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ÚJPESTI NAPLÓ

AUTÓKLUB-ÚJPESTEN
Több mint 110 éves hagyományok
mentén haladva nem kapcsol visz-
sza az ötödik sebességbõl a Ma-
gyar Autóklub. Az új épület a vá-
ros egyik kapuja  lesz. 4–5. oldal

EGÉSZSÉGNAP 
ÉS SPORTFESZTIVÁL
Van aki kerékpárra pattan, mások
futócipõt húznak. A sportnap cél-
ja az ingyenes szûrõvizsgálatokkal
lesz teljes. 2–3. oldal

ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOK
Újpesten 63 egyéni képviselõje-
löltet és 3 polgármesterjelöltet
vettek nyilvántartásba. Ismer-
kedjen meg velük! 9–16. oldal

A BODNÁRNÉ SIKERE
Németh László mûve az Újpest
Színházban krimi vagy drámai al-
kotás? Vagy kettõ az egyben?
Minderrõl Dózsa László és Nyári
István beszélt. 19. oldal
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A tanítási napok elején és végén több éve segítik a kisis-
kolások közlekedését a rendõrök. Az Iskola rendõre prog-
ram egyik pillére is a biztonságos közlekedés. – 6. oldal

BiztonságbanBiztonságban



Szeptember 25-én, szombaton
rendezik meg a káposztásmegyeri
Karinthy Frigyes Mûvelõdési Köz-
pontban (Hajló u. 2-8.) az idei
egészség- és sportnapot, ahol a
rendezõk változatos programmal
várják az érdeklõdõket délelõtt 10
órától délután 17 óráig. 

Nagy István alpolgármester la-
punk érdeklõdésére elmondta: na-
gyon fontosnak tartja, hogy az
egészség- és sportnap immár hagyo-
mánnyá vált a városrészben. Egy-
aránt szerepe van az egészséges élet-
módra nevelésben, de segít az egész-
ségmegõrzésben is. Azok számára is
lehetõség, akik napi elfoglaltságuk
miatt esetleg hét közben nem tud-
nak „bevállalni” valamilyen kontroll-
vizsgálatot. Az elõzõ évek sikereire
utalva Nagy István bízik abban, hogy
szeptember 25-én is sokan élnek

majd az ingyenes szûrési és tanács-
adási lehetõségekkel, és keresik fel az
önkormányzat, egészségügyi intéz-
ményei, valamint – köszönet a sok-
éves együttmûködésért – a Preven-
ció Kft. és a Richter Gedeon Nyrt.
összefogásával megvalósuló rendez-
vényt. Ugyancsak köszönet illeti a
„Gyermekkor” Alapítványt, amely

számottevõ mértékû C-vitamin ado-
mányozásával támogatta az újpesti
és káposztásmegyeri gyermekeket. El-
ismerés illet minden részvevõt a Ká-
rolyi Sándor Kórháztól a családsegítõ
szolgálaton át az elõbb említett, nem
újpesti cégekig és alapítványokig,
amelyek több éve segítik önzetlenül
ezt az egészségmegõrzést szolgáló
programot. 

Hollósi Antal, a Károlyi Sándor Kór-
ház orvos-igazgatója mind gyakorló
orvosként, mind az önkormányzat
népjóléti bizottságának elnökeként
fontosnak tartja a káposztásmegyeri-
hez hasonló rendezvényeket. Ezt erõ-
sítik tíz-tizenkét éves tapasztalatai.
Az egészségügyben kiemelt fontossá-
gú a megelõzés, amelyben a kezdõ lé-
pés a szûrõvizsgálat.

– Az igazat megvallva, ennek fi-
nanszírozása az elmúlt esztendõk-

ben hagyott maga után kívánniva-
lót, nem is keveset – fogalmazott
kerületünk parlamenti képviselõje.
– Ez a tény is fokozza a sporttal és
kultúrával összekötött, amilyen a
káposztásmegyeri egészség- és
sportnap is, rendezvények jelentõ-
ségét. – Hollósi Antal hozzáfûzte,
a gyógyító munkában is felbecsül-
hetetlen értéke van a lakosság
visszajelzésének, és sokat is segít,
hiszen például az egészségnapi
vércukorszûréseken 5-10 százalék-
nyi részvevõrõl derül ki, hogy cu-
korbeteg. Márpedig egyáltalán
nem mindegy, hogy a betegsége-
ket milyen szakaszukban fedezzük
fel. Az orvos-igazgató határozott
véleménye, hogy nemcsak beszélni
kell a betegségek megelõzésrõl, az
emberek egészségesebbé tételérõl,
hanem cselekedni kell ennek érde-
kében.

– Bizakodásra ad okot, hogy az Or-
bán-kormány stratégiai kérdésként
kezeli az egészségügyet, és az oktatás-
sal, kultúrával, szociális ellátással és
sporttal összekapcsolva közös tárca,
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
felelõs a területért. 
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Egészségnap Káposztásmegyeren
– Futó- és kerékpárosfesztivállal
Újpest Önkormányzata és a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat szep-
tember 25-én rendezi meg az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivált, amelyet a hagyo-
mányoknak megfelelõen egészségnap tesz teljessé. 
A fesztiválra még várják az elõzetes nevezéseket (versenyszámonként 500 Ft/fõ) a Polgármesteri Hivatal sport-
irodájában (Tel.: 231-3176), nevezni a helyszínen is lehet, akkor már 1000 Ft/fõ a befizetendõ összeg. Szeptem-
ber 25-én a rajt és a cél helye: a Farkaserdõ utcában a Babits Mihály Gimnázium melletti terület. A rajt idõpont-
ja: mini futás 9 órakor, maxi futás 10 óra 15-kor, kerékpározás: 11 óra 15-kor. Az útvonalról, a fõdíjról szeptem-
ber 10-i lapunkban írtunk részletesen és közreadtuk a részletes versenykiírást is. (Errõl a www.ujpest.hu-n is ol-
vashat.)
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Családi nap 
az egészségért
Az évtizedes múltra visszatekintõ Új-
pesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál
célja a sport és az egészséges élet-
mód népszerûsítése, fõként a gyer-
mekek, fiatalok körében. Az elsõt
még 1999-ben rendeztük meg „Fuss
egy fáért!” mottóval: a résztvevõk ak-
kor egy-egy facsemetét ültettek el
Káposztásmegyer határában –
mondta el lapunknak Boruzs András,
a káposztásmegyeri részönkormány-
zat elöljárója. A futófesztivál azóta
többezres tömegsport-rendezvénnyé
fejlõdött, a sikerét kétségkívül az új-
pesti óvodák és iskolák alapozták

meg. A pedagógusok szervezõ mun-
kája nélkül sosem jöhetett volna lét-
re ez a példaértékû megmozdulás,
amely az évek alatt a város igazi név-
jegyévé vált. Igazán nagyszerû dolog
látni, ahogyan majd négyezer ember,
családtagok és barátok együtt futnak
és kerékpároznak. A futást és kerék-
pározást pedig most is az elmaradha-
tatlan nyereménysorsolás zárja majd.
Nem vitás, hogy az értékes sportesz-
közök már önmagukban is nevezésre
csábítanak, és ezt még a helyszínen is
meg lehet tenni.

Immár harmadik éve, hogy az
Egészség- és Sportnapot megpróbál-
juk egy kicsit kibõvíteni és családia-
sabbá tenni, aminek a látogatók
szemlátomást nagyon örülnek - foly-
tatta az elöljáró. A mindig rendkívül
népszerû, ingyenesen használható,
szabadtéri gyermekjátékokból õsszel
is kiállítunk néhányat, hiszen ezek
éppen a legkisebbeket mozgatják
meg, akiknek a sportprogramjaink
még nem jelentenek igazi elfoglaltsá-
got. Nekik ajánljuk a Noé Állatott-
hon állatsimogatóját is.

A Karinthy ÁMK ilyenkor egyetlen
napra igazi „egészségügyi intézmény-

nyé” alakul át. Változatos és színvo-
nalas egészségmegõrzõ programok-
kal, szûrésekkel várjuk az egészségü-
kért tenni akaró újpestieket, de idén
is bíztatok minden véradót, hogy
próbálja ki a Magyar Vöröskereszt
kuriózumnak számító véradókami-
onját. Az egészségnapra gyermekek-
kel érkezõket játszóház várja, hogy a
kicsik se unatkozzanak, amíg szüleik
vizsgálatokon vesznek részt. A ren-
dezvény vendége idén a Székes-
dûlõért Egyesület, amely jótékonysá-
gi koncertet szervez a Nephrocent-
rum mûveseállomást mûködtetõ
alapítvány támogatására. 

Külön köszönettel tartozunk a
Károlyi Sándor Kórház és Rendelõin-
tézetnek, az önkormányzat Szociális
és Egészségügyi Intézményének, a ke-
rületi ÁNTSZ-nek a szakmai közre-
mûködésükért, a Richter Gedeon
Nyrt.-nek és a Decathlonnak pedig a
szponzori támogatásért. 

Programjaink ingyenesek, min-
denkit arra kérek tehát, idõseket, fia-
talokat, családokat, hogy látogassa-
nak ki jövõ szombaton a Karinthy
ÁMK-hoz, és vegyenek részt az év
utolsó szabadtéri családi napján –
mondta Boruzs András elöljáró.

Az egészségnapon a Károlyi Sándor
Kórház többek között a szív- és ér-
rendszeri betegségek megelõzése
érdekében szakorvosi tanácsadás-
sal, allergiás, légúti betegségek kér-
dõíves elõszûrésével, dohányzásról
leszoktató programmal, valamint
érszûkület-vizsgálattal várja a láto-
gatókat. Az ÁNTSZ Egészségvizsgá-
ló Laborjának kínálata: vércukor-,
koleszterinszint-, vérnyomás-, test-
súly- és magasságmérés. A Richter
Gedeon Nyrt-nél csontsûrûség-vizs-
gálatot végeztetnek el. A Prevenció
Kft. többféle (ultrahang-, bõr-
gyógyászati és hallás-) vizsgálatot
ajánl, sõt, felnõtteknek komputeres
szemvizsgálatot is. A káposztás-
megyeri egészségnapon a Mozgás-
sérültek Egyesületének tájékoztató-
jára is sor kerül.

Azt pedig, hogy a szervezõk és a
rendezõk minden korosztályra gon-
doltak, jól példázza: az Újpesti Ön-
kormányzat, valamint Szociális és
Egészségügyi Intézete szervezésében
tájékoztatót és tanácsadást tart a
Családsegítõ és Gyermekjóléti, a Vé-
dõnõi Szolgálat, illetve az Õszi Fény
Gondozási Központ.
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Újpest önkormányzata sportnapra
és fõzõversenyre hív minden kedves
érdeklõdõt. A sportparty helyszíne:
Újpest, Tábor u. 24. (az Önkormány-
zat Ifjúsági Sporttelepe). Idõpontja:
2010. október 9., 10 órától.

A SPORTPARTY PROGRAMJA
Labdarúgó-torna (felnõtt csapatok ré-
szére) Játékforma: 5+1 fõ (+ 4 fõ tarta-
lék).  Lebonyolítási forma: csoportos
körmérkõzés + helyosztók. Minden
csapat köteles egységes mezt viselni és
1 db játékra alkalmas labdát biztosítani.
A játékosok csak torna-, edzõ- vagy
hernyótalpas cipõben játszhatnak. A
labdarúgó tornára az elsõ 16 csapat ne-
vezését tudjuk fogadni.

Parkröplabda-torna
Résztvevõk: 4 fõs vegyes csapatok: 2 fõ
lány+2 fõ fiú (+ 2 fõ tartalék). Lebonyolí-
tás: körmérkõzés + esetleges helyosztók.

Pontgyûjtõ
Többek között sakk, légpuska-lövészet,
darts, ugrálókötelezés, helybõl távolug-
rás, felülés hanyattfekvésbõl, grundbir-
kózás, lengõteke. A pontok beválthatók
a pontboltban Újpest címeres pólóra,
sapkára, sportjátékokra, csokira, üdítõ-
re. Gyermek (14 év alatt) és felnõtt ka-
tegóriában a legtöbb pontot gyûjtõ
próbázók elnyerik Az Õszi Sportparty
Bajnoka címet és külön díjazásban ré-
szesülnek. Holtverseny esetén a több
jobb helyezés számít. A versenyekkel
kapcsolatos eredményhirdetés terve-
zett idõpontja 14 és 15 óra között.

Fõzõverseny
Készítsd el a legjobb slambucot! Amit
mi biztosítunk: tûzrakóhely, tüzifa, asz-
tal, pad, fél kg száraztészta, 2 kg burgo-
nya. A felsoroltakon kívül a fõzéshez
szükséges eszközöket és alapanyagokat
mindenki hozza magával. A fõzõver-
senyre az elsõ 25 jelentkezõ nevezését
tudjuk elfogadni. Az alapanyagok átvé-
tele 10 órától, az étel zsûrizése 13 óra-
kor kezdõdik.

Labdarúgás, parkröplabda-, valamint a
fõzõversenyre elõzetesen kell jelentkez-
ni az önkormányzati Sportiroda 231-
3176 telefonszámán 2010. október 6-án
17 óráig. Mindenkit szeretettel vár Új-
pest önkormányzata.
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– A Berda utca telkén kinövõ építmény már hir-
deti, hogy itt az Autóklub új szolgáltató központ-
ja épül. Mi lesz itt?

– Régi vágyunk teljesül, amelynek nemcsak mi,
hanem az újpestiek is minden bizonnyal örömmel
vesznek. És talán nem tûnik túlzásnak, ha ettõl
messzebb is tekintünk: annál is többen várnak rá. Ki-
nõttük a „régi” Közlekedésbiztonsági és Oktatási
Park intézményét, és – mi tagadás – az autózás, a
motorizáció fejlõdése is új kihívásokat közvetít fe-
lénk. A magyar autózás hõskorában, éppen 1900 no-

vemberében létrejött Magyar Automobil Klub –
amelynek elnöke (micsoda nevek!) gróf Szapáry Pál
volt, s amelynek választmányi tagja lett Bánki Donát,
Csonka János, Törley József – nem engedheti meg
magának, hogy ne kapcsoljon az ötödik sebességbe.
A néhány héttel ezelõtti alapkõletétel az új szolgálta-
tó központunkat jelzi és amint látható, a munka meg
is kezdõdött, már a földfelszín feletti az építkezés.

