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Önkormányzati választás: október 3-án
Október 3-án, vasárnap reggel 6-tól 19 óráig várják a szavazókat Újpesten, összesen 86 szavazókörben. A választási
törvény szabályai alapján Budapesten, így Újpesten is négy szavazólapot kapnak a választópolgárok: egyet a kerület pol-
gármesterének megválasztására, egyet az egyéni választókerületi képviselõ megválasztására, egyet a fõvárosi közgyûlés
tagjainak megválasztására, egyet pedig Budapest fõpolgármesterének megválasztására. Fontos! Változtak az egyéni
választókerületek és a szavazókörök is. Ezért, mielõtt szavazni indul, érdemes áttanulmányozni a választási értesítõt,
hogy hol adhatja le szavazatát. A választási tudnivalókról a Helyi Választási Iroda vezetõje nyújt részletes tájékoztatást
lapunk 9. oldalán. 

Újpesten 63 egyéni képviselõjelöltet és 3 polgármesterjelöltet vettek nyilvántartásba. Folytassa az ismerkedést a jelöl-
tekkel! Lapunk 9-16 oldalán a jelöltek folytatják bemutatkozásukat. Összeállításunkat választási térkép egészíti ki. 
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A százéves Chinoin Gyógyszer-
gyárra és alapítójára  emlékeztet  a
Pozsonyi úton elhelyezett mellszo-
bor. Képünkön Wintermantel
Zsolt, Újpest országgyûlési képvi-
selõje, dr. Derce Tamás, Újpest pol-
gármestere, Tóth Dávid szobrász-
mûvész, Christophe Gourlet, a
Sanofi-Aventis/Chinoin vezérigaz-
gatója és Kovács Attila, a Magyar
Kémikusok Egyesületének fõtitká-
ra, az avatóünnepség fõszereplõi. 

– 2–4. oldal

Wolf Emil szobránálWolf Emil szobránál
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TEHETSÉG ÉS SZORGALOM VEZET A SIKERHEZ
Az ünnepségen Wintermantel Zsolt, Újpest or-
szággyûlési képviselõje mondott beszédet. A gyár
száz éves történetérõl szólva, arra emlékeztetett,
hogy úgy kezdõdött az egész, mint egy mozifilm-
ben. Két rendkívüli ember, több mint egy évszá-
zaddal ezelõtt elhatározta, hogy tehetségét – ami
minden nagy tett csírája – szorgalommal, tanu-
lással, kitartó munkával, sikerre váltja.

Majd így folytatta a szónok:" Annak idején két fi-
atal, Wolf Emil és Kereszty György vegyészmérnökök
német mintára olyan gyógyszergyárat akart alapíta-
ni, amelyben már nemcsak a növényi és állati erede-
tû anyagok feldolgozásával, hanem fõleg korszerû
kémiai szintézisek segítségével állítják elõ a gyógy-
szerhatóanyagokat. Az 1920-ben bejegyzett cég
1912-ben költözött Újpestre, jelenlegi helyére, az
üzem 1913-ban vette fel a Chinoin nevet, amelyet
eredetileg egy kinin tartalmú orvosságnak szántak.
A vállalat a magyar szintetikus gyógyszergyártás
bölcsõjének tekinthetõ. Az elsõ védjegyzett termé-
kük a Yohimbin Kincsem állatgyógyászati szer volt.
Nevét a világhírû magyar Kincsem lóról kapta.

HA AZ EMBER BIZTOS ALAPOKON ÁLL
Minden születésnap annál felejthetetlenebb mi-
nél több gyertya ragyogja be az ünnepeltek arcát.
Ezért köszönöm, hogy meghívtak erre a jeles év-
fordulóra, a szoboravatóra és osztozhatom az
Önök örömében – mondta az ünnepség szónoka.
– Úgy gondolom, a Chinoin gyár példaértékû
üzenetet hordoz Újpesten. A harmadik évezred
üzenetét. Érdemes nagy terveket szõni, szabad
merészeket álmodni, mert ha mindennap törek-
szünk arra, hogy felülmúljuk tegnapi önmagun-
kat, akkor álmaink valóra fognak válni.

Ha az ember biztos alapokon áll, akkor a közös-
ség is erõs lesz. Így minden megpróbáltatás elle-
nére eredményre vezet a befektetett munka. Mert
próbatételbõl bõven kijutott nekünk az elmúlt
évszázad során.

A magyar nemzet ezalatt a száz év alatt elviselt
kilenc rendszerváltást, végigélt hat államformát,
kibírt három forradalmat, két világháborút, négy
határrevíziót és átvészelte azt is, hogy háromszor
léptek idegen csapatok az ország területére.

De akinek nagy céljai vannak, azt még a meg-
próbáltatások is elõbbre segítik. Mert minden
megpróbáltatás, amit elviselünk, erõsebbé tesz
bennünket. Mi más bizonyíthatná ezt jobban szü-
leink, nagyszüleink, dédszüleink példája mellett,
mint a mai nap, a Chinoin száz éves fennállásának
ünnepe.

A HAGYOMÁNY TISZTELETE
Mert a XX. század a gyógyszergyárat sem kímél-
te. A két világháború, a gazdasági válságok, a pri-
vatizáció nehézségei, a szovjet piac összeomlása
közül egy ok is elegendõ lenne ahhoz, hogy ma
csak egy szerény múzeum emlékezzen a Chinoin
gyógyszergyárról. Mi a titka annak, hogy mindez
nem így történt? Hogy ez a gyógyszergyár mindig
képes volt talpra állni, fennmaradni? Nehéz erre
sommás választ adni, de azt hiszem, a legfonto-
sabb tényezõk az elõttünk járók és a hagyomány
tisztelete, a szorgalom, a rend, a tudás gyarapítá-
sa és a kutatásra, fejlesztésre fordított figyelem
volt.

Mindezeket a javakat a harmadik évezredbe is
magunkkal hoztuk. S a világszerte oly nagyra tar-
tott szellemi tõkénket mindinkább meg kell be-
csülnünk, annak kibontakoztatására itthon kell
lehetõséget teremtenünk, mert az új évezred új
évtizedében ez jelenti Magyarország kincstárát.

Régen volt ilyen szerencsés a csillagok állása
Magyarország felett. Tagjai vagyunk a világ legerõ-
sebb biztonsági szövetségének és Európa szeren-
csésebb felén is felismerték, hogy az európai nem-
zetek közössége Magyarország nélkül soha nem
lesz teljes.

Száz évvel ezelõtt, 1910. szeptember 25-én hagyta jóvá az iparhatóság a
Chinoin jogelõdjének számító üzem megnyitását. A kerek évforduló alkal-
mából bronzból készült portrészobrot emelt az önálló magyar gyógyszer-
ipar megteremtõjének, Wolf Emilnek a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyárának megalapítójának a világhírû vállalat jogutóda a
Sanofi-Aventis/ Chinoin. Az újpesti vállalat köszönetet mondott Újpest
Önkormányzatának a lehetõség megteremtéséért, másrészt a parkrende-
zésért, amellyel a szobrot méltó környezetbe emelte. Tóth Dávid újpesti
szobrászmûvész újabb, Wolf Emilt megörökítõ alkotását szeptember 23-
án, késõ délután leplezték le a Pozsonyi úti rendelõintézet elõtt. Az esemé-
nyen a vállalat, az önkormányzat valamint a szakma, a közélet több ismert
személyisége megjelent. A vállalat dolgozói közül többen egy Veresegy-
ház–Újpest közötti futó-, és kerékpáros emléktúra résztvevõiként 56 kilo-
méter út megtétele után érkeztek a célállomáshoz, a szoborhoz. 

Wolf Emil életmûve

A kutatás, a fejlesztés, 
a tudás, a harmadik
évezredbe is átvezette 
a Chinoint

Wintermantel Zsolt
mondott avatóbeszédet

Az emléktúra résztvevõi 
a vezérigazgatóval
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Ezért, ha sikerül megvalósítani a tudás és
innovációbarát kormányzati politikát, az új kor-
mány politikáját, akkor a jövõben semmi sem in-
dokolja, hogy fiatal tehetségek, és a szakmai ta-
pasztalattal bíró tudósaink elhagyják hazánkat és
külföldre kényszerüljenek. 

Ezért is fordít megkülönböztetett figyelmet a
polgári kormány az új Széchenyi-tervben a tudo-
mány, a kutatás és fejlesztés támogatására, a te-
hetséges fiatalok kibontakoztatására, és a tudo-
mány mûvelõinek megbecsülésére.

GYÓGYSZEREK AZ EGÉSZSÉG 
HELYREÁLLÍTