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KEREK ERDŐ KÖZEPÉN
Bagolycsalád, süni doktor nénik és 
gyerekek, színes madarak, lombos 
fák. Ki hinné, hogy nem egy mese-
beli erdőben, hanem az önkormány-
zat által felújított, Hargita utcai gyer-
mekrendelőben járunk, ahol a rajzok 
is „visszakerültek” a falakra?  7. oldal

VÁLTÁS KÉT KERÉKRŐL 
A végéhez közeledik a kerékpársze-
zon. Hogyan tegyük el, hol tároljuk, 
és mikor vigyük szervizbe a kétkere-
kű járművet az ősz beköszöntével? 
Minderről Dollinger Gyula újpesti 
kerékpárszerelőt kérdeztük.  
 10. oldal

KOMPOSZTÁLÁSI ÁBÉCÉ
Az önkormányzat komposztálási 
mintaprogramjában az FKF Zrt. tá-
mogatásával térítésmentesen bo-
csátják rendelkezésre a komposztá-
láshoz szükséges anyagokat, és elő-
adás-sorozat is indult a jelentke-
zőknek.  12. oldal

KAJAKOZÓK TENYERELTEK
A Bene Ferenc Általános Iskola di-
ákjainak életében igen fontos ese-
mény a világhíres sportolók kézle-
nyomatának vétele. Idén két újpes-
ti olimpiai bajnok kajakozó, Kozák 
Danuta és Dombi Rudolf tenyerelt 
a masszába.  13. oldal
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„Újpest legyen a legjobb mindenben!”
– hangzott el Wintermantel Zsolt újraválasztott polgármester beszédében a testület alakuló ülésén. Újpest 
polgármestere és a város húsz képviselője a városházán vette át megbízólevelét, majd a képviselő-testület 
újraválasztotta a korábbi alpolgármestereket.  3–5. oldal 
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z ünnepélyes alakuló ülést Krizsik Alfonz 
nyitotta meg, köszöntve a számos megje-
lentet, köztük az érdeklődőként jelen lévő 

közéleti személyiségeket és a város kitüntetettjeit. 
A továbbiakban Kissné Boda Györgyi, a Helyi Vá-

lasztási Bizottság elnöke ismertette az október 12-i 
polgármester- és képviselő-választás hivatalos vég-
eredményét, ezt követően Wintermantel Zsolt virág-
csokorral köszöntötte az elnök asszonyt, aki több év-
tizede segítője az újpesti választásoknak. A későbbi-
ek során Kissné Boda Györgyi átadta a megbízóleve-
leket, elsőként az egyéni választókerületekben, illet-
ve a kompenzációs listán mandátumot szerzett kép-
viselőknek, akik esküt tettek. A hagyományoknak 
megfelelően az eskü szövegét a képviselő-testület 
legfi atalabb tagja, Renge Zsolt képviselő mondta elő. 

Átvette képviselői megbízólevelét Bartók Béla Fi-
desz–ÚE, Jókay Attila Fidesz–ÚE, Németh Edit Éva 
Fidesz–ÚE, Hladony Sándor Gyula Fidesz–ÚE, Rádi 
Attila Fidesz–ÚE, Nagy István Fidesz–ÚE, Ozsváth 
Kálmán Gyula Fidesz–ÚE, Pataki Gábor Fidesz–ÚE, 
dr. Molnár Szabolcs Farkas Fidesz–ÚE, Renge Zsolt 
Fidesz–ÚE, dr. Szabó Béla Fidesz–ÚE, dr. Dabous 
Fayez Fidesz–ÚE, dr. Kató Balázs Árpád Fidesz–ÚE, 
dr. Trippon Norbert MSZP, Légrádi Péter MSZP–DK–
Együtt–PM, Horváth Imre MSZP–DK–Együtt–PM, 
Belán Beatrix MSZP–DK–Együtt–PM, Berényi Er-
zsébet Matild MSZP–DK–Együtt–PM, Perneczky 
László LMP, továbbá Pajor Tibor Jobbik.

„EGYNEK MINDEN NEHÉZ, 
SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN” 
Wintermantel Zsolt újraválasztott polgármester szin-
tén az alakuló ülésen vette át megbízólevelét, majd az 
eskütételét követően beszédet mondott. Ebben töb-

bek között kiemelte: a választók egyértelműen az ön-
kormányzat által végzett munka folytatása mellett 
döntöttek. Mivel a 14 egyéni választókerületben 12 
helyen a Fidesz–ÚE képviselőjelöltjei jutottak mandá-
tumhoz, a választók megadták a polgármesternek a 
lehetőséget arra is, hogy csapatmunkára támaszkod-
jon. A polgármester Széchenyi István szavait idézve így 
fogalmazott: – „Egynek minden nehéz, soknak semmi 
sem lehetetlen.” Ez a tétel igazolódott az elmúlt négy 
évben, hiszen Újpesten sok minden történt, városunk 
szemmel láthatóan fejlődött, és ez annak volt köszön-
hető, hogy egység volt, együttműködtünk, és az em-
berekkel közösen alakítottuk a jövőnket. Így újítottuk 
meg a szakrendelőt, így építettük meg Újpest első sa-
ját uszodáját, a négy évszakos sípályát, a Tarzan Par-
kot, a Szilas Parkot, és így tudtunk nekikezdeni a lakó-
telepek parkosításának, a felnőtt- és a gyermek-házi-
orvosi rendelők felújításának, a járdák megújításának.

KÖSZÖNET ÉS ELSZÁNTSÁG
A FOLYTATÁS MELLETT
Újpest polgármestere köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik támogatták a siker elérésében, és a 
megkezdett munka folytatása mellett tett hitet. Ki-
emelte, hogy a választás eredménye olyan elismerés, 
amely két dolgot követel a közeli jövőben: egyfelől 
még többet és még jobban kell dolgozni a közössé-
gért, másfelől a győzelem óriási felelősséget is jelent, 
hiszen városvezetőként minden újpestit képvisel.

Beszédének folytatásában az elkövetkezendő öt-
éves ciklus terveiről is szólt, amelyeknek a megvaló-
sulását szintén a közösség erejében látja. 

– Sok közös tervünk van a most kezdődő ötéves 
ciklusra is, temérdek feladat áll előttünk. Folytatód-
hat tehát a munka, nincs megállás. Hamarosan épül 
az új piaccsarnok, és halad a Görgey út felújítása, 
megépül a körforgalom a Nádor utcánál, telepítjük 

A

A választók a munka folytatása mellett döntöttek – emelte ki Wintermantel Zsolt

Alakuló ülés a Városházán 
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete október 21-én este tartotta alakuló ülését a városháza dísztermében. 
Az ülésen Kissné Boda Györgyi, a Helyi Választási Bizottság elnöke adott tájékoztatást a választások lebonyolításáról 
és az eredményről. Ezután a képviselő-testület megválasztott tagjai és a polgármester letették esküjüket. 