– Mi kap helyet az új épületben? 
– Minden szolgáltató egység, amely jelenleg a

Rómer Flóris utcában mûködik, az új épületbe
költözik át.  

– Folytatódik a közlekedés biztonságát szolgáló
képzés is?

– Amikor a Magyar Autóklub Közlekedésbiz-
tonsági és Oktatási Parkja tizenegy évvel ezelõtt
Újpesten épült, szerzõdésben is deklaráltuk a „Biz-
tonságos közlekedésnek egy életúton” program
segítését. A közlekedés a technikai kultúrának is
legfontosabb pontja. Újpest önkormányzata a te-

lek térítésmentes átadásával segítette ezt a folya-
matot, illetve azt is, hogy folyamatosan képezzük
az újpesti iskolásokat – természetesen a többi ke-
rület diákjai mellett – a közlekedési ismeretekre.
A közlekedésben rendkívül nagy szerepe van az
emberi tényezõnek. A hosszú távú tudatformálás
a biztonságra törekvés egyik lehetõsége. Ezért lát-
juk el tanácsokkal a volán mögé ülõket, a gyerme-
ket váró hölgyeket, ezért végezzük a tanulók okta-
tását, akik utasként ülnek autóba, gyalogosan köz-
lekednek, vagy kerékpárra ülnek. Megteremtettük
Újpesten a „B” kategóriás képzést nyújtó autósisko-
lánkat is, amely a fõváros minden pontjáról fogadja
a leendõ autóvezetõket.  A jogosítvány átadásával
sem engedjük el a gépjármûvezetõk kezét, vissza-
várjuk õket a rántópados vezetési pályánkra, amely
Budapesten egyedülálló és ilyenbõl az országban is
csak egy van, Mogyoródon, az Allianz-pályán.

A felnõtteket, gyermekeket egyaránt oktató bá-
zisunkon mûszaki állomás is mûködik, ahol idõ-
szakos mûszaki vizsgálatot, eredetiségvizsgálatot,
környezetvédelmi vizsgálatot és gépjármû-javítá-
sokat is végzünk, de a gépkocsikkal és jármûveze-
tõi engedéllyel kapcsolatos ügyek intézésére ok-
mányirodának is helyet adtunk.

Virágos erkélyek, kertek

Városszépítõ
hobbi 
Az Újpest önkormányzata által
meghirdetett Virágos utcák – Virá-
gos otthonok pályázat keretében
szeptember 13-án, a Polgármesteri
Hivatalban megtartott díjátadón
derült ki, hol találjuk Újpest leg-
szebb erkélyét és kertjét, és ki mû-
veli azokat. 

int megtudtuk, az augusztus 13-i be-
adási határidõig több mint harminc
pályázat érkezett a hivatalba, és a bí-

rálóknak ez alkalommal sem volt könnyû dol-
guk a legszebb kert és erkély kiválasztásakor.
Minden nevezõ kapott elismerõ oklevelet, hogy
munkájukkal szebbé varázsolták Újpestet.
A zsûri ezért különdíjat is javasolt Somorjai

Edénének, a legszebb erkély tulajdonosának, míg
a legszebb kert különdíjasa Hintalanné Bereczki
Ibolya lett.  

A legszebb erkély tulajdonosa Koncsár Irma,
aki egy városközponti panelház lakosaként szé-
píti otthonát. A legszebb kertért járó díjat a
Káposztásmegyeren lakó Ladvánszkiné Juhász
Renáta vehette át. Mindkét gyõztes amatõr ker-
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A betût formázó épület
– Újpest kapujában 
Lényeges információ: 2011. november 11-én, 11 órára tervezi a Magyar
Autóklub a Berda József utca 15. szám alatt létesítendõ új szolgáltató köz-
pont – ünnepélyes – átadását. Még mielõtt az olvasó azt hinné, korán
szólunk, ráadásul a dátumot is elírtuk, hiszen még csak 2010-ben járunk,
leírjuk: minden rendben van. A fennállásának 111. évét köszöntõ Magyar
Autóklub – minden bizonnyal az 1-es számok misztikus erejében is bízva,
amely a számmisztika szerint akaratot, magabiztosságot, erõt és energiát
egyaránt jelent, az elkövetkezendõ évtizedekben is hûséges lesz Újpest-
hez. Tizenegy évvel a Közlekedésbiztonsági és Oktatási Park Berda József
utcai átadását követõen nemrégiben alapkövet helyezett el. Minderrõl
Pintér Józsefet, a Közlekedésbiztonsági Üzletág igazgatóját kérdezzük. 

M

A mint Autóklub

Pintér
József

A két
gyõztes
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– Szolgáltatásaikat elsõsorban klubtagoknak
ajánlják? 

– Vannak szolgáltatásaink, amelyek klubtag-
sági nélkül is elérhetõk, azonban kedvezmények
csak a tagsági igazolvánnyal vehetõk igénybe.

– Szerencsésen alakult, hogy az új terület szin-
te az oktatási park meghosszabbítása.

– Valóban kedvezõ, és nagyra értékeljük az új-
pesti önkormányzat újabb gesztusát, hogy 50 évre
átadta a terület használati jogát számunkra. Az új
területen magas színvonalú, „B” kategóriás képzés-
re alkalmas oktató pályát építettünk. Ezen a pályán
nem csak a Magyar Autóklub autósiskola oktatói
képezhetik a tanulóvezetõket, de lehetõséget
adunk más autósiskola oktatóinak is a pálya igény-
be vételére. A gazos, szemetes területet folyamato-
san szépítjük, ezt a szemközti házakban lakók is lát-
hatják. Azt gondolom, a Közlekedésbiztonsági és
Oktatási Park Újpest egyik rendezett, gondozott
pontja, amellyel mindenki elégedett lehet. Talán el-
nézik nekünk, ha az építkezés némi felfordulással
jár. Biztosíthatom a környék lakóit, hogy az építke-
zés befejeztével nem csak az épület, de a környeze-
te is szemet gyönyörködtetõ lesz. Türelmükért sze-
retnék az újság segítségével is köszönetet mondani.  

– A terveket a Lukács és Vikár Építész stúdió
készítette, amely Újpesten például a káposztás-
megyeri önkormányzati bérlakások, az Alkot-

mány-ház, a Megyer lakópark, a Szilas lakópark
tervezõje is volt. Milyen lesz az Autóklub épülete?

– Az épület  „A” betût – mint Autóklub – for-
máz, a környezethez illeszkedõ, a mai kort tük-
rözõ, tiszta formákra épít. A tervezõk több for-
dulós pályázat nyertesei. Érdekesség, hogy az új
Duna-híd levezetõ szakasza mellett megvalósu-
ló épület az Újpestre érkezõk számára is jellegze-
tes pont lesz, mintegy kapuként tárul elénk. Az
épület alaprajzát tekintve nem nagy, családi ház
nagyságú, ám nyolc emelet magasságú  lesz. 

– Várják már az átadást?
– Igen, de ahogy mondják, belátható idõ már

a jövõ év novembere.  Van is mit csinálnunk.
Hogy egyetlen példát említsek: ebben az évben,
karácsonyig még ezer újpesti iskolás gyermek ér-
kezik hozzánk, közlekedési abc-ismeretek elsajá-
títására.  – BANGHA KATALIN

Az Újpesti Közéleti
Televízió mûsorrendje

H é t f õ
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (Ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (Pénteki ismétlés)
08:00-09:00 Pódium (Ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Pénteki ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (Ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (Pénteki ismétlés)
20:00-21:00 Pódium (Ismétlés)
21:00-24:00 Képújság

K e d d
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (Ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (Pénteki ismétlés)
08:00-09:00 Pódium (Ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Pénteki ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (Ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin
20:00-24:00 Képújság

S z e r d a
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (Ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (Keddi ismétlés)
08:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Keddi ismétlés)
13:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (Keddi ismétlés)
20:00-24:00 Képújság

C s ü t ö r t ö k
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (Ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (Keddi ismétlés)
08:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Keddi ismétlés)
13:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (Keddi ismétlés)
20:00-24:00 Képújság

P é n t e k
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (Ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (Keddi ismétlés)
08:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Keddi ismétlés)
13:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó 
19:20-20:00 Újpesti Magazin
20:00-21:00 Pódium (Koncertek, elõadások, portrék)
21:00-24:00 Képújság

S z o m b a t
00:00-08:00 Képújság
08:00-08:20 Híradó (Ismétlés)
08:20-09:00 Újpesti Magazin (Pénteki ismétlés)
09:00-10:00 Pódium (Ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Pénteki ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (Ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (Pénteki ismétlés)
20:00-21:00 Pódium (Ismétlés)
21:00-24:00 Képújság

V a s á r n a p
00:00-08:00 Képújság
08:00-08:20 Híradó (Ismétlés)
08:20-09:00 Újpesti Magazin (Pénteki ismétlés)
09:00-10:00 Pódium (Ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Pénteki ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (Ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (Pénteki ismétlés)
20:00-21:00 Pódium (Ismétlés)
21:00-24:00 Képújság

tész, régóta hobbiból nevelnek virágot.  Mind-
ketten elõször neveztek a pályázatra, nem is re-
mélték, hogy nyerni fognak. Irma erkélyét hi-
biszkusz, kakassarkantyú, kerti vanília és sok
más virág ékesíti, Renáta kertjében pedig töb-
bek között több fajta muskátli és leander is
megtalálható. A növények gondozása ugyan
sok idõt vesz igénybe, de mindenképpen meg-

éri – nyilatkozták a díjazottak. A nyereménye-
ket Agócs Anita referens és Turóczi András, a
Városüzemeltetési osztály munkatársa adta át.
A nyertesek 50-50 000 forint értékben kaptak
virágokat, illetve virágföldet, melyet a díjátadó
után el is szállítottak otthonaikba. A különdíja-
sok 10 000 forint értékû vásárlási utalványt ve-
hettek át. – K. J

Iskolások
oktatáson

Utasként,
bekötve

A felvételeket a pályázatra
készítették és küldték be 

a díjazottak
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A program 2008. szeptember 1-jével kezdõdõ-
en az idei tanévben is tart. Fõ célja a kisiskolá-
sok balesetmentes közlekedésének elõsegítése,

valamint a gyermekek biztonságát veszélyezte-
tõ egyéb tényezõk megszüntetése. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján a program nagymér-
tékben segítette a gyermekek védelmére irá-
nyuló átfogó bûn- és balesetmegelõzési tevé-
kenységet. A program lényege, hogy minden is-
kolának legyen iskolarendõre, aki közvetlen
kapcsolatban van az iskola vezetésével és a di-
ákokkal. Fontos cél az is, hogy a rendõrség kö-
zelebb kerüljön az ifjúsághoz, ezáltal a gyerme-
kekben, a szülõkben és a pedagógusokban is
pozitív rendõrkép alakuljon ki. 

ÚJ ÉVAD, SZÜLETÉSNAPI
MEGEMLÉKEZÉS
Minden hónap elsõ keddjén találkoznak az Ady
Endre Mûvelõdési Központban az Újpesti Ma-
gyardal és Zenebarát Társaskör tagjai. A szep-
tember 7-i évadnyitón neves fellépõ mûvészek-
kel, és a Zenebarát Kör Kórusának fellépésével
köszöntötték és ünnepelték megalakulásuk má-
sodik évfordulóját. Az ünnepséget az idõ múlá-
sára is emlékeztetõ születésnapi torta tette em-
lékezetessé.

Az iskola
rendõre

Koncert Chopin emlékére
Az Újpesti Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat és a Magyar–Lengyel Baráti
kör térítésmentes koncertre várja az
újpestieket, amellyel  a 200 éve szüle-
tett zeneszerzõre, Frédéric Chopin-
re emlékeznek.

A koncert színhelye az újpesti Városháza díszterme,
ideje: szeptember 25-e, szombat, 19 óra.

A mûsor elsõ részében Chopin dalai csendülnek
fel Kohán Nikolett elõadásában, majd a cisz-moll ma-
zurka, és a cisz-moll keringõt adja elõ Rostetter Szil-
veszter. A második részben Erkel Bánk bán címû
operájából a viola d' amour szóló hangzik fel Botos
Veronika elõadásában, majd a g-moll szonátát adja
elõ Botos Veronika és Rostetter Szilveszter.

– Újpesti Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Szeptember második hetében az iskolakezdés eredményeképpen a Váci úton és a Templom
utcában több anyagi káros, míg a Megyeri, a Fóti út, az Árpád út és a Kassai utca
keresztezõdésében, valamint az István úton és a Külsõ Szilágyi út–Óceánárok utca találkozásánál
is több személyi sérüléses baleset történt. Ezúton fokozottan felhívjuk az autósok figyelmét a
közlekedési szabályok szigorú betartására – közvetítjük a rendõrség kérését.

Nagyobb figyelemmel

HELYESEN
Elõzõ lapszámunk 4. oldalán a HVB elnökének
Közleményéként adtuk közre azt a 76 jelöltet,
akik kisebbségi önkormányzati jelöltként in-
dulnak a választáson. A felsorolásban 2 jelölt-
nél rosszul jelent meg a kisebbség neve.
Szabacsi Sándor jelölõ szervezete: Magyaror-
szági Románok Országos Érdekképviseleti
Egyesülete és helyesen a román kisebbség je-
löltje. Szeles Gábor, a Budapesti Román
Egyesület jelöltje, szintén a román kisebbség
jelöltje. Az elírásért elnézésüket kérjük. 

A szerkesztõség

Nagyforgalmú
útszakasz a Berda

utcában

Figyeljünk 
egymásra
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Összefogás a könyvtárakért

Országos Családi
Könyvtári Napok
2010. október 4–10.

A Király utcai könyvtár program-
ja: október 10. Könyves vasár-
nap: A könytár – teljes szolgálta-
tással – 9-13 óráig tart nyitva.
Szeretettel várunk kicsit és nagyot
az Újpesti Szabó Ervin Könyvtár-
ba 2010. október 10-én vasárnap,
11 órától Lackfi János, József Atti-

la-díjas költõ APÁM
KAKASA, avagy bar-
kácsolt versek ki-
csiknek és nagyok-
nak címû író-olva-
só találkozójára.

Lackfi János: APÁM KAKASA

Ej, mi a szösz, kakas szaki,
csak nem a szobában lakik?
Megzakkant tán az öregem,

s beengedi ide nekem?

Ide repül, oda kotor,
tele önnel minden bokor,

bár nincs is bokor a házban,
s a kakast se kell magázzam.

