazás: a megadott határidőig 
beérkezett pályamunkákat a szakrendelő munkatár-
saiból álló szakmai zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt 
tervek közül maximum tíz pályamű ezután/novem-
ber 16-án felkerül a www.ujpest.hu oldalra, ahol bár-
ki szavazhat az általa legjobbnak tartott alkotásra. 

A legtöbb szavazatott kapott logó készítői: az I. 
helyezett 25 000 forint, a II. helyezett 20 000 forint, 
a III. helyezett 15 000 forint értékű ajándékutalványt 
kap.  (ÚJPEST SZEI)

Erdősor utca

Farkaserdő utca

Rózsa utca
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– Miként született az elhatározás?

– Országos infl uenza elleni oltópont-hálózatot már 
működtetünk, de itt van a székhelyünk, sokan közü-
lünk itt is élnek. Újpest fontosabb nekünk, mint bár-
melyik más kerület vagy város, ezért a társadalmi fe-
lelősségvállalást is átérezve döntöttünk arról, hogy az 
országban egyedülálló módon, kedvezményes áron 
tesszük elérhetővé infl uenza elleni oltásainkat. Arról is 
gondoskodunk, hogy az újpestiek be is legyenek oltva. 

– Hol működik és mikortól az oltópont?

– Az Újpesti Sanofi  Pasteur oltóhely, a Sanofi  székhe-
lyen belül, a saját orvosi rendelőnkben működik majd a 
jól ismert helyen, az újpesti Tó u. 1-5 szám alatt. Mivel 
csak hétvégeken tudjuk elkülöníteni a rendelőt a gyártól, 
ezért szombaton és vasárnap működtetjük az oltópontot 
11-14 óra között. Kezdetnek november 5-6-án, és a no-
vember 12-13-i hétvégeken, de élénk lakosság érdeklő-
dés esetén fenntarthatjuk az oltópontot akár márciusig is. 

– Kínálnak-e kedvezményeket?

– Már önmagában segítség lehet, hogy hétvégén 
is kaphatnak védőoltást, hiszen az embereknek is ak-
kor van idejük. Rengeteg időt tudnak így megspórol-
ni, mert nem kell háromszor sorba állni (orvos, pa-
tika, orvos), elég csak egyszer. Ráadásul önköltséges 
áron biztosítjuk az oltást beadással együtt, és a sa-
ját vállalati üzemorvosunk fogja beadni az oltást. A 
mikrotűs infl uenza védőoltás: 2500 Ft, a hagyomá-
nyos infl uenzaoltás: 1500 Ft személyenként.  – B. K

Tisztelt Újpesti Lakosok! A 2011. október 1-ok-
tóber 31. napjáig tartó népszámlálás utolsó 
hetébe léptünk. Megköszönve eddigi adat-
szolgáltatásukat és együttműködésüket tájé-
koztatom Önöket a Népszámlálás 2011. októ-
ber 25. napjáig feldolgozott eredményeiről.

A számlálóbiztosok 2011. október 31. napjá-
ig keresnek fel minden adatszolgáltatót. 2011. 
október 16. napját követően számlálóbiztos se-
gítségével tölthetőek ki a népszámlálási kérdő-
ívek. Kérem, továbbra is segítsék a számlálóbiz-
tosok munkáját! Amennyiben az adatszolgálta-
tó a számlálóbiztossal nem tudja felvenni a kap-
csolatot kérem, hogy 2011. október 31. napját 
követően az adatszolgáltatói csomaggal (1 db 
lakáskérdőív és 1 db személyi kérdőív) ügyfél-
fogadási időben szíveskedjen befáradni a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati, illetve Nép-
számlálási Irodájába, ahol eleget tehet adatszol-
gáltatási kötelezettségének.

Az adatszolgáltatás ily módon való teljesí-
tése esetén vegyék fi gyelembe, hogy 2011. ok-
tóber 31-én és november 1-én a Hivatal zárva 
tart, ügyfélfogadás nincs. Felhívom minden új-
pesti polgár fi gyelmét, hogy a népszámlálásról 
szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 3. §-a szerint az 
adatszolgáltatás kötelező. Ha, ezen kötelezettsé-
gének valamely adatszolgáltató 2011. november 
8-ig nem tesz eleget, szabálysértést követ el, így 
50 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Népszámlálási iroda elérhetősége: 1041 Buda-
pest, István út 15. fszt. 2. Tel: 231-3101/118 mellék

A népszámlálás mindenkit érintő országos 
ügy, ezért ismételten kérem Újpest lakosságának 
további együttműködését, közös feladatunk el-
végzésében!
Budapest, 2011. október 26.

Dr. Vitáris Edit Területi Népszámlálási Felelős

tunkkor éppen a sódert fektették le, amit a beton 
majd az aszfaltréteg követ. Két új buszmegállót is 
építenek, valamint hatszáz négyzetméternyi járda 
is készül. A felújítás miatt a 220-as buszok az Erdő-
sor utca helyett a Vetés utcán közlekednek. A mun-
ka elvileg november 17-ig tart, de az építők vezető-
je szerint sokkal hamarabb elkészül az új útszakasz.  

Káposztásmegyeren a Farkaserdő utcában is 
megkezdődött a felújítás, az Óceánárok utcától a 
Homoktövis utcáig. A buszmegállókat már áthe-
lyezték és a tönkrement útfelületet is lemarták. Itt 
a munka nagy része még hátra van.  Ehhez a felújí-
táshoz kapcsolódik a Homoktövis utca felújítása a  
Külső Szilágyi út és a Farkaserdő utca között. Ösz-
szesen mintegy 1300 méteres szakasz újul meg. A 
lakosság biztonságos közlekedését szolgálja majd a 
Farkaserdő utcai torkolatban új, középszigetes gya-
logátkelőhely kialakítása.

2012: KÖRFORGALOM, GÖRGEY ÚT
Az Erdősor utcában jövőre is folytatódik a felújítás, 
hisz Németh Zoltán és Wintermantel Zsolt fi deszes 
képviselők előterjesztése alapján várhatóan jövő 
tavasszal megépítik a Sporttelep utca és az Erdő-
sor utca kereszteződésében a régóta áhított körfor-
galmi csomópontot. Az előterjesztés szerint jövőre 
megkezdődhet a Görgey út komplett, villamos pá-
lyát is magában foglaló felújításának tervezése.

Összeírás körébe tartozó cím (db)

Magyarország 4.527.311

Budapest    931.597

Újpest      48.468

Interneten önkitöltés 
   (db)                                   %

Magyarország             811.872          21,3 %

Budapest             268.711          36,6 %

Újpest               15.363                         37,1 %

Az 0sszeírás készültségi szintje
  (db)                                   %

Magyarország         3.808.329                          84,1 %

Budapest           734.534                           78,8 %

Újpest             41.367          85,3 %

Az első hidrovetés 
Újpesten
Nem káprázott azoknak a szeme, akik úgy látták, 
neonzöld vizet locsolnak tömlőből október 24-én 
délben a Király utca déli részén.  – A Király utcai 
ökológiai park zöld környezete napról-napra szépül, 
csak környezetbarát gyepesítési eljárás jöhetett szó-
ba – tudtuk meg ifj. Dezsényi Pétertől, a projekt ve-
zetőjétől. „A slagos fűvetésnek egyre több követője 
van, Újpesten itt, az ökoparkban alkalmazzuk elő-
ször. Gyors, hatékony és kedvező költségű eljárás, a 
vizes technológia során összekeverjük a különféle 
fűmagot, trágyát, talajtakarót, továbbá a fű csírázá-
sához elengedhetetlen vizet. Tartalmaz egy tapadás-
fokozó anyagot, amely a kilocsolt keveréket mintegy 
rögzíti a talajhoz. Ezért kiválóan alkalmas rézsű gye-
pesítésére” – mondta el a projektvezető – B. K.

A Sanofi  az újpestiek egészségéért

Kedvezményes 
infl uenzaoltás 
a Tó utcában
Az egészségvédelem érdekében oltó-
pontot hoz létre november elejétől Új-
pesten a Sanofi  Pasteur, a helyi szék-
helyű Sanofi -Aventis/ Chinoin vakci-
na ágazata. A részletekről Dr. Labancz 
Lászlót, a Pasteur igazgatóját kérdeztük.



A Contrinex Elektronikai Kft. egy svájci tu-
lajdonú több évtizedes múltra visszatekin-
tő mikroelektronikai gyártással foglalkozó 
vállalat. Cégünk újpesti telephelye precíziós 
szenzorok végszerelését, tesztelését, csoma-
golását végzi, ahova bővülés miatt keresünk 
10 fő munkavállalót az alábbi területekre:
– Minőségellenőr
– Kábelkonfekcionáló-gépkezelő
– Értékbeállító (trimmelő)
– Javító
– Kiöntő (műgyantás)
– Csomagoló
– Hüvelyező
Feltételek: Kiemelkedő kézügyesség, éles 
látás, kitartás, megbízhatóság. 
Előnyt jelent: forrasztási gyakorlat, érzéke-
lők vagy nyomtatott-áramköri gyártásban 
szerzett tapasztalat.
1 fő munkavállalót az alábbi területre:
– Karbantartó (gyártástámogatás)
Feltételek: Termelési (kisfeszültségű vil-
lany, pneumatika) gépek, szellőztető be-
rendezések szerelésében, karbantartásában 
szerzett tapasztalat.
Előnyt jelent: Pneumatikus kiöntőgépek, 
kábelkonfekcionáló, krimpelő gépek szerelé-
sében, szerszámkészítésben, fémmegmunká-
lásban szerzett több éves tapasztalat.
Jelentkezését kérjük juttassa el Horváth Ani-
ta személyügyi referens számára a megcélzott 
terület megjelölésével. E-mail: anita.horvath@ 
contrinex.hu. Tel.: 06-1-369-6388 / 20-as mel-
lék. Cím: 1047 Bp., Arany János utca 14. 

Az Újpesti Gazdasági Találkozónak 
köszönhetően megjelenő, ingyenes hirdetés

Támogatás 
a vállalkozásoknak
Október 18-án hagyományteremtő szándékkal 
rendezték meg az első Újpesti Gazdasági Találkozót 
az Újpesten működő jelentősebb cégek, vállalkozá-
sok számára. A találkozó házigazdája, Wintermantel 
Zsolt itt jelentette be, várják a vállalkozók együtt-
működését, segítő szándékát. Az önkormányzat vi-
szonzásként első lépésként ingyenesen, kiemelt he-
lyen max. 1/8-as méretben teszi közzé az Újpesti 
Naplóban az újpesti vállalkozók álláshirdetéseit.

„A hazafi as érzések erősödtek fel bennem”
Tar Zoltán, az Újpest Színház fi atal művésze, a Pesti srácok musical szereplő-
je, nem először áll a „világot jelentő” deszkákon. Az ’56-os eseményeket fel-
dolgozó színdarabról a bemutató után arról kérdeztük: miként éli meg egy 
huszonéves fi atal az 55 évvel ezelőtt történteket.

– Szüleim két-hároméves kisgyermekek voltak 1956-ban, a pesti tűzfészek-
től távol élték meg az eseményeket, saját élményük nincs is erről az időszak-
ról.  Számomra sokat jelentett a musical. Harsányi Gábor és Dózsa László 
művészekkel több órán át beszélgettünk a történelmi tényekről is.  A dara-
bot próbálva azt tapasztaltam: a hazafi as érzések erősödtek fel bennem. Szü-
leim is a szülőhaza megkülönböztetett szeretetére neveltek. Három évet töl-
töttem külföldön, emlékszem a honvágyra, s arra a szívet melengető érzésre, 
amikor ismét visszatértem. Gimnazista koromban cserediákként egy tanévet 
az Egyesült Államokban végeztem, ott is érettségiztem. Majd Oroszország-
ban éltem, ahol angol nyelvet tanítottam, miközben orosz nyelvet tanultam. 
A világ két pólusán is téma volt tananyagként, beszélgetésekben Magyaror-
szág és 1956. Talán mondanom sem kell, hogy az ott hallottak és tapasztal-
tak köszönő viszonyban sem voltak egymással.  Mégis megrázó volt, amikor 
egy orosz barátom elnézést kért tőlem 1956-ért. Elmondta, hogy a honfi tár-
sai parancsot teljesítettek. Ezek az élmények is mélyen hatottak rám, amikor 
a Pesti srácokat próbáltam.  –  B. K

Bűnügyi körkép Újpesten 3.

Az évtized 
autós bűnügye
Az utóbbi évtized talán legnagyobb 
gépjárműlopási sorozatát sikerült fel-
deríteniük az újpesti rendőröknek. In-
terjúsorozatunk befejező részében er-
ről beszél Pinkóczi József újpesti rend-
őrkapitány és arról, hogy kitűnő a 
kapcsolat az önkormányzattal. 

6 K ö z t é r

– Csak és kizárólag nagy érté-
kű autókat loptak a tolvajok?

– Egy csapat BMW-re speciali-
zálódott.

– Gondolom, haladéktala-
nul elkezdték felgöngyölíteni az 
ügyet.

– Jöttek információk, amelye-
ket feldolgoztunk, elemeztünk, 
értelmeztünk.

– Milyen következtetésre jutot-
tak?

– Arra, hogy a Megyeri úton, 
a volt húsüzem területén van ke-
resnivalónk.

– Mit tettek ekkor?

– Megfi gyelés alá vontuk a te-
rületet.

– Mikor jött el a lecsapás pil-
lanata?

– Augusztus közepén.
– Mit találtak a helyszínen?
– Körülbelül kétszáz BMW-

motort, és váltót, több száz lo-
pott rendszámot, kivágott alváz-
számokat.

– Az épületben? 
– Nem, a bűnözők ravaszab-

bak, a medencében tárolták a 
lopott alkatrészeket. A tűzoltók 
segítségével kiszivattyúztuk a vi-
zet, és elénk tárult a látvány. Az 

elkövetőket letartóztattuk, meg-
találtuk a műhelyt is, mindent 
lefoglaltunk. 

– Milyen nagyságrend ez?
– Alighanem az utóbbi évtized 

legnagyobb fogása.
– Megszűntek a BMW-lopások?
– Újpesten, Dunakeszin és a 

környező kerületekben igen.  
– Végezetül: milyen a kapcsolat 

az önkormányzattal? 
– Minden túlzás nél-

kül mondhatom, hogy kiváló. 
Wintermantel Zsolt polgármes-
terrel és a többi vezetővel napi 
kapcsolatban állok. – ÁDÁM  T.



Megjelent a Görög Helytörténeti 
Füzetek első kiadványa

 Görögök 
Újpesten
Újpesten mindig is sok görög élt és dol-
gozott, köztük neves városatyák, spor-
tolók és tudósok. A kiadvány az ő tör-
ténetüket mutatja be, mely Diószegi 
György és Agárdi Bendegúz öt éves 
kutató munkájának eredményekép-
pen látott napvilágot, és számos ér-
dekes adatot tartalmaz az újpesti 
görögök életéről és eredményeiről. 

A füzet megjelenésének előzményeként szolgált az 
Újpesti Görög Kisebbségi Önkormányzat által 2010 
márciusában rendezett helytörténeti kiállítás, mely-
nek az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház adott ott-
hont. A kiállítás anyaga a magyarországi görögöket 
mutatta be, a most megjelent kiadvány, a kiállítás 
folytatásának is tekinthető. 

A Görög Helytörténeti Füzetek két nyelven írt so-
rozat lesz, amelynek a most megjelent első kö-
tete a Görögök Újpesten címet kapta. A füzet ki-
adója az Újpesti Görög Kisebbségi Önkormány-
zat, megjelenését a Fővárosi Görög Önkormány-
zat és Újpest Önkormányzata támogatta.  
 – P. M.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA 
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 2011. októ-
ber 27-én, csütörtökön 16-17 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) 
Bejelentkezés a 369-09-05 telefonszámon. 

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők november 7-én, hét-

főn 17-18-óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, 
Ozsváth Kálmán képviselők november 7-én, hétfőn 
18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda 
(1042 Bp., Árpád  út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila, 
Koronka Lajos önkormányzati képviselők november 
14-én, hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Bartók Béla 
önkormányzati képviselő november 8-án, kedden 18-19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) 
Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
november 28-án, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

FOGADÓÓRA
Pa jor Ti bor ön kor mány za ti kép vi se lő fo ga dó órá ja: 
min den hó nap el ső hét fő jén, 18-19 óra kö zött, a 

Szent Lász ló tér 7. alatt.

Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakció-
vezető (KDNP) fogadóórája – lakossági kérés alapján 
– 2011. novemberétől új helyen, minden hónap első 

hétfőjén, 18 órától 19 óráig kerül megtartásra a Karinthy 
Frigyes ÁMK Közösségi Házában (Lóverseny tér 6. sz.)

FOGADÓÓRA
Perneczky Lász ló ön kor mány za ti kép vi se lő 

(LMP), Fenn tart ha tó Fej lő dés ta nács nok fo ga dó órá ja: elő-
ze tes egyez te tés alap ján. Tel.: +36-20-390-0566. E-mail: 
ujpest@lehetmas.hu

MEGHÍVÓ
Adósságra építkezés vagy fenntartható fejlődés?! LMP 
KLUB a közösségi részvételről, Újpest jelenéről és jövőjé-
ről Újpesti Polgár Centrum – 1043, Újpest, Árpád  út 66.
2011. november 7., hétfő, 17.30. Házigazda: 
Perneczky László önkormányzati képviselő, LMP. 
Vendég: Szilágyi Péter parlamenti képviselő, önkor-

mányzati szakértő.