A polgármester és 
a képviselők az alakuló 

ülést követően

Alpolgármester-
választás titkos 

szavazással
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a térfi gyelő kamerákat, folytatódnak a járdafelújítá-
sok. Hamarosan megkezdjük a jövő évi költségve-
tés tervezését. Év végéhez közeledve már az Újpes-
ti Karácsonyi Vásár és sok más program megszerve-
zésére is gondolnunk kell, hogy mi, újpestiek minél 
többször találkozhassunk egymással. Hiszem, hogy 
a rendezvények, a közös kulturális és sportprogra-
mok, a főzőversenyek és a koncertek mind-mind 
erősítik a közösséget, az összetartozást, a legendás 
újpesti lokálpatriotizmust. Joggal örülhetünk an-
nak, hogy az újpesti választópolgárok újra bizalmat 
szavaztak nekünk. Ez kétségkívül eddigi munkánk 
elismerése. De szeretném felhívni mindannyiunk fi -
gyelmét két fontos dologra. Egyrészt az elismerés 
nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk vagy akár la-
zíthatunk. Sokkal inkább azt, hogy még többet és 
még jobban kell dolgoznunk a városunkért és az 
itt élőkért. Engem az újpestiek bizalma arra sarkall, 
hogy még nagyobb elánnal igyekezzek fejleszteni a 
várost, erősíteni a közösséget, megoldani a prob-
lémákat. Én tehát még többet akarok beleadni, és 
ezt várom el mindenkitől – emelte ki Wintermantel 
Zsolt. – A másik dolog, hogy a győzelem elsősorban 
felelősséget, kötelezettséget ró ránk. Azt a felelős-
séget, hogy mindenkiért kell dolgoznunk, minden 
újpesti családért, gyerekért, egyedülállóért, munka-
vállalóért, vállalkozóért, idős emberért, minden rá-
szorulóért. A választási versenynek vége, mi min-
den újpestiért vagyunk. Mindenkit képviselnünk 
kell, mindenkinek a javára kell dolgoznunk – hang-
súlyozta az újraválasztott polgármester.

Wintermantel Zsolt amellett is hitet tett, hogy 
ebben az évben három választás jelezte: az embe-
rek nem kérnek a szélsőségekből, nem akarnak szét-
húzást, cinizmust és lejáratást, az emberek ország-
szerte és itt Újpesten is összefogást, egységet és bé-
kés fejlődést akarnak. Erre szavaztak. Köszönet jár a 
magyaroknak, és külön köszönet jár az újpestieknek 
a bölcsességükért, a józanságukért.

PÁRTPOLITIKAI SZEMPONTOK NÉLKÜL
– A választások végeztével mostantól legyünk 
mindannyian elsősorban újpestiek! – folytatta a 
polgármester beszédében. – Azt várom el minden-
kitől, hogy a következő választásig emelkedjenek 
felül a pártpolitikai szempontokon. A mi felada-

tunk a közösségépítés, a közösség erősítése. Közös 
célunk Újpest sikere. Az, hogy Újpest legyen a leg-
jobb mindenben. Ne adjuk alább.

 (A teljes beszéd: www. ujpest.hu)

RÉGI-ÚJ ALPOLGÁRMESTEREK
Három újraválasztott alpolgármester segíti a pol-
gármestert. Az alakuló ülésen Wintermantel Zsolt 
javaslatára Nagy István, dr. Molnár Szabolcs és Rádi 
Attila személyében régi-új alpolgármestereket vá-
lasztott a testület. 

A szavazás végeredményét Perneczky László kép-
viselő (LMP), a szavazatszámláló bizottság elnöke 
osztotta meg a jelenlévőkkel. A szavazást követően 
a három alpolgármester letette az esküt.  B.K.–D.V. 

Tizenegy nemzetiségi önkormányzat alakult újra
Október 27-én délután tettek esküt az Újpesten megválasztott nemzetiségi önkormányzatok képviselői a vá-
rosháza dísztermében. A 2014. október 12-i választást követően tizenegy nemzetiségi önkormányzat alakult 
újra, három-három képviselővel.

Köszönő sorok Az Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat ezúton szeretné megköszönni szavazóinak, hogy százszázalékos 
részvételükkel újabb öt év bizalmat szavaztak nemzetiségi önkormányzatunknak.  Tragor Mirjana

Esküt tesznek az újraválasztott alpolgármesterek. 
Képünkön (balról jobbra) Rádi Attila, 

dr. Molnár Szabolcs és Nagy István

A nemzetiségi önkormányzatok képviselői 
a városháza dísztermében 

Újpest Önkormányzatának nevé-
ben dr. Molnár Szabolcs alpolgár-
mester köszöntötte a nemzetisé-
gek képviselőit, és elmondta, Újpest 
Önkormányzata támogatja a nem-
zetiségi önkormányzatok működé-
sét, és minden szükséges feltételt 
biztosít számukra. 

A választást követően újraalakult 
az Újpesti Bolgár Nemzetiségi Ön-
kormányzat, az Újpesti Görög Nem-
zetiségi Önkormányzat, az Újpes-
ti Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zat, az Újpesti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, az Újpesti Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat, az Új-

pesti Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat, az Újpesti Román Nemze-
tiségi Önkormányzat, az Újpesti Ru-
szin Nemzetiségi Önkormányzat, az 
Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkor-
mányzat, az Újpesti Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat és az Újpesti 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat. 

Az eskü szövegét Tanev Viktória, 
a nemzetiségi önkormányzatok leg-
fi atalabb tagja mondta elő. Az es-
kütételt követően a képviselők át-
vették a mandátumukat, majd az 
ülés lezárásaként minden nemze-
tiségi önkormányzat elnököt és el-
nökhelyettest választott.  D.V.



1. számú egyéni 
választókerület:

DR. TRIPPON NORBERT
(MSZP)

6. számú egyéni 
választókerület:
NAGY ISTVÁN 

(FIDESZ-ÚE)

11. számú egyéni 
választókerület:

NÉMETH EDIT ÉVA 
(FIDESZ-ÚE)

BELÁN BEATRIX  
(MSZP-DK-Együtt-PM)

2. számú egyéni 
választókerület:

HORVÁTH IMRE 
(MSZP-DK-Együtt-PM)

7. számú egyéni 
választókerület:
BARTÓK BÉLA 

(FIDESZ-ÚE)

12. számú egyéni 
választókerület:
JÓKAY ATTILA 

(FIDESZ-ÚE)

BERÉNYI ERZSÉBET MATILD 
(MSZP-DK-Együtt-PM)

3. számú egyéni 
választókerület:
PATAKI GÁBOR 

(FIDESZ-ÚE)

8. számú egyéni 
választókerület:
RÁDI ATTILA 
(FIDESZ-ÚE)

13. számú egyéni 
választókerület:
RENGE ZSOLT 

(FIDESZ-ÚE)

DR. KATÓ BALÁZS ÁRPÁD 
(FIDESZ-ÚE)