Kukorékolsz, mint az ágyú,
az agyunk is belelágyul!
Mint a postás a levelet,
padlónk telepecsételed!

Becsüld meg magad, öregem,
mert hát úszni nem tudsz te sem,

s ha levesben kötsz ki végül,
tarajod is belekékül!

Macska, téged arra intelek,
ne lépj túl bizonyos szintet!

Kakasnak erõs a csõre,
vagdos vele nyakra-fõre.

Láttam már félszemû kandúrt,
biztosítlak, jól elrandult!

S ha a harcban nem nyuvadsz ki,
hát apám fog agyoncsapni!

„Hiszen a vers jóbarát, háziállat, háztartási kis-
gép, vigasztal, velünk van, segít a bajban, nevet-
tet és megríkat. Ráadásul a költészet arra való,
hogy kicsik-nagyok »kézmûveskedjenek« a
nyelvvel, összemaszatolják vele magukat, és
megírják a saját változataikat – akár a Bóbitára
vagy a Himnuszra is…” – Király Könyvtár

Vizsz. 1.: A szájnyálkahártya gombás fertõzése újszülötteknél. Függ.1.: A metszõfogak és kisörlõk között helyezkedik
el, kizárólag a gerincesekre jellemzõ. Függ. 2.: Emésztést serkentõ, vértisztító hatású gyümölcsünk. Függ. 3.: Az újszü-
lött állapotának megítélésére szolgáló pontérték rendszer. Vizsz. 4.: A serdülés idõszakától minden hónapban érni kezd
néhány. Vizsz. 5.: Illóolaja légzõszervi betegségekre kiváló. Vizsz. 6.: Fõ szerepe a fogak állományának kialakításában
van. Vizsz. 7.: Ennyi hónapig szoptassák az anyák kizárólagosan csecsemõjüket. Függ. 7.: Alternatív, természetes gyógy-
mód. Függ. 8.: Finom téli csemege sütve, csecsemõtáplálásban is szívesen alkalmazzák az anyák manapság. Függ. 9.: A
magzathoz közvetíti az anyai szervezetbõl származó oxigéndús vért és a tápanyagokat, a méhfalon tapad. Függ. 10.:
Tejelválasztást segítõ hormon. Függ. 11.: Élettani folyamat újszülött korban, a bõr elszínezõdése jelzi, hátterében ma-
gas bilirubin szint áll. Vizsz.12.: A csecsemõ mozgásfejlõdésének jelentõs állomása. Függ. 13.: Meghûléses betegségek-
ben izzasztó, lázcsillapító és köptetõ hatású tea fõzhetõ belõle. Függ.14.: A gátmetszés elkerülése végett alkalmazhat-
ja többnyire a szülésznõ. Vizsz. 15.: Egykorú testvérek. Függ. 16.: Az átöröklés hordozója Vizsz. 17.: Kedvelt „vizisport”
a csecsemõknél, korai koordinációs és ügyességi kihívás is egyben. Vizsz.18.: Ennyi hét a várandósság. Függ.19.: Mik-
roorganizmus, többek között az influenza kórokozója is. Vizsz. 20.: Merevgörccsel járó fertõzõ betegség, megelõzése
védõoltással történik. Vizsz. 21.: Kora terhességben mérik genetikai ultrahangvizsgálat alkalmával 11-13 hét között a
magzatnál. Vizsz. 22.: Az anyatejes világnap hónapja.

A meghatározások alapján kell a vízszintes és függõleges sorokba beírni a szavakat, majd a kiemelt (sötétebb) kockák-
ból az alábbi négyzetrácsba rendezni a betûket, ami a megfejtést adja. 

Az Anyatej Világnapja 2010. 
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Augusztusban az anyatejet, az anyatejes táplálás lehetõségét ünnepeltük, ünnepeljük világszerte. Az
Anyatej Világnapja alkalmából Újpesten ezúttal a Király utcai Védõnõi szolgálat vállalta fel a hagyomá-
nyos találkozó megszervezését, amelyen az érintetteknek, vagyis a kismamáknak és a kisgyermekes édes-
anyáknak az anyatejes táplálást népszerûsítik, méltatják elõnyeit, egyúttal köszöntik az anyatejet leadó
édesanyákat és a legalább 6 hónapig ügyesen szoptató édesanyákat.

Ebben az esztendõben október 1-én, az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház földszintje (1042.Budapest, Ist-
ván út 17-19) ad otthont a találkozónak. A családokat 10 órára várjuk.
Fogadják kedvcsinálónak az Újpesti Naplóban megjelenõ keresztrejtvényt, amelynek megfejtését szep-
tember 25-ig várjuk a következõ címen: Védõnõi Szolgálat „REJTVÉNY”, 1042 Budapest, Király utca 19-21.

A helyes megfejtést beküldõk között három ajándékcsomagot sorsolnak ki a helyszínen.
A szervezõk nevében: Székelyhidi Jutka védõnõ



– Kinõtte a korábbi termet az Újpesti Rajziskola?
– Ez a változás egyik oka. Az Ifjúsági házbéli

rajziskola – utólag visszatekintve – rendkívül jó
kezdeményezés volt. Amikor hat éve belefogtunk
Szunyoghy András grafikusmûvésszel, csak annyit
tudtunk, hogy nagyon sok a tehetséges kisiskolás,
a  fiatal, sõt az idõsebb korosztályból is többen
vannak, akik szeretnek és szívesen rajzolnak, tan-
órán kívül is és munkaidõ után is, de erre a lehe-
tõségek nem mindig adottak. Rajziskolánkat így
kísérleti jelleggel indítottuk, erre az Ifjúsági Ház
központban lévõ épülete remek színhelynek bizo-
nyult. Jómagam – kismamaként –, de felhasználva az
évek alatt mûvészeti vezetõként szerzett tapasztala-
taimat találtam ebben olyan, néhány órás elfoglaltsá-
got, amely számomra is hasznos, feltölt és kikapcsol.
András tapasztalt tanárként és – bátran mondha-
tom – világszerte elismert mûvészként, (többek kö-
zött Ember és állatanatómia, Rajz ABC címû köny-
vek megalkotója) legnagyobb örömömre mellém
állt és a mai napig támogatja elképzeléseimet.

– Egyre többen iratkoztak a rajziskolába.
– Igen, és ami ennél is fontosabb volt számunk-

ra, akik pusztán a rajzolás kedvéért jártak hoz-
zánk, jól érezték magukat velünk, technikájuk is
fejlõdött. Azok pedig, akik céltudatosan készültek
a jövõre, elsajátították a szakma fortélyait és szép
számmal bejutottak a képzõmûvészeti gimnázi-
umba, vagy az általuk választott mûvészeti intéz-
ménybe. A tanévet minden évben kiállítással zár-
tuk. Bennünket is meglepett, hogy egy év alatt ki

mennyit fejlõdött. Tapasztaltuk azt a csodálatos
érzést is, amikor a tanítványból kolléga, mûvész-
társ lesz. Az önkormányzat által meghirdetett
Pállya Celesztin képzõmûvészeti pályázaton au-
gusztus végén három hozzánk járó „felnõtt cso-
portbéli” alkotó munkáját  láttam viszont az Új-
pest Galéria kiállítótermében.

– Milyen lesz az új rajziskola?
– A Görgey úti ház padlása szándékaink szerint

otthonos légkörû, hangulatos mûterem lesz,
amolyan mûvészeti mûhely, ami akár a nagyma-
ma szobájára vagy gyermekkorunk játszósarkára
is emlékeztethet. Ugyanakkor szakmai felkészült-
ségével és naprakész lendületével reményeim sze-
rint aktuális mûvészi értékeket és használható
praktikus segítséget fog nyújtani. Terveink közt
szerepel legkiválóbb kortárs képzõmûvészeinkkel
való személyes találkozás szervezése. Régi vá-
gyunk válik valóra azzal, hogy új helyünk képes
lesz befogadni a szobrászattal ismerkedõ tanítvá-
nyokat is. A hagyományos tanulmányrajzoláson
túl pedig teret kaphatnak az idõigényesebb kép-
zõmûvészeti technikák is.

– Kiket , mely korosztályt várnak?
– Tavaly Szász Regina grafikus kolléganõmmel

elindítottuk játékos rajzos foglalkozásainkat a leg-
kisebbeknek is, ez idén továbbfejlesztett mûvé-
szeti foglalkozásokban (akár gyermekjógával vagy
a fejlesztõmunkában közismerten csodákra képes
drámajátékkal kombinálva) folytatódik. Az isko-
laválasztás elõtt álló kamaszokat és mûvészeti in-
tézményekbe felvételizni kívánókat továbbra is
hívjuk, akár hobbiból, akár felkészülés céljából
szeretnének rajzolni. A mûvészetre éhes felnõtte-
ket pedig a munkaidõ letelte után tudjuk fogad-
ni. Szeretnénk folytatni azt az újpesti várostörté-
neti hagyományt, melynek kezdete a Bagolyvár
volt. Tehát mindenkit szeretettel várunk korhatár
és felkészültségi szinttõl függetlenül, aki – a már
közhelynek számító, de igaz – rohanó világunk-
ban szeretne egy kicsit megnyugodni és befelé fi-
gyelni Újpest központjában. (Érdeklõdni lehet: 
06 20/ 915 25 95 vagy somosildi@gmail.com)– B. K.

Mûvészeti mûhely
a tetõtérben
Szeptember második felétõl új helyszínre költözik a Somos Ildikó reklámgra-
fikus és Szunyoghy András grafikusmûvész nevével fémjelzett Újpesti Rajz-
iskola. A szabadiskola a régitõl mintegy 100 méterre, a Görgey út 10. szám
alatti ház tetõtéri lakásának átalakítása után fogadja egykori és új tanítvá-
nyait. A hangulatos manzárd minden mûvész álma, már csak azért is, mert
újpesti háztetõkre nyílik az ablaka. Az új oktatók csatlakozása és a tantervi
kínálat bõvítése az iskola nevének megváltoztatását is felveti, hiszen már
nem csak rajzolás lesz a programban. Somos Ildikóval beszélgettünk.

8 I n t e r j ú

Emberfaragó idõk 
Újpest önkormányzata, vala-
mint az Újpesti Városvédõ
Egyesület és több magánsze-
mély anyagi támogatásával, a
városnapot megelõzõen jelent
meg – az Agroinform Kiadó
gondozásában – az Újpest
Gyermekeiért-díjjal kitünte-
tett  Fericsán Kálmán Ember-
faragó idõk címû könyve. 
A kötet alcíme: Bevezetés 
Újpest neveléstörténetébe
1832–1952.  A kötettel, ame-
lyet pedagógusoknak és Új-
pest története iránt érdeklõ-
dõknek egyaránt ajánlunk, a
szerzõ több évtizedes gyûjtõ-
és kutatómunka eredménye-
ként gazdagítja a helytörténe-
ti irodalmat. 

A könyv elõsza-
vát nagykárolyi
gróf Károlyi Lász-
ló, utószavát dr.
Derce Tamás, Új-
pest polgármes-
tere írta. A szer-
zõ maga is új-
pesti – felme-
nõi révén is –
és pedagógus,
a Munkásott-

hon Utcai Általános Iskola, majd nyugál-
lományba vonulásáig a Kozma Lajos Faipa-
ri Szakközépiskola tanára. A könyv borító-
ját Bertalan Tivadar képzõmûvész, Újpest
díszpolgára tervezte. A kötet 3000 forin-
tos támogatás befizetésével az Újpesti
Helytörténeti Gyûjteményben érhetõ el
(vasárnap és hétfõ kivételével, Berda u.
48.), ahol az önkormányzat és egyéb ki-
adók korábbi helytörténeti munkái is
megtalálhatók. 

K Ö N Y V S A R O K
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Választási oldalak 
az Újpesti Naplóban

z október 3-i önkormányzati vá-
lasztások elõtt az Újpesti Napló
két, egymást követõ lapszámá-

ban, választási oldalak közreadásával térí-
tésmentes megjelenési lehetõséget biztosít
az Újpesten induló polgármesterjelöltek-
nek, valamint mindazon szervezeteknek,
amelyek kompenzációs listát állítottak, il-
letve azon jelölteknek, akik pártámogatás-
sal, vagy független jelöltként indulnak a
helyhatósági választáson. Az összeállítás
egyfajta áttekintést nyújt az olvasónak, így
megismerheti a pártok, szervezetek jelöltje-
inek és a független jelöltek céljait, törekvé-
seit. 

A választási oldalakon megjelenõ képeket,
közlendõket a jelöltek készítették, maguk ír-
ták, szerkesztõségünk csak a technikai meg-
valósításban nyújtott – amennyiben kérték –
segítséget. A megjelenés sem kötelezõ, csu-
pán lehetõség, amellyel élni lehetett. Lapszá-
munkból kiderül: valamennyi jelölt él a meg-
jelenés lehetõségével. 

A megjelenés sorrendjét a polgármesterje-
löltek esetében (10-11. oldal) nevük abc-be
rendezése adta. A kompenzációs listát állító
négy szervezet esetében a párt, szervezet el-
nevezését soroltuk abc-rendbe (13–16. oldal).
A független jelöltek és a pártok, szervezetek
által támogatott jelöltek esetében (11-12. ol-
dal) a választókerület száma jelentette a ren-
dezõ elvet, az egyazon választókerület jelölt-
jeit abc-be soroltuk. Lapunk lehetõséget biz-
tosít arra, hogy a kampányrendezvények idõ-
pontja is segítse a választópolgárokat és a je-
lölteket a tájékoztatásban. Összeállításunkat
a választókerületeket jelölõ újpesti térkép
egészíti ki. 

A választásról további tájékozódási lehetõ-
séget kínál az Újpesti Közéleti Televízió kép-
újsága, valamint a www.ujpest.hu honlap is.

L A P S Z É L E

A

9 

A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. július
15-én kelt határozatával a 2010. évi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek vá-
lasztásának napjaként 2010. október 3-át
(vasárnap) határozta meg.

A választási törvényben bekövetkezett vál-
tozások miatt Újpesten is módosult a választó-
kerületek területe és száma. A korábbi 19 egyé-
ni választókerület helyett Újpest területén 14
egyéni választókerületben szavazhatnak a vá-
lasztópolgárok. Ez a változás érvényes a szava-
zókörökre is, hiszen a korábbi 87 szavazókör
helyett az õszi önkormányzati választásokon
86 szavazókör lesz. A változás érinti Újpest tel-
jes területét, de a választókerület alakításánál
figyelemmel voltak a nemzetiségi, vallási, tör-

ténelmi, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra
is.A választásra jogosult választópolgároknak
fel kell készülniük arra, hogy szavazatukat nem
a megszokott iskolában és szavazókörben ad-
hatják le. Több választópolgárt érint Újpesten
az új törvénybõl eredõ változás átvezetése.

