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TÖBBEN AZ OVIBAN
Átadták az uniós forrásból tíz 
csoportszobával, több mint két-
száz férőhellyel kibővített Bőrfes-
tő Óvodát. Az ovisok műsora után 
Wintermantel Zsolt polgármester 
Hoppál Péter államtitkárral közö-
sen vágta át a szalagot.  2. oldal

ÚJ VÁROSRÉSZ-KÖZPONT 
A RÓZSA UTCÁBAN
Hamarosan a Rózsavirág téren pi-
henhetünk, és a lakótelepi sétány 
is megújul. Ezúttal a Rózsa utca, a 
Munkásotthon utca, a Virág utca és 
a Nyár utca által felölelt terület kap 
teljesen új, elegáns külsőt.  3. oldal

TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR! 
Cigányzenészek és az alternatív zenei 
szcéna neves énekeseinek örömzené-
léséből az ország egyik legnagyobb 
zenei produkciója lett a Budapest Bár. 
Az Újpesti Szüreti Mulatságon, szep-
tember 27-én 20 órától velük mulat-
hatnak az újpestiek.  11. oldal

KÍNÁBAN KÉSZÜL 
A VILÁGBAJNOKSÁGRA
Elutazott Kínába a magyar férfi - és 
női tornászválogatott az október 3-án 
kezdődő nanningi világbajnokságra. 
Ott volt a repülőgépen Berki Kriszti-
án is, akivel az utolsó hazai edzést kö-
vetően váltottunk szót.  13. oldal
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Egy héten belül két helyen, a Karinthy Frigyes és a Deák Óvodában avattak ovifocipályát 
a gyermekek nagy örömére, a társaságiadó-felajánlásoknak, a helyi vállalkozóknak, az 
Újpesti Torna Egyletnek, továbbá Újpest Önkormányzatának köszönhetően.  7. oldal

A labda bűvöletében
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Mint ismert, az Újpestért dí-
jat az Újpest Városnapok 
idején adta át Újpest pol-

gármestere, de Andrejszki Judit nem 
tudott részt venni a díjátadón. Az 
önkormányzat elismerésének átadá-
sára a patinás civilszervezet évad-
nyitó rendezvénye adott alkalmat. 
A művésznő a magyar régizenei élet 
emblematikus alakja. Iskoláit az új-
pesti Komját Aladár Utcai Zenei Ál-
talános Iskolában kezdte zenei tago-
zaton, zongoratanulmányait pedig a 
zeneiskola akkori igazgatónője, Hara 
Lászlóné növendékeként folytatta. 

Gyakran szerepelt a város ünnepsé-
gein, ének- és zongorahangversenye-
ken elért eredményeivel Újpest hír-
nevét öregbítette. A Musica Profana 
és a Corvina Consort régizene-együt-
tes tagja. 2009-ben a régizene fe-
lől közelített a népzene felé, és mű-
helymunkába kezdett Sebestyén Már-
tával. 2010 óta nemzetközi és hazai 
mesterkurzusokat tart. Andrejszki Ju-
dit Újpest zenei kulturális életének 
egyik meghatározó alakja, ma is gya-
kori előadó egyházi jótékonysági ren-
dezvényeken. A díjat Wintermantel 
Zsolttól vehette át.

Az ünnepélyes átadó után két új-
pesti fi atalember, Bárdi Szabolcs 
„hangszerszobrász”, hegedű- és lant-
készítő, a Magyar Hegedűkészítők 
Társaságának elnöke, valamint Gollop 
Balázs Cremonában tanult hangszer-
készítő-mester avatta be a klubtago-
kat a vonóshangszer-készítés rejtel-
meibe, a klubest házigazdájának, dr. 
Somos Andrásnak, Újpest díszpol-
gárának vezetésével. A beszélgetés-
hez egy Újpesten élő muzsikuscsalád 
zenéje adta az illusztrációt. Fellépett 
ugyanis egy nemzetközileg elismert 
hegedűművész házaspár: Gál-Tamási 

Zsombor, a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekarának muzsikusa, és Gál-Tamá-
si Mária, a Budapesti Fesztiválzenekar 
zenésze, valamint mesterkurzuson ta-
nuló leányuk, Gál-Tamási Anna. Az 
ünnepi estet fogadás zárta. J. M.

Átadták 
a kibővített
óvodát
A héten hivatalosan is átadták az uniós forrásból 
és újpesti önkormányzati önrészből tíz csoport-
szobával, több mint kétszáz férőhellyel kibővített 
Bőrfestő Óvodát. Az eseményen dr. Hoppál Péter, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultú-
ráért felelős államtitkára, valamint Wintermantel 
Zsolt mondott köszöntőt, majd az óvodások rö-
vid műsora után közösen vágták át az átadást 
szimbolizáló nemzetiszínű szalagot.

Évadnyitó a Közművelődési Körben 

Újpestért díj Andrejszki Juditnak
Zenére hangolódtak az Újpesti Közművelődési Kör tagjai évadnyitó klubestjükön. Az 
est kezdetén Wintermantel Zsolt adta át az Újpestért díjat Andrejszki Judit régizene – 
orgona-előadóművésznek.

Az elsőként mikrofonhoz lépő polgármester visz-
szautalt rá: tíz új csoportszobával bővült az intéz-
mény, amely ezzel Újpest legnagyobb csoportszobájú 
óvodája lett. Wintermantel Zsolt felidézte azt is: nem 
ez az egyetlen fejlesztés, az udvart is rendbe tették.

– A beruházás lebonyolítása, a kivitelező munká-
ja példaértékű volt, bárcsak mindenhol így zajlana 
minden – zárta gondolatait.

Dr. Hoppál Péter azt mondta: számos óvoda-
felújítást látott már, szerinte jó, hogy a kormány for-
rásokat csoportosított át erre a célra.

– Boldog városrész lehet Újpest. Az én körzetem-
ben, Baranyában inkább a körülmények, semmint 
a létszám bővülése miatt kellett felújítani intézmé-
nyeket. Családapaként azt is pontosan tudom, mi-
lyen komoly döntés, hogy kikre bízzunk gyermeke-
ink felügyeletét. 

Gondolatait a jó körülményekre és óvodapeda-
gógusokra utalva azzal zárta: nem elhanyagolha-
tó szempont, hogy egy óvoda miként segíti hozzá 
az iskolában fontos készségek és képességek elsajá-

tításához a gyerekeket, hiszen a magasabb tanítá-
si-taníthatósági színvonal ahhoz járul hozzá, hogy 
a majdani felnőttek minél jobb munkaerők lehes-
senek.

Szavai után az óvodások adtak rövid mókás mű-
sort, majd az államtitkár és a polgármester közösen 
vágták át az átadást jelképező szalagot.
M. Orbán A.

Tíz csoportszobával, több mint kétszáz
 férőhellyel bővült az óvoda

Andrejszki Judit

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Szociális
Alap

Mint ismert, a Káposztásmegyer I. és II. határán fekvő, addig maximális kihasználtsággal működő óvoda össze-
sen tíz csoportszobával, kétszáztizenöt férőhellyel bővült. A nagyobbítás részben a gyermekek számának növe-
kedése, részben pedig a vonatkozó jogszabályok változása miatt vált szükségessé. A megvalósításhoz kétszáz-
millió forint uniós támogatást nyert el az önkormányzat, amelyet további százhúszmillió forint önrésszel 
egészített ki. Az építkezés szinte pontosan egy évvel ezelőtt kezdődött, ütemterv szerint haladt, szeptem-
bertől pedig már kibővült kapacitással működik az intézmény, a kisgyermekes családok megelégedésére.
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Újpest Önkormányzatának járdafelújítási so-
rozatában helyet kapott a megyeri városrész-
ben lévő Németi Ernő és a Csömödér utca is. A 
munkálatok mindkét utcában befejeződtek, kel-
lemes látványnak és akadálymentes járdáknak 
örülhetnek a kertváros lakói.

– Nagyon örülünk, hogy a mi utcánkra is sor került. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a járdaszéleken gondo-
zott virágainkra, bokrainkra is vigyáztak a munkások 
– mondja Mányoki Lászlóné Aranka, aki hozzáteszi: 
nagyon meg van elégedve a városvezetéssel, hiszen a 
megyeri városrészben folyamatos a megújulás. 

A hölgy véleményét támasztják alá dr. Szabó Bé-
lának, a terület önkormányzati képviselőjének a ta-
pasztalatai is: – Minden visszajelzés arra utal, hogy 
a lakók nagy megelégedéssel fogadták a felújítást. 
Megemlíteném, hogy a munka során még a lakók 
egyéni kéréseit is fi gyelembe vettük, megmaradtak 
például a kiültetett virágok is – magyarázza a kép-
viselő.

A Csömödér utcában sétálva találkoztunk Németh 
Tiborral, aki unokájával már tesztelte is az új járdát. 

– Éppen minőség-ellenőrzést tartunk – mondja 
mosolyogva a nagypapa. – Az eredmény: kiváló!  D. V.

Kevesebb lesz a „Pocsolyába léptem…”
A következő pár hétben évtizedes problémák oldódnak meg Újpest több pontján. Nagy esőzések esetén, 
több helyen tócsák, tavak keletkeznek az elégtelen számú víznyelő miatt.

Rádi Attila alpolgármester elmondta: – A városüzemeltetésben dolgozó kollégáimmal hónapok óta dolgo-
zunk azon, hogy új víznyelőket építsünk a leginkább problémás utcákban. A Dugonics utcában, gyerekkorom 
óta zivatarok után megáll a víz a kutyafuttató mellett. Hamarosan nem fog.         Remélhetőleg a Virág utca és 
az Árpád út sarkon, a Munkásotthon utca 18–22-es szám előtt, a Tófalva utca 5-ben, valamint a Lőwy Izsák utca 
és az Árpád út sarkon is elfelejthetik az újpestiek a tavakat. Az alpolgármester kiemelte: – Természetesen szá-
mos helyen vannak még hasonló problémák (pl. Káposztásmegyeri út), megoldásukon tovább dolgozunk, re-
mélem a tél beköszönte előtt még további helyszíneken tudjuk majd megszüntetni ezeket a kellemetlenségeket.

déli lakótelep megépítésekor 
a 70-es, 80-as években alakí-
tották ki az építők a Rózsa ut-

cai szolgáltatóházak, illetve a tér arcu-
latát. Az épületekben akkoriban kö-
zért, étterem, kisebb-nagyobb boltok 
működtek. Az eltelt időben sok min-
den történt itt, üzletek zártak be, újak 
nyitottak, a tér elrendezése nem vál-
tozott, az állapota viszont folyamato-
san romlott. A járdák töredezettek, hi-

ányosak lettek, a növények alig fejlőd-
tek, a környezet egyre inkább egy be-
tontenger benyomását keltette. 

– A megújítással a lakótelep építése-
kor kialakult és azóta leromlott, elhasz-
nálódott állapotokon fogunk változtat-
ni. Szeretnénk a térnek modern, de visz-
szafogott, elegáns arculatot adni. Olyan 
közösségi teret hozunk létre, amely a 
városrész központjává emeli a teret – 
mondta el Rádi Attila alpolgármester. 

A koncepció kidolgozásában a ter-
vezőkön túl részt vett Jókay Attila ön-
kormányzati képviselő is, aki jól ismeri 
a helyszínt és annak problémáit.

– Észrevételeimmel, javaslataimmal 
igyekeztem hozzájárulni egy olyan 
terv elkészítéséhez, amely az itt élők 
számára vonzóvá teszi a környezetet. 
Új, ligetes zöldfelületeket, virágágyá-
sokat alakítunk ki, a térről kiindulva, 
a Nyár utca felé új, színes burkolat ad 

majd vidám hangulatot a sétánynak. 
Az út mentén új pihenőpadok, virág-
ágyások várják majd a kikapcsolódni 
vágyókat. A gyermekek új ping-pong 
asztaloknál tanulhatják meg a játék 
fortélyait. A Virág utcánál új kutyafut-
tató is épül a kedvencek számára.

– A Lebstück Mária utcai Templom 
sétány után ez a második nagyszabá-
sú terület megújítás a Nyár utca men-
tén. Az elkészített koncepciók alap-
ján, a következő években folytató-
dik a lakótelepi környezet megújítá-
sát célzó program, folyamatosan ha-
ladunk előre, utcáról-utcára, parkról 
parkra mondta el végezetül Jókay At-
tila önkormányzati képviselő.  U. N.

A

Új városrész-központ a Rózsa utcában
Hamarosan elegáns tér építése kezdődik meg a Rózsa utcai áruházaknál. A megújítás 
célja, hogy a Rózsa és Nyár utca menti, déli lakótelepi területnek vonzó és rendezett 
központja alakuljon ki. A következő években a tervek szerint a Nyár utca mentén foly-
tatódik a megújítás, egészen az Pozsonyi útig.

Rádi Attila alpolgármester

Elkészült a Németi Ernő és a Csömödér utca járdája

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

A lakók nagy megelégedéssel
fogadták a felújítást
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Játszótér a suliban

Ágyúdörrenés 
vitte hírül 
Az Újpesti Károlyi István Általános Is-
kola és Gimnázium szeptember 19-én 
tartotta játszótéravató ünnepségét.

Az ünnepség nyitányaként tanítók és kisiskolá-
sok avatóműsorát láthattuk, majd Hirmann László 
igazgató köszöntötte a népes közönséget.

– Iskolánk teljesen megújult a nyáron. Elérke-
zettnek láttuk az időt, hogy ez az eddig kihaszná-
latlan terület is megszépüljön – utalt a játszótér-
re – Rengeteg segítséget kaptunk az iskola alapít-
ványától, valamint Újpest Önkormányzatától, amit 
ezúton is nagyon köszönök – tette hozzá.

Az idei tanévtől óriás sakk- és malompálya, 
mini KRESZ-pálya, homokozó, csúszda és hinta 
is várja a Károlyi kisdiákjait. A játszóudvart és az 
ünnepséget dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, a 
rendezvény védnöke nyitotta meg.

– Köszönöm mindenkinek, aki munkát és ener-
giát fektetett abba, hogy ez a játszótér létrejö-
hessen. Az iskolához közeli környék megújítása is 
folytatódik, már jövő héten elkezdődik a Semsey 
park rehabilitációja – mondta az alpolgármester, 
majd kisfi ának a segítségével elsütötte a Bitskey 
Gáspár Hagyományőrző Tüzércsapat ágyúját, így 
avatva fel a játszóteret.

A jeles eseményen részt vett Wintermantel Zsolt 
polgármester és dr. Hollósi Antal, a Károlyi-kórház 
orvos igazgatója is. Az igazán jó hangulatú, csalá-
dias ünnepség egy erőemelőcsoport bemutatójá-
val folytatódott, végül pedig egy 330 literes üstben 
készült babgulyásból falatozhattak együtt szülők, 
gyerekek és tanárok. 

 D. V.
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Csak a falak egy 
része marad 
Az SZTK rekonstrukciója után a helyi egészség-
ügyi megújulás következő lépéseként az önkor-
mányzat valamennyi gyermek- és a körzeti orvo-
si felnőttrendelők felújítását végzi, saját erőből. 
A nagyszabású munkálatokból a Pozsonyi utcai 
rendelő épülete sem maradhat ki. A szeptember 
elején indult építkezések miatt időszakos költö-
zésekre van szükség. 

A gyermekorvosok a Király utcai rendelő felnőtt-
orvosi részébe, míg a védőnők a volt felnőttügyelet 

helyére, a Görgey Artúr utca 43.-ba költöztek, és 
maradnak is ott a felújítás végéig. A Pozsonyi utcai 
felnőttrendelés október elejéig még jelenlegi helyén 
marad, majd körülbelül két hónapra átmenetileg a 
Görgey úti szakrendelő első emeletére költözik. 

– A Pozsonyi utcai rendelőben szinte csak a falak 
egy része marad, minden új lesz – mondja Jókay At-
tila önkormányzati képviselő. – Az épület emeletes, 
így elvégezzük az akadálymentesítést is. Korlátliftet 
szerelünk fel, amely lehetővé teszi a mozgáskorláto-
zottak feljutását, akadálymentesek lesznek a mos-
dók, és szabad ajtószélességet is biztosítunk. 

Az épületen tető-, hő- és vízszigetelést végeznek, 
új gépészeti és elektromos rendszert alakítanak ki, 
új belső ajtók és új burkolatok lesznek. Minden he-
lyiséget klimatizálnak, és a fűtőtesteket is kicserélik. 

A rendelőben új padokat, a gyermekrészlegen pedig 
új pelenkázókat helyeznek el, a váróban pedig infor-
mációs monitorokról tájékozódhatnak majd a be-
tegek – tudtuk meg.  D.V.

– Arra kérjük, mutassa be válasz-
tókerületét.

– A 4. számú választókerület 
Megyert és Székesdűlőt foglalja magá-
ban. Szinte végig családi házas, kiter-
jedt terület, itt a képviselőnek bizony 
sokat kell „talpalnia”, ha szeretné meg-
szólítani az embereket. Persze a kap-
csolat kölcsönös: az eltelt időszakban 
bebizonyosodott, az itt élőknek hatá-
rozott véleményük van a lakóhelyük-
ről, éljenek apróbb utcácskákban vagy 
a főutak mentén. És szerencsére meg 
is keresnek javaslataikkal. A választó-
kerületem számos ponton megújult, 
megszépült, az önkormányzat kiemelt 
fi gyelmet fordított az itt élők közér-
zetének javítására. 

– Mit emelne ki a fejlesztések kö-
zül?

– Felsorolni is nehéz azt a sok fel-
újítást, ami Megyeren történt. A tel-
jesség igénye nélkül: a tüdőgondozó 
SZTK-ba költözésével a Fóti Úti, most 
már Aranyalma Óvoda került kedve-
ző helyzetbe, kibővült és megújult az 
épület, több kisgyermeket tudnak fo-
gadni. Megtörtént a felújítás a Vasvá-
ri utcai felnőtt-háziorvosi rendelőben, 
az öreg épületre rá sem lehet ismer-
ni, megfi atalodva és klimatizált légtér-
rel várja a betegeket. A nyári szünet-
ben az önkormányzat saját erőből újí-
totta fel a Megyeri Úti Általános Isko-
la épületét. Kicserélték a régi nyílászá-
rókat, és a homlokzat is új hőszigete-

lő burkolatot kapott, színesebb és ba-
rátságosabb arculattal várja nap mint 
nap a gyermekeket. Számos utcában 
járdafelújítás történt, többek között 
a Janda Vilmos, az Ungvári, a Nagy-
váradi, a Reviczky utcában, amelyek 
után a Németi és a Csömödér utcai 
járdafelújítások következtek. Fontos, 
hogy a járdák mindenütt akadály-
mentesítettek lettek. Javultak a köz-
lekedés feltételei: Megyer szinte tel-
jesen területén forgalomcsillapított 
zóna ügyel a városrész kisvárosi han-
gulatára. Nagy eredménynek tartom, 
hogy Székesdűlőn a korábbi földutak 
szilárd burkolatot kaptak, és itt szak-

tervezők dolgoznak a további fejlesz-
tési lehetőségeken. 

– Mivel szeretné folytatni a követ-
kező ciklusban?

– Egyértelmű, hogy a járdafelújítá-
sok folytatására továbbra is szükség 
van a választókerületben. Több helyen 
az útburkolat javítása sem halasztható 
sokáig. További fontos feladatnak tar-
tom a tisztaság fenntartását, a közte-
rületi növények, fák, bokrok rendsze-
res fi atalítását, metszését, az utcakép 
javítását. A Béla utca lakói fák ülteté-
sét kérték. Szinte kész terveink vannak 
az Aschner Lipót tér teljes felújítására. 
Néhány utca lakói egyirányú forgalom 
bevezetését, mások a Megyeri úton új 
gyalogos átjáró kialakítását kérik. Min-
dent megteszünk azért, hogy a kérések 
teljesüljenek, és a kertváros lakói ott-
hon is, a közterületen is biztonságban 
érezzék magukat.     

Nagy adósságunk még Székesdűlő 
fejlesztése, amely a tulajdonviszonyok 
állapota miatt maradt sokáig mosto-
ha terület. Szaktervezőkkel dolgozunk a 
feladaton, bízom abban, hogy a követ-
kező ciklusban ez is megoldódhat.  U. N.

„Sok kicsi sokra megy”
Nagyon régen várt, ezért örömmel fogadott változások 
történtek választókerületében, összegez dr. Szabó Béla 
önkormányzati képviselő, és hozzáteszi: több éve meg-
lévő és húzódó problémákat sikerült megoldani, és ezzel 
érvényesült „sok kicsi sokra megy” népi bölcsesség.

Jókay Attila (jobbról) 
az építésvezetővel

Tudatos gazdálkodás teremtett 
lehetőséget a háziorvosi 
rendelők felújítására 

– Az önkormányzat kiemelt feladata, célja az új-
pesti betegek minél jobb ellátásának biztosítása. 
A legutóbbi önkormányzati választások óta eltelt 
időszak bebizonyította, hogy jó döntés volt a fel-
nőtt és gyermek járóbeteg szakellátás önkormány-
zati működtetésbe vétele. Az önkormányzat költ-
ségvetése stabil, a tudatos gazdálkodás eredmé-

nyeként a korábbinál jóval több forrást jut a fejlesz-
tésekre, ezen belül az egészségügyre is. De a beteg 
embernek nem csupán hozzáértő orvosokra, gyors 
diagnosztikai eljárásokra van szüksége, hanem kor-
szerű, tiszta, belsőépítészetileg megtervezett és be-
rendezett, fogalmazzunk úgy: barátságos házior-
vosi rendelőre is – mondja Nagy István népjóléti 
alpolgármester. – Emiatt döntöttünk úgy, hogy a 
Görgey úti járóbeteg-szakrendelő átvétele, felújítá-
sa és műszerbeszerzései után valamennyi gyermek- 
és felnőtt-háziorvosi rendelőnket felújítjuk. A gon-
dos felmérést és tervezést követően hozzáláttunk 

a rendelőkre egyedileg 
szabott felújításokhoz. A 
legtöbb felnőtt-háziorvo-
si rendelőben már végez-
tünk a munkálatokkal, 
de a gyermekrendelők-
ben gyógyuló kis betegek 
szülei is tapasztalhatják a 
megújulást. A Pozsonyi úti gyermek- és felnőtt ren-
delő teljes felújítása is hamarosan megkezdődik, a 
régi, elavult Kunhalom utcai rendelő helyett pedig 
a szomszédos telken újat építünk.

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



A konferencia 
résztvevőinek 
egy csoportja
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Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester lapunknak azt mondta: már megrendelték a tankönyveket, 
és nem sokkal lapunk megjelenését követően ki is szállítja azokat a Könyvtárellátó Kft. az isko-
lákba. Az állami fenntartásba került iskolákba közel nyolcvan féle tankönyv érkezik, köztük a ki-
csik oktatásához mindmáig nagyon hasznos Ablak-Zsiráf. A most megvásárolt könyvek könyv-
tári példányok, de akár a teljes tanévre is kölcsönözhetőek lesznek majd.  U. N.

Bővülő iskolai könyvtárak
Közel nyolcvan különböző tankönyvvel, összesen több mint 3300 pél-
dánnyal bővülnek az állami fenntartású újpesti általános és középiskolák 
könyvtárai. A tanításhoz szükséges vagy hasznos könyveket Újpest ön-
kormányzata vásárolta meg, és a teljes tanévre kölcsönözhetőek lesznek.

polgármester arra is rámu-
tatott, hogy a közbizton-
ság összetett dolog, amely-

be beletartozik a bajkezelés is. Em-
lékeztetett arra is, hogy az önkor-
mányzat többet tesz a közbizton-
ságért, mint az hivatalosan a fel-
adata volna. Wintermantel Zsolt jó 
együttműködésként értékelte az el-
múlt időszak összehangolt mun-
káját, emellett felhívta a figyelmet 
arra is, hogy még idén több mint 
ötven térfigyelő kamerát helyeznek 
üzembe.

Dr. Szabó Andrea szociológus-poli-
tológus felidézte: tavaly júniusban te-
lefonos felmérést végeztek, amelynek 
során az újpestiek közbiztonsággal 
kapcsolatos álláspontját mérték fel. 

– Az elmúlt másfél évben a meg-
kérdezettek szerint csökkent a lopá-
sok száma. A betörésektől ugyanany-
nyian tartanak, mint tavaly, és az erő-
szakos cselekményektől sem félnek 
többen – emelte ki a szociológus.

A felmérésből kiderült még: leg-
többen a rendőrségtől várnak segít-
séget, de a megkérdezettek jelentős-
nek értékelik még az önkormányzat, 
az egészségügy és a polgárőrség sze-

repét is. Irányítószám szerinti bontás-
ban tavalyhoz hasonlóan ugyancsak 
az 1045-ös és az 1048-as körzet mu-
tatkozik valamivel biztonságosabbnak 
az újpesti átlagnál.

Noha az általános statisztika azt 
mutatja, hogy sötétedés után a leg-
kisebb településeken lépnek legtöb-
ben bátran utcára, Újpestet biztonsá-
gosnak látják. A megkérdezettek ada-
taiból az derül ki, nagyjából annyi-
an lépnek bátran utcára az esti órák-
ban, mint egy kistelepülésen. (Újpes-
tet csaknem százezren lakják.)

Dr. Szabó Andrea az ismertető-
jét azzal zárta: a mintavétel alapján 
Újpestet biztonságosabbnak látják, 
mint korábban, Budapest megítélé-
séhez képest továbbra is kedvezőbb 
maradt a szűkebb pátriáról alko-
tott szubjektív kép. A biztonságérze-
tet egyébként a megkérdezettek sze-
rint továbbra is a megfelelő közvilágí-
tás, a térfi gyelő kamerák megléte és a 
rendszeres rendőri jelenlét befolyásol-
ja leginkább. 

(Következő lapszámunkban az új-
pesti rendőrség összefoglalóját ismer-
tetjük részletesen a projekt kapcsán.)

 M. ORBÁN A.

A

Közel nyolcvan féle tankönyvvel bővül

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Szociális
Alap

MI AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ 
HÁLÓZAT?
A hetvennyolcmillió forint 
uniós támogatással megvaló-
sult projekt kettős céllal jött 
létre. Azoknak a számára, akik 
már áldozatai voltak valami-
lyen erőszakos cselekménynek, 
elsősorban mediációs, mentál-
higiénés segítséget kínált, az 
áldozattá válás szempontjá-
ból két legveszélyeztetettebb 
korosztály, a 10–18 évesek és 
az idősek számára pedig is-
mertető-megelőző előadáso-
kat szerveztek. A programban 
részt vevő dolgozók érzéke-
nyítő és kommunikációs tré-
ningeken vettek részt, az elő-
adások pedig – az iskolai osz-
tályokat, pedagógusokat, vala-
mint az időseket is beleszámít-
va – több ezer újpestihez ju-
tottak el. Maga az Áldozatse-
gítő Hálózat híre is sokak előtt 
ismert: a reprezentatív minta 
minden negyedik megkérde-
zettje hallott róla. 

Javult a közbiztonság 
Zárórendezvény és konferencia keretében mutatták be és 
összegezték a tavaly útjára indult, Áldozatsegítő Hálózat fej-
lesztése Újpesten című projektet szeptember 20-án a Pol-
gár Centrumban. A mentálhigiénés tanácsadást, mediációt, 
képzéseket és tájékoztató előadásokat is magában foglaló 
projektet több mint 78 millió forintból valósították meg, 
uniós támogatással. Wintermantel Zsolt köszöntőjében jó 
együttműködésként értékelte az elmúlt másfél évet.

Dr. Szabó Andrea 
szociológus-politológus
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A polgármester a pálya átadása előtt a megmér-
kőző középiskolai csapatokat „sorsolta össze”. A 
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Isko-
la csapata a Babits Mihály Gimnáziummal, az Új-
pesti Könyves Kálmán Gimnázium teamje pedig 
az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközép-
iskola és Szakiskola csapatával mérkőzött meg. A 
Károlyi-gimnázium a Benkő István Református Ál-
talános Iskola és Gimnázium csapatával, míg a házi-
gazda a csokonaisokkal mérte össze erejét.

Wintermantel Zsolt a sorsolás után köszöntőjé-
ben azt mondta, hogy most egy remek versennyel 
avathatják fel a sportpályát a Bródy Imre Gimnázi-
umban, Újpesten, a legsportosabb városban. Kife-
jezte reményét, miszerint ez a pálya is segít majd 
abban, hogy ezt a címet jövőre is elnyerjük.

Giczy Béla, a Bródy Imre Gimnázium igazgató-
ja azt kívánta, békés, barátságos mérkőzések után 
nyerjék el a legjobbak a Bródy Labdarúgó Vándor-
kupát. Lapunk kérdésére elárulta: az iskolaudvaron 
lévő műfüves pálya hármas összefogás eredménye. 
A bontott, jó minőségű műfüvet az UTE ajánlotta 
föl, magát a szállítást, felügyeletet, beépítést az is-

kola bonyolította, mindehhez pedig az önkormány-
zat biztosított anyagi forrást.

A szalag átvágása után – a megmérkőző csapa-
tok előtt – az önkormányzat és az UTE Baráti Kör 
csapatai avatták fel a pályát, majd a középiskolások 
léptek a játéktérre. 

A vándorkupát végül a házigazda csapat nyerte el, 
második helyen az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki 
Szakközépiskola és Szakiskola csapata végzett, a Benkő 
csapata pedig bronzérmes lett. A legjobb kapus címet 
Nagy Ákos, a Babits Mihály Gimnázium tanulója nyerte 
el, a legjobb játékos pedig az ezüstérmes csapat tagjai-
ból került ki, Mákos Márk személyében. M. Orbán A.

