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ÚJPESTI NAPLÓ

HULL AZ ELSÁRGULT LEVÉL
Új lombgyűjtő traktorral gazdago-
dott a Városgondnokság eszköz-
parkja. A dízeltraktor egyszerre egy 
köbméter avart gyűjt be.
 4. oldal

A VÁROS DIÁKÖSZTÖNDÍJASAI
Tizenöt tehetséges újpesti fi atal 
tanulmányait, sportsikereit, alko-
tó- valamint előadóművészeti tevé-
kenységét támogatja a város. 
 2. oldal

KERÜLJÜK AZ INFLUENZÁT! 
Az önkormányzat és a Sanofi  sike-
res együttműködése nyomán, négy 
szombaton az újpestiek előtt is nyit-
va áll a Tó utcai oltópontot.     
 7. oldal

ÚJPESTÉRT ÉS BUDAPESTÉRT 
A nyolcvanegy esztendős Várhidi 
Pált, Újpest díszpolgárát, az Újpesti 
Dózsa örökös bajnokát,    Pro Urbe 
Budapest- díjjal ismerik el pénte-
ken.   9. oldal
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Gyurta már 
Újpestért 
is úszik
A lila-fehér klubban készül a riói ötkarikás 
játékokig olimpiai bajnokunk. 12. oldal

Fo
tó

: M
TI

 /
 Il

ly
és

 T
ib

or



Átadták a diákösztöndíjakat

Tizenöt fi atalt 
támogat az 
önkormányzat
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
adta át a Városházán az újpesti di-
ákösztöndíjakat az arra érdemesek-
nek. Az 1997-ben alapított ösztön-
díj lehívására négy kategóriában ösz-
szesen ötven pályázat érkezett, kö-
zülük a legjobb tizenötöt díjazta az 
önkormányzat.

diákösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó újpesti diákok munkáját 
elismerje, tanulmányaikat segítse – mond-

ta az alpolgármester.
– Az újpesti tanulmányi diákösztöndíj-rendszer 

négy évvel ezelőtt kiegészült a Bene Ferenc Sport-
ösztöndíjjal, és a művészeti tevékenységet elisme-
rő Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjjal 
– tette hozzá dr. Molnár Szabolcs.

A pályázati felhívásra összesen ötven pályázatot 
nyújtottak be a diákok; az Ugró Gyula Tanul-
mányi-, a Bene Ferenc Sport-, a Szőnyi István 
Alkotó- valamint az idén meghirdetett Házy 
Erzsébet Előadóművészeti Diákösztöndíjra 
egyaránt érkezett pályázat. 

A képviselő-testület tizenöt diá-
kot részesített ösztöndíjban. Ugró 
Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj-
ban részesült: Árvai Anett, Keszt-
helyi Márton, Magyar Luca, Magyar 
Márton, Nagy Bálint, Vörös Kriszti-
na, Hornyai Zsófi a, Keszthelyi Vero-
nika, Sárospataki Bálint és Szepesi 
Nóra Judit.

 Bene Ferenc Sport Diákösztöndí-
jat kapott: Bővíz Marina Zsuzsa és 
Kiss-Simon Franciska Ottilia.

Parizán Mihály Szőnyi István Alkotóművésze-
ti Diákösztöndíjban részesült. Vörösváry Ibolya 

és Vörösváry Márton 
pedig Házy Erzsébet 
Előadóművészeti Di-
ákösztöndíjat vett át.

 M. O. A.

Néhány hete fejeződött be  az Új-
pesti Szakorvosi Rendelő energeti-
kai felújítása fűtési- és hűtési rend-
szerének korszerűsítése, amelyre az 
önkormányzat saját erőből és uni-
ós forrásból biztosította az anyagia-
kat. A munkálatoknak azonban ez-
zel nincs vége, tovább folyik a ren-
delő szépítése és orvos-szakmai 
szempontok szerinti fejlesztése.  Kí-
váncsiak voltunk arra, az újpestiek 
miként értékelik a több mint egy 
évvel ezelőtt megkezdődött válto-
zásokat. 

Először a nemrégiben új 
helyre költözetett vérvéte-
li laborhoz látogattunk el, 
ahol új betegfelvételi pult 
és külön váró rész fogad-
ja a vizsgálatra érkezőket. A 

várakozók örömmel osztották meg velünk a véle-
ményüket. Elsőként egy nyugdíjas hölggyel, Klimits 
Tibornéval beszéltünk, aki immár 28 éve él Újpes-
ten. A káposztásmegyeri hölgy elmondta, hogy 
hosszú idő óta jár a rendelőbe, de a felújítás óta elő-
ször van itt. Véleménye szerint évekig elkeserítőek 
voltak az állapotok, így nagyon tetszik neki a meg-
újult szakrendelő. Úgy véli már nagyon ráfért a re-
noválás az épületre!

Lippai Janka mindösz-
sze hét esztendeje él Újpes-
ten.  Neki is tetszenek az ed-
digi változások, nagyon örül 
a megújult rendelőnek. Lát-
ja, hogy még folynak a mun-
kák és ő elsősorban a bel-

ső folyosók felújítását várja. Azt mondja, szép, fe-
hér falakat szeretne! Ez a kívánsága máris teljesülő-
ben van, hiszen a felső emeletekről lefelé már meg is 
kezdődtek a belső festési munkák, amelynek ered-
ményét december közepén már láthatják az intéz-
ménybe látogatók.

Szabó Józseffel az egyik 
felsőbb emeleten találkoz-
tunk. Bár csak néhány éve 
költözött vidékről Újpest-
re, de már lokálpatriótaként 
üdvözli a fejlesztéseket. Azt 

mondja, folyamatosan fedezi fel Újpestet.  Szomorú-
an tapasztalta a rendelőintézet leromlott állapotát 
és most örömmel fi gyeli, ahogy szépül, újul az épü-
let. Neki különösen a lépcsők csúszásmentesítése 
tetszik. Azt mondja, bár soha nem gondolta koráb-
ban, de most már tudja, hogy idősebbeknél mennyi-
re fontos szempontok ezek. Szintén korosztálya véle-
ményét tolmácsolja, amely szerint a korábbinál több 
padot szeretne látni a váró részeken. Szerinte a fűtés-
korszerűsítés nagyon fontos, legalább annyira, mint 
a festés, hiszen korábban télen túl hideg, nyáron vi-
szont túl meleg volt az épületben.  G. R.

A

Az újpestiek szerint már nagyon 
ráfért a renoválás a szakrendelőre

Üdvözlik 
a fejlesztéseket

K ö z t é r2
A festők éjszaka dolgoznak az épületben

Az ösztöndíjas Vörösváry 
Ibolya és dr. Molnár Szabolcs 

alpolgármester
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Az újpestiek 
egészsége 
nagyon jó 
kezekben van 
Thekleszné Deák Rita újpesti édes-
anya, néhány évvel ezelőtt aláírás-
gyűjtésbe kezdett Újpesten a Szak-
orvosi Rendelőintézet fennmaradá-
sáért. Most az SZTK felújítása okán 
fejezte ki örömét. Egy éve annak, 
hogy Újpest Önkormányzata lett 
a Görgey úti járóbeteg szakrendelő 
tulajdonosa és azonnal hozzálátott 
az épület felújításához. Erre uniós 
pályázatból és saját forrásból bizto-
sította az anyagi fedezetet.  Kíván-
csiak voltunk, mit szól mindehhez 
a rendelő sorsát szívén viselő csa-
ládanya.

– Mi a véleménye a felújí-
tásról és hogy tetszik Önnek 
a megszépült Rendelőintézet?

– Öröm a csodaszép, 
megújult épületre nézni! Mi, 
újpestiek már most büszkén 
gyönyörködünk benne, pe-

dig még nem is készült el teljesen!  
– Nem akármekkora változás ez ahhoz képest, 

hogy néhány éve még az intézmény privatizációja is 
szóba került…

– Valóban, pár éve még attól tartottunk, hogy a 
szakrendelő működése is bizonytalanná válhat. An-
nak idején ezért is kezdtem aláírásgyűjtésbe. Na-
gyon sok támogatóm akadt. Nagyon-nagyon hálás 
vagyok, hogy Újpest Önkormányzata meghallotta 
az újpesti emberek kérését, hosszú, áldozatos mun-

kával sikerült átvennie és ilyen csodálatosan felújí-
tania  a rendelőt! 

– Mi a tapasztalata a szakrendelőben zajló gyó-
gyító munkáról?  

– Újpest egészségügyi ellátása mindig is pél-
daértékű volt. Véleményem szerint az újpestiek 
egészsége jelenleg is nagyon jó kezekben van. Az 
itt dolgozó orvosok és nővérek, egészségügyi dol-
gozók valamennyien kiváló, hivatásukat lelkiisme-
retesen végző szakemberek, akik immár igényes, 
szép helyen végezhetik odaadó gyógyító mun-
kájukat. Az ide járó betegek is végre méltó körül-
mények között várakozhatnak a vizsgálatokra és a 
kezelésekre. Csak azt tudom mondani: szeretnék 
sok-sok újpesti lakos nevében köszönetet mondani 
mindenkinek, aki bármilyen formában részese volt 
ennek a folyamatnak!   G. R.

Mit kínál a Munkahely-
védelmi Akcióterv – 1. rész

Kedvező 
változások 
2013-ban 
Sorozatunkban hétről hét-
re tájékoztatjuk olvasóinkat 
a kormány által jövő évtől 
bevezetésre kerülő Munka-
helyvédelmi Akcióterv in-
tézkedéseiről annak érde-
kében, hogy aki csak teheti, 
éljen az új lehetőségekkel.

I. A FOGLALKOZTATÁST 
KÖNNYÍTŐ ADÓZÁS
A kormány a foglalkoztatás könnyíté-
se és egyszerűsítése érdekében két új, 
választható adófajtát vezet be 2013-

tól, melyek a kis-és közepes vállalko-
zások munkáltatói terheit csökkentik. 
Ez az intézkedés a meglévő munkahe-
lyek megtartását és új munkahelyek 
létrehozását teszi lehetővé. A kisválla-
lati adó (kiva) több adónemet kivált 
és a beruházásokat ösztönzi, a kisadó-
zó vállalkozások tételes adója (kata) 
pedig hatmillió forint éves forgalom 
közelében célszerű választás.