Változás az is, hogy a választókerületek szá-
mozása észak-dél irányban növekszik, mely azt
jelenti, hogy az 1. számú választókerület
Káposztásmegyer II. területén, míg a 14. számú
választókerület Újpest-Istvántelek területén
található. A fentiek értelmében változott a sza-
vazókörök számozása is, az 1. számú szavazó-
kör Káposztásmegyer II. területén, a 86. számú
szavazókör Újpest-Istvántelek területén talál-
ható.

Egyéni 
választó-
kerületek 
Újpesten

V á l a s z t á s  2 0 1 0 .
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Horváth Viktor
független jelölt, 4 evk.

Tisztelt választóim!
Köszönöm, hogy segítségükkel képviselõje-
lölt lehettem. Kérem, hogy október 3-án jöj-
jenek el és szavazzanak rám. 34 éves régi ne-
veltetésû, de fiatalos kézmûves ember va-
gyok. Iparos családból származom, született
Megyeriként, kõfaragó-sírkövesként dolgo-
zom. Céljaim közé tartozik a hagyományok
õrzése és jövõnk közös építése. Mindenki se-
gítségére számítok, mindenkiért dolgozni
kívánok. Ígéretek helyett mindig figyelem-
mel kísérem, meghallgatom a környezetem-
ben felmerülõ problémákat, hiányosságokat
és minden erõmmel azon leszek, hogy azt az
önkormányzat testületével orvosolni tud-
jam. Néhány ezek közül, a teljesség igénye
nélkül: nincsenek közterületi ivókutak, haj-
léktalanok a játszótereken italoznak, szeme-
telnek, zavarják a gyermekeket és a szülõket.

Köszönöm a bizalmukat.
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Tisztelt Választó-
polgár!
Ne nyugodjunk bele,
hogy minket érintõ
kérdésekben, a mi véle-
ményünk figyelmen kí-
vül hagyásával döntse-

nek! Ne hagyjuk, hogy a mutyizás, a klientú-
ra építés, a megosztás, a deviancia kerüljön
túlsúlyba!

Állítsuk meg közösen a szolgaságba taszí-
tásunkat, a kiszolgáltatottságunkat, az
uram-bátyám világot, a bratyizást, a min-
dent elárasztó szennyet, a korrupciót, és
egyéb, nem kívánatos jelenségeket. Szerez-
zünk érvényt akaratunknak, ne féljünk – kö-
zösen erõsek vagyunk –, emeljük föl fejün-
ket, hallassuk a hangunkat, ne legyünk közö-
nyösek, hiszen ha nem ezt tesszük, végleg
megpecsételjük sorsunkat.

Várom szavazataikat, hogy egy tisztessége-
sebb, becsületesebb közéletet teremthessünk.

JENEY ZOLTÁN MIKLÓSNÉ
Újpest 6. számú választókerület

Hölgyeim és Uraim, 
Elvtársak és Elvtelen Társak!

Hargittai Zsolt vagyok, 
az Önök független jelöltje!

1964-ben születtem a IV. kerületben. 
Kereskedelmi érettségivel és menedzser 

képesítéssel rendelkezem. 
Jelenlegi munkahelyemen sokuk személyes 

ismerõse vagyok. 
Független jelöltként csak a zembereknek

kell leszámolnom! A képviselõi 
tiszteletdíjam egy részét a körzetben 

élõknek juttatom.
Megválasztásom kis lépés 

az emberiségnek, de nagy ugrás nekem.
Mély tisztelettel jelzem, hogy jó jelölt

több is van, de legjobb csak egy!
Tisztelettel: Hargittai Zsolt, 10 evk.

Tisztelt Újpestiek!
Újpestnek Budapest egyik legszebb 

és legrendezettebb kerületévé kell válnia!

Törekedjünk az ésszerû
és hasznos együttmûködésre!

Közösen megvalósíthatjuk mindezt!

Szavazzanak a 9. számú egyéni 
választókerület független

képviselõjelöltjére 

TOMCSÁNYI MIHÁLY

építészmérnökre,
városépítészre!

Az LMP lakossági fórumokat tart a helyi
képviselõjelöltek részvételével 2010.

szeptember 22-én és október 1-jén az Újpesti
Polgár Centrumban, Bp., Árpád út 66, este 6 órai
kezdettel. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

www.lmp4-15.hu

Tisztelt újpesti lakosok! Képviselõjelöltjeink
sok szeretettel várják Önöket, hogy szemé-
lyesen mutathassák be újpesti programun-

kat, melyek gyökeres változást hozhatnak Újpest
életében. Jelöltjeinkkel az alábbi helyszíneken és idõ-
pontokban találkozhat: Újpest központ, metró-
aluljáró (Hétköznap, 16-19 óra között) Újpesti Piac
(szombaton, 8-12 óra között) Üdvözlettel: Jobbik
Magyarországért Mozgalom Újpesti Alapszervezete

SPORT ÉS EGÉSZSÉGNAP
Sok szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt szeptember 26-án 9 órától

13 óráig a Halassy Olivér Sportközpontba (IV. Po-
zsonyi u. 4/c.) A résztvevõk különféle sportágban
próbálhatják ki tudásukat: darts, teke, asztalite-
nisz, ügyességi verseny, kispályás foci és röplabda.
A kispályás foci és a röplabda esetében elõzetes
nevezés szükséges, melyre szeptember 21-ig van
lehetõség telefonon a 06-20/419-7828-as számon.
Kispályás focinál két kategóriában: 14 év alatti és
14 év feletti 5+1 fõs csapatok, míg röplabda ese-

tén 6 fõs vegyes csapatok jelentkezését várjuk. A
többi sportágnál elegendõ a helyszíni regisztráció.
A nevezés és a belépés díjtalan. Fõvédnök: dr.
Trippon Norbert polgármesterjelölt.

TEADÉLUTÁN
Tisztelettel meghívom Önt és kedves családját 
szeptember 21-én 17 órakor kezdõdõ Teadél-
utánra – egy rendhagyó fogadóórára –, mely-
nek helyszíne: Újpesti Polgár Centrum (1043 Bp.,
Árpád út 66.). Házigazda: Dr. Trippon Norbert
polgármesterjelölt. Jöjjön el egy kötetlen, baráti
beszélgetésre! 
Szeptember 22-én szerdán 18 órai kezdettel
várom Önt és kedves családját Teadélutánunk-
ra – egy köteletlen beszélgetésre! Helyszín: ÁMK
Közösségi Ház (1048 Bp. Lóverseny tér 6.). Házi-
gazda: Dr. Trippon Norbert polgármesterjelölt.

Kiss Péter, országgyûlési képviselõ

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 2010. október 1. napján
17 órai kezdettel tartandó zenés mûsoros rendez-
vényünkre. Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont (1043 Bp., Tavasz u. 4.). A rendezvény ingye-
nes, a jegyek átvehetõk szeptember 23-tól hét-
köznap 14-17 óra között az MSZP IV. kerületi iro-
dájában (1046 Bp., Nádor u. 1. Telefon: 369-4205).

Dr. Trippon Norbert polgármesterjelölt és
Kiss Péter országgyûlési képviselõ
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Fõváros IV. Kerület Új-
pest Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete az átmenetileg nehéz hely-
zetbe került családok lakáshitel-
törlesztéseinek támogatásáról szó-
ló 25/2009. (X.01.) számú Önkor-
mányzati rendelet (a továbbiak-
ban: rendelet) felhatalmazása
alapján, annak elõsegítése érdeké-
ben, hogy az érintettek lakástulaj-
donukat megtarthassák, és a fize-
tõképességüket helyreállítsák pá-
lyázatot ír ki az alábbi feltételekkel.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
1. A pályázat benyújtására jogosult az a termé-

szetes személy aki, magyarországi székhellyel
vagy telephellyel rendelkezõ bankkal, pénzin-
tézettel (a továbbiakban együtt: bank) 2008.
szeptember 1. napját megelõzõen olyan lakás-
hitel szerzõdést kötött új vagy használt lakás
megvásárlására vagy felújítására, amelynek
biztosítékául a megvásárolt vagy felújított la-
kásra (a továbbiakban: hitellel terhelt lakás)
jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilván-
tartásba, amennyiben

a) az adós, adóstársak (a továbbiakban együtt:
adós) az Európai Unió tagállamának állampol-
gára, illetve letelepedési engedéllyel vagy ál-
landó tartózkodásra jogosító engedéllyel ren-
delkezõ személy, és

b) a hitellel terhelt lakás Újpest közigazgatási te-
rületén van, és

c) egyéb beköltözhetõ lakás célú ingatlannal az
adós, illetve az Adóssal egy háztartásban élõ
személyek nem rendelkeznek, és

d) az adós, illetve az adóssal egy háztartásban
élõ személyek tulajdonában – a lakáshoz tar-
tozó garázs és tároló kivételével – nincs üdü-
lõ- vagy egyéb nem lakás céljára szolgáló in-
gatlan, és

e) az Adós, illetve az adóssal egy háztartásban
élõ személyek tulajdonában lévõ gépjármû-
vek – a tulajdonos foglalkozásának gyakorlá-
sához elengedhetetlenül szükséges gépjármû-
vek kivételével – együttes forgalmi értéke
nem haladja meg a hárommillió forintot, és

f) az adós bejelentett lakó- vagy tartózkodási
helye a hitellel terhelt lakásban van és életvi-
telszerûen ott is lakik, illetve az adós vagy az
adóstársak egyike már 2008. szeptember 1-jét
megelõzõen is rendelkezett Újpesten bejelen-
tett lakó- vagy  tartózkodási hellyel, és

g) az adós lakáshitelének törlesztéséhez más jog-
címen rendszeres támogatásban nem része-
sül, és

h) az adósnak 2008. szeptember 1-jén a hitellel
terhelt lakásra nem volt 30 napnál régebbi la-
káshitel-törlesztési- vagy közüzemi díj hátra-
léka, és

i) az adós a pályázat benyújtásának idõpontjá-
ban érvényes és hatályos (fel nem mondott), a
jelen rendeletben meghatározott egyéb felté-
teleknek megfelelõ lakáshitel szerzõdéssel ren-
delkezik, és

j) a lakáshitel havi törlesztési díjának levonását
követõen az adós háztartásában élõ személyek
egy fõre jutó havi nettó jövedelme nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének (nyugdíjminimum) 300%-át.

Érvénytelen a pályázat, ha az adós nem felel meg
a fent meghatározott valamely feltételnek, illetve
ha a pályázatot hiányosan vagy nem az elõírt for-
mában nyújtották be. Az érvénytelen pályázatot a
polgármester az ok megjelölésével elutasítja.
2. A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a

hitellel terhelt lakásban – az egy háztartásban
élõ személyek számához viszonyítva – a lakás
szobaszáma és alapterülete nem haladja meg
az alábbi mértéket: két fõig 56 m2; két fõtõl öt
fõig72 m2; öt fõ felett 100 m2.

3. A támogatást azon adósok részére lehet meg-
állapítani, akik önhibájukon kívül kerültek
olyan helyzetbe, hogy fennáll a közvetlen ve-
szélye annak, hogy lakástulajdonukat – ezáltal
lakhatási lehetõségüket – elveszítsék.

Az adós önhibáján kívüli körülménynek minõsül
különösen, ha:
a) 2008. szeptember 1-jét követõen munkahely-

ét elveszítette, vagy a munkáltató 2008. szep-
tember 1-jét követõen meghozott döntésével
csak részmunkaidõben alkalmazza;

b) a lakáshitel – a pályázat benyújtását megelõ-
zõ utolsó – törlesztõ-részletének összege je-
lentõsen, több mint 25%-kal növekedett a
2008. szeptember havi törlesztõ-részlethez vi-
szonyítottan; és

c) havi nettó jövedelme 2008 szeptemberéhez
viszonyítottan legalább 20%-kal csökkent. 

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, IDÕTARTAMA:
A támogatás vissza nem térítendõ. A támogatás
havi összege legfeljebb 30 000 Ft lehet. A támo-
gatás folyósításának idõtartama legfeljebb hat
hónap lehet. Újabb támogatásra nem jogosult
az az adós, aki a jelen rendelet szerinti támoga-
tásban korábban már részesült. Valamely hitellel
terhelt lakás vonatkozásában egyazon háztartás-
ban élõ személyek  részére csak egy támogatás
állapítható meg.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat - a Ma-
gyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szó-
ló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
szabályainak megfelelõen – támogatási szerzõ-
dést (a továbbiakban: szerzõdés) köt az NLB
döntésétõl számított 30 napon belül. 

Az Önkormányzat a támogatás összegét ha-
vonta közvetlenül a hitelezõ bank részére utalja
át. A támogatási szerzõdés hatálya alatt az adós
köteles az esedékes lakáshitel törlesztési- illetve
közüzemi díjfizetési kötelezettségeinek mara-
déktalanul eleget tenni, és ezt az Önkormányzat
felé negyedévente igazolni. 

Amennyiben az adós a támogatási szerzõdés-
ben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi,
vagy egyébként rosszhiszemûen jár el, az Önkor-
mányzat a támogatás folyósítását azonnali ha-
tállyal megszünteti, ebben az esetben a támoga-
tott a már folyósított támogatás teljes összegét -
a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal növelt ösz-
szegben haladéktalanul köteles az Önkormány-
zat részére visszafizetni.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 
ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE
A pályázatot az erre a célra rendszeresített for-
manyomtatványon, személyesen lehet benyújta-
ni a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Irodáján
(Budapest IV. ker. István út 14 fsz./4.) A pályázat-
tal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt
kérhetõ (Tel.: 231-31-79) A pályázat benyújtásá-
ra nyitva álló határidõ 2010. október 18., 16 óra.

Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakás-
ügyi Bizottság – a pályázatok beadására nyitva ál-
ló határidõ utolsó napjától számított 45 napon
belül – értékeli, és dönt a támogatás odaítélésérõl,
a támogatásban részesített pályázók körérõl, vala-
mint a támogatás mértékérõl és idõtartamáról.

A pályázókat az önkormányzat az elbírálástól szá-
mított 30 napon belül írásban értesíti a döntésrõl.