MSZP KÉP VI SE LŐI FO GA DÓ ÓRÁK
Far kas Ist ván ön kor mány za ti kép vi se lő: elő ze-
tes te le fo non tör tént egyez te tés alap ján – a 06 

20 518 7830-as te le fon szá mon – bár mi kor. Belán Be at-
rix ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső pén te-
kén 17 órá tól, Sza bó Gá bor ön kor mány za ti kép vi se lő 
min den hó nap el ső hét fő jén 17-18 órá ig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szer ve ze té nél (1046 Bp., 
Ná dor u. 1.) tar ta nak fo ga dó órát. Hor váth Im re 
ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső szer dá-
ján 17 órá tól tart fo ga dó órát a Cso ko nai Vi téz Mi hály 
12 Év fo lya mos Gim ná zi um ban (1046 Bp., Bőr fes tő u. 
5-9.). 

„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT 
FIATALOKNAK ÉS A SZÉPKORÚAKNAK
Immár nyolcadik évadját kezdi meg a „Ki Mit Tud?” ren-
dezvénysorozat. Jelentkezni a szokásos kategóriákban 
lehet (vers, próza, énekkar, együttes, népdal, színjátszókör, 
tánc, operett, sanzon, karaoke és egyéb kategória). 

Szeretettel várjuk továbbra is a vállalkozó kedvű nyugdí-
jasok jelentkezését, valamint számítunk a fiatalabb kor-
osztályra is, akik bemutatják tudásukat. Minden régi és új 
érdeklődő jelentkezését szeretettel várjuk! A rendezvény-
sorozat védnöke: Dr. Trippon Norbert az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezetének elnöke és Kiss Péter 
országgyűlési képviselő. A „Ki Mit Tud?”-ra a jelentkezési 
határidő: november 18. péntek. A jelentkezési lapok a 
kerületi irodában (Nádor u. 1.) átvehetőek hétköznap 
14-17 óra között.
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, – kezdőket, 
haladókat, érdeklődőket – akik szívesen vennének részt 
egy zenei közösség munkájában. Figyelem: nem oktatás, 
csak konzultáció, a klubtagság ingyenes! Érdeklődni a 
06/20-419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P 10–15 
óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1. Ezúton értesítjük a ked-
ves érdeklődőket, hogy a következő klubnap dátuma: 
2011. október 28. péntek 17 óra.
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

 

FOGADÓÓRA

Az Új pes tért Egye sü let ön kor mány za ti kép vi se lő i-
nek fo ga dó órái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) ön kor-
mány za ti kép vi se lő, a Káposztásmegyeri Te le pü lés-

ré szi Ön kor mány zat elöl já ró ja, min den hó nap 2. hét fő-
jén, 17-18-ig tart ja fo ga dó órá ját. Hely szín: IV. Haj ló u. 
42-44., a TRÖK he lyi sé ge. Pá li Jó zsef Pál (1. evk.) ön kor-
mány za ti kép vi se lő, min den hó nap 2. hét fő jén 17-18-ig 
tart ja fo ga dó órá ját. Hely szín: Budapest, IV. Haj ló u. 42-44., 
a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

HPV MEGELŐZÉSÉRE SZOLGÁLÓ VÉDŐOLTÁS
TISZTELT SZÜLŐK! Felhívom szíves fi gyelmüket, hogy az 1999. január 1.–1999. december 31. között született leány gyermekek részére a méhnyakrákot és nemi 

szervi szemölcsöt okozó Humán Papilloma Vírus (HPV) megelőzésére szolgáló védőoltás I. részoltásának időpontja 2011. november 14–18. között lesz.
Kérem, szíveskedjenek felkeresni házi gyermekorvosukat vagy a területileg illetékes gyermekrendelőt 

az I. részoltás beadásának időpontja egyeztetése céljából.
NAGY ISTVÁN alpolgármester







Prog ram-
nap tár 
Október 27-től november 3-ig 

IDŐ SZA KI KIÁLLÍTÁSOK
� 11.00-18.00: Farkas György festőmű-
vész kiállítása. Október 27-től november 
13-ig. Újpest Galéria
� 11.00-18.00: Színek és fények. Somos 
Zsuzsa újpesti képzőművész retrospektív 
kiállítása. Megnyitó: október 28-án, 18 
órakor. Megnyitja: Gyémánt László festő-
művész, Újpest díszpolgára. November 
13-ig. Újpest Galéria
� 9.00-18.00: A gyerekek ismerik a békét. 
Az Újpest Árpád Lions Klub békeposzter 
kiállítása, diákok műveiből. Október 
30-ig. Újpesti Gyermek Galéria
� 9.00-18.00: Világ az állatok szemével. A 
Homoktövis Oktató Központ és a KFÁMK 
Közművelődési Csoportja által, diákok 
részére meghirdetett rajzpályázat munkái-
ból nyíló kiállítás. November 9-ig. KFÁMK 
Főépület, Galéria
� Az iskola nyitva tartása alatt: Valóság és 
képzelet. Szarka Hajnalka, Szőllősi Albert, 
Dobrocsi László, Storkné Szabó Dóra, 
Vashegyi Ilona kiállítása. Károlyi Galériában. 
� Színházi ősbemutató az Újpest 
Színházban: október 29-én, 19 órakor: 
Harsányi-Gyarmati-Siliga: Pesti srácok. 
Musical, 2 részben. Az előadás Újpest 
Önkormányzata támogatásával jön létre. 
Jegyár: 2500 és 2200 Ft. 

Október 27., csütörtök
OVI SZÍNHÁZ
10.00: Kippkopp és Tipptopp. Nefelejcs 
Bábszínház előadása. KFÁMK KH

INGYENES BEMUTATÓ
16.30: Mazsorett bemutató, ingyenes fog-
lalkozás. KFÁMK KH

TANÁCSADÁS
15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat – konzultáció. Ady MK
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakor-
rekciós tanácsadás. Ady MK

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD 
18.00-19.30: Életmódprogram. Tagadhatatlan 
tények az üdítőitalokkal kapcsolatban című 
előadás. UGYIH

NYELVTANULÁS
16.30-17.15: Ovi angol, haladó. KFÁMK 
Főépület

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.00-17.00: Kisiskolás néptánc. KFÁMK 
Főépület
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK
18.00-19.00: Rock and Roll. UGYIH
18.30-19.30: Zumba. KFÁMK KH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
20.00-21.30: Flamenco. UGYIH
19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás. KFÁMK KH

17.30-19.00: Társastánc – gyermek. 
KFÁMK Főépület

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH
9.30-10.30: Zenebölcsi. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, JÓGA, 
HARCMŰVÉSZET
9.00-10.00: Torna időskorúaknak. Ady MK
9.00-10.00: Senior torna. KFÁMK KH
17.00-21.00: Jóga tanfolyam. Ady MK
19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK Főépület
16.30-18.30: Capoeira – gyermek, felnőtt. 
KFÁMK KH
20.00-21.30: Yohimi Ju-Jitsu – felnőtt. 
KFÁMK Főépület

Október 28., péntek
DÍSZHANGVERSENY
18.00: Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 
Liszt-hangversenye. Városháza Díszterem

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
9.00-10.00: Ringató. Induló. KFÁMK KH
15.30-16.15: Ovis tánc. KFÁMK Főépület
18.00-19.30: Kismama jóga. KFÁMK KH

TORNA, MOZGÁS, JÓGA, 
HARCMŰVÉSZET
18.30-19.45: Hatha jóga. KFÁMK KH
17.30 és 18.30: Kondicionáló torna. Ady MK

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
15.00-16.30: Jazzbalett. Ady MK
15.30-16.15: Ovis tánc. KFÁMK Főépület
16.15-17.15: Hip-Hop. UGYIH
17.00-19.00: BEM Néptáncegyüttes fog-
lalkozásai. Ady MK
17.00-21.30: Földházi Tánciskola. UGYIH
14.30-15.30: Versenytánc Klub. KFÁMK 
Főépület
18.00-20.00: Társastánc, felnőtt. KFÁMK 
KH
16.30-18.00: Társastánc, gyermek. KFÁMK KH

ÉJSZAKAI PING-PONG
20.00-02.00: Éjszakai ping-pong. KFÁMK KH

Október 29., szombat
SZÍNHÁZ 
19.00: Harsányi-Gyarmati-Siliga: Pesti srá-
cok. Musical. Bemutató. Ady Endre 
Művelődési Központ, Újpest Színház

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
10.30-12.00: Jazzbalett. Ady MK

