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ÚJPESTI NAPLÓ

ÚJ HELY, ÚJ ZONGORA
A régi épületet újabbra cserélő Er-
kel Gyula Újpesti Zeneiskola egy 
szinte új zongorával lett gazdagabb   
szerdán az önkormányzat jóvoltá-
ból.   3. oldal

ŐSZI SPORTPARTY
Mozgásra, sportolásra valamint kö-
zös főzőcskére egyaránt várja szom-
baton hagyományosan a Tábor ut-
cába az önkormányzat az újpestie-
ket.   5. oldal

EGY NAP CURTISSZEL 
Újpest 2012-es arcai nemcsak 
nyelvtanfolyamot, és modell port-
foliót nyertek, de különleges díjat 
is kaptak: eltölthettek egy napot 
Curtisszel.    11. oldal

ÚJPESTI TIGRISEK
A képviselő-testület legutóbb ar-
ról döntött, hogy a Megyeri Tigri-
sek NB II-es kosárlabda csapata ne-
vében is viselheti az Újpest nevet.   
   13. oldal
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Közös kert
Birtokba vették a lakók az újabb Ökoparkot, 
melynek felavatásában általános iskolások is 
segítettek.   3. oldal



Görgey tábornok újpesti mellszobránál megtartott 
ünnepség a Bajza József Általános Iskola 4 b. osz-
tályának műsorával kezdődött, amelyben az iskola 
kórusa is közreműködött. Az emlékműsort követő-
en dr. Hollósi Antal, Újpest országgyűlési képviselő-
je mondta el ünnepi beszédét.

–  Ma is, mint minden évben ezen a napon, rá-
juk a ‚48–49-es magyar szabadságharc vértanúi-
ra emlékezünk. Egész életükkel a magyar szabadság 

ügyét szolgálták, és hittek abban, hogy halálukkal 
is azt szolgálják, mert úgy gondolták, a világ, a fel-
világosult Nyugat majd feleszmél a véres megtor-
lás láttán. Föleszmél, a magyarok segítségére siet, 
és igazságot szolgáltat. Ők megtették a magukét, 
vállalták a sorsukat. Megcselekedték, amit megkö-
vetelt a haza – emelte ki többek közt a képviselő. 
Az esemény zárásaként Wintermantel 
Zsolt, dr. Tahon Róbert jegyző, és dr. 
Hollósi Antal helyezte el az emléke-
zés koszorúját.  J. M.

Az aradi vértanúkra emlékeztek 
A nemzeti gyásznap előtti napon, október 5-én délelőtt emlékezett Újpest Önkormányzata az 1848/49-
es forradalom és szabadságarc leverésére és az azt követő megtorlásokra, az aradi vértanúkra. 

Gőzerővel folyik 
a munka, közeledik 
az átadás
Miközben szintenként halad az ener-
getikai felújítás, folyamatosan zajlik a 
rendelő átalakítása is. A hatodik eme-
let teljes egészében a fogászaté és a 
szájsebészeté lett, a harmadikra pedig 
a képalkotó diagnosztika költözik.

Az energetikai felújítás keretén belül hetente más-
más szinten cserélünk ablakot, radiátort, illetve 
korszerűsítjük a fűtési rendszert – emlékeztetett 
Razsovich József, a kivitelező ÉPIT Zrt. vezérigazgató-
ja. Hozzátette, az EU által támogatott felújítás kerete-
in belül további feladatot jelent és folyamatosan zaj-
lik az épület külső hőszigetelése, festése. Jelenleg ez-
zel párhuzamosan a lepényépületen cserélnek tetőt 
és ablakokat, és egységesebb képet alkotva nemrégi-
ben elbontották a melléképületeket és befejeződött 
a kazánház felújítása, emellett hamarosan kicserélik 
az elektromos fővezetékeket is. A hivatalos program-
záró a műszaki átadás előtt, október 25-én lesz.

Az önkormányzat eközben számos további lépés-
sel teszi korszerűbbé a betegellátást, az azonos szak-
mákat illetve ellátási területeket egy épületszintre 
csoportosítja át. Dr. Király Ferenc, a szakorvosi ren-
delő orvos-igazgatója felsorolta: a hatodik emeletre 
költözött fel a szájsebészet és a fogászat, a harmadik 
emeletet pedig a képalkotó diagnosztika foglalja el. 
Utóbbi kiegészül a Fóti útról beköltöző tüdőszűrő 
állomással, a földszinten pedig helyet kap a felnőtt-
orvosi ügyelet. Mint korábban megírtuk, a rendelő 
korábbi tulajdonosa, a Károlyi kórház nemrégiben a 
Baross utcai épületébe szállította el a korábban itt 
őrzött iratokat. Dr. Király Ferenc megjegyezte, a fel-
szabaduló hely alkalmas lehet egy központi öltöző 
kialakítására is.  M. Orbán András

(További képek a 16. oldalon)
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A Benkő István Református Álta-
lános Iskola és a Szent János Apos-
tol Katolikus Általános Iskola első-
sei vehették át október 9-én az ön-
kormányzat, az UTE és az Újpest FC 
ajándékát. A gyerekek egy hátizsá-
kot, egy labdát és egy mesekönyvet 
vihettek haza.

Az Újpesti Városháza dísztermében fogadta a 
két újpesti egyházi iskola legifjabb növendékeit 
Wintermantel Zsolt polgármester. Az önkormány-
zat, az UTE és az Újpest FC a sportoláshoz és az 
egészséges életmódhoz hozzájárulva egy kis apró-

sággal kedveskedett az idei tanév elsőseinek. Min-
den kisdiák egy PUMA tornazsákot, egy labdát és 
egy újpesti történetekkel teli mesekönyvet rejtő 
csomagot kapott ajándékba.

A városházi látogatáson a Benkő István Reformá-
tus Általános Iskola és a Szent János Apostol Kato-
likus Általános Iskola legkisebbjeinek Őze István, az 
UTE klubigazgatója és dr. Gyarmati Eszter, az Újpest 
FC ügyvezetője adta át a meglepetést. A klubigaz-
gató köszöntőjében elárulta a gyerekeknek, hogy 
az ezen a héten a Szusza Stadionban megrendezen-
dő Újpesti Sportvarázs rendezvényen a harmadik 
és negyedik osztályos gyerekek ismerhetnek meg 
és próbálhatnak ki tíz sportágat, tavasszal pedig az 
első-második osztályosokat várják majd sportolni 
szeretettel. (antosa)

Ajándék az elsősöknek



Király utcai lakótelep parkja 
után egy újabb, több évtize-
de kialakított városrész újult 

meg a ma korszerűnek számító ökoló-
giai felújítás során. Minden hasznosít-
ható anyagot újra beépítettek a kör-
nyezetbe, őshonos növényeket, szá-
razságtűrő füvet ültettek. Olyan élet-
teret alakítottak ki, amelybe a kör-
nyékről eltűnő madárfajták ismét 
visszatelepedhetnek. 

– A környék tehát mindenki kert-
jévé válhat. Ezért arra kérem az itt 
élőket, hogy tekintsék tulajdonuk-
nak, óvják, gondozzák a növényeket, 
ügyeljenek a park tisztaságára – ismé-
telte meg az önkormányzat kérését 
Wintermantel Zsolt. Ehhez tette hoz-
zá Ozsváth Kálmán és Hladony Sán-
dor képviselő, hogy a parknak nagy 
szerepe lehet a közösségépítésben. A 
korláttal védett parcellákat, előker-

teket dísznövényekkel, cserjékkel le-
het beültetni, amikhez a jelenleg fo-
lyó zöldnövény akcióban például in-
gyen lehet hozzájutni az önkormány-
zat jóvoltából – emelték ki.

A parkban több helyen átépítették 
az aszfaltburkolatot, a gyep azon kita-
posott helyeit, ahol a járókelők útju-

kat így rövidítik le, vízáteresztő zúza-
lék-burkolattal fedték be, elvégezték a 
sportpálya felfestését. A SZEI déli ol-
dalán található kutyafuttatót áthe-
lyezték a Bárdos Artúr utca 2. és az 
Árpád út közé, megújult több lépcső. 
Zajfogó domb épült a meglévő ját-
szótér és az Árpád út közé.  N. Zs.

Birtokba vették az Ökopark II-t

Az itt élők közös kertje lett
Ünnepélyes keretek között, a Szigeti József Utcai Általá-
nos Iskola másodikosai és számos érdekelődő részvéte-
lével az önkormányzat felavatta október 4-én a Bárdos 
Artúr és Latabár Kálmán utcák ölelte területen az Ökopark 
II-t. Wintermantel Zsolt úgy fogalmazott: ez a terület az itt 
élők közös kertje, amit mindenki magáénak érezhet.

A

3 K ö z t é rÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I .  É V F O L Y A M ,  3 4 .  S Z Á M ,  2 0 1 2 .  o k t ó b e r  1 1 .

Az önkormányzat több 
milliós ajándéka

Új hely, új 
zongora
A régi épületet újabbra 
cserélő Erkel Gyula Újpes-
ti Zeneiskola egy szinte új 
zongorával lett gazdagabb 
az önkormányzat jóvoltá-
ból. A hangszert 2012. ok-
tóber 10-én délelőtt ad-
ták át az intézményben. Az 
ünnepi eseményen részt 
vett Wintermantel Zsolt is.