PAJOR TIBOR 
(Jobbik)

4. számú egyéni 
választókerület:

DR. SZABÓ BÉLA 
(FIDESZ-ÚE)

9. számú egyéni 
választókerület:
DR. MOLNÁR 

SZABOLCS FARKAS 
(FIDESZ-ÚE)

14. számú egyéni 
választókerület:

HLADONY SÁNDOR GYULA 
(FIDESZ-ÚE)

LÉGRÁDI PÉTER 
(MSZP-DK-Együtt-PM)

PERNECZKY LÁSZLÓ 
(LMP)

5. számú egyéni 
választókerület:

DR. DABOUS FAYEZ 
(FIDESZ-ÚE)

10. számú egyéni 
választókerület:

OZSVÁTH KÁLMÁN 
(FIDESZ-ÚE)

Kompenzációs listán mandátumot nyert képviselők

Egyéni választókerületben mandátumot szerzett képviselők

Újpest Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
Polgármester: WINTERMANTEL ZSOLT
(FIDESZ – Újpestért Egyesület)
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Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc ötvennyolcadik évfordulójára 
emlékezett Újpest Önkormányzata a 
Szent István téren lévő bronz emlék-
táblánál, október 23-án este. 

– Akik ott voltak, azt mondják, semmiért sem ad-
nák, amit akkor együtt átéltek – mondta beszédé-
ben Wintermantel Zsolt. Hozzátette: hasonló össze-
fogás zajlott le tavaly az árvízi védekezéskor is, s az 
elmúlt négy évben pedig az újpesti közösség is meg-
mutatta az összetartozás erejét. (Részletes tudósí-
tás: www.ujpest.hu.) – Közös célunk, hogy Újpest 
tovább fejlődjön, otthon érezzük benne magunkat, 
és büszkék lehessünk rá – zárta gondolatait a pol-
gármester.

A beszédet követően dr. Hollósi Antallal, az Újpes-
ti Közművelődési Kör ügyvivőjével közösen helyez-
tek el koszorút a városháza falán lévő emléktáblá-
nál. Ezt követően önkormányzati képviselők, pár-

tok, továbbá civilszervezetek képviselői és számos 
megemlékező helyezte el a megemlékezés virágait, 
és gyújtott mécsest, gyertyát az emléktáblánál.

 MOA

A szabadsághoz 
közösség kell

Megemlékezés A Politikai Foglyok Országos Szövetségének Újpesti Szervezete 2014. november 8-án, szombaton 10 órától tart 
megemlékezést a Megyeri temető ravatalozójának falán lévő, ’56-os mártírok emléktáblájánál.

Hála és tisztelet
A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni nap, november 2-a a tisztítótűzben szenvedő lelkek emlék-
napja. Általános szokás szerint Mindenszentek délutánján, a „halottak estéjén” a hozzátartozók virágokkal, 
koszorúkkal díszítik ki a sírokat, gyertyákkal, mécsesekkel világítják ki a sírhelyeket, „hogy az örök világos-
ság fényeskedjék” az elhunytak lelkének. Sok háznál ezen az estén otthon is ég a gyertya, annyi szál, ahány 
halottja van a családnak. A néphagyományban ennek a szokásnak is megvan a magyarázata: azért kell meg-
szépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak békében nyugodjanak. A néphit szerint ilyenkor ugyanis haza-
látogatnak.

Sokféle szokás kapcsolódik ehhez az ünnephez, például egyes területeken a halottak számára megterí-
tettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. S bár Mindenszentek és Halottak Napja keresztény egyházi ün-
nep, ezeken a napokon hitbéli hovatartozástól függetlenül mindenki elhunyt szeretteire gondol. Mindenki 
elvesztett már valakit, mindenkinek hiányzik valaki. 

Ezen a hétvégén halottainkra emlékezünk. Legyen hála minden percért, amelyet együtt tölthettünk ve-
lük, míg itt voltak, és tisztelet emléküknek, amelyet ránk hagytak. te

Emlékműsor 
díjtalan belépéssel
Az 1956-os forradalom és szabadságharc le-
verésére emlékezve a nemzeti gyásznapon  
november 4-én, 18 órától az Újpest Színház 
művészeinek Vérharmat című, zenés, pró-
zás, verses emlékműsorát láthatják az érdek-
lődők az Ady Endre Művelődési Ház színház-
termében. Az előadásra a belépés díjtalan. 

Wintermantel Zsolt dr. Hollósi Antallal 
helyezett el koszorút  az emléktáblánál
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Az öt nyertes épületre végzett felmérés során feltárásra kerülnek a 

tervet dolgoz ki. 

http://www.fotav.hu/keha/

Gyerekrajzok a szakrendelőkben
A szakrendelő első ízben meghirdetett, Így gyógyít a 
doktor néni, doktor bácsi című gyermekrajzpályáza-
tára beküldött munkákból nyílt kiállítás az SZTK hato-
dik emeletén október 28-án.

A tárlatot dr. Hollósi Antal, a Ká-
rolyi-kórház orvos igazgatója nyi-
totta meg. Hollósi doktor szerint 
a rajzok akár az Újpesti Párbeszéd 
egy megjelenési formájának is te-
kinthetők, és jól mutatják, hogy az 
ifjú alkotók bizalommal vannak a 
gyógyító orvosok iránt. Az óvodá-
soknak és általános iskolásoknak 
meghirdetett pályázatra egyéb-
ként közel 360 alkotás érkezett. A 
műveket két képzőművész – Ber-
talan Tivadar, Újpest és Budapest 
díszpolgára, valamint az Újpestért 
díjas Jozefka Antal – zsűrizte.

A szakrendelőkben a pályázatra érkezett valamennyi rajzot kiállították oly 
módon, hogy egy-egy további paravánt a gyermekszakrendelőben és az első 
emeleten helyeztek el, de a hatodikon kiállított rajzokat hamarosan három 
másik emeletre helyezik át, hogy ott is mindenki láthassa őket. (A legjobbak-
nak járó díjakat az egészségnapon adták át.) MOA
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Egészségdélután 
Újpesten

Ingyenes előadás-sorozat 
fi atalok és idősebbek részére 

az Újpesti Szakorvosi 
Rendelőintézet szervezésében, 

aktuális témák neves 
szakemberek előadásában.

A november havi előadás témája: 
amit a lisztérzékenységről, tudni 
érdemes; ezen belül: az Újpesti 

Lisztérzékenyek Klubjának 
eredményei.