ÉJSZAKAI PING-PONG
20.00-02.00: Éjszakai ping-pong. KFÁMK 
KH

Október 30., vasárnap
ZENÉS DÉLUTÁN, EST
17.00-21.30: Hétvégi Randevú. Ady MK

November 2., szerda
TANFOLYAM
9.00-12.00: „Kattints rá, Nagyi!” – KFÁMK 
Főépület

NYELVOKTATÁS
18.00-19.00: Helen Doron Nyelviskola. 
UGYIH

TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakor-
rekciós tanácsadás. Ady MK

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-17.30: Hip-Hop Dance – gyermek. 
KFÁMK KH
18.00-20.00: Hastánc. UGYIH
17.30-18.00: Tulipán gyermek néptánc. 
KFÁMK KH
17.00-22.00: BEM Néptáncegyüttes fog-
lalkozásai. Ady MK

TORNA, MOZGÁS, JÓGA, 
HARCMŰVÉSZET
9.30-11.30: Női kondicionáló torna, kis-
gyermek foglalkoztatással. KFÁMK KH
14.30-15.30: Női torna. UGYIH
16.00-18.30: Bikfictorna. UGYIH
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. Ady 
MK
17.00-18.00: Gyógytorna. KFÁMK Főépület
18.00-19.00: Kondicionáló- és gerinctor-
na. KFÁMK Főépület
18.15-19.45: Csí kung Tai Csi. KFÁMK KH
17.30-20.00: Aikido – gyermek, felnőtt. 
KFÁMK KH
19.00-20.00: Harci fitness. KFÁMK 
Főépület
20.00-21.00: Eskrima. KFÁMK Főépület

November 3. csütörtök 
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH
9.30-10.30: Zenebölcsi. UGYIH

TANÁCSADÁS
15.00-18.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat – konzultáció. Ady MK
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakor-
rekciós tanácsadás. Ady MK

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
20.00-21.00: Flamenco. UGYIH
19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás. 
KFÁMK KH
18.30-19.30: Zumba. KFÁMK KH

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram, előadás. 
UGYIH

KLUB
16.00-20.00: Díszmadár klub. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, JÓGA, 
HARCMŰVÉSZET
9.00-10.00: Senior torna. KFÁMK KH
9.00-10.00: Torna időskorúaknak. Ady MK
16.30-18.30: Capoeira – gyerek, felnőtt. 
KFÁMK KH
17.00-21.00: Jóga. Ady MK
19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK Főépület
20.00-21.30: Yohimi Ju-Jitsu. KFÁMK 
Főépület

MAZSORETT TANFOLYAM
16.30-18.00: Mazsorett tanfolyam. 
Induló. KFÁMK KH
16.30-18.30: Capoeira – gyerek, felnőtt. 
KFÁMK KH

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL 
TÁMOGATOTT, INGYENES 
SPORTFOGLALKOZÁSOK
� Ingyenes senior egészségterápiás torna 
50 éven felüli nőknek, férfiaknak. Hétfőtől 
péntekig 11-12 óráig a Halassy Olivér 
Sportközpontban.
� Ingyenes Nordic Walking 50 éves felüli 
nőknek, férfiaknak. Hétfőn és szerdán 
14-15 óráig. Találkozás 13.55-kor a 
Farkaserdő u. Óceánárok u. kereszteződé-
sében, a buszmegállóban.
� Női fitneszedzés. Hétfőn, szerdán, csü-
törtökön, 18.30-19.30-ig az Angol Tagozatos 
Általános Iskola alagsori edzőtermében. 
A foglalkozásokat Katona Sándor testneve-
lő-szakedző vezeti. Info: 06-30-250-9536

VÉRADÁS
Véradó nap lesz az Újpesti Gyermek- és 
Ifjúsági Házban 14-18 óra között novem-
ber 3-án, valamint december 12-én. A 
regisztrációhoz fényképes igazolvány, lak-
címkártya, valamint TAJ-kártya szükséges.

Ajánlatunk nem tartalmazza a teljes kínála-
tot. Kérjük, tájékozódjon az intézményeknél! 

MIT HOL TA LÁL? 
�  Ady End re Mű ve lő dé si Köz pont: 1043 

Budapest, Ta vasz u. 4. Tel.: 231-6000
�  Újpesti Pol gár Cent rum – Újpest 

Galéria 1043 Budapest, Ár pád út 66. Tel.: 
379-3114

�  Karinthy Fri gyes ÁMK Fő épü let: 1048 
Budapest, Haj ló u. 2-8. Tel.: 380-6188, 
380-6163

�   Karinthy Fri gyes ÁMK Kö zös sé gi Ház: 
1048 Bp., Ló ver seny tér 6. Tel: 380-6760

�   UGYIH: Új pes ti Gyer mek- és If jú sá gi Ház, 
1042 Bp., Ist ván út 17-19. Tel.: 231-7070

Meghosszabbított 
nyitva tartás 
a temetőkben
Mindenszentek ünnepe és halottak 
napja idején az átlagosnál nagyobb lesz a 
Megyeri úti temető látogatottsága is. A 
Budapesti Temetkezési Intézet október 
28-a és november 2-a között meghosz-
szabbítja a temetők nyitva tartását 7-20 
óráig. A temetőirodákban október 
28-tól ügyeletet tartanak 8-18 óra között. 

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 
megerősített rendészeti szolgáltatást 
biztosít, a kerületi rendőri egységek is 
járőröznek. Kérik a temetőlátogatókat, 
hogy az óriási forgalomra tekintettel tás-
kájukra, autójukra, értékeikre fokozot-
tan figyeljenek.
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Ezt 
ajánljuk

AZ ŐSZI SZÜNETRE
November 2-4-ig szünidős foglalko-
zásokat tart a Karinthy Frigyes 
Általános Művelődési Központ, a 
Főépületben. Szerdán bőrkarkötő és 
nyaklánc fűzés, csütörtökön gyöngy-
fűzés, pénteken öko süni készítés 
várja a kézműves szünidősöket. A fog-
lalkozások mindhárom napon 10-től 
12 óráig tartanak. A belépő 500 Ft/fő. 

CSIPKERÓZSIKA – ÚJPESTEN 
November 13-án, 10 órakor a 
Csipkerózsika mesemusical tekinthe-
tő meg az Újpesti Gyermek- és 
Ifjúsági Házban, a Gergely Theáter elő-
adásában. Grimm örökzöld meséjét, 
sok-sok zenével és tánccal, ifj. Malek 
Miklós, Bokor Fekete Krisztina és 
Gergely Róbert dolgozták át látványos 
és szórakoztató módon. Csipkerózsikát 
a nézőtéren ülő gyermekek is köszönt-
hetik a színpadon. Tolnay Klári hangja 
a nagymamát idézi meg, aki unokájá-
nak, Bonifácnak mond el egy gyönyö-
rű mesét. Jegyár: 1500 Ft/fő. 

JÁTÉK – SZAVAK NÉLKÜL
Suliszínház színhelye lesz november 
14-én, 14:15-kor a Karinthy Frigyes 
Általános Művelődési Központ 
főépülete. A Dvorák & Patka Színház: 
Játszunk pantomimet! című előadá-

sában Dvorák Gábor neves panto-
mimművész mutatja be interaktív 
gyerekműsorát. Az előadás során a 
gyerekek is megtapasztalhatják, 
hogyan lehet szavak nélkül is megér-
tetni magunkat. A műsort a KFÁMK 
tanulóinak szervezik, ám jegyek – 
korlátozott számban – kaphatók az 
előadás előtt, a helyszínen. A belépő 
díja 600 Ft/fő.

LEHET-E ÚJRAKEZDENI?
Ismét műsorára tűzi nagysikerű 
darabját, az Elveszett paradicsomot az 
Újpest Színház. Sarkadi Imre drámája 
a színikritikusok és a nézők elismeré-
sét egyaránt kivívta. A november 
12-én, 19 órakor látható színmű az 
Újpest Színház bérlet 3. előadása, de 
jegyek bérleten kívül is válthatók. A 
színmű arra próbál választ adni, vajon 
bejutunk-e az általunk kitalált paradi-
csomba, van-e túlélés a rácsok 
mögött és milyen a szabadulás, 
lehet-e újrakezdeni, akár egy szál 
ruhában? Jegyár: 2500, 2200 Ft.

ERZSÉBET NAPI KOKTÉL 
Koktél estet szervez november 
19-én, Erzsébet napon, a Karinthy 

Frigyes Általános Művelődési 
Központ. A Főépületben 20 órai kez-
dettel rajtoló mulatságban élőzene 
és jó hangulat várja a törzsközönsé-
get továbbá azokat is, akik most 
éreznek kedvet a tánchoz. A Coctail 
zenekar remek zenéről gondoskodik, 
majd karaoke fokozza a hangulatot. 
Belépők elővételben november 
18-án, 17 óráig válthatók szemé-
lyenként 2000 forintos áron. Másnap, 
a helyszínen is van lehetőség belépő 
vásárlására, de már 3000 forintért. 