Az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági 
Házban működő zeneiskolában meg-
jelent a polgármester, dr. Tahon Ró-
bert jegyző, Balázs Erzsébet, a körzet 
önkormányzati képviselője, és termé-
szetesen az intézmény vezetői, taná-
rai. Az esemény stílszerűen egy Csaj-
kovszkij-művel kezdődött; Mezei Pál 
zongoraművész, az iskola tanára ját-
szott a hangszeren, majd Sillye Ger-
gely, az intézmény igazgatója beszélt 
a megjelentekhez.

– Gyakorlatilag új, minőségi zon-
gorát sikerült igen kedvező áron vá-
sárolnunk, hiszen csak pár lemezfel-
vételt készítettek vele neves művé-
szek – mondta az igazgató. – Az ön-
kormányzatnak köszönhetően bővült 
a hangszerparkunk, a magas kategóri-
ába sorolt hangszernek nagy hasznát 
vesszük.

Az igazgató után Wintermantel 
Zsolt lépett a mikrofonhoz.

– Köszönetet szeretnék mondani a 
zeneiskola valamennyi dolgozójának, 
hogy ezt a nem egyszerű, sok kelle-
metlenséggel járó költözést ilyen hő-
siesen állták. Aki bejön az épületbe, 

láthatja, hogy az elkötelezettségünk 
megkérdőjelezhetetlen a minőség te-
kintetében; szebb, kulturáltabb hely-
re költözött az iskola. Gondoltuk, a 
„házavatóra” ajándékkal jövünk. A te-
hetséges gyermekek most már megfe-
lelő zongorán játszhatnak. 

Balázs Erzsébet, önkormányzati 
képviselő lapunknak elmondta, hogy 
az összefogás szép példája a zongora, 
Nagyon nagy öröm számomra, hogy a 
körzetemhez tartozó, nagy múltú ze-
neiskola ezzel gazdagodott. 

És, hogy kerek legyen az esemény, 
Mezei Pál zongorajátékával ért véget 
az ünnepség. 

Miután Sillye Gergely végigkalau-
zolta a vendégeket a hangszigetelt 
tantermeken, a szépen felújított he-
lyiségeken, Wintermantel Zsolt ér-
deklődésünkre elmondta: az a lé-
nyeg, hogy a gyerekeknek és a taná-
roknak tetsszen az épület, és jó kö-
rülmények között tanuljanak, tanít-
hassanak. Ezek a szempontok már 
akkor megfogalmazódtak, amikor a 
költöztetés mellett döntött az ön-
kormányzat. A régi épület építészileg 
szép, de műszakilag elavult volt. Egy 
ilyen minőségű zongora pedig nagy-
ban javítja az oktatás feltételeit. 

 Á. T.

A madarak visszatelepedését várják

Javultak az oktatás feltételei



Újpest kilencvenéveseit 
köszöntötték
A kilencvenéveseket köszöntötték október 4-én, az Újpesti Kulturá-
lis Központ Ady Endre Művelődési Házban. A zenével, versekkel fű-
szerezett műsor után minden ünnepelt hölgy és úr fehér rózsát és 
további ajándékokat kapott. 

– Évtizedes hagyományra tekint vissza, hogy az önkormányzat az idősek hónapjának egyik nap-
ján ünnepli Újpest kilencven éves lakosait – mondta a jelenlévőket köszöntő dr. Molnár Sza-
bolcs alpolgármester. – Idén 133-an vannak, akik ezt a szép életkort megélték, nagy öröm szá-
munkra, hogy közülük nagyon sokan megjelentek a rendezvényen. Az önkormányzat igyekszik 
erejéhez és lehetőségeihez mérten minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani az idősek-
nek. Ezt a feladatot a szociális és egészségügyi intézmények látják el. Hogy a kései évek jó han-
gulatban teljenek, ezt programok szervezésével is igyekszünk biztosítani. Ezúton kívánok önök-
nek boldog születésnapot – tette hozzá az alpolgármester. (Bővebben: ujpest.hu) Á.T. 

öbb éve vetődött fel először 
a pedagógusokban, hogy má-
sik nevet kellene adni az intéz-

ménynek, mert az Erzsébet Utcai Ál-
talános Iskola ugyan szép név, de nél-
külözi az egyediséget, és nem utal az 
intézmény profi ljára. Lázár Ervin író 
nevének felvételét egyöntetűen tá-
mogatta a nevelőtestület és a szülők 
is jó ötletnek tartották az elnevezést. 

– Azért húzódott eddig az ügy, mert 
Lázár Ervin végrendelete nem tette le-
hetővé a névfelvételt – mondja Pál 
Lászlóné, az iskola igazgatója. – Sokat 
egyeztettünk a család tagjaival, külö-

nösen Vathy Zsuzsa íróval, Lázár Er-
vin özvegyével, aki végül áldását adta a 
névfelvételre. Elhárult az akadály, hasz-
nálhatjuk a nevet. A hivatalos ünnep-
ség november 15-én lesz, amit méltó-
képpen szeretnénk megünnepelni.

A névadáshoz a képviselő-testület is 
hozzájárult. A szülők is örülnek a név-
választásnak, és máris a tettek mezejé-
re léptek; az ünnepségig – terveik sze-
rint – beszereznek egy elegáns vitrines 
szekrényt, hogy a relikviákat méltó kö-
rülmények között tárolhassa az iskola. 
Hogy ez megvalósulhasson, szívesen ve-
szik az asztalos mesterek segítségét.  Á.T.

MESÉIRŐL ISMERT
Lázár Ervin (Bp., 1936. május 5. – 
2006. december 22.) Kossuth-dí-
jas magyar író, elbeszélő, meseíró, 
a Digitális Irodalmi Akadémia ala-
pító tagja. A budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Bölcsész-
karán szerzett diplomát. Dolgozott 
az ÉS-nél, és számos más újságnál. 

A leginkább meséiről ismert író 
első novellája a Jelenkorban jelent 
meg, 1958-ban. Írásaihoz az inspirá-
ciót javarészt gyermekkorából merí-
tette. Olyan művek fűződnek a nevé-
hez, mint a Szegény Dzsoni és Árnika 
vagy a Négyszögletű kerek erdő.

Lázár Ervin nevét veszi fel az iskola

Készülnek az ünnepi eseményre
A nevelőtestület javaslatára Lázár Ervin nevét veszi fel az Erzsébet Utcai Általános Is-
kola. A fenntartó újpesti önkormányzat legutóbbi ülésén járult hozzá a névfelvétel-
hez. A november 15-ei hivatalos keresztelő előkészületei javában zajlanak. 

T

K ö z t é r4

Pál Lászlóné igazgató
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Sportos, varázslatos napok
Tíz sportág varázslata 
Sportos hét a mostani. Csütörtökön és pénte-
ken az Újpesti Sportvarázs várja a Szusza Sta-
dionban a sportágakkal, a versenyszerű sport-
tal való ismerkedésre az általános iskolák 3. és 
4. osztályos tanulóit. Tíz sportág bármelyikét ki-
próbálhatják a diákok, és minden bizonnyal so-
kan kapnak kedvet a rendszeres mozgáshoz. Az 
Újpesti Torna Egylet edzői szeretettel várják az 
„utánpótlást”. 

Őszi Sportparty 
– birkapörkölttel
Október 13-án, szombaton 9.00-től 17 óráig, 
Őszi Sportpartyt rendez – főzőversennyel – az 
önkormányzat a Tábor utcai Ifjúsági sporttele-
pen. (IV., Tábor u. 24.)
A program: kispályás labdarúgás (felnőtt), röp-
labda, gyorstollaslabda, pontgyűjtő verseny, 
Halassy Olivér Sportközpont sportvetélkedő. 
A Tornádó Sportegyesület, a Doll Star Rockets 

Academy, az Újpest Bulldogs American Football 
Club jelent sportolási, szurkolási lehetőséget a 
család minden tagjának. 

A gasztronómia hódolóit birkapörkölt készí-
tésére várják. Tapasztalva a két héttel ezelőtti 
Káposztásmegyeri Egészség- és sportnap rekord-
számú indulóját, várhatóan az Őszi Sportparty-n 
is számos érdeklődő vesz majd részt. 

Pályanyitás: 9 órától.

Komposztálóba 
kerül a hulladék

Megkezdődött a lakossági 
komposztálási akcióra be-
érkezett igények feldolgo-
zása. Földházi Júlia, a pol-
gármesteri hivatal park-
ügyi ügyintézője lapunknak 
elmondta, mintegy százan 
kértek edényeket a hulla-
dékok újrahasznosítására.

Az idén is mód nyílik a háztartási vegyes illetve a zöld 
hulladék komposztálására. Minden igénylőnek lehető-
sége van szakmai előadásokon részt venni, ahol a SZI-
KE környezetvédelmi egyesület munkatársai adnak taná-
csot a folyamatról. Az előnyöket hosszasan lehetne sorol-
ni. Jól jár az a kerttulajdonos vagy lakóközösség, amelyik 
nem tud mit kezdeni a fölös lombokkal, vagy éppen a ház-
tartási hulladékkal. A komposztálás eredményeként a talaj 
szerkezete javul, a trágyázás tápanyagban gazdagítja a föl-
det. Nincs szükség a hulladék elszállítására, ártalmatlanítá-
sára, ami pénzbe kerül.

Az önkormányzat pedig utánkövetéssel, azaz utóla-
gos ellenőrzéssel kíséri fi gyelemmel a lelkes kertészkedők 
munkáját. Egyben lehetőség nyílik az aktívan komposztá-
lók tapasztalatainak összegyűjtésére, így hasznos tippek, 
trükkök terjedhetnek el Újpesten.  N. Zs.

