
HÁZUNK TÁJA
Az idei Újpesti Párbeszédből kide-
rült, hogy az Újpesti Naplót a vá-
laszadók 49 százaléka mindig elol-
vassa, s elsősorban a város életéről 
tájékozódnának.   2. oldal

ÁRUBŐSÉGET VÁRNAK
Az újpestiek igényei és a kor köve-
telményei miatt újul meg az újpes-
ti piac, a megkérdezett vásárlók na-
gyobb árubőségre számítanak, ami 
egyben cél is.   5. oldal

HETI SZÁZHÚSZ ÓRA 
Önkormányzati forrásból, két fő-
vel és összesen heti százhúsz órával 
emelte a rendőrök közterületi je-
lenlétét az újpesti rendőrkapitány-
ság.  12. oldal

PAPP KRISZTINA LEGYŐZHETETLEN
Papp Krisztina, az UTE hosszútáv-
futója ötödik alkalommal nyer-
te a sorrendben 28. Nike Budapest 
Félmaratonit, amely részvételi re-
kordot is döntött.  13. oldal
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Megyer jövetele
A Sziget Színház Honfoglalás rockoperája előtt a 
Megyer jövetele című, nagy sikerű táncszínházi 
előadást láthatta a városnapi nagyérdemű, 
amelyet újpesti alkotók hoztak létre.  11. oldal
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Újpesti élet és 
helytörténet: igen! 

Az idei, harmadik Újpesti Párbeszéd-
ben számos kérdés szerepelt a helyi 
újsággal és televízióval kapcsolatban.

A válaszokból kiderül, hogy az Újpesti Napló sokak-
hoz jut el, és sokan is olvassák, az ÚKTV műsorát 
egyelőre kevesen nézik. Ennek oka lehet, hogy a ko-
rábbi években csak a lakások töredékében volt fog-
ható az adás. A megkérdezettek 48,2 százaléka vá-
laszolt úgy, hogy a lakásában lehet fogni az Újpes-
ti Közéleti Televízió adását, és 34,2 százalék jelölte 
meg azt, hogy nem. Eszerint sokan még nem is tud-
ják, hogy már náluk is van ÚKTV. Jelenleg elég ke-
vesen nézik az ÚKTV műsorait. Mindössze a válasz-
adók 13,2 százaléka nézi rendszeresen vagy gyakran, 
míg 44,2 százalék ritkán vagy soha.

Az Újpesti Napló viszont 
eljut a legtöbb lakásba. 
Mindig.      56,0%
Majdnem mindig.     24,4%
Hol igen, hol nem.     10,4%
Ritkán kapom meg.      4,1%
Soha nem kapom meg.   2,6%
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Elektronikusan teljesíthető kötelezettségek
Bankkártyával, elektronikusan is fi zethetünk a Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Osztályán (IV., István út 15.), 
lehetővé vált ugyanis, hogy ha valaki ügyintézésre érkezik, ily módon is teljesíthesse a helyiadó-kötelezettségét. 
Általános gyakorlat, hogy a magánszemélyek általában csekken, a cégek banki átutalással rendezik a befi zeten-
dőket, így a szeptember 15-ig esedékes helyi adókat is. A mobil terminál azonban lehetővé teszi, hogy mindezek 
mellett használhatunk bankkártyát, amellyel jelentősen gyorsul és kényelmesebbé válik az ügyintézés.

Díszdiploma 
tizenhárom 
pedagógusnak 
Jubileumi diplomát vehetett át szep-
tember 5-én dr. Molnár Szabolcs al-
polgármestertől tizenhárom, Újpes-
ten élő, elismert nyugalmazott pe-
dagógus a Polgár Centrumban. 

Újpest Önkormányzata idén is megszervezte az 
díszdiploma-átadásokat azon újpesti óvónők, taní-
tók, tanárok részére, akik ötven, hatvan, hatvanöt 
vagy hetven éve vették át diplomájukat, és legalább 

harminc éven keresztül végeztek nevelőmunkát. Az 
ünnepelteket dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
köszöntötte az intézményvezetők jelenlétében. 

Arany díszdiplomát vett át Bessenyei Gabriella, 
dr. Pintér Attiláné Bártfai Katalin, Hamza Pálné Du-
dás Éva, Pogány Gyuláné Bartalus Ilona, Rissay Ibo-
lya, Tarnóczy Lászlóné Makray Éva. 

Gyémánt díszdiplomát Fábián Károlyné Ille Teréz, 
Fodor Józsefné Vizsy Mária, Juratsek Györgyné Fain 
Borbála, Nyilasi Árpádné Gál Rózsa kapott. 

Vas díszdiplomát dr. Pavlicsek Mariánné Kecskés 
Julianna, Magyar Lászlóné Dömötör Gizella, Hajdú 
Ferencné Gobasits Mária Terézia vett át. (Méltatások, 
részletes cikkünk a www.ujpest.hu oldalon) G. R.

Azt is megkérdeztük, 
milyen témákkal kel-
lene foglalkoznia az 
Újpesti Naplónak és 
az Újpesti Közéleti 
Televíziónak. A vála-
szokból egyértelmű-
en kiderült, hogy az 
újpestieket minde-
nekelőtt a helyi kö-
zösség élete, a város 
múltja, jelene, jövő-
je érdekli, ugyanak-
kor szinte egyáltalán 
nem szeretnének az 
újságban politikai vé-
leményeket, vitákat 
olvasni. 

A megkérdezettek háromnegyede rendszeresen olvassa az újságot.
Mindig végigolvasom.  49,0%
Többnyire elolvasom.  25,7%
Változó.    8,2%
Csak bizonyos témákat.    6,5%
Ritkán olvasom el.   3,4%
Sose veszem kézbe.   1,5%

Dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester köszöntötte 

a díszdiplomásokat 
a Polgár Centrumban



– Jó ütemben zajlik a munka, nagy 
örömünkre szolgál, hogy Újpest ismét 
gazdagabb lesz, lett néhány sportpá-
lyával – mondta Rádi Attila alpolgár-
mester. – A Szilágyi úton befejező-
dött a tető szigetelése, a nyílászárók 

cseréje, szerelik a fűtést, és jó ütem-
ben folyik a burkolás. Valóban a cél-
egyenesbe fordultak az építők. Büsz-
kén mondhatom, hogy már elkészült 
a Szent János Apostol Katolikus Álta-
lános Iskolában a műfüves pálya, az 

Aradi utcában már csak a műszaki 
átadás van hátra, és utána a gyerekek 
használhatják a város legújabb Ovi-Foci 
pályáját. És akkor még nem szóltam a 
Tábor utcai pályák rekonstrukciójá-
ról – folytatta az alpolgármester. – Ott 

már a kisebbik pályát műfű borítja. A 
hátsó, nagy futballpályára is műfű ke-
rül, ott az alapozás megtörtént, fehér 
murva lepi a játékteret. Néhány nap 
múlva, ha az időjárás is engedi, a borí-
tás is rákerül. (g)

Célegyenesbe érkezett 
a Szilágyi úti felújítás
Gőzerővel folyik a munka az UTE Szilágyi úti atlétikai sta-
dionjában. A kivitelezők tartják a határidőket, így való-
színűleg lassan az átadóünnepségre kerülhet sor. Újpes-
ten persze nemcsak az atléták örülhetnek majd a tiszta, 
korszerű épületnek, hiszen a Szilágyi úti beruházás mel-
lett több, sportolásra alkalmas létesítmény munkálatai 
folynak, illetve fejeződtek be.

Térkő burkolat 
a Templom sétányon
Augusztus elsején kezdődtek meg a Lebstück Mária utcai evangélikus temp-
lomtól indulóan a Nyár utcai sétányig húzódó sávpark-felújítási munkálatok, 
amelyek során 3135 négyzetméteren új sétautakat, pihenőhelyeket, virágágyá-
sokat alakítanak ki. A Templom sétány megújítása jól halad, már a térkő burko-
lat lefektetését végzik. A végeredménnyel teljesen megváltozik, megszépül az itt 
élők lakókörnyezete. A kivitelezés várhatóan 2013. október elején fejeződik be.
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Változó forgalmi rend
A Sporttelep utca–Erdősor utca körforgalmú csomópont kiépítése alatt a 220-
as autóbusz 2013. szeptember 12-től 21-ig módosított útvonalon közlekedik 
a Sporttelep u.–Vetés u.–Újkisház u.–Erdősor u. útvonalon. Az Újpest Erdősor 
utcai megálló ideiglenesen átkerül a Vetés utca 62. sz. elé, ahol ideiglenes autó-
buszperon létesül. A Vetés utca páros oldalán és az Újkisház utca páratlan ol-
dalán „megállni tilos” jelzőtáblák kerülnek ki, valamint az Újkisház utca a Ve-
tés utca és Erdősor utca között egyirányúsításra kerül sor az Erdősor út felé. 

Szennyvízcsatorna épül
Örömmel tájékoztatjuk Újpest polgárait, hogy az európai uniós támogatással 
fi nanszírozott Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) pro-
jekt keretében városunkban is megkezdődnek a csatornaépítések. 1,4 kilomé-
ternyi szennyvízcsatornát építenek ki a Madridi utcában, a Brüsszeli utcában, 
a Bécsi utcában, a Fóti úton, a Gyulai téren, a Kiss Ernő utcában, a Labdarú-
gó utcában, a Vasvári Pál utcában, továbbá a Vécsey közben. A kivitelezés vár-
hatóan 2014. január végéig tart. A munkálatok szeptember közepén kezdőd-
nek, a pontos időpontokról a kivitelező tíz nappal korábban, szórólappal ér-
tesíti az érintett területen élőket. A munkák befejezéséig szíves türelmüket és 
megértésüket kérjük. 

Forgalomcsillapított zóna 
Hamarosan kezdetét veszi a forgalomcsillapított zóna kialakítása az Istvántelki 
út–Zichy Mihály utca–Elem utca–MÁV-vasútvonal által határolt területen. Az 
átalakítás célja az átmenő forgalom csökkentése. A munkálatok hosszabb for-
galomkorlátozásokkal nem járnak. Újpest Önkormányzata
 

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



A terveknek megfelelően 
halad a körforgalom épí-
tése a Sporttelep utca és 
az Erdősor út találkozásá-
nál, a nemrégiben kezdő-
dött tanév miatt viszont 
megnőtt a forgalom, ezért 
óvatosságra int az önkor-
mányzat.

A körforgalomra a csomópont bal-
eset-veszélyessége miatt van szükség. 
Az iskolakezdés miatt a gyalogosfor-
galom is megnövekedett a környéken, 
az átkelés viszont átmenetileg nehe-
zebb, jobban oda kell fi gyelniük az 
arra járóknak. Az önkormányzat ép-
pen ezért nem csupán fi gyelmesebb 
közlekedésre hívja fel a fi gyelmet, ha-
nem valamennyi közlekedőt (de fő-
ként a gyalogosokat) arra kéri, előbb 

induljanak útnak. Az építkezés jelen-
legi szakaszában az Erdősor út talál-
kozásánál csak egy sávon járható a 
Sporttelep utca, a kereszteződésben 
– a nagyobb biztonság érdekében – 
ideiglenesen jelzőlámpa működik.

A körforgalom kialakítása után a gya-
logosok valamennyi irányból zebrán 
kelhetnek át, amihez a járdaszegélyt 
lesüllyesztik. Az átkelőknél a látássé-
rülteket segítő útburkolati jeleket fes-
tenek fel. M. Orbán A.

EGY KÉP – 

EGY MONDAT

Múlt péntektől kezdő-
dően folyamatosan töl-
tötték fel az új városi 
uszoda két medencéjét, 
amelyek hétfőre teltek 
meg teljesen, és a hírek 
szerint tökéletesen kiáll-
ták a próbaüzem terhe-
lését. 
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Korábbi indulást, nagyobb 
óvatosságot javasolnak

Elkezdődött a második ütem
Alighogy az épület belsejében lezárultak, a tetőn máris 
zajlanak a Fóti úti óvoda felújítási munkálatai. 

Az intézmény huszonegy gyer-
mekkel tudta növelni befogadó-
képességét. A felújítás során va-
lamennyi csoportszoba külön 
mosdót és WC-t kapott, és ki-
alakítottak egy többcélú termet 
is, amely tornaszobaként és ér-
tekezletek megtartására is hasz-
nálható. Javultak az óvodai dol-
gozók munkakörülményei is: új 
öltözőt kaptak, a Leiningen ut-
cai tagintézményben pedig még 
szintén nyáron elvégezték a tisz-
tasági festést.

A Fóti Óvodában az épület belsejében végzett és mára már befejezett mun-
kálatokkal csupán a rekonstrukció első üteme zárult le, a napokban rögtön ne-
kiláttak a második fázisnak, ami az épület külső megújítását jelenti. Jelenleg a 
tetőn dolgoznak, a harmadik, utolsó ütem pedig az udvar és a kert megszépí-
tését foglalja magában. MOA

Gördülékeny tankönyvellátás
A nyári szünet utolsó napjaiban minden 
újpesti diák és családja átvehette az év-
kezdéshez szükséges tankönyveket. 
Idén januártól az iskolák szakmai irá-
nyítása a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központhoz került át, ezzel meg-
változott a tankönyvellátás rendsze-
re is, amit a korábbi égető problémák 
tettek szükségessé. Az újpesti iskolások 
a helyi rendelet alapján továbbra is in-
gyenesen jutnak tankönyvekhez.

2013. szeptember 1-jétől az állam térítésmentesen biztosítja a tanulók szá-
mára a tankönyveket olyan módon, hogy a 2013–2014-es tanévtől kezdve az 
első évfolyamra beiratkozott tanulók felmenő rendszerben (idén az elsősök, jö-
vőre a másodikosok is, majd a harmadikosok, és így tovább) ingyenesen juthat-
nak majd hozzájuk.

Igaz, január 1-jével állami kézbe kerültek az iskolák, Újpest Önkormányzata azon-
ban úgy döntött, az iskolakezdéssel kapcsolatos terhek enyhítése érdekében tovább-
ra is ingyen biztosítja a tankönyveket az újpesti iskolások összes korosztályának. Az 
ellátásra mindazok jogosultak, akik az önkormányzat közigazgatási területén állan-
dó lakcímmel rendelkeznek, és az önkormányzat közigazgatási területén működő 
nevelési-oktatási intézmények nappali tagozatos általános iskoláiban tanulnak. G.R.



A káposztásmegyeriek egyik kedvelt 
célpontja az Édes-Gyömbér cukrász-
da, ahol szintén kapható az újpesti 
specialitás, Tarzan kedvenc fagyija.

– Igaz, a felnőttek közül többen 
még megkérdezik, hogy mit is takar 
pontosan az elnevezés, ám úgy ta-
pasztaljuk, hogy egyre inkább ismert-
té válik. A gyerekeknek pedig egyál-
talán nem kell bemutatni: szinte ki-
vétel nélkül ismerik a jeges fi nomsá-

got – mesél az újdonság sikeréről a 
tulajdonos, Barabás Csilla.

Személyesen is kipróbáltuk, így ta-
pasztalhattuk, hogy valamennyi helyi 
cukrászda élt a lehetőséggel, és a fa-
gyit a saját „szája íze” szerint alkot-
ta meg. Ezalól az Édes-Gyömbér cuk-
rászda sem kivétel.

– A csokoládé mellett gazdag tej-
színes réteggel, valamint érett ba-
nánnal dúsítjuk Tarzan kedvenc fa-
gyiját, amely így erőteljesen meg-
határozza annak ízvilágát. Vendége-
ink a fagylaltszezon végéig biztosan 
megtalálhatják repertoárunkon a je-
ges desszertet, de sikere miatt azt 
tervezzük, hogy jövőre is árusítani 
fogjuk – árulja el érdeklődésünkre 
Barabás Csilla.  G. R.

Liptai Gabriella optimistán fogad-
ja a változásokat. A bővülő és meg-
újuló piactól nagyobb árubőséget, 
azon belül (még) több magyar árut 
remél.

– Úgy gondolom, hogy az őster-
melők manapság gyakran héttérbe 
kényszerülnek, az új piac viszont szá-
mukra is lehetőség – mondja. Hoz-
záteszi, ugyanakkor bízik abban, 
hogy a megújítás ellenére is meg-
marad a hagyományos piacjelleg, 
zöldségesstandokkal.

Dr. Mikó Gergelyné Etelka néni sze-
rint a megújult piacon biztosan nő 
majd az áruválaszték; főként a gyü-
mölcsválaszték miatt örül ennek. Az 
új csarnokról azt mondja, nagy elő-
nye lesz, hogy télen fűthető, ami azért 
is jó, mert télen az áru biztosan nem 
dermed meg a hidegben.

– Örülök annak, hogy a piac a he-
lyén marad és folyamatosan működik 
az átalakítás alatt – teszi hozzá.  

 MOA

Ezt a fagyit minden gyerek ismeri!
Újpesten hét helyen, a Vadgesztenye, a Harangvirág, az Édes-Gyömbér, a Horváth, a 
Sorrento, az Orosz cukrászdában, valamint az Andretti Pizzéria és Fagyizóban kap-
ható július eleje óta a helyi specialitás: Tarzan kedvenc fagyija. Végigjártuk a cukikat.
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A Tarzan Park sátra a Múltidéző Piactéren
A SzeptEmber Feszt programjával összefonódva kétnapos családi hétvégét rendezett a Népligetben 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Újpestet legújabb látványossága, az országban is egyedül-
álló családi játszótere, a Tarzan Park képviselte a múltbeli hangulatot idéző vásáron.

 Újabb rendezvényen, a SzeptEmber Feszttel közösen megrendezett Múltidéző Piactér elnevezésű, in-
gyenes családi hétvégén vendégeskedett szeptember 7–8-a között Újpest látványossága, a Tarzan Park. 
A két nap alatt számos érdeklődő kereste fel a Tarzan Park sátrát, akik az újpesti Magic Box játéküzlet 
animátorainak a segítségével különböző ügyességi játékokban próbálhatták ki magukat. A sikeres megfej-
tők között félóránként a családi játszóparkba szóló belépőjegyeket sorsoltak ki, amelyeket boldogan vet-
tek át az apróságok. A nyeremények kisorsolásánál a szervezők segítségére volt az UTE két fi atal focistája, 
Bauer Péter és Lakatos Csaba, akik rögtönzött bemutatót is tartottak a jelenlévőknek. G. R.

Árubőségre, kényelemre számítanak
Részben az Újpesti Párbeszédben megfogalmazott igények, részben pedig a kor köve-
telményei miatt újul meg az újpesti piac, amely természetesen a helyén marad. Az Új-
pesti Napló által megkérdezett vásárlók nagyobb árubőségre számítanak, ami egyéb-
ként egyben a megújítás egyik célja is.

Őszi Akció a Tarzan Parkban! 15 fő feletti szervezett iskola vagy óvodai csoportok részére 650 Ft/fő, Újpesti 15 fő feletti csoportok részére 500 Ft/fő



Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Újpest akkor és most XXXIV. rész

A fekete-fehér képünk az 1950-es évek közepét idé-
zi. Az Árpád út északi oldalán 1953-ban fogtak hoz-
zá a déli oldalon eredetileg a Magyar–Szovjet Ha-
józási Rt. (Meszhart) – később Magyar Hajózási Rt. 
(Mahart) – dolgozói számára emelt lakóház (Árpád 
út 7–11.) párjának építéséhez. E második ötemele-

A „Mahart-ház” 
udvara, Árpád 
út 8–12. 

tes lakóház a megszólalásig hasonlít déli iker-
testvéréhez, még annak köznyelvi elnevezését is 
együtt viselik. E két domináns épület a Duna fe-
lől, Újpest legfőbb megközelítési helyén áll. Szo-
cialista realista stílusban épültek, a kor elvárását, 
a városkapu szerepét töltötték be, a ma építé-
szei szerint is igényes megoldást alkalmazva. Ter-
vezői Henck Vilmos és Vidos Zoltán voltak. 

A József Attila utca felől nyíló udvara keve-
sebb zölddel és több pihenésre szánt paddal ren-
delkezett, utóbbiak jó részének helyén ma autó-
parkoló található. A fák időközben lombkoronát 
növesztettek. A Szabadság parki részen új funkci-
ót is kapott a tér: Újpest Önkormányzata nemré-
giben hatszáz négyzetméteres kutyafuttató kiala-
kításával tett eleget a lakossági igényeknek.  B. K.

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

A tizesvillamos az Újpesti Naplóban

Aki mer, 
az nyer! 
Középiskola után minden évfolyamból szép szám-
mal helyezkedtek el az Izzóban érettségizettek, 
akik nem tanultak közvetlenül tovább. Részint ro-
konuk vagy ismerősük segítségével, meg igazán az 
Izzó volt „a Gyár” Újpesten. Nemcsak tizennégy-
ezer dolgozója miatt – bár ennyi ember, ennyi csa-
lád és hatásuk kivédhetetlen volt Újpest életében –, 
hanem mert a tovább tanulni szándékozók, legin-
kább s műszaki vagy kereskedelmi pályára készülők 
számára jó iskola volt a Tungsram valamelyik gyára 
vagy központi egysége.