VÁRKONYI ANDRÁS DERŰJE 
Várkonyi András, a több mint negyven 
éve alkotó művész,  Száz év derű cím-
mel egyfajta parabolát tart a szakma 
változatosságáról. A múlt század elejé-
nek habkönnyű blüettjeiből, a század-
vég rock-paródiáin keresztül a nemré-
giben megjelent lemezén hallható, bor-
ral kapcsolatos, olykor könnyed, olykor 
elgondolkodtató dalokig sok mindent 
bemutat. Közreműködik: Várkonyi 
Andrea. Belépő: 1000 Ft. Időpont és 
helyszín: Újpesti Polgár Centrum, 
november 19-én, 19 órakor.

APRÓK TÁNCHÁZA 
Megunhatatlan program az óvodás, 
kisiskolás gyermekek és szüleik szá-
mára a Karinthy Frigyes ÁMK 
Közösségi Házában látogatható 
Szederinda – aprók táncháza. Minden 
hónapban, követve az ünnepeket, a 
jeles napokat, megismerkedhetnek a 
résztvevők a szokásokkal, játékokkal s 
a különféle népi hangszerekkel. A 
táncházat Pekler Kata vezeti, a zené-

ről a Csobán zenekar gondoskodik. 
Legközelebb november 12-én 17 
órától várják a táncházba az aprósá-
gokat és szüleiket. A belépő 500 
forint, 2 éves kor alatt díjtalan. 

KERÜLETI TÁRLAT
Újpesti diákok alkotásainak ad 
helyet a Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium legközelebbi tárlata. A 
Károlyi Galériában november 8-án 
15 órakor nyíló kiállításon az „Élet a 
reformkorban” című kerületi képző-
művészeti pályázat anyaga tekinthe-
tő meg. A november 28-ig látogat-
ható tárlat az iskola nyitva tartási 
idejében várja a látogatókat. 
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AZ ÚJPESTI KÖZÉLETI 
TELEVÍZIÓ MŰSORAI

ÚJ ADÁS
Péntek: 19.00 – Híradó, 19.20 – Ma-
gazinműsor, 19.50 – Pódium 

ISMÉTLÉSEK
Hétfő, Kedd: 7.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 22.00 
Szerda, Csütörtök: 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 21.00
Péntek: 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 22.00
Szombat, Vasárnap: 8.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 22.00
A műsorok közötti időszakban csator-
nánkon képújság látható. Az adás anya-
gai megtalálhatók a Facebookon is.

Életmentő 
pontok Újpesten
Automata defi brillátor készülékek 
Újpesten: Ady Endre Művelődé-
si Központ (1043 Bp., Tavasz utca 
4.); Polgármesteri Hivatal (1041 
Bp., István út 14.); Polgármeste-
ri Hivatal Káposztásmegyeri Ki-
rendeltség (1048 Bp., Hajló utca 
42-44.); Újpesti Szent István téri 
piac, Piacfelügyelőség; Újpes-
ti Vagyonkezelő Zrt. (1041 Bp., 
Munkásotthon u. 66-68.)
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Ötezer éves történet
A hideg szeles idő beköszöntével jólesik egy 
csésze forró tea, ha hazaérünk. A meleg ital 
többféle teából készíthető, ma már itthon is 
bőséges a választék. Készítse el a kedvenc teá-
ját, s amíg az ital hűl kissé, olvassa el lapunk-
ban, mióta is teázunk.

Úgy tartják, a tea, mint ital, a véletlen műve. 
Mintegy ötezer évvel ezelőtt egy kínai uralko-
dó véletlenül tea leveleket ejtett egy pohár 
forró vízbe. Ettől kezdve fogyasztása a társa-
dalmi élet minden részét érintve gyorsan el-
terjedt a kínai kultúrában, majd művészetté 
emelte a japánok által megalkotott teaszer-
tartás. Az amerikai kultúrában és szokásokban 
a gyarmati idők óta játszik fontos szerepet. A 
Függetlenségi háború egy fontos előzménye 
az angol tea-adók ellen tiltakozó híres bostoni 
teadélután. Filteres kiszerelésben először egy 
bostoni kereskedő készítette, míg a jeges tea a 
St. Louis-i Világkiállításon született meg.

A XIX. század második felében a piacon 
megjelent az indiai tea, a „thea assamica”. Ne-
vét az őshonos Assam vidékéről kapta. A fel-
fedezett indiai tea abban különbözött a kína-
itól, hogy a levelek nagyobbak voltak, s jóval 
több koffeint tartalmaztak, valamint bármely 
szüret alkalmával azonos minőségű tealevelet 
nyertek. Megjelenése után Angliában is ez lett 
a közkedveltebb, mintsem a kínai.

A magyarok nem tartoznak a legnagyobb 
teafogyasztó nemzetek közé, de a fekete-, zöld- 
és gyümölcsteák fogyasztása mellett többen is 
a gyógyteákhoz fordulnak az egészséges élet-
mód és a természetgyógyászat térhódításának 
köszönhetően. 

Készítésük teánként eltérő lehet. A legtöb-
bet egészen egyszerűen készítik, úgy hogy a 
vizet kezdődő forrásig melegítik, (a hosszabb 
forralás ugyanis kedvezőtlenül befolyásolja az 
ital minőségét) majd a teát ezzel leöntik, soha-
sem főzik. A teli kannát lefedjük, és 3-5 percig 
állni, kilúgozódni hagyjuk, azután leszűrjük, 
és fölszolgáljuk. Ha hosszabb ideig állni hagy-
juk, túl sok fanyar ízű csersav oldódik ki a leve-
lekből.  (A rátalálsz.hu nyomán)

N A G Y I - I D Ő

November 14-ig lehet pályázni

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdeké-
ben a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fi atalok felsőoktatásban való részvételének támo-
gatása. A pályázat két kategóriában került meghirdetésre, november 14-i benyújtási határidővel.
Az „A”típusú pályázatra azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók jelentkezhetnek, akik az
• önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek,
• hátrányos szociális helyzetűek,
•  a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakkép-

zettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás-
ok, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek nyújthatnak be pályázatot, akik az
• önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek,
• hátrányos szociális helyzetűek,
•  a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, teljes idejű (nappali tagozatos) 

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, 
vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázati csomag 2011. október 17-től kezdődően átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodáin (Bp., IV. ker. István út 15. és Hajló u. 42-44.), illetve letölthető ettől az idő-
ponttól kezdődően az önkormányzat honlapjáról (www.ujpest.hu). A pályázattal kapcsolatban a Pol-
gármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztályának munkatársai készséggel állnak rendelkezé-
sükre a 231-3176 telefonszámon és az ifjusag@ujpest.hu e-mail címen.

A pályázatok részletes ismertetője a www.ujpest.hu weboldalon, illetve az önkormányzat ügyfél-
szolgálati irodáiban olvasható. Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

Tisztelt Újpesti Polgárok! Újpest Önkormányzata a kerület közterületeinek szépítése érdekében 
2011-ben növényakciót hirdetett. Számos magánszemély, társasház, lakóközösség jelezte igé-
nyét. A beadványokból kiderült, hogy milyen sokan elkötelezettek amellett, hogy a kerület köz-
területei rendezettek, szépek legyenek.

A növények elültetésének ideje elérkezett, az igényelt növényeket be kell szereznünk, hogy azokat  el-
juttathassuk az igénylőkhöz, ezért a növényakciót 2011-re lezárjuk. Kérjük, hogy legkésőbb 2011. októ-
ber 28-án, pénteken 12 óráig adják le igényeiket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 
Bp., István út 15.) vagy a Városüzemeltetési Főosztályon (1042 Bp., István út 14. fszt. 16.) személyesen, 
postai úton (Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Városüzemel-
tetési Főosztály, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály – 1042 Bp., István út 14.), faxon (231-
3149,) illetve elektronikusan Földházi Júlia számára a foldhazi@ujpest.hu e-mail címre. 

A megadott határidő után beérkező igényléseket nem tudjuk fi gyelembe venni. Köszönjük, hogy tár-
sunk a közterületek szépítésében! Újpest Önkormányzata

Befejeződött a növényakció

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat 
Tisztelt Újpesti lakosok! A Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar ta-
nárai (és hallgatói) az Újpesti Önkormányzattal 
folytatott együttműködés keretében ingyenes 
jogsegélyszolgálatot tartanak (ügyviteli megol-
dások, panaszok megfogalmazása, tanácsadás 
minden területen)

Időpontok: 2011. november 10., november 
16., november 23., november 29., december 15. 
Minden alkalommal délelőtt 10 órától 12 óráig, 
a Régi Városháza épületében, a földszint 27-es 
szobában. Előzetes bejelentkezésre nincsen szük-
ség!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az eddig 
megszokott hétfő délelőtti, a Polgármesteri Hi-
vatal jogtanácsosa által tartott ingyenes jogi ta-
nácsadás továbbra is megmarad!  

