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ÚJPESTI NAPLÓ

1956-RA EMLÉKEZÜNK
Újpest Önkormányzata, társadal-
mi- és civil szervezetek, közösségek 
a forradalom és szabadságharc ál-
dozataira emlékeznek.  
 2. oldal

AZ ÉLET ÉS AZ ÉTEL ÖRÖME
Főzőversennyel egybekötött Sport-
partyn élvezhették a mozgás és az 
étel örömét az újpestiek. Számtalan 
díj talált gazdára.  
 3., 16. oldal

ÚJPESTI MŰVÉSZ FORMÁZZA 
Szabó Ferenc Sándor újpesti szob-
rászművészt kérték fel a legendás 
labdarúgó és díszpolgár Szusza Fe-
renc szobrának elkészítésére.     
 5. oldal

HALÁLCSEL A SZÍNPADON
Nemzeti ünnepünk alkalmából ős-
bemutatót tart az Újpest Színház, 
amely a tragikus sorsú Szűcs Sán-
dor labdarúgónak állít emléket.     
 9. oldal
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Ismerkedés 
a piaccal
Az önkormányzat kezdeményezésére az új dolgokra 
igencsak fogékony óvodások több csopotban látogatnak 
az újpesti vásárcsarnokba.  3. oldal



Október 20-án:
Az Újpesti Városvédő Egyesület az 1956-os forradalom és szabadságharc 
56. évfordulója alkalmából ökumenikus imaáhítatra várja az újpesti áldo-
zatokra emlékezőket szombaton 16 órára a Káposztásmegyeri Reformá-
tus Egyház templomába (Bp. IV., Bőröndös u. 17.)

Üdvözlő beszédet Zámbó András református lelkész, emlékbeszé-
det dr. Zsengellér József református lelkész, egyetemi tanár mond. Imát 
Mészáros Kornél baptista lelkész, Pályi László plébános, Solymár Péter 
evangélikus lelkész, továbbá Zámbó Hajnalka református lelkész mon-
danak. Közreműködik az Újpesti Civil Kórus, Kádár Ágota vezényletével.

Október 23-án, a nemzeti ünnepen:
11 órakor az ’56-os Szövetség várja a forradalom hősei tiszteletére ren-
dezendő megemlékezésre az újpestieket. Helyszín: ’56-os emlékkő, a 
Görgey és a Deák utca találkozásánál. 
18 órakor Újpest Önkormányzatának koszorúzási ünnepsége a forra-
dalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére a Városháza hátsó hom-
lokzatánál. Szent István tér. 
19 órakor ünnepi koncert Sebestyén Márta és Andrejszki Judit fellépé-
sével az Egek Királynéja nagytemplomban október 23-a tiszteletére és a 
templomi orgona felújítása javára. 

Október 26-án:
11 órakor a POFOSZ  koszorúzással egybekötött emlékezést tart a Me-
gyeri úti temető ravatalozójának falán elhelyezett, 1956-os emléktáb-
lánál.

Megemlékezések az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
hőseinek tiszteletére
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Október 23-án, 19 óra-
kor ünnepi és jótékonysá-
gi koncert színhelye lesz az 
Egek Királynéja főplébánia 
templom. Sebestyén Már-
ta, Andrejszki Judit, Caius 
Here továbbá Havasréti Pál 
előadásában a régizene és a 
magyar népzene találkozá-
sának lehetünk részesei. Az 
est létrejöttében főszere-
pet vállaló Andrejszki Judi-
tot, a régizenei élet elhiva-
tott művészét kérdeztük.

– Az elmúlt években alig volt olyan 
ingyenes, illetve jótékony céllal lét-
rejövő hangverseny a nagytemplom-
ban, vagy másutt Újpesten, amelynek 
tető alá hozásában ne segített volna. 
Honnan ez az erős kötődés a város-
hoz?

 – Újpesten születtem és laktam so-
káig, családom egy része még mindig 
itt él. A nagytemplomba jártam gyer-
mekkorom óta, minden vasárnap. Öt 
gyermekem regnumi közössége a mai 
napig Újpesthez kötődik. Sokat éne-
keltem és orgonáltam tanuló éveim 
alatt is itt. Ismerem a százéves orgo-
nát és rosszul esne, ha tönkremenne 
ez a csodálatos hangszer, csak azért, 
mert nincsen a felújítására keret. 

– Úgy hírlik, hogy Sebestyén Márta az 
Ön kedvéért jár ilyen gyakran Újpestre. 
Színpadi ismeretség az Önöké?

– Megismerkedésünk egy házasság-
kötő teremben kezdődött, ahova mind-
ketten „nászajándékként” kerültünk, 
egy közös barátunk meghívására. Ez a 
véletlen találkozás elég volt az azóta is 
tartó műhelymunkához, immáron négy 
éve remekül dolgozunk együtt. Ennek is 
köszönhető, hogy Márta azonnal igent 
mondott a felkérésre, miként tette ezt 
az év elején, amikor a Nap utcai temp-
lom orgonája javára koncerteztünk.

– Milyen műsorral készülnek október 23-ra?
– A népi szájhagyomány alapján és írá-

sos forrásokból, kódexekből összeállított 
dalokat talál a közönség. Régi magyar 
táncokat és természetesen nem marad-
nak ki a 1848-as szabadságharcról szóló 
korabeli dallamok, énekek sem.  B. K.
(Bővebben: ujpest.hu)

Az ünnepi és jótékonysági koncert 
térítésmentes. Adományt, az orgona 
felújítására, köszönettel fogadnak.

Ünnepi és jótékonysági koncert a nagytemplomban

„Rosszul esne, ha tönkremenne 
az orgona”– mondja Andrejszki Judit



Gyermekkezek formálta perecek

Ismerkedés a piaccal
Óvodás csoportok látogatnak a következő fél évben az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok épületébe. Igazából nem vásárolni, lacipecsenyézni, 
hanem ismerkedni a piaccal. Az első látogatók a Bőrfestő Óvodából, 
október 11-én, csütörtökön délelőtt érkeztek. 

ajon miért fontos egy efféle látogatás? A válasz, bátran állíthatjuk, nagyon egyszerű: 
óvodás korában a legérzékenyebb, legfogékonyabb az ember – jóra és rosszra egyaránt. 
Fontos tehát, hogy jó irányba terelgessük a kicsiket. A jó irány esetünkben nem más, 

mint megmutatni, hogy a lélektelen plázák helyett, lehet az évszázados hagyományok szerint, 
mégis vidáman eltölteni a vásárlásra szánt időt. A piacon nemcsak az természetes, hogy ma-
gyar árukat kínálnak az árusok, hanem a vevő és az eladó közötti személyes kapcsolat is, ami 

Kohodné Tóth Andrea, az iskola igaz-
gatója elmondta, a Csodaszarvas el-
nevezésű, nemzetismereti projektjük 
során ebben az évben a „Szűkebb ha-
zánk Újpest” témakört dolgozzák fel. 

– A téma feldolgozása során évfo-
lyamonként látogatunk meg nevezetes 
újpesti intézményeket. Diákjaink a ke-
rületi rendőrkapitányságon, a piacon, 
az Újpesti Sajtó Kft-nél, a Rex Állatszi-
geten, a Helytörténeti Gyűjteményben, 
a Megyeri hídnál is jártak már, és Új-
pest számos további pontjával ismer-
kedtek sétáik során. A látogatásokról 
fényképes beszámoló készül, amelyet 
iskolai kiállításon szemlélhet meg min-

den diák. Az élménybeszámolók egy 
vetélkedő alapjául szolgálnak majd.– 
tette hozzá az igazgatónő. 

A bajzásokat a városházi látoga-
táson Szöllősy Marianne, az Újpes-
ti Helytörténeti Gyűjtemény vezető-
je kalauzolta. A házasságkötő terem-
ben, a díszteremben és a polgármes-
teri tárgyalóban időztek hosszasan, 
ahol érdeklődve hallgatták az Új-
pest múltjáról és jelenéről szóló 
történeteket. 

A diákok megannyi él-
ménnyel és névre szóló 
emléklappal távoztak.  B. K.
(Bővebben: ujpest.hu)

Szűkebb hazánk, Újpest

A Csodaszarvas után 
A Bajza József Általános Iskola két nyolcadikos osztálya 
kopogtatott be október 11-én délben a Városházára. A 
diákok, évfolyamonként, Újpest nevezetes épületeivel, 
helyszíneivel ismerkednek már több hete. 

miatt a legtöbben azt mondják: a piac egy közösségépítő hely.
Persze, az élmény nélkülözhetetlen. Ezért nem puszta áruk és 
árusok közti sétálgatással telt a délelőtt. A Lipóti Pékségben 
ki-ki megsüthette saját pereckéjét.

Biztosak lehetünk abban, hogy nem kevés mesélnivalóval 
tértek haza a gyermekek. Abban pedig reménykedhetünk, hogy 
az otthon elmondott élmények hatására mind több felnőtt a 
piacon szerzi majd be a vasárnapi ebédhez valót. Á.T.

V
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ár reggel kilenckor meg-
nyílt a pálya, a verseny-
zők négy sportágban is ki-

próbálhatták magukat. Labdarúgó, 
parkröplabda, fl oorball, gyorstollas-
labda csapatok, versenyzők mérték 
össze tudásukat a sport dzsemborin. 
A vállalkozó szellemű gyerekek ki-
lenc próbából álló pontgyűjtő verse-
nyen küzdöttek egymással. Célba rú-
gástól, a grundbirkózásig, a dartstól 
a csocsóig gyűjtötték pontjaikat a 
versenyzők, amely pontokat játék-
ra, csokira, üdítőre válthatták. A ki-
sebbeket társasjátékok és kézműves 

foglalkozások várták gyerekjátszó-
ban. Délután sportbemutatók szó-
rakoztatták az újpestieket. A Torná-
dó Sportegyesület karate bemuta-
tót tartott, majd a Doll Star Rockets 
Academy pomponos lányai követ-
keztek.

A sportbemutatókat az Újpest 
Bulldogs American Football Club zár-
ta, akik megismertették a jelenlévők-
kel az amerikai foci alapjait.

 A sportban megéhezőknek nem 
kellett sokat vándorolniuk jó falato-
kért, hiszen hosszú sorban álltak a 
bográcsok a pálya mellett. Negyven 

csapat látott hozzá, hogy elkészítse 
a legízletesebb birkapörköltet. A ver-
seny zsűrijében ott volt Gönczi Kál-
mán az Újpest elismerő oklevelével 
kitüntetett vendéglős is. 

Az Őszi Sportparty délután ered-
ményhirdetéssel, díjátadással zárult. 
A díjakat dr. Hollósi Antal országgyű-
lési képviselő, valamint Nagy István 
alpolgármester adta át.  J. M.

Őszi sportparty

Sport, látvány, ízletes ételek
Ismét jó hangulatban és nagy érdeklődés mellett zajlott 
az önkormányzat hagyományos Őszi Sportparty-ja. Sport 
minden mennyiségben, főzőverseny, és szerencsére jó idő 
várta az érdeklődőket a Tábor utcában október 13-án. 

M

Öszetettben bajnok 
a Megyeri suli
Az óvodai és iskolai gyermeklétszám-
hoz viszonyított arányt fi gyelembe véve 
a Megyeri Úti Általános Iskola adta le a 
legtöbb nevezést az Újpesti Futó-és Ke-
rékpáros Fesztivál tavaszi és őszi fordu-
lóira.

Dr. Dabous Fayez, a Káposztásmegyeri Te-
lepülésrészi Önkormányzat elöljárója az ok-
tóber 16-iki díjátadón rámutatott, az Újpesti 
Futó-és Kerékpáros Fesztivál sikerének titka 
a toborzásban rejlik. Az önkormányzat most 
azt tíz oktatási intézményt díjazta, ahonnan 
a legtöbb nevezés érkezett.

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester hozzá-
tette, a rekordszámú résztvevő az intézmé-
nyeknek köszönhető, ami azt mutatja, hogy 

az önkormányzat céljával összhangban egyre 
többek körében népszerű az egészséges élet-
mód és a sport. 

A legtöbb nevezőt, az intézmény gyerek-
létszámának jóval több, mint kétszeresét, 
most is a Megyeri Úti Általános Iskola dele-
gálta, amellyel első helyezést ért el és száz-
negyvenezer forint támogatást kapott, ame-
lyet sportszervásárlásra fordítanak. Hamzáné 
Szita Ilona igazgatónő szerint ez nem vélet-
len, hiszen az iskolában aktív közösségi és 
sportélet zajlik.

– Hagyományaink szerint a futófesztivál 
előtti napon családi napot tartunk, emellett 
a tanév során több hasonló közösségterem-
tő programot szervezünk. Az iskola életében 
hangsúlyos szerepet tölt be a sport, az alsó 
tagozaton 1994 óta minden nap van testne-
velésóra, és délután számtalan sportolási le-
hetőség áll a diákok rendelkezésére, akiknek 
az erőnléte országos szinten is kiváló – fűzte 
hozzá az igazgató. M. O. A. 

Helyezettek és díjak: I. Megyeri Úti Általános 
Iskola 140 000 forint; II. Karinthy Frigyes Ma-
gyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola 120 000 forint; III. Homoktövis Általános 
Iskola 100 000 forint; IV. Bene Ferenc Általá-
nos Iskola 90 000 forint; V. Csokonai Vitéz Mi-
hály 12 Évfolyamos Gimnázium 80 000 forint; 
VI. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 
70 000 forint; VII. Karinthy Frigyes Óvoda 
60 000 forint; VIII. Halassy Olivér Német Tago-
zatos Általános Iskola 50 000 forint; IX. Aradi 
Óvoda és Csányi Tagóvoda 40 000 forint; X. Er-
zsébet Utcai Általános Iskola, 30 000 forint. 

Lomok az avardombokon
Szorgalmasan gyűjtik a Vá-
rosgondnokság emberei a 
köztereken a lehullott le-
veleket, amelyekből az el-
szállítás után komposzt 
lesz. Sajnos néhány fele-
lőtlen ember a felhalmo-
zott levéldombokra szór-
ja a háztartási hulladékot, 
lomokat. Ez komoly anyagi 
teherrel jár, ami az önkor-
mányzat kasszáját terheli. 

Aki odafi gyel környezetére, komposztálja a zöldhulladékot, 
vagy zöld zsákokba rakják a fölösleges „terméket”. Sajnos azon-
ban azok sincsenek kevesen, akik az avart lomokkal vegyítve 
szórják el az utcájukban, a köztereken. 

– Szorgalmasan gyűjtik a leveleket a Városgondnokság em-
berei, így a Nyár utca 95-101. számú tömb mögötti parkban is 
– mondja Hladony Sándor városfejlesztési tanácsnok. – Szomo-
rú, hogy az összegereblyézett avardombokat egyesek gyűjtőhe-
lyekké nevezik ki, és lomokkal hizlalják azokat. Ezek válogatása, 
elszállítása komoly költségekkel jár, amit az önkormányzat fi zet.

Az információt megerősíti Fejér János, az Újpesti Városgond-
nokság Kft. zöldterület ágazatának vezetője is.

– Bárhogy igyekszünk is, néha előfordul, hogy nem tudjuk 
azonnal elszállítani az összegyűjtött zöldhulladékot, mert a 
munkaidő végére érünk – mondja Fejér János. – Ilyenkor éj-
szakára kinn maradnak a levéldombok, amelyek másnapra ala-
posan megnőnek a lakossági szemét és a lomok által. Ilyenkor 
válogatni kell az anyagot, mert a leveleket gyűjtjük, majd egy 
zöldközpontba szállítjuk, ahol komposztálják. Á.T.

EREDMÉNYEK
Gyorstollaslabda – nők: 1. Laka-
tos Kata 2. Nagy Bori 3. Zabó Gab-
riella. – férfi ak: 1. Pethő Zsolt 2. 
Darnyik Ferenc 3. Szabó András. 
Floorball: 1. Csokonai Daimonds 
2. Újpest 3. Sólymok. Labdarúgás: 
1. Béla FC 2. Lila Belán 3. Pozso-
nyi FC. Parkröplabda: 1. Gyógyser 
2. Vadhalak 3. Agyonütők. Főző-
verseny: 1. Duna SK 2. Antikvitás 
3. Újpesti Cserkészek
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Október 16-án, délután hirdette ki a Szusza 
Ferenc szobor állítására összehívott bizott-
ság, hogy ki az a szobrászművész, aki elké-
szítheti a legendás labdarúgó újpesti emlék-
művét.

A Szusza Ferenc szobor elkészítésének gon-
dolata szurkolói kezdeményezés volt. A költsé-
geket a tavalyi Újpest FC – Gornik Zabrze elle-
ni barátságos találkozó bevétele, szponzorációs 
összeg, valamint Újpest Önkormányzatának tá-
mogatása fedezi. A művész kiválasztásával tu-
lajdonképpen a folyamat célegyenesbe érke-
zett.

A bizottság Szabó Sándor Ferencet kérte fel az 
emlékmű elkészítésére. A művész elmondta, új-
pestiként, futballrajongóként különösen nagy 
megtiszteltetés számára ez a feladat. Hozzátette, 
tervei szerint jövő év tavaszára készülhet el az al-
kotás. J. M.

részletekről Szijjártó Péter, a Miniszterel-
nökség Külügyi- és külgazdasági államtit-
kára, Phil Marshall, a GE regionális elnök-

vezérigazgatója, továbbá Vámos Zoltán, a cég tech-
nológiai igazgatója tájékoztatta a sajtó képviselő-
it. Az eseményen részt vett dr. Hollósi Antal, Újpest 
országgyűlési képviselője is, aki a sajtótájékoztatót 
megelőzően Rádi Attila alpolgármester társaságá-
ban megbeszélést  folytatott a GE vezetőivel.

A fejlesztés legfőbb cél-
ja az energiatakaré-
kosság és a munka-
helyteremtés. Az új 

LED Kiválósági 
Központban 

négy LED terméktípust kezdenek gyártani, ame-
lyekkel az európai, a közel-keleti, és az afrikai régió 
piacait látják majd el. A jövő fényforrásait tovább-
ra is a GE Lighting Újpesten működő regionális köz-
pontjában fejlesztik, magyar mérnökök. A fejlesz-
tések miatt az újpesti központba is több mint öt-
ven új dolgozót vesznek fel. Szijjártó Péter elmond-
ta, a jövő világítástechnológiájában meghatározó a 
GE technikája, tőkéje valamint a magyar talentum. 
Az államtitkár köszönetet mondott Újpestnek és 

önkormányzatának, hiszen a város a GE fény-
forrás otthona, és egy ilyen nagy 
cég csak ott kezd fejlesztés-
be, innovációba, ahol jól 

érzi magát.  J. M.

Kiválasztották 
a Szusza-szobor 
alkotóját

Munkahelyet teremtenek 
Újpesten a jövő fényforrásai
Újpesti Váci úti regionális központjában sajtótájékoztatón jelentette be ok-
tóber 12-én új fejlesztéseit a GE Lighting. A világcég nagykanizsai gyárában 
nyitja meg európai LED Kiválósági Központját.

Törvénymódosítással 
a sötétség ellen
Mindannyian emlékszünk a szomorúan indult, 
majd szerencsés véget ért esetre, amikor egy pa-
nelház hét lépcsőháza borult sötétbe, mivel tete-
mes tartozást halmoztak fel az áramszolgáltatónál. 
Négyszáznál több család minden tagja került va-
lódi veszélybe. A lépcsőkön kívül sötétség rejtet-
te a lifteket, a menekülő utakat. Képtelenség volt 
balesetmentesen akár egyetlen lépést is megtenni. 
Az áldatlan helyzet mindössze két napig tartott, 
az önkormányzat ugyanis eredményes tárgyalást 
folytatott a szolgáltatóval, amelynek eredménye-
ként a szolgáltató visszakapcsolta az áramot.

A városvezetés az önkormányzati tulajdonban 
lévő lakások közös költségét előre átutalta, így si-
került törleszteni az adósság egy jelentős részét, 
és sikerült visszakacsoltatni az áramot. A társas-
ház közgyűlése pedig új közös képviselőt válaszott, 
aki remélhetőleg a jövőben megfelelő gondosság-
gal képviseli a társasház ügyeit.

A történtekkor, augusztus végén, Wintermantel 
Zsolt felhívta a közvélemény fi gyelmét: harmo-
nizálni kell a vonatkozó jogszabályokat. Amíg 
ugyanis a villamosenergiáról szóló 2007. évi tör-
vény megengedi a szolgáltatónak, hogy kikapcsol-
ja az áramot, addig a katasztrófavédelemről szó-
ló 2011. évi törvény rendelkezik a vészhelyzet elhá-
rításáról, az élet- és balesetveszély azonnali meg-
szüntetéséről és a vagyontárgyak védelméről.

Újpest polgármestere nyárvégi ígéretének meg-
felelően, benyújtotta önálló képviselői indítványát 
a hiányos törvény módosítására. A beadvány ér-
telmében „a villamosenergia-ellátás kikapcsolására 
fi zetési késedelem esetén kizárólag akkor kerülhet 
sor, ha e helyiségeknek a balesetek megelőzéséhez 
és a vagyonvédelemhez szükséges minimális megvi-
lágítása más módon is, biztosított”. Az indítvány ki-
tér a lépcsőházakra, menekülő utakra, továbbá lif-
tekre, ahol minden esetben gondoskodni kell, ha 
korlátozott módon is a világításról.

A Parlamentnek október 8-án benyújtott mó-
dosító indítványt több fi deszes politikus látta el 
kézjegyével.  DIA

A

Szabó Sándor Ferenc és Réti Zsolt 
a Szusza-szobor Alapítvány elnöke



z étterem cégérén az szerepel, „Alapítva: 
1695”. Ez azt jelenti, hogy talán az or-
szág legrégebbi csárdája Újpesten talál-

ható. A kitűnő fekvésű Megyeri Csárdát számta-
lan híresség kereste fel, népszerűségéből ma sem 
vesztett. A Külső Váci úton lévő éttermet prak-
tikus okokból (a Duna közelsége, fontos útvonal 
haladt előtte) építették a 17. század végén. Ko-
rábban, írásos emlékek szerint, a megyeri terület 
a váci káptalan birtoka volt, majd a törökvész 

után 1695-től Újfalusi János földbirtokos tulaj-
donába került. A 19. századtól már Károlyi gróf 
hitbizományi birtoka Újmegyer település. 

A mai csárda főépületéhez a 18-19. század-
ban istálló és beszálló fogadó tartozott. A Du-
nai oldalon ma is látható a lebontott szárnyépü-
let ajtó- és ablakíveinek maradványa. A Pestre 
igyekvő felső-magyarországi parasztok a csárda 
északi kapuján érkeztek, majd itt megpihenve a 
déli vagy a pesti kapun keresztül folytatták út-

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

jukat. A betyárvilágról szóló színes hagyomány az 
tartja, hogy a pénzével hazatartó paraszt sokszor 
nemcsak pénzét és csinos feleségét, de olykor még 
az életét is a becsali csárdában hagyta. Az eltelt év-
századokban sok híresség járt itt; színészek, politi-
kusok keresték fel az éttermet.

1918-ban Károlyi gróf a csárdát több más ingat-
lannal együtt az Egyesült Izzónak eladta, és azóta 
is történt néhány tulajdonváltás. A csárda külső-
leg nem sokat változott, habár a régi fotón szerep-
lő kerthelyiség már nem működik. Az étterem ma 
is őrzi a hagyományokat, a régi ízeket, s ez, továbbá 
a romantikus környezet, vonzza a vendégeket. Á.T.

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

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

A

Újpest akkor és most XVII. rész

A Megyeri Csárda, a Külső Váci út felől fotózva
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Az összefogás orgonája

Örömünnepre 
készülnek
Örömkoncert színhelye lesz ok-
tóber 21-én 19 órakor a Nap ut-
cai Szent József plébániatemplom. 
Molnár István plébános és a temp-
lom közössége, ezen az estén avatja 
fel azt az új, digitális orgonát, ame-
lyet közös összefogás eredménye-
ként vásároltak meg.

A közösség ereje és a hívek munkája és adománya 
már felépítésekor csodát tett a Nap utcai Szent Jó-
zsef plébániatemplomban – nyilatkozta az év elején 
az Újpesti Naplónak Molnár István atya arról szól-
va, hogy a régi, gyakorta meghibásodó hangszert 
lecserélendő, egy új, digitális orgona árát szeretnék 
összegyűjteni – több lépcsőben. 

– A gyűjtésben számítottunk a hívek és a kultú-
rát szerető újpestiek adományára egyaránt – fog-

lalta össze a közel 10 
hónap történetét Mol-
nár atya. – Az ered-
mény minden vára-
kozásunkat felülmúl-
ta, olyan sokan álltak 
mellénk! Az új hang-
szer liturgikus célja-
inkat, továbbá Újpest 
kulturális életét színe-
sítő hangversenyeiket 
egyaránt szolgálja. A hangszer árát az újpesti kö-
zösség teremtette elő. Újpestiek szervezték Sebes-
tyén Márta jótékonysági koncertjét, a VI. Újpesti 
Polgári Bál bevétele is segített bennünket Újpest 
Önkormányzatának támogatásán felül. Köszö-
net illeti valamennyi segítőnket, – magánszemé-
lyeket, cégeket egyaránt – akik mellénk álltak. Ígér-
tük: örömünnep lesz a hangszer felavatása, amely-
nek most jött el az ideje – mondta Molnár István 
plébános. B. K.

Az orgonát Faragó Ákos és Burik Gábor szólal-
tatja meg, Etlinger Anna fuvolán működik köz-
re vasárnap este. A műsorban Bach, Schubert, 
Esterházy Pál, Liszt Ferenc, Rachmaninov, Frack 
és Vierne művei csendülnek fel.



Lámpával 
szabályos és 
biztonságos 
Először szervezett közös lámpaosztó 
akciót az újpesti rendőrkapitányság és 
a Magyar Kerékpárosklub Észak-pesti 
szervezete október 10-én este. A szer-
vezők az Újpesti vasúti híd felhajtójá-
nál az arra járó valamennyi kivilágítat-
lanul közlekedő kerékpárost megállí-
tották, hogy büntetés helyett első és 
hátsó lámpákat szereljenek fel nekik.

kivilágítatlanul érkező kerékpározókat 
rendőrök állították meg és igazoltatták, 
azonban a hivatalos eljárás nem büntetés 

kiszabásával, hanem a Magyar Kerékpárosklub ál-
tal felajánlott első és hátsó biciklilámpák felszere-
lésével folytatódott. A lámpákat az Intersport biz-
tosította.

Hubik Tibor, a Magyar Kerékpárosklub Észak-pes-
ti Területi Szervezetének vezetője elmondta, az itt 
elhaladók kilencven százaléka szabályosan, első 
és hátsó lámpával közlekedett, ami jó aránynak 
mondható.

– Az akciót szándékosan arra az időre szervez-
tük, amikor már sötét van, de még jelentős a ke-
rékpáros forgalom, és olyanok is nyeregbe ülnek, 
akik még világosban indultak el hazafelé, de nem 
számítanak arra, hogy ősszel egyre korábban söté-
tedik, és talán emiatt nem rendelkeznek lámpák-
kal – tette hozzá. M. O. A.
(Bővebben: ujpest.hu)

Zenélt már háztetőn a Beatles, vagy U2 is, ezért le-
hetne kissé elcsépelt ez a helyszín, de a Retro School 
Band úgy forgatott videoklipet egy nyolcemeletes 
panelház tetején, hogy ne tűnjön klisének a tetőzene. 

Persze, hogy mi a csavar, még nem 
árulhatjuk el, de Újvári Zoltán Szilvesz-
ter, azaz Zola, a zenekar frontembere azt 
elmondta a forgatás közben, hogy a fel-
tételek adottak egy remek kliphez, csak 
az idő szorítja a stábot. – Reggel hatkor 
kezdtük a forgatást, egy napunk sincs arra, hogy min-
dent felvegyünk. A stábunk nagyon profi , fi lmes csa-
pat, több amerikai és magyar fi lmben dolgoztak már. 
És ugyan feszített a tempó, de igazi baráti hangulat-
ban zajlik a munka, és ez, reményeink szerint a vég-
eredményen is meglátszik majd.

A klip története szerint a főszereplő fi ú végigfut 
Újpesten, így a várost is bemutatja a zenekar. – Sok 
helyen forgattunk Újpesten, többen meg is kérdez-
ték, hogy valamilyen imázs fi lmet készítünk-e a vá-

rosról. Mondtuk, hogy végül is igen – mesélte la-
punknak Zola. Erről minden újpesti meggyőződ-
het november elején, a klip bemutatóján. Minden 
adott volt egy remek video kliphez, természetesen 
a jó dal is. – Az „Amikor éppen feladnád” című da-
lunkról van szó, ami a pozitív gondolkodásról szól, 
arról hogy nem érdemes feladni semmit – mondta 
Zola, aki rendezője is volt a klipnek. – Ezt próbáltuk 
képre vinni. Egy olyan végkifejlettel, ami persze még 
a Die Hard 5-ben sincsen. J. M.

A

Újpest felett 
a Retro School 
Band
Mi kell egy jó videokliphez? Egy jó 
dal, frappáns történet, profi  stáb, és 
ideális helyszín. Például Újpest. Egy 
káposztásmegyeri panelház teteje.

Zola gyakori
 fellépő Újpesten
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A Magyar Fürdőkultúra Napján

Jó gyerekek ajándéka
Több mint száz újpesti iskolás fürdőzhetett együtt az 
Aquaworld Vízibirodalomban, az Újpesti Cseritinek kö-
szönhetően. A diákok a pancsoláson túl a fürdőruha tör-
ténetébe is bepillantást nyerhettek, a Magyar Fürdőkul-
túra Napja kapcsán.

záztizenhét újpesti általános és középiskolás mártózhatott meg az 
Aquaworld medencéiben október 12-én délelőtt. Az Újpesti Cseriti ez al-
kalommal a legjobb gyerekeknek kínált fürdőzési lehetőséget. Az igazga-

tók minden iskolából azokat a diákokat delegálták, akik valóban kiérdemelték a 
kalandos programot. A három órás lubickoláson, csúszdázáson és élményfürdő-
zésen túl a gyerekek a fürdőzés kétezer éves történetét is megismerhették, külö-
nös tekintettel a fürdőruha divatra, az ókortól egészen napjainkig. Így nem csak 
azt tudták meg, milyen is volt egy tengerparti fürdőkocsi a XX. század elején, de 
azt is, hogyan reagált a publikum az 1946-ban berobbant bikinire.   (antosa)

Juhász Szabolcs, az élményfürdő igazgatója, és 
egyben az előadás prezentátora hangsúlyozta, az 
Aquaworld küldetése a fürdőhagyományok meg-
ismertetése és továbbvitele, továbbá az egészséges 
életmódra nevelés. Az Újpesti Cseritivel, illetve Új-
pest Önkormányzatával kialakított partnerkapcso-
lat messzemenően segíti e célok megvalósítását.

S

8 O k t a t á s

Családi nap a tök jegyében 
Tökverseny, tökös édesség, töklámpa és szintén a nö-
vényhez kapcsolódó játékos feladatok színesítették a 
Lakkozó ovi családi napját.

– Az óvoda által szervezett családi nap közel húsz éves múltra tekint vissza – 
avat be bennünket Majzik Ferencné, a Park Óvoda, Lakkozó tagóvoda vezető-
je. Hozzátette, minden ősszel és tavasszal más-más dolog jegyében rendezik 
meg a nagy látogatottságú családi napot, idén a tök került a szó szoros és át-
vitt értelmében is terítékre.

Ennek megfelelően tökszépségverseny, tökös édességek és szintén a tökhöz 
kapcsolódó játékos vetélkedők zajlottak. Az ételeket és a díszleteket mind 
az óvoda dolgozói készítették, a tököket az óvodacsoportok „színeiben” 

lehetett benevezni, a legnagyobb, a legkisebb és a 
legérdekesebb tökök kategóriában.

Az óvodavezető hozzátette, ezen a szom-
baton is jó szolgálatot tett az ovi-foci pá-
lya, amelyet a torna- és szabadidős fog-
lalkozásokon egy-
aránt használnak.
 M. O. A.

Pingvin Pityu két óvodáscsoportot avatott be a sze-
lektív hulladékgyűjtés rejtelmeibe. Először kettőbe, 
majd négybe hajtott újság segítségével szemléltet-
te az ózonréteg sérülékenységét, ezután a fém, a pa-
pír és a műanyaggyűjtőket mutatta meg a gyere-
keknek, akik később maguk válogathatták külön a 
szemléltetés céljára behozott, szelektíven gyűjten-
dő tárgyakat. 

Juhászné Rusai Éva óvodavezető-helyettes, kör-
nyezeti nevelő a rendhagyó foglalkozás kapcsán az 

Újpesti Naplónak elmondta, a Deák óvoda idén újí-
totta meg zöldovi címét. – Aki ide jár, tudja, hogy 
a szemetet külön kell válogatni, például a csoport-
szobában telerajzolt papírokat is az óvodában kihe-
lyezett gyűjtőbe tesszük – tette hozzá.

Makai Ferenc, a kabalaállatot „delegáló” ÖTHÉT 
Egyesület elnöke kiemelte, Pingvin Pityu első alka-
lommal látogatott Újpestre. – Szándékosan olyan 
óvodát kerestünk fel, ahol szelektíven gyűjtik a sze-
metet – fogalmazott.  M. O. A.

Pingvin Pityu Újpesten
A Deák oviba látogatott Pingvin Pityu, az ÖTHÉT Egyesület kabalafi gurája, 
ahol játékos formában mutatta meg a szelektív hulladékgyűjtést a gyerekek-
nek. A választás helyszíne nem véletlen, hiszen az óvoda másodszor nyerte 
el az ökoiskolákhoz hasonló „Zöld ovi” címet.

Az érdeklődők
 gyűrűjében

Az 
ÚKTV

műsorán
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Pozsgai Zsolt író is részt 
vesz a próbákon

A valóságra 
épülő 
Halálcsel
Az Újpest Színház Pozsgai Zsolt Ha-
lálcsel című darabját mutatja be, 
október 20-án, 19 órakor. Az ön-
kormányzati támogatással meg-
született zenés játék a halálra ítélt 
Szűcs Sándor újpesti labdarúgónak 
állít emléket. Az írót faggattuk a 
mű születésének körülményeiről, a 
darabról.

– Elsőre elvállata a mű megírását.
– Dózsa Laci vetette fel először, hogy a tra-

gikus sorsú labdarúgóról kellene írni egy dara-
bot. Ezt az önkormányzat is jó ötletnek tartot-

ta, a történetet megismerve nem lehetett két-
séges a válasz. 

– Mennyi a valóság és mennyi a fi kció a mű-
ben?

– Az írói fantáziát nem lehet teljesen kizárni az 
alkotás folyamatából, de elmondható, hogy a da-
rab abszolút a valóságra épül.

– Tehát eljutnak Szűcs Sándor haláláig…
– Igen, végigkövetjük az életét. Annyiban kü-

lönleges a forgatókönyv, hogy a feleség ví-
vódásai kerülnek a középpontba. 

– És a barátnő?
– Ő tulajdonképpen 

összekötő kapocs.
– Az ötvenes évek 

tükre ez a tragi-
kus történet?

– Feltétlenül. 
Ezért is került 
kitűnő kezekbe 
a rendezés, hi-
szen Dózsa Laci 
részt vállalt az 
‚56-os harcokban, 
átélte azt a fülledt 
légkört. És a művé-
szi-rendezői kvalitásai 
is megkérdőjelezhetet-
lenek. 

– Látta már a darabot?
– Még nem, de az utolsó fázisban részt veszek a pró-

bákon, és természetesen a bemutatón is ott leszek. 
 Á. T.

TERMÉKENY SZERZŐ
Pozsgai Zsolt (Pécs, 1960. szeptember 20.) drámaíró, 
rendező. Középiskolai tanulmányait a pécsi Nagy La-

jos Gimnáziumban végezte, ahol az ismert Hegonia 
Amatőr Színház alapítója volt. Érettségi után 

az amatőr színház mellett különféle foglal-
kozásokat űzött (mentőápoló, művelődési 
ház  igazgató, műtőssegéd, gépkocsivezető, 
stb.) 1982-től a Pécsi Nemzeti Színház tag-

ja, mint rendező asszisztens, művészeti 
titkár, szervezési vezető, dramaturg. A 

Janus Pannonius Tudományegyetem 
magyar-népművelés szakán diplo-

mázott. Íróként több mint száz 
művet jegyez, rendezéseinek szá-

ma közel ötven. Drámáit több 
külföldi színház mutatta 

be többek között Graz-
ban, Genfben, Bulgária 
több városában, Osló-
ban, Skopjéban, Ham-
burgban, Avignonban 
és Bostonban. 

ÚJPEST 
SZÍNHÁZ

ŐSBEMUTATÓ
Október 20-án,

19 órakor

Labdarúgó 
emléktornát 
szerveznek
Az újpesti Ugró Gyula soron lévő, 
épp harminc éves általános isko-
la 1993 óta viseli a tragikus sorsú 
labdarúgó nevét. Életútját az in-
tézményben tabló hirdeti.

– Korábbi testnevelés 
tagozatos általános isko-
laként sok szép eredményt 
értek el diákjaink, ezért 
is választottunk névadó-
ként sportolót. A jelen-
leg ökoiskolaként műkö-
dő intézményben tovább-
ra is kiemelt fi gyelem övezi 
a sportot. Szűcs Sándor új-
pesti válogatott labdarú-

gó mindenképpen példa-
képként állítható a gye-
rekek elé – mondja Lévai 
András, az iskola igazga-
tója. – Tragikusan rövid 
élet jutott neki, mindösz-
sze 30 évet élt. Születés-
napjára, november 23-ára 
emlékműsort állítanak 
össze a mindenkori hete-
dikesek, és emlékezünk rá 

halálának június 4-i évfordulóján is. 
Dániában élő fi a rendszeres látoga-
tónk, a segítségével készült a spor-
toló pályafutását felidéző tablónk 
is. Szűcs Sándort mások is példaké-
pül választották, híresek a tisztele-
tére évről-évre megrendezett labda-
rúgó emléktornák. A jubileumi tan-
évünk második félévében mi is lab-
darúgó emléktorna meghirdetésével 
emlékezünk rá.  B. K.

Krízishelyzetekről 
– író-olvasó 
találkozón 
Író-olvasó találkozó lesz október 
26-án, 17 órakor a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Király utcai épüle-
tében. A meghívott vendég: Singer 
Madolna író, krízishelyzetekkel 
foglalkozó terapeuta. A beszélge-
tés témája: krízishelyzetek az élet-
ben, a családban. Minden érdeklő-
dőt szeretettel vár a könyvtár (IV., 
Király u. 5.).

H I R D E T M É N Y
A Polgármesteri Hivatal ügyfél-
fogadási rendje – 2012. október-
november.

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy a 2012. évi munkaszüneti 
napok körüli munkarend változás 
miatt a Polgármesteri Hivatal ügy-
félfogadási rendje az alábbiak sze-
rint alakul:

 
2012.  O K T Ó B E R
2012. október 22. (hétfő) pihenő-
nap, a hivatal zárva tart.

2012. október 26. (péntek) 
munkanap 8:00-12:30 óráig ügyfél-
fogadás.

2012. október 27. (szombat) 
munkanap 8:00-12:30 óráig ügyfél-
fogadás, e napon az Okmányiroda 
csak az aznap kiadott sorszámmal 
rendelkező ügyfeleket fogadja. A 
sorszámkiadás kezdete 8 óra.

 
2012.  N O V E M B E R
2012. november 1. (csütörtök) mun-
kaszüneti nap a hivatal zárva tart.

2012. november 2. (péntek)  pi-
henőnap, a hivatal zárva tart.

2012. november 9. (péntek) mun-
kanap 8:00-12:30 óráig ügyfélfogadás.

2012. november 10. (szom-
bat) munkanap 8:00–12:30 órá-
ig ügyfélfogadás, e napon az 

Okmányiroda csak az aznap kiadott 
sorszámmal rendelkező ügyfeleket                                                                                              
fogadja. A sorszámkiadás kezdete 
8 óra.

A korábbi évek tapasztalatai 
alapján felhívjuk ügyfeleink fi gyel-
mét, hogy a munkanap áthelyezé-
sek miatt az ügyintézés során hosz-
szabb várakozásra kell felkészülni!

 A Központi Okmányiroda és an-
nak kirendeltségei ettől eltérő mun-
karendben fogadnak ügyfeleket, 
melynek ügyfélfogadási rendjét a 
www.nyilvantarto.hu oldalon te-
kinthetik meg.

 Budapest, 2012. október 15.
 Dr. Tahon Róbert jegyző 
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Október 31-én szerdán 18-19 óráig 
ingyenes jogi tanácsadást tart az 

újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P: 
11-18-ig a 369-09-05-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők november 5-én, 
hétfőn 17-18-óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán önkor-
mányzati képviselők november 5-én, hét-
főn 18-19 óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila, 
Koronka Lajos önkormányzati képviselők 
november 12-én, hétfőn 17-18 óráig tarta-
nak fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Bartók Béla 
önkormányzati képviselő november 13-án, 
kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
október 29-én hétfőn 18-19 óráig tart foga-
dóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 
56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18 
óra között tart nyitva. Kérjük 

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

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

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati képvi-
selő, frakcióvezető (KDNP) minden 

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő (LMP), Fenntartható Fejlődés 
tanácsnok fogadóórája minden hétfőn 17.30-
19 óra között vagy előzetes egyeztetés alap-
ján 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 tör-

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

RUHAGYŰJTÉS 
Az MSZP Újpest–Káposztásmegyeri 
Szervezetének Nőtagozata ruhagyűjtést 
szervez a rászorulók javára! Kérjük, felesle-
ges ruhaneműjét 2012. október 24-e szer-
dától, október 30-áig, keddig (hétvége 
kivételével) 14-16 óra között hozza el a 
1046 Budapest, Nádor u. 1. szám alá! 
Köszönjük!

JÓTÉKONSÁGI RENDEZVÉNY
2012. november 3-án, szombaton, az MSZP 
Újpest–Káposztásmegyeri Nőtagozata jóté-
konysági gyermekrendezvényt tart, melyre 

szeretettel meghívjuk az Újpesti Polgár 
Centrumba, 10.30 órától. A bábelőadás címe: 
Csilike a hiszékeny egérke. Belépő egy hasz-
nált, de még jó állapotban lévő játék. 
Részvételi szándékát, kérjük a 272-1169-es 
telefonszámon jelezze.

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 telefonszá-
mon lehet H-SZ-P: 10-15 óráig. Cím: 1046 
Budapest, Nádor u. 1. 
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

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

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

Újpestért 
Egyesület

Útfelújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Váci út újpesti szakaszán; 
a munkálatok várhatóan a hónap végéig tartanak. A Fővárosi Önkormányzat 
megbízásából a BKK Közút Zrt. mintegy hatszáz méteres szakaszon, a Vízmű-
vek lakótelep és az Ezred utca között újítja fel a Váci utat.

A munkálatokat a társaság saját kivitelezési kapacitásával, a kormány által 
biztosított fővárosi főútfenntartási keretből végzi el. A felújítás során felmarják 
a régi aszfaltburkolatot és újat alakítanak ki. A mintegy 4500 négyzetméter út-
felület újraaszfaltozása mellett rendezik az útpadkát, és a vízelvezető rendszer is 
megújul. A szakemberek esti műszakban és hétvégén is dolgoznak, hogy a nagy 
forgalmat lebonyolító Váci úton a forgalomkorlátozással járó munkákat miha-
marabb befejezzék. (MTI - UN)

P Á R T H Í R E K

Új aszfaltburkolat

Már 10 964-en 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.

É T E S Í T É S

Kedves Komposztáló Újpesti Polgárok, örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a kerületi 
komposztálási program újabb állomásaként 2012 évben is térítésmentesen ad át kom-
posztáló edényeket Önkormányzatunk. A programra korábban már jelentkezett szemé-
lyek számára az alábbi időpontokban nyílik lehetőség az edények átvételére és a szakmai 
tájékoztatón való részvételre:

Sorszám Időpont
I. 2012. október 26., péntek, 16 óra
II. 2012. október 29., hétfő, 16 óra
III. 2012. november 05., hétfő, 16 óra
IV. 2012. november 12., hétfő, 16 óra
V. 2012. november 19., hétfő, 16 óra

Az előadások helyszíne: az újpesti Ifjúsági Ház Színházterme (1042 Budapest, István út 
17-19.). Az előadást tartja: Gellért Miklós, a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület 
elnöke. A tájékoztató várható időtartama: 1,5 óra. A rendezvényen való részvételhez elő-
zetes regisztráció szükséges, melyet a foldhazi@ujpest.hu e-mail címen, a 231-31-01/144,  a 
231-31-48 telefonszámon, vagy a 2313149 fax-számon tehetnek meg. 
 Újpest Önkormányzata



Elvarázsolta a gyerekeket a sport
Újpest Önkormányzata és az UTE közös rendezvényén tíz sportág – birkó-
zás, ökölvívás, cselgáncs, taekwondo, torna, vívás, atlétika, röplabda, jég-
korong, labdarúgás – mutatkozott be a Megyeri úti Szusza Ferenc Stadi-
onban. Az október 11–12-i, Újpesti Sportvarázson a gyerekek valamennyit 
ki is próbálhatták, és ha valamelyikük kedvet kapott a rendszeres mozgás-
ra, már a helyszínen jelentkezhetett az UTE valamelyik szakosztályába. 

kétnapos rendezvényen a kerület har-
madik és negyedik osztályos tanulói tet-
ték próbára ügyességüket, de a rende-

zők nem küldték el azokat a gyerekeket sem, 
akik „csak” önszorgalomból kukkantottak be az 
eseményre.