Gyakran találkoztunk, lettünk kollégák volt isko-
latársakkal, akikkel a kapcsolat egy árnyalattal talán 
bizalmasabb is volt, mint a többiekkel, mert a „kö-
zös múlt” sokat számított.

Katona Palival is az Izzóban találkoztam, akivel 
nemcsak a Könyves-emlékek hoztak össze – két év-
vel fölöttem járt –, hanem a kosárlabda. Mindket-
ten Verbényi Józsi bácsi bővebb keretének voltunk 

tagjai, akiket kosárlabdára – az ő igényéhez képest 
kis jóindulattal – alkalmasnak tartott.

Pali nem volt ideális kosárlabdázó alkat, nem volt 
magas, viszont nagyon jól kezelte a labdát, jók vol-
tak a „rugói”, látott a pályán, azaz jól irányított, 
és távolról minden meccsen „szórt” néhány dön-
tő kosarat. Ő két évfolyammal fölöttem játszott 
a sulibajnokságban, az iskolaválogatottban meg a 
„nagyok” között – emlékeim szerint – a kis atom-
golyó Tax Nándival és a 203 centiméteres Novákkal 
felálló csapatban, így aztán egymással és egymás el-
len is ritkán játszottunk.

A gyári találkozásnak örültem, és kapcsolatban is 
maradtunk. Annyira, hogy meghívott az esküvőjére 
is, a Gundelbe, ahol megismertem az apósát, a szu-

per egyéniség Endrődi István grafi kusművészt, kari-
katuristát, akit „En” szignójáról mindenki ismert a 
Ludas Matyiból. Igazi nagystílű polgár volt.

Pali célzatosan jött az Izzóba, kereskedő akart 
lenni, külkereskedő, mert nagyon jól mentek neki a 
nyelvek. És az is lett. Méghozzá a javából!

Dolgozott a kereskedelmi igazgató, Földes Sándor 
titkáraként. Sok külföld után csoportvezető lett az 
Import Főosztályon, 1976-tól osztályvezető, majd 
főosztályvezető az Izzólámpa Értékesítési Főosztá-
lyán. 1983-tól ’89-ig a Tungsram Koppenhága igaz-
gatója volt, végül ’89-ben a GE Tungsram izzólám-
pa-termékcsoportjának menedzsereként dolgozott 
addig, ameddig önálló céget nem alapított. 

Egyszer, még a Földes-időkben megkérdeztem 
tőle, hogy jön ki az „öreggel”. „Jól, tulajdonképpen 
jól – válaszolta –, csak arra kell ráérezni, hogy mi-
kor van akadékoskodó hangulatban, és akkor leg-
jobb ráhagyni a témát, legyen neki igaza! Nemrég 
egy levéltervezetet vittem le neki, és visszaadta »át-
dolgozásra«, teleirkálva széljegyzetekkel, hogy mit 
hagyjak ki, mit írjak át, vagy milyen fordulat volna 
jó. Nekem nem volt kedvem ehhez a szöszöléshez, 
főleg mert nem igazán értettem egyet a változtatá-
sokkal. Ezért letisztáztam a levelet úgy, ahogy ere-
detileg volt, és levittem neki. Visszaküldte, ráírva a 
sarkára: »Látja, Pali, így mindjárt más!«”
 RÉTI JÁNOS – emlékkönyv, www.tizesvillamos.hu

6 M ú l t i d é z ő

 A kis hableány- Koppenhága egyik jelképe



Tízéves hagyomány folytatásaként az Újpest-Kertvárosi Szent István-plébá-
nia közössége idén is megszervezi egész éjszakás virrasztását szeptember 
13-ról 14-re virradó éjszaka, amely a XVI. Benedek pápa idén által meghir-
detett hit évéhez kapcsolódik. Az idei virrasztáson a résztvevők a hit ajándé-
káért, megerősödéséért és terjedéséért imádkoznak. A rendezvény mottója: 
„…hogy hit támadjon bennünk!”

A virrasztás programjában elmélkedések, imádságok (zsolozsma, rózsa-
füzér, litánia), zenés áhítat és a központi témát körbejáró előadás is szere-
pel, amelyet Szabó József László, a dunakeszi Szent Imre-plébánia plébánosa 

tart. A pénteken este 21 órakor kezdődő virrasztás szombaton 
reggel ér véget a 6 órakor kezdődő ünnepi szentmisével, ame-

lyet Pályi László kanonok-plébános, Újpest díszpol-
gára mutat be.

A szervezők szeretettel várnak mindenkit, 
azokat is, akik csak rövidebb időre tudnak 
bekapcsolódni a programba. (Cím: 1046 
Budapest, Rákóczi tér 4–8.) 

További információk a plébánia honlapján 
olvashatók a www.ujpestkertvaros.hu olda-
lon, valamint a plébánia Facebook-oldalán.

 VÁGVÖLGYI GERGELY sajtóreferens

A Nyitott Templomok Éjszaká-
ja elnevezésű programhoz csat-
lakozva vár minden érdeklődőt 
szeptember 14-én, szombaton es-
te-éjszaka a káposztásmegyeri 
Szentháromság-plébánia.

Virrasztás a hit évében

Közösségbe hívnak

Nyitott 
Templomok 
Éjszakája

Aki szeretné megtudni, mit keres egy templomban csocsóasztal, 
homokozó és varrógépszoba, szeretne olyan emberekkel találkozni, 
akiknek örömet jelent a hitük, vagy egyszerűen csak halk zene mellett 
szeretne elcsendesedni szombat éjszaka, mindazokat szívesen látják a 
plébánián. (Cím: 1048 Budapest, Tóth Aladár u. 2–4.) 

A PROGRAM
18.30: Kapunyitás
19.00: A templom és a közösség bemutatása, közben fi lmnézés
20.30: Vacsora, kötetlen beszélgetés fi nom falatok mellett
21.00: A templom és a közösség bemutatása, közben fi lmnézés
22.30: Zenés imádság

Bárki bármikor bekapcsolódhat! A szervezők

KERESKEDELMI
 KÉPZÉSEK ÚJPESTEN
Folyamatosan indítunk élelmiszer 
eladó, boltvezető, kereskedelmi 

ügyintéző, pénztáros képzéseket. 
Részletfi zetés megoldható! 
Oktatás a délutáni órákban. 
Sikeres vizsga után mindenki 

O.K.7. bizonyítványt kap.
 Jelentkezni: 06-20-951-3357

ÓVODÁT KERES?
Nem jutott hely, vagy speciális 
nevelést is igényel gyermeke?

• pszichológiai tanácsadás,
• logopédiai gondozás,

• mozgásterápia (alapozó terápia),
• angol nyelvi nevelés,
• montessori szemlélet

biztosított magánóvodánkban.
Várjuk megkeresését a 

06 70 573 3954-es telefonszámon!
A felvétel egész évben folyamatos!

További információk: www.madarka.hu

ÜNNEPELJEN AZ 
OROSZ CUKRÁSZDÁVAL!

Szeretettel várjuk 

szeptember 14-én, szombaton, 

üzletünk fennállásának 

30. évfordulója alkalmából. 

30 ÉV, 30% KEDVEZMÉNY 
ezen a napon a fagylaltok és 

a szelet sütemények árából. 

A gyerekeket 10-től 14 óráig 

ingyenes arcfestéssel várjuk. 

Címünk: 1041 Bp., Templom utca 3. 

Bővebb felvilágosítás az üzletben és 

a sütivonalon: 06-70-429-3917

Már 14 693-an kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                 oldalt!
www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

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

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.

hirdetés

Konteó. Ez egy új magyar szó. Moza-
ikszó. Jelentése: konspirációs teóri-
ák. Népszerűbb elnevezése így hang-
zik: összeesküvés-elmélet. Az effé-
le elméletek egyik részéről kiderül, 
hogy kamu, míg a másikról, hogy na-
gyon is igaz. Pénteken induló kéthe-
ti sorozatunkban annak járunk utána, 
mely népszerű konteók igazak, s me-

lyek nem. Az első adás egy meghök-
kentő, ám annál népszerűbb összees-
küvés-elméletet vizsgál, miszerint Paul 
McCartney 1966-ban autóbalesetben – 
szó szerint – elvesztette a fejét és meg-
halt, azóta pedig hasonmás helyettesí-

ti. A stúdióbeszélgetések mellett utaz-
ni is fogunk. Például a Pilisben kutat-
juk fel az állítólagos energetizáló he-
lyeket. Várunk minden konteóhívőt 
és szkeptikust a televíziók elé. 
 DITZENDY ATTILA főszerkesztő

A UPC új, di-
gitális cso-
magjában is 
látható az Új-

pesti Közéleti Televízió műso-
ra. A UPC előfi zetői készülékü-
kön az 501-es csatornán foghat-
ják a helyi tv-adót. Az ÚKTV pén-
tekenként 19 órai kezdettel köz-
vetít négyórás műsort. Ismétlé-
sek: hétfőtől péntekig 7.00, 12.00, 
19.00 óra, szombat–vasárnap 
8.00, 13.00, 19.00 óra.

Új műsor az ÚKTV-ben

Magyar X-akták
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Curtis és barátai

Születésnap 
lila-fehér 
tortával
A huszonnegyedik születésnapját éppen aznap ün-
neplő Curtis – állandó társaival, BLR-rel és Majkával 
– hatalmas, többezres bulit adott a Szent István té-
ren. Tombolt a tömeg.

Erre minden okuk megvolt, hiszen a rapperek 
előtt dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő lépett 
a színpadra, és a nagy nyilvánosság előtt, a Városna-
pok színpadáról üzent a GE vezetésének: vegyék ko-
molyan Újpest kérését, és adják vissza a Tungit az 
újpestieknek. Mintha összebeszéltek volna: a kép-

viselő rövid beszéde után dübörögni kezdett a Hő-
guta, a legfrissebb sláger, amelyet Curtis és BLR a 
Tungi visszaszerzéséért vívott harc támogatására 
írt. A közönség természetesen egy emberként éne-
kelte: „Ez itt a hőguta, ez itt a hőguta. Ha volt egy 
strandunk, mért zártad be, te buta?”

A frenetikus buliból persze nem maradhattak 
ki a már jól ismert slágerek, a Belehalok, a Bomba 
vagy baby, az Ezek a lányok egyre vékonyabbak és 
az újpestiek számára különösen kedves Újpest a ne-

gyedem sem. A csúcspont akkor érkezett el, ami-
kor Majka felkonferálta a szülinapos Curtis megle-
petését, a – természetesen lila-fehér – tortát, ame-
lyet nem kisebb személyiségek hoztak a színpadra, 
mint Gyurta Dani világ- és olimpiai bajnok úszó, va-
lamint Tibolya Péter öttusázó-világbajnok, akiket 
Wintermantel Zsolt kísért.

A közönség természetesen tombolt. Ahogy akkor 
is, amikor Curtis és barátai ráadásdalként újra rá-
zendítettek a Belehalokra. U. N.

Portrék a nagy egyházi generációról

Az ökumené 
előfutárai 
Somos Zsuzsa újpesti képzőművész 
nemrégiben több, újpesti egyházi sze-
mélyiséget megörökítő képét ado-
mányozta a városnak az Újpest galé-
riabeli Lételemünk, a víz című doku-
mentumkiállítás megnyitásakor.

A festmények négy egyház legkiemelkedőbb szemé-
lyiségeit, vezetőit ábrázolják, akik az 1800-as évek 
végén, az 1900-as évek elején szolgálták Újpest né-
pét. A képeken Mády Lajos, az újpesti református 
gyülekezet első lelkésze, Újpest oktatásügyének te-
vékeny részese, Illek Vince, Újpest első plébánosa, 
Venetianer Lajos, az újpesti zsidó hitközség első veze-

tője, fi lozófi ai doktor, valamint Geduly Lajos, Újpest 
hitközség-alapító evangélikus lelkipásztora látható.

– Az akvarellek néhány éve készültek egy képző-
művészeti pályázatra. A négy nagy újpesti egyházfi  
megörökítésére az ihletett, hogy tudom, mindany-
nyian mennyit tettek a városért – mesélte Somos 
Zsuzsa. – A régiek szerint ők négyen az ökumené 
előfutáraiként, jóval megelőzve ezzel korukat, az is-
tentiszteletek végeztével gyakran össze-
gyűltek Újpest főterén. Úgy tudni, le-
származottaik, utódaik ma is követik ezt 
a hagyományt. Ezt a kiemelkedő egy-
házvezetői generációt örökítettem meg 
a festményeken keresztül, és örömmel 
ajándékoztam Újpest Önkormányza-
tának, hiszen ott lesz a legjobb kezek-
ben – mondta Somos Zsuzsa.   G.R.
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– Ezek a festmények is azt mutatják, hogy Újpest mennyire színes és összetartó közösség, hiszen ezek-
nek az egyházaknak ma is működő templomuk, egyházközösségük van – mondta el a polgármester 
az akvarellek átvételekor, egyben a város nevében megköszönte a képeket, és megígérte, hogy megke-
resik számukra a legméltóbb helyet. 

Ismét szólt a nóta 
Bokor János és barátai az Újpest-cigányzenekar kíséretével jó hangulatú koncertet ad-
tak a nóta kedvelőinek a Városnapok idején, a Szent István téri nagyszínpadon. A ze-
nekarba vendégként hívták Botos Tibor gitárművészt, aki örömmel fogadta el az in-
vitálást.

– Régóta ismerjük egymást László Máriával, több nótámnak a szövegét is ő írta. 
Újpesten mindig öröm fellépni, mert nagy rajongótábora van a magyar nótának. Én 
ugyan sokféle zenét játszom a dzsessztől a klasszikus muzsikáig, de a cigányzene, a 
magyar nóta nagy kedvencem. Kiváltképp itt Újpesten, ahol mindig értő és lelkes kö-
zönség előtt muzsikálhatok – mondta Botos Tibor. J. M.



Iszákos, drogos szemüvegek

Vezessen józanul!
A Szent István téren, az Újpesti Bűnmegelőzési Polgár-
őr Egyesület standjánál speciális szemüveg és rövidke 
akadálypálya várta az újpestieket. Az egykori motoros 
szemüveghez hasonló okulárék szó szerint az ittasság 
enyhe és erős fokát vetítik elénk, ha felcsatoljuk azokat. 

Hafner Sándor, a polgárőr-egyesület el-
nöke kollégájával, Nagy Lászlóval ösztö-
kél, próbáljam meg, milyen érzés, hogy 
mennyire szűkül a látótér enyhe alkoho-
los befolyásoltság esetén. Először labdács-
kát kell elvennem egy oszlopról. Biztosan 
nyúlok érte, ám a kezem a semmiben ta-
pogat. Majd lécek között kell átmennem, 
imbolyog előttem minden. A bójás kísér-
letet, ahol a négy akadályból garantáltam 
nyolcat lát az ember, és feldönti majdnem 
mindegyiket, már köszönettel, de elhárí-
tom. Forog velem a világ. 

– Az elrettentés a cél – mondja Nagy László polgárőr –, hogy ismerjék meg 
minél többen, hogyan változnak az ember érzékei, például a látása, ha alko-
holt fogyaszt. A szemüveg előnye, hogy nem kell ahhoz inni, hogy magát az 
érzést megtapasztaljuk.

Az alkohol mindenkire másként hat. – Főleg a mértéktelen fogyasztása, de a 
közlekedésben részt vevőknél a zéró tolerancia az elvárt. Az éjszakai és nappa-
li képet mutató, valamint a drogos állapotot előrevetítő szemüvegeket önkor-
mányzati támogatásból vásároltuk – erről Hafner Sándor, a polgárőrök veze-
tője beszél. – Gyakran tartunk iskolákban előadásokat, a szemüveggel illuszt-
rálni tudjuk, miért fontos a józan állapot. Korunk veszélye a drogfogyasztás, 
reményeink szerint az egyik szemüveg erre is elrettentő példát mutat. 

(Bővebben: www.ujpest.hu.) Kép és szöveg: B. K.

Utcakönyvtár 
szombatonként
Az idei Városnapok újdonsága volt az utcakönyvtár, 
amely a tér Duna sétány felőli oldalán felállított faház-
ban kapott helyet. 

A feleségével, Zsóka nénivel érkező Szalai István elmondta, érdeklődéssel ol-
vasott az új kezdeményezésről, megkereste az utcakönyvtárt, hiszen szenve-
délyes krimiolvasó.

– Régi vágású ember vagyok, olyan, aki szereti birtokolni a könyvet, de egy bi-
zonyos idő után rájön az ember arra, hogy nem lehet a végtelenségig felhalmoz-
ni a köteteket. Marad a kölcsönzés. Jó ötlet ez a kezdeményezés – fűzte hozzá.  

„Tégy egy könyvet, végy egy könyvet!” 
Az utcakönyvtár az önkormányzat támogatásával továbbra is a Szent Ist-
ván térre várja az olvasókat.

– Az olvasókör tagjai szombatonként 9 és 14 óra között várják a köny-
veket kölcsönzőket. A „Tégy egy könyvet, végy egy könyvet!” mottó je-
gyében mindazok, akik egy könyvet cserére magukkal hoznak, új olvas-
mányt kölcsönözhetnek – tájékoztat Németh Edit Éva, a Könyvjelző olva-

sókör vezetője, az utcakönyvtár ötletgazdája. B. K.

Akrobatikus játék 
Különleges kosárlabdashow-val bűvölte el a Város-
napok közönségét a Face Team. A Szent István té-
ren ámulatba ejtő, akrobatikus zsákolók dobták 
a kosarakat, akik ezúttal sem hagytak ki egyetlen 
poént sem. A csapat itthon és külföldön egyaránt 
népszerű játékkal lepi meg a nézőket. 
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FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati 

képviselő szeptember 23-án, hétfőn 
18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905. 
Németh Edit Éva, Hladony Sándor 
Gyula önkormányzati képviselők októ-
ber 7-én, hétfőn 17-től 18 óráig tartanak 
fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth 
Kálmán önkormányzati képviselők októ-
ber 7-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tartanak 
fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda, 1042 
Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905. Jókay 
Attila, Koronka Lajos önkormányzati 
képviselők október 14-én, hétfőn 17-től 
18 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 
1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905. 
Bartók Béla önkormányzati képviselő 
október 8-án, kedden 18-tól 19 óráig 
tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád 
út 56. 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 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) min-

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő (LMP), fenntartható fejlődési 
tanácsnok fogadóórája minden szerdán 
18–19 óra között, vagy előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Újpesti LMP-iroda: 1041 
Budapest, István út 22. Tel.: 06-20 390-0566. 
E-mail: ujpest@lehetmas.hu. Honlap: 
ujpest.lehetmas.hu. Facebook.com/LMPujpest

MEGHÍVÓ
LÁMPÁS KLUB: Bölcsődésnek néznek? 
Időpont: 2013. szeptember 18., 18 órától
Helyszín: Polgár Centrum, Árpád út 66.
Az Újpesti Lámpás Klub vendégei: Szűcs 
Viktória, a Bölcsődei Dolgozók 
Demokratikus Szakszervezetének elnöke, a 

Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság 
tagja, valamint Ertsey Katalin országgyű-
lési képviselő (LMP). A Lámpás Klub nyil-
vános, ingyenes, nem pártpolitikai rendez-
vény. Jöjjön el, szóljon a bölcsődei vagy 
szociális ágazatban dolgozó ismerőseinek!

TE SZEDD! 
Az LMP újpesti szervezete is regisztrált az 
országos TeSzedd! 2013 önkéntes akcióra, 
amelyen részvételünkkel szeretnénk felhívni 
a lakosság figyelmét a környezetvédelem 
fontosságára. Az akció időpontja: 2013. 
szeptember 14., 9 óra. Találkozó: IV. kerü-
let, a 204-es busz Víztorony-megállójában. 
Az akció a Víztorony körül, illetve a felüljá-
ró alatti elszemetesedett területen lesz.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képvi-
selő előzetes, telefonon történt 

egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-as tele-
fonszámon – bármikor; Belán Beatrix önkor-
mányzati képviselő előzetes, telefonon történt 
egyeztetés alapján  – a 369-4205-ös telefonszá-
mon, hétköznap 14-től 17 óráig hívható – bár-
mikor; Szabó Gábor önkormányzati képviselő 
előzetes telefonon történt egyeztetés alapján a 
369-4205-ös telefonszámon 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 min-
den hónap első és második szerdáján 17 órától 

– előzetes bejelentkezés alapján a 06-20-466-
8576-os telefonszámon – tart fogadóórát a 
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

SÉTA A BUDAI VÁRBA
A Természetjáró Kör következő találkozója 
szeptember 20-án lesz, a budai Várba 
megyünk sétálni. Gyülekező 10.00–10.15 óra 
között a Deák téren a 16-os busz megállójá-
ban. A programsorozatunk védnökei: Kiss 
Péter országgyűlési képviselő és dr. Trippon 
Norbert kerületi elnök. Azokat is várjuk, akik 
nem tudtak eljönni az előző kirándulásaink-
ra, de szeretnének egy közösséghez tartoz-
ni, kimozdulni otthonról, és nem riadnak 
meg egy kis sétától, jókedvtől sem! 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

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. hét-
főjén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Homoktövis Általános Iskola. 

P Á R T H Í R E K

Újpesti műsortükör
KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Lételemünk, a víz. Doku-
mentumkiállítás. Szeptember 15-ig 
látogatható. Polgár Centrum, 
Újpest Galéria
� Újpesti Élet-képek. 
Fotókiállítás. Szeptember 15-ig 
látogatható mindennap. Ifjúsági 
Ház, Új Galéria
� T. Selman Ilona akvarell-kiál-
lítása. Megnyitó: szeptember 
19-én, 18 órakor. Nyitva: október 
6-ig. Polgár Centrum, Újpest 
Galéria
� Csurgai Éva grafikusművész 
kiállítása. Megnyitó: szeptember 

20-án 15 órakor. Nyitva: október 
22-ig. Karinthy Frigyes Művelődési 
Ház
� Mexikó. Képzőművészeti tár-
lat. Megnyitó: szeptember 20-án 
18 órakor. Nyitva: október 6-ig. 
Polgár Centrum, Újpest Galéria

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
� Két ezredév között. Fejezetek 
Újpest történetéből Megte-
kinthető: keddtől péntekig 
naponta 10-től 17 óráig, szomba-
ton 10-től 14 óráig, hétfőn és 
vasárnap zárva. Újpesti Helytör-
téneti Gyűjtemény.

HETI AJÁNLÓ 
Szeptember 14., szombat 
HAGYOMÁNYŐRZÉS
� 10.00: Lecsófesztivál. Újpesti 
Piac- és Vásárcsarnok

ÖRÖKSÉGÜNK
� 18.30: Nyitott templomok 
éjszakája. Káposztásmegyeri 
katolikus templom

GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 20.00: Menhelyek éjszakája. 
Rex Állatsziget

Szeptember 15., vasárnap
ZENÉS ESTEK
� 17.00: Hétvégi Randevú a 
Szilver zenekarral. Ady Endre 
Művelődési Ház

Szeptember 16., hétfő
KARITATÍV
� 14.00–18.00: Véradásra hív a 
Magyar Vöröskereszt. Ifjúsági Ház

Szeptember 17., kedd
KLUBOK
� 15.00: Egészségnap. A mozgás-
korlátozottak újpesti klubnapja. 
Dr. Hollósi Antalnak, a Károlyi-
kórház orvos igazgatójának előadá-
sa időskori betegségekről, műté-
tekről. A gyógyszer házhoz jön! 
Mező Gizi (Gyógyhír Patika) elő-
adása. Ady Endre Művelődési Ház

ELŐZETES 
ÚJPEST SZÍNHÁZ
� Szeptember 21., szombat, 19 óra: 
Spiró György: Prah. Az Újpest 

Színház bemutatója. Szereplők: 
Dóka Andrea és Czvetkó Sándor. 
Rendező: Krizsik Alfonz. Jegyek elő-
vételben, 1500 Ft-os áron válthatók 
az Ady Endre Művelődési Házban.
� Szeptember 22., vasárnap, 19 
óra: Csurka István: Döglött 
aknák. Az Újszínház vendégjáté-
ka a magyar dráma napja alkal-
mából. Főbb szerepekben: Koncz 
Gábor Kossuth-díjas érdemes 
művész, Dózsa László érdemes 
művész, Vass György, Gregor 
Bernadett, Fazekas Zsuzsa, Maros 
Gábor. Rendező: Koncz Gábor. 
Jegyár: 2200 Ft/fő és 2500 Ft/fő.

TOVÁBBTANULÁS
� Szeptember 24–27.: Középiskolák 
XXIII. börzéje. Ifjúsági Ház

Újpestért 
Egyesület

Szeptember 28-án 
szüreti mulatság
Az önkormányzat Találkozzunk többször! rendez-
vénysorozatában szüreti mulatságra hívja az újpes-
tieket szeptember 28-ára, szombatra az Ugró Gyu-
la sorra. Az újpesti szüreten délelőtt gyermekprog-
ramok váltják egymást, délután borkóstoló lesz. 
(A részletes programot az egy hét múlva megjelenő 
lapszámunkban tesszük közzé.)

Ezen a napon zaj-
lik délelőtt az őszi 
Káposztásmegyeri Egészség- 
és Sportnap is, hagyomá-
nyosan a Farkaserdőben, az 
egészségnap esetében pedig 
a Karinthy Frigyes Művelő-
dési Házban. Mivel a progra-
mok helyszínei közel vannak 
egymáshoz, számos látoga-
tó minden bizonnyal mind-
egyiken megfordul majd. 

A városban már kihelyezett prog-
ramplakáton a szüreti mulatság 
egy korábbi szeptemberi időpont-
ban szerepel, de technikai okok mi-
att a szervezők műsorváltozatás-
ra kényszerültek. Ezért szeptember 
28-a immár az új, az egészség- és 
sportnaphoz is igazított időpont. 
(Az elmúlt heti lapszámunk plakát-
ján az Újpesti Naplóban már így 
adtuk közre az eseményt. A szerk.)



Újpesti művészek alkotása 

Megyer 
sikeres 
jövetele 
Színházi ősbemutató volt 
Újpesten, a Városnapokon. 
A Sziget Színház népsze-
rű Honfoglalás rockoperá-
ja előtt a Megyer jövetele 
című táncszínházi előadást 
láthatta a nagyérdemű. A 
produkciót újpesti alkotók 
hozták létre.

Az Újpest Színház égisze alatt 
a Bem Táncegyüttes, Szűts 
István zeneszerző, valamint 

Dózsa László, a színház művészeti ve-
zetője hangszerelte Újpestre a Hon-

foglalást, és alkotta meg a rockopera 
elé – afféle prológként – a Megyer jö-
vetele című ősbemutatót.

– Ihletett helyzetben született a 
mű, hiszen újpesti művészek talál-
kozásából jött létre. Bevallom, nem 
tudtam arról, hogy ilyen fantaszti-
kus táncegyüttes működik Újpesten, 
és azt sem, hogy a Honfoglalás zene-
szerzője, Szűts István is itt él és dol-
gozik. Ez egy szerencsés találkozás 
volt, mert együtt tudtunk gondol-
kodni, és a bemesek Szűts Pisti ze-

néjére valami csodás őrületet hoztak 
létre. Ezt bizonyítja az is, hogy a kö-
zönség alig akarta elengedni őket a 
színpadról – mesél a mű geneziséről 
Dózsa László.

És valóban, a borús idő ellenére so-
kan voltak kíváncsiak az előadásra. A 
zajos siker azt mutatta, hogy a közön-
ség vevő volt a táncszínházra, amely a 
Bem Táncegyüttestől amúgy sem ide-
gen műfaj.

– Igen, többször feszegettük már a 
néptánc határait – helyesel Kis-Demeter

Erika, a táncegyüttes művészeti veze-
tője –, de most még engem is meg-
lepett a csapat lelkesedése. Ifjúsági 
korosztályunk képviseltette magát 
az előadásban, és elképesztő akarat-
tal, nyitottsággal próbáltak végig tíz 
napot.

Húsz pár táncos pörgött-forgott a 
különböző tájegységek táncaiból ko-
reografált előadásban. A táncok ek-
lektikája egyfajta ősi, atavisztikus, sá-
máni hatást hozott létre, amelyhez 
persze kellett Szűts István remek ze-
néje is.

– Írtam egy alapzenét, de aztán jár-
tam a táncosok próbájára, az ő mun-
kájuk alakította a zene dinamikáját, és 
így jött létre a végleges változat. Hoz-
zá kell tennem, hogy sokat köszönhe-
tünk Szőke István Attilának, aki a dal-
szövegeket írta, és a Bem Táncegyüt-
tes két táncosának, akik a dalokat el-
énekelték. És hát döbbenetes volt az 
energia, amivel próbáltak a táncosok 
– meséli a zeneszerző.

A siker és a közös munka öröme 
miatt elhatározták az alkotók, hogy 
folytatják a produkciót, és jövőre egy 
még nagyobb szabású megyeri törté-
netet hoznak létre. J.

A
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Lottóötös
Egy, az átlagosnál szerényebb anya-
gi helyzetű, kétgyermekes házaspár 
megnyeri a lottó főnyereményét. Mi-
hez kezdenek vele? Hogyan változtat-
ja meg őket ez a helyzet? Ezt feszege-
ti Spiró György kétszereplős darabja, 
a Prah, amelynek bemutatásával kez-
di az évadot a magyar dráma napján 
az Újpest Színház. A házaspárt Dóka 
Andrea és Czvetkó Sándor játssza, a 
rendező Krizsik Alfonz. A férfi  fősze-
replővel a próbán beszélgettünk.

– Mitől aktuális annyira ez a darab, hogy egyre 
több színház tűzi műsorra, és játssza sikerrel?

– Sok rossz anyagi helyzetű, hitellel terhelt család 
él kis hazánkban. Sokan úgy vélik, hogy már csak 
egy lottóötös oldhatja meg a problémáikat. Erről 
álmodoznak. Spiró azt feszegeti, hogy mi történik 
akkor, ha egy átlagember nagy összeget nyer. Mi-
közben a két szereplő arról beszélget, hogy mihez 
kezdjen a nyereménnyel, előjön egy csomó elfojtott 

sérelem, kibeszéletlen feszültség. Spiró zseniálisan 
keveri a kitörő örömöt a konfl iktusokkal.

– Nyilván azért is játssza sok színház a dara-
bot, mert jutalomjáték a két színésznek.

– Így igaz. Nagyon sok színészi lehetőség van 
benne. Remek mondatok, jó helyzetek és furcsa, ab-
szurd humor jellemzi a darabot. Valóban jutalomjá-
ték a színészeknek, de emellett rettenetesen nehéz. 
Szóval jó, de „színészgyilkos” feladat.

– Mivel kétszereplős az előadás, a partnered-
del, Dóka Andreával egymásra vagytok utalva. 
Meg persze a rendezőre.

– Andival össze kell szoknunk. De jó úton va-
gyunk, épp az imént beszélgettünk róla, hogy a 
bemutatóra olyanok leszünk, mint egy egymással 
zsörtölődő házaspár. A rendezővel meg nagyon ha-
sonlóan gondolkodunk a darabról, és ez egy szeren-
csés helyzet, mert tudunk egymásra támaszkodni.

– Több mint két és fél milliárd most a lottó fő-
nyereménye. Te mihez kezdenél ezzel a pénzzel, 
mennyiben változtatná meg az életedet?
– Én is lottózom, lehetőséget adok Fortunának. De 
hogy mi lenne, ha egy ekkora összeget megnyernék? 
Hát, nagy bajban lennék… J. M.

Közönségtalálkozó 
szeptember 13-án
A Prah bemutatója a magyar dráma napján, 
szeptember 21-én 19 órakor lesz a Polgár Cent-
rumban (IV., Árpád út 66.). A Polgár Centrum-
ban ezt megelőzően, szeptember 13-án 18 óra-
kor az Újpest Színház évadnyitó közönségtalál-
kozót tart, amelyen a nagyérdemű találkozhat 
az előadás színészeivel, Krizsik Alfonz rendező-
vel és Dózsa László művészeti vezetővel.

Dóka Andrea és 
Czvetkó Sándor 

a próbán



Plusz százhúsz 
óra láthatóság
Önkormányzati forrásból két fővel és 
összesen heti százhúsz órával emelte a 
rendőrök közterületi jelenlétét az újpesti 
rendőrkapitányság. A járőrpáros megkü-
lönböztetett járművel közlekedik, és azo-
kon a helyeken és napszakokban van je-
len, ahol és amikor az a heti statisztikák 
alapján a leginkább szükséges.

Dr. Terdik Tamás, Újpest rendőrkapitánya a szeptem-
ber elején indult járőrszolgálatról azt mondta: hason-
ló a már működő „egy rendőr–egy közterület-felügye-
lő” páros tevékenységéhez, azonban itt a szolgálatot 
két rendőr látja el, hetente százhúsz órában. Az időbe-
osztást és a helyszíneket mindig a rendőrség határoz-
za meg, a rendőri túlórát ebben az esetben is az önkor-
mányzat fi zeti.

– Az egyenruhások a heti bűnelemző térkép alapján 
mindig azokon a helyszíneken és időpontokban jelennek 
meg, amikor az a leginkább indokolt. A járőrök valameny-
nyi típusú feladatra beoszthatók, de Újpest határát soha-
sem hagyhatják el – hangsúlyozta Terdik Tamás.

A rendőrkapitány hozzátette: a most indított járőrszol-
gálat nagyon aktív munkát és nagyobb közterületi látha-
tóságot jelent, ugyanakkor az egyenruhásoknak tudniuk 
kell prioritást felállítani; nem a büntető, hanem a szolgál-
tató jelleg a cél, továbbá differenciált intézkedések szük-
ségesek. Eszerint amikor az elegendő, a rendőr csupán fi -
gyelmeztet, viszont amikor szükséges, helyszíni bírságot 
szab ki vagy feljelentést tesz. M. Orbán A. 

Tevékeny 
lokálpatrióta
Aktív részese Újpest közéletének, számos 
civilszervezet tagja, alapítója. Helytörténe-
ti kutatómunkája is jelentős. Majd fél év-
századon keresztül tanított ugyanabban a 
középiskolában. Urbán Kornél, az elektro-
nikus automata gyakorlati oktatás beveze-
tésének úttörője, a technikusképzés több 
tantervének és a Híradástechnikai alapozó 
ismeretek című tankönyv szerzője, az Új-
pest lexikon internetes változatának főszer-
kesztő-helyettese, Újpestért díjat kapott.

– Egy újpesti lokálpatriótának szívet melengető lehet 
ez az elismerés.

– Hihetetlen nagy megtiszteltetés számomra ez a 
díj. De tudom azt, hogy ez nemcsak az én elismeré-
sem, hanem azoké a csapatoké is, amelyekben tevé-
kenykedem. Így a Városvédő Egyesület, a Közműve-
lődési Kör és a munkahelyem, az Újpesti Két Tanítá-
si Nyelvű Szakközépiskola, azaz az UMSZKI is részese 
az elismerésnek.

– Negyvenkilenc évig tanított az iskolában.
– Igen. Sokat ügyködtem azon, hogy az UMSZKI fontos 

szerepet töltsön be Újpest életében. Az iskola a magyar 
iparoktatás zászlóshajója volt alakulása óta, de soha nem 
volt újpesti fenntartású. Mivel tanulóink döntő többsége 
újpesti, ezért mi is újpestinek gondoljuk az intézményt, 
ahol fontos nevelési célkitűzés, hogy a gyerekek szeressék 
ezt a várost. Ennek érdekében sok újpesti esemény tevé-
keny részesei vagyunk.

– Nyugdíjasként sem szakadt el az intézménytől?
– Nem. Másfél éve mentem nyugdíjba, de vannak olyan 

projektek, amelyeket még én viszek.
– Alapítója a Városvédő Egyesületnek.
– Ennek az egyesületnek kisugárzása van. Olyan hely-

történészek alapították, akik engem is inspiráltak abban, 
hogy kutassam az UMSZKI történetét.

– Miért tesz valaki a munkáján túl ennyi mindent a 
közért?

– Egyrészt szülői indíttatásból. Édesapám szintén tevé-
keny részese, sőt szervezője volt az újpesti közéletnek. És 
mindig találkoztam olyan emberekkel, akiktől sokat lehe-
tett tanulni, és akik lelkesítettek. Szerencsére Újpesten na-
gyon sok ilyen ember van.  J. M.

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési programja 

keretében megjelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata

Új weboldal 
készítését, már 

meglévő honlap 
frissítését, 

karbantartását 
vállalom! 
Weboldal 
csomagok 

40 000 Ft-tól! 

Tel.: +3630-495-5992, 

www.honlapszerviz.eu

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési programja 

keretében megjelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata

Friss hírek, tudnivalók: 

ujpest.hu!
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Papp Krisztina ötödször nyerte a félmaratont
Az elmúlt hétvégén eddig soha nem látott létszámokat regisztráltak a 
28. Nike Budapest Félmaratonit rendező Budapest Sportiroda munkatársai. 

12 850 futó nevezett, köztük 1330 csapat – egytől egyig rekord a Nike Budapest Félmaratoni történetében, 
mint ahogy az is, hogy idén már 65 országból érkeztek a külföldiek, 1600-an. Az indulók között természetesen 
ott volt az UTE atlétája, Papp Krisztina is, aki nem titkoltan a verseny egyik nagy esélyeseként rajtolt. Apró ér-
dekesség: az utolsó induló pontosan tizenhárom perccel a startpisztoly eldördülése után lépte át a rajtvonalat.

A verseny, amely egyben a magyar bajnoki címet is hivatott volt eldönteni, Budapest utcáin zajlott, óriási 
közönség előtt. Nekünk, újpestieknek persze Papp Krisztina futása tetszett a legjobban, hiszen a lila-fehérek 
hosszútávfutóját 2007, 2009, 2010 és 2012 után idén sem előzte meg senki, és így lett ötödik alkalommal győz-
tes. Külön öröm, hogy csak klubtársa, Erdélyi Zsófi a késztette küzdelemre a rajt-cél győzelmet arató bajnokot.

– Ez már az ötödik magyar bajnoki címem, és határozottan állíthatom, ezért az aranyéremért kellett a legna-
gyobbat küzdenem. Erdélyi Zsófi  nagyon megfuttatott, meglepett a teljesítménye. A tizenegyedik és a tizenhato-
dik kilométernél voltak kisebb hullámvölgyeim, és az utolsó kétezer méteren már nagyon éreztem a pocakomat, 
a rosszullét kerülgetett. A folyadék adagolása nem volt sikeres, ezen még dolgoznunk kell. Mindenesetre boldog 
vagyok, hogy sikerült ismét a dobogó legmagasabb fokára állnom – számolt be Papp Krisztina.  (gergely)

Nike Budapest Félmaraton, nők: 1. Papp Krisztina (UTE) 1:12.31, 2. Erdélyi Zsófi a (UTE) 1:14.01, 3. Gladys 
Jepkurui Biwott (Kenya), Benedek-Team 1:15.03

 
Floch Bernadett 
világbajnoki 
címet táncolt 
össze a rúdon
A táncolás és a gimnasztika egyik formá-
ja, ahol a hölgyek egy függőleges rúd segít-
ségével adják elő produkciójukat. A tánco-
sok belekapaszkodhatnak a rúdba, s annak 
segítségével ugrásokat, csavarokat mutat-
hatnak be. Ha ebből a néhány mondatból 
nem derült volna ki, eláruljuk, a rúdtáncról 
van szó. És Újpestnek már ebben a sport-
ágban is van világbajnoka, Floch Bernadett. 

Bernadett itt született, itt járt a Bajza József 
Általános Iskolába, és jelenleg a Könyves Kál-
mán Gimnázium 11. osztályos tanulója.

– A buja gondolatokat ébresztő krómrúd se-
gítségével ötvözik a fi nom erotikát, az akroba-
tikát és a táncot a rúdtáncosok. Hogyan lettél 
rúdtáncos? – kérdeztük a junior világbajnokot. 

– Sok évig a medencében éreztem magam 
a legjobban, szinkronúszó voltam. Aztán egy-
szer csak azt éreztem, váltanom kell, és így kö-
töttem ki a rúdtáncolásnál.

– Hol ismerkedtél meg a sportággal?
– Előbb csak a magam szórakoztatására 

jártam az edzésekre, aztán egyre többet dol-
goztam, jobban ment minden, és versenyezni 
kezdtem. A juniorok között már jól ismernek, 
és a világbajnokságra is kijutottam.

– Ne hallgasd el, hogy első lettél!
– Jól ment a verseny, szinte minden hibát-

lanul sikerült a gyakorlatokban. Először csak 
arra gondoltam, illene egy jó helyezést elérni, 
de ahogy telt az idő, egyre inkább a dobogó 
legfelső foka volt a célom. Sikerült, és nagyon 
boldog vagyok.

– Úgy hallottam, hogy akár olimpiai sportág 
is lehet a rúdtánc. Mit szólsz hozzá?

– Szerintem ez még odébb van. De nekem van 
időm, hiszen még csak tizenéves vagyok. Remé-
lem, én leszek az a magyar versenyző, aki olimpi-
án versenyezhet ebben a sportágban. (G. G.)
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Bizonyos becslések szerint kö-
zel nyolcmillió ember gyakorol-
ja a kendót világszerte, közü-
lük csupán Japánban legalább 
hétmillióan hódolnak a sport-
ágnak. Nemcsak a Távol-Kele-
ten űzik a harcművészetnek is 
nevezett sportot, nálunk, kö-
zelebbről Újpesten is akad egy 
fantasztikus versenyző, aki rá-
adásul a gyengébbik nem kép-
viselője: Bővíz Marina.