 Dr. Vitáris Edit jegyző



S p o r t 13 

Harmadik helyre ütötték 
magukat a bajnokságon

Összefogtak 
az újpesti röpisek
Az ÚCSDSE (Újpest Csokonai Diáksport Egye-
sület)  lányai lejátszották az Országos Gyerek-
bajnokság első fordulóját az elmúlt hét végén. 
Örömteli hír, hogy első alkalommal szerepelt a 
csapat UTE néven is, ugyanis a hosszú tárgyalá-
sokat követően végre egymásra talált a Csokonai 
DSE és a nagy hagyományokkal bíró UTE röplab-
da szakosztálya. 

Korán reggel már a pályán voltak a lányok, hiszen 
az első mérkőzést a lilák játszották az Újbuda csa-
pata ellen. Nem volt mitől tartaniuk a gyerekeknek, 
ugyanis jelenleg jóval erősebb az újpesti gárda, és ez 
az eredményen is tükröződött. A második találko-
zón igen színvonalas találkozón győzött a kecskemé-
ti gárda Miskolccal szemben. Ekkor még reményked-
tek a lilák, hogy felférnek a képzeletbeli dobogóra.

A találkozó alatt megérkezett Wintermantel Zsolt 
polgármester is, aki nagy fi gyelemmel kísérte a játé-
kot, miközben a vezetőkkel beszélgetett a jövőről. 
Természetesen az UTE is képviseltette magát az ese-
ményen, és jó volt hallani, hogyan is képzelik el a kö-
zös munkát, hogyan tehetnek többet a röplabdáért.

Következett a miskolciak elleni meccs, és kiderült, 
egyelőre túl nagy falat a borsodi csapat az újpesti lá-
nyoknak.  Sajnos, a befejező meccsen sem sikerült ja-
vítani, a kecskemétiek is elpáholták a lilákat.

Tehát van mit javítani, de ismerve az edzőket, a 
szülőket és nem utolsó sorban a gyerekeket, biztos 
lehet mindenki abban, hogy rövidesen az Újpest erős 
utánpótlás bázisa lesz az ÚCSDSE.

Végeredmény: 1. Kecskeméti SE, 2. MVSC Misi, 
3.UTE-ÚCSDSE, 4. Budai XI  – G. G.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  3 8 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  o k t ó b e r  2 7 .

Újpest olimpiai bajnokait bemutató 
sorozatunk első vendégei az 1968-as 
mexikói játékok aranyérmes labdarú-
gói voltak. Dunai Antal és Nagy Lász-
ló emlékezett a győzelemre.

Nem felejtették el, hogy az olimpián négy lila-fehér 
futballista húzhatta magára a címeres mezt. A dön-
tő után pedig másik két újpesti legendával, Noskó 
Ernővel és Fazekas Lászlóval együtt hallgathatták a 
magyar himnuszt a dobogó legfelsőbb fokán. 

Az egykori újpesti labdarúgók meséltek pálya-
futásuk kezdetéről, arról, miként kerültek a Me-
gyeri útra, milyen akadályokat kellett legyőzni-
ük, mennyit kellet dolgozniuk, hogy bekerülhes-
senek a Dózsa kezdőcsapatába. Megtudtuk, hogy 
Nagy László alig tíz első osztályú mérkőzést köve-
tően kapott meghívót a válogatottba és futbal-

lozhatott az olimpián. Döntőbeli jó teljesítmé-
nyével nagyban hozzájárult a bolgárok elleni győ-
zelemhez. 

Dunai Antal elmondta, hogy ő már a tokiói 
olimpián is ott volt, de pechére, nem kapott játék 
lehetőséget, így lemaradt az aranyéremről. Mint 
tudjuk, Mexikóban első lett a válogatott, mi több 
a müncheni olimpián is közel álltak a végső győ-
zelemhez. Dunai elismerte, ma is többször gondol 
arra, mi történik ha… De, tudja, a sportban nincs 
ha, ezért elfogadja, és nagyon büszke arra, hogy 
„csak” egyszeres olimpiai bajnok lett, miközben 
játékosként három, edzőként egy olimpián vett 
részt, ezzel csúcstartó.

A beszélgetésről tévéfelvétel készült, amelyet az 
Újpesti Közéleti TV-ben október 28-án kerül adás-
ba a Portré című műsorban, ezt követően az ujpest-
kaposztasmegyer és az uktv facebook oldalán, a 
youtube videómegosztón is elérhető lesz. – G. G.       

Műtik Dvorschákot
Mint ismeretes, a 3-0-ás vereséggel zárult FTC elleni labda-
rúgó mérkőzés 33. percében sérülés miatt le kellett cserélni 
Dvorschák Gábort, az Újpest védőjét.  Az orvosi vizsgálat meg-
állapította, a játékos bal válla kifi camodott, azt helyre kellett 

rakni. Akkor még nem lehetett tudni, milyen súlyos a sérülés. 
Az MRI-vizsgálatok alapján eldőlt, hogy Dvorschák Gábor vál-
lát meg kell műteni az egyik szalag szakadása miatt. Az operá-
cióra a jövő héten kerül sor, így Gábor az őszi szezonban már 
nem léphet pályára. A műtét után ugyanis, három hétig rögzí-
tő kötést kell viselnie, majd a teljes felépülés további 3-5 hetet 
vehet igénybe.  (g)

Dunai és Nagy Mexikóban lett aranyérmes

Újpesti olimpikonok élőben

Berki Krisztián adta át a díjakat 
a gumiasztal bajnokságon
A részvevők és az érdeklődők egyhangúan jelentették ki, szép verseny volt az 
idei Gumiasztal Magyar Bajnokság. A verseny remekül szolgálta a Trampolin 
világbajnokságra való felkészülést. A bajnokságnak ezúttal is Tungsram Sport-
csarnok adott otthont. Az UTE sportolói ismét kitettek magukért. Az élvezetes 
versenyen remek gyakorlatoknak tapsolhatott a közönség, amelynek soraiban 
ott volt Wintermantel Zsolt polgármester, Őze István, az UTE klubigazgatója és 
Altorjai Sándor, a tornaszövetség főtitkára. A versenyre kilátogatott az immá-
ron kétszeres világbajnok, újpesti tornász Berki Krisztián. Alig győzte fogadni a 
gratulációkat, miközben számtalan közös fénykép készült róla és az ifjú tehet-
ségekről. Legjobban talán a helyezettek örülhettek, hiszen nem minden nap for-
dul elő, hogy valaki a győzelmi dobogón állva, egy világbajnokkal fogjon kezet.
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� Újpest kertvárosi részén, négyemeletes ház ma-
gasföldszintjén, csendes és világos, 53 m2-es, er-
kélyes lakás, kocsi beállási lehetőséggel kiadó. Tel.: 
06-30-962-4244

� Újpest Széchenyi téri üzletházamban IRO-
DÁK, RAKTÁRAK, üzletek kedvező áron kiadók. 
Tel.: 06-30-921-7817

� Újpesti, 71 m2-es, 2+1 fél szobás + hall, nagy 
erkélyes, III. emeleti panel, önkormányzati lakáso-
mat elcserélném 2 szobásra, fűtés távfűtés, mérő-
óra van felszerelve. Különbözetet kérek. Tel.: 06-20-
263-0086

Bérleti jog átadó
� IV. kerületben, főútvonalon, 59 m2-es, ele-
gáns szépségszalon bérleti joga átadó. Tel.: 06-
20-920-4050

Garázs
� Bőröndös utcában önálló garázs (21 m2) bérle-
ti joga átadó! Víz, villany van. Tel.: 06-30-966-5260

Szolgáltatás
� Télapó házhoz megy! Közeleg a mikulás, akciós 
tavalyi áron házhoz megy a télapó, a november 15-
ig jelentkezőknek 10 % kedvezmény az árból. Hív-
jon bizalommal minél előbb. Tel.: 06-1-230-06-96, 
06-70-407-1584

� Az Újpest Áruházban a földszinten minden-
nemű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. 
Nyitva: 9-18-ig Tel.: 06-20-206-5088

� Duguláselhárítás fix árakon, garanciával, két 
órán belül. Tel.: 06-20-269-6993

� Mosógép és gázkészülék javítás (minden tí-
pushoz). Lakatosipari munkák (biztonsági rá-
csok, zárak, előtetők, stb.) Vízszerelési mun-
kák. Budapest területén ingyenes kiszállás! 
Gyors és szakszerű munkavégzés. Tel.: 06-20-
588-8196, grunfeld.rezso@gmail.com 

� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyár-
tása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzők ké-
szítése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: 06-1-370-4932