A Szusza Ferenc Stadion edzőpályáján a foci-
val, a röplabdával, a hokival és az atlétika alapjai-
val ismerkedhettek a gyerkőcök, a termekben a 
cselgáncs, a teakwondo, a torna, a vívó, az ököl-
vívó és a birkózó szakosztály oktatói várták a ne-
bulókat. Az Újpesti Sportvarázson nagy volt a 
sürgés-forgás, jó volt látni, hogy a fi atalok mi-
lyen elszántsággal vetették bele magukat a játé-
kos edzésekbe. Természetesen Újpest Arcai sem 
hiányozhattak az eseményről, a vívó szakosztály 
edzésén lépett pástra Tátrai Adrienn is, aki he-

tek óta készült a bemutató asszóra, mivel magá-
ra vállalta a sportág népszerűsítésének megtisz-
telő feladatát.

A mosolygós arcokat látva kijelenthetjük, hogy 
Újpest Önkormányzata és az UTE közös rendez-
vénye sikert aratott, hiszen a két napon közel ezer 
gyerek kötött barátságot a sportágakkal. G. G.

A

zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el az 
Újpesti Babaköszöntő Meg-

érkeztem! macija. Az önkormány-
zat ajándékcsomagjában csupa 
hasznos ajándék, body, kistakaró, 
hűtőmágnes oltási naptárral, map-
pa illetve pelenka-csomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképez-
zék le csemetéjüket újpesti body-
ban, és a képet küldjék be szerkesz-
tőségünkbe! Örömmel tesszük köz-

zé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

A káposztásmegyeri Bo-
ros Vivien Katalin 2012. 
június 7-én született. 
A képen: az ajándék 
bodyban. 

S

Ez év május 5-én meg-
érkezett Mart Danika. 
A képen büszkén feszít 
ez alkalomból kapott 
bodyjában. Kanyorszky 
Andrea és Mart Tamás

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni kislányunk He-
gedűs Adél nevében az 
Újpesttől kapott csoma-
got. Schultheisz Ágnes

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Önkormányzata a 39/2011. (XII.19.) önkor-
mányzati rendelet alapján pályázatot ír ki 
a fiatalok garzonházában lévő „Fecskeházi” 
lakásokra.

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévüket 
be nem töltött – fiatal házaspár (házaspár alatt a további-
akban a közjegyzői okirattal igazolt élettársakat is érteni 
kell), akik a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve 
folyamatosan rendelkeznek az Önkormányzat illetékességi 
területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel és a 
házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendel-
keznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással. 

A megpályázható lakások:
Blaha L. u. 9. fszt. 11. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
Blaha L. u. 9. II/35. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
Blaha L. u. 9. II/36. – összkomfortos, 26 m2 alapterületű
Blaha L. u. 9. II/37. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
Blaha L. u. 9. II/38. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
Blaha L. u. 9. II/39. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű

A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva 
álló határidőn belül, hétfőtől péntekig 11:00-14:30 között 
van lehetőség. A megadott időtartamon túli megtekintés-
hez a gondnokkal történő előzetes időpont egyeztetés 
szükséges (tel.: 06 30-99 66-009). 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a 
pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker. István út 15.) és a 
Káposztásmegyeri Kirendeltségen (Bp. IV. Hajló u. 42.-44.) sze-
rezhető be vagy letölthető a www.ujpest.hu-ról. A pályázatot 
kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet 
benyújtani, a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp., 
IV. István út 14. fszt. 4. szám alatt). A pályázattal kapcsolatos 
részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-31-79).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2012. 
november 19., 16 óra. Az érvényes pályázatokat a 
Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága bírálja el a Polgármester 
javaslata alapján. A Bizottság döntése kiterjed a pályázat 
kihirdetése és a pályázat elbírálása között megüresedő 
lakások bérbeadására is.

A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól számított 
30 napon belül írásban értesíti a döntésről.

Budapest, 2012. október 18. 
  Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata            

Bátorság is kellett…
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Újpesti 
műsortükör

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� „A nyár legizgalmasabb pillanatai”. 
Gyermekrajz- és festménykiállítás. Újpesti 
Kulturális Központ Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház. Október 24-ig.
� Takó Hajnalka Auróra festőművész kiállítá-
sa a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Király utcai 
könyvtárában október 27-ig (IV. Király u. 5.). 
� Sáros András festmény-kiállítása októ-
ber 28-ig. 11.00-18.00-ig. Újpesti Kulturális 
Központ Újpest Galéria
� Tóth László festőművész kiállítása októ-
ber 28-ig. 11.00-18.00-ig. Újpesti Kulturális 
Központ Újpest Galéria
� Az Újpest-Árpád Lions Klub békeposzter 
gyermekrajz pályázatának kiállítása. 
Október 28-ig, 9.00-18.00 óra között. 
Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház
� Somogyi Ferenc és Gaszner Ildikó fes-
tőművész közös kiállítása. Október 23-tól 
november 16-ig, 10.00-18.00-ig. Újpesti 
Kulturális Központ Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház, Galéria

ELŐZETES
� Október 26., 15.00.: Vidám nótaest: 
„Sej, haj, Rozika…” Újpesti Kulturális 
Központ Ady Endre Művelődési Ház 

� Október 27., 10.00-11.30: Babaszínház: 
Kezeslábas. Újpesti Kulturális Központ 
Közösségi Ház

SZÍNHÁZ
Újpest Színház bérlet: Ősbemutató – 
Újpest Önkormányzata támogatásával:
� 2012. október 20., 19.00: Pozsgai Zsolt: 
Halálcsel. Zenés játék. Újpest Színház 
ősbemutató.
További bérletes előadások:
� 2012. november 24., 19.00: Műsorváltozás! 
Pozsgai Zsolt: Liselotte és a május. Komédia 
két részben. 
� 2012. december 15., 19.00: Székely 
betlehemes. Élőzenés játék.
A színház a műsorváltozás jogát fenntart-
ja. Bérletek rendelhetők személyesen az 
Ady Endre Művelődési Házban vagy a 231-
6000 telefonszámon. Az előadások bérle-
ten kívül is megtekinthetők. Jegyárak: 
2500 és 2200 Ft.

HETI PROGRAMOK
Október 18., csütörtök
GYERMEKEKNEK 
� 9.30: A Fabula Bábszínház gyermek-
műsora. Újpesti Kulturális Központ 
Közösségi Ház

Október 19., péntek
GYERMEKEKNEK
� 10.00: Ovis Színház: A kék kutya törté-
nete. Az Ametist Bábszínház előadása. 
Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház

� 14.30: Sulis Színház: Herkules. A 
Grimm-Busz Színház előadása. Újpesti 
Kulturális Központ Ifjúsági Ház

ZENÉS EST
� 18.00: Zenés estek Újpesten. Kötetlen 
találkozás a Jazztimated zenekarral, a 
folkverseny helyezettjeivel, Szűts Istvánnal. 
Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház

Október 20., szombat
SZÍNHÁZ
� 19.00: Pozsgai Zsolt: Halálcsel. Dráma 
két részben. Ősbemutató. Újpest Színház 
bérlet 2. előadás. Újpesti Kulturális Központ 
Ady Endre Művelődési Ház

ZENÉS EST
� 20.00-24.00: Country est. Újpesti Kulturális 
Központ Karinthy Frigyes Művelődési Ház

Október 21., vasárnap
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00-12.00: Szüreti mulatság. Gyermek 
táncház a Bem Néptáncegyüttessel. Újpesti 
Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház

ZENÉS EST
� 17.00-21.00: Hétvégi randevú. Zenés, tán-
cos est a Szilver zenekarral. Újpesti Kulturális 
Központ Ady Endre Művelődési Ház

Október 24., szerda
GYERMEKEKNEK
� 14.00-15.30: Játssz-óra. Újpesti Kulturális 
Központ Ifjúsági Ház 

Október 25., csütörtök
GYERMEKEKNEK
� 9.30: Ovi Színház. A Fabula Bábszínház 
gyermekműsora. Újpesti Kulturális 
Központ Közösségi Ház
� 14.00-15.30: Játssz-óra. Újpesti Kulturális 
Központ Ifjúsági Ház 

ŐSZI SZÜNETELŐ – VÁR AZ IFJÚSÁGI HÁZ!
Október 29–31 között, 9-12 óráig 
Pingpong, biliárd, darts, csocsó, gombfoci, 
társasjátékok, filmvetítés. Kézműves fog-
lalkozás (mintázás, levélkép-készítés, rajzo-
lás, gyurmázás). Iskolás csoportoknak 
október 26-ig lehet jelentkezni a 231-7084-
es telefonszámon, illetve a kovacs.bence@
ujkk.hu email címen. A belépés díjtalan! 