Előadók: Koltai Tünde, 
a Lisztérzékenyek 

Érdekképviselete Országos 
Egyesületének elnöke; 

Székelyhidi Jutka, az Újpesti 
Lisztérzékenyek Klubjának 

vezetője, védőnő.
Helyszín: 1042 Budapest, Árpád 

út 66. (Polgár Centrum)
Időpont: 2014. november 7., 

péntek, 15.30
A teremben az ülőhelyek 

korlátozott számban állnak 
rendelkezésre, amelyeket érkezési 

sorrendben lehet elfoglalni. 
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

www.ujpestiszakrendelo.hu

Ízletesebb 
az étel
Az óvodákon és az iskolá-
kon kívül Újpest Önkor-
mányzatának Szociális In-
tézményébe, így az Őszi 
Fény Integrált Gondozá-
si Központ minden egysé-
gébe is új beszállítótól, a 
Menzaminta Kft.-től érke-
zik mindennap az étel.

– Mintegy három hónapja, hogy 
az új beszállítótól kapjuk az ételt, 
és nagyon meg vagyunk elégedve – 
mondja Hollai Zsigmondé Éva intéz-
ményegység-vezető. – A Menzamin-
ta Kft. nagyon toleráns, és fi gyelem-
be veszi az idősek kéréseit. Külön 

menü van a cukorbetegek részére, és 
van itt egy füzet, amelybe mindenki 
beleírhatja, ha valamivel nem elége-
dett. Az eddig összegyűlt javaslatok 
alapján például már nem szállítanak 
hozzánk kelbimbófőzeléket, mert 
azt sokan nem szeretik – fűzi hozzá.

A Tungsram utcai gondozóköz-
pontban fél egytől van ebéd, amely-
re nagyon szívesen gyűlnek össze az 
otthon lakói, hiszen, ahogy mond-
ják, az ételek jóval ízletesebbek és 
gusztusosabbak, mint korábban. 
Hétfőn húsleves és paradicsomos 

káposzta volt a menü, amely látha-
tóan mindenkinek nagyon ízlett, a 
tányérok egytől egyig kiürültek. 

– Cukros vagyok, ezért oda kell 
fi gyelnem az étkezésemre. Nagyon 
örülök, mert most már van lehető-
ség kimondottan cukorbetegeknek 
összeállított menüt kérni, így pél-
dául a mai paradicsomos káposzta 
nekünk édesítőszerrel készült. En-
nek köszönhetően az utóbbi időben 
normalizálódtak a laboreredménye-
im, ilyen nagyon régen volt – mond-
ja Berger Józsefné Katalin.  D. V.

Felújított gyermekrendelő

Kerek erdő 
közepén
Boldog bagolycsalád, süni doktor né-
nik és gyerekek, színes madarak, lom-
bos fák. Ki hinné el, hogy nem egy me-
sebeli erdőben, hanem a felújított Har-
gita utcai gyermekrendelőben járunk?

Az épület családias hangulatú átadóját nemrégi-
ben tartották Wintermantel Zsolt polgármester-
nek, Nagy István alpolgármesternek, dr. Varga Jó-
zsef, az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofi t 

Kft. megbízott ügyvezető igazgatójának, valamint 
dr. Hollósi Antal, a Károlyi Sándor Kórház orvos 
igazgatójának a jelenlétében. 

A Káposztásmegyeren 1997-ben épült rendelő 
különlegessége volt, hogy berendezését és díszíté-
sét – országosan is egyedülállóan – Szabó Ildikó bel-
sőépítész tervezte. Most, a teljes körű önkormány-
zati felújítás után is őt kérték fel a rendelő belsejé-
nek „kiszínezésére”, amelyben már lánya, Dicső Juli-
anna is segítségére volt. A falak ezúttal egy mesebe-
li erdőt idéznek, bemutatva annak lakóit. 

– Nagyon sok változás történt nálunk az elmúlt 
időszakban. Kicserélték a nyílászárókat, új a burko-
lat, klimatizáltak a helyiségek, no és persze az új-
radíszített falakról sem feledkezhettünk meg. Fel-
sorolni is nehéz a változásokat – mondta dr. Nagy 
Judit gyermekorvos, a Rendelőnkért Alapítvány tit-
kára az önkormányzat, a rendelő dolgozói és Sza-
bó Ildikó együttműködésének eredményéről szólva. 

 D. V.
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A végéhez közeledik a kerékpársze-
zon. Hogyan tegyük el, hol tároljuk, 
és mikor vigyük szervizbe a kétke-
rekű járművet? Minderről Dollinger 
Gyula kerékpárszerelőt kérdeztük. 

– Egy normál kerékpárt minden télen érdemes szer-
vizbe vinni, ahol teljesen szétszedik és összerakják. 
Erre azért van szükség, mert az autóval szemben 
a bicikli fi nommechanikai alkatrészeit nem védik 
külső elemek – mondta lapunknak Dollinger Gyu-
la kerékpárszerelő mester, aki immár tizenkét éve 
szervizeli az újpestiek kétkerekűit a Nádor utca és a 
Mátyás tér sarkán. 

Szerinte pont az őszi–téli, azaz a november–febru-
ár közötti időszak a legalkalmasabb a szervizeltetésre 
(gyakorlottabbaknak pedig az otthoni javításra). Az 
éves nagyjavítás alkalmával derül ki ugyanis, ha vala-
melyik alkatrész meghibásodott és cserélni kell.

Dollinger Gyula a karbantartásról azt mondja: a 
megfelelően szervizelt kerékpár egész évben bizton-
sággal használható, a megfelelő keréknyomásra és a 
lánc olajozására viszont ügyelni kell. 

A tárolással kapcsolatban elárulja: a kerékpárt 
legideálisabb száraz pincében vagy garázsban el-
helyezni. Sem a szabad levegő, sem a napsütötte 

erkély nem ideális. Előbbi a korrodációt segíti elő, 
míg utóbbi esetben az UV sugarak tesznek kárt az 
alkatrészekben. Amennyiben nincs lehetőség más-
hol elhelyezni a kétkerekűt, mindenképp érde-
mes ponyvával letakarni. Esetleges további teendő 
még, hogy az elemeket vegyük ki a lámpákból. 

 M. Orbán A.

Évszakváltás 
két keréken
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Fotó: Sárközy G
yörgy

P Á R T H Í R E K

MEGHÍVÓ EGY ZENÉS DÉLUTÁNRA
Szeretettel meghívjuk Önt zenés délutánunkra, 
november 11-én (kedden) 15 órára az Ady End-

re Művelődési Házba (IV. Tavasz u. 4.). A műsorban 
Farkas Bálint és Bálint Emese operett előadá-
sát láthatják. A rendezvény védnökei: Dr. Trippon 
Norbert kerületi elnök és Horváth Imre ország-

gyűlési képviselőjelölt. A jegyeket munkanapokon 
14 és 17 óra között lehet átvenni az MSZP frakció 
kerületi irodájában (IV. Nádor u. 1.).

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

Nagyobb forgalom a temetőkben, 
segítő járőrszolgálat

Mindenszentek, 
halottak napja
Meghosszabbított nyitva tartás lesz 
a temetőkben Mindenszentek és ha-
lottak napja idején. A megnövek-
vő forgalom miatt a Megyeri teme-
tőben és környékén október 27-e 
óta visszatérően, október 31-től pe-
dig folyamatosan járőröznek a rend-
őrök. A cél a segítségnyújtás és a 
bűnmegelőzés, az egyenruhásokhoz 
bárki bármivel fordulhat.