Tanfolyamok, képzések
A kereskedelmi és Iparkamara Újpesti 
Kirendeltségének (1042 Bp., Árpád út 
56.) folyamatosan induló tanfolyamai.
BIZTONSÁGI KÉPZÉSEK:
– Biztonsági őr (vagyonőr, testőr) 
„EUROPASS bizonyítvány” őszi akció: tan-
folyam díja 21 500 Ft+20 000 Ft vizsgadíj
– Fegyvervizsga
– Rendezvénybiztosító (12 000 Ft + vizsgadíj)
Oktatásszervező: 06-30-552-3938

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK: 8 általános 
iskolát végzettek számára:
– Élelmiszer- és vegyi árú eladó
– Piacfelügyelő
– Vendéglátó eladó

SZAKMUNKÁSOK RÉSZÉRE:
– Boltvezető

ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:
– Kereskedelmi ügyintéző
Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

– Szerződések (ellenjegyzést nem 
igénylő) készítése, előzetes 
és utólagos véleményezése

– Hatóságok (TB., állami- és 
önkormányzati) előtti eljárásokban 

ügyintézés, beadványok 
szerkesztése, tanácsadás

– Tulajdoni lap beszerzése
rövid határidővel, előzetes 

bejelentkezés alapján. 
Tel.: 06-30/552-3938

In gat lan el adó
� Magánszemélytől eladó-kiadó Újpesten, 
Megyer lakóparkban, 5 éves, téglából épült, össz-
komfortos, parkettás, erkélyes lakás, tárolóval, zár-
ható kocsi beállóval, csendes környezet, jó közle-
kedés. Tel.: 06-30-441-60-38, 06-1-233-1876

� Újpest Pöltenberg utcában, téglaépítésű, belső 
kertre néző, földszinti, gázkonvektoros, 36 m2-es, 
egy szoba konyhás, komfortos lakás eladó. Tel.: 06-
20-973-3587

� Sződön, Pesttől 22 km-re lévő, 300 négyszög-
öles telken, összkomfortos, 120 m2-es családi ház, 
csendes, nyugodt környezetben eladó. tel.: 06-20-
476-1414

� Újpesten a Megyer lakóparkban 2 emeletes tég-
laépületben, földszinti, 90 m2-es, még nem lakott 
igényesen kialakított öröklakás, teremgarázzsal el-
adó. Tel.: 06-20-476-1414

� Tulajdonostól Újpesten, Irányi utcában, két kü-
lönálló, tehermentes, azonnal költözhető, össz-
komfortos, szoba-konyhás lakás, egymás mellett, 
külön vagy együtt eladó. 26 m2 4,5 MFt-os, 22 m2 

4,5 MFt-os irányáron. Tel.: 06-70-318-6359

� Tulajdonostól 100 m2-es családi ház el-
adó Újpesten a Szérűskert utcában, 648 m2-es 
összközműves telken. Azonnal költözhető teher-
mentes. Ház előkertes, betongerendás, száraz, bő-
víthető, cirkófűtéses, tágas, napos, csendes. Irány-
ár: 31 MFt, tel.: 06-70-512-4108

� Sürgősen eladó tulajdonostól Újpest kertvá-
rosában 96,5 m2-es családi ház 618 m2-es telken 
(pince, 3 kamra). Tel.: 06-70-293-6719

� Újpesten az Erkel utcában, tégla, egyedi fűtésű, 
szoba konyhás, I. emeleti, lakás, 6,3 MFt-os irány-
áron eladó, tulajdonostól. Felújítandó. Tel.: 06-30-
298-6999

� Eladó Újpesten egy 37 m2-es, egy szoba össz-
komfortos lakás, III. emeleti, lift nincs. A lakás az 
Attila-Liszt Ferenc utca sarkán van. I.á.: 7,3 MFt, 
tel.: 06-20-431-9724

� Homoktövis lakópark csendes utcájában eladó 
66 m2 + 16 m2-es, 2 erkélyes, nívósan kivitelezett 
lakás, saját tárolóval és gépkocsi beállóval. Tel.: 06-
1-230-6425, 06-30-729-0564

� Eladó és kiadó Újpesten, jó közlekedéssel, csen-
des környezetben, 2 szobás, összkomfortos, családi 
ház (telek, udvar, beépített előtér, gazdasági épü-
let). Tel.: 06-30-392-4030

Ingatlant kiad/cserél
� Kiadó berendezett parkettás, jó állapotú gar-
zonlakás szülőotthonnál (Závodszky utca) kultú-
rált, 4 emeletes házban 45 000 Ft/hó kevés rezsivel! 
Tel.: 06-70-528-5937

� Kiadó Káposztáson a Nádasdy utca környékén 
egy 37 m2-es, komfortos lakás. Kéthavi kaukció 
szükséges. Világos, felújított, bútorral vagy anél-
kül. Biztos fog tetszeni, nézze meg! Tel.: 06-30-860-
7246

� Újpesten zárt udvarban 50 m2-es, felújított, bú-
torozott, összkomfortos lakás, hosszú távra kiadó. 
Tel.: 06-20-233-0604

� Kiadó Megyeren családi ház udvarán külön be-
járatú, bútorozott garzon, 1 vagy 2 személy részé-
re. Ugyanitt 2 db új olaj radiátor eladó, 7-13 tagú. 
Tel.: 06-1-233-1702

� Duguláselhárítás, víz, gáz, központi fűtés-
szerelés, mosdók, wc-tartályok cseréje, vízórák 
cseréje. Tel.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089

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

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

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

Oktatás
� Matematikából, magyarból korrepetálást, felvé-
telire, közép- és emelt szintű érettségire felkészí-
tést vállal szaktanár házaspár. Tel.: 06-30-856-0975

� Matematika, fizika tanítás általános és középis-
kolások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! 
Házhoz is megyek! Tel.: 06-20-959-0134

� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematika tanár szakos egyetemi hallga-
tó. Honlapcím: www.zrob.hu , tel.: 06-30-572-7416

� Matematikából kétszintű érettségire felkészítés 
nagy hatékonysággal. Korrepetálás felső tagozato-
soknak is. Megbeszélés szerint házhoz is megyek! 
Tel.: 06-30-297-4207 vagy 06-1-370-0674

� Matematika oktatást vállalok középiskolások-
nak. Tel.: 06-30-618-0241

� Angol tanítást, korrepetálást vállal anglisztika 
mesterszakos hallgató a IV. kerületben és környé-
kén. Írásbeli és szóbeli felkészítés, szókincsfejlesz-
tés. Tel.: 06-20-446-2206

� Angol, német nyelvtanítás, korrepetálás, érett-
ségire, általános- és gazdasági nyelvvizsgára felké-
szítés. Ingyenes szintfelmérés. Általános iskolások 
részére szombaton is. Tel.: 06-30-448-8030

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

� Tanulási nehézségek oldása, diszlexia- diszkalkulia 
kezelése. Korrepetálás, vizsgákra felkészítés minden 
tárgyból 8-18 éves korig, egyénre szabott mód-
szerekkel. Tel.: 06-1-230-6425, 06-30-729-0564

� Magyar nyelv és irodalom tárgyakból korrepetá-
lást, érettségire való felkészítést vállal gimnáziumi 
tanár. Tel.: 06-30-747-5869

� Gitároktatás Újpesten a városközpontban! 
Rock, Blues, Jazz, Funky és egyéb stílusokban, kez-
dőktől a haladókig. Kőbányai Zenei Stúdió felvé-
telire, illetve OSZK vizsgára való felkészítés. Tel.: 
06-20-616-2422

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, dugulás elhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

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

Tisztelt Hirdetőink! 2011. november 1-től a lakossági hirdetéseket az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban működő 
Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 órá-
ig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! Díja: bruttó 1000 Ft/25 szó.

Piaci nyitva tartás
Az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok nyitva tartása Mindenszentek és Halottak 
napja idején, a négynapos ünnep során: Október 29., szombat: 6.00-14.00 

óráig. Október 30., vasárnap: Zárva. Október 31., hétfő: élelmiszer csarnok: 
7.00-13.00 óráig, virágcsarnok: 6.00-15.00 óráig. November 1., kedd: 
Mindenszentek napja. Az élelmiszercsarnok: zárva. A virágcsarnok: 6.00-
15.00 óráig nyitva tart.

Tisztelt Hirdetőink! 2011. november 
1-től a lakossági hirdetéseket az Új-
pesti Gyermek- és Ifjúsági Házban mű-
ködő Újpesti Ajándékboltban vesszük 
fel. (1042 Bp., István út 17-19). Hirde-
tés felvételi napok: hétfőn: 10-17 órá-
ig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 
10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket 
csak személyesen veszünk fel!