A polgármester szeme láttára 
akartak szemetelni

Illegális szemét-
szállítmány 
– fényes nappal
Újpest Önkormányzata az eltelt tíz 
hónapban 3800 köbméter illegáli-
san lerakott szemetet szállíttatott el 
a közterületekről, melynek költsége 
meghaladta a 32 millió forintot. 

Sajnálatos jelenség, hogy a közterületeken egy-
re több az illegálisan kirakott hulladék – nyilat-
kozta Garamszegi Andrea, a közterület-felügye-
let vezetője. – Nemrégiben Wintermantel Zsolt 

ért tetten két embert, akik fényes nappal egy te-
herautónyi hulladékot kezdtek lepakolni az Ugró 
Gyula sor melletti, a Megyeri temetőhöz köze-
li zöldterületre. A polgármester visszatartotta az 
elkövetőket a rendőrség kiérkezéséig. 

– A szabálysértési bírság ilyen esetekben az 50 
ezer forintot is elérheti, sőt közösségellenes ma-
gatartás okán, amennyiben például természet-
védelmi területen történik az illegális szemétle-
rakás, feljelentés is társulhat hozzá. 

– Közös érdekünk a közterületek tisztán tartá-
sa, védelme – hangsúlyozza Garamszegi. Az Új-
pesti Közterület-felügyelet évente több alkalom-
mal is szemétszedési akciót hirdet önkéntesek 
részvételével, ezzel is felhívva a fi gyelmet a prob-
lémára illetve arra, hogy mindenki fi gyeljen oda 
a környezetére.  – B. K.

A közterületeken illegálisan lerakott hulla-
dékban papír, fadarabok, üveg, bútor, kis-
bicikli, építési törmelék, egyéb szemét van, 
miközben tavasszal megtörtént az ingyenes 
lomtalanítás is. Az év első tíz hónapjában 
elhordott 3800 köbméter, illegálisan elhe-
lyezett hulladék mennyisége akkora, hogy 
60 centi magasan lepné el a Szusza Stadi-
on gyepét. A több mint 32 millió forintos 
kiadásból például három-négy csodaszép 
játszótérre, 8-10 kutyafuttatóra, vagy egy 
újabb ökoparkra is futotta volna. 

Képünk illusztráció
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a kell, labdát pumpálnak, boxzsákot töl-
tenek, megjavíttatják a tönkrement tol-
las- és teniszütőket, de ha kell, akár hul-

lahoppozni is megtanítanak. A Jánosa család Új-
pest szívében dolgozik a sportok szerelmeseiért 
– immár 17 éve. A siker titka pedig nem is bonyo-
lult: folyamatosan formálódik a bolt is, az igénye-
ket szolgálják ki. 

Nagyon bátran vágtak bele az üzletbe a kilenc-
venes években, ami akkor egyébként már 20 éve 
érlelődött Éva fejében. Nem is gondolnánk, hogy 
mi motiválta az egyébként könyvelőként dolgo-
zó asszonyt. Még a 70-es években megkérte akko-
ri főnöke, hogy vegyen egy focilabdát. Éva hiába 
járta be egész Újpestet. Akkor eldöntötte, hogy 
ha egyszer saját vállalkozása lesz, akkor biztosan 
sportboltot nyit. 

1995-ben jött el ez a pillanat. Országszerte is 
alig voltak ilyen szaküzletek. A tapasztalatot a csa-
ládfő hozta, aki előtte sokáig dolgozott üzletkö-
tőként sportszer-nagykereskedésben. Eleinte tú-
raboltként üzemelt a cég, aztán mindig változott, 
bővült a kínálat. 2004-ben webáruházat is indítot-
tak – szintén az elsők között. Ez persze már a fel-
cseperedő gyerekek nyomására alakult így, de a 
szülők beadták a derekukat – és persze nem bán-
ták meg. A fi atalok tettek egy kitérőt, kipróbál-

tak mást is, de ma már Gábor és Mónika is az üz-
letben dolgozik. Talán mondani sem kell: az egész 
család szeret sportolni. 

Az újpesti vállalkozás titka, hogy mindenki 
megtalálta a testhez álló feladatot, s persze fon-
tos, hogy csak egy igazi, szerető család képes évti-
zedeken át megküzdeni a nehézségekkel.  D. Zs.

Made in 
Újpest

H

Az üzlet címe: Árpád út 45. 
(Bejárat az Aradi utca felől.)

Elsők között a Szafari   
Igazán kellemes, családias hangulat – és egyben üzlet is. Így működik már 
17 éve Újpesten a Szafari Sportbolt, ahová a helybéliek is úgy járnak be, 
mintha egy régi ismerőst vagy egy kedves rokont látogatnának.

fi zetett hirdetés
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G1 Team

Európai 
eredmény
Újpesten 
Fekete Tamás DRAG-
versenyző utcai kategóriá-
ban kezdte, mára a profi k 
között ér el dobogós helye-
zéseket saját készítésű au-
tójával. Az 1981-es évjára-
tú Golfban szinte mindent 
kicserélt, az autó lila-fehér 
színével viszont Újpestet 
hirdeti, bárhol is versenyez. 

z újpesti Fekete Tamás 2006-
ban kezdett a negyed mérföl-
des, DRAG Racing nevet vise-

lő gyorsulási versenyre járni. 2007-ben 
utcai kategóriában első helyezést ért 
el, két évvel később pedig úgy dön-
tött, profi  kategóriájú autóval indul 
ugyanezen a versenyen, de már nem a 

köznapi használatú, hanem a verseny-
autók között.

– Egy átlagos, nagyobb teljesít-
ményű benzines utcai autó körül-
belül tizenhat másodperc alatt te-
szi meg a pontosan negyedmérföl-
des távot, én viszont mindezt 10,67 
másodperc alatt teljesítettem, amivel 
Európa-csúcsot értem el a FWD Die-
sel Car kategóriában – magyarázza a 
versenyző.

Ezt a teljesítményt már az egyedi-
leg átalakított, Tamás születési évé-
vel megegyező, 1981-es évjáratú Golf-
fal érte el. Az autó a rekordidő alatt 
négyszáznégy méteren 207 kilométer 

per órára gyorsult fel, a százat mind-
össze három másodperc alatt érte el. 
– A kocsiban nincsen sebességmé-
rő, a kasztni külső héján kívül a súly-
optimalizálás, gyorsaság és biztonság 
miatt szinte mindent átalakítottunk 
benne – teszi hozzá a tulajdonos.

A jármű Újpestet hirdetve lila fé-
nyezést kapott, a teamet hirdető G1 
feliratokat pedig fehérrel festették fel 
a versenyautóra.

Tamás Kiskunlacházán, Kunma-
darason és a Rábaring-en, valamint 
Fertőszentmiklóson, a reptéri gyorsu-
lási versenypályákon versenyez, ami-
hez természetesen gyakorlás és az 

autó maximális karbantartása szüksé-
ges. Minderre hétvégén, illetve mun-
ka után szakít időt, de szerencséjére 
hatéves kisfi át, aki egyébként gokar-
tozik, vonzzák a járművek, és termé-
szetesen apja lila-fehér versenyautó-
ját is kipróbálta már. – Hálás köszö-
net a feleségemnek, a családomnak a 
sok türelemért és csapatnak (Telek Já-
nos, Schmidt Gábor, Tivorán család, 
és GYULATURBO) az egész éves mun-
kájáért. Nélkülük ezt nem tudtam 
volna megcsinálni – mondja.

 M. Orbán András

www.drag.eoldal.hu

Meglepetés: óriástorta

Kisállatok 
nagykövetei
Rekordszámú résztvevő mellett ün-
nepelte október 6-án az Állatok Vi-
lágnapját és fennállásának husza-
dik évfordulóját a Rex Alapítvány az 
Óceánárok utcai Állatszigeten, ahol 
Wintermantel Zsoltot és Nagy István 
alpolgármestert a kisállatok nagykö-
veteinek választották. A nap végén 
meglepetésben volt része a látoga-
tóknak.

Az eseményre rekordszámú látogató érkezett, és si-
került a Guiness rekordkísérlet is, ott jártunkig 5923 
plüssállat gyűlt össze a bejárat közelében felállított 
gyűjtőponton.

– Míg a plüssállatok bármikor továbbajándékoz-
hatók, sőt akár el is dobhatók, addig az élők állan-
dó odafi gyelést igényelnek – emlékeztetett a Rex 
Alapítvány alapítója, dr. Király Péter állatorvos. Úgy 
fogalmazott, nagy minőségi változás, ha az ember 
olyan értéket tud létrehozni, amely az állat és em-
ber javát egyaránt szolgálja. 

Király doktor elmondta, két évtizeddel ezelőtt a 
jelenleg is alpolgármesterként dolgozó Nagy István-

nak oroszlánrésze volt abban, hogy ezt a területet 
az újpesti és a fővárosi önkormányzat évtizedekre 
átadta számukra. Ez volt szó szerint az alap, ame-
lyen építkezhettek. 

Az önkormányzat egy kétszáz szeletes tortát ajándé-
kozott az alapítványnak. Wintermantel Zsoltot, a ren-
dezvény védnökét a kisállatok nagykövetének választot-
ták, s a polgármester mellett ugyanebben az elismerés-
ben részesült Nagy István alpolgármester is.  M. O. A.

A
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Boldog születésnapot!