A temetők, így a Megyeri úti is, október 31-től novem-
ber 3-ig meghosszabbított nyitva tartással, 7 órától 20 
óráig várják a látogatókat. Dr. Terdik Tamás alezredes, 
Újpest rendőrkapitánya kiemelte, október 31-én reggel 
7 órától november 2-án este 8 óráig állandó lesz a 
rendőri jelenlét a Megyeri temetőben és környékén. 

– A munkát civil ruhás nyomozók és a 
közlekedésrendészet munkatársai is segítik. A cél ki-
fejezetten a tájékoztatás, a segítségnyújtás, az irány-
mutatás a szabályos várakozásra vonatkozóan is – 
sorolja a rendőrkapitány. Egyben most is arra kér 
mindenkit: bármilyen kérdéssel, problémával for-
duljanak bizalommal az egyenruhásokhoz. 

A rendőrség idén is arra fi gyelmeztet: a temetők 
és a sírkertek környékén parkoló járműveket zárják 
be, és sem az autó utasterében, sem pedig a cso-
magterében ne hagyjanak értéket. A temetői járőr-
szolgálathoz, a tavalyi évhez hasonlóan, az újpesti 
polgárőrök és közterület-felügyelők is csalatkoznak. 

(A temetők rendjéről további információk a Bu-
dapesti Temetkezési Intézet weblapján találhatók.)
 M. ORBÁN A.



Kilencven esztendő 
emlékére
Felavatták az Erkel Gyula Zenei Alapfokú Művészeti Isko-
lának és kilencven esztendő zenei képzésének emléket ál-
lító táblát az intézmény egykori, Szent István téri épüle-
tében. Az emléktáblát Nagy István, a pár nappal később 
újraválasztott alpolgármester leplezte le Sillye Gergellyel, 
a zeneiskola igazgatójával együtt.

Sillye Gergely felidézte: a táblát azért avatták fel, mert az Erkel Gyula Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola, valamint elődje, az Újpesti Zeneművelő Egyesület, a 
Conservatorium 1922 és 2012 között 90 évig működött Újpest központjában a 
Szent István tér 21. szám alatt. A neves intézmény 1991-ben vette fel Erkel Gyula 
nevét, két éve pedig új helyen, az Ifjúsági Ház második és harmadik emeletén, az 
önkormányzat által felújított termekben folytatják a hangszeres képzést. Az em-
léktáblát szintén az önkormányzat támogatásával állíttatták. 

Miként beszámoltunk róla, a Szent István téri, felújított épületben az Egek Király-
néja katolikus főplébánia parókiája kapott helyet. A tábla leleplezése után épület-
bejárásra invitálták a látogatókat, akik örömmel fogadták a felújítás hozta változá-
sokat. Ezt követően az Erkel Gyula Zenei Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai 
és növendékei adtak koncertet, amely előtt Horváth Zoltán atya, az Egek Királyné-
ja-templom plébánosa, Újpest díszpolgára köszöntötte a hallgatóságot. m.

We serve! Szolgálunk!
Ez a jelmondata a Lions Clubnak, amely két évtizede már 
Újpesten is szolgál. Jótékonysági karácsonyt rendez, idő-
seket támogat, ruhagyűjtést szervez, szemszűrő vizsgá-
latot biztosít. Húszéves születésnapját ünnepelte az Új-
pest-Árpád Lions Club. 

1917-ben Chicagóban egy jómódú emberekből álló baráti társaság elhatározta, hogy 
segít a látássérülteken. Ez volt az első Lions Club. Az „oroszlánok” alapvető célja 
azóta is a vakok és gyengén látók támogatása, de más rászorulókon is segítenek. 

– 1994. október 18-án újpestiekből alakult meg az Újpest-Árpád Lions Club, 
és hatalmas lendülettel kezdtük el a munkát. Vagyis azt, hogy segítsünk máso-
kon – emlékszik a kezdetekre Ütő Ákos, a klub egyik alapítója, a Lions Clubok 
Magyarországi Szövetségének egykori kormányzója. 

– A legfontosabb talán a karácsonyi rendezvényünk, amelyet idén már a hu-
szonegyedik alkalommal szervezünk meg. Évről évre négyszáz-négyszázötven rá-
szoruló újpesti gyermeknek adunk ajándékot és egy kis ünnepi műsort. De a ha-
gyományos rendezvényeinken túl új dolgokkal is próbálkozunk. Egy évvel ezelőtt 
egy szemszűrő eszközállományt és az ehhez szükséges járművet, egy szemszűrő 
buszt adott össze a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége, francia és német ba-
rátaink segítségével – meséli Saly Péter, az Újpest-Árpád Lions Club elnöke.

Október 18-án a Polgár Centrumban tartott születésnapi ünnepségen 
Wintermantel Zsolt köszönte meg az Újpest-Árpád Lions Club két évtizedes 
önzetlen segítségnyújtását, Saly Péter klubelnök pedig a klubtagok áldozatos 
munkáját. Az újpesti „oroszlánok” abban bízva tekintettek vissza az elmúlt húsz 
év eseményeire, hogy a következő két évtizedben is hasonlóan hatékonyan tud-
nak majd segíteni a rászorulókon.  J. M.
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zámos újpesti kisbabás család-
hoz látogatott már el az Újpesti 
Babaköszöntő Megérkeztem!-

macija. Az önkormányzat ajándék-
csomagjában csupa hasznos aján-
dék, body, kistakaró, hűtőmágnes ol-
tási naptárral, mappa, illetve pelen-
kacsomag található. A védőnők ál-
tal átadott csomagot örömmel fo-
gadják a kisgyermekes családok. Arra 
kérjük a büszke szülőket, nagyszülő-
ket, fényképezzék le csemetéjüket új-
pesti bodyban, és a képet jpg formá-
tumban küldjék be szerkesztőségünk-
be. Örömmel tesszük közzé a kisba-

bákról készült fotókat – névvel ellát-
va – az Újpesti Naplóban, továbbá az 
ujpest.hu weboldalon és az Újpest-
Káposztásmegyer Facebook-oldalon. 
E-mail címünk: szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó! Fotó! 

S
Kisfi unk, Nagy Kristóf 
2014. április 3-án szüle-
tett, 4290 grammal és 58 
centiméterrel, a család leg-
nagyobb örömére. Ezzel a 
képpel szeretnénk megkö-
szönni az önkormányzat-
tól kapott babaköszöntő 
csomagot.

Kiss Gyöngyi és 
Nagy Gábor

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni az újpesti önkor-
mányzatnak a babaköszön-
tő csomagot Kristófka ne-
vében is. Kristóf 2014. má-
jus 20-án született, 54 cen-
timéterrel és 3290 grammal.