Centenáriumi kiállítás

Tanár és 
festőművész
Születésének századik évfordulója kínálta az al-
kalmat Sáros András festőművész-tanár újpes-
ti kiállításához. Az Újpest Galériában Gelléri 
István rendezte centenáriumi emlékkiállítás a 
család, a tanítványok és szép számú érdeklődő 
jelenlétében nyílt meg október 11-én.

Dr. Egri Mária művészettörténész pályája fel-
idézésével emlékezett a művészre, aki 1912. ok-
tóber 18-án született a Komárom megyei Kürtön. 
Az Iparművészeti Főiskola grafi kai szakán egy évet 
tanult, majd a Képzőművészeti Főiskola rajtaná-
ri szakán Glatz Oszkár és Rudnay Gyula tanítvá-
nya volt. Rajzpedagógus volt Dunaszerdahelyen, 
Jászberényben. 1968-tól a jászberényi Tanítókép-
ző Főiskola tanára, majd nyugállományba vonulá-
sáig tanszékvezetője volt. A tanítás mellett életé-
nek másik hivatása a festészet volt – emelte ki a 
megnyitón Egri. Olajképei, akvarelljei és temperái 
rendszeresen szerepeltek országos és önálló tárla-
tokon. A kiállítás október 28-ig tekinthető meg az 
Újpest Galériában.

Napos téli utca, 1963

Műemlék, 1973

Az Újpesti Vagyonkezelő ZRt. 
(1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.)

pályázati úton meghirdeti az 
alábbi üzlethelyiség bérbeadását.

 Bérbeadó az újpesti piacnál lévő 
IV. ker. Mády L. u. 2. sz. alatti 116 m2

alapterületű üzlethelyiség
Induló bérleti díj: 290 000Ft/hó+Áfa

 A jelentkezéseket zárt borítékba kérjük 
2012. október 31-ig leadni az

Újpesti Vagyonkezelő ZRt. 1042 
Budapest, Munkásotthon u. 66-68. sz. 

alatti irodaház iktatójába.
Az ajánlatnak a bérleti díj megjelölését 
és az elérhetőséget tartalmaznia kell.
Egyéb információ kérés tekintetében 

a 06-70-3308-444 telefonszám hívható.
Több, azonos ajánlat esetében 

licittárgyalásra kerül sor.

UV Újpesti Vagyonkezelő ZRt.
www.uvzrt.hu

Házi gyermekorvosi körzetbe, 

Káposztásmegyeren asszisztensnőt keresek.
Általános asszisztensi és/vagy csecsemő- és 

gyermekápolói végzettség és

középfokú számítástechnikai ismeretek 

szükségesek a munkakör betöltéséhez.

Érd. dr. Tausz István tel.: 0630-942-5299

Cégnév: Lurkó-Med Kft. 1046 Bp.,Galopp u. 6.

fi zetett hirdetés

fi zetett hirdetés



A kézilabda egyetlen élvonalbeli 
képviselője az 1950-es évek közepén, 
néhány évre, a Vörös Lobogó Újpes-
ti Gyapjú csapata volt. Valószínűleg 
ezért nem maradt meg a helybéliek 
emlékezetében a szakág egyik meg-
határozó játékosa, Jóna Magda. 

óna Magdára emlékezünk, abból az apropóból, 
hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Emlék Al-
bizottságával 2012. október 23-án terveink sze-

rint 10.20-kor helyezzük el a halottak napi megem-
lékező koszorút sírjánál, a Megyeri úti temetőben, a 
35-ös parcellában.

Szüleitől a Magdolna Erzsébet nevet kapta 1934. 
augusztus 13-i születésekor. A Thaly Kálmán utcai 
gyermekkori házat már rég átépítették. Apja újpes-
ti munkás, de már nagyapja is a településen élt és tí-
márként dolgozott a századfordulón.

Jóna Magda 1955-ben viselte először a címeres mezt. 
1957-ben tagja volt az első női kispályás világbajnok-
ságon részt vevő magyar válogatottnak, mely Belg-
rádban 2. helyezést ért el. A harmadik VB-t 1965-ben 
Dortmundban rendezték meg. A magyar kézilabdázás 
csillaga ekkor ragyogott a legfényesebben és talán ez 
az év jelentette Jóna Magda sikereinek csúcspontját is: 
a csapat világbajnoki aranyéremmel tért haza! 

Magda 1966-ig 45-ször szerepelt a nemzeti csapat-
ban. Ennek alapja a klubcsapatokban mutatott ered-
ményes játéka volt. Az ország élcsapataiban szere-
pelt, példamutató sikereit újpestiként érte el. Itt élt 
köztünk a Csokonai utcában, míg 1993-ban a Me-
gyeri úti temetőben örök nyugalomra lelt.

Sportolóként nagy tisztelője és a Jóna családok 
amatőr kutatójaként (www.jonafamily.eu) nagyon 
örülnék, ha ez az újságcikk eljutna azokhoz, akik is-
merték Magdát, s megtisztelnének, ha felvennék ve-
lem a kapcsolatot a honlapomon megadott elérhe-
tőségen. (Bővebben: ujpest.hu) 

 JÓNA SÁNDOR

Barcelonában rendezték idén október 12-14 között a felnőtt női jégko-
rong olimpiai selejtezőt. A magyar válogatott két győzelmet aratott, 
egyszer pedig vereséggel hagyta el a jeget. Összesítésben a második 
helyen végzett. (Magyarország-Dánia 3-4, Horvátország-Magyarország 
1-8, Spanyolország-Magyarország 1-7) A válogatottban három újpes-
ti illetékességű játékos játszott: Kiss-Simon Franciska (Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium, 11.b), Jókai-Szilágyi Zsófi a és Hor-
váth Tiffani Franciska a dán-magyar találkozó legjobbja és az összesí-
tésben is a magyar csapat legjobb játékosa lett. 

Bár a lányok kiestek és így nem vehetnek részt a 2014-es, Szocsiban 
rendezendő olimpián, már készülnek a decemberi, Finnországban 
megrendezésre kerülő ifjúsági világbajnokságra és a márciusi felnőtt 
vébére, amelynek Új-Zéland a házigazdája. (g)

J

Ki emlékszik rá?

Jóna Magda, 
a svédcsavar 
királynője
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Jóna Magda az ülő sorban, jobbról a harmadik

Paralimpikonok a klubnapon

Juhász Veronika
imád Újpesten élni 
A Mozgássérültek Budapesti Egye-
sülete (MBE) Újpesti Szervezete és a 
Parasportpress Jövőjéért Alapítvány 
szervezésében látták vendégül a lon-
doni paralimpián kiválóan szerepelt 
sportolókat. 

Az Ady Endre Művelődési Házban 
október 16-án megtartott találkozón 
Nagy István alpolgármester köszöntőjé-
ben üdvözölte a versenyzőket, és bizto-
sította őket, főként a kerekesszékes ví-
vókat, hogy számára cseppet sem unal-
mas a sűrű találkozás – remélte, hogy a 
vívóknak sem – hiszen a számtalan ün-
neplés kijár a versenyzőknek.

– Újpest büszke rátok. Mi pontosan 
tudjuk, hogy mennyi munkát fektette-
tek az olimpiai érmekbe és helyezések-
be. Gratulálunk a sikerekhez, és remél-
jük, hogy még nagyon sok örömöt sze-
reztek nekünk. Hiszen tudjátok, Újpest 
egy igazán sportos város, és az UTE, 
mint a kerület zászlóshajója, soha nem 
feledkezik meg rólatok – fejezte be rö-
vid beszédét az alpolgármester.

A vendégeknek a Halassy Olivér Né-
met Tagozatos Általános Iskola tanu-
lói adtak rögtönzött testnevelésórát, 
néhányuk könnyes szemmel hallgat-
ta Gesztesi Anna szavalatát. Persze a vi-
dámság is visszatért, amikor a suli di-
ákjai – a londoni olimpiára emlékezve 
– kedves műsorral rukkoltak elő.

Majd az asztaliteniszező Csonka 
András arról is mesélt, miképpen élte 
meg azt a pillanatot, amikor a szőrös 
szívű bírák nem találták megfelelőnek 
az ütőjét a versenyre. Pedig, egy ping-
pongos ütő nélkül olyan, mint egy ka-
tona fegyver nélkül. De szerencsére a 
probléma megoldódott, András pedig 
két ötödik hellyel hálálta meg a dön-
tést.

Az UTE versenyzője, Dani Gyöngyi ar-
ról is beszélt, hogy ezüstérmét elhunyt 

férjének ajánlotta fel, aki a verseny alatt, 
fentről „fogta” a kezét.

Tóth Tamás úszó elárulta, hogy nap 
mint nap és így a paralimpia előtt is, 
együtt készült a két Verrasztóval és a 
két Gyurtával, és nem kapott könnyí-
tést az edzéseken.

Juhász Veronika nem felejette el meg-
köszönni, hogy amikor bajban volt, s 
majdnem hajléktalanná vált, Újpest se-
gített neki.