Csapatmunka volt



Jövedelmi 
középmezőnyben
A tavaly személyi jövedelemadó-bevallások szerint Bu-
dapesten a XII. kerületiek kerestek a legjobban, míg a leg-
kevesebb jövedelmet Csepelen vallották be. Újpest a kö-
zépmezőnyben, az átlag körül végzett.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Regionális 
Adó Főigazgatósága a napokban állította össze és tette közzé az egy 
főre jutó összevont jövedelmek alapján számolt fővárosi és pest megyei 

toplistát. Az összesített adatok szerint a fővárosban és Pest megyében majd-
nem 3000 milliárd forint összevont jövedelmet vallottak be, az éves átlagos bér 
2 millió 405 ezer forint volt.

A NAV kerületenkénti bontásban is közölt adataiból kiderül, hogy az újpesti-
ek átlagbére szinte megegyezik a régiós átlaggal. Jóval e fölött jár viszont az első 
és második helyen végzett XII. és II. kerület, ahol évi 3,6-3,7 millió forintos ösz-
szevont jövedelem képezi az átlagot. Az átlagos bevallott jövedelem fővároson 
belül a XXI. kerületben, Csepelen a legalacsonyabb, itt az éves átlagos bér nem 
haladja meg a 2 millió egyszázezer forintot. 

Újpest a kerületi „rangsorban” a tizenhatodik helyet foglalja el. A kerületben 
2 millió 362 ezer forint volt az éves átlagos bér, amely megközelítőleg megfelel 
a régiós átlagnak.  M. O. A.

A
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Árfolyamrögzítés: 
még három hónapig 
Augusztus végéig a jogosultak tíz százaléka élt az árfo-
lyamgát lehetőségével, ami az érintett devizahitel-állo-
mány tizenöt százalékát érinti. Aki állami védelmet szeret-
ne, még szűk három hónapig kérheti az árfolyamrögzítést.

A Pénzügyi Szervek Állami Felügyelete (PSZÁF) adatai szerint csaknem ötszáz-
ezer jogosult tíz százaléka, mintegy ötvenezer adós élt az árfolyamrögzítés lehe-
tőségével. A kormány tavasszal úgy határozott, a lehetőséggel az élhet, aki a hi-
teligényléskor legfeljebb húszmillió forint kölcsönt vett fel. Kitétel még, hogy az 
adósnak az árfolyamrögzítés igénylésekor nincs kilencven napon túli devizaköl-
csönből származó fi zetési késedelme, és a futamidő meghosszabbítását leszá-
mítva nem vett részt semmilyen más fi zetéskönnyítő programban.

Mint ismert, az árfolyamrögzítés alatt pénzintézetek svájci frank esetében 
180 forintos, az euró esetén 250 forintos, a japán jen esetében pedig 2,5 fo-
rintos árfolyamot alkalmaznak. A PSZÁF a nemzeti hírügynökséggel azt kö-
zölte, a könnyítő intézkedést még szűk három hónapig lehet igényelni, azon-
ban az év végi esetleges banki torlódások miatt nem célszerű az év utolsó 
napjaiban megtenni.

Az árfolyamrögzítésre öt évig, de legfeljebb 2017 júniusáig van lehetőség, 
de három év eltelte után az ügyfél kezdeményezheti az árfolyamgát megszün-
tetését. M. O. A.

– Több mint három éves a kapcsolatunk a fi nn test-
vérklubbal – mondta Saly Péter klubelnök. – Rend-
szeresek az információcserék, és baráti szerződést 
is kötöttünk. Közös programokon veszünk részt; az 
egyik a faültetés lesz. Az elmúlt évben a Lions kor-
mányzója felhívást tett közzé, hogy a klubok ültes-
senek egymillió fát. Annyira sikeres az akció, hogy 
már 6 milliónál járunk. 

Délután a Királykerti Tagóvodába látogatott a 
csoport, akiket Mayer Sándorné intézményvezető 
fogadott. Az első fát Annukka Laurika, a fi nn klub 
vezetője, a másodikat Saly Péter, a harmadikat Szőcs 

Attila, a Polgármesteri Hivatal referense ültette el. 
Persze akadt segítség is: az óvodások, kis lapátjaik-
kal közreműködtek a munkálatokban.  Á. T
(Bővebben: ujpest.hu) 

Néhány napja érkeztünk, elég sűrű a progra-
munk, remekül érezzük magunkat – nyilatkozta 
lapunknak Annukka Laurika. – Csodálatos volt a 
Városháza, kedvesek az emberek. Míg megnőnek 
a facsemeték, addig remélhetőleg sokszor jövünk. 
Szívesen látjuk az újpestieket is városunkban. 

 

Elültették a barátság hársfáit
Több éves kapcsolat fűzi egymáshoz az Újpest-Árpád Lions Clubot és a 
Kauhajoki/katrilli Lions Clubot. Ennek eredményeként érkeztek a fi nn ven-
dégek Újpestre. Október 5-én, pénteken, a Városházán fogadta a társasá-
got Wintermantel Zsolt, majd a barátság jegyében faültetésre került sor.



avasz óta az Újpest szelet áru-
sítása jelenti az Újpesti Cseriti 
folyamatos pénzbeli támo-

gatását. Már öt cukrászdában árusít-
ják a jótékonyságot (is) jelentő süte-
ményt, amelynek árából 10 százalékot 
a szervezetnek, vagyis a gyerekek javá-
ra utalnak át. 

A Cseriti nyáron sem vakációzott, 
minden meghívásnak eleget tett a 
gyerekekkel. Például a II. kerületi 

Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda 
vezetőjéhez, dr. Herczeg Krisztiánhoz 
is eljutott a szervezet híre. Az igazga-
tó focikedvelő diákokat hívott meg a 
Magyarország-Izrael barátságos válo-
gatott mérkőzésre, a Puskás Stadion 
lelátójára  és lehetőséget nyújtott szá-
mos diáknak állatkerti ismerkedésre. 
Kármán Béla, a Káposztásmegyeri 
Szociális bolt vezetője pedig ízletes, 
édes dinnyét vitt – a Cseriti segítségé-

vel – a nyári napközis táborban vaká-
ciózó gyerekeknek.

A Cseriti további ismertségét jelen-
tette, hogy 120 újpesti diák pólóján 
népszerűsítette a szervezetet az új-
pesti önkormányzat által támogatott, 
Siófokon megrendezett táborban. 

(Bővebben: ujpest.hu/cseriti)  B. K.

urópa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmek, 
országos bajnokságokon nyert medálok dí-
szítették eddig is a vitrinét, de a londoni nyá-

ri olimpián nyert aranyérme koronázta meg Dom-
bi Rudolf pályafutását. Társával, Kökény Rolanddal 

fantasztikus versenyzés után állhattak fel a dobogó 
legmagasabb fokára.

– Sokat, nagyon sokat dolgoztunk a sikerért. 
Amikor 2011 áprilisában Kökény Rolival összeül-
tünk a hajóba, sokan csak legyintettek. Úgy gon-

dolták, nem lesz sok esélyünk kvótát szereznünk, 
hiszen Roli egy sérülést követően kezdte meg az 
edzéseket. Az olimpia pedig már közeledett, s bi-
zony az elején a hajó sem ment úgy, ahogyan sze-
rettük volna. Aztán, a zágrábi Eb-n mégis aranyat 
nyertünk, s így már bejelentkeztünk az esélyesek 
sorába.

– London elmúlt, a győzelmet soha, senki el nem 
veheti már tőletek. És a kitüntetéseket sem. A Ma-
gyar Érdemrend tisztikeresztje és Újpest díszpolgára 
cím is Dombi Rudolfé lett. 

– Bevallom, meglepett, hogy ennyire becsülik az 
eredményeinket. Komolyan mondom, ritkán örül-
tem elismerésnek jobban, mint az Újpest díszpolgá-
ra kitüntető címnek. Kicsit meg is hatódtam, ami-
kor a polgármester úrtól átvettem, hiszen akkor 
szembesültem azzal, hogy milyen fantasztikus tár-
saságba kerültem be. 

– Ugyan nem az UTE versenyzője vagy, mégis min-
denki úgy mondja: Dombi, az újpesti.

– Itt születtem, itt voltam bölcsődés és óvodás. 
A Szűcs Sándor Általános Iskolába jártam és ter-
mészetesen Újpesten ültem először kajakba. Sze-
relmem a Duna és a kerület. És, ez így is marad, 
amíg csak élek. Ráadásul, mindig hazatérek Újpest-
re, ugyanis a szüleim ma is itt élnek. Tehát: csak Új-
pest, mindig Újpest!

– Az általános iskola sem feledkezett meg egyko-
ri tanítványáról.

– Igen, rövidesen a Dombi Rudolf tornateremben 
mozoghatnak a srácok a suliban.

 GERGELY GÁBOR

Újpesti Cseriti

Gyermekszemek 
nyílnak a világra 
Az Újpesti Cseritit már nem kell bemutatni az újpesti-
eknek, de a város határain túl sem. Az újpesti jótékony-
sági szervezet a felelősségvállalásból eredő jótékonyság-
ra buzdít. A Cseriti a rászoruló gyermekeknek segít, él-
ményajándékokkal nyitja ki a világot és teszi szebbé a 
hétköznapokat, az ünnepeket. 

ADNI IS ÖRÖM 
Aki kapcsolatba kerül az Újpesti 
Cseritivel, tudja, nem csak kapni, 
adni is öröm. Mindazok, akik pél-
dául tavasz óta a kupakokat gyűj-
tik az újpesti Imike a járássegítő 
gépére, a Cseriti és a Halassy Oli-
vér Sportközpont által megkez-
dett gyűjtéshez járulnak hozzá. 
A segítésben azok a gyerekek is 
részt vehetnek, akár egyetlen ku-
pakkal is, akik a Cseritivel jutot-
tak már élményhez, ajándékhoz. 

„Csak Újpest, mindig Újpest” 
– vallja Dombi Rudolf díszpolgár
Dombi Rudolf Európa-bajnok, a londoni olimpia aranyérmes kajakozója, augusz-
tus végén Újpest díszpolgára lett. A kiváló sportoló itt született, itt járt iskolá-
ba és ma is Újpestet tekinti otthonának. A Városházán büszkén vette át a kitün-
tetést, mint mondta, megtiszteltetés, hogy beválasztották az exkluzív csapatba.
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Dombi Rudolf 
mögött a hajóban 

Kökény Roland

Mézédes

Hajózás 
a Balatonon
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FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor 

Gyula önkormányzati képviselők november 
5-én hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán önkormány-
zati képviselők november 5-én hétfőn 18-19 
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz 
Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. 
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati 
képviselők november 12-én hétfőn 17-18 óráig 
tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád 
út 56.) Tel.: 369-09-05. Bartók Béla önkormány-
zati képviselő november 13-án kedden 18-19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp.,, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő októ-
ber 29-én hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

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

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

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

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati 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 önkormányzati 

képviselő (LMP), Fenntartható Fejlődés 
tanácsnok fogadóórája minden hétfőn 
17.30-19 óra között vagy előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Újpesti LMP Iroda: 1041 
Budapest, István út 22. Tel.: +36-20-390-
0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu. Honlap: 
ujpest.lehetmas.hu. facebook.com/LMPujpest

MEGHÍVÓ
Alapjövedelem alanyi jogon?! – dokumen-
tumfilm és vitaest. 2012. október 17., szerda 
17.30. Cím: István út 22. (A főposta mellett)

Az alapjövedelem feltétel nélkül minden 
polgárnak alanyi jogon jár a bölcsőtől a 
koporsóig. Nincs szociális helyzethez kötve, 
nem kell érte munkát végezni. Kiváltja a 
munka adóztatását, de a segélyeket és pótlé-
kokat is. Nem állami gondoskodás, nem szoci-
ális juttatás, hanem állampolgári jog!

Megvalósítható? Finanszírozható? Lehetséges? 
Ha van alapjövedelem, senki se akar majd dolgoz-
ni? Jó ötlet feltétel nélkül pénzt adni mindenkinek? 
Előremutató, XXI. századi megoldás vagy utópia?

Nézze meg a Minerva Klubban a Feltétel Nélküli 
Alapjövedelemről szóló dokumentumfilmet! 
ujpest.lehetmas.hu/esemenyek/alapjovedelem-
minerva, www.alapjovedelem.hu.

Beszélgessünk, vitatkozzunk! A Minerva 
Klub nyilvános kulturális és közéleti rendez-
vény, amely nem kapcsolódik az LMP politikai 
tevékenységeihez! Részletek: +36 20 39 00 566.

FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

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

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

TEADÉLUTÁN
Tisztelettel meghívjuk Önöket október 16-án, 
kedden 17 órakor kezdődő Teadélutánra – egy 
kötetlen fogadóórára – a Pozsonyi úti iskolába 
(Budapest, IV. Pozsonyi út 3.).

Szabó Gábor önkormányzati képviselő,
Kiss Péter országgyűlési képviselő

KIRÁNDULÁS SZENTENDRÉRE
Természetjáró Körünk (20. pecsétgyűjtő)  
következő túrája október 19-én pénte-
ken lesz. Szentendrére megyünk egy 
városnéző sétára HÉV-vel. Gyülekező 9.45-
10.00 között a Batthyány téren a HÉV 
peronoknál. 

Programsorozatunk védnökei: Kiss Péter 
országgyűlési képviselő és dr. Trippon 
Norbert, az MSZP kerületi elnöke. 65 év 
felettieknek: az utazás ingyenes. Akinek 
jegyet kell vennie: a HÉV-en Békásmegyerig 
BKV jegy kell. Onnan Szentendréig a kiegé-
szítő teljes árú jegy oda-vissza 620 Ft-ba 

kerül, melynél érvényesíthető a nyugdíjas 
igazolvánnyal rendelkezőnek az 50%-os 
vagy 90%-os kedvezmény (ebben az esetben 
hozzák magukkal az ehhez szükséges szelvé-
nyüket). 

Vissza a kora délutáni órákban jövünk.  
Ebédet mindenki hozzon magával, amit 
majd ott fogyasztunk el. Kényelmes cipő 
javasolt a sétához, mert Szentendrén 
macskakövesek az utcák. „Új kiránduló-
társakat” is várunk!  Jöjjenek el, ha egy 
vidám, összetartó társasághoz szeretné-
nek csatlakozni!

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését- 
kezdőket, haladókat, érdeklődőket – akik 
szívesen vennének részt egy zenei közösség 
munkájában. Figyelem: nem oktatás, csak 
konzultáció, a klubtagság ingyenes! 
Érdeklődni a 06-20-419-7878-as telefonszá-
mon lehet H-SZ-P: 10-15 óráig. Cím: 1046 
Budapest, Nádor u. 1. 

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

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

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

Újpestért 
Egyesület

Zenés-táncos estet tartott az Újpesti Kulturális 
Központ Ady Endre Művelődési Házban október 
6-án az Újpesti Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat. Az újpesti önkormányzatot képviselő Hladony 
Sándor a köszöntés mellett az egyik aradi vérta-
núról, Knézits Károlyról is megemlékezett.

Az est megnyitásaként Hladony Sándor képvise-
lő az est főtámogatója, Újpest Önkormányzata ne-
vében virággal köszöntötte Gál Istvánnét, az Újpes-

ti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Meg-
emlékezett arról is, hogy az egyik aradi vértanú, 
Knézits Károly horvát származású volt, és emlékez-
tetett arra, hogy Újpest történetében mindig fontos 
szerepük volt a különböző nemzetiségeknek.

A rövid köszöntőt követően kezdetét vette az auszt-
riai grádistyei Horvát Kulturális Egyesület műsora, 
amelyet bál követett. A rendezvény másik főtámoga-
tója a Horvát Köztársaság Nagykövetsége volt. MOA

P Á R T H Í R E K

RADICS BÉLÁRA, A LEGNAGYOBB 
MAGYAR GITÁROSRA EMLÉKEZNEK 
EGYKORI BARÁTAI ÉS TISZTELŐI
A Radics Béla Emléktársaság, barátai, 
tisztelői emlékeznek a legendás gitá-
rosra 2012. október 18-án 15 órakor, 
halálának 30. évfordulóján Megyeri úti 
temetőben lévő sírjánál. (50-es parcel-
la, bal oldal 3. sor 39. helyén található)

A megemlékezés szervezői: dr. 
Hollósi Antal országgyűlési képvise-
lő és Hladony Sándor önkormányzati 
képviselő

Horvátok hagyományőrző estje

Már 10 907-en kedvelik 
az Újpest-Káposztásmegyer                 oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

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

több tévés anyag elérhető rajta. Az ujpest.hu weboldalon 
szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.



Újpesti 
műsortükör

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� „A nyár legizgalmasabb pillanatai”. 
Gyermekrajz- és festménykiállítás. Újpesti 
Kulturális Központ Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház. Október 24-ig.
� Takó Hajnalka Auróra festőművész 
kiállítása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Király utcai könyvtárában október 27-ig 
(IV. Király u. 5.). 
� Örményország 13 fővárosa. 
Fotókiállítás. Október 14-ig az Újpesti 
Kulturális Központ Ifjúsági Házban. Az 
Újpesti Gyermek Galériában megtekinthe-
tő 9.00-18.00 óra között.
� Sáros András festménykiállítása októ-
ber 11-28-ig. 11.00-18.00-ig. Újpesti 
Kulturális Központ Újpest Galéria
� Tóth László festőművész kiállítása 
október 12-28-ig, 11.00-18.00-ig. Újpesti 
Kulturális Központ Újpest Galéria
� Az Újpest-Árpád Lions Klub gyermekrajz 
békeposzter-pályázatának kiállítása. 
Megnyitó: október 15., 17.00 Megtekinthető: 
október 28-ig 9.00-18.00 óra között. Újpesti 
Kulturális Központ Ifjúsági Ház

ELŐZETES
� Október 20., 20.00-24.00: Country est. 
Játszik a Don Attila Band, Újpesti Kulturális 
Központ Karinthy Frigyes Művelődési Ház
� Október 26., 15.00.: Vidám nótaest: „Sej, 
haj, Rozika…”. Ady Endre Művelődési Ház 

SZÍNHÁZ
Újpest Színház bérlet: Ősbemutató – 
Újpest Önkormányzata támogatásával:
� Október 20., 19.00: Pozsgai Zsolt: 
Halálcsel. Zenés játék. Újpest Színház 
ősbemutató.
További előadások:
� November 24., 19.00: Fényes Szabolcs–
Barabás Pál: Egy szoknya, egy nadrág. 
Zenés vígjáték. Az előadás az Újpest Színház 
és a Pódium Színház közös produkciója.
� December 15., 19.00: Székely betlehe-
mes. Élőzenés játék. A színház a műsor-
változás jogát fenntartja. Bérletek rendel-
hetők személyesen az Ady Endre 
Művelődési Házban vagy a 231-6000 tele-
fonszámon. Az előadások bérleten kívül is 
megtekinthetők. Jegyárak: 2500 és 2200 Ft.

HETI PROGRAMOK
Október 13., szombat
CSALÁDI SPORTNAP FŐZŐVERSENNYEL
� 9.00-16.00: Őszi Sportparty. Ifjúsági 
Sporttelep. IV., Tábor u. 24.
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.00-13.00: Babavilág, bababörze. 
Újpesti Kulturális Központ Közösségi Ház
� 10.00-13.00: Családi Játszó. Itt az ősz! 
Babajátszó és kézműves programok. Közben: 

10.30-tól Tipegő torna, Tombi Judittal. 
Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház
� 17.00-18.30: „Szederinda” Aprók 
Táncháza. Újpesti Kulturális Központ 
Közösségi Ház

Október 14., vasárnap
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00: Boribon muzsikál. Zenés csalá-
di délelőtt, gyermekkoncert. Újpesti 
Kulturális Központ Ifjúsági Ház

ZENÉS EST
� 17.00-21.30: Hétvégi Randevú, a Szilver 
zenekarral. Ady Endre Művelődési Ház

Október 16., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30-11.00: Babajátszó. Újpesti 
Kulturális Központ Ifjúsági Ház

KLUBNAP
� 15.00: Mozgáskorlátozottak klubja. 
Közönségtalálkozó a londoni paralimpián 
járt sportolókkal. Újpesti Kulturális 
Központ Ady Endre Művelődési Ház

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

ZENÉS ESTEK ÚJPESTEN
Október 19-én, pénteken 18 órától kötet-
len zenés estét tartunk az Újpesti Kulturális 
Központ Ifjúsági Házban. (1042 Budapest, 
István u. 17-19.) Várunk minden zenészt és 
zenét szerető embert, egy hagyományt 
teremtő örömzenélésre, kikapcsolódásra. 
Házigazda a Jazztimated zenekar, valamint 
a nyári folkverseny helyezettjei, továbbá 
meglepetés vendégek. Szűts István.

Követőket remél Újpest Arca

Sportolni soha sem késő
Tátrai Adrienn, Újpest arca, vívni tanul, a második vívó-
edzésén vett részt. Az UTE Király utcai vívótermébe mi is 
elkísértük.

driennek két hete volt arra, 
hogy az edzéseken elsajátítsa 
a sportág alapjait, és bemuta-

tót tartson az Újpesti Sportvarázson, 
kedvet csinálva a fi ataloknak a spor-
toláshoz, például a víváshoz. – Na-
gyon tetszik ez a sport, de elég nehéz. 
Nem csak fi zikailag fárasztó, de szel-
lemileg is kimerít, mert folyamatosan 
koncentrálni kell. De pont ez a jó ben-
ne. Azt már tudom ugyan, hogy nem 
leszek olimpiai bajnok, de a Sportva-
rázs után is folytatnám az edzéseket, 
mert nem az eredmények számítanak. 
Ráadásul soha nem késő elkezdeni a 
sportolást – mondta az edzés után, 
fáradtan Újpest arca. 

László Dezső az UTE vívószakosz-
tályának igazgatója szerint egy jó ví-
vónak gyorsan kell tudni mozogni és 
még gyorsabban gondolkodni. Szil-
ágyi Áron olimpiai bajnoki címe jó cé-
gér volt a sportágnak, mert egyre több 
gyermek választja a vívást, de felnőttek 
is többen jelentkeznek, hiszen ama-
tőrként is sok örömet hoz ez a sport. 

Adrienn is nagyon örülne, ha sokan 
lennének az Újpesti Sportvarázson, és 
sokan választanák új kedvenc sportját, 
a vívást. J. M.
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A

Egy nap 
Curtisszel
Újpest 2012-es arcai, Koz-
ma Vanessza, Tátrai Adri-
enn és Takács Márk nem-
csak nyelvtanfolyamot, és 
modell portfoliót nyertek, 
de különleges díjat is kap-
tak: eltölthettek egy na-
pot Újpest ikonikus alakjá-
val, Curtisszel a labdarúgó 
rapperrel.

A sűrű nap a Halassy Olivér Sport-
központnál kezdődött, ahol a fi ata-
lok jótékonykodtak. Sok-sok kupak-
kal járultak hozzá az Újpesti Cseriti 

kezdeményezéséhez, ezzel is segítve, 
hogy a súlyos beteg Imike járássegí-
tő gépet kapjon.

Márk, a legifjabb azt mondta, a 
sztárral eltöltött nap egy álmát váltot-
ta valóra. 

A kirándulás Fóton folytatódott, 
ahol stúdióba vonultak a rapperrel. 
A lányok irultak-pirultak és zavarba 
jöttek a mikrofon előtt, Márk azon-
ban lehengerlő magabiztossággal állt 
a süketszobában és rappelte el az Új-

pest a negyedem című Curtis slágert. 
Ezt a produkciót egyébként a verse-
nyen is előadta, a Városnapok nagy-
színpadán.

A jól végzett munka után a Cap-
ri (sokak szerint Újpest legjobb 
pizzériája) következett, ahol nem 
más, mint Wintermantel Zsolt lepte 
meg a fagyizókat. A programokban 
dúskáló délután gyorsan elrepült, ar-
caink és Curtis pedig megállapítot-
ták: ezt a napot meg kell ismételniük.



Sóska, sültkrumpli 
és egy kis Norvégia  
A REPÜLÉS CSODÁJA
Amikor a repülőgép kifordult a kifutópályára, s gyorsí-
tani kezdett, a szárnyon található terelőlemezek úgy re-
megtek, mint rozzant kontrás kerékpáron a lelazult sár-
hányó! E sorok írója, a darab rendezője – szégyen ide 
szégyen oda – akkor ült először repülőgépre, érthető 
hát, hogy kételkedett a manőver sikerében! 

OLAJ, OLAJ, OLAJ
Norvégia gazdag ország! Igen gazdag! Majd hatvan évre 
elegendő kőolajat találtak a partok közelében, s ettől 
másodpercenként, több ezer dollár ömlik a költségve-
tésbe, aminek három százalékát fordítják jóléti kiadá-
sokra! Most tervezik, hogy leszállítják 2,5%-ra! Nagy is 
a felhördülés! A jólét leginkább a rendben, a nyugalom-
ban és a türelemben nyilvánul meg! No meg abban, 
hogy drága a sör! Tudják mennyi? Tippeljenek! Egy kö-
zépkategóriás kerthelyiségben 3000, azaz háromezer fo-
rint egy korsóval! Na persze a fi zetések!

SÓSKA, SÜLTKRUMPLI – ÚJPEST SZÍNHÁZ
Óriási siker volt, s bátran állíthatom: Nem csak a „köte-
lezőt” hoztuk ki magunkból! Áhítattal fi gyelték nézőink 
ezt az ízig-vérig magyar sors-triádát! Itták minden sza-
vát a nagyszerű színészeknek! Babicsek Bernátnak, Fillár 
Istvánnak, Szolnoki Tibornak száján úgy szólalt meg a 
szó, mint egykoron valamennyiünkén, amikor mindany-
nyian az angyalok nyelvén beszélgettünk egymással! 

Az előadás utáni közönségtalálkozó is ezt igazolta, 
amelyen részt vett Jeszenszky Géza nagykövet úr és fele-
sége is, akik méltatták az előadást!
 Krizsik Alfonz, az előadás rendezője

Magyar orvos 
dokumentumai 
a Titanic 
árnyékából
Ezúttal is érdekes előadást hall-
hattak az Újpesti Közművelődési 
Kör tagjai október 5-én, az Újpes-
ti Polgár Centrumban. „A Titanic 
árnyékában – mentőorvosi szem-
mel” című beszámoló a híres hajó 
pusztulását és a segítségül érkező 
Carpathia gőzös történetét követ-
te nyomon. 

Völgyiné dr. Reich Márta előadása a Titanic tra-
gédiáját járta körül. Sok érdekes információ-
val gazdagodott a közönség, hiszen Márta asz-
szony az elsüllyedt luxushajó túlélőit megmen-
tő Carpathia gőzös fi atal magyar mentőorvosá-
nak, dr. Lengyel Árpádnak az unokája. A korhű 
dokumentumokat, relikviákat bemutató képes 
előadás felelevenítette az éppen száz esztende-
je történteket. Egyébként az eddig soha nem lá-
tott dokumentumokra, fotókra, a mentés beszá-
molóit tartalmazó levelezésre egy nemrég meg-
jelent könyvben (A Titanic Árnyékában) is rálel-
hetünk, amelyet Márta asszony írt. Á.T.

Magyar Tímea: 

Sokszor 
a nők 
erősebbek
Az Újpest Színház Pozsgai Zsolt Ha-
lálcsel című darabját mutatja be, 
október 20-án, 19 órakor. Az ön-
kormányzati támogatással meg-
született zenés játék a ha-
lálra ítélt Szűcs Sándor 
újpesti labdarúgónak 
állít emléket. Anna, 
Sándor felesége sze-
repét Magyar 
Tímea játssza, 
vele beszélge-
tünk.

– Közeleg az előadás, jól alakulnak a próbák?
– Elindultunk, haladunk, szépen kristályoso-

dik a darab, ott tartunk, ahol kell.
– Nehéz szerep?
– A történet valós alapokon nyugszik, Anna is 

létező személy, és az ilyen alakok megformálása 
különös fi gyelmet igényel. Szép és változatos sze-
repet osztottak rám. 

– Hogy viselte Sándor felesége a külső kapcsolatot?
– Nehezen, de erős jellemről van szó. Mert 

néha egy nő erősebb, mint egy férfi . A megold-
hatatlannak tűnő helyzetek acélossá teszik.

– Abban a korban nehezen lehetett nyíltan fel-
vállalni a szakítást.

– Mert ütközött a szocialista erkölccsel, ráadá-
sul súlyosbította a helyzetet, hogy kulák asszony-
ról van szó. Kiszolgáltatott szituáció.

– Mit érzett Anna, amikor megtudta, hogy Sán-
dor mást szeret?

– Amikor a darab elején kiderül a megcsalás, 
bizony izzik a levegő, ám Anna túllép ezen, még 
ezután is képes lenne feláldozni 
az életét Sándorért.

– Ön hazajár Újpestre.
– Valóban, ez már a 

harmadik produk-
ció – Rómeó és Júlia, 
Bodnárné – amiben 

fellépek. Szere-
tek Újpesten 
játszani.  

 Á. T.
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Újjászületett a pálya
Szerencsére akadt segítség, anyagi és erkölcsi egyaránt, 
melyeknek köszönhetően, október 6-án délelőtt átad-
ták a minden igényt kielégítő, új borítású focipályát  
Káposztásmegyeren. 
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B. Braun for children pálya-
avató focitornára négy csa-
pat nevezett be, hogy fo-

cizzanak egy jót a vadonatúj műfü-
vön. Sárai Zoltán, a Káposztásmegyeri 
Sport és Szabadidő Klub vezetője 
büszkén mutatta az egybegyűltek-
nek, milyen szépre, és nem utolsó sor-
ban jóra sikeredett a pálya burkolata. 
Köszönetet mondott a B. Braun cég-
nek a nagyvonalú segítségért, a kivi-
telezőnek, a Malimon-Bau Kft-nek, 

hogy – mondhatni –  ingyen végezték 
el a munkát és természetesen Újpest 
Önkormányzatának – Wintermantel 
Zsolt képviselte a városvezetést – 
hogy segíti a klub működését és ez-
zel a gyerekek sportolási lehetőségét.

A pálya építésének ötlete valamikor 
2005-ben merült fel, akkor csak egy 
üres terület díszelgett a mai „szentély” 
helyén. Első nekifutásra salakos pá-
lyát készítettek, majd körbekerítették 
és később, a világítást is megoldot-

ták. 2008-ban került a salak helyére a 
műfű borítás, amely mára – köszön-
hetően a rengeteg gyereknek, az edzé-
seknek és tornáknak – fi noman fogal-
mazva is: tönkre ment.  (gergely)

A B. Braun Torna végeredménye:
1. UTE 
2. Újpest SC 
3. Dunakeszi Kinizsi
4. Káposztásmegyeri SK

Döntőbe csúsztak az UTE lányai
Nyílt nemzetközi ranglistaversenyt rende-
zett az UTE Curling szakosztály a Kamara-
erdei Curling Club jégpályáján. Újpest Ön-
kormányzata támogatta a versenyt, amely-
nek fővédnöke Wintermantel Zsolt volt. 
Az UTE női csapata döntőbe került, s vé-
gül a negyedik helyen végzett. Jó teljesít-
ményüknek köszönhetően jogot nyertek az 
október 19-21 között sorra kerülő Hunga-
ry Curling Cup versenyen való részvételre.

A curling olimpiai sportág, a téli játékokon nagy népszerűségnek örvend. Az 
Újpesti TE női csapata két évvel ezelőtt, úgynevezett szabadidős sportegyesü-
letként kezdte pályafutását, tavaly óta pedig már „igazi” szakosztályként mű-
ködik. A kamaraerdei versenyen tizennégy csapat indult, és az újpesti lányok 
ezúttal is a négyes döntőbe kerültek. 

Az Újpest Kupa végeredménye: Westbay Férfi  (magyar válogatott), CC Mar-
tin, Catz (válogatott versenyzővel megerősített női csapat), UTE Four four Nők.

Az UTE női csapatának tagjai: Palancsa Dorottya, Lelovics Melinda, Miklai 
Henrietta, Szabon Márta és Baluka Csabáné. (GG)

Száz éves lenne Balogh Bonzó
Balogh István (1912–1992) világbajnoki ezüstérmes labdarú-
gót a sportsajtóban Balogh I-ként ismerhette meg a közön-
ség. Játékosként 1927-ben a Pestújhelyi SC-ben kezdte a lab-
darúgást. Az Újpest csapatában mutatkozott be az élvonal-
ban, ahol egész pályafutása alatt játszott és 231 bajnoki mér-
kőzésen szerepelt a balfedezet posztján. Négyszeres bajnok, 
négyszeres bajnoki ezüst- és kétszeres bajnoki bronzérmes 
volt a lila-fehérekkel. 1946-ban fejezte be az aktív labdarúgást.

1937 és 1940 között tizenhárom alkalommal szerepelt a magyar válogatott-
ban. Tagja volt az 1938-as franciaországi világbajnokságon ezüstérmes csapat-
nak. Edzőként 1948–49-as és 1958-59-es idényekben az Újpesti Dózsa vezető-
edzője volt. (G)

Újpest Önkormányzatának 
Képviselő-testülete arról 
döntött: a Megyeri Tigrisek 
NB II-es kosárlabda csapa-
ta viselheti az Újpest nevet, 
és a bajnokságban Újpest 
– MT néven lépnek pályára. 

elenleg tizenegy kerületi isko-
lából közel kétszáz gyerek ko-
sarazik az egyesületben, és a 

2012/2013-as szezonban már hat csa-

pattal képviseltetik magukat az Or-
szágos Utánpótlás Bajnokságban, öt 
csapatot indítanak a Budapest Baj-
nokságban. Tizenöt év elteltével pe-
dig a felnőtt férfi  NB II-es pontvadá-
szatban is pályára lépnek. Az egyesü-
let távlati célja, hogy a közelmúltban 
életre hívott Tigriskölykök Program-
jával minél szélesebb körben megis-
mertesse a gyermekekkel a kosárlab-
da sportágat, és eljuttatva a kerüle-
ti iskolákba, egyre több diákot ösztö-
nözzön a sportolásra.

Az önkormányzattal való korábbi 
szoros együttműködés eredménye, 
hogy a klub edzéseit immár nemcsak 
a Megyeri Úti Általános Iskolában, 
hanem a Halassy Olivér Sportköz-
pontban is tarthatja, és az NB II-es 
gárda hazai bajnoki mérkőzéseit is itt 
rendezik.  (gg)

A

J

Újpest néven
kosaraznak
a Tigrisek

Pályaavató torna

Újpest hírét is viszik
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In gat lan el adó
� Az uszodánál, egy 1+2 félszobás, 53 m2-es, részben 
felújított, erkélyes, II. emeleti lakás, tulajdonostól el-
adó. Ára: 10,5 MFt, tel.: 06-20-317-9397

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

� Újpesten, a Pozsonyin, teljesen felújított, 1+2 fél-
szobás, 56 m2-es, I. emeleti, vízórás panellakás, tulaj-
donostól eladó. Nyílászáról cserélve, biztonsági bejá-
rati ajtó, új beépített konyha, járólap, parketta. I. á.: 
9,3 MFt, tel.: 06-20-262-1169

� Újpest kertvárosában, tulajdonostól eladó, egy 110 
m2-es, 4 és félszobás, tetőtérbeépítéses, korszerű, hőszi-
getelt, családi ház, kis kerttel, garázzsal, csendes utcában. 
A közlekedés kitűnő. I. á.: 33,9 MFt, tel.: 06-30-630-1265

� Balatonkenese központjában, 4 szobás családi ház, 
kerttel és melléképületekkel eladó. Csere is érdekel, 
tel.: 06-20-550-0475

� Eladó családi házas övezetben, 51 m2-es, öt hely-
ségből álló házrész, osztatlan közös telken, utcai, vi-
lágos szobák, csendes környezetben, kocsi beálló le-
hetőséggel. 1047 Bp., Labdarúgó utcában, óvodával 
szemben, tel.: 06-30-644-3175

� Eladó Újpesten, Stop Shop bevásárlóközpontnál, 
34 m2-es, 1+1/2 szobás, VIII. emeleti, tehermentes, 
panorámás, zöldövezeti, szép, laminált parkettás, víz-
órás panellakás, tulajdonostól. Buszmegálló 2 percre, 
metró 10 percre. I. á.: 7,1 MFt. Ingatlanosok kímélje-
nek, tel.: 06-20-981-4319

� 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, a Deák Ferenc utcában tulajdonostól el-
adó egy 33 m2-es, kertkapcsolatos, rendezett házban 
lévő garzonlakás. I. á.: 6,2 MFt, tel.: 06-30-407-7114

� Káposztásmegyeren, Lakkozó utcában, cseréptetős 
panelház, II. emeletén, felújított, 61 m2-es, 2,5 szobás-
sá alakított lakás eladó. Fürdőszobában masszázs zu-
hanykabin. Ár: 11,5 MFt. Illetve Erdősor utcában, 67 
m2-es, 2,5 szobás, nagyerkélyes, VIII. emeleti, házköz-
ponti fűtésű, átlagos állapotú, panellakás eladó. Ár: 
8,9 MFt, tel.: 06-70-637-2718

� Újpest központban, újszerű, téglaépítésű, liftes 
társasházban, 48 m2-es, 1,5 szobás, amerikai kony-
hás, tetőtéri, bútorozott lakás bérbeadó. Bérleti díj: 
70 000 Ft/hó. Újpesten, Dugonics utcában, 56 m2-es, 
1+2 félszobás, IX. emeleti, hőmennyiségmérős panel-
lakás eladó. Fix ár: 7,2 MFt. Magánszemélyek hívását 
várom, tel.: 06-70-637-2718

Ingatlant kiad
� Újpesten, metró közeli, 1+1/2 szoba, étkezős, jó ál-
lapotú lakás, bútorozva, vagy anélkül, nem dohány-
zó, rendszerető, egy, vagy két személy részére, akár 
azonnali költözéssel kiadó. Kauciót kérek, tel.: 06-20-
776-0530

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

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

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

Szolgáltatás
� Gallai János mosógép, hűtőgép javítás garan-
ciával, tel.: 06-30-307-9794; 06-30-461-6019, H-P.: 
7-19, Szo.: 7-14-ig

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

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabúto-
rok, irodabútorok, stb. méretre gyártása a legol-
csóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 800 Ft. 
Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30-368-1354

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Újpest kertvárosában, kellemes környezetben an-
gol és német egyéni nyelvoktatást, fordítást vállalok, 
tel.: 06-30-541-9357

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

� Matematika, fizika és kémia tantárgyakból korre-
petálást vállalok, tel.: 06-1-369-6087, 06-20-936-1083

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

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

� Angol nyelvtanítást vállalok  minden szinten. 
Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korrepe-
tálást, felzárkóztatást. Dolgozatírások előtt eseten-
kénti felkészítést is, tel.: 06-30-403-6244, vagy este: 
417-3005
 
� Dajka, illetve csecsemő- és kisgyermekgondo-
zó tanfolyamok indulnak országszerte és Buda-
pesten a (III., IV., VIII., XX., XXI.) kerületekben, 
októberben. Költség: 70 000 illetve 140 000 Ft 
vizsgadíjjal, tankönyvvel. Kedvező részletfizeté-
si lehetőség. Államilag elismert OKJ-s bizonyít-
vány, tel.: 06-30-637-4083; 06-30-311-2035

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

� Újpesti telephellyel rendelkező energetikai 
berendezések üzemeltetésével foglalkozó cég, 
meleg víz termelő kazán üzemeltetésére és kar-
bantartási feladatok elvégzésére keres középfo-
kú szakképesítéssel rendelkező munkatársat. Új-
pesti lakhely előny, tel.: 06-70-702-4018

Masszázs
� Horváth Anikó gyógy masszőr. Frissítő- és relax 
masszázs, köpölyözés, gyógy masszírozás: talp, ge-
rinc, nyak, fej, fájdalomcsillapítás, vérkeringés ja-
vítása, izomfeszülések, letapadások oldása. Cím: 
IV. ker. Újpesti SZTK II. em. 211. Szerdán és csütör-
tökön: 9-15 óráig. tel.: 06-30-526-2923

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

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

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

� Földrajztanár vásárol régi térképet, könyvet, jel-
vényt, katonai dolgokat, fotókat, képeslapot, rá-
diót. Régi kis bútort, porcelánt és festményt is. 
Lomtalanítást vállalok. Régi dolgait ne dobja ki, 
hívjon, megvásárolom, tel.: 06-20-924-4123

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

Bútor
� 2 db heverő eladó. Megkímélt, 80 x 190 cm, 40 
000 Ft, tel.: 06-1-360-2887 

Jármű
� Eladó Nissan Vanette, 2000-es, diesel mikrobusz 
– alkatrésznek is, tel.: 06-20-550-0475

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

VÉRADÁSRA VÁRJUK!
Állandó és Leendő Véradóink! 
A Magyar Vöröskereszt min-
denki számára nyilvános vér-
adást szervez az Újpesti Kultu-
rális Központ Ifjúsági Házban 
(IV. István út 17-19.) október 
15-én, hétfőn, 14-18 óráig, va-
lamint november 19-én, hét-
főn, 14-18 óráig. Ha ön egész-
séges, elmúlt 18 éves és még 
nem töltötte be 60 életévét, 
jöjjön el a véradásra. Nagyon 
fontos: hogy hozza magával 
személyi igazolványát, lakcím 
kártyáját, és TAJ kártyáját. Se-
gítségét előre is köszönjük be-
teg embertársaink nevében.
 Szakács Ildikó véradásszervező
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC- ÉS VÁSÁRCSARNOK KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI OKTÓBERRE

Az Újpesti Szent István téri 
Piac Butiksorán EGÉSZ ÉVBEN 

KEDVEZMÉNYES ÁRON vásárolhatnak:
illatszert, kozmetikumokat,

felnőtt és gyermek ruhaneműt, 
zoknit, fehérneműt, táskát, pénztárcát, 

bizsukat, sálakat és hagyományos 
edényeket, konyhai eszközöket.

Heti akcióink:
Scooby-Doo és Bakugan pizsamák 1200 Ft

Sálak, kiskendők 290 Ft-tól
Kötöttáru 1500–3500 Ft közötti áron

Nagy választékban, jó minőségben 
alakformáló női alsónemű, gyermek, női, 

férfi  atléták, pamutzoknik.

Rongyszőnyegek, műköröm alapanyagok – 
Master Nails – , szemfestékek, 
szemceruzák, olcsók és jók.

A Virágcsarnokban színpompás őszi virágok 
óriási választéka várja kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Mindig újat kínál a biopiac
– A kismamák körében halottam az 
újpesti biopiacról, ma van az első al-
kalom, hogy a babával kilátogattunk 
ide. Tíz hónapos a kicsink, mindent 
megteszünk azért, hogy egészségesen 
táplálkozzon ő is és mi is – mondta la-
punknak a fi atal anyuka, akinek szív-
ügye gyermeke születése óta a vegy-
szermentes élelmiszerek fogyasztá-
sa. Kiss Csaba főorvos, a népszerű Ta-
nár úr, a piac életre hívója, megerősí-
tette: minden náluk kapható élelmi-
szer, zöldség, gyümölcs – beleértve 
az import termékeket is –, hatósági-
lag ellenőrzötten biotermék. 

Hosszú ideje már heti három nap 
tart nyitva, az újpesti nevezetesség, 
a biopiac. Hamarosan egy húsos, aki 
szürkemarha és mangalica készítmé-

nyeket kínál, egy gyógynövényes és 
egy biokozmetikai termékeket forgal-
mazó stand bővíti a kínálatot. Meg-
nyitja kapuit a büfé is, ahol szendvi-
cseket, süteményeket, kávét, üdítőt le-
het fogyasztani, természetesen mind-
ezeket bio alapanyagból készítve.

A Tanár úr azon is ténykedik, hogy 
minél szélesebb körből tevődjék ki a 
vevőkör. A mérsékelt bérleti díjak az 
árusokat, az idény zöldség és gyü-
mölcs termékekre meghirdetett szo-
ciális nap – ami 30 százalékos árcsök-
kentést jelent –, pedig a vevőket csa-
logatja a piacra.  N. Zs. 

A biopiac címe: Bp., IV., Baross 
utca 105-107. Nyitva tartás: szerda, 
péntek, szombat: 7.00- 12.00-ig.

IDŐPONTVÁLTOZÁS! SZÜRET: EGY HÉTTEL KÉSŐBB
Az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok értesíti vásárlóit, hogy az eredetileg október 20-ra 
tervezett szüreti programját egy héttel később, október 27-én, 10 órakor tartja. 
Szeretettel várjuk a látogatókat. Az ízletes musthoz az Újpesti Magyardal és 
Zenebarát Társaskör kórusa szolgáltat jó hangulatot. Újpesti Piac- és Vásárcsarnok

Szemüvegkeretek 2500 Ft-tól
A látás hónapja alkalmából 

ingyenes szemvizsgálat.
Petka Optika 

1041 Budapest, Templom utca 2.
Bejelentkezés szemvizsgálatra: 

369-43-12

www.ujpestoptika.hu
(x)



16 G a l é r i a

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 
a közterületeken, sétányokon végzi az 
egynyári virágok cseréjét. Tavaszig üde 

látványt gyújtó árvácskák kerültek a földbe 
a Görgey úton, a címerágyban is.  

FORMÁLÓDÓ SZTK-ÉPÜLET               
Miközben szintenként halad a Görgey úti 

SZTK épületében az energetikai felújítás, fo-
lyamatosan zajlik a rendelő átalakítása is. 
Péntektől megnyitják a gyermekrendelő

felőli oldalbejáratot, hogy megkezdődhessen 
a főbejárat kiépítése. 

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

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

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

Hahóóó! Fotó! 

A kedves, macis bodyban 
fényképeztük le kisfi -
unkat. Péteri Ábel 2012. 
március 28-án született, 
54 cm-rel és 3730 gram-
mal. Nyugodt, mosoly-
gós első babánk – írta 
édesanyja, Sipos Ágnes.

S

Kalmár Zsombor 2012. 
június 2-án, 3020 
grammal és 54 cm-rel 
látta meg a napvilá-
got, 6 éves bátyja, szü-
lei és nagyszülei legna-
gyobb örömére! – írta 
Kalmárné Máj Katalin

Kislányunk, Szőke Zsófi  
2012. június 29-én szü-
letett és nagyon örül a 
sok szép, újpesti macis 
bodynak és a pihe-pu-
ha takarónak! Köszö-
nettel: Gáspárfalvy Ju-
dit és Szőke Zsófi 

Évszakváltás
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