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 
A pályázatot az alábbi mellékletekkel együtt kell
benyújtani:
a) az adós és a vele egy háztartásban élõ szemé-

lyek jövedelmét igazoló okiratok;
b) az adós és a vele egy háztartásban élõ szemé-

lyek jövedelmében 2008. szeptember 1-jét kö-
vetõen beállt változásokat igazoló okiratok;

c) a hitelszerzõdés egy másolati példánya;
d) a bank által a pályázat benyújtását megelõzõ
30 napon belül kiállított egyenleg-értesítõ;
e) a törlesztõ-részletek 2008. szeptemberéhez vi-

szonyított változását bemutató okiratok;
f) a bank által esetlegesen küldött fizetési felszó-

lítások;
g) nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat eseté-

ben az adós hozzájárul ahhoz, hogy a hitelezõ
bank értesítse az Önkormányzatot abban az
esetben, ha fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget,

h) a hitellel terhelt lakásra vonatkozó 2008 szep-
tember 1-jén fennállt  közüzemi díj igazolások, 

i) a hitellel terhelt lakásra vonatkozó a pályázat
benyújtásakor 30 napnál nem régebbi közüze-
mi díj igazolások.

Budapest, 2010. szeptember 17.
Budapest IV. ker., Újpest Önkormányzata  
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Szeptember 11-én két, a várakozásokhoz képest
idén kissé visszafogottabban teljesítõ, de nagyon
fogadkozó csapat találkozott a Megyeri úti Szusza
Ferenc stadionban. Sajnos, már a találkozó elõtt
szörnyû hír járt szájról szájra a stadion környékén:
Újpest-Városkapunál vandálok megkéseltek egy
17 éves szurkolót, akit a mentõk válságos állapot-
ban szállítottak az Árpád kórházba. A mérkõzés
sem zajlott le zökkenõmentesen, hol füstbombák
miatt állt a játék, hol a szokás szerint törni-zúzni
kezdõ vendégszurkolók miatt rendelt kényszer-
szünetet a játékvezetõ. 

Az ünnepélyes kezdõrúgáshoz hárman is felso-
rakoztak: dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere
és egyik lehetséges utódja, Wintermantel Zsolt
mellett Kálmán Péter szurkolótársunk indította
útnak a labdát – utóbbi esküvõje alkalmából kap-
ta barátaitól a lehetõséget. Ezt követõen a több
mint tízezer nézõ pedig olyat látott, amit eddig
soha: a lila mezesek összesen hat gólt rámoltak be
a Fradi hálójába! Ezzel pedig, nem kis szó, törté-
nelmet írtak, hiszen soha eddig nem volt rá pél-
da, hogy az Újpest ekkora különbséggel múlja
felül legnagyobb riválisát. A legendásként emlege-

tett 1976-os népstadionbeli 8-3-as eredmény így
bár továbbra is gyönyörû emlék, de már nem szá-
mít rekordnak. Azt ugyanis az Újpest jelenlegi,
Mészöly Géza vezette játékosai mondhatják ma-
gukénak! (hanula)

Rekorddöntõ újpestiek
A magyar labdarúgás legnagyobb rangadóján az Újpest 6-0-ra gyõzte le a
Ferencvárost.
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Wintermantel Zsolt, Dr. Derce Tamás
és Kálmán Péter a kezdõrúgásnál

„A koponyaûri traumás eredetû vérzést eltávolítot-
tuk. A beteg a mûtétet jól tûrte, stabil, megnyug-
tató általános állapotban kórházunk intenzív terá-
piás osztályán ébred” – ez volt az elsõ megnyugta-
tó hír, amelyet a kórház adott ki a történtek után.

Azóta szerencsére sokat javult a beteg állapota,
a családtagokon kívül már a Magyar Labdarúgó
Szövetség elnökségének tagjai közül néhányan
meglátogathatták. Ott volt a betegágynál Dunai
Antal, az Újpest és a magyar válogatott egykori
fantasztikus támadója is, aki elmondta, Törõ jó

hangulatban, és ami még fontosabb, javuló egész-
ségi állapotban fogadta a látogatókat. 

– Nagyon kellemesen elbeszélgettünk Andrással,
akit a körülményekhez képest kimondottan jó
egészségi állapotban találtunk. Rendkívül örült az
érkezésünknek. Természetesen felemlegettünk több
régi focis történetet, és végig nagyon jó hangulatban
töltöttük az idõt. Beszéltem a kezelõorvosával is, s a
tõle hallottak, valamint a tapasztalatok alapján min-
den remény megvan arra, hogy Andris hamarosan
teljesen felépüljön betegségébõl – mondta Dunai.

Tehát az újpesti legenda már sokkal jobban
van, de még hosszú idõnek kell eltelni ahhoz,
hogy újra kimenjen a Megyeri útra, ahol oly sok
rangadón ejtette ámulatba a lila és zöld szurkoló-
kat. Állapota javulását mi sem tükrözi jobban,
minthogy már érdeklõdött a hét végi rangadó
iránt is.

– A betegágyamból is nagyon szorítottam az
újpesti sikerért, és bíztam abban, hogy hazai gyõ-
zelem születik. A hat-nullás diadal óta még job-
ban vagyok – üzente a népszerû Törõ, akire ha-
marosan újabb mûtét vár. Nem korábbi fejsérülé-
se miatt, hanem  csípõprotézist kap, s ha nem is
táncol majd a pályán úgy, mint régen, azért talán
egy-egy öregfiúk-meccsre beszállhat majd.– G. G.

Az Újpest egyik legkiválóbb futballistája 1976.
és 1984. között összesen 45 alkalommal lépett
pályára a válogatottban, 12 gólt lõtt, két világ-
bajnokságon is részt vett. A Kesének is becé-
zett játékos kiismerhetetlen cseleivel, parádés
lövõ technikájával vált a lila-fehér drukkerek
egyik legnagyobb kedvencévé.

Törõ egyre jobban érzi magát
Az elsõ hírek rémisztõek voltak: agyvérzésrõl, visszafordíthatat-
lan folyamatról, életveszélyrõl szóltak. Aztán ahogy teltek az
órák, úgy tisztult a kép Törõcsik András állapotáról. Az Újpest
egykori legendája elesett, és beütötte a fejét. Állapota napról

napra rosszabbodott, ezért hetekkel ezelõtt kórházba került. A kontrollvizs-
gálatokat követõen a mûtét mellett döntöttek a Honvéd Kórház orvosai. 

SPORTOLJ VELÜNK
AZ ÚJPESTI TORNA
EGYLET 
SZAKOSZTÁLYAIBAN!
ATLÉTIKA: IV. ker., Szilágyi út. 30. Hét-
fõtõl-péntekig 15–18 óráig lehet je-
lentkezni Trakperger Árpád szakosz-
tályvezetõnél. Tel.: 06-20-379-5246
BIRKÓZÁS: IV. ker., Megyeri út 13.
10 éves kórtól, fiúk, lányok részére.
Infó: Kapuvári Gábor 06-70-424-
7025. www.utebirkozas.com
CSELGÁNCS: IV. ker., Megyeri út 13.
6-14 éves fiúk, lányok részére. Hétfõ-
szerda Horvay Sándor 0036-30-267-
5623, kedd-csütörtök Csépes Balázs
06-20-424-2215, 17 órától.

JÉGKORONG: IV. ker., Megyeri út 13.
hétfõ, kedd, szerda, péntek 14–16
óráig. Infó: Ancsin János 06-30-950-
2514, Baróti Zsolt 06-20-354-8711,
Keszthelyi Miklós 06-20-971-1421
KAJAK-KENU: III. ker. Árpád fejede-
lem u. 71. (Tímár u-i HÉV megállóval
szemben a Duna parton). Kajak:
Szabó János 06-20-962-6026. Kenu:
Martinkó Gábor 06-20-961-1759,
10-13 éves lányok és fiúk részére.
LABDARÚGÁS: IV. ker., Fóti út 8-10.
alatti Sporttelep, Cérnapálya és Me-
gyeri út 13. hétfõtõl-péntekig 15
órától. Infó: Trakperger Árpád 06-
20-379-5246
ÖKÖLVÍVÁS IV. ker., Megyeri út 13.,
12 éves kortól, fiúk, lányok részére,

hétfõtõl-péntekig. Farkas József
edzõ: 06-30-999-25-29
ÖTTUSA: XV. ker. Kolozsvár u. 1.
tanuszoda, hétfõtõl-péntekig 18
órától Fekete Gábor edzõnél, 8 éves
kórtól, fiúk, lányok részére Tel.: 419-
7500, 310-0340,  06-20-368-7024.
Budai György VI. ker.  Bajza u. 49-51.
Tel.: 331-1984. 
SPORTLÖVÕ XIV. ker. Mexikói u. 21-
23. 12 éves kortól fiúk, lányok részére,
Infó: Igaz Lajos 06-20-967-7070. Kedd,
szerda, csütörtök 14–17 óráig.
TORNA: IV. ker. Szilágyi út 30.
Lányok, fiúk részére, szertorna, ovis
torna, gumiasztal és akrobatikus
torna hétfõtõl-csütörtökig 16:30-tól.
Infó: Juhász Jutka 06-20-203-7313

TRIATLON: Hajós András Sportuszo-
da. Infó: Horváth László 06-30-220-
8974, Túri Judit 0036-30-286-4686
ÚSZÁS: Margitszigeti Hajós Alfréd
Sportuszoda. Hétfõtõl-péntekig,
14–16 óráig. Infó: Mészáros András
06-20-373-4326
VÍVÁS: VII. ker., Király u.71.
Hétfõtõl-péntekig 15–19 óráig. Infó:
Gergácz László 352-1499, László
Dezsõ 06-20-943-3621
TAEKWONDO: IV. ker., Megyeri út
13. Fiúk, lányok részére, 5 éves kortól
Infó: Breznai Ágnes 06-20-925-1613
RÖPLABDA: Nagy Péter 06-20-70-
310-7472
UTE KÖZPONT IV. Megyeri út 13.
Tel.: 272-1272, web: www.ute1885.hu
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Dózsa László rendezõ, a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztjével és Újpestért-
díjjal kitüntetett mûvész a
hetvenes években maga is ját-
szott a Madách színházban
színre vitt Bodnárnéban

Ádám Ottó rendezésében. Az Ádám Ottó
emlékére ajánlott mostani elõadásban ezúttal õ
álmodta újra a feledhetetlen darabot, amely Káin
és Ábel tragédiájának lenyomata. 

– A Madáchban Kis Manyi volt a címszereplõ,
aki kétségtelenül legenda – kezdi a rendezõ. –
Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy ma nem
találunk értékeket, ha jól körülnézünk. Még akkor
is, ha jelenleg celeb-világban élünk… De ezek a
dolgok nem maradandók. Nyilvánvaló, hogy az
idõ próbáját az igazi értékek állják ki. Épp ezért
emelem ki Kútvölgyi Erzsébet alakítását, aki
Bodnárné szerepében fantasztikusan játszik. Nem
félek kimondani, szerintem még jobb is, mint Kis
Manyi volt…

– Kútvölgyi Erzsébet felé az
ember érthetõen nagy tiszte-
lettel közelít az ember – vallja
be Nyári István, a mû egyik
szereplõje, akit jól ismerhe-
tünk már az Ady Endre Mûve-
lõdési Központ és az önkor-

mányzat rendezvényeirõl, mint kiváló elõadómû-
vészt. – Õ azonban közvetlen, bûbájos teremtés,
aki minden porcikájában színésznõ. Mindemellett
alázat és szerénység jellemzi, a szakma pedig kétség
kívül ott van a szívében-lelkében. Remek társaság
gyûlt itt össze. Mindenki nagyon segítõkészen for-
dult a másik felé, amellett, hogy a saját feladatát is
nagyszerûen megoldotta. Dózsa László valóban
szereti a színészeit és ez kölcsönös. Pontosan tudja,
hogy mit akar, de nem diktatórikus rendezõ. Meg-
hallgatja a szereplõk véleményét, õk hogyan látják
az adott szituációt. Remélem, még lesz alkalmam
együtt dolgozni vele.

– A Bodnárné bizony nem könnyû darab. Sú-
lyos, végzetes események történnek a színpadon,
s ennek átélése komolyan igénybe veszi a közön-
séget. Ahogy haladtunk elõre próbáról próbára,
egyre inkább lehetett érezni a gomolyfelhõket az
események felett, fokozatosan sûrûsödött a drá-
ma – magyarázza Nyári István. – Azon gondol-
kodtam, vajon milyen üzenete lehet ma ennek a
darabnak… Itt arról van szó, hogy az anya külön-
bözõ módon neveli és szereti a két fiát, ami vég-
zetes következményekhez vezet. Vagyis amit a
Bodnárné üzen, az, hogy a szeretet sosem válo-
gathat. A szeretet mindent elfelez és életet ad.

– Németh Lászlóban az a fantasztikus többek
között, hogy gigantikus mondanivalóját képes

egy népszerû mûfaj, a krimi zsánerébe csomagol-
ni – véli Dózsa László. – Sõt, a Bodnárné már nem
is krimi, szinte horror… Nem akarok mindent elõ-
re elmesélni, de a puskától a fejszéig van minden
a színpadon, amitõl a közönséget kiveri a víz. So-
kat hallom, hogy az embereknek inkább vígjáté-
kokat meg musicaleket akarnak, nem drámát,
mert elég szörnyû az életük amúgy is. Csak azt
nem látják be, hogy megtisztulást a katarzis, az
igazi mûvészet hozhat. A rutinos rendezõknek ezt
tudniuk kell. És aki egyszer rászánja magát, hogy
befogadjon ilyen komolyabb mûveket, az utána
már nem is akarja abbahagyni. Sokan azok közül,
akik itt voltak premieren, most vasárnap megint
el fognak jönni. Az újpesti közönséggel nagyon
elégedett vagyok. Igazi mûvelt közeg, az emberek
fogékonyak az ilyen, nem könnyû alkotásokra is.
Az újpestiek gyakorta megállítanak az utcán,
hogy mikor láthatnak legközelebb elõadást. Nyil-
vánvaló, hogy van igényük a mûvészetre, és most
nem csak az úgynevezett entellektüel rétegre
gondolok. A közönségünk igen heterogén. Tõlünk
persze megszokhatták, hogy Sarkadi Imre, Sütõ
András, vagy, mint most, Németh László mûveit
visszük színpadra. Örülnek, hogy itt az Újpest
Színházban nívót kapnak. Büszkék is rá.

– HANULA ZSOLT

Dózsa László és Nyári István az Újpest Színház darabjáról

Megtisztulást csak az
igazi mûvészet hozhat
Negyedórás tapssal jutalmazta a közönség a Dózsa László rendezte
Bodnárné címû elõadást az augusztusvégi városnapi premieren. Németh
László testvérgyilkosságot feldolgozó drámája – Kútvölgyi Erzsébettel a
címszerepben – legközelebb szeptember 19-én látható az Újpest színház
mûsorán.
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Még látogatható a Lajta Monitor Múzeumhajó
Az Északi Összekötõ Vasúti Híd alatt (az Árpád út–Váci út torkolatánál)
kötött ki a Lajta hadihajó. Szeptember 19-ig várják az érdeklõdõket.
Hétköznapokon 8 órától 12-ig, du. 16 órától 20 óráig, hétvégén 10 órá-
tól 20 óráig. Újpesti lakosoknak kedvezményesen a belépõ ára 500 Ft, 18
év alatt ingyenes. A múzeumhajó megtekintése különleges program
szakképzett vezetõk segítségével családoknak, gyermekeknek, minden
érdeklõdõnek. A program létrejöttét Újpest önkormányzata támogatta.  
Csoportos bejelentkezés: 06-30-862-6789, 06-30-817-0890
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2010. szeptember 19., 19 óra
NÉMETH LÁSZLÓ: BODNÁRNÉ
dráma két részben
Jegyek korlátozott számban  2200
és 2500 Ft-os áron vásárolhatók.
Fõszereplõ: Kútvölgyi Erzsébet,
Kossuth-díjas, Érdemes mûvész. Az
elõadás a szerzõ örököseinek enge-
délyével, a Hofra Kft. közvetítésé-
vel jött létre. A színházi bemutató
támogatója Budapest IV. kerület
Újpest Önkormányzata.
Külön köszönet a Madách Színház
támogatásáért.

ÚJRA INDUL AZ ÚJPEST 
SZÍNHÁZ BÉRLET!
Az Ady Endre Mûvelõdési Központ
2010. októbertõl színházi bérletes
elõadásokra invitálja a színház
szerelmeseit. 

A bérlet ára:  1-9. sor:  8000 Ft, 10-
15. sor: 7000 Ft. Az elõadások bérle-
ten kívül is megtekinthetõk. Jegyárak:
2200 és 2500 Ft.

RAY COONEY: PÉNZ ÁLL 
A HÁZHOZ– VÍGJÁTÉK
2010. október 2., 19 óra
Henry Perkins STRAUB DEZSÕ

Jean, Henry felesége RÁTONYI HAJNI

Vic Johnson HARSÁNYI GÁBOR

Betty, Vic felesége VÁNDOR ÉVA

Davenport, nyomozó BELEZNAY ENDRE

/HARMATH IMRE

Slater, nyomozó FOGARASSY ANDRÁS

Bill, a sofõr STRAUB PÉTER

Mr Mocsok, a maffiózó VIRÁG LÁSZLÓ

Rendezõ: Straub Dezsõ

Henry Perkins, a középkorú hiva-
talnok már unja jól megszokott
kis életét. Minden megváltozik,
amikor a metróban összeütközik
egy ismeretlennel és elcseréli vele
az aktatáskáját. Az idegen táská-
ban 735 ezer fontnyi értéket talál,
ám esze ágában sincs azt vissza-
juttatni jogos tulajdonosának, in-
kább új életet készül kezdeni az
ölébe hullott busás summából.
Hamarosan a táska valódi tulajdo-
nosának – aki egy maffiózó – is
hiányozni kezd a tekintélyes ösz-
szeg, és hajszát indít Henry és cin-
kos famíliája után, de a rendõrség
is megjelenik – igaz, eleinte nem a

táska után nyomoznak… Budapes-
ti Bulvárszínház vendégjátéka. Az
elõadás Ray Cooney engedélyével, a
Ray Cooney Play és a Hofra Kft.
közvetítésével jött létre. 

Bérletben megtekinthetõ további
elõadások: Verdi: Rigoletto – opera
keresztmetszet október 30. 19 óra;
Mark Dunn: 5 nõ az esõben – banki
locsogások két részben november
27. 19 óra; Marc Camoletti:
Francianégyes – vígjáték december
11., 19 óra.
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

HÉTVÉGI RANDEVÚ
Zenés-táncos esték élõzenével
szeptember 26-tól vasárnapon-
ként, 17-22 óráig az Ady Endre
Mûvelõdési Központban. Belépõ:
1000 Ft. Klubtagságival: 800 Ft.
Asztalfoglalás: a 231-6000-es tele-
fonszámon. Klubtagoknak kedvez-
mények.

MOZGÁSTANFOLYAM
KONDICIONÁLÓ 
ÉS ZSÍRÉGETÕ TORNA
Heti 3x1 óra (havi 12 óra) Hétfõn,
szerdán: 17.00-18.00 és 18.00-19.00
óráig, pénteken: 17.30-18.30 és
18.30-19.30 óráig. Havi bérlet: 4800
Ft, napijegy: 700 Ft. Kurzusvezetõ:
Nagy Ilona. Folyamatos bekapcsoló-
dási lehetõség!

Szeptember 25-én 10-11 óráig
nyílt nap. Szeretettel várjuk a
konditorna iránt érdeklõdõket.
Ismerkedjenek meg a helyszínnel, a
foglalkozások programjával. A rész-
vétel ingyenes.

STÚDIÓK
KERÁMIA STÚDIÓ felnõtteknek,
gyermekeknek (14 éves korig). Idõ-
tartama: 4 hónap, heti 1x4 óra,
megbeszélés szerinti napon. Beirat-
kozás: szeptember 27-én, 17 óra-
kor.

Stúdiónkba gyermekeket, vala-
mint felnõtteket (kezdõket, hala-
dókat) várunk. Tanfolyamvezetõ:
Hódossy Ágnes keramikusmûvész. 

HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ
TEHETSÉGKUTATÓ ÉS
KOMMUNIKÁCIÓS
KÉSZSÉGFEJLESZTÕ KURZUS
Felvétel 5 éves kortól 19 éves korig.

Jelentkezés: 06-309-737725, 06-30-
6630357, www.gportal.hu/szinisuli

A Mozgáskorlátozottak Budapes-
ti Egyesületének Újpesti Szerve-
zete 2010. szeptember 21-én 15
órától tartja klubfoglalkozását az
Ady Endre Mûvelõdési Központ-
ban.

SZÜRETI BÁL
2010. október 9-én, este 8-tól haj-
nali 4-ig. Játszik  a Nincspardon
tánczenekar. Nyitótánc: Bem
Néptánc-együttes. Fergeteges báli
hangulat! Éjféli tombola! Belépõ:
2000 Ft. Asztalfoglalás a 231-6000
telefonszámon.

2010. október 15. , 15 óra
„VÁRJATOK MÉG
ÕSZIRÓZSÁK…”
– vidám nótamûsor az idõsek
tiszteletére. Társszervezõ: Újpes-
ti Roma Kisebbségi Önkormány-
zat. Rendezõ-mûsorvezetõ: Lász-
ló Mária. Jegyek 900 Ft-os áron
kaphatók a Mûvelõdési Köz-
pontban.

2010. október 14., 18 óra
OPERAPORTRÉK
Sztárvendég: BÁTORI ÉVA – szop-
rán. „20 év az operaénekesi pá-
lyán”. Jubileumi koncert. Belépõ:
500 Ft.

GYERMEK TÁNCHÁZ
ÚJPESTEN
Havonta egy alkalommal, az Ady
Endre Mûvelõdési Központ a
Bem Néptáncegyüttes vezetésé-
vel élõzenés táncházat szervez,
amelyre szeretettel hívunk min-
den játszani, táncolni, énekelni
szeretõ kicsit és nagyot! 

Hónapról hónapra követve ün-
nepeinket és jeles napjainkat
megismerkedünk az ezekhez kap-
csolódó szokásokkal, játékokkal,
dalokkal, gazdag magyar néptánc
kincsünkkel, és a különféle népi
hangszerekkel. Szeptember 26-
án, vasárnap de. 10-12-ig „vásári
fennforgást” tartunk. A kézmûves
foglalkozáson csuhézás lesz, a
tánchoz a tekerõ adja a talpaláva-
lót. Mindenkit szeretettel várnak:
A Bem Néptáncegyüttes táncosai
Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési
Központ. Belépõjegy: 500 Ft.

ÚJPESTI GYERMEK- ÉS
IFJÚSÁGI HÁZ 

KÖZÉPISKOLÁK XX. BÖRZÉJE
Szeptember 21–24.
Nyitvatartás: 21-én 14-18 óráig, 22-
23-én 10-18 óráig, 24-én 10-13 óráig. 
A belépés díjtalan! Megnyitó: szep-
tember 21-én, 14 órakor. Részletes
információ olvasható a szórólapo-
kon és a www.ugyih.hu honlapon.

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ
Októbertõl ismét várjuk az óvodás
és általános iskolás gyermekeket
színházi elõadásainkra. Az elõadások
havonta egy alkalommal, pénteki
napokon 10 és 14.30 kezdettel te-
kinthetõk meg. A bérlet ára a 4 elõ-
adásra: 2600 Ft. Bérletek válthatók az
információs pultnál. Jegy ára/elõ-
adás: 900 Ft. Jegyek korlátozott
számban válthatók az elõadás kez-
dete elõtt.
Október 8. 10 és 14.30 óra: Brémai
muzsikusok – a Nektár Színház
elõadása az Állatok Világnapja alkal-
mából. A mesében az emberi tulaj-
donságokkal felruházott állatok igazi
barátokká válnak, akik minden
akadályt leküzdve boldogan élnek…
November 12.: Lúdas Matyi – a
Görbetükör Színház elõadása. 

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ
Október 10. 10 óra: Nálatok lak-
nak-e állatok? – a Kaláka Együttes
zenés gyermekmûsora az Állatok Vi-
lágnapja alkalmából. A jegy ára: 1500
Ft. November 21. 10 óra: Jancsi és
Juliska – a VSG-Danszgrupp „tánc-
meséje”. 

KÉZMÛVES ALKOTÓHÁZ
Jeles napjaink, ünnepeink alkalmá-
ból rendezett kézmûves mûhe-
lyünkben hagyományos és modern
technikák felhasználásával a gyer-
mekek ajándékokat, használati tár-
gyakat készíthetnek.

AZ ANYATEJ VILÁGNAPJA
Újpest Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Intézménye Védõnõi
Szolgálat tisztelettel és szeretettel
meghívja Önt és családját az ünnepsé-
gre. Idõpont: október 1. 10–14 óra.
Helyszín: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Ház, István út 17-19. 
Program: megnyitó, anyatejadó édes-
anyák köszöntése, a keresztrejtvény
megfejtõinek köszöntése, a Csillag-

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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szemûek Gyermektánc csoport elõ-
adása, tombola. Szervezõ: a IV. kerületi
Védõnõi Szolgálat.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA 
Október 4-tõl 10-ig rendezvénysoro-
zatot szervezünk az Állatok Világnap-
ja tiszteletére. 
Október 4.: Gyermekrajzkiállítás a
Zánkai Gyermekalkotások Galériája
gyûjteményébõl
Október 8.: Brémai muzsikusok – a
Nektár Színház elõadása
Október 9.: Családi átszó, kézmûves
foglalkozás, a REX Kutyaotthon Ala-
pítvány bemutatója
Október 10. A Kaláka együttes Nála-
tok laknak-e állatok? címû mûsora.

KIÁLLÍTÁSOK
Komondi Ágnes fotókiállításának meg-
nyitója október 4. 17 órakor.

www.ugyih.hu

A KARINTHY 
FRIGYES ÁMK 
PROGRAMJAI

ALMA EGYÜTTES KONCERTJE
Október 2., 10 óra
Belépõdíj: 1000 Ft/fõ kétéves kortól.
Jegyek csak elõvételben kaphatók:
árusítás szeptember 13-tól a Közmû-
velõdési csoportnál (Hajló u. 2-8.) és
a Közösségi Házban (Lóverseny tér 6.)
hétköznap 9 órától 17 óráig.
Helyszín: KFÁMK Fõépület

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ
Szeptember 25. 10–12 óráig
Esztrád Színház: Nincs felhõ az égen cí-
mû zenés gyermekelõadás. Az elõadá-
sok után játszóházat, kézmûves foglal-
kozást tartunk. Belépõ az elõadásokra:
800 Ft/fõ. Két éves kor alatt a belépés in-
gyenes. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

CAPOEIRA GYEREKEKNEK 
ÉS FELNÕTTEKNEK 
Foglalkozások: kedden és csütörtökön
18–19 óráig. Díja: 6000 Ft/hó (14 éven
aluliaknak kedvezmény), 1200 Ft/alka-
lom (gyerekeknek 1000 Ft/alkalom).
Vezeti: Mestre V. T. Tel.: 06-20-201-
9525. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

HATHA JÓGA
Foglalkozások: hétfõn 18.30–19.45
óráig. Díja: 1200 Ft/alkalom; bérlet
vásárlásakor: 1000 Ft/alkalom. Vezeti:
Szirtesi Olívia jógaoktató, kinezioló-
gus, tel.: 06-30-653-0840. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

CSI KUNG-TAI CSI TANFOLYAM
ÉS GYAKORLÁS
Foglalkozások: szerdán 18.15–19.45
óráig. Díja: bérlet ára: 5900 Ft/hó;
diák és nyugdíjas bérlet ára: 4500
Ft/hó. Vezeti: Gervai Miklós András
okl. alternatív mozgás- és masz-
százsterapeuta, Csi Kung-Tai Csi ta-
nító, tel.: 06-70-234-6599. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

KISISKOLÁS ANGOL
Kezdõ: 1-2. osztályos gyermekek ré-
szére. Foglalkozások: kedden és csü-
törtökön: 16.15–17 óráig. Haladó:
nyelvi elõképzettséggel rendelkezõ
gyermek számára. Foglalkozások:
kedden és csütörtökön: 17.15–18
óráig. Díja: 4600 Ft/hó. Vezeti:
Konokné Gyetvai Márta. Beiratko-
zás, jelentkezés személyesen vagy
telefonon, a 380-6163-as számon.
Helyszín: KFÁMK Fõépület

VARÁZSDOBOZ 
Kézmûves foglalkozás óvodásoknak
4 éves kortól. Foglalkozások: szerdán
16–17 óráig. Díja: 500 Ft/alkalom,
bérlet: 2000 Ft/5 alkalom. Vezeti:
Prófuszné Horváth Mónika, tel.: 06-

20-930-8142. Jelentkezni lehet a 380-
6163-as telefonszámon vagy szemé-
lyesen a Közmûvelõdési csoportnál.
Helyszín: KFÁMK Fõépület.

OVIS  NÉPTÁNC  
Foglalkozások: hétfõn 16–16.45
óráig. Díja: 2800 Ft/hó. Vezeti: Sala-
mon Éva pedagógus. Jelentkezni le-
het a Közmûvelõdési csoportnál
személyesen vagy, a 380-6163-as te-
lefonszámon szeptember 15-ig.
Helyszín: KFÁMK Fõépület

KIÁLLÍTÁS
Szeptember 17–október 13. Papp Dé-
nes és Markó Dávid – „Hegyi utakon”
c. fotókiállítása. A tárlat ingyenesen
megtekinthetõ hétköznap 10–18 óra
között. Helyszín: KFÁMK Galéria

www.karinthyamk.sulinet.hu

A HÁLÓZAT A KULTÚRÁÉRT,
MÛVÉSZETÉRT EGYESÜLET 
ÕSZI PROGRAMJAI A HAKME 
KLUBBAN  
Szeptember 25., 15 óra: irodalmi
délután, 19 órakor: ismerkedési est.
Október 2., 19 óra: karaoke
Október 9., 10 óra népdaléneklési

verseny – elõdöntõ (helyszín: Erkel
Gyula Újpesti Zeneiskola), 15 óra:
színjátszó fõpróba, 19 óra: karaoke.

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A Budapest-Káposztásmegyeri Re-
formátus Egyházközség folytatja jó-
tékonysági ruhaakcióit a Karinthy
Frigyes ÁMK Közösségi Házában
(Budapest, IV. Lóverseny tér 6.) Idõ-
pontok: október 4-én, hétfõn és 5-
én kedden 10-18 óráig. November-
ben 8-án és 9-én várják ugyanebben
az idõben az érdeklõdõket.

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
ÚJPESTEN szeptember 18–19.
Az Újpesti Mûszaki Szakközépiskola
és Gimnázium (Görgey u. 26.) szom-
baton és vasárnap 10.30 órától 12.30-
ig, valamint 14.30 órától 16.30-ig vár-
ja az érdeklõdõket. A Könyves Kál-
mán Gimnázium (Tanoda tér 1.)
Csillagvizsgálójában szombaton 19
órától 22 óráig fél óránként indul ve-
zetés, a REX Kutyaotthon Alapítvány
– Káposztásmegyer, Állatsziget  –  pe-
dig mindkét nap 10 és 16 óra között
folyamatosan nyitva áll az érdeklõdõk
elõtt. A programok ingyenesek.
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Ingatlan eladó

� 50 m2-es 1+ fél szobás újépítésû lakás eladó,
Munkásotthon u. 50-52. Tel.: 06 20 5 000 555 

� Befektetésnek kiváló! Nógrád megyében, fes-
tõi környezetben, kétszintes, panorámás, komfor-
tos hegyi nyaraló, erdõ mellett eladó. Irányár: 4,8
MFt Tel.: 06-20-417-1375

� Újpesten Nagyvárad liget lakóparkban
egyszobás udvarra nézõ lakás eladó. Téglaépítésû
ház önálló fûtés vízóra. Alacsony rezsi a lakás II.
emeleti. Parkoló hely zárt. udvarban. Tel.: 06-30-
426-8860

� Újpesten 35 m2-es egyszobás felújított církó-
fütéses házrész eladó. Közös udvar, pince, tetõtér
beépíthetõ. Családi okok miatt. Tel.: 06-70-214-4329

� Eladó Palotán kétgenerációs családi ház egy 80
m2-es és egy 35 m2-es lakásból áll. A lakások külön
bejáratok, belül teljesen felújított, rendezett kert
szülõkkel történõ költõzés ideális. Jó közlekedés.
Tel.: 06-20-480-8574

� Újpest központtól pár percre négy emeletes
ház elsõ emeletén 2 + 2 fél szobás vízórás jó álla-
potú lakás eladó. Iá.: 11,2 MFt. Tel.: 06-20-221-
1996

� Eladó Újpalotán busz és villamos megálló kö-
zelében kettõ szobás szövetkezeti öröklakás 7,3
MFt vagy, egyik szobája kiadó. Berendezve 40 eFt
+ rezsivel kaució nélkül, kizárólag hölgyeknek. Tel.:
06-30-318-2338, 06-20-366-2109

� Vécsey utcában Újpesten csendes világos 28
m2-es garzon öröklakás igényes környezetben Új-
pest legszebb utcájában eladó. Beépített konyha-
bútorral, új cirkófûtés pincerész. I. á.: 6,99 MFt
Tel.: 06-70-318-6175

� Eladó Újpest Berzeviczy Liszt F. utca sarokház-
ban új építésû egyedi fûtésû kertkapcsolatos 65
m2-es lakás, + 4 m2-es tároló, + 12 m2-es terasz. I.
á.: 24 500 000 Ft. Teremgarázsban parkolás meg-
oldható. Tel.: 06-20-386-0232 

� Megyer lakóparkban eladó napfényes kitûnõ
állapotú parkettás lég kondis lakás 77 m2-es két
szobás + nappalis étkezõs, 8 m2-es erkély, önálló
zárt garázs, kocsi beálló, tároló. Ára.: 28,5 MFt.
Tel.: 06-20-9827-140

� Tulajdonostól eladó Újpest központtól pár
percre, egy mediterrán hangulatú, gyönyörû 125
m2-es családi ház. I. á.: 25,9 MFt. Tel.: 06-30-756-
6857. Képek és bõvebb információ: http://
sites.google.com/site/szepeladohaz

� Csendes környezetben Káposztás 1-en a Farkas
Erdõ u. 1-ben eladó egy 63 m2-es összkomfortos
I. emeleti lakás. Érd.: 06-70-634-1010

� Eladom vagy elcserélem Újpesti garzonra Erdõ-
kertes 640 m2-es telken lévõ 32 m2-es téliesített
faházat. Két szoba, elõszoba, konyha, WC, zu-
hanyzó, víz, villany, fúrt kút, gáz az utcában. I. á.:
7,5 MFt. Tel.: 06-30-841-3605

� Újpest központhoz közel Pozsonyi úti lakóte-
lepen 56 m2-es lakás eladó jó közlekedés iskola
óvoda. Tulajdonostól. I.á.: 8,4 MFt. Ingatlanosok
kíméljenek. Tel.: 3-890-675

� Tulajdonostól Újpesten eladó 65 m2-es önálló
száraz családi ház 648 m2-es rendezett
összközmûves telken Szérûskert utcában. Össz-
komfortos, csendes napos tágas udvar, garázs
melléképület, pince. I. á.: 26,9 MFt. Tel: 06-70-318-
6359

� Izzó lakótelepen, 4 emeletes téglaházban,
egyedi gázfûtéses, alacsony rezsi, szépen felújított
világos 2 külön nyíló szobás, parkra nézõ lakás el-
adó. I.á.: 12 MFt. Tel.: 06-20-493-3339

� Eladó STOP-SHOP mellett egy 1 + fél szobás
35 m2-es I. emeleti tehermentes, vízórás, fûtéskor-
szerûsített lakás. Ár.: 7,5 MFt. Tel.: 06-20-206-9730,
260-7740, magán személyek hívjanak.

� Újpest kertvárosában eladó két szoba, kony-
ha, étkezõ, elõkertes öröklakás laminált parketta,
járólap, gázfûtés. I. á.: 12 MFt. Tel.: 06-20-569-6074

� Eladó Újpesten téglaépítésû felújított lakás. 39
m2-es jó elosztású gáz fûtéses 3. emeleti világos la-
kás. I. á.: 8,5 MFt. Egy + félszobás újpesti panella-
kásra cserélném. Személyesen H-V-ig 1047 bp., At-
tila utca 11. III./3.

� Újpesten a Szigeti József utcában eladó 35 m2-
es másfél szobás 3. emeleti lakás. Iá.: 8 MFt. Vennék
1 + 2 félszobásat Újpesten. Tel.: 06-70-269 7298

� Fóton Bp-tõl 8 km-re 400 négyszögöles zárt
kert 20 m2-es szerényfaházzal termõ gyümölcsfák-

kal víz villany van. Jóval értéke alatt fizetési ked-
vezménnyel, családi okok miatt eladó. Ár: 3 MFt.
Tel.: 06-20-3252-854

� Eladom vagy kiadóm vagy elcserélem Buda-
pesttõl 5 km-re lévõ kétszintes kertes házamat
Mogyoród Kukukhegyen. Kevés rezsi, cserénél ér-
tékkülönbözettel, Újpest elõnyben. Ár: 11,9 MFt
Tel.: 06-20-390-4057

� Szentendre Szarvas hegyen buszmegállónál
720 m2-es telek eladó 24 m2-es téglaépülettel, 72
m2-re bõvíthetõ. Víz, villany van. Tel.: 2306-366

� Eladó vagy cserélném Táborfalván Bp-tõl 50
km-re 05 vonalán Népligettõl (45perc) Kõbánya-
Kispestrõl (1 óra vonattal) 68 m2-es 2 + félszobás
házamat 400 négyszögöl kertel melléképületek ga-
rázs fúrt kút teljes közmû rendezet környezet busz-
tól vonattól 5perc. IV ker., egyszobás öröklakást be-
számítok, megegyezünk. Tel.: 06-70-513-4911

� Tulajdonostól eladó Nyár utcában I. em. 59
m2-es 1 + 2 félszobás panellakás. Beépített kony-
habútor gépekkel, mindenhol laminált padló. I. á.
11,5 MFt. Tel.: 06-70-946-3312

� Nagymaroson Dunakanyarra Visegrádi várra
nézõ örökpanorámás 554 m2-es üdülõ telek folya-
matosan gondozott kertel faházzal eladó. Telek
10% beépíthetõ víz, villany, van. Gáz, telefon, ut-
cában 4,6 M Ft Tel.: 06-70-266-2104, 370-1359

� Eladó kiadó tulajdonostól Újpesten, metró és
egyetem közeli 53 m2-es panel. Átalakított nappa-
li +háló+hall. Parkra nézõ, járólap,parketta, erkély,
világos konyha, vízóra. Ár: 9,15 MFt/45 000 Ft +
rezsi. Tel.: 06-20-518-7907

� Újpest kertvárosában Megyeren 580 m2-es 5
szobás 2 szintes (mindkét szinten összkomfort,
légkondicionáló, riasztó) jó állapotú családi ház
szépen parkosított kerttel két beállós garázzsal
46,9 MFt-ért eladó. A Nagyvárad ligeti lakópark-
ban cserét beszámítunk. Tel.: 233-1645, 06-20-
525-0216

� Tulajdonostól IV. Szigeti utcában négy emele-
tes ház 2.emeletén 67 m2-es, 2+1 félszobás jó álla-
potú, erkélyes, redõnyös, tehermentes panellakás
eladó. Irányár: 12,5 MFt. Garázsbérleti jog átru-
házható! Tel.: 20/ 374-67-59

Ingatlant kiad

�� Káposztásmegyer I-en a Dunakeszi utcában
20 m2-es üzlethelység havi 50 000 Ft + rezsiért
kiadó. Érdeklõdni: 06-20-93-101-99

�� Káposztásmegyer I-en a Dunakeszi utcában
9 m2-es raktárhelység kiadó. Irányár: 15 000
Ft/hó Érdeklõdni: 06-20-93-101-99

� XV. ker. Csomád utcában 6 szobás családi ház
kiadó. 120 m2-es zárt parkoló. Ár: 140 000Ft/hó.
Tel.: 06-20-469-5269

� Eladó vagy kiadó Újpesten jó közlekedéssel,
csendes környezetben egy kétszobás összkomfor-
tos családi ház. (telek, udvar, beépített elõtér, gaz-
dasági épület.) Tel.: 06-30-392-4030

� Kiadó Újpest Központ mellett 1 + 2 fél szobás
tágas, világos lakás, csöndes, nyugodt, szép kör-
nyezetben. Hosszú vagy rövid távra, bútorozottan
vagy bútorozatlanul. Érdeklõdni lehet: 0630 864
0027 vagy kalpeter@gmail.com

� Kiadó egy 50 m2-es 2 szobás jó állapotú pa-
nellakás a Zichy Mihály utcában. Ár: 55 000 Ft +
rezsi. Tel.: 06-20-469-5269

� Egy szobás összkomfortos elõkertes lakás búto-
rozva határozatlan idõre kiadó. Tel.: 06-20-2000-
348, 06-20-346-8101, 06/78/473-500

� Kiadó a XV ker-ben 90 m2-es családi ház ami
két bejáratú, 3szobás. Közepes állapotú. Tartozik
hozzá egy nagy garázs. 70.000Ft + rezsi. 06-20-
469-5269

Ingatlant vesz/Ingatlant cserél

� Elcserélem Újpesti önkormányzati 44 m2-es
összkomfortos vízórás fütõorás liftes I. em. tégla-
építésû erkélyes lakásomat. Kérek a piac környé-
kén önkormányzati, régibérû, komfortos, gázkon-
vektoros, zuhanyzós, benti WC-s, gáz vízmelegí-
tõst földszinti utcára nézõ ablakosat 28-30 m2-ig.
Ráfizetést kérek. Tel.: 789-88-41

Garázs

� Petõfi Sándor utcában zárt garázs 34 m2-es ki-
adó raktárnak is jó. Ár.: 30 000 Ft. Tel.: 06-30-586-
7137

� Teremgarázsban Újpest Berzeviczy - Liszt sarok
október 1-tõl kocsi beálló hosszú távra kiadó. Ár:
15 000/hó. Tel.: 06-20-386-0232

� Újpest központban teremgarázs beálló ki-
adó. Tel.: 06-20-500-0555

Szolgáltatás

� VILLANYSZERELÉS! Kismunkáktól, lakásfel-
újításig. Egyedi lakásvilágítások. Távvezérlések
mobiltelefonról, távjelzések mobiltelefonra.
Tel.: 06-20-914-0938

� TÖRT ARANY VÁSÁRLÁS A NAPI LEGMAGA-
SABB ÁRON! LOUIS GALÉRIA MARGIT KRT. 51-53.

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybe-
építés-javítás, elõtetõk, kerítések gyártását és ja-
vítását vállalom. Tel.: 360-0035, 06-30-975-2315

� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártá-
sa, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk készí-
tése. IV. ker., Fóti út 45. Tel.: 370-4932

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZÕNYEGPADLÓ
RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚ-
TORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT
ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍT-
VA: 1971 Tel.: 220-5001, 06-70-774-3621

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

� Nyugdíjas, asztalos munkát vállal. Javítást is.
Tel.: 306-2023, 06-70-234-7759

� Pénzügyi területre érettségizett munkatár-
sakat keresek. Tel.: 06-30-912-4502

� Lakatosmunkák: rácsajtó, ablakrács, erkély-
beépítés, kerítés, elõtetõ, hevederzár. Tel.:
410-5428, 06-30-941-5280 www.sulyok-t.hu

Oktatás

� Angoltanulás olcsóbban, de hatékonyan kis-
csoportban! Tel.: 06-70-316-7859 vagy
www.angoltudas.ewk.hu

� Egyetemista lány korrepetálást vállal matema-
tikából, fizikából, és biológiából. 1500Ft/60
perc. Tel.: 06-30-593-1115

� Matematika, fizika tanítás általános és közép-
iskolások részére nagy hatékonysággal szaktanár-
tól. Házhoz megyek ! Tel.: 06-20-9590-134

� Matematikából korrepetálás kétszintû érettségi-
re felkészítés fõiskolásoknak ZH-RA vizsgára felkészí-
tés. Házhoz megyek. Tel.: 06-30-297-4207, 370-0674

� Angol nyelv oktatását vállalja tapasztalt nyelv-
tanár korrepetálok, érettségire-nyelvvizsgára fel-
készítek. Tel.: 380-4284, 06-70-775-3493

� Angol nyelvtanítást vállalok minden szinten.
Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korre-
petálást, felzárkóztatást. Dolgozat írások elõtt
esetenkénti felkészítést is. Tel.: 06-30-403-6244
vagy este 417-3005

� Matematikából, magyar nyelv és irodalom-
ból korrepetálást, közép és emelt szintû érettségi-
re való felkészítést vállal diplomás tanár házaspár.
Tel.: 06-30-856-0975

� Német nyelvoktatás kezdõknek, haladóknak,
nyelvvizsgára készülõknek, felnõtteknek,  gyere-
keknek. Vizsgáztató tanárként segítek kiválasztani
a legmegfelelõbb vizsgát. Üzleti nyelvoktatás ki-
dolgozott tananyaggal. Vidám órák sok beszélge-
téssel. Tel.: 06-020344-0643

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

� Színvonalas angol, orosz történelem oktatás
Újpesti tanárnõnél a hét minden napján felnõttek
és gyermekek számára egyaránt. Nyugodt derûs
légkör. Tel.: 06-20-9469-556

� Magas színvonalú német oktatás Káposztás-
megyeren évtizedes tapasztalattal rendelkezõ ta-

nártól. Érettségire és bármilyen típusú nyelvvizs-
gára felkészítést vállalok. Tel.: 230-5607, 06-20-
216-7801, 06-20-988-9920, 06-30-472-7142

� Magyar történelem szakos tanár korrepetálást
érettségire való felkészítést vállal kedvezõ áron.
Tel: 06-20-290-81-33,  783-1025

Állást keres

� 62 éves agilis nyugdíjas hölgy adatfeldolgozást
vállalna RLB programmal dolgozó könyvelõ mel-
lett, 10 éves gyakorlattal. Gyermek felügyelet is ér-
dekel. Tel.: 06-20-374-8289

Egészség

� LESZOKTATJUK A DOHÁNYZÁSRÓL
BIOREZONANCIÁS KEZELÉSSEL 7000.-Ft, ÚJ-
PESTEN A GÖRGEY U-i  NAGY SZTK-ban. BEJE-
LENTKEZÉS: 06-70-271-9867

Régiség

� Antikváriumunk készpénzért vásárol könyve-
ket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243

Társkeresés

� 163/80/52 egyedülálló molett nõ társat barátot
keres független férfi személyében. Dohányzom.
Tel.: 06-30-358-4638

Bútor

� Eladó 4db új szerû, alig használt fonott
szék,csak készletben. Egy szék új ára 24000 Ft .A
készlet ára 13.500 Ft. Tel: 9 és 15 óra között:
3845363.

Masszázs

� Horváth Anikó gyógymasszõr. Frissítõ-és
relaxmasszázs, köpölyözés, gyógymasszírozás:
talp, gerinc, nyak, fej; fájdalomcsillapítás, vér-
keringés javítása, izomfeszülések, letapadások
oldása. Cím: IV. ker Újpesti SZTK II.em.211.
szerdán és csütörtökön: 9-15 óráig. Tel.: 06-30-
526-2923

Halálozás

Fájdalommal tudatom, hogy édesapám,
POLYÁK JÓZSEF, a Chinoin Gyógyszergyár
szakszervezeti bizottságának titkára, a
Chinoin Fotbal Klub valamikori focistája,
majd elnökségi tagja,az UTE Bírkózó Szak-
osztályának volt elnöke, életének 84. évé-
ben elhunyt. Búcsúztatása 2010. szep-
tember 30-án, 9 órakor lesz a Megyeri úti
temetõben.

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELŐK!
A legkisebb munkától 

a lakásfelújításig! Csőtörés 

és dugulás elhárítás 0-24h-ig!

Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434

A vállalkozói és méretes hirde-
tések felvétele hétfõn 10-15, szer-
dán 9-15, csütörtökön 9-14 órá-
ig. Hirdetésüket a ujpestinaplo@
gmail.com címen is feladhatják. 

A lakossági hirdetéseket hétfõn
8-16, szerdán 9-15, csütörtökön 8-
14 óráig vesszük fel. Díja bruttó
1000 Ft/25 szó. A lakossági hirdeté-
seket az unhirdetes@gmail.com cí-
men is fogadjuk. 

Személyesen az Ady Endre Mû-
velõdési Központban (Tavasz u. 4.,
I. emelet) várjuk hirdetõinket. 

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN
Tel.: 06-30-233-6357

e-mail: ujpestinaplo@gmail.com 
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Az EIS diagnosztikai rendsze-
rével lehetõség van a szerveze-
te aktuális állapotának felmé-
résére. Központunkban szak-
képzett orvosok várják Önt
elõre egyeztetett idõpontban.
Az állapotfelmérés díja szep-
tember hónapban: 12 000 Ft.
A vizsgálat mellé egy Biolabor

frissítõ kezelést adunk ajándékba. Az EIS egy olyan megbízható orvos diagnosz-
tikai készülék, mely könnyen, gyorsan és fájdalommentesen ad képet egészsé-
gi állapotával kapcsolatban.

Az EIS képalkotó berendezés, amely a szervek és szervrendszerek (szív, máj,
tüdõ, vesék, bélrendszer, csontrendszer, idegrendszer) mûködésbeli állapotát
vizsgálja.

Az EIS figyelmeztet a daganatos megbetegedések kockázataira.

KERESSEN FEL MINKET, HA TUDNI SZERETNÉ:
– milyen betegségekre hajlamos
– milyen lehetõségei vannak a betegségek megelõzésére
– milyen az aktuális egészségi állapota
– milyen vitaminokra, ásványi anyagokra van szüksége a szervezetének
– milyen lehetõségei vannak a meglévõ betegségek kezelésére
– mi okozza az állandóan visszatérõ fájdalmakat
– mi okozza a panaszait (gyomorégés, puffadás, hasmenés, székrekedés)
– a stressz milyen elváltozásokat okozott a szervezetében
– milyen étrendbeli változtatásokra lenne szüksége

AZ ÁR A KÖVETKEZÕKET TARTALMAZZA:
– orvos által felvett anamnézis (meglévõ betegségek, hajlamok, panaszok)
– fájdalommentes, computer által vezérelt korszerû diagnosztikai vizsgálat
– precíz orvosi kiértékelés és konzultáció
– felmerülõ kérdések megbeszélése
– természetes módszerek ajánlása
– életvezetési tanácsadás
– nyomtatott lelet a vizsgálatról, amit a páciens magával vihet

DIAGNOSZTIKAI RENDSZERÜNK AZ ALÁBBIAKAT ÁLLAPÍTHATJA MEG:
– szív- és keringési rendszer, érhálózat állapota
– nyirokrendszer állapota
– az idegrendszer mûködése és terheltsége
– stressz szintje
– a belsõ szervek mûködõképessége (máj, tüdõ, vese)
– a szervezetben lévõ gócok, gyulladások feltérképezése
– emésztõrendszer és gyomor állapota
– sav-bázis egyensúly
– daganatos betegségre való hajlam az aktuális állapot alapján
– esetleges cukorbetegség kialakulásának kockázata
– a szervezet ásványianyag szintje
– az esetleges folyadékhiány, vagy -többlet
– a szabadgyökök aránya a szervezetben
– testösszetétel, zsírtömeg aránya
– hormonális egyensúly
– vércukorszint, koleszterin és a vérzsír értéke (vérvétel és tûszúrás nélkül)

* A kupon készpénzre nem váltható.
Bejelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet: 
Tel.: 30 663 9494, 30 663 9495; E-mail: pecent@pecent.hu; 
Keressen minket az interneten is: www.pecent.hu
Címünk: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 15. (x)

PERÉNYI EGÉSZSÉG CENTRUM ÕSZI AJÁNLATA

CSÕCSERE – ÚJRA MÛKÖDIK A FODRÁSZATUNK
Szeretettel várjuk káposztásmegyeri szépség-
szalonunkban a IV. Pácoló u. 7. szám alatt.

Szolgáltatásaink:
– ÁLLÓ- ÉS FEKVÕ SZOLÁRIUM

– FEKVÕ INFRASZAUNA
– NÕI-, FÉRFI- ÉS GYERMEK FODRÁSZAT

– KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS, MÛKÖRÖMÉPÍTÉS
Bejelentkezés telefonon vagy személyesen: 

Tel.: 06 (20) 292-7876, www.yelowsunshine.hu

Textilajánlat, több mint
100 féle mintából!

Ágynemû garnitúrák: 3 db-os mintás,
gombos, magyar méret

– krepp 100% pamut bruttó 3250 Ft
– vászon 100% pamut bruttó 2.125 Ft
– vászon kevertszálas bruttó 1750 Ft

Lepedõk: 100% pamut fehér
–150cm x 200 cm bruttó 615 Ft

– 220cm x 240 cm bruttó 1250 Ft

Törlõruhák: 100% pamut 50x70 cm
– jacquard, waffle, nyomott-mintás
– len-pamut kockás bruttó 163 Ft

Ülõpárnák: különbözõ méretben 
bruttó 100 Ft-tól.

Cím: SKORPIÓ PÓLÓ KFT.
TEXTILNAGYKERESKEDÉS
Budapest, 1047 Schweidel u. 2.
Tel.: 370-2293, 272-0906
www.skorpiotextile.hu

Nyitvatartás: 
H-Cs.: 7.30-16.00, P.: 7.30-14.00

KIADÓ RAKTÁR, ÜZLET,
MÛHELY, SZABADTERÜLET

BÉRRAKTÁROZÁS
Tel.: 06-30-2-621-127
Tel.: 06-30-9-506-391

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
(Ny. sz.: 01-0064-04)



24 M o z a i k

Iskola-
kóstolgató  

A Pécsi Sebestyén
Általános és Ze-
netagozatos Isko-
lában 2010. ok-
tóber 5-tõl, ked-
denként „iskola-
kóstolgató”, szer-
dánként dalos já-

tékfoglalkozásokat tartunk 16:30
órai kezdettel nagycsoportos óvodá-
soknak fejlesztõpedagógus és szakta-
nár vezetésével. Jelentkezni a helyszí-
nen (1041, Bp., Lõrinc u. 35-37.) vagy
a 369-18-26-os telefonszámon lehet
az iskolatitkárnál. További informá-
ció: www.pecsisebestyen.freeweb.hu 

Emlékeznek
és szolgálnak
Kilenc esztendeje, szeptember 11-én történt a XXI.
század egyik legmeghatározóbb, legtragikusabb ese-
ménye. Ezen a napon intéztek terroristák kíméletlen
támadást az Egyesült Államok, egyúttal az emberiség
ellen. A terrortámadás során négy repülõgépet térí-
tettek el: kettõt egyenesen a World Trade Center két
ikertornyába vezettek, egy gép a Pentagonba csapó-

dott, egy pedig Pennsylvania államban zuhant le. A tá-
madásban legalább 2986 ember halt meg, köztük 343
tûzoltó, akik a mentési munkálatok során lelték halá-
lukat.

Rájuk kívánt emlékezni a Fõvárosi Tûzoltó-
parancsnokság, amikor 2010. szeptember 11-én 8 óra
45 perckor, a riasztás fenntartása mellett, valamennyi
fõvárosi tûzõrség tûzoltói felsorakoznak a szertárak elé
jármûveikkel, hogy egyperces néma tiszteletadással
adózzanak a szeptember 11-i terrortámadás során hõ-
si halált halt New York-i tûzoltó bajtársak emlékének.
Felvételünk a IV–XV. kerületi tûzõrség megemlékezõit
örökítette meg, a Tûzoltóság épülete elõtt. 

Ingyenes cukorszint-mérés

Amit a cukor-
betegségrõl
tudni kell 
Szeretettel meghívjuk a 2010. szep-
tember 27-én 18 órakor tartandó elõ-
adásra. Elõadó: Dr. Berkes Klára a Szent
Ferenc Kórház belgyógyász-haematoló-
gus-diabetológus szakorvosa. Helyszín:
Polgár Centrum, 1042 Budapest, Árpád
u. 66. 

Témák: 1.) A cukorbetegség korai fel-
ismerése és kezelése
2.) A cukorszintmérõ forgalmazója
tart rövid tájékoztatást, ennek kere-
tén belül alkalom lesz ingyenes cukor-
szint-mérésre, illetve kedvezményes
vásárlásra, régi készülék cseréjére is.
3.) Kérdésekre is lesz lehetõség, mely-
re a szakemberek szívesen válaszolnak.
4.) Száz fõ megjelenése esetén egy ké-
szüléket sorsolunk ki.

Dr. Berkes Klára (diabetológus szak-
orvos), Zana Sándorné (manager)
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