Verseny és műfüves pályaavató
Nyolc újpesti középiskola futballcsapata mérte össze tudását a Bródy Imre 
Gimnázium szeptember 22-én felavatott műfüves sportpályáján. A kieséses 
versenyben megmérkőző csapatokat Wintermantel Zsolt sorsolta ki, majd 
Giczy Béla igazgatóval közösen ő vágta át az átadást jelképező szalagot.

Gyarapodnak az újpesti műfüves sportpályák
Egy héten belül avattak új sportpályát a Karinthy Frigyes és a Deák Óvodában a gyermekek nagy örömére.

A társaságiadó-felajánlásoknak, a helyi vállalkozók-
nak, az UTE-nak és Újpest Önkormányzatának kö-
szönhetően újabb ovifocipályát adott át a polgár-
mester és dr. Molnár Andrea, az Ovi-Foci Közhasz-
nú Alapítvány elnöke a Karinthy Frigyes Óvodában 
szeptember 17-én.

Wintermantel Zsolt rövid köszöntőjében üdvözölte 
a megjelent vendégeket, az újpesti óvodák vezetőit, 
dr. Dabous Fayez önkormányzati képviselőt, dr. Tahon 
Róbert jegyzőt és természetesen a gyerekeket. A pá-
lyaavatón megjelentek az egykori újpesti labdarúgók, 
Dunai Antal, Zámbó Sándor, Tóth András és a maiak 
közül Balajcza Szabolcs is, akik egyhangúlag állítot-
ták, fantasztikus dolog, hogy a gyerekek már ilyen fi a-
tal korban, játékos körülmények között ismerkedhet-
nek meg a focival. Dr. Molnár Andrea örömmel jelen-
tette be, hogy Újpesten ezzel már kilenc műfüves pá-
lyát használhatnak az apróságok, és idén még három 
intézményben avatnak újabb ovifocipályát.

A szalagátvágást követően a Karinthy Frigyes Óvoda ap-
róságai azonnal birtokba vették a műfüves dühöngőt. (g)

Újpesten a tizedik
Szombaton átadták a tizedik műfüves sportpályát 
is, ezúttal a Deák-oviban. A gyermekek, a szülők és 
az óvodai dolgozók, Őze István, az UTE klubigaz-
gatója, Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselő 
mellett Rubint Petra, az Ovi-Foci Közhasznú Alapít-
vány projektmenedzsere is jelen volt.

Ozsváth Kálmán, a körzet önkormányzati képvi-
selője rövid köszöntőjében többek között kiemel-
te: a tizedik ovifocipálya sem valósulhatott volna 
meg a (helyi) vállalkozások társaságiadó-felajánlása, 
az UTE, az önkormányzat és az Ovi-Foci Közhasznú 
Alapítvány összefogása nélkül. Rámutatott: Újpest 
tavaly és idén is elnyerte a Legsportosabb Város cí-
met, amihez kellettek a versengésben részt vevő 
emberek. Majd felhívta a fi gyelmet azokra a sport-

tal-mozgással kapcsolatos létesítményekre – példá-
ul a Szilas Parkra, a sípályára, az uszodára, a Madár-
fészek Ökölvívó Akadémiára és a nemrégiben fel-
újított Szilágyi úti sportcsarnokra –, amelyekre Új-
pest büszke lehet.

Rubint Petra, az alapítvány projektmenedzsere 
kiemelte: a tizedik újpesti ovifocipályát hamarosan 
még kettő követi, az országban a Deák-óvodában 
lévő már a nyolcvankettedik. Hozzátette: az alapít-
vány létrehozója, Buzánszky Jenő, az aranycsapat 
hátvédje az eseményre oklevelet küldött, amelyben 
a mozgás szeretetére biztatja a kicsiket. Ezt követő-
en Ozsváth Kálmán Tarzan Park-belépőkkel kedves-
kedett az intézménynek, majd átadta a kicsiknek a 
pályát, akik örömmel vették birtokba. 

(Bővebben: www.ujpest.hu) 
 MOA

Wintermantel Zsolt, Dunai 
Antal és dr. Molnár Andrea 

az avatás pillanataiban, 
háttérben az ovisok 

Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselő 
a tizedik ovifocipályát avatta fel

A vándorkupa a házigazdáknál maradt



A képen látható utca a mai Mártí-
rok útja, a Könyves Kálmán Gimná-
zium mögött, a Nyár utca felől néz-
ve. A felvétel 1975 körül készült. Bal-
ra a háttérben a Munkásotthon utca 
5–11. számú tízemeletes ház, az er-
kélyes panelelemek nyílászárói még 
nincsenek beépítve. A ház előtt üres 
terület látszik, ez az 1976 szeptem-
berében megnyílt Munkásotthon 
Utcai Általános Iskola (a mai Újpesti 
Bene Ferenc Általános Iskola) akkor 
még kiépítetlen udvarának részlete, 
ahol ma egy kis domb áll a futópá-
lya és a sportudvar mellett. Jobbra a 
Könyves Kálmán Gimnázium keríté-
se látható. (Érdekesség, hogy a negy-
venes évek elejéig az udvar délnyu-
gati sarkán állt Újpest tűzoltósága, 
amelynek épületét e felvétel készíté-
se körüli években bontották le, be-
járatainak nyomait pedig szemfüles 
olvasóink a kerítés betonaljzatánál 
napjainkban is megfi gyelhetik.)

Az utca eredetileg a mai „Szellem-
telep” helyén állt temető északi ka-
pujához vezetett, a Temető utca ne-
vet is innen kapta. Közúti forgalma 
1905–1906-tól vált jelentősebbé, 

amikor a Váci út átépítése miatt a 
Szent László út–Balzsam utca felől a 
vasúti átjáróig kiépített és kövezett 
utcába terelték a lovas és gépjármű-
veket. Az esztergomi vasútvonal ke-
resztezésére közúti átjárót építettek 
ki, így az utca a temetőbejárattól 
meghosszabbítva Újpest második 
kapujaként szolgált a főváros felé. 
Erre járt 1929 decemberétől Újpest 
autóbuszjárata a Szent László úti át-

járó 1931-es kiépítéséig. Az út a tí-
zes évektől Apponyi Albert gróf mi-
niszter nevét viselte, Mártírok útjává 
pedig 1948-ban keresztelték amiatt, 
hogy 1944-ben Újpest zsidó lakossá-
gának legnagyobb részét eme utcán 
hajtották ki Angyalföld vasútállo-
másra, ahol vagonokba zárva hur-
colták el őket. Erre emlékeztet az 
önkormányzat által állított emlék-
tábla az utca Árpád út felőli oldalán. 

Az út újabb kori sorsát a város-
központ rekonstrukciója, a pane-
les építkezés megkezdése pecsétel-
te meg. Eltűntek földszintes házai, a 
Nyár utca és a Berda József utca kö-
zött pedig az úttestet is megszün-
tették, így összekötő szerepe he-
lyett mellékutcává, valamint rész-
ben parkká, illetve a tízemeletes há-
zak közötti játszótérré változott.

 B. K.

A Mártírok útja az 1970-es évek közepén

A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténészek. Felvételek: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. 
Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Hétfőtől vehetők át a növények
Tisztelt Városszépítő Újpesti Polgár!
Rendkívül nagy érdeklődés övezte a közterületek szépítéséhez 2014-ben 
az önkormányzatunk által közzétett hirdetményt. Az előző évekhez vi-
szonyítva jelentős mértékben emelkedett a saját ingatlanuk melletti köz-
terület gondozását vállaló újpestiek száma. Az önkormányzat idén is jó 
minőségű, Újpesten már bevált, jelentős díszítő-értékkel bíró növényeket 
bocsát a közös használatú területekért tenni szándékozók rendelkezésére.

A kiírás szerint jelentkezettek számára a növények kiadása a Budapest 
IV., ker., Galopp u. 13. szám alatt (lásd térkép) történik.

 RÁDI ATTILA alpolgármester

Időpontok:
2014. szeptember 29., hétfő 7.00–17.00
2014. szeptember 30., kedd 7.00–17.00
2014. október 1., szerda, 7.00–17.00
2014. október 2., csütörtök 7.00–17.00
2014. október 3., péntek 7.00–17.00
2014. október 4., szombat 8.00–13.00

K ö z t é r8

Hungarikumok az újpesti Városházán
Szerdán egész nap a hungarikumoké volt a főszerep a 
Városházán! A Hungarikum Szövetség a Hungarikum 
Akadémia rendezvényét tartotta ugyanis Újpesten.

Az Akadémiát Wintermantel Zsolt köszöntötte, aki immáron, Újpest Önkor-
mányzatának képviseletében, a HUSZ Stratégiai Partnereként szólt a meghí-
vottakhoz. A rendezvényen jelen volt Birinyi József, a Hungarikum Szövetség 
elnöke, az esemény díszvendégei pedig Jakab István, az Országgyűlés alelnöke 
és a MAGOSZ elnöke, Kun Szabó István vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztéri-
um államtitkára és végül, de nem utolsó sorban dr. Bagdy Gábor főpolgármes-
ter-helyettes voltak. A műsorvezető szerepét Ozsváth Kálmán önkormányzati 
képviselő töltötte be.