A több adónemet (szociális hozzá-
járulási adó, szakképzési hozzájárulás, 
társasági adó) is kiváltó kivát a kis-, kö-
zép- és mikrovállalkozásokra formálták, 
nincs belépési korlátja, frissen alakult 
cégek is választhatják – hangzott el egy, 
a CompLex Kiadó által szervezett kon-

ferencián. A kiva esetében a vállalkozás 
pénzforgalmi szemléletű eredménye és 
személyi jellegű kifi zetéseinek összege 
képezi az adóalapot. A kiva hatálya alá 
december 1 és 20 között lehet bejelent-
kezni, de a cégek 2013. január 15-ig visz-
szavonhatják döntésüket.

Fontos változás, hogy az esetleges 
tárgyévi veszteség a következő évek 
adóalapjait csökkenti, a negatív ered-
ményt tíz év alatt egyenlő részletek-
ben lehet elszámolni. Különleges sza-
bály még, hogy az adóévi új beruhá-
zás összege az előző korlátozó szabály 
mellett korlátlanul fi gyelembe vehető, 
és az adóalapot csökkenti, ezért a kiva 
beruházásösztönzőnek mondható.

A kisadózó vállalkozások tételes 
adója (kata) a kisebb cégek túladóz-
tatásán hivatott változtatni. A kata 
hatálya alá bármikor szabadon be 
lehet jelentkezni, az adott cég a be-
jelentést követő hónap első napjá-
tól adóalany. A bejelentkezés rend-
kívül fontos, mert a bejelentő lapon 
szereplő adatok alapján kap ellátást 
a kisadózó, és az alapján ír elő adó-
fi zetési kötelezettséget a NAV. Ab-
ban a teljes hónapban viszont, ami-
kor a kisadózó keresőképtelen, nem 
kell adót fi zetnie, azonban ezt jelez-
nie kell az adóhatóságnak, különben 
kieshet a kata-körből. A számlaadás 
elmulasztásának ugyanez a szankci-
ója.

A katát hatmillió forint éves árbe-
vételig lehet választani, és akkor a leg-
kedvezőbb, ha az összeg közel van az 
értékhatárhoz. Általánosságban vi-
szont azonos bevételt feltételezve ak-
kor mondhatók kedvezőnek ezek az 
adózási formák, ha alacsony a költ-
ségszint (maximum 20-23%), és nincs 
a vállalkozón kívül foglalkozatott ma-
gánszemély. M. ORBÁN ANDRÁS



Városgondnokság telephelyén egymást ér-
ték a magán-, illetve a társasházak képvise-
lői, hogy az idén is átvehessék az újpesti ön-

kormányzat jóvoltából a növényeket. A pályázat fel-
tétele volt, hogy a növényeket közterületre ültessék. 
Krisztina, aki anyósával érkezett, elmondta, hogy a 
növények az árkot, illetve a járdaszegélyt fogják éke-
síteni. Az egyik társasház képviseletében érkező idő-
sebb úr szinte már professzionális kertésznek szá-
mít, hiszen évek óta pályáznak a növényekre, és már 

díjazták is áldozatos munkájukat. (Ennek megfele-
lően talicskájával többször is fordult növényekkel 
megrakottan.) A Városgondnokság fi atal kertészei 
készségesen adtak tanácsot az ültetéssel, öntözés-
sel, talajmegmunkálással kapcsolatban. 

Lapunk megkeresésére Rádi Attila alpolgármester 
elmondta, hogy az önkormányzat a szűkös anyagi-
ak ellenére idén is áldozott a zöldnövény akcióra. 

– Célunk, hogy Újpest természeti környezete minél 
élhetőbb és ezzel szebb legyen. Jó legyen itt élni, jó érzés 
legyen Újpestre visszatérni – mondta az alpolgármester.

Végül minden növény gazdára talált és jó helyre 
került, így ékesítve Újpestet már az ősszel. Az egy-
nyári virágmagvak már a jövő évi tavasz színpom-

pás látványát hordozzák magukban.
Ugyancsak a múlt héten kezdődött el – im-

már második alkalommal –, az FKF zöldhulla-
dék-zsákjainak kiosztása. Főként a családi há-
zas övezetekben támogatta az önkormányzat 

3 zsákkal az újpestieket. Rádi Attila elmondta, 
azt kérik az ingatlan tulajdonosoktól, hogy a 
zsákokba a házuk előtti fákról lehulló faleve-

leket gyűjtsék össze. Lapunknak Hladony 
Sándor képviselő elmondta, hogy a zsá-
kokat – amiket a képviselők sok esetben 
személyesen adnak át a lakóknak –, az FKF 

újpesti zöldjárata díjmentesen elszállítja. Az 
akció célja, hogy az így összegyűjtött faleve-

lek ne az utcát csúfítsák, hanem környezetba-
rát módon komposztálásra kerüljenek. N. Zs.        

K ö z t é r4
Az újpestieknek fontos 
a környezetük 

Sikeresen zárult a 
zöldnövény akció
Még a helyenként zimankós idő sem 
szegte kedvét a zöldnövény akció 
pályázóinak, hogy átvegyék az örök-
zöldeket, virágokat és ültetésre váró 
magvakat. A Városgondnokság ker-
tészei állták a rohamot, és ha kellett 
tanácsokkal is segítették a környeze-
tüket szépítőket.

Vasa Zoltán, az Újpesti Városgondnok-
ság ügyvezetője a jármű Nyár és a Tél 
utca közötti területen tartott bemutató-
ján azt mondta, a traktorhoz kapcsolha-
tó avargyűjtő berendezést, ami körülbe-
lül egy köbméter falevelet képes össze-
gyűjteni, nemrég szerezték be. Az avar-
gyűjtésre szolgáló vontatmány akár má-
sik hasonló jármű után is kapcsolható.

– A gyűjtés előtt a szűkebb helyekről 
lombfúvóval „söpörjük ki” a levelet egy 
nagyjából másfél méteres sávba, ahon-
nan a traktorral összeszedjük – magya-
rázza a korszerű lombgyűjtés mikéntjét 
Fejér János, a Városgondnokság zöldterü-
leti üzletágvezetője.

Hozzátette, az őszi időszakban Újpest-
szerte sok avar keletkezik, különösen sok 
a lomb például a Pozsonyi utcai lakótele-
pen, a Nyár, Tél és Munkásotthon utcák 
által határolt területen, a Semsey park-
ban és Káposztásmegyer II-n, a Homok-
tövis lakóparkban.

A traktor segítségével a lehullott lom-
bot gyorsabban lehet begyűjteni. Az 
avart kupacokba helyezik, amelyeket te-
herautóval is jól megközelíthető helyen 
raknak le. Az összegyűjtött avartakaró 
ugyanis komposztálható. M. O. A.

Gyorsabb lesz a lombgyűjtés
Új lombgyűjtő traktorral gazdagodott az Újpesti Városgondnokság eszközparkja. 
Rádi Attila, alpolgármester az igényeket és a lehetőségeket felmérve lehetővé tette a 
traktor beszerzését, amely egyszerre egy köbméter avart képes begyűjteni. A komposz-
tálásra szánt avart olyan helyen teszi le, ahonnan teherautóval könnyen elszállítható.

A

A járdaszegélyt díszítik

Évek óta pályáznak

A vontatmány másik hasonló jármű után is kapcsolható

 Hajrá   
Újpest!



Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 140. év-
fordulója tiszteletére meghirdetett pályá-
zatra rengeteg alkotás érkezett, ezeket ér-

tékelte a zsűri. A legjobb művekből nyílt kiállítás az 
iskola aulájában, melyet Hirmann László, az intéz-
mény igazgatója ajánlott a szép számú közönség fi -

gyelmébe. Mondandójának középpontjában Buda-
pest és az általa ihletett festmények, fotók álltak. 
Mert egy város nemcsak épületekből áll, de van lel-
ke is, ezt ragadták meg a diákok. 

S hogy vidámabb legyen a hangulat, a Kormorán 
együttes két tagja lépett fel: Fehér Nóra énekelt, az 
újpesti Szűts István zongorázott. 

Végezetül az igazgató átadta a díjakat a győzte-
seknek.  U. N.

(Bővebben: ujpest.hu)

Képzőművészeti és fotópályázat 
A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium képzőművészeti és fotópályáza-
tot hirdetett november 8-án „Budapesten élni” címmel, melynek eredmény-
hirdetésére az iskola aulájában került sor. 
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Az Újpesti Szent István 
tér és környéke megújítá-
sa nem ért véget az uurópai 
uniós pályázat lezárásá-
val. Az önkormányzat saját 
erőből folytatja a városköz-
pont megújítását. A főteret 
szegélyező épületek felújí-
tása a többi tulajdonossal 
együttműködve, a pályázat 
keretében elkészült üzletut-
ca program keretében fog 
megújulni. Hamarosan új, 
a városképbe illő, korszerű 
pavilonok váltják fel az el-
bontott régieket a főtérrel 
szemközti területen is. 

Ahogyan olvasóink közül is sokan 
látták, nemrégiben elbontották az 
István úton, a Petőfi  utcához köze-
li buszmegállóknál lévő pavilonsort, 
de ez az állapot nem végleges, hi-
szen az üzletsor megújul. A régi üzle-
tek helyére új, a városképbe illő pavi-
lonok épülnek, környezetükbe pedig 

viacolor burkolat kerül. A boltok csa-
torna és elektromos csatlakozásait is 
kicserélik.

Az új pavilonok november 20-án 
nyitnak, és valamelyest hátrébb köl-
töznek, nagyobb teret hagyva a busz-
megállóknak és az áthaladó gyalo-
gosforgalomnak. A megújítással egy-

ben a bővítés iránti igény is megva-
lósul, ugyanis a korábbi 4,6 négyzet-
méteres pavilonokat a vállalkozók 
maguk kezdték bővítgetni, most pe-
dig van, aki 15 négyzetméteres üzle-
tet kap cserébe.

Gódor Éva, a Go-go Hami tulajdo-
nosa, egyike az érintett vállalkozók-
nak, akik támogatják a változtatá-
sokat. A kulturált és esztétikus kör-
nyezet a forgalmat is élénkíteni fog-
ja, nem beszélve arról, hogy ennyi idő 
után is elvárható a megújulás.

Telek Zoltán az UV Zrt., stratégiai 
igazgatója szerint nagyon fontos, hogy 
a Szent István tér megújulása után a 
környezete is megújuljon, hiszen a fő-
tér nem egy sziget, hanem városunk 
szerves része. Olykor évtizedes elma-
radások vannak a felújításokban, ezért 
a teret környező házak felújítása az 
egész tér hangulatára kihatással van. 

A további felújítások tervezésekor 
a vagyonkezelő igyekszik összehan-
golni a város építészeti szempontjait 
az itt lakók és a többi tulajdonos ér-
dekeivel, hogy a felújítások mindenki 
örömére valósuljanak meg. M. O. A.

Nem eltűnnek, lecserélődnek a pavilonok

Tovább szépül a központ

A

Budapesten élni

A megnyitó közönsége. 
Előtérben a fellépő 

művészek

Az 
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  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 
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régi kép 1930 körül készült, és bizony 
azóta sok víz lefolyt a Dunán és Új-
pest központja is alaposan megválto-

zott. A villamos eltűnt az Árpád útról, mégis 
fontos közlekedési csomópont maradt az Ár-
pád út-István út sarok. Az elbontott épületek 
helyén újak nőttek, megváltozott az arculat, va-

lahogy mégis előjön a déjà vu érzés. A teleob-
jektív a Duna felé nézett, így rögzítette 1930 kö-
rül a régi képet: a központ akkoriban ilyen volt. 
Ekkor még villamos közlekedett az Árpád úton, 
mégpedig „A” jelzéssel. A kép bal felén Rákospa-
lota felől érkezett szerelvény a kanyarban lévő 
megállóban áll, s utasai felszállása után a Berlini 

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

(ma: Nyugati) tér felé folytatta útját. Az István 
úton egy szervizkocsi, közismertebb nevén Muki 
tart a Baross utcai vagy a Duna-part felé eső gyárak 
irányába. A jobboldali házsor üzleteinek kirakatait 
napernyők védik. E házsor homlokzatának helyén 
ma buszokra lehet felszállni Újpest-Központ vég-
állomáson. 1986-ban bontották le e házsort, hogy 
teret adjon a metróállomás építéséhez.  

A rovat tanácsadó-szakértői: Szöllősy 
Marianne és Krizsán Sándor helytörténész. 
Felvételek: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény 
és Újpesti Napló. 

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

A
Újpest központja, az Árpád útról fotózva 

Újpest akkor és most XVII. rész

Újpest Önkormányzata valamint az 
Erkel Gyula Zeneiskola november 10-
én estére időzítette a koncertet. Szí-
nes program, gyönyörű muzsika vit-
te hírül a jelenlegi és a korábbi nö-
vendékek, művészek és művésztaná-
rok fellépése által: birtokba vették új 
termeiket. Nagyon sokan fogadták el 
a meghívást. Többek között Erkel Ti-
bor egyetemi tanár, a zeneiskola ala-
pítójának leszármazottja, az iskola 
alapítványának tiszteletbeli elnöke, 
Újpest díszpolgára. Eljött a helyi köz-
élet számos kiválósága, például Hor-
váth Zoltán atya, dr. Gerber Alajos, 
mindketten Újpest díszpolgárai, to-
vábbá dr. Velkey György, a Bethesda 

Kórház igazgató főorvosa, Németh 
Edit Éva és Ozsváth Kálmán önkor-
mányzati képviselők. Kíváncsiak vol-
tak az újonnan kialakított termekre 
a társintézmények és az újpesti okta-
tási-nevelési intézmények vezetői, az 
egykori és jelenlegi diákok és a szü-
lők. A koncert után minden vendég 
bejárhatta az új termeket, szívélyes 
beszélgetéssel folytatódott a szép 
este.

Az esten Wintermantel Zsolt kö-
szöntötte a jelenlévőket és köszöne-
tet mondott a költözéskor tanúsí-
tott helytállásért. Utalt többek kö-
zött arra, hogy kérdésekkel és olykor 
kétségekkel teli időszak után, ami egy 

intézmény költözésének természetes 
velejárója, kimondhatjuk: jó helyre 
került a zeneiskola. Az intézmény ren-
delkezésére bocsátott infrastruktúra, 
a fejlesztés is bizonyítéka annak, hogy 
a zeneiskola fontos az önkormányzat 
számára, s a tehetségek kibontakozta-
tásához az önkormányzat a jövőben 
is megad minden segítséget.

Zárszóként Sillye Gergely, az Erkel 
Gyula Újpesti Zeneiskola igazgatója, 
többek között személyes hangú kö-
szöneteként, ajándékkal kedveskedett 
mindazoknak, akik a költözésben és a 
megtelepedésben egyaránt mellettük 
álltak, így Újpest polgármesterének 
és a város önkormányzatának, a ter-
vezők és az építők képviselőinek, ta-
nár kollégáknak és számtalan segítő-
nek, önzetlen szponzoroknak, ado-
mányozóknak, felajánlást tévőknek, 
a szülői munkaközösség tagjainak, és 
családtagoknak egyaránt. Végezetül 
Bujdosóné Pécsy Klára igazgatóhelyet-
tes a nevelőtestület nevében köszön-
tötte Sillye Gergelyt.  B. K.

(Bővebben: ujpest.hu)

Új fejezetet kezd a zeneiskola
Még a szeptemberi tanévnyitóhoz közeledve hangzott el az ígéret: hangversennyel ün-
nepli meg új helyre költözését az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola. A 121 évvel ezelőtt 
alapított patinás intézmény történelmi léptékkel írt múltjának kétségtelenül új fejeze-
tét kezdte az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház épületében.

Sillye Gergely igazgató



Tésztaszobrászok a piacon
Óvodások újabb csoportjai keresték fel az Újpesti Piacot 
2012. november 8-án délelőtt, hogy megismerkedjenek 
annak kereskedelmi és közösségi funkciójával. A gyere-
kek meglátogatták a Lipóti Pékséget is, ahol péksütemé-
nyeket készítettek. 

Délelőtt fél tízkor a Park Óvoda nagycsoportosai érkeztek a vásárcsarnok elé, ahol 
Wintermantel Zsolt köszöntötte őket. A piac területén működő Lipóti Pékségben 
Oberhauser János üzletvezető mutatta meg a gyerekeknek, hogyan készül a kenyér, 
majd a kicsik nekigyürkőztek és az előre elkészített tésztából péksüteményeket 
formáltak. Saar Petra lett a leggyorsabb, élethű csigája hamarosan ropogósra sült.  

Ezt követően az ovisok kísérőikkel végigjárták a piacot, az egyik árushelyen 
almákat, másik helyen mandarinokat válogathattak, amelyeket az óvodában 
majszolnak majd el.  A halaknál és a savanyúságoknál is elidőzött a csoport. 
Mire a séta véget ért, megsültek a sütemények, a gyerekek boldogan, élmények-
kel gazdagodva tértek haza.  U. N.

Újpest Önkormányzatának kezdeményezése azt a célt szolgálja, hogy a be-
vásárlóközpontokhoz, plázákhoz szoktatott gyermekeket visszavezesse az 
olyan klasszikus közösségi terekbe, mint az Újpesti Piac is, ahol kitűnő mi-
nőségű magyar, nagy-, és kistermelői termékekhez juthatnak a vásárlók, s 
közben találkozhatnak barátaikkal, ismerőseikkel, megbeszélhetik ügyes-
bajos dolgaikat. 

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! 

Horváth Krisztofer Csaba 2012.
augusztus 29-én  született 3750 
grammal és 59 centiméterrel.
Anyukám: Stepán Erika

Ifj. Demény Ádám 2012. július 
22-én megérkezett közénk, 3750 
grammal és 54 cm-el. Újpest Ön-
kormányzatnak köszönjük a hasz-
nos Babaköszöntő csomagot! 
Dr. Demény Ádám és Demény Beatrix

S

TISZTELT ÚJPESTIEK!

Újpest

Önkormányzata

Az újpesti Sanofi  oltópont idén is megnyílik az újpestiek 
számára. A tavalyi érdeklődés igen nagy volt, több száz 
ember oltatta be magát alig pár nap alatt.

      Nyitva tartás:
Nov 17., szombat:  11–14 óra között
Nov 24., szombat: 11–14 óra között
Dec. 1., szombat: 11–14 óra között
Dec 8., szombat 11–14 óra között

Elérhetőség: 1045 Bp., Tó utca 1–5. (a Sanofi  vállalati 
orvosi rendelő megközelíthető lesz az utcai parkolóból)

KEDVEVMÉNNYEL
ELÉRHETŐ OLTÁSOK:
–  Hagyományos infl uenza vakcina: 

1500 Ft, ingyenes orvosi vizsgálat 
és beadás

–  Mikrotűs infl uenza vakcina: 
2500 Ft, ingyenes orvosi 
vizsgálat és beadás

–  Pneumococcus (tüdőgyulladás) 
elleni vakcina: 2500 Ft, ingyenes 
orvosi vizsgálat és beadás
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VÉRADÁSRA VÁRJUK!
Állandó és Leendő Véradóink! A Magyar Vöröskereszt mindenki számára 
nyilvános véradást szervez az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban 
(IV. István út 17-19.) november 19-én, hétfőn, 14-18 óráig. 

Ha ön egészséges, elmúlt 18 éves és még nem töltötte be 60 életévét, 
jöjjön el a véradásra! Nagyon fontos: hogy hozza magával személyi iga-
zolványát, lakcím kártyáját, és TAJ kártyáját. Segítségét előre is köszönjük 
beteg embertársaink nevében.  Szakács Ildikó véradásszervező

Az 
ÚKTV

műsorán
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– A változás tulajdonképpen egy rendeletmódosí-
tás, amely kimondja, hogy a társasházak folyosóin, 
menekülési útvonalain kívül elhelyezhetők zöldnö-
vények, ha a biztonságos mentést nem akadályozzák 
– mondta az Újpesti Naplónak Csütörtöki Gábor, az 
Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósá-
gi Osztályvezetője. Hozzátette, ha a menekülési útvo-
nal szélessége meghaladja az 1,1 métert, a növénye-
ket akár felakasztva, akár a földön is el lehet helyezni. 

Éghető anyagok viszont továbbra sem tárolha-
tók a társasházak folyosóin, azaz bútorokat, elekt-

romos berendezéseket, vagy más éghető tárgyakat 
még akkor sem szabad a lakások előtt elhelyezni, ha 
a menekülési útvonal szélessége meghaladja az 1,1 
métert. Ez a szabályozás azonban csak idén kapott 
nagyobb fi gyelmet, amikortól már a fi gyelmeztetés 
mellett tűzvédelmi bírság szabható ki a menekülé-
si útvonalakon hagyott tárgyakért – tette hozzá az 
osztályvezető.

Csütörtöki Gábor kiemelte, áprilisban változott 
a szankció mértéke is: folyosószakaszok helyett lép-
csőházanként szabhatnak ki bírságot, amely hat-

vanezer forinttól félmillió forintig terjedhet. A bír-
ság mértékének megállapításánál egyébként fi gye-
lembe veszik, hogy mekkora a veszélyeztetés mér-
téke, és az adott házban ez először fordul-e elő. A 
zöldnövényekről szóló változtatások november 13-
án léptek életbe. M. O. A.

Zöld út a növényeknek
Egy rendeletmódosításnak köszönhetően november 13-ától hivatalosan is 
tarthatók zöldnövények a társasházak menekülési útvonalain kívül, ha a 
biztonságos mentést nem akadályozzák. Korábban (április közepén) módo-
sult a társasházakra kiróható tűzvédelmi bírság: folyosószakaszok helyett 
lépcsőházanként jár szankció az elöl hagyott tárgyakért.

A hit évében

Erdő Péter prímás érsek 
a Közművelődési Körben
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás érsek, a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar elnöke volt az Újpesti Közművelődési Kör ven-
dége november 9-én, ahol a katolikus egyház hitélet-erősítő 
törekvéséről, oktatási kérdésekről is beszélt. A találkozó ha-
gyományosan az Újpesti Polgár Centrumban zajlott.

Az est házigazdája dr. Gerber Alajos, Szent Adalbert díjas hitoktató, Újpest Dísz-
polgára volt, az eseményen a kör ügyvivője, dr. Hollósi Antal országgyűlési képvise-
lő, valamint Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselő is részt vett. Dr. Gerber Ala-
jos bevezető gondolataiban felidézte dr. Erdő Péter kinevezését, valamint emlékez-
tetett arra, hogy a bíboros gyakori vendég Újpesten, végiglátogatta a plébániákat; 
az ő tisztségében működő egyházi vezető utoljára 1934-ben tette meg ugyanezt.

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, az 
este folyamán többek között a hit évének tartalmi mikéntjéről beszélt, az egyház 
valamint a modern technika viszonyát is érintette, de a belső hit fontosságáról és az 
egyházi iskolák kérdésköréről is szólt.

A beszélgetés végén a Kör hagyományait követve prof. Dr. Sipos Lajostól, Újpest 
Díszpolgárától, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárától könyvet, Tóth László 
újpesti festőművésztől pedig festményt vett át a vendég.  M. O. A.

H I R D E T M É N Y 

Decemberben közmeghallgatás lesz
 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület 
2012. december 20-án, 15 órai kezdettel közmeghallgatást tart a 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Bp, IV. ker. István út 14. II. emelet)

A Közmeghallgatáson a módosított 25/1996. (VII. 01.) számú önkormányza-
ti rendelet 2. §-a szerint az alábbi témákban lehet közérdekű kérdést, illetve 
javaslatot tenni:

– A közmeghallgatáson feltett kérdés olyan körülményre, hibára vagy hiá-
nyosságra irányulhat, amelynek orvoslása, megszüntetése az Önkormányzat, 
illetve az állampolgárok érdekeit szolgálja. A kérdést feltevő felhívhatja a figyel-
met olyan magatartásra és tényre is, amely jogszabályba ütközik, sérti, vagy 
veszélyezteti az Önkormányzat, illetve az állampolgárok jogait, érdekeit. 

– A közmeghallgatáson tett közérdekű javaslat valamely hasznos gazdasági, 
kulturális, igazgatási vagy egyéb cél elérésére irányuló kezdeményezést foglal-
hat magában. 

Egyéni panasz a közmeghallgatáson nem terjeszthető elő.  A közérdekű kér-
dést, javaslatot írásban kell benyújtani – legkésőbb a közmeghallgatás napját 
megelőző hetedik napig – vagyis december 13-án 16 óráig a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp., IV. ker. István út 15.) vagy a 
Káposztásmegyeri Hivatali Kirendeltségén (IV. Hajló u. 42-44.) 

 Wintermantel Zsolt, polgármester

Már 11 163-an kedvelik 
az Újpest-Káposztásmegyer                 oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan 
gyarapodó közösségéhez! Az Újpesti Közéleti TV-nek is van 
már Facebook oldala, amely szintén tetszésre méltó és egyre 

több tévés anyag elérhető rajta. Az ujpest.hu weboldalon 
szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.
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– Gyűjtőszenvedélyem a rádiókkal kezdődött. A 
kezdő inspirációt nagyapám kőszegi otthonában 
lévő néprádiója adta, de amikor az egyik borsodi 
gyűjtőtársam honlapját megláttam, végérvényesen 
elköteleztem magam a gyűjtés mellett – ismerteti a 
közvetlen előzményeket a büszke tulajdonos. 

A rádiók a kisszobában kaptak helyet, de néhány 
felújítandó darab a pincében sorakozik, és édesanyja 

lakásába is jutott belőlük. Zoltán először az ötvenes-
hatvanas évek csöves készülékeit kezdte gyűjteni, ké-
sőbb pedig a fi atalabb, tranzisztoros rádiókat. Mivel a 
hi-fi  technika képviselőit sem szerette volna kihagyni 
a sorból, ezért néhány erősítős rádiót és deckmagnót 
is találni a gyűjteményben. A kollekció összeállításá-
ban előnyt élveznek a magyar darabok, de külföldi, is-
mert márkák is szép számmal képviseltetik magukat.

– Mivel grafi kus vagyok, elsősorban a gépek 
külseje fogott meg, az alapján kezdtem el gyűjte-
ni őket. Kisebb javítási-felújítási munkákat magam 
is el tudok végezni, tranzisztoros gépekből viszont 
csak működőt vásárolok – teszi hozzá a gyűjtő.

Zoltán gyűjteményeinek külön honlapot hozott 
létre, amivel mára már mind a rádiók mind pedig 
az otthonában gyűjtött írógépek esetében is egyfaj-
ta értékmentő szerepet vállal. Utóbbiakkal ugyanis 
jóval kevesebben foglalkoznak, és még kevesebben 
akadnak olyanok, akik ebben a témában kutatnak 
vagy publikálnak. Zoltán tevékenységének fokmé-
rője, hogy nemrégiben egy göcseji muzeológus kér-
te a gyűjtő segítségét egy írógéptípus azonosításá-
ban, és ugyancsak a közelmúltban egy holland tör-
ténész mondott köszönetet a publikációs tevékeny-
ségéért. A huszonöt, honlapon is bemutatott író-
gép közül valamennyi működik.

– Szintén a weboldalamnak köszönhetem az ed-
dig felajánlott rádiókat, ami azért is megtisztelő, 
mert ismeretlenül bízzák rám egykori használati 
tárgyaikat – mondja.

Bár Zoltán az utóbbi időben már nem vásárol, a 
gyűjtéssel nem állt le. Ebből kifolyólag egyik vágya, 
hogy nagyobb helyre költözhessen, a másik pedig 
egy sötétkék színű MK 25-ös magnó, aminek a be-
szerzését nehezíti, hogy ebben a színben jóval keve-
sebbet gyártottak, mint a sokak által ismert drapp-
ból és világoskékből. M. ORBÁN ANDRÁS

Várhidi Pál hatalmas munkabírású hátvéd volt, tö-
kéletes rúgótechnikával dicsekedhetett. A kőke-
mény, de sportszerű labdarúgótól nem ok nélkül 
tartottak az ellenfél támadói. 285 bajnoki mérkőzé-
sen lépett pályára lila-fehérben és 32 gólt szerzett. 
Különleges érzékkel lőtte a büntetőket, nem reme-
gett a lába, így szinte alig hibázott. 1960-ban baj-
nokcsapat tagja volt. Nem véletlenül hívták meg a 
válogatott keretbe is, ahol Puskásékkal szerepelhe-
tett az Aranycsapatban is. 

– Nagy megtiszteltetés volt Puskással, Bozsikkal 
és a többiekkel együtt tréningezni és tíz alkalommal 
mérkőzést is játszani – mondta Pali bácsi. – Boldog 

vagyok, hogy közöttük lehettem, nincs hiányérze-
tem, hogy mellettük nem juthattam többet szóhoz.

A kiváló sportember már aktív pályafutása idején 
készült az edzői munkára. Elvégezte a Testnevelési 
Főiskolát, majd amikor szögre akasztotta a focicsu-
kát, az újpesti utánpótlás- majd az első csapat pá-
lyaedzőjeként ismerkedett a szakmával. 1974-ben 
kinevezték az Újpest vezetőedzőjének.

– Mindig arra készültem, hogy egyszer az első 
csapat edzője legyek Újpesten. Engem minden ide 
köt, itt születtem, itt kezdtem futballozni, innen 
lettem válogatott. És, edzőként itt értem el a legna-
gyobb sikereimet  

Várhidi Pál nevéhez páratlan sikersorozat fűződik. 
1980-as távozásáig valamennyi szezonban dobogón 
végzett a csapat, két arany-, két ezüst- és egy bronz-
érem fémjelzi munkáját. Irányításával a Magyar Kupát 
is elnyerték az újpesti labdarúgók 1975-ben. 225 mér-
kőzésen ült az Újpesti Dózsa kispadján és ezzel is csúcs-
tartó Újpesten! Pali bácsi ma nyugdíjas, de azért nem 
szakadt el az újpesti labdarúgóktól. A hazai meccsek-
ről nem hiányozhat, kritikus szemmel vizslatja a fi úkat.

Várhidi Pált 2009. augusztus 28-án Újpest dísz-
polgárává avatták. 2012. november 16-án pedig Pro 
Urbe Budapest kitüntetést vehet át Budapest fő-
polgármesterétől. GERGELY GÁBOR

Gyűjtéssel ment értéket 
Az eredetileg nyomdász-grafi kus Ódor Zoltán száznál is több rádióval, valamint 
huszonöt írógéppel osztja meg otthonát. A kisszobában lakó rádiókat és az író-
gépeket külön honlapon mutatja be, amivel egyfajta értékmentő tevékenysé-
get folytat, egy muzeológus nemrégiben írógép-azonosításban kérte a segítségét. 

Várhidi Pál minden 
csúcsot megdöntött 
Az újpesti labdarúgás legendás játékosa és minden idők legsikeresebb újpes-
ti edzője, Várhidi Pál, november elején ünnepelte 81. születésnapját. Pali bá-
csi 1942-ben kezdett el futballozni az ÚTSE csapatánál, majd 1946 és 1949 
között a Wolfner együttesében szerepelt. 1949-ben igazolt az Újpesthez, 
ahol 18 éves korában, 1950 őszén mutatkozott be az első csapatban. Tizen-
hét újpesti szezon után, 1965-ben vonult vissza a labdarúgástól. Újpest dísz-
polgára soha más klubban nem futballozott felnőtt játékosként.

Az 
ÚKTV

műsorán

Gyűjtő és értékmentő
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 
November 28-án, szerdán 18-19 
óráig ingyenes jogi tanácsadást 

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

FIDESZ – MPSZ 
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
november 26-án hétfőn 18-19 óráig tart 
fogadóórát. 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 működhes-
sünk 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.

VOLNER JÁNOS ÚJPESTEN!
A Jobbik Újpesti Szervezete szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját Volner 

János országgyűlési képviselő lakossági 
fórumára. Az est házigazdája, Pajor Tibor 
önkormányzati képviselő. Időpont 2012. 
november 30. (péntek), 18 óra. Helyszín: 
Újpesti Polgár Centrum, 1042 Budapest, 
Árpád út 66.

Jobbik Magyarországért Mozgalom
 Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati kép-
viselő, 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 önkormányza-

ti képviselő (LMP), Fenntartható Fejlődés 
tanácsnok fogadóórája minden hétfőn 
17.30-19 óra között vagy előzetes egyezte-
tés alapján bármikor.

Újpesti LMP Iroda: 1041 Bp., István út 
22. Tel.: +36-20-390-0566. E-mail: ujpest@
lehetmas.hu. Honlap: ujpest.lehetmas.hu. 
facebook.com/LMPujpest

LáMPás KLUB 
– EGYÜTT LEHET MÁS A POLITIKA?
Schiffer András – jogász, a Parlament 
Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi 

Bizottság tagja; Szél Bernadett – közgaz-
dász, a Parlament Foglalkoztatási és mun-
kaügyi bizottságának tagja; Perneczky 
László – önkormányzati képviselő, Újpest, 
november 21., 17 óra, Újpesti LMP Iroda, 
Bp., 1041 István út 22.

FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon 

történt egyeztetés alapján – a 06-20-
518-7830-as telefonszámon – bármikor. 
Belán Beatrix önkormányzati képviselő 
minden hónap első péntekén 17 órától, 
Szabó Gábor önkormányzati képviselő 
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.).

KIRÁNDULÁS A SZEMLŐ-HEGYI 
BARLANGBA
A Természetjáró Kör következő (21. pecsét-
gyűjtő) túrája november 23-án, pénteken 
lesz. A Szemlő-hegyi barlangba (Budapest, 
II. ker. Pusztaszeri út 35.) megyünk idegen-
vezetővel. Gyülekező 9.40-9.50 között a 
Barlang Látogatóközpontjának bejáratánál. 
(Látogatásunk 10 órakor indul.)

A kedvezményes belépőjegy: 650 Ft-ba 
kerül. A kiépített útvonal utcai ruhában 
megtekinthető. Kényelmes túracipő viselé-
se ajánlott. Korhatár nélkül látogatható. A 
túra időtartama kb. 40 perc.

Programsorozatunk védnökei: Kiss 
Péter országgyűlési képviselő és dr. 
Trippon Norbert, az MSZP kerületi elnöke

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 Budapest, Nádor u. 1. 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

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

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

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

Adventi 
koszorúkötés 
Az Ifjúsági Caritas Egyesület 
november 27-én, kedden 17 
és 19 óra között várja mind-
azokat, akik idén is saját ma-
guk szeretnék elkészíteni ad-
venti koszorújukat. 

A 13 éve mindig megszer-
vezett rendezvényt a meg-
szokott feltételekkel – ko-
szorúalapot, drótot, gyertyát 
adunk, ollót, fogót, szerszá-
mot mindenki hozzon – szer-
vezzük. Színhely: Ady Endre 
Művelődési Ház (1043 Buda-
pest, Tavasz u. 4.) 

Jelentkezni: 06-1-231-6000, 
a 06-30-250-9539 telefon-
számokon, vagy a pettko2@
freemail.hu címen, munka-
napokon 8.00-17.00 között 
november 22-én, csütörtö-
kön 17.00-ig lehet. 

A programot Újpest Ön-
kormányzata valamint a 
Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatja. Mindenkit 
várnak a szervezők.

   H I  R  D E  T M É N Y

A Polgármesteri Hivatal ügy-
félfogadási rendje – 2012. no-
vember-december

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy a 2012. évi munkaszüneti na-
pok körüli munkarend változás miatt 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendje az alábbiak szerint alakul.

2012.  N O V E M B E R
�  2012. november 30. (péntek) mun-

kanap 8:00–12:30 óráig ügyfélfogadás
�  2012. december 1. (szombat) mun-

kanap 8:00–12:30 óráig ügyfélfoga-
dás, e napon az Okmányiroda csak az 

aznap kiadott sorszámmal rendelke-
ző ügyfeleket fogadja. A sorszámki-
adás kezdete 8 óra.
 

2012.  D E C E M B E R
�  2012. december 14. (péntek) munka-

nap 8:00 – 12:30 óráig ügyfélfogadás
�  2012. december 15. (szombat) mun-

kanap 8:00 – 12:30 óráig ügyfélfoga-
dás, e napon az Okmányiroda csak az 
aznap kiadott sorszámmal rendelke-
ző ügyfeleket fogadja. A sorszámki-
adás kezdete 8 óra.

�  2012. december 24. (hétfő) pihenő-
nap, a hivatal zárva tart

�  2012. december 25. (kedd) Kará-
csony, a hivatal zárva tart

�  2012. december 26. (szerda) Kará-
csony, a hivatal zárva tart

�  2012. december 27. (csütörtök) 
munkanap, a hivatal zárva tart, igaz-
gatási szünet

�  2012. december 28. (péntek) mun-
kanap, a hivatal zárva tart, igazgatá-
si szünet

�  2012. december 31. (hétfő) pihenő-
nap, a hivatal zárva tart
 A korábbi évek tapasztalatai alapján 

felhívjuk ügyfeleink fi gyelmét, hogy az 
év végi munkanap áthelyezések miatt 
az ügyintézés során hosszabb várako-
zásra kell felkészülni!

 A Központi Okmányiroda és annak 
kirendeltségei ettől eltérő munkarend-
ben fogadnak ügyfeleket, melynek ügy-
félfogadási rendjét a www.nyilvantarto.
hu oldalon tekinthetik meg. 

 Dr. Tahon Róbert jegyző

Legyél Te az újpesti 
sakkbajnok! 
Újpesti Ifjúsági Sakkbajnokságot rendez 
december 2-án, vasárnap az Újpesti Kul-
túra Sportegyesület Sakkszakosztálya. 
A verseny színhelye a Könyves Kálmán 
Gimnázium (Budapest IV., Tanoda tér 1.) 

A versenyre azok jelentkezhetnek, akik 1994. január el-
sejét követően születtek, újpesti lakosok, újpesti okta-
tási-nevelési intézménybe járnak, az Újpesti KSE spor-
tolói.

A verseny 6 korcsoportban zajlik. Nevezés a verseny 
honlapján online, vagy a szervezőnél a 06-30-572-7416-os 
telefonszámon. Nevezési határidő: december 1., 21 óra. 
Nevezési díj: előzetes nevezésnél 300 Ft, nevezési határidő 
utáni, illetve a helyszíni nevezés felára 1000 Ft.

Bővebb információk: www.sakk.ujpestikse.hu. Szerve-
ző: Zöldy Róbert szakosztályvezető. 



z újpesti önkormányzat jótékonysági szer-
vezete ezúttal is számtalan meglepetéssel 
készül, sok száz rászoruló gyermeknek sze-

retné ajándékkal emlékezetessé tenni a szeretet ün-
nepét. Hogy miként? Erről kövesse beszámolónkat 
minden lapszámunkban! Az Újpesti Cseriti most is 
számít az újpestiek segítőkészségére, felajánlásaira, 
hiszen csak ily módon lesz teljes a közösség ünnepe. 
Kezdjük meg együtt az ünnepi készülődést! 

  HOGYAN SEGÍTHETEK?

Játékokat vár 
az Újpesti Cseriti
Várunk jó állapotú, otthon már megunt játékokat! 
Használt játék gyűjtőpont: Újpesti Kulturális Köz-
pont Ifjúsági Ház (István út 17–19.)

A játékokat magánszemélyek, munkahelyi, is-
kolai, óvodai közösségek egyaránt elhelyezhetik a 
gyűjtőponton.

A jótékonysági szervezet pénzadományokat 
is köszönettel fogad. Újpest számos pontján 
Cseriti-emblémás gyűjtő urnákat helyeznek ki 
ezen a héten:

�  Újpesti Polgármesteri Hivatal Okmányirodája, 
Információs pultnál, (István út 15.)

�   Újpesti Polgármesteri Hivatal Káposztásmegyeri 
Ügyfélszolgálati Irodája (Hajló u. 42-44.)

�  Újpesti Ajándékbolt – Ifjúsági Ház (István út 
17-19.)

�  Kihelyezett Újpesti Ajándékbolt, Spar áruház 
(Szent Imre út 1.)

�  Újpesti vagyonkezelő Zrt., Ügyfélszolgálata 
(Munkásotthon u. 66-68.)

Segíthetünk az adományra szánt összeg banki 
átutalásával: Adománygyűjtő bankszámlaszám: 
Újpesti Cseriti: 12010422-00208592–04500005

Az adományok befi zethetők csekken is: Átvehe-
tők az Újpesti Ajándékboltban (István út 17-19.) 

További információk: 
www.ujpest.hu/cseriti

Kellemes karácsonyi készülődést
kíván az Újpesti Cseriti!

Gyermekeknek ajándékozhatunk az Újpesti Cseritivel

Idén is Angyalszárnyon 
érkezik a karácsony  
Közeleg a karácsony! Az Újpesti Cseriti hivatalosan is megkezdte, azaz foly-
tatja egy évvel ezelőtt útjára indított karácsonyi, Angyalszárnyon elnevezé-
sű programját.

A
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Vörösváry Ibolya és öccse, Vörösváry Márton, a Házy 
Erzsébet Előadóművészeti Diákösztöndíj első jutal-
mazottai. Ibolya és Márton egyaránt ugyanarra for-
dítja az ösztöndíjat. 

– Az apanázsból mindketten kottákat veszünk, 
és a hangszereinket javíttatjuk – mondja Márton. 
Hozzátette, hegedűn és zongorán egyaránt szíve-
sen játszik, Ibolyával együtt és külön-külön is ad-
nak koncertet Újpesten. A következő fellépésük az 
Újpesti Karácsonyi Vásár programjaként december 
23-án lesz a Városháza dísztermében.

Vörösváry Ibolya a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem előadóművészet szak (klasszikus mély-

hegedű szakirány) első évfolyamos hallgatója, zenei 
tanulmányait az Erkel Gyula Zeneiskolában kezd-
te. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolá-
ban az előadóművészeti tantárgyakat kiváló ered-
ménnyel zárta. 2011-ben részt vett a IV. Országos 
Lukács Pál Brácsaversenyen. Az elmúlt években szá-
mos hazai és külföldi hangversenyen szerepelt, va-
lamint több zenei kurzuson vett részt ösztöndíjas-
ként. Rendszeresen ad hangversenyt egyénileg és 
testvérével Vörösváry Mártonnal.   

Vörösváry Márton a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem előadóművészet szak (klasszikus hegedű 
szakirány) első évfolyamos hallgatója, zenei tanul-
mányait szintén az Erkel Gyula Zeneiskolában kezd-
te. Az előadó-művészeti tantárgyakat kiváló ered-
ménnyel zárta, 2010-ben az V. Telemann Hegedű-
versenyen IV. helyezést ért el Poznanban. 2011-ben 
több rangos zenei versenyen ért el sikereket: 17. Fi-
atal Virtuózok Hegedűverseny (Zágráb) I. díj, kü-
löndíj, nagydíj. 14. Kloster Schöntal Hegedűverseny 
(Schöntal) középdöntő. Lions Nemzetközi Hegedű-
verseny (Rastatt) II. díj. XIV. Országos Zongoraver-
seny I. hely. 2012-ben az V. Chopin zongoraverse-
nyen kiváló fi nalista címet szerzett.  M. O. A. 

Újpest diákösztöndíjasai I. rész

Kottára és 
hangszerjavításra 
fordítják 
az apanázst 
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
adta át a Városházán az újpesti ön-
kormányzat diákösztöndíjait tizen-
öt, arra érdemesek tanulónak. Hét-
ről hétre jelentkező sorozatunkban 
két-két díjazottat mutatunk be. 

Ibolya és Márton a zeneiskola
 nyitó koncertjének fellépőjeként



– A hideg beállta előtt a legfontosabb a nyári gu-
mik télire cserélése – kezdte a szakember. – Hét, 
más vélemények szerint öt fok alatt a nyári gumik 
veszélyessé válnak a forgalomban. Ennek magyará-
zata egyszerű, a téli és nyári gumik mintázata el-
térő, utóbbiak hidegben merevebbé válnak, emi-
att veszítenek tapadásukból. Nyári gumival példá-
ul, fagypont közelében jelentősen megnő a fékút, 
nehezebben irányítható a jármű, havas úton pedig 
problémát okozhat már az elindulás is.

Az abroncsok cseréjével még nincs vége a teen-
dőknek, mert a mínuszokban az autónk is fázik. 
Legfontosabbak talán az akkumulátorok, a fékek és 
a világítás.

– Fontos ellenőrizni még a hűtőfolyadék fagyás-
pontját is – folytatta Pintér József, – a folyadéknak 
minimum mínusz húsz-huszonöt fokig kell fagyál-
lónak lennie. Természetesen ellenőriztetni kell az 
ablakmosó-folyadékot, ha még a nyári van az autó-
ban, bőven fel kell locsolni télivel. És, ha már az ab-

lakmosó rendben van, az ablaktörlő-lapátokat is ér-
demes felülvizsgálni.

Télen gyakori probléma, hogy a hideg éjszakák 
alatt befagynak az ajtók. Ezt úgy lehet elkerülni, ha 
szilikon spray-vel lefújjuk az ajtók gumiszigetelését. 
Ajánlott még az apró jégoldó spray is, amelyet a 
zárba spriccelhetünk, ha esetleg befagyott. Az utas-
térben kötelező tartozék a jégkaparó és a seprű.

Ha leesik a hó, akkor elindulás előtt az alapos ta-
karítás az első, ami azt jelenti, hogy a motorházte-
tőt és a tetőt is seperjük le. Előbbi menet közben 
a szélvédőnkre fújódik, utóbbi pedig a mögöttünk 
közlekedők látását zavarhatja.

– További jó tanács még – zárta a beszélgetést 
Pintér József, hogy hosszú útra csak teli üzemanyag-
tartállyal induljunk el. Tankoljunk sűrűbben, mert 
ha elakadunk, fűteni kell a kocsiban. Ilyenkor nem 
árt feltöltött mobillal, hólapáttal nekivágni az út-
nak, és a takaró, a meleg kabát is ajánlott tartozék.

 G. G.

Télen az autó is fázhat  
Szürkeség, köd, eső és előbb-utóbb a hó is nehezíti majd az autósok dolgát 
az utakon. A hőmérséklet már közelít a fagypont felé, ezért itt az idő, hogy a 
kocsikat felkészítsük a téli hónapokra. Pintér József, a Magyar Autóklub köz-
lekedésbiztonsági-ágazat igazgatója látott el bennünket néhány nagyon fon-
tos tanáccsal. 

Olimpiai bajnokkal 
erősödött az UTE

Gyurta 
Dániel 
Újpesten 
folytatja
A Széles Team, melyben 
többek között Gyurta Dá-
niel olimpiai- és világ-
bajnok úszó és testvére, 
Gergő is szerepel, bejelen-
tette, hogy a 2016-os, Rio 
de Janeiro-i olimpiáig az 
Újpesti Torna Egyletben 
folytatja sportpályafutását.

Már az olimpia előtt szárnyra kapott 
a hír, hogy Gyurta szerződése augusz-
tus végével lejár a Jövő SC-Veoliával, 
és az úszó váltani szeretne. Pontosab-
ban: nem zárkózik el a váltás elől. Az-
tán jöttek a londoni játékok, és érke-
zett a Gyurta-arany. Persze, a találgatá-
sok nem szűntek meg. A jól értesültek 
pedig „biztosan tudták”, hogy az olim-
piai bajnok a Ferencvárosban, a Vasas-
ban vagy éppen az UTE-ban folytatja. 
A 200 méter mell olimpiai bajnoka a 
találgatások helyett az Újpest mellett 
döntött. Berki Krisztián mellett újabb 
aktuális ötkarikás győztessel bővült a 
lila-fehér egyesület.

Őze István, az UTE klubigazgatója 
kiemelte, mivel az Újpesti Torna Egy-
let a 2012-es olimpiai és paralimpiai 
játékok legeredményesebb magyar 
egyesülete volt, így természetesen a 
2016-os olimpiára úgy szeretne felké-
szülni az egyesület, hogy az a múltbéli 
hagyományokhoz és a 2012-es szerep-
léshez is méltó legyen.

– Azért is fontos számukra az élsport, 
mert a több mint háromezer utánpót-
láskorú gyermekkel foglalkozó Újpesti 
Torna Egylet növendékeinek óriási mo-
tivációt jelent, ha ilyen nagyformátu-
mú sportegyéniségek öltik magukra a li-
la-fehér mezt – jelentette ki Őze István.

Wintermantel Zsolt az UTE és az új-
pesti önkormányzat együttműködé-
sének újabb állomásaként értékelte a 
döntést. Elmondta, a 2010-ben elin-
dított együttműködési keret-megál-
lapodásban először az UTE likviditá-
si helyzetét rendezték, majd az után-
pótlásképzés kiszélesítésére helyezték 
a hangsúlyt. 

– A következő állomás a sportléte-
sítmények felújítása és karbantartása 
lesz – folytatta a polgármester. – Vé-
gül, de nem utolsó sorban, az Újpes-
ten jelentős tradícióval bíró élsport fel-
karolása sem maradhatott el. Itt talál-
koztak a Széles Team, az Újpesti Torna 
Egylet és az önkormányzat szándékai.

Gyurta Tamás a Széles Team képvi-
seletében kijelentette, hogy azt a he-
lyet keresték, ahol a következő olim-
piáig a legmegnyugtatóbb feltételek 
mellett, a legbiztonságosabban tudnak 
felkészülni bajnokesélyes sportolóik. 

– Ezeket a feltételeket Újpest bizto-
sította, s ezért esett a választás az Új-
pesti Torna Egyletre – mondta.

 (gergely)

23. éve Újpest kertváros szívében 
találhatóak vagyunk.

   Cégünket Kézi Autómosó és Kozmetika 
ként nyitottuk, de mára tovább 
fejlesztettük Gumiszervizünkkel.

    Téli gumik (használt és új) kedvező 
árban vásárolhatóak.

Nyitva tartás: H-P: 8-18-ig
 Sz-V: telefonos egyeztetés alapján

 

Újpesti lakosoknak most 
a téli gumi szerelésből 

-10% kedvezményt 
biztosítunk a kupon 

felmutatása után.

Hozzánk érdemes betérni… 
Mindenkit várunk szeretettel!
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– Mi változott meg az évek során? – kérdeztük 
Ancsin János szakosztályvezetőt.

– Nagyon sok. Akkor még főváros-centrikus volt 
a hoki, a Fradi és az Újpest volt a két nagy rivális. 
A rangadók hangulata semmiben sem különbözött 
a futball derbikétől. A kilencvenes évektől azonban, 
hagyjuk azt, hogy minek okán, a vidék kezdett fej-
lődni, a budapesti csapatok egyre nehezebb hely-
zetbe kerültek. Kevesebb dotáció jutott, az eredmé-
nyek elmaradtak és a szponzorok ezért, talán érthe-
tő okokból, elfordultak tőlünk is.