– Azóta is Újpesten lakom. Imádok 
itt élni – mondta meghatottan.

Még hosszú ideig beszélgettek a ven-
dégek és a klub tagjai, az iskolások au-
togramokra vadásztak, mások közös 
fényképeket készítettek, megint mások 
csak kérdeztek, kérdeztek és kérdeztek a 
paralimpikonoktól.

 GERGELY GÁBOR

Újpesti hokis lett a legjobb játékos

Juhász Veronika



14 H i r d e t é s

In gat lan el adó
� Újpesten, zárt udvarban, egyszobás, összkomfor-
tos, 50 m2-es lakás eladó, tel.: 06-20-233-0604

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

� Újpesten, tulajdonostól eladó Blaha Lujza utcá-
ban, 72 m2-es, felújítandó, azonnal birtokba vehe-
tő családi ház. 333 m2, összközműves, jó adottságú, 
napos telek. Beépíthetősége 35%. I. á.: 14,9 MFt, tel.: 
06-70-329-1566

� Újpesten eladó 36 m2-es, egyszobás lakás, három-
emeletes, téglaépítésű, társasház földszintjén. Gáz-
konvektor fűtésű. Még egy félszoba könnyen kiala-
kítható. Pince és loggia tartozik hozzá. Garázs nélkül 
6,99 MFt, garázzsal együtt 7,8 MFt, I. á.: 7,8 MFt, tel.: 
06-30-215-8442 

Ingatlant kiad
� Újpesten, metró közeli, 1+1/2 szoba, étkezős, jó 
állapotú lakás, bútorozva, vagy a nélkül, nem do-
hányzó, rendszerető, egy, vagy két személy részére, 
akár azonnali költözéssel kiadó. Kauciót kérek, tel.: 
06-20-776-0530

� Árpád Kórháznál, kétszobás albérletbe lakótárs-
nőt keresek. A szoba bútorozott, azonnal költözhe-
tő, tel.: 06-20-453-1257

� Sárpatak utcában 72 m2-es lakás albérletbe ki-
adó, tel.: 06-20-931-0199

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. Lehet régi lakás is, 
tel.: 06-20-263-0086

� Elcserélném VIII. kerületi, 40 m2-es öröklakáso-
mat, esetleg ráfizetéssel, 2 szobás, panel öröklakásra, 
Káposztásmegyer I. lakótelepen, tel.: 06-20-326-9500

Garázs
� Újpest központjában külön biztonsággal ellátott 
teremgarázs kiadó. Ugyanitt, új, svájci (20 év) garan-
ciával edénykészlet, 50%-os áron, valamint 300 db 
könyv 200 Ft/db áron eladó, tel.: 06-30-503-6986

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

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

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyha-
bútorok, irodabútorok, stb. méretre gyártása a 
legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28 cm: 
13 800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-
30-368-1354 

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

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

� Több évtizedes társasházkezelői gyakorlat-
tal társasházkezelést vállalunk teljes körű ügy-
intézéssel, tel.: 06-30-977-3739, 06-30-949-6376, 
e-mail: hafilak@hafilak.hu

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

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
megbízható szakembertől. Korrekt áron, 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

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

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. 
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen 

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

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

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

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

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

� Matematikából korrepetálást vállal nagy gyakor-
lattal rendelkező tanárnő középiskolásoknak, tel.: 
06-30-618-0241

� Matematika, fizika és kémia korrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is, tel.: 06-70-554-1395

� GITÁR, OKTATÁS ÚJPESTEN! Tapasztalt rutinos 
gitártanár segítségével, amerikai iskolák és módsze-
rek alapján, kezdők és haladók részére. Blues, Rock, 
Funky, és Jazz stílusok tanítása. Érdeklődni H-P 10 és 
18 óra között. Mobil: 20-616-2422

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

Állást kínál
� Újpesti telephellyel rendelkező energetikai be-
rendezések üzemeltetésével foglalkozó cég, me-
legvíz termelő kazán üzemeltetésére és karban-
tartási feladatok elvégzésére keres középfokú 
szakképesítéssel rendelkező munkatársat. Újpes-
ti lakhely előny, tel.: 06-70-702-4018

� Négy órás karbantartói, gondnoki állás. Nyug-
díjasok előnyben. Önéletrajzokat várjuk. copf.
kft@chello.hu, tel.: 06-30-922-6560

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

� Földrajztanár vásárol régi térképet, könyvet, jel-
vényt, katonai dolgokat, fotókat, képeslapot, rádiót. 
Régi kis bútort, porcelánt és festményt is. Lomtala-
nítást vállalok. Régi dolgait ne dobja ki, hívjon, meg-
vásárolom, tel.: 06-20-924-4123

� Veszek készpénzért, magas áron, bútorokat, fest-
ményeket, órákat, dísztárgyakat, csillárt, porcelá-
nokat, könyveket, hangszereket, csipkét, bizsukat, 
ékszert, ezüstöt, kitüntetést, régi pénzt, kerámiát, 
szobrokat, réztárgyakat, teljes hagyatékot. Díjtalan 
kiszállással, tel.: 06-30-318-2748

Gyermekfelügyelet
� Gyermekfelügyelet, bébiszitter éjjel-nappal. Ház-
hoz megyek, tel.: 06-30-931-7299

Eltartás
� Fiatal, diplomás pár eltartási, vagy életjáradéki 
szerződést kötne idős hölggyel, vagy úrral, tel.: 06-
30-368-7859

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK 
ÚJPESTEN!

8. osztályt végzettek részére 
50 000 + vizsgadíj + könyv

– élelmiszer eladó 
– vendéglátó eladó 

Szakmunkások részére
 50 000 + vizsgadíj + könyv

– boltvezető
Kereskedelmi ügyintéző:

200 000 + vizsgadíj + könyv
RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!

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

OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

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

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

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

MAGÁNNYOMOZÓ
Ára: 110.000 Ft + vizsgadíj

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
Ára: 160.000 Ft + vizsgadíj

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

Hétköznapi és hétvégi oktatási napok. 

Beiratkozás folyamatosan!

Oktatásszervező: 06-30/552-3938

Szemüvegkeretek 2500 Ft-tól
A látás hónapja alkalmából 

ingyenes szemvizsgálat.
Petka Optika 

1041 Budapest, Templom utca 2.
Bejelentkezés szemvizsgálatra: 

369-43-12

www.ujpestoptika.hu
(x)

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

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

www.medaille.hu
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC- ÉS VÁSÁRCSARNOK KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI OKTÓBERRE

Az Újpesti Szent István téri Piac- 
és Vásárcsarnok Nagycsarnokában 

reklám áron kapható:

20 dkg szeletelt bacon: 470 Ft
Csirkezúza: 599 Ft/kg
Csirke farhát: 199 Ft/kg
Étkezési és befőzési
paradicsom: 298 Ft/kg
Lecsópaprika: 168 Ft/kg
Első osztályú TV paprika: 199 Ft/kg

Karfi ol: 159 Ft/kg
Padlizsán: 200 Ft/kg
Fejeskáposzta: 199 Ft/kg
Kelkáposzta: 159 Ft/kg
Hazai, jó minőségű almafajták 
(jonatán, jonagold, golden): 159 Ft/kg

Várjuk szeretettel 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. október 30-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti Kulturális 
Központ Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló ez évi 33. lapszámában megjelent rejtvé-
nyünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Kerschner Kálmánné, Spanics Lászlóné, Tarnóczy Lászlóné, Tomana Károly. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.  
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További információ: www.orex.hu, telefon: 06 1 413-3755

           Nálunk 
 már most jön 

a Mikulás!5 aa MMikkuullááss!
éves 
    az Orex Zálog

 Megnyerheti 
   teljes hitelét!

Az akció  
2012. szeptember 1-jétől 
december 6-áig tart. 
A részletes tájékoztató 
 üzleteinkben megtekinthető.

555 ajándék!

1040 Budapest, Árpád út 68-70. 
Telefon: 370-5408
Nyitva: hétfő–péntek 7.30–18, 
szombat 8–13 óráig

É R T E S Í T É S

Tisztelt Város-szépítő Újpesti Polgár!
Újpest Önkormányzata az itt élőkkel összefogva egyre többet tesz a város környezeti 
és természeti értékeinek fejlesztése, megóvása és tisztántartása érdekében. Az együtt-
működés keretén belül idén is közterület-szépítési akciót hirdettünk. 

A jelentkezettek számára a növények kiadása a Budapest IV. ker., Galopp u. 13. számon 
2012. október 29-én, hétfőn kezdődik és 2012. november 9-én, pénteken fejeződik be.
Kizárólag munkanapokon az alábbi időpontokban vehetik át a növényeket:
2012. október 29. hétfő, 7.00-16.00
2012. október 30. kedd, 7.00-16.00
2012. október 31. szerda, 7.00-16.00
2012. november 5. hétfő, 7.00-16.00
2012. november 6. kedd, 7.00-16.00
2012. november 7. szerda, 7.00-16.00
2012. november 8. csütörtök, 7.00-16.00
2012. november 9. péntek, 7.00-13.00

p p

Őszi 
Sportparty 

a Tábor 
utcában
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