Újpest akkor és most LIII. rész
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EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ SZEMLÉLET 
– Az önkormányzati egészségnapok 
közel két évtizede töretlen népszerű-
ségnek örvendenek. A világon szin-
te mindenütt arra törekszenek, hogy 
a betegségközpontú gondolkodást 
váltsa fel az egészségközpontú szem-
lélet, nemcsak a gyógyítók, hanem a 
lakosság körében is. Az elmúlt néhány 
évben hazánkban is emelkedett a szü-
letéskor várható élettartam. Ugyan-
akkor az is fontos, hogy ez milyen 
életminőség mellett valósul meg. Szű-
rővizsgálatokkal már a tünetmentes 
időszakban felismert betegség kezelé-
se sikeresebb, sokkal jobbak a gyógy-

ulás esélyei – mondja dr. Hollósi Antal 
sebész főorvos, a Károlyi Sándor Kór-
ház orvos igazgatója, majd arról esik 
szó, hogy nemcsak a látogatók szá-
ma magas, hanem sok orvos és szak-
dolgozó is részt vesz ezeken a rendez-
vényeken, mert tapasztalataik alap-
ján fontosnak és hasznosnak tartják. 
– A megelőzés az orvosi tevékenység-
nek is szerves része, ezért is vállalják 
szűrővizsgálatok elvégzését és az eh-
hez kapcsolódó tanácsadásokat. Óri-
ási praxissal, tapasztalattal rendelkez-
dő orvosok, dietetikus, gyógytornász 
és más területek szakemberei várják 
az újpestieket – fogalmaz dr. Hollósi 
Antal, aki minden eddigi egészség-
napon részt vett. – Ilyenkor közvet-
lenebb az orvos és a beteg kapcsola-
ta, s ha további vizsgálatra, kezelés-
re kerül sor, az már bizalomra épülve 
történhet – szögezi le. – Ez alkalom-
mal lehetőség lesz EKG-szűrésre is, 
amelyet a helyszínen szakorvos érté-
kel. Az önkormányzat egészségnapjá-
nak célja megegyezik ama kormány-
zati törekvéssel is, amely szerint min-
denki érezzen felelősséget egészsé-

gi állapotáért, s tegyen is érte. A csa-
ládoknak sem lehet más céljuk, mint 
hogy hosszan és egészségben éljenek 
együtt a különböző korosztályok. Az 
önkormányzat egészségterve a lakos-
ság számára lehetőséget kíván biz-
tosítani az egészségmegőrzés és az 
egészségfejlesztés megvalósításához. 
Ezért is korszerűsíti tovább a szakren-
delőt, ezért szervez sportnapokat, és 
teremt lehetőséget a mozgásra példá-
ul az uszoda, a négy évszakos sípálya 
megépítésével és a sportnapok meg-
szervezésével. 

EGÉSZSÉGMEGTARTÓ PROGRAMOK
– Nem mellékes szempont, hogy 
amíg a fi atalabbak és az idősebbek az 
egészségnapon vizsgálatra várnak, pár 
méterre tőlünk a gyerekek és az uno-
kák futnak és kerékpároznak, mivel 

ismerik a mozgás egészségmegtartó 
hatását. Felnő egy generáció, amely-
nek már természetes eleme a mozgás, 
az egészséges életmód. Ezt segítjük a 
magunk lehetőségeivel: ovi-foci pá-
lyákkal, műfüves sportpályákkal vagy 
akár az uszoda, a sípálya vagy a Szilas 
Park nyújtotta lehetőségekkel. Abban 
is biztos vagyok, hogy akik szomba-
ton kilátogatnak a rendezvényeinkre, 
várják majd a folytatást – fűzi hozzá 
dr. Dabous Fayez gyermekgyógyász, 
ultrahangos orvos, a TRÖK elöljárója.
 (Részletes program a 10. oldalon.) 
 B. K.

Szombaton: egészségnap
A tavalyinál is több szűrővizsgálattal várja az újpestieket szeptember 27-én az önkor-
mányzat és a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat (TRÖK) által életre hí-
vott, immár hagyományos Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnap. A Wintermantel 
Zsolt polgármester fővédnökletével a Karinthy Frigyes Művelődési Házban megren-
dezendő egészségnapról ezúttal dr. Hollósi Antal főorvos, kórházigazgató, valamint 
dr. Dabous Fayez elöljáró beszélt lapunknak.

A KÁPOSZTÁSMEGYERI EGÉSZ-
SÉG-ÉS SPORTNAP részletes prog-
ramjai a 4., és a 10. oldalon.
Egyéb programok a nap folyamán a 
Karinthy Frigyes Művelődési Házban: 

10.00 – 15.00 Véradás
10.00 – 15.00 Kézműves foglalko-

zások, egészséges életmódot elősegí-
tő termékek bemutatója, árusítása, 
felfújható mászó fal, kétpályás tram-
bulin, repülőszőnyeg szimulátor

Támogatók: Újpest Önkor-
mányzata, Richter Gedeon NyRt. 
A rendezvény szervezői: Buda-
pest Főváros IV. ker. Újpest Ön-
kormányzat Polgármesteri Hiva-
tal, Káposztásmegyeri Településré-

szi Önkormányzat, Újpesti Kulturá-
lis Központ

Közreműködő partnerek: Újpest 
Önkormányzat Szociális Intézmé-
nye, Újpesti Egészségügyi Szolgálta-
tó Nonprofi t Kft, Károlyi Sán-
dor Kórház, BFKH Budapest 
V. ker. Népegészségügyi In-
tézete, Prevenció Kft., IMED 
Kft., Újpesti Sajtó Szol-
gáltató Nonprofi t 
Kft., Rex Kutya-
otthon Ala-
pítvány. 

A progra-
mok ingyene-
sek! 

Dr. Hollósi Antal 

Dr. Dabous Fayez

Egészségdélután 
Újpesten

Ingyenes előadás-sorozat
 fi atalok és idősebbek részére 

az Újpesti Szakorvosi 
Rendelőintézet szervezésében.

Aktuális témák, neves orvos 
szakemberek előadásában. 

Az október havi előadás 
témája: A pajzsmirigy 

betegségei. 

Előadó: Dr. Balázsovics Judit 
Andrea főorvos, endokrinológus

Helyszín: 1042 Budapest, 
Árpád út 66., Polgár Centrum. 

Dátum: 2014. október 3., péntek

Kezdési időpont: 15.30. 

A teremben az ülőhelyek
 korlátozott számban állnak 

rendelkezésre, amelyeket 
érkezési sorrendben lehet 

elfoglalni. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

 Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet
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Tisztelt Újpestiek! A 2014-es 
önkormányzati választásra 
kopogtatócédula helyett ajánló-

íven támogathatják jelöltjeinket. 
Amennyiben a Fidesz–Újpestért Egyesület 
közös jelöltjeire alá szeretnék írni, kérjük, 
látogasson be személyesen irodánkba. 
1042 Bp., Árpád út 56. (I. emeleten az 
udvarban), hétköznap 10–20 óra között. 
Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink! Irodánk minden 
pénteken 17 és 18 óra között tart 
nyitva. Kérjük Önöket, vegyék fel 

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

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

Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati 
képviselő, frakcióvezető (KDNP) 

minden hónap első hétfőjén 18-tól 19 
óráig tart fogadóórát az Újpesti Kulturális 
Központ Lóverseny téri Közösségi 
Házában (IV., Lóverseny tér 6.).

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő – Újpest Lehet Más a Politika (LMP)
Tel.: 06-20 390-0566, Újpesti LMP-iroda, 
1041 István út 22., a Főposta mellett.

Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, hívásra én 
megyek el Önhöz! 

www.facebook.com/LMPujpest
ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-
7830-as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköz-
nap 14-től 17 óráig hívható – bármikor; 
Szabó Gábor önkormányzati képviselő 
előzetes telefonon történt egyeztetés 
alapján – a 06-1 369-4205-ös telefonszá-
mon, hétköznap 14-től 17 óráig hívható 
– a megbeszéltek szerint, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. 

Horváth Imre önkormányzati képviselő 
minden hónap első és második szerdáján 
17 órától – előzetes bejelentkezés alapján 
a 06-20 466-8576-os telefonszámon – tart 
fogadóórát az Újpesti Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban 
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezete

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányza-
ti képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormányzati 

képviselő, a Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzat elöljárója minden hónap 2. 
hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Bp. IV., Hajló u. 42–44., a TRÖK 
helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. hétfő-
jén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Homoktövis Általános Iskola. 

 P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

Meghívó

Felvidéki est 
Újpesten 
Csáky Pál: Hit és hűség. Törté-
nelmi visszapillantás 1889–1989 
színpadi játékának bemutatójára 

a révkomáromi Boráros Imre Szín-
ház előadásában. Az előadás után 
Csáky Pál EP-képviselő, politikus 
író beszélget az érdeklődőkkel.

Időpont: 2014. szeptember 26., 
péntek, 18 óra.

Helyszín: Ady Endre Művelődési 
Ház (IV., Tavasz u. 4.)

Isten éltesse 
Lenke nénit!
Századik születésnapja alkalmá-
ból köszöntötte szeptember 17-
én Cserhalmi Antalné Lenke né-
nit az újpesti önkormányzat nevé-
ben Nagy István alpolgármester, 
Bartók Béla képviselő és dr. Ulrich 
Zsuzsanna, a polgármesteri hiva-
tal szociális osztályának vezetője.

Nagy István alpolgármester vi-
rágot, emléklapot és egy hatalmas 
ajándékcsomagot adott át a száz-
esztendős néninek, aki nyolcvan 
éve él Újpesten. 1934-ben a Chinoin 
Gyógyszergyárban kapott állást, 
ahol 35 éven át, nyugdíjba vonulá-
sáig dolgozott. Férjének halála után, 
2010-ben költözött be az Omnia 
Pro – Mindent a Betegekért Alapít-
vány Fóti úti idősek otthonába, aho-
va csendes, aranyos természetének 
köszönhetően hamar beilleszkedett.
Lenke néni jó egészségnek örvend, és 
meghatódva fogadta, hogy számos, 
szintén az otthonban lakó barátja 
gyűlt össze, hogy együtt köszöntsék 
ezen a jeles napon.  D.V.

ÚJRA NYITVA!
SORRENTO CUKRÁSZDA

Káposztásmegyer I.,
 Járműtelep u.5.

Nyitva tartás: minden
 nap 10-19 óráig

Folyamatos krémes AKCIÓ!
Hagyományos főzött krémmel 

készült sütemények, krémtorták
Nyírfa cukros és gluténmentesek is

Hétvégén bővített kínálat!
Szeretettel várjuk!

Álláspályázat
A Református Pedagógiai 

Intézet állást hirdet
félállású pedagógiai

 ügyintéző munkakörre
az alábbiak szerint:

Alkalmazás feltételei: 
középfokú végzettség
Feladatvégzés helye: 

az RPI központi (újpesti)
 telephelye

A feladatellátással érintett 
területek: ügyfélszolgálat,

 adminisztráció
Szerződés típusa: részmunkaidős 
(50%), határozatlan idejű szerző-

dés 90 nap próbaidővel
Munkaidő: 9.00-13.00

Állás elfoglalásának időpontja: 
azonnal

Bérezés: megegyezés szerint
Előnyt jelent: köznevelési intéz-

ményben szerzett tapasztalat, re-
formátus vallás 

Pályázat kötelező elemei: 
szakmai önéletrajz, motivációs 

levél szakmai referencia 
megjelölésével

Pályázati határidő: folyamatos
Pályázatokat kizárólag e-mailben 

várunk az alábbi címen:
Szontagh Pál igazgató: 

szontagh.pal@reformatus.hu



Vidámsággal a beteg
gyermekekért

Az Ifjúsági Ház az újpesti Szép 
Ernő Színház repertoáron lévő, 
gyermekeknek szánt előadásai-
val tárja ki kapuját október 9-én 
és 10-én, mindkét napon 14 és 19 
óra között. A programhoz ven-
dégművészek is csatlakoznak. 
Fővédnök Wintermantel Zsolt és 
Nagy István alpolgármester.

A gyermekek és a felnőttek körében egyaránt népszerű újpesti Szép Ernő 
Színház több sikerdarabját, többek között a Csizmás Kandúrt, a Holle anyót és 
a Légy jó mindhalálig címűt is bemutatja ezeken a délutánokon. Szinovál Gyula 
társulatához ezúttal többek között a Batyu színház, a rajzfi lmdalairól jól ismert 
Kósa Zsolt, a Handa–Banda zenekar, a Non Stop Vokál együttes és a Csepp 
Színház is csatlakozott. Lesz vidámság, bohócok, arcfestés, lufi hajtogatás.

A színészek és az énekesek játékukkal két napon át a pécsi Dóri Ház – Sze-
mem Fénye Alapítvány javára gyűjtenek adományokat, így arra kérik a nézőket, 
hogy aki teheti, segítse Magyarország első gyermekhospice-házát. 

Ingyenes tiszteletjegyek a Bogármesére
Újpest Önkormányzata és a Ma-
dách Musical Táncművészeti Isko-
la Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény és Szakiskola a Ram Colos-
seummal együtt már többször invi-
tálta a köztük lévő kapcsolat alap-
ján ingyenes előadásra az újpes-
ti családokat. Ezúttal a meghívás a 
nagysikerű zenés előadásukra, a Bo-
gármesére szól.

 A szeptember 29-i, hétfői, 18 óra 30 perckor kezdődő előadás megtekintése 
ingyenes a Ram Colosseumban. A tiszteletjegyek korlátozott számban átvehetők 
az Újpest Márkaboltban, (IV., Szent István tér 6.) nyitvatartási időben. (A Ram 
Colosseum – Főváros Első Élményszínháza – címe: 1133 Bp., Kárpát utca 23.)

A BOGÁRMESE
Lázár Ervin és Lázár Zsófi a Bogármeséje a szeretetről, a barátságról és a 
megértésről szól. Egy igazi közös családi élmény. Kisgyermekek és felnőt-
tek egyaránt megtalálják a maguk gyönyörűségét. A kicsiket a színes for-
gatag, a mese nyűgözi le, míg a felnőtteket a darab erkölcsi mondanivaló-
ja és a gyermekszereplők hihetetlen teljesítménye érinti meg. 

Profi  
mulatság
Cigányzenészek és az alter-
natív zenei szcéna neves éne-
keseinek örömzenéléséből 
az ország egyik legnagyobb 
zenei produkciója lett a Bu-
dapest Bár. Az Újpesti Szüre-
ti Mulatságon, szeptember 
27-én 20 órától velük mu-
lathatnak az újpestiek.

– 2007-ben egy lemez erejéig állt ösz-
sze ez a formáció, nem gondoltam 
volna, hogy hét évvel később még 
mindig zenél a Budapest Bár, hiszen 
énekeseink neves zenekarok front-
emberei, akik nagyon sokat koncer-
teznek, szóval elég nehéz egyeztet-
ni őket. Ehhez képest azóta is ren-
dületlenül muzsikálunk együtt, és 
idén már a hetedik lemezünket ad-
tuk ki – meséli Farkas Róbert, a ze-
nekar vezetője, prímása, aki kezdet-
ben a húszas-harmincas évek kávé-
házi muzsikáját szerette volna meg-
idézni, feleleveníteni a Budapest Bár-
ral. Sokszínű zenekart akart létrehoz-
ni, amely feszegeti a cigányzene hatá-

rait. – Eleinte kizárólag régi fi lmslá-
gereket, kuplékat, táncdalokat dol-
goztunk fel, mondhatnám, hogy le-
poroltuk őket. Ma már még széle-
sebb skálán mozgunk, a Beatles, a 
Doors, a Hungária, az Európa Kiadó, 
sőt Iggy Pop dalait is játsszuk, még 
az elektronikus zenéig is eljutottunk. 
Megszületett az első saját Budapest 
Bár-dal is: legutóbbi albumunk cím-
adó a nótáját, a Húszezer éjszakás 
kalandot Szűcs Krisztián, a Heaven 
Street Seven frontembere kifejezet-
ten cigányzenekarra írta – ecsete-
li Farkas Róbert, aki elmondása sze-
rint mindig is kíváncsi muzsikus volt, 
már a 100 Tagú Cigányzenekar veze-
tő prímásaként is az zavarta, hogy 
nem tud továbbfejlődni, és mindig 
kereste az új kihívásokat. 

A prímás muzsikus barátaiból állt 
össze a zenekar, és hozzájuk hívott meg 
olyan énekeseket, akik amúgy teljesen 
más stílusú együttesekben muzsikálnak. 
Behumi Dóri, Németh Juci, Rutkai Bori, 
Ferenczi György, Frenk, Keleti András, 
Kollár-Klementz László, Kiss Tibi, Lovasi 
András, Mező Misi, Szűcs Krisztián szo-
kott dalra fakadni a Budapest Bárban. 

– Mindig nagyon jó érzés a Budapest 
Bárban énekelni. Egyrészt azért, mert 
hihetetlen profi  zenészek állnak mö-
göttünk, akik elképesztő pontossággal 
követik az énekest. Így nagy szabadsá-
gunk van a nótákban, mert mindig fi -
gyelik a tempóváltásainkat. Másrészt 
pedig nagyon jóban vagyunk a többi 
énekessel, élvezzük egymás produkció-
it, úgyhogy mi is remekül szórakozunk 
a koncerteken. Magas színvonalú, profi  

produkció, amely ennek ellenére meg-
őrizte a kezdeti örömzenélés hangula-
tát. Szerintem ezt a közönség is érzi, ér-
tékeli – meséli Keleti András, aki a „hét-
köznapokon” az elektronikus zenei ala-
pú Colorstar zenekar énekese.

A Budapest Bár legnagyobb érté-
ke talán a zenei sokszínűség, ami a ra-
jongótáborukon is tükröződik, hiszen 
a régi slágereket kedvelő idősebbek és 
az énekesek zenekaraiért rajongó fi a-
talok is tömegesen járnak koncertje-
ikre, vagyis a különféle zenei stílusok 
különféle embereket hoznak össze a 
zenekar körül. Az Újpesti Szüreti Mu-
latságon a sokszínű újpesti közönség 
mulathat nagyot, hiszen Behumi Dóri-
val, Németh Jucival, Frenkkel, és Keleti 
Andrással kiegészülve a Budapest Bár 
adja majd a talpalávalót.  J. M.
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Szinovál Gyula a Pál utcai fiúk 
gyermekszereplőivel



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

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistakaró, 
hűtőmágnes oltási naptárral, map-
pa, illetve pelenkacsomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképezzék 
le csemetéjüket újpesti bodyban, és 
a képet jpg formátumban küldjék be 
szerkesztőségünkbe. Örömmel tesz-

szük közzé a kisbabákról készült fotó-
kat – névvel ellátva – az Újpesti Nap-
lóban, továbbá az ujpest.hu webol-
dalon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook-oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó! Fotó! 

S

Szedlák Laura Brigitta va-
gyok, 2014. április 23-án 
este 21 óra 7 perckor szü-
lettem, 3840 grammal és 
54 centiméterrel. Köszö-
nöm szépen az újpesti ba-
baköszöntő csomagot!
 Laura

Rácz Annabella vagyok, 
2014. január 23-án szület-
tem, 3000 grammal és 53 
centiméterrel. Szüleimmel 
együtt nagyon szépen kö-
szönjük a babacsomagot! 
Szüleim: Rácz László és 
Ráczné Tóth Brigitta

Örömmel tudatjuk, hogy 
2014. január 17-én 3200 
grammal és 52 centiméter-
rel megszületett Sándor 
Gergő! Köszönjük a baba-
csomagot, amit kaptunk. 
A büszke család: anyukája, 
apukája és nővére: Fanni

Élmények 
a napközis 
táborból 
Nyári élményekkel telt meg a Ká-
rolyi Galéria. Az önkormányzat nyá-
ri napközis táborában részt vevő di-
ákok számára hirdetett Nyárközi 
Napközi című rajzpályázatra érke-
zett műveket szeptember 22-én ér-
tékelték és állították ki. 

A kisiskolások műsorát követően dr. 
Molnár Szabolcs alpolgármester sze-
mélyes élményei osztotta meg a ven-
dégekkel: – Amikor kicsi voltam, az 
öcsémmel sokat voltunk táborban, 
amelynek az egyik iskola adott ott-

hont. A napköziben egész nap az ud-
varon voltunk, gyakran unatkoztunk 
– mesélte. – Újpest Önkormányzata és 
minden szervező arra törekszik, hogy 
ez ma már ne fordulhasson elő, és min-
denki megtalálja a maga számára leg-

jobb szórakozást. Végignézve a Tarzan 
Parkról, az Aquaworldről, az állatkert-
ről vagy egy kézműveskedéssel telt dél-
előttről készült rajzokat, bizton állít-
hatjuk, ez sikerült!

Giczy Béla, az újpesti nyári napkö-
zis tábornak otthont adó Bródy Imre 
Gimnázium igazgatója többek között 
kiemelte: az önkormányzat támoga-
tásának köszönhetően megfelelően 
fel voltak  készülve a sok gyermek fo-
gadására, és a táborozók valóban jól 
érezték magukat – tette hozzá, majd 
átadta a díjakat.  D.V.

(Bővebben és díjazottak a ujpest.hu 
weboldalon) 

Ébresszünk 
felelősséget!
„Nem véd meg engem sem emlék, sem varázs-
lat” címmel nyílt holokauszt-emlékkiállítás az 
Újpest Galériában szeptember 18-án este. 

A dokumentumtárlat egyébként nem csupán ha-
gyományos kiállítás: egy-egy tematikus szobája a 
romák deportálásának és az UTE zsidó származású 
sportolóinak, támogatóinak is emléket állít. A kiállí-
tás része Somos Zsuzsa újpesti képzőművész Párhu-
zamok és találkozások című tárlata is.

A megnyitón elsőként mikrofonhoz lépő  
Wintermantel Zsolt polgármester szerint három 
kérdést kell feltenni: kik voltunk, kik vagyunk, és kik 
leszünk. A múltat tekintve egyszerre voltunk áldo-
zatok, bűnösök, ugyanakkor hősök is, hiszen töb-
ben is mentették, bújtatták embertársaikat. A je-
lenről azt mondta, ma már az állam valamennyi (et-
nikai, nemzeti, vallási) kisebbség jogait garantálja.

– Azzá leszünk, amivé gyermekeinket nevel-
jük – mutatott rá Wintermantel Zsolt, majd arról 
szólt, hogy ne bűntudatot, hanem felelősséget éb-
resszünk. Kiemelte: polgármesterként egyik legfon-
tosabb feladatának tekinti megőrizni azt a nyitott-
ságot, amely Újpestet mindig is jellemezte. Végeze-
tül azt mondta: a történelmet nem, a jövőt viszont 
tudjuk alakítani. 

Megnyitójában Hirmann László, a Károlyi-gimná-
zium igazgatója  kiemelte: újpesti polgárként köte-
lessége ismerni, történelemtanárként pedig köte-
lessége megismertetni a hetven évvel ezelőtt tör-
ténteket, ezért diákjait is elhozza a kiállításra.

Szerdócz Ervin, a Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége Újpest–Rákospalota-templomkör-
zetének rabbija megnyitójában elmondta, megtisz-
telőnek tartja, hogy a polgármester lehetővé tette 

ezt a kiállítást és a megnyitót, majd a tóra szavaival 
támasztotta alá mondandóját: „A titkos dolgok az 
örökkévalóé, a megismerhetők a mieink, és megma-
radnak örökké” – idézte a rabbi, majd azt mondta, 
a kiállítás ez utóbbiak közé tartozik. Úgy összegzett: 
nem szabad másokkal olyat tenni, amit magunknak 
ne kívánnánk.

Az újpesti Roma Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke, Csóka János arról szólt, hogy a „Ne ölj!” paran-
csolat jelenti az emberiség s egyben Újpest jövőjét. 

A megnyitó résztvevői Kadlecovits Géza Zsidó-
sors 1944. Újpest című, az önkormányzat által most 
megjelentetett könyvéből vihettek el egy-egy tisz-
teletpéldányt. A kiállítás október 4- ig tekinthető 
meg. M. ORBÁN ANDRÁS
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Wintermantel Zsolt 
a kiállítás megnyitóján

A dokumentumtárlat 
számos érdeklődőt vonz

Dr. Molnár Szabolcs szerint a nyári 
napközis táborban minden diák megtalálta 

a számára legjobb szórakozást



Elutazott Kínába a magyar férfi - és 
női tornászválogatott az október 
3-án kezdődő nanningi világbaj-
nokságra. Természetesen ott volt 
a repülőgépen az UTE olimpiai baj-
noka, Berki Krisztián is, akivel az 
utolsó hazai edzést követően vál-
tottunk szót.

A főpróbát a budapesti Tornacsar-
nokban tartotta a válogatott, ame-
lyen a világbajnokság programja sze-
rint szólították a versenyzőket. Berki, 
a szombathelyi versenyhez hasonló-
an, hibátlan gyakorlatot mutatott be.

– Örülök, hogy végre sikerült meg-
mutatnom, hol tartok a felkészülésben. 
Százszázalékosan csak a gyakorlatomra 
koncentráltam, és ki tudtam zárni min-
den külső körülményt. Korábban há-
romféle 7.0-s kiinduló pontszámú gya-
korlatom volt, a világbajnoki válogató 
után kettő maradt. Edzőmmel, Kovács 

Istvánnal eldöntöttük, hogy a kétol-
lós, bőrorsós gyakorlatot mutatom 
be Kínában. Ha sikerül a selejtezőben 

és a döntőben is hibátlan produkciót 
nyújtanom, már elégedett leszek. 

Kovács István mesteredző elmondta, 
hogy a szombathelyi versenyen és az 

utolsó bemutatóedzésen látot-
tak alapján bátran kijelenthető, 
hogy Berki Krisztián újra esélye-
se a világbajnoki címnek. (GG)

Hatvan sakkozó, köztük nemzetközi 
FIDE-mesterek ültek asztalhoz Nagy-
kanizsán a Rapid Egyéni Sakkbaj-
nokságon, hogy kilenc forduló alatt 
eldöntsék, ki a legjobb és egyben a 
leggyorsabb szeniorkorú sakkozó.

Jövőre már a nemzetközi szövetség, 
a FIDE által hivatalosan is elismert ver-
seny lesz a bajnokság, ami azt jelenti, 
hogy Élő-pontokért mehetnek majd a 
játszmák. Újpesten nemrégiben nyolc 
hatvan év feletti sakkozó ült asztalhoz, 

közülük Nagy Miklós, Tornai Imre és 
Poór Sándor vívta ki az Országos Szeni-
or Egyéni Rapid Sakkbajnokság döntő-
jére az indulás jogát. Poór Sándor ezüst-
éremmel tért haza a zalai városból.

– Ötvennyolc sakkozó nevezett a 
versenyre, én az első tízbe szerettem 
volna bejutni – mondta Poór Sándor 
a versenyt követően. – Bevallom, nem 
gondoltam volna, hogy végül mind-
össze fél pont hátránnyal a második 
leszek.  Talán azért is sikerült, mert az 
ellenfelek nem igazán számoltak ve-
lem, és persze jól is játszottam. 

– Az utolsó két partit remire adta. 
Ha jobban harcol, talán a végső győ-
zelmet is kivívhatta volna?

– Biztosra mentem. A rapid verse-
nyeken elég egy elhibázott lépés, és 
vége a partinak. Úgy gondoltam, nem 
kockáztatok, jó nekem a kétszer fél 
pont is. Nem bánom, hogy remiztem, 
nagyon elégedett vagyok. Amióta 
nyugdíjas lettem, több időm marad a 
sakkra. Egyelőre az amatőrök táborát 
erősítem, de ki tudja, mit hoz a jövő? 
 (gergely) 

Berki már Kínában készül
a világbajnokságra

Fél ponton múlt a győzelem
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Poór Sándor
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� Színvonalas németoktatás 30 éves gyakorlattal ren-
delkező magántanártól. Bármilyen típusú nyelvvizsgá-
ra és érettségire felkészítést vállalok. Gazdasági német 
szaknyelv oktatását, valamint szakdolgozat (diploma-
munka) fordítását is örömmel vállalom. A szóbeli és 
írásbeli kommunikációt egyaránt magas szintre fejlesz-
tem. Tel.: 06 20 216-7801, 06 30 472-7142, 230-5607

Állat
� A házi cicák aranyosak, kedvesek, szeretni való jó-
szágok, de gyorsan szaporodnak. Mostanra sokan let-
tünk. Segítséget is kérve, aki szeretné, annak szívesen 
és ingyen adok cicát (a cicák közül sokat ivartalanít-
tattam). Tel.: 233-0636

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét, 
bizsukat, borostyánt, ezüstöt, kitüntetést, régi pénzt, 
kerámiákat, szőrmét, írógépet, régiségeket, teljes ha-
gyatékot díjtalan kiszállással. Hétvégén is! Tel.: 06-20 
597-8280

� Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek! Földrajz-
tanár vásárol régi könyvet, térképet, képeslapot, kato-
nai tárgyakat, régi pénzt, játékot, diafilmet, jelvényt, 
festményt, ezüstöt, porcelánt, bútort, akár teljes ha-
gyatékot is érdekel. Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 
924-4123

Bútor
� Eladó akasztós vitrines szekrény, egyszemélyes he-
verők zöld, bordó, cipőszekrények, fehér, barna, do-
hányzóasztalok, csillárok, porszívó, dísztányérok. Tel.: 
06-70 206-9373

Gondozás
� Idős, kiszolgálásra szoruló párom megbeszélt honorá-
rium ellenében történő napi gondozásához keresek ren-
dezett körülmények között élő házaspárt, akiket – köl-
csönös szimpátia esetén – örökösömmé teszek. Érdek-
lődni a hajdu123peter@gmail.com e-mail címen lehet.

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

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

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

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútor-
ok, irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsób-
ban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 800 Ft. 
Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 368-1354

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

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

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

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

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön: 10-17 óráig. �  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 
Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 

árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

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

� XV ker., 1 szoba összkomfort, ½ telekkel eladó. I.á.: 
8,5 M Ft, tel.: 788-8508, 06-30 686-6450

� Városkapunál, Bocskai utcában negyedik emeleti 
(lift nincs), 55 m2-es, kétszobás, felújítandó téglala-
kás eladó. Távfűtéses, egyedi mérős, vízóra van. A ház 
szigetelés alatt, közös költség: 9800 Ft. I.á.: 9,9 M Ft, 
tel.: 06-70 385-4643

� Eladó Újpesten a Tinódi utcában egy tágas, 44 m2-
es, 1 szobás, galériázható, cirkófűtéses lakás, csendes 
társasházban. I.á.: 7,5 M Ft, tel.: 06-70 315-0067 

� Újpesten Istvántelki út végén, 16 lakásos társas-
házban 33 m2-es, egy szoba, konyha, fürdőszoba, 
spájzos, cirkófűtéses lakás eladó. Azonnal költözhe-
tő, tel.: 06-30 422-7204

� Balatonakarattyán 616 m2-es telken 42 m2-es, 2 
szoba+nappali, konvektoros fűtésű faház teljes be-
rendezéssel eladó. A ház alatt pince, az udvaron elő-
tetős gépkocsibeálló és szerszámos van. Érdeklődni: 
06-70 216-2586

� Újpest-Városkapunál 2 szobás, amerikai konyhás, 
70 m2-es, új lakásomat eladnám. Pince, lift, garázs 
van. Kis kertes házat vagy 2-2,5 szobás, garázsos, régi 
lakást beszámítok. Ár: 23 M Ft, tel.: 06-20 230-3372

Ingatlant vesz
� Téglalakást, házrészt vennék Újpesten, Rákospalo-
tán, Angyalföldön. Érdekelne megszűnt gyárak, ipari 
vasúti területeken is. Előny kertrész, kevés szomszéd, 
csak nyugodt helyen!

� Székesdűlő, Rákospalota határa, esetleg üres telek, 
zártkerti föld is érdekel. Tel.: 06-70 273-1886

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

Albérlet
� Másfél vagy kétszobás, 46-50-55 m2-es, távfűtéses 
vagy cirkófűtéses lakást keresek. Újpesten, és sürgős. 
Tel.: 370-0546, délután 5 órától.

� Kedves idős asszonynál keresek külön szobát, für-
dőszoba-használattal (mérsékelt áron). Tel.: 370-
6430, 06-30 657-4828

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

� Matematika, fizika, informatika oktatását vállalja 
matematikatanár szakos egyetemi hallgató. Házhoz 
megyek, e-mail: matek@zrob.hu; tel.: 06-30 572-7416

� Matematikakorrepetálást, közép- és emelt szin-
tű érettségire felkészítést vállal nagy gyakorlattal 
rendelkező középiskolai tanár Újpesten. Tel.: 06-20 
532-9770

� Angolnyelv-oktatást, nyelvvizsgára, érettségire 
(közép és emelt szintre) felkészítést vállal fiatalos, 
tapasztalt, angolnyelv-tanárnő. Tel.: 06-20 410-1917

� Angoltanítást vállal tapasztalt angolnyelv-tanár 
minden szinten. Egyéni, kiscsoportos oktatás, sike-
res nyelvvizsgára felkészítés a metró közelében. Tel.: 
06-20 235-3664

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

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

Szülinapi jókívánság
� Sz. Dáriónak 
Nagyon Sok 
Boldog Szüle-
tésnapot kíván 
családja és ba-
rátai

Friss hírek, tudnivalók:

 ujpest.hu!

2014.10.04. szombat,
10–17 óráig

REX KUTYAOTTHON 
ALAPÍTVÁNY

1048 Budapest, Óceánárok u. 33. 

Az átvételhez szükséges dokumentumok:  
fényképes személyazonosító okmány  

és lakcímkártya

Keress minket a facebookon is!

KÁRTYA
NAP

KÁÁR

*Szeptember 19-éig leadott igénylések esetében 
tudja átvenni kártyáját.
A rendezvény ingyenesen látogatható!

Halálozás
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, hogy 
Koczó Istvánné, Eszti néni 

105 éves korában csendesen örökre 
elaludt a feltámadás tudatában. 

Temetése 2014. szeptember 30-án,
kedden 10:15 órakor lesz a 
Rákospalotai Temetőben. 

Köszönjük mindazoknak, akik 
utolsó útjára velünk együtt elkísérik 

és gyászunkban osztoznak. 
Gyászoló család

Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem 
hal meg örökre. (Jn 11,1–45)

Leung Ting Wing Tsun Kung-Fu Újpesten 
A Wing Tsun kung-fu az egyetlen olyan ősi kí-

nai harcművészet, melyet egy apáca hozott 
létre 300 évvel ezelőtt. Nem igényel különö-
sebb fi zikai erőt, akrobatikus hajlékonyságot, 
bárki bármikor elkezdheti, mert könnyen és 

gyorsan tanulható. A Wing Tsun egy tit-
kos stílus volt, emiatt megmaradt a tradí-
ció, így azokat a technikákat is tartalmaz-
za, melyek más stílusból a versenysporttá 

történő átalakulásuk miatt elvesztek, pl. az 
érzékeny, gyenge pontok támadása.

Hatékonysága abban rejlik, hogy az apá-
ca fi gyelembe vette az emberi anatómiát és 

a puszta fi zikai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre he-
lyezte a hangsúlyt. Közelharci technikái révén esélyt ad a nőknek és a gyengébb fi zikumú 
férfi aknak is a valós harcban.

A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett, apá-
ról-fi úra szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor Yip Man nagymester elkezdte 
nyilvánosan is tanítani. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az 
öreg mester Dr. Leung Tinget nevezte ki örökösének, aki rövid ideig Hong Kong elsőszámú 
akciósztárját, Jackie Chant is trenírozta.

A Wing Tsun orvosi szempontból is egyedülálló, gyakorlói egészségesebbek az átlagnál 
mind fi zikai, mind mentális tekintetben. Belső erős (Chi Kung) gyakorlatai meghosszabbít-
ják az aktív életkort, és nagyon jó hatással van a gyermekek személyiségfejlődésére is.

A Wing Tsun kung-fu magas szintű önvédelmi értéke miatt az FBI és a Bundeswehr ki-
képzési anyagában is szerepel. Mivel lehetőség van egyéni tanulásra is, ezért egyre több el-
foglalt, magas beosztású személy is gyakorolja ezt a stílust.

Mindezeket alátámasztja, hogy világszerte 65 országban több százezer tanítvány gyakorolja egy-
séges tananyag és vizsgarendszer szerint, mely elsajátítását magasan képzett oktatók biztosítják.

Magyarországon is a legnagyobb Kung-Fu egyesület – több mint 25 éve – Si-Fu Máday 
Norbert 9. nagymesteri fokozatú főinstruktor vezetésével.

Tréningek hétfőn, pénteken a IV. ker., Bene Ferenc Sporttagozatos Ált. Isk. (Munkásott-
hon u. 3.) ahol október 6-án (hétfőn) 19:15-kor lesz egy nyilvános bemutató az érdek-
lődőknek. Edzési időpontok: hétfő, péntek: 18:45-20:15-ig.

 Infó: Si-Hing Kerekes Csaba 5. mesterfokozat

Tel.: 30/9-83-83-73 vagy WWW.WINGTSUNKUNGFU.HU

Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357
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Piac-Placc 
szombatonként
Piac-Placc a Duna sétányon szep-
tember 27-én, szombaton dél-
előtt! Várjuk a vásárolni, nézelődni 
vágyókat, az érdekességeket, kü-
lönlegességeket gyűjtőket!

Újpesti Piacnap – megéri! 

Bőséges választék, 

folyamatos akciók   
Akciók az újpesti piacon, a Nagy-
csarnokban a szeptember 26. és 
október 3. közötti időszakban:

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

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

•  A Vértes Ázsió Bt.-nél péntektől péntekig, il-
letve a készlet erejéig füstölt comb 1500 Ft/
kg, sertéscomb diórésze, slussz, felsál 1500 
Ft/kg, sertéskaraj, -tarja, -lapocka, -dagadó 
és -oldalas egységesen 1299 Ft/kg.

A keresztrejtvény be-
küldendő soraiban ez-
úttal is egy bölcseletet 
rejtettünk el. A meg-
fejtéseket, kérjük, jut-
tassák el szerkesztősé-
günkbe 2014. október 
6-ig. Levélcímünk: Új-
pesti Napló szerkesz-
tősége, 1043 Budapest, 
Tavasz u. 4., Újpes-
ti Kulturális Központ 
– Ady Endre Művelő-
dési Ház. A megfejté-
seket a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu e-mail 
címen is fogadjuk. Kér-
jük, postacímüket in-
ternetes levelükben is 
jelezni szíveskedjenek. 
Az Újpesti Napló 2014. 
szeptember 11-i lapszá-
mában megjelent rejt-
vényünk helyes meg-
fejtői közül Laczina 
Frigyesné, Nagel Má-
ria, dr. Szikora Zsu-
zsanna és Szőtsné 
Kalamász Júlia   olva-
sóinknak kedvezett a 
szerencse. A nyertesek 
az Újpest Márkabolt 
utalványait vehetik át. 
Nyereményükről levél-
ben kapnak értesítést.

•  Péter Elemérnél péntektől szerdáig, illet-
ve a készlet erejéig minden alma 148 Ft/kg, 
káposzta 148 Ft/kg.

•  A Sárgarépa Kft.-nél péntektől szerdáig, illet-
ve a készlet erejéig zsákos hagyma 85 Ft/kg, 
kimért hagyma 119 Ft/kg, zsákos burgonya 
69 Ft/kg, kimért burgonya 100 Ft/kg, magyar 
fokhagyma 550 Ft/kg, sárgarépa 80 Ft/kg.

•  A Lipóti Pékséggel szemben hétfőn, ked-
den és szerdán minden alma 148 Ft/kg. (x)

A szeptember 13-i lecsófesztivál végeredménye:

1. helyezés: Pellerné Pongrácz Andrea (a Ruzicska 
– Buzás kifőzde dolgozója) által készített „Húsimá-
dó lecsó”. 2. helyezés:  105. Lacikonyha Bt. által ké-
szített „Tarhonyás lecsó”. 3. helyezés: Rafael István 
által készített „Magyaros, erős lecsó”. Különdíjas: 
Kedves Hentes Kft. különleges „Kakas ékességével 
készített lecsója”

Minden  indulónak köszönjük a részvételt, a fi -
nom lecsókat!  Piacfelügyelőség
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