A boldog szülők: 
Benő Judit és Kovács Zsolt

Átvettük az újpesti ba-
baköszöntő csomagot, és 
mellékelve küldjük a kisfi -
unkról, Németh Ákosról – 
aki 2014. április 30-án szü-
letett – készült fotót, ame-
lyen a csomagban talált 
egyik mókás bodyban mo-
solyog.  Demendi Zsófi a

Nagy István és Sillye Gergely 
leplezte le az emléktáblát, 

majd a növendékek 
és a művésztanárok

 koncertet adtak

Két évtizede Újpesten is szolgálnak
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Komposztálási ábécé 
Folytatódik az önkormányzat komposztálási mintaprogramja, amelyre idén 
csaknem százan jelentkeztek. Az önkormányzat a mintaprogram során a Fő-
városi Közterület-fenntartó Nonprofi t Zrt. támogatásával térítésmentesen bo-
csátja rendelkezésre a komposztáláshoz szükséges anyagokat. A programhoz 
tájékoztató előadás is tartozik, ahol a komposztálás mikéntjéről szerezhetnek 
ismereteket.

Az Ifjúsági Házban október 27-én megtartott előadásról a családi házban 
lakó Bozóki Ferencné elmondta, noha korábban is érdeklődött a komposztálás 
iránt, ezen az előadáson kapott választ minden kérdésére. Így már bátran ki-
próbálja a hasznosításnak ezt a módját. MOA

Önként a tisztaságért
Hagyományos őszi takarítást szerveztek a tízemeletes pa-
nelházuk körül a Zichy Mihály utca 1–7. számú társasház 
lakói október 18-án, szombaton délelőtt. Az önkormány-
zat most is szerszámok, zsákok biztosításával és a hulla-
dék elszállításával támogatta a kezdeményezést.

A Zichy Mihály utca 1–7. szám 
alatt élőknek egy csapata évente 
kétszer, ősszel és tavasszal kitaka-
rítja az utcát: összeszedik a szeme-
tet, a kutyapiszkot, összesöprik a 
lehullott leveleket. A példás össze-
fogás civil kezdeményezés, és több-
éves múltra tekint vissza. 

Hladony Sándor, a választókerü-
let újraválasztott önkormányza-
ti képviselője minden alkalommal 
részt vesz a takarításon. Felidézte, 
amikor évekkel ezelőtt megkeres-
ték őt az ötlettel, természetesnek 
tartotta, hogy az önkormányzat 
támogassa a lelkes önkéntes ak-
ciót, amelyből egyébként ő maga is 
tevőlegesen kiveszi a részét. MOA

H I R D E T M É N Y

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2014. november 27-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Bu-
dapest IV. ker., István út 14. II. emelet).

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló, 60/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet 50. §-a szerint:

•  a közmeghallgatáson feltett kérdés olyan, a helyi közügyeket érin-
tő körülményre, hibára vagy hiányosságra irányulhat, amelynek or-
voslása, megszüntetése vagy megoldása az önkormányzat, illetve a 
helyi közösségek érdekeit szolgálja. A kérdést feltevő felhívhatja a fi -
gyelmet olyan magatartásra és tényre is, amely jogszabályba ütkö-
zik, sérti vagy veszélyezteti az önkormányzat, illetve a helyi közössé-
gek jogait, érdekeit.

•  A közmeghallgatáson tett javaslat valamely a helyi közügyeket 
érintő hasznos társadalmi, gazdasági, kulturális, igazgatási vagy 
egyéb cél elérésére irányuló kezdeményezést foglalhat magában.

A közmeghallgatáson egyéni panaszt nem lehet előterjeszteni. A kérdé-
seket, javaslatokat – legkésőbb a közmeghallgatás napját megelőző he-
tedik napig, vagyis 2014. november 20-án, 16 óráig – írásban a jegy-
ző részére lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (Bp. IV. ker., István út 15.), illetve ügyfélfogadási időben a Jegyzői 
Titkárságon (Bp. IV., István út 14.).

Budapest, 2014. október 27.
 Dr. Tahon Róbert jegyző, Wintermantel Zsolt polgármester

EGY KÉP 
– EGY MONDAT

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

ŐSZI MEGÚJULÁS
Az Újpest nagy részét érin-
tő járdafelújításoknak kö-
szönhetően megújul a kert-
városi Kosár és a Futó utca is, 
a munkálatok már a végéhez 
közelednek, a kertvárosi rész 
lakói pedig nagyon örülnek a 
változásoknak. 



A Bene Ferenc Általános Iskolában 
immár hagyomány, hogy évente egy 
napra a sporté a főszerep. Nincs ma-
tekóra, vagy éppen nem kell tartani a 
földrajz-röpdolgozattól, még csak lec-
két sem kapnak a tanulók. Viszont 
sportolni kötelező a Válassz Sport-
ágat! elnevezésű rendezvényen. 

Az iskola udvarán és a tornatermekben, de még a fo-
lyosón is mozogtak a gyerekek, akik közben tíz sport-
ággal ismerkedhettek meg közelebbről. Együtt ját-
szott a tanár a diákkal, a szülő a pedellussal, a volt 
sportoló a jövő bajnokával. A sportnap rendezvényé-
hez szorosan kapcsolódott egy, az iskola életében igen 
fontos esemény: a világhíres sportolók kézlenyomatá-
nak vétele. Idén két újpesti olimpiai bajnok kajakozó, 
Kozák Danuta és Dombi Rudolf tenyerelt a masszába.

– Nagy öröm számomra, hogy gondoltak rám, és 
kézlenyomatot adhattam – mondta Kozák Danuta, 

az UTE olimpiai bajnoka. – Jóleső érzés, hogy nagy-
szerű sportemberek közé kerülhettem, és remélem, a 
gyerekekből, akik egy-egy pillanatra megállnak a fal 
előtt, olyan sportolók válnak majd, akik méltán pá-
lyáznak arra, hogy egyszer maguk is, illetve kezük nyo-
ma felkerülhessen a hírességek mellé az iskola falára.

– Újpesten nagyon fontos a sport, nem csoda, 
hogy kiemelkedő sportolókat adott a város a világ-
nak – jelentette ki Dombi Rudolf. – Tényleg megha-
tó, hogy ennyire fi gyelnek ránk, és arra, hogy ne felejt-
senek el bennünket a későbbiekben sem. A nevemet 

már viseli a Szűcs Sándor Általános Iskolában a torna-
terem, és most a kezem nyoma is örökre megmarad 
itt a Bene Ferenc iskolában. Köszönet érte. 

Az elmúlt évben is tenyereltek híres sportolók a 
Bene Ferenc iskolában. Kézlenyomatuk ezután már a 
falat díszíti, ugyanis dr. Somos András és Szunyoghy 
András közös erővel leplezték le a bekeretezett re-
likviákat. A kézlenyomatok gazdái közül Kökény Bea 
és Pádár Ildikó kézilabdázók, valamint Dunai An-
tal labdarúgó dr. Molnár Szabolcs társaságában vett 
részt az eseményen. G. G. 

Olimpikonok 
tenyereltek
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Berki Krisztiánnak 
műtétet javasolnak

Vállsérülése miatt nem 
indulhatott a Békéscsa-
bán sorra kerülő mester-
fokú tornabajnokságon a 
címvédő olimpiai bajnok 
Berki Krisztián, aki más-

fél hete nyerte meg harmadik világbajno-
ki címét lólengésben. Az UTE hatszoros Eu-
rópa-bajnok tornásza a nanningi vb után 
ment el kivizsgálásra, s injekciót kapott a 
bal vállában lévő gyulladásra.

– Már szinte elviselhetetlen volt a fájdalom, 
még a hétköznapi életben is zavart, a hirtelen 
mozdulatoktól még most is óvakodnom kell – 
nyilatkozta Berki.

A vizsgálaton kiderült, hogy Krisztiánnak ko-
pás is van a vállában, ezt leginkább műtéti úton 
lehetne orvosolni, London ötkarikás aranyérme-
se azonban nem vállalja ezt a beavatkozást.

– Megbeszéltem az edzőmmel, Kovács Ist-
vánnal, hogy ha lehet, elkerüljük az operáci-
ót. Ezért is vállalom az injekciókúrát, mert ab-
ban bízom, hogy a gyulladás elmúltával a nagy 
fájdalom is megszűnik. Remélhetőleg decem-
bertől újra teljes értékű munkát végezhetek – 
mondta az olimpiai bajnok. ute.hu/gg

Mohamed Aida 17 évesen egy felnőtt-világbajnoki 
ezüstéremmel robbant be a nemzetközi vívóelitbe. 
Európa-bajnoki címmel és világbajnoki helyezé-
sekkel tűzdelt felnőttkarrierje csodálatra méltó. 
Május 11-én adott életet második gyermekének. 
Leila 51 centivel és 3120 grammal jött a világra, de 
ami ennél sportszempontból sokkal izgalmasabb, 
Aida indulni akart a júliusi világbajnokságon.

– A versenynaptárban eredetileg augusztusban sze-
repelt a világbajnokság, és úgy terveztem, azon már 
ott leszek – mondta a kétgyermekes anyuka. – Ám 
a nemzetközi szövetség egy hónappal előbbre hozta 
a versenyt, és így már kevés volt az idő a felkészülés-
re. De sebaj, azóta is lejárok a terembe iskolázni mes-
teremmel, Solti Antallal, és a vívást is elkezdem már. 

A szülést követően embert próbáló feladat visz-
szatérni az élsportba. Ennek ellenére a vívás törté-

netében ez nem egyedi. Az olasz Valentina Vezzali 
2005-ben első fi ának, Pietrónak a születése után négy 
hónappal nyert egyéni aranyat Lipcsében, míg bő két 
hónappal második fi ának, Andreának a világrahoza-
talát követően éppen Budapesten lett tavaly csapat-
világbajnok. De magyar példával is szolgálhatunk, hi-
szen a párbajtőröző Nagy Tímea olimpiai bajnoki cí-
met nyert gyermekének születése után. 

Az UTE vívója versenyen is indult már, Ausztri-
ában például egy kisebb felmérőről győztesen tért 
haza. Aida nem tagadja, egyelőre nehéz megszer-
vezni a napjait, de a sok segítségnek köszönhetően 
alakulóban van az új életritmusa.

– Édesanyám nélkül nem tudnám megoldani, 
hogy eljussak az edzésekre és a versenyekre. Férjem, 
aki kanadai állampolgár, jelenleg még a tengerentú-
lon dolgozik, de néhány hónap múlva már Magyar-
országon lesz, és akkor egyszerűbbé válik az életem. 

Mohamed Aida éremgyűjteményéből már csak 
egy olimpiai medál hiányzik, s ezt a riói játékokon 
szeretné megszerezni. 

– Mindent egy lapra tettem fel, mert az olimpiai 
indulás lebeg a szemem előtt. Tudom, nehéz, rögös 
út előtt állok, de szeretem a kihívásokat. Mivel Rió-
ban nem rendeznek csapatversenyt, ezért egyéni-
ben kell kiharcolnom az indulás jogát. A világrang-
listán kell olyan helyen állnom a kvalifi kációs verse-
nyeket követően, hogy biztosan a zsebemben érez-
hessem a brazíliai repülőjegyet. A mezőnyt ismerve, 
nincs könnyű dolgom, de ha csak rajtam múlik, ott 
leszek az olimpián.  (gergely)

Mohamed Aida szeme 
előtt a riói olimpia lebeg

Kozák Danuta és Dombi Rudolf 
kézlenyomatát is őrzik már 

a Bene suli diákjai
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Társkeresés
� Keresem ápolt, intelligens, káros szenvedélyektől 
mentes, rendezett körülmények között élő úr tartós 
barátságát. 160/74/66 éves, jólelkű, diplomás hölgy, 
tel.: +36 30 478-7789 

Üdülés
� Bükfürdőn, 2014. november 12–25., C épületben, 
másfél szobás (5 fő részére) üdülőjog, 40 000 Ft, átadó. 
Tel.: 06-20 597-4100

Pedikűr-masszázs
� Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak megszünteté-
se. Sarokrepedések, tyúkszemek, gombás, benőtt kör-
mök, bőrkeményedések kezelése, körömpótlás, benőtt 
körmöknél körömszabályozás. Újpesti SZTK II. em. 211. 
Nyitva tartás: H–Sz. 9-től 15 óráig, tel.: 06-30 526-2923

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

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

� Megbízható középkorú hölgy takarítást, vasalást, 
bevásárlást, idős ember felügyeletét vállalja. Telefon: 
06-20 968-2448

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta re-
dőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Szalagfüg-
göny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Napellen-
ző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés, tel.: 370-4932

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

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

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

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

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

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

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

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

In gat lan el adó
� Újpesten az Ambrus Zoltán utcában 160 négy-
szögöles zárt telken egy 140 m2-es és egy 84 m2-es in-
gatlan eladó. Vállalkozás céljára is kiválóan alkalmas! 
Telefon: 06-20 476-1414

� Izzó-lakótelepen eladó 51 m2-es, egyedi fűtésű, 2 
szoba összkomfortos, kis rezsijű, jól élhető, csendes 
kis társasházban tehermentes emeleti lakás. Nagyon 
jó közlekedési és parkolási lehetőség. I.á.: 11 M Ft, tel.: 
06-20 968-2448

� Izzó utcában eladó 50 m2-es, 2 szobás, magasföld-
szinti, keleti fekvésű, egyedi cirkófűtéses lakás. Spájz-
zal, tárolóval, alacsony rezsiköltséggel. I.á.: 10,8 M Ft, 
tel.: 06-30 210-3568

� Eladó Újpesten 360 m2 telek, 50 m2-es házzal, 50% 
beépíthető. Ár: 10 M Ft, tel.: 06-70 318-6359

� Eladó Újpesten 31 m2-es házrész, 50 m2-re bővíthe-
tő, 320 m2-es telekkel. Ár: 6 M Ft, tel.: 06-70 318-6359

Ingatlant kiad
� Újpesti új családi házban önálló, egyszobás, csen-
des, bútorozott, gépesített, kis rezsijű lakás jó közle-
kedésnél kiadó, tel.: 06-30 304-2947

Albérlet kiadó
� Albérlet kiadó 1-2 fő részére. 30 m2-es házrész, szo-
ba, konyha, WC és zuhanyzással. Bérleti díj 40-50 ezer 
Ft/hó+rezsi, 25 000 Ft/hó, 2 havi kaucióval. Újpest 
családi házas, csendes övezetében Megyeren. Tele-
fonszám: 06-20 629-7468

Ingatlancsere
� Újpesti önkormányzati panel, IX. emeleti, 1/5 szo-
bás, 35 m2-es, távfűtéses (vízóra van) lakásomat el-
cserélném ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emelet-
re. Metró, orvos, iskola, óvoda, piac közel van. Tel.: 
06-20 263-0086

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

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

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, 
szobrokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét, bizsu-
kat, borostyánt, ezüstöt, kitüntetést, régi pénzt, kerá-
miákat, szőrmét, írógépet, régiségeket, teljes hagyaté-
kot díjtalan kiszállással. Hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Vásárolok régi könyvet, térképet, képeslapot, ka-
tonai tárgyakat. Régi pénz, játék, diafilm, jelvény, fest-
mény, ezüst, porcelán, bútor. Akár teljes hagyaték is 
érdekel. Lomtalanítást vállalok. Régi dolgait tegye 
pénzzé, azonnal fizetek. Tel.: 06-20 924-4123

Bútor
� Jó állapotban lévő, 8 db-os tölgy ebédlőgarnitúra 
eladó, Újpest Virág utcában. Ár: 120 000 Ft, grátisz 3 
db bárszék, tel.: 06-1 360-0230

Eltartás
� Komoly házaspár eltartási-életjáradéki szerződést 
kötne magányos, segítségre szoruló idős emberrel. Hí-
vását szeretettel várjuk. Elérhetőség: 06-70 431-9993

Garázsvásár 
� Kirakodóvásár – garázsvásár! Várunk minden kedves 
érdeklődőt, akár eladná feleslegessé vált holmiját, akár 
olcsón szeretne értékes dolgokhoz jutni. Október–no-
vemberben minden vasárnap 9-től 14 óráig. IV. ker., Fóti 
út 58/a udvarán (Diegóval szemben), 06-30 408-8077

Vegyes
� Újpesti családi házban szakszerű fakivágás ellené-
ben elvihető tűzifát felajánlok, tel.: 06-1 369-3771

Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE!
Nyugdíjasoknak ingyenes 

számítógépes oktatást tart a 
DélUtán Alapítvány. A 2015-ös 

évre a 06-30 377-9030-as 
telefonszámon lehet jelentkezni.

Aktuálissá vált a közös
 képviselő váltás?

Válasszon minket közös képviselőnek!
Mi Újpesten az újpestiekért 

dolgozunk már több mint 20 éve.
Amennyiben Önök is úgy akarják, 

mi máris megoldjuk a problémákat,
és a teljes ügyintézést vállaljuk. 

Tel.: 06-30/965-4844

ÚJRA NYITVA!
SORRENTO CUKRÁSZDA

Káposztásmegyer I.,
 Járműtelep u.5.

Nyitva tartás: minden
 nap 10-19 óráig

Folyamatos krémes AKCIÓ!
Hagyományos főzött krémmel 
készült sütemények, krémtorták

Nyírfa cukros és gluténmentesek is. 
Kész torták.

Hétvégén bővített kínálat!
Szeretettel várjuk!

Már 22 410-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.

INGYENES 
LÁTÁSELLENŐRZÉS 

ÉS 

SZAKTANÁCSDÁS 

 
Petka Optika 

1041 Bp.Templom u.2. Bejelentkezés: 369-43-12 

SZEMÜVEGKERETEK 
5000.- FT-TÓL! 
ujpestoptika.hu 
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November 1-jén, szombaton a 

piac – a virágcsarnok kivételé-

vel – ZÁRVA!

A virágcsarnok november 1-jén, 

szombaton 7-től 16 óráig várja a 

vásárlókat.

Újpesti Piacnap 

– megéri! 

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

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

Az Optimus Bt.-nél a Virágcsarnokban 

péntektől péntekig:

– kacsacomb 1399 Ft/kg
– kacsamellcsík 1.399 Ft/kg
– kacsaszárny 459 Ft/kg
– kacsaháj 699 Ft/kg
– hízott kacsamájdarabok 1799 Ft/kg
– minden sertéshús 1199 Ft/kg
–  bőrös sertéshús (comb, lapocka, karaj) 890 Ft/kg
– házi sertészsír 640 Ft/kg
– bőrös császár 750 Ft/kg

– hajdúsági lángolt kolbász 999 Ft/kg
– füstölt csemegeszalonna 999 Ft/kg.

A Sárgarépa Kft.-nél a Nagycsarnokban:

– zsákos télálló burgonya 55 Ft/kg
– zsákos télálló hagyma 85 Ft/kg
– fejes káposzta 99 Ft/kg
– sütőtök 99 Ft/kg
– mandarin 350 Ft/kg
– hegyes erős paprika 35 Ft/db

A Ropogós Cseresznye Kkt.-nél 

a Kiscsarnokban:

– császárkörte 398 Ft/kg
– gála alma 198 Ft/kg
– idared alma 180 Ft/kg
– jonatánalma 180 Ft/kg  (x)

Akciós ajánlatok október 31.

és november 7. között

A keresztrejtvény be-
küldendő soraiban ez-
úttal is egy bölcseletet 
rejtettünk el. A meg-
fejtéseket, kérjük, jut-
tassák el szerkesztősé-
günkbe 2014. novem-
ber 10-ig. Levélcímünk: 
Újpesti Napló szerkesz-
tősége, 1043 Budapest, 
Tavasz u. 4., Újpesti 
Kulturális Központ – 
Ady Endre Művelődé-
si Ház. A megfejtése-
ket a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu e-mail 
címen is fogadjuk. Kér-
jük, postacímüket in-
ternetes levelükben is 
jelezni szíveskedjenek. 
Az Újpesti Napló 2014. 
október 9-i lapszámá-
ban megjelent rejt-
vényünk helyes meg-
fejtői közül Andiné 
Lukácsi Dóra, Cse-
resznye József, Drá-
vai Györgyi és Seresi 
Frigyesné olvasóink-
nak kedvezett a sze-
rencse. A nyertesek 
az Újpest Márkabolt 
utalványait vehetik át. 
Nyereményükről levél-
ben kapnak értesítést.
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