– Szerencsére a problémák ellenére ma is van és a 
tervek szerint lesz is csapata a liláknak…

– Bizony, majdnem megszűnt az UTE jégkorong-
szakosztálya. ’95–96-ban, a szülői összefogásnak kö-
szönhetően, legalább az utánpótlás csapataink élet-
ben maradtak, a felnőttektől időlegesen el kellett bú-
csúznunk. Aztán kétezerben már ismét a „nagyok” is 
jégen voltak, mi több, bajnoki döntőt is játszottunk az 
Alba Volán ellen. Aztán, újabb törés következett, négy 
évvel ezelőtt a felnőtt hokisaink elhagytak bennünket, 
de mi mégis tovább dolgoztunk a fi atalokkal. Nem 
léptünk vissza a bajnokságtól, vállaltuk a veszélyt, 
hogy vereséget vereség követ. Mára azért már meg-
erősödött a gárda, és büszkén vallom, hogy a bajnok-
ság legfi atalabb, de igen tehetséges csapata a miénk.

– Az UTE jégkorong szakosztályát vezeted. Nem hi-
ányzik a kispad?

– Szerintem, mindenkinek tudnia kell, mikor illik 
átadnia a helyét a fi atalabbaknak. Szerencsés hely-
zetben vagyok, mert megtaláltam az utódomat. 
Nyugodtan végezhetem a munkámat, mert tudom, 
hogy Fekti Bálint kezében jó helyen van a csapat.

– Korábban a csarnokkal is akadtak gondok, már-
már úgy festett, költözködnötök kell. 

– Elvonult a vihar, van jég, van hely. Remélem, így 
is marad, és nyugodtan dolgozhatunk tovább.

– Tehát jég van, és gyerekek?
– Büszkén jelenthetem, hogy nagyon erős után-

pótlással bírunk. De, mivel gyerekből soha sem elég, 
természetesen várjuk a srácokat, jöjjenek minél töb-
ben a Megyeri úti csarnokba. Képzett edzők várják 
a gyerekeket, akikből, reményeim szerint sok-sok jó 
hokis lesz, persze lila-fehérben. G. G.

S p o r tÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I .  É V F O L Y A M ,  3 8 .  S Z Á M ,  2 0 1 2 .  n o v e m b e r  1 5 . 13 

Elkelt Berki Krisztián lova 
Jótékonysági árverésen közel félmillió forintért adták 

el az olimpiai bajnok egykori lovát. A bevételt 
a tornász által kiválasztott alapítványok kö-
zött osztották szét. Berki Krisztián tornasze-
re alapos felújításon esett át, amelyből egye-

di dizájntárgy lett. A sportszer végül 450 ezer 
forintért kelt el.

–  Azért fontos számomra a jótékonyság, mert vannak olyan 
célok, olyan alapítványok, amelyek nem kapnak elég fi gyelmet, 

s általam, az olimpiai győzelmem okán, talán egy kicsit job-
ban előtérbe kerülnek – mondta Berki, aki szerint a szer 

felújítása annyira jól sikerült, hogy akár egy irodában 
vagy egy lakásban is jó szobadísz lehet. hvg.hu/G

A legjobb rajzból 
üdvözlőlap készül

Karácsonyváró 
hangulatban 
Ruhagyűjtéssel egybekötött rajz-
versenyt hirdetett a legfeljebb ti-
zenkét éves korú gyerekeknek az 
Újpest FC. Zsírkrétát, vízfesté-
ket és ceruzát egyaránt lehetett 
használni, a születendő művek 
témája az újpesti csapat és a ka-
rácsony volt. A legjobbnak ítélt 
alkotásból képeslap készül, a ru-
hagyűjtés pedig egészen kará-
csonyig tart.

agy sikerrel zajlott le november 8-án 
az Újpest FC előadventi rajzverse-
nye. A téma természetesen a kará-

csony és az Újpest FC volt. A családi délután 
nem csupán a „munkáról” szólt, teázás és ka-
kaózás közben a stadiont is megismerhették a 
résztvevők.

A rajzokat a másnap délelőtti edzés után az 
Újpest FC csapatkapitánya és helyettese, Ver-
mes Krisztián és Balajcza Szabolcs vezetésével 
válogatták és értékelték játékosok, majd kivá-
lasztották az általuk legjobbnak vélteket.

Döntésük alapján a versenyen Mészáros Do-
rottya, Nagy Fruzsi és Réti Virág ért el helye-
zést, így az Újpest FC idei karácsonyi képeslap-
ja az ő műveik közül fog kikerülni.

Dr. Gyarmati Eszter ügyvezető még a rajzver-
senyen felhívta a fi gyelmet, hogy karácsonyig 
tart az Újpest FC által rendezett ruhagyűjté-
si akció is.

– Játékot, könyvet egyaránt elfogadunk, a 
tárgyakat a recepción lehet leadni – tette hozzá 
az ügyvezető. Az adományok Magyarkanizsára 
kerülnek, örömet okozva az ottani rászorulók-
nak. ujpestfc.hu/MOA

N

Szakosztályról szakosztályra

Ancsin: 
jöjjenek csak
a gyerekek
hokizni!
Hosszú évtizedekig egészen más-
ról szólt a jégkorong Újpesten. Az 
UTE meghatározó csapata volt a ha-
zai bajnokságnak, teltházas meccsek, 
bajnoki címek, válogatott játékosok 
sora jellemezte a lila-fehéreket.  
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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

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata

Sun4You Szolárium 
műköröm-manikűr

Álló és fekvő gép, 
leégésmentes barnulás az 
eredeti Chocolate Brown 
0.3 W/nm csokicsövekkel!
IV. ker., Zichy Mihály u. 3. 

(Stop Shop mögött)

Nyitva tartás:
H-P: 8-21          
Szo: 10-18            
V: zárva

Bejelentkezés: 06/70/401-5222

Műköröm-manikűr: 
Szilvi 06/30/930-4460 

(csak hétköznap)
A hirdetés felmutatójának 
3 perces ajándék zsetonnal

 kedveskedünk!

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

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

� Újpesten, Erzsébet utcában eladó egy 2,5 szoba, 
étkezős, parkettás, jó állapotú, egyedi mérőórával 
felszerelt, valamint szintén Újpesten, csendes környe-
zetben, 27 m2-es, komfortos, gázfűtésű öröklakás. In-
gatlanközvetítők kizárva, tel.: 06-20-776-0530

� Újpesten, Tó utcában, háromszobás, 70 m2-es, csa-
ládi házrész eladó. Pince, padlás, kert, garázs, gáz köz-
ponti fűtés, falak, ablakok szigeteltek. I. á.: 18,5 MFt, 
tel.: 06-70-273-9714

� Sződön, Pesthez 22 km-re lévő, 300 négyszögöles 
telken, összkomfortos, 120 m2-es családi ház, csön-
des, nyugodt környezetben eladó, tel.: 06-20-476-
1414

� Újpesten eladó egy 36 m2-es, egyszobás lakás, há-
rom emeletes, téglaépítésű, társasház földszintjén. 
Gázkonvektor fűtésű. Jó közlekedés. Plusz félszoba 
könnyen kialakítható. Pince és loggia tartozik hoz-
zá. I. á.: garázzsal 7,8 MFt, garázs nélkül 6,99 MFt tel.: 
06-30-215-8442 

Ingatlant kiad
� Újpesti Baross u, szoba, konyha, wc, zuhany hosz-
szútávra kiadó, 35 000 Ft/hó + kis rezsi, tel.: 06-20-
247-7946

� Kiadó Újpest városközpontban, metró végállo-
másnál, biztonságos teremgarázs beálló hely, kismé-
retű személygépkocsi, egy, vagy több motorkerékpár 
elhelyezésére, magánszemélynek, tel.: 06-20-562-9853

� Kiadó hosszútávra, vagy eladó Nógrád megyében, 
Bánkon, Szondi utcában, az üdülőövezetben, bánki 
tónál, télen is lakható – fűthető –, kétszintes, 50 m2-
es, téglaház, két fürdőszobával, 1+2 félszobával, nagy 
terasszal, tel.: 06-20-379-2219

Garázs
� Garázs kiadó Káposztásmegyeren autónak, motor-
nak, tárolás, vagy raktár céljából is, tel.: 06-70-339-5461

Szolgáltatás
� Megbízható, középkorú hölgy vállal takarítást, va-
salást, főzést, bevásárlást, idős beteg ember felügye-
letét, plusz idős egyedül álló beteg emberrel eltartási 
szerződést kötnék, tel.: 06-20-968-2448

� 63 éves, nyugdíjas, könyvelőnő háztartási munkát 
vállalna idősebb hölgynél, vagy kisgyermek megőr-
zéssel, tel.: 06-1-782-7099

� Energetikai tanúsítvány akár INGYEN. Ingat-
lanvár Bt. által értékesített ingatlan esetén DÍJ-
MENTESEN, egyéb esetben kedvezményesen, 
gyorsan készítjük el tanúsítványát. www.ingat-
lanvar.hu Bata László, tel.: 06-70-318-6175

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabú-
torok, irodabútorok, stb. méretre gyártása a leg-
olcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 
800Ft. 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

� 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, kor-
rekt áron, minden kerületben, tel.: 06-30-225-3618 

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

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

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

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

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

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

� Angol nyelvtanár, 10 éves gyakorlattal és külföl-
di tapasztalattal korrepetálást, emelt és középszin-
tű érettségire, illetve bármilyen típusú nyelvvizsgára 
való felkészítést vállal, tel.: 06-20-355-2336 

� Angol nyelvoktatást, nyelvvizsgára felkészítést, 
korrepetálást vállal, tapasztalt, diplomás középisko-
lai nyelvtanárnő, tel.: 06-30-720-7475

� Újpesti logopédus, fejlesztő- és gyógypedagógus 
beszédhibák javítását, írás-, olvasás- és számolási za-
varok megszüntetését, illetve megelőzését vállalja, 
5-10 évesek körében, tel.: 06-1-369-3462, 06-30-416-
3282

� Asztalitenisz egyéni képzés, korhatár nélkül, tel.: 
06-20-335-0900, 06-30-841-8227

Masszázs
� Horváth Anikó gyógy masszőr. Frissítő-és relax 
masszázs, köpölyözés, gyógy masszírozás: talp, 
gerinc, nyak, fej, fájdalomcsillapítás, vérkerin-
gés javítása, izomfeszülések, letapadások oldá-
sa. Cím: IV. ker. Újpesti SZTK II. em. 211. Szerdán 
és csütörtökön: 9-15 óráig. tel.: 06-30-526-2923

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

HALÁLOZÁS
Rácz Imre 

mezőgazdasági mérnök, 
Fővárosi Kertészeti vállalat 

nyugdíjasa, „Munka Érdemrend”, 
„Építőipar Kiváló Dolgozója”, 

Budapestért emlékérem tulajdonosa, 
2012. októberében, életének 

95. évében elhunyt. Kívánsága 
szerint hamvasztás utáni 

urnaelhelyezése szűk családi körben 
történik Újpesten.

fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás

· fogbeültetés

· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás

· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés

· esztétikus tömések

· fogékszer

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

06-20-429-6944

FOGCENTRUM

Jótékonysági ruhaakció
A Budapest-Káposztásmegyeri Reformá-
tus Egyházközség jótékonysági ruhaakci-
ót rendez a Bőröndös u. 17. szám alatti 
református templomban december 3-án 
hétfőn és 4-én kedden, 10-től 18 óráig.