A vál lal ko zói és mé re tes hir de té-
sek fel vé te le sze mé lye sen az Ady End-
re Mű ve lő dé si Köz pont ban (Ta vasz 
u. 4., I. eme let) hét főn 9-16, szer-
dán 9-16, csü tör tö kön 9-15 órá ig. 
(Ebédszünet: 12-13) Hir de té sü ket a 
hirdetes@ujpestimedia.hu cí men 
is fel ad hat ják. 

Rész le tes in for má ci ót 
a www.ujpest.hu 

weboldalon ol vas hat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

Vegyes
� Használt könyveket vásárolok készpénzért, ma-
gánszemélyként. Porcelánokat, bútorokat, régisé-
geket, műszaki cikkeket stb… Díjtalan kiszállás. 
Hívjon bizalommal. Tel.: 06-30-525-5275, 06-70-
234-2523

� Üzemképes, jó állapotban lévő Zanussi típu-
sú 120 L-es hűtőszekrény, valamint különállóan 60 
L-es fagyasztó, méltányos áron eladó. Érdeklődni: 
06-1-230-0226

� Symbaba babakocsi és új kenguru 35e Ft-ért el-
adó. Tel.: 06-20-522-0164

Köszönetnyilvánítás
� A gyászoló család megköszöni mindazok-
nak, akik drága halottunk KRÉN KÁROLY 
búcsúztatásán megjelentek vagy részvétü-
ket nyilvánították. 
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Az Újpesti 
Piac- és 
Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      24 Ft-tól               33 Ft-tól
Burgonya    68 Ft-tól             100 Ft-tól
Vöröshagyma 118 Ft-tól             180 Ft-tól
Fejessaláta            80 Ft-tól             100 Ft-tól
Retek      38 Ft-tól             100 Ft-tól
Újhagyma    100 Ft-tól             130 Ft-tól
Alma    168 Ft-tól         250 Ft-tól
Spenót, sóska 700 Ft-tól         600 Ft-tól
Paradicsom 368 Ft-tól             480 Ft-tól
Paprika   248 Ft-tól             300 Ft-tól
Erőspaprika           50 Ft/db-tól      80 Ft/db-tól
Koktélparadicsom 480 Ft-tól             580 Ft-tól
Sárgarépa    118 Ft-tól         250 Ft-tól
Gyökér  250 Ft-tól         300 Ft-tól
Zeller    150 Ft-tól          200 Ft-tól
Karalábé   100 Ft-tól         150 Ft-tól
Karfiol  380 Ft-tól         480 Ft-tól
Padlizsán     199 Ft-tól         400 Ft-tól
Cukkini  250 Ft-tól                –
Kelbimbó     700 Ft-tól         800 Ft-tól
Sörretek  240 Ft-tól                 –

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Főzőtök                   320 Ft-tól               –
Sütőtök         100 Ft-tól            150 Ft-tól
Pritamin paprika        348 Ft-tól            500 Ft-tól
Fejeskáposzta          98 Ft-tól            100 Ft-tól
Vöröskáposzta         198 Ft-tól               –
Kelkáposzta        198 Ft-tól          300 Ft-tól
Uborka          400 Ft-tól          350 Ft-tól
Zöldbab             500 Ft-tól          600 Ft-tól
Gesztenye          800 Ft-tól               –
Kiwi (db)               250 Ft-tól               –
Banán              298 Ft-tól               –
Csipkebogyó      1000 Ft-tól          900 Ft-tól
Grapefruit                380 Ft-tól               –
Narancs                  320 Ft-tól               –
Szőlő          360 Ft-tól          400 Ft-tól
Körte          298 Ft-tól          350 Ft-tól
Szilva          348 Ft-tól               –
Birsalma          450 Ft-tól          350 Ft-tól
Citrom         299 Ft-tól               –
Dísztök (db)                  150 Ft-tól          100 Ft-tól
Őszi virágok / csokor        380 Ft-tól          400 Ft-tól
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2011.november 8-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Bp., Tavasz u. 4., Ady Endre Mű-
velődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Ez évi 36. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést 
beküldő Olvasói között újpesti emblémával ellátott ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Horváth Róbert István, Juhász Ferencné, Német Tamásné és Wagner Alfréd. A nyeremények átvételéről postai úton küldünk tájékoztatást. 



Árvácskák nyílnak a Vá-
rosháza előtt, miután 
az Újpesti Városgond-
nokság Kft. munkatár-
sai rendezett sorokban 
kiültették őket.

Az idei tanévben is folytatódik az a polgármesteri kezdeményezés, mely az újpesti diákoknak ad le-
hetőséget arra, hogy megismerhessék az Országházat. Az október 20-i alkalom azért is volt külön-
leges, mert a Szigeti József Általános Iskola hatodikos és nyolcadikos diákjai közül egyikük volt az 
ötszázadik diák, aki a polgármester révén ellátogathatott a Tisztelt Házba. A Szent Korona mellett 
Wintermantel Zsolt polgármester köszöntötte a gyerekeket és kísérőiket, az 500. látogatónak szánt 
24 karátos arannyal bevont, az Országházat ábrázoló plakettet, az egész iskolának adta.

Körbeöleltük 
az iskolát 
Az ember mindig nagyon várja a születésnap-
ját. Ilyenkor ajándékot kap, szeretetet, fi gyel-
met, és ő lehet a középpontban. Mindenkinek 
ez a legszebb napja az évben.

A mi iskolánk idén ünnepli 50. születésnapját. 
Ezért most a tanárok és a diákok szemében ő van 
a középpontban. Ajándékot ugyan nem kapott, 
csak egy hatalmas ölelést. Október 19-én gyere-
kek és felnőttek évfolyamonként haladva meg-
fogtuk egymás kezét, születésnapi dalokat éne-
kelve körbeöleltük, körbeörvendeztük az iskolát. 
Ezzel fejeztük ki, hogy szeretünk ide járni, és büsz-
kék vagyunk rá. E vidám köszöntés közben az itt 
eltöltött évekre gondoltunk, s mindannyiunkat 
az összetartozás büszkesége töltött el.

Reméljük, a 100.szülinapján is megölelhetjük 
majd. Addig is sok közös, szívet melengető prog-
rammal várjuk régi tanárainkat és iskolatársain-
kat, amelyekről honlapunkon tájékozódhatnak.

Hajzer Anna és Kőműves Áron 7. b
Angol Tagozatos Általános Iskola

Angyalszárnyon 
szállnak az újpesti 
kívánságok
Ötven nehéz sorsú újpesti kisgyermek karácso-
nyi kívánságát igyekszik Angyalszárnyon szállva 
teljesíteni az Újpesti Cseriti. Olyan gyermekekét, 
akiknek talán még nem teljesült egyetlen álma 
sem, akiknek a karácsonyfa alatt csak egy ajándék 
lesz, amit mi közösen teszünk oda. Adományaikat 
négy gyűjtőponton is leadhatják.

„…A szeretet olyan gyümölcs, amely minden 
évszakban egyformán érik és érlelhető. Ez a gyü-
mölcs mindenkinek érik, bármiféle megkülönböz-
tetés nélkül. A szeretet rendszeres meditáció, inten-
zív belső élet, valamint kellő alázat és áldozatválla-
lás útján mindenki számára elérhető, megvalósítha-
tó” – vallotta Teréz anya, a Szeretet Misszionáriusa-
inak alapítója. Kalkuttai Boldog Teréz szavai a Kará-
csony közeledtével különösen aktuálisak, és cselek-

vésre késztetik mindazokat, akiknek fontos, hogy 
a szeretet ünnepén ne kelljen búslakodnia egyet-
len újpesti gyermeknek sem. Mosolyukat pedig oly 
könnyű előcsalogatni, apró fi gyelmességgel, bármi-
vel, amit szívből adunk. 

Adománygyűjtő bankszámla-számunk: 
Újpesti Cseriti (12010422-00208592-04500005) 
ANGYALSZÁRNYON GYÜJTŐPONTOK
Újpesti Ügyfélszolgálati Iroda (István út 15.)
Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Iroda 
(Hajló utca 42-44.)
Újpesti Ajándékbolt (István út 17-19.)
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Ügyfélszolgálat 
(Munkásotthon utca 66-68.)

INDUL A JÁTÉKGYŰJTÉS
Az Újpesti Cseriti ajándékgyűjtést is szervez. Fe-
leslegessé vált, de még használható játékokat vár-
nak az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház recepció-
ján, november másodikától. A játékokat 500 hátrá-
nyos helyzetű gyermek kapja meg karácsonyi aján-
dékként.  – T. T.

GYERMEKEK GONDOLATAI A SZERETETRŐL
„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában 
van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándé-
kok kicsomagolását, akkor lehet meghallani.” 
 Roli, 7 éves. 

„A szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt 
vagy.”  Teri, 4 éves. 

„Amikor szeret valaki, akkor másképp mondja 
ki a neved. Valahol érzed, hogy az ő szájában 
biztonságban van a neved.”  Zsolti, 4 éves

16 M o z a i k
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