Marina, akit Újpest Önkor-
mányzata is támogat, elképesztő 
évet tudhat maga mögött. Illetve 
fél évet, hiszen még csak augusz-
tust írunk.

– Nem panaszkodhatok – 
mondta Marina. – Államvizsgát 
tettem, jól szerepeltem az Európa-
bajnokságon, az országos csapat-
bajnokságon aranyat nyertünk, 

ráadásul a Hungária-kupán, egyé-
niben is sikerült aranyat nyernem.

– És egy percet sem pihensz, pedig 
nyugodtan ülhetnél a babérjaidon.

– Nincs miért pihennem, hi-
szen a versenyzés mellett a gye-
rekek oktatása, tanítása, a 
kendósportba való bevezetése 
számomra nagyon fontos. Ezért 
is szerveztünk tábort Tiszasason, 
ahová már szinte hazajárunk.

– Miért pont Tiszasason tábo-
roztok?

– Az egyik sporttársam ideva-
lósi. Ez lenne a rövid magyarázat, 
persze ennél azért többet kapunk 
itt. A csarnok fantasztikus, az ét-
kezést pár lépésre innen megold-
juk, az éjszakákat pedig a galéri-
án, a sportcsarnokban töltik a srá-
cok. Szerintem ennél többet, job-
bat nem kaphatnánk sehol. Nem-
csak én mondom, a gyerekek is.

– Edzőnek tekinted magad, vagy 
még a versenyzés a fontosabb?

– Nem szabad vonalat húznom. 
Természetesen nekem nagyon fon-
tos, hogy a versenyeken jól szere-
peljek, hiszen az Európa-bajno-
ki arany még hiányzik a gyűjtemé-
nyemből. Remélem, nem kell sokat 
várnom rá. És, bevallom, egyszer, 
talán a következő világbajnoksá-
gon Japánban fi gyelemre méltó, 
mindenki számára meglepő ered-
ményt érek el. (gergely)

Marina: Ez nem semmi!



Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpest Márkaboltban vesszük fel. (1042 Bp., István út 17-19). 

Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Információ.: 231-7070/113  �  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

Az Újpesti Napló 2013-as év megjelenései: 09.19., 09.26., 10.03., 10.10., 10.17., 10.25., 10.30., 11.07., 11.14., 11.21.,11.28.,12.05.,12.12.,12.19.

In gat lant el ad
� Nógrádon, Újpesttől 45 km-re, csodálatos fahá-
zas komfortos nyaraló eladó. Panorámás, jó beosztá-
sú, hőszigetelt, 1,5 szobás, lambériás faház. A telek 200 
m2-es. I.á.: 3,9 M Ft, tel.: 06-30 465-1543 

� Káposztásmegyeren kétgenerációs, előkertes, felújí-
tott panellakás eladó. Családi okok miatt, vagy két ki-
sebbre, vagy családi házra értékegyeztetéssel cserélhe-
tő. I.á.: 18,9 M Ft, tel.: 06-30 465-1543

� Pilisszentlászlón nyaralónak használt, teljesen felújí-
tott, lakható parasztház eladó. Víz, villany, kandalló-
fűtés, 400 m2-es telek, 50 m2-es fedett sütő-főző hely. 
Újpesttől 18 km, 1 szoba, amerikai konyha, fürdő. I.á.: 
11,5 M Ft, tel.: 06-30 952-1972

� Eladom, elcserélem Újpesten a Tél utcai négyeme-
letesben, a harmadikon lévő 2+2 félszobás, 2 erkélyes, 
pincés panellakásom. Érdekel kisebb lakás, házrész, ga-
rázzsal a kerületben! Ár: 11 M Ft, tel.: 06-20 492-5633

� Káposztásmegyer I.-en, 8 lakásos társasház IV. eme-
letén 82 m2-es, 3 szobás lakás tulajdonostól eladó. Ár: 
12,9 M Ft, tel.: 06-30 690-9912

� Tulajdonostól Újpesten, Attila utca 129. alatt el-
adó tehermentes, azonnal birtokba vehető, négyszo-
bás, 128 m2-es, családi ház. 648 m2-es, összközműves 
telken, gépkocsi-beállási lehetőséggel. I.á.: 19,9 M Ft, 
tel.: 06-70 512-4108

� Eladó Ugró Gyula soron 2012-ben felújított, tíz-
emeletes, nem panelházban (új nyílászárók, szigete-
lés), házközpontú fűtésű, 68 m2-es, erkélyes, első eme-
leti, jó állapotú lakás. Téli költözéssel. I.á.: 12,8 M Ft, 
tel.: 06-30 210-0562 

� Újpesten, jó helyen lévő, teljesen felújított, átépí-
tés nélkül két lakássá alakítható, egyszintes, 105 m2-es 
családi ház sok extrával, 390 m2-es parkosított kerttel 
eladó. Alkuképes. I.á.: 39,5 M Ft, tel.: 06-30 845-9029

� Pálya utcai, zöldövezeti, saját zárt játszótérrel, víz-
óra, kábeltévé, III. emeleti, 52 m2-es, felújított lakás. 6 
m2 erkély, házközpontú fűtés, kevés költség, lift nincs. 
Berendezve, keleti fekvésű, 4 emeletes társasházban, 
tárolóval eladó. I.á.: 13 M Ft, tel.: 06-70 271-4222

� Eladó IV. ker., 29 m2-es társasházban, földszintes, ga-
lériázható garzonlakás. Lakáshoz pince, előtér, beépít-
hető terasz, vízóra tartozik. I.á.: 6,4 M Ft, érdeklődni 
mindennap 16 óra után, tel.: 06-70 520-2947

� Újpesti, 50 m2-es, másfél szobás, tehermentes örök-
lakást cserélek családi házra, 16 M Ft-ig, vagy eladó 
11,5 M Ft-ért. Ráfizetés megegyezés szerint, újpesti 
vagy XIII. ker.-i ház érdekel, tel.: 239-8928

� Újpesten eladó egy 38 m2-es, szoba-hallos, gáz-
konvektoros, jó állapotú lakás, vagy elcserélném egy 
kisebb családi házra, amely viszonylag jó állapotú. 
Értékegyeztetéssel, (Újpest és környéke), tel.: 06-1-
369-9781, 06-30 945-7903

� Újpest Kertvárosában, Mikszáth K. utcában 583 m2-
es, ápolt kertben, újszerű, tágas terekkel rendelkező, 
113 m2-es, 3 szobás, összkomfortos családi ház, 19 m2-
es terasszal, pincével, különálló garázzsal eladó. Ingat-
lanosok ne hívjanak. I.á.: 44,3 M Ft, tel.: 06-70 637-2718

� Újpest-Városközpontban, Árpád ú. 56. sz. alatti, új-
szerű társasház teremgarázsában 1 db gépkocsibeálló 
eladó. I.á.: 990 ezer forint, érdeklődni: 06-70 637-2718

Ingatlan kiadó 
� Újpesten, Deák Ferenc utcában két parkra néző, 
III. emeleti, 54 m2-es, 1+2 félszobás, étkezős, bútoro-
zott lakás kiadó. Fizetés megegyezés szerint, tel.: 06-30 
903-9164

� Irodának, gyógyászati tevékenységre vagy 1-2 főnek 
albérletbe kiadó 30 m2-es, külön bejáratú házrész két 
helyiséggel és WC+zuhanyzóval. Bérleti díj 40 000 Ft/
hó+rezsi, 20 000 Ft/hó, 2 havi kaucióval. Újpest-Megyer 
családi házas, csendes övezetében, tel.: 06-20 629-7468

� Újpesti, új családi házban, jó közlekedéssel 1 szobás, 
kis rezsijű lakás kiadó, tel.: 06-30 304-2947

Ingatlant vesz
� Újpesten családi házat vennék 20 M Ft-ig. Adok 4 
szobás házat, fürdőhelyen+ k.-t, vagy 1 szobás lakást, 
örök haszonélvezettel, amely egy idős személy részére 
ideális+ k.-t, tel.: 379-5475, 06-30 294-9420

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

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

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

� Nyugdíjas asztalos ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL. Ja-
vítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-2023, 
06-70 234-7759

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. 
Fóti út 45., tel.: 370-4932

� CSERÉPKÁLYHÁS: egyedi tervezésű cserépkály-
hák építése! Használatban lévő cserépkályhák át-
építése, javítása teljes körű garanciával, ingyenes 
állapotfelmérés! Tel.: 06-30 418-3292
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� Matematikakorrepetálást vállal középiskolásoknak 
nagy gyakorlattal rendelkező tanárnő, tel.: 06-30 618-0241

� Angol nyelvből gyors és hatékony nyelvvizsga-fel-
készítés, magánórák kezdőtől felsőfokig, korrepetálás 
tapasztalt, fiatal magántanártól, Újpest központjától. 
Honlap: www.forgacsangol.atn.hu, tel.: 06-30 903-4852

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

� Basszusgitár oktatása Újpesten! Kezdőknek és hala-
dóknak, nyugati iskolák és módszerek alapján. Gyors 
fejlődés szorgalommal, gyakorlással biztosított, tel.: 
06-20 616-2422

� Színvonalas németoktatás Káposztásmegyeren. Bár-
milyen típusú nyelvvizsgára és érettségire való felkészítést 
vállalok, tel.: 230-5607, 06-20 216-7801, 06-30 472-7142

� Angol–német szakos középiskolai tanár pszicholó-
giai gyakorlattal (férfi) kezdőtől a felső szintig felkészí-
tést vállal egész nap. Házhoz is megyek. Ár megegyezés 
szerint, tel.: 06-20 591-8479

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, jel-
vény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, akár teljes ha-
gyaték is érdekel. Lomtalanítást vállalok. Régi dolgait 
tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-20 924-4123

� Gábor Eszmeralda kiemelt magas áron, készpénz-
ért vásárol bútorokat, festményeket, órákat, szőnyege-
ket, bronztárgyakat, porcelánokat, herendit, kerámiá-
kat, csillárokat, ezüsttárgyakat, arany ékszereket, min-
denféle régi tárgyakat, teljes hagyatékot kiszállással, 
becsléssel díjtalanul. Cím: Bp. II., Fő utca 67., tel.: 06-30 
382-7020, 06-1 364-7534

� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat, 
festményeket, faliórát, karórát, zsebórát, kitüntetést, 
régi pénzt, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, hang-
szert, csillárt, könyveket, csipkét, kerámiát, bizsukat, bo-
rostyánt, ezüstöt, tört aranyat, teljes hagyatékot, díjta-
lan kiszállással hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jöven-
döl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, mun-
ka-, üzlet- és sikermágia. Rendezvényekre meghíváso-
kat elfogadok, tel.: 06-70 214-9230

Garázs
� Eladó egy gépkocsibeálló az Újpest-Városkapu met-
rómegállótól 3 percre. Egy József Attila utcai társas-
ház teremgarázsában. I.á.: 2 M Ft, tel.: 06-30 231-4332, 
06-30 231-3720

Garázsvásár
� Kirakodóvásár – garázsvásár! Várunk minden ked-
ves érdeklődőt, akár eladni szeretné megunt, évek óta 
rakosgatott holmiját, akár olcsón szeretne vásárolni. 
Szeptember 14–15., 21–22., 28–29., 9-től 14 óráig, IV. 
ker., Fóti út 58/a (Diegóval szemben), 06-30 408-8077 

Állat
� Gyönyörű házi kiscicákat ajándékoznék szerető gaz-
dinak, tel.: 233-0636

Állást kínál
� VAGYONŐRÖKET KERESÜNK! Bolt őrzésére keresünk 
érvényes vagyonőrivel rendelkező vagyonőröket, akár 
azonnali kezdéssel. Érdeklődni telefonon: 06-30 733-5528, 
vagy a vagyonor2013@gmail.com e-mail címen

Szolgáltatás
� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, er-
kélyek felújítását, beépítését vállalom. Épületgépé-
szeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-0035, 
06-30 975-2315

� Kisebb-nagyobb benti, kinti BURKOLÁSI MUNKÁK, 
javítások, bontások, megbízható szakembertől. Korrekt 
áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon 
is. Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 219-1624

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. Ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vécék cse-
réje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

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

fogászati 
szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

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

06-20-429-6944

FOGCENTRUM

Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56.
Telefon: 369-8674 

E-mail: info@ujpestinyelviskola.hu

 

 
 

www.ujpestinyelviskola.hu 

Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56.
Telefon: 369-8674

Fax: 231-0227
E-mail: info@ujpestinyelviskola.hu
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Tanfolyamkezdés:  szept. 16. és 23.

Beiratkozás:  szeptember 2-tôl
H–P  09.00–12.00 és 15.00–19.00

felnôtt nyelvtanfolyamok, 
nyelvvizsga felkészítés, társalgási klub,

egyéni oktatás, mini csoportok, 
többféle kedvezmény, diplomás 

és anyanyelvi tanárok, 
ingyenes szintfelmérés 
és képzési tanácsadás
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:
tojás 24 Ft/db-tól   

padlizsán 199 Ft/kg 

hegyes erős paprika 45 Ft/db-tól   

paradicsom 98 Ft/kg-tól     

burgonya 140 Ft/kg-tól    

vöröshagyma 199 Ft/kg-tól  

banán 298 Ft/kg-tól     

ananász 250 Ft/db-tól  

körte 300 Ft/kg-tól  

tévépaprika 198 Ft/kg-tól  

lecsópaprika 148 Ft/kg-tól   

csirkecomb 599 Ft/kg-tól

csirkeszárny 499 Ft/kg-tól

csirkemáj 499 Ft/kg-tól

csirkezúza 499 Ft/kg-tól  

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Tóth Sándor � Főszerkesztő: Ditzendy Attila Arisztid � Szerkesztő: Bangha Katalin � Munkatársak: Antos Anna, Gazsó Rita, 
Juhász Mátyás, M. Orbán András � Fotó: Kuzma Viktor, Magyar Attila, Várai Mihály � Irodave ze tő: Sze ren csi Csil la � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 

1043 Bp., Ta vasz ut ca 4., I. em. Titkárság: 785-0366. Újpesti Napló: 785-0566. ÚKTV: 784-3955, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8 � Nyom dai elő ál lí tás: e-Print 
Magyarország Nyomdaipari Zrt. � Ter jesz ti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Meg je le nik min den héten 43 500 példányban.

 � Vállalkozói és méretes hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu � Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. Köz lés ese tén fenn tart juk a szer kesz tés jo gát!  � A meg je lent meg hí vók és 
hir de té sek tar tal má ért fe le lős sé get nem vál la lunk. � Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu � Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

 (x)

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Kórházi koszt elvitelre is 

Napi menü 500 forintért
Rántott csirkemell petrezselymes burgonyával, fi nomfő-
zelék: Éva titka miként ízesítve, pozsonyi kocka… A ve-
gyes ízelítő nem a közeli kifőzde kínálatából való, hanem 
a Károlyi-kórház heti étlapjáról válogattuk. 

A szabad konyhai kapacitás nyomán a kórház 
konyhája ebédelési lehetőséget kínál két telep-
helyén az ebédlőben elfogyasztva, vagy étel-
hordóban elvitelre. A menü ára 500 forint na-
ponta.

– A levest és főételt tartalmazó menüt több 
alkalommal gyümölcsből álló harmadik fogás 

is kiegészíti – avat a részletekbe Kondor Albert, a Károlyi-kórház élelmezésve-
zető-helyettese. Mivel a konyhai kapacitásunk is adott, étkezési lehetőséget kí-
nálunk a déli órákra, a 12-től fél 2-ig tartó időszakban – mondja a szakember. 

Az étel ára vonzó, a kórház honlapján a heti menü elolvasható. A www.facebook/
karolyikonyha oldalon több mint másfél százan lájkolták már a fogásokat.  

– Az étkezés két helyen, a Városi Kórházban (IV., Baross utca 69–71.), illetve a 
Károlyi-kórház Nyár utca 103. szám alatti épületében vehető igénybe. Előfi zet-
ni meghatározott napokra és egy hétre egyaránt, a telephelyek gondnoki iro-
dáiban lehet. (Bővebben: 369-8047-es telefonszámon). Az OÉTI-rendelet ada-
lékmentes ételek készítését írja elő, hiszen a kórházban lábadozók gyógyulását 
is elő kell segítenie-fűzi hozzá Kondor Albert.  

(www.karolyikorhaz.hu/konyha.html, Bővebben: www.ujpest.hu)  B. K.

RENDSZERGAZDÁT KERES
Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 

(1048 Bp., Bőrfestő utca 5-9. telefon: 380-7170, email: csvmgtitkar@gmail.com) 
azonnali belépéssel keres 1 fő rendszergazdát.

Bért a KJT szerint tudunk biztosítani.
Jelentkezés a fenti elérhetőségeken önéletrajzzal és a végzettséget igazoló 

dokumentummal az iskola igazgatójánál vagy az iskolatitkárnál.

hirdetés

ÚJPESTI FUTÓ- ÉS 
KERÉKPÁROS FESZTIVÁL

2013. szeptember 28., 9-14-óráig
Helyszín: Káposztásmegyer, Farkaserdő és környéke 
Nevezés: szeptember 16-20-ig a Polgármesteri Hivatalban 
(IV. kerület István út 14. I/34.)
Kutyás futásra nevezni: a Rex Kutyaotthon Alapítványnál 
(IV. kerület Óceánárok utca 33.)

Hétfő 9.00-17.30-ig, kedd 9.00-16.00-ig, szerda 9.00-17.00-ig
csütörtök 9.00-16.00-ig, péntek 9.00-12.00-ig

Időrend:
Mini futás rajt: 9.00 órakor – táv 1,6 km

Maxi futás rajt: 10.15 órakor – táv 3,0 km
Kerékpározás rajt: 11.15 órakor – táv 8,6 km (2 kör)

Kutyás futás rajt: 12.30 órakor – táv 2,0 km

A kutyás futás kivételével minden benevezett résztvevő emblémázott 
pólót kap. Nevezési díj a kutyás futás kivételével versenyszámonként: 

előzetes nevezés: 500 Ft/fő
helyszíni nevezés: 1000 Ft/fő

További információval az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 
munkatársai a 231-31-01/116,118 telefonszámon készséggel állnak rendel-
kezésükre. A program fővédnöke Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere

Kövessen minket! 
             /ujpest.kaposztasmegyer

www.ujpest.hu
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zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el 
az Újpesti Babaköszöntő 

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistaka-
ró, hűtőmágnes oltási naptárral, 
mappa, illetve pelenkacsomag talál-
ható. A védőnők által átadott cso-
magot örömmel fogadják a kisgyer-
mekes családok. Arra kérjük a büsz-
ke szülőket, nagyszülőket, fény-
képezzék le csemetéjüket újpesti 
bodyban, és a képet küldjék be szer-
kesztőségünkbe. Örömmel tesszük 

közzé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban, továbbá az ujpest.hu webolda-
lon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook-oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu.

Bogdányi Dániel 2013. 
március 28-án született, 
53 centivel és 2900 gram-
mal. Nagyon szereti a 
bodykat és a puha taka-
róját, amely az ajándék-
csomagban volt. Köszön-
jük, Újpest.

Hahóóó! Fotó! 

S
Várkonyi Ádám 2013. március 16-án, tavaszi baba-
ként, hóesésben látta meg a napvilágot, 3250 grammal 
és 50 cm-rel. Köszönjük a babaköszöntő csomagot!

Berta Zétény 
2013. február 
4-én született. 
A képen Ber-
ta Zoltánnal, 
a bátyóval.

Önkénteseket várnak
TeSzedd! – önkéntesen 
a tiszta Magyarországért

A Megyeri Klub és a Káposztásmegyeri Csa-
ládok Egyesületének tagjai idén közösen tisz-
títják meg a Farkaserdőt. Folyamatosan frissü-
lő részletek a Facebook.com/megyeriklub ol-
dalon. A program végén mindenkit frissítővel 

várunk a Megyeri Klubban. Információ kérhető 
Kovács Bencétől a 06-30 451-6436-os telefon-
számon és a kovacs.bence@ujkk.hu e-mail cí-
men. Időpont: szeptember 14., szombat, 8 óra.

1048 Bp., Megyeri út 207/D
Tel.: 06-30 451-6436, 
E-mail: megyeriklub@ujkk.hu
Megyeriklub.ujkk.hu
Facebook.com/megyeriklub

Gondozzák 
a játszótereket
Az Újpesti Városgondnokság fo-
lyamatosan dolgozik a zöld te-
rületeken, parkokban. Cserjéket 
metszenek, sövényeket nyírnak. 
Nem maradnak ki a sorból a ját-
szóterek sem, ahol a gyöngyka-
vics sarabolása, a homokozó fel-
ásása, az elszáradt levelek össze-
gyűjtése jelent feladatot, miként 
a Káposztásmegyer II.-n készült 
felvételünk is láttatja. 