Mindenkit szeretettel várnak! 
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC- ÉS VÁSÁRCSARNOK KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac Nagycsarnokában 
folyamatos akciókkal várjuk 

kedves vásárlóinkat:

Tojás 28 Ft/db-tól
Télálló burgonya 85 Ft/kg-tól
Vöröshagyma 85 Ft/kg-tól
Fejeskáposzta 99 Ft/kg-tól
Kelkáposzta 159 Ft/kg-tól
Hónapos retek 30 Ft/cs.-tól
Tv paprika 199 Ft/kg-tól
Citrom 349 Ft/kg-tól

Csirkezúza 599 Ft/kg-tól
Csirkemell fi lé 1399 Ft/kg-tól
Pecsenye kacsamáj 999 Ft/kg-tól
Sertés comb 1199 Ft/kg-tól
Füstölt csülök 1199 Ft/kg-tól
Tepertő morzsa 700 Ft/kg
Pápai löncs 350 Ft/40 dkg
Kenőmájas 300 Ft/50 dkg

Várjuk szeretettel 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Újpesti 
műsortükör

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Holka Edit Katalin kiállítása. November 
13–január 15-ig. Karinthy Frigyes Művelődési 
Ház
� Bakos Erzsébet és Ferencz Ernő kiállí-
tása. November 22-december 9-ig, 11.00-
18.00-ig. Újpest Galéria
� Somogyi Gábor festőművész kiállítása. 
November 23-december 9-ig, 11.00-18.00-
ig. Újpest Galéria
� Kerekes Zsuzsa fotóművész zsánerké-
pei. November 18-ig megtekinthető: 9.00-
18.00-ig. Ifjúsági Ház
� Szántó Dezső grafikai kiállítása „Újpesti 
séták és egyéb szösszenetek” címmel. 
November 18-ig, 11.00-18.00-ig, Újpest 
Galéria
� A Székely Bertalan Baráti Társaság kiál-
lítása. November 18-ig, 11.00-18.00-ig, 
Újpest Galéria
� „Budapesten élni” – képzőművészeti 
és fotópályázat Pest, Buda és Óbuda 
egyesítésének 140. évfordulója tiszteletére, 

a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 
Károlyi Galériájában. Megtekinthető az 
iskola nyitva tartási idejében.
� Otthonom, Újpest – 2012. Képző-
művészeti kiállítás általános és középisko-
lás gyermekek műveiből. Megnyitó: 
november 19., 17.00. Megtekinthető 
december 2-ig minden nap 9.00-18.00-ig. 
Ifjúsági Ház

HETI AJÁNLÓ
November 15., csütörtök
DIÁKOKNAK
� 14.00-15.30: „Tudni illik…” Illemtudásról-
játékosan. Ifjúsági Ház

November 16., péntek
SULIS SZÍNHÁZ 
� 14.30: Kacor király. Évkerék Társulat 
előadása. Ifjúsági Ház

ZENERAJONGÓKNAK
� 18.00: Örömzene Szűts Istvánnal, a 
Tulipán zenekarral és meghívott elő-
adókkal. Ifjúsági Ház

November 17., szombat
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00-13.00: Családi játszó. Közben: 
Tipegő torna, bábelőadás. Ifjúsági Ház
� 10.00 HAKME népdalverseny, közép-
döntő. HAKME Klub

November 18., vasárnap
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00: Az Alma együttes koncertje. 
Ady Endre Művelődési Ház

ZENÉS EST
� 17.00: Hétvégi Randevú a Szilver 
Zenekarral. Ady Endre Művelődési Ház

November 20., kedd
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
� 15.00: Újpesti Mozgássérültek Klubjának 
vendége Imike lesz édesanyjával. A kisfiú 
járássegítő gépének megvásárlására hóna-
pok óta gyűjtik a kupakokat. Ady Endre 
Művelődési Ház 

November 21., szerda
DIÁKOKNAK
� 14.00-15.30: Játssz-óra. Ifjúsági Ház

November 22., csütörtök
OVI SZÍNHÁZ
� 10.00: Kippkopp a hóban. Nefelejcs 
Bábszínház. Közösségi Ház

ELŐZETES
� November 24., szombat, 9.00-13.00: 
Babaruha és játékbörze. Ifjúsági Ház
� November 24., szombat, 10.00-12.00: 
Családi Matiné és Játszóház: A Csudálatos 
Mikulás. A Mesekocsi Színház előadása

� November 24., szombat, 19.00: Újpest 
Színház bérlet. Műsorváltozás! Pozsgai 
Zsolt: Liselotte és a május. Komédia két 
részben. Bérleten kívül is megtekinthető. 
Szereplők: Dobó Kata, Jánosi Dávid, Bank 
Tamás, Dolmány Attila, Dózsa Zoltán. 
Jegyár: 2200 és 2500 Ft.
� November 24., 20.00-01.00: Erzsébet és 
Katalin bál. Belépő: elővételben (novem-
ber 23-ig): 2000 Ft/fő, a helyszínen aznap: 
3000 Ft/fő. Karinthy Frigyes Művelődési 
Ház
� November 25., vasárnap, 18.00: Paul 
Geraldy – Cole Porter: Huzavona (Te meg 
én). Zenés est. Újpesti Polgár Centrum

MEGHÍVÓ

Imike küzdelmes élete
Az Újpesti Cseriti és a Halassy Olivér 
Sportközpont nagyszabású kupagyűj-
tési akciót indított Imike, újpesti kisfiú 
járássegítő gépének beszerzésére. A 
kisfiú az Újpesti Mozgássérültek 
Klubjának tagja. A következő klubdél-
utánon a kisfiúval és édesanyjával 
ismerkedhetnek meg az újpestiek. A 
programra mindenkit szeretettel vár-
nak. A rendezvény ideje és helyszíne: 
2012. november 20., 15.00, Ady Endre 
Művelődési Ház. 

TISZTELT SZÜLŐK! Felhívom szíves fi gyelmüket, 
hogy a 2000. január 1. – 2000. december 31. között 
született leánygyermekek részére a méhnyakrákot és 

nemi szervi szemölcsöt okozó Humán Papilloma Ví-
rus (HPV) megelőzésére szolgáló védőoltás I. részoltá-
sának időpontja 2012. november 19-23 között lesz.

Kérem, szíveskedjenek felkeresni házi gyermekorvo-
sukat vagy a területileg illetékes gyermekrendelőt az 
I. részoltás beadásának időpontja egyeztetése céljá-
ból. A védőoltást Újpest Önkormányzata térítés-
mentesen biztosítja. Nagy István alpolgármester

Ingyenes védőoltás a HPV megelőzésére



A Márton-napot megelőző 
szombaton, november 10-
én, meglepetéssel várta az 
Újpesti Piac- és Vásárcsar-
nok Piacfelügyelősége a vá-
sárlókat. A libanap sikere 
előre borítékolható volt.

Virágcsarnok szomszédságá-
ban megterített asztalnál ez-
úttal ludaskását és májas zsíros 

kenyeret kínáltak a vásárlóknak. Több 
mint ötszáz szelet kenyeret kentek 
meg, nem éppen diétás vastagságút, a 
Piacfelügyelőség munkatársai. A Már-

ton-napi libatornak több kacsa is áldo-
zatul esett, kétféle májból készült a lila-
hagymával, savanyúsággal kínált illatos, 
hozzávalókkal dúsított zsíros kenyér. 

Balogh Angélától, az Újpesti Piac- és 
Vásárcsarnok helyettes vezetőjétől 
megtudtuk: ötödik éve, hogy Már-

ton-naphoz kapcsolódóan libaétke-
ket tálalnak a vásárlóknak: 

– Szeretnénk jó hangulatot terem-
teni és a hagyományőrzést folytatni – 
fűzte hozzá.

Füleki Zsolt a zsíros kenyérbe harap-
va mondta el:

– Mintha a nagymama készítette vol-
na! Finom! Akár több szelet kenyér is el-
férne bennem. Szerintem nagyon jó öt-
let, hogy a Márton-napra és a hagyomá-
nyos ételekre is felhívják a fi gyelmet. Mér-
tékkel fogyasztva nem hizlal a liba!   B. K.

(Bővebben: ujpest.hu)

Hagyományőrzőként 
kóstoltunk 

Ludaskása, 
zsíros 
kenyérrel

fi zetett hirdetés

József Attila, másképp
Rendhagyó irodalomórával ünnepelte a Magyar Nyelv 
Napját a Megyeri Úti Általános Iskola. Az újpesti Szép 
Ernő Színház olykor komor, máskor tréfás előadását kö-
vetően a színészektől kérdezhettek a diákok.

A mintegy ötvenperces műsor József Attila Kedves Jocó! című költeményével in-
dult és olykor tréfás máskor pedig komor előadásában a költő életének több ál-
lomását mutatta be a diákoknak – természetesen a verseken keresztül. Az újpes-
ti Szép Ernő Színház produkciója azonban nem csupán a rendhagyó irodalomóra 
miatt volt érdekes, hiszen a diákok kérdezhettek is a vendégül hívott színészek-
től. Záporoztak a kérdések, a felsősök még a rendezés fortélyairól is érdeklődtek.

Hamzáné Szita Ilona igazgató az Újpesti Naplónak hozzátette, az iskolában 
működik színjátszókör és a rendhagyó irodalomóráknak szintén többéves ha-
gyománya van. A különleges órák mindig a tananyag szerint következő írót 
vagy költőt hozzák közelebb a diákokhoz, a József Attilával kapcsolatos elő-
adást a 6-8. osztályos tanulók tekintették meg. M. O. A.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

16 M o z a i k

A

Az 
ÚKTV

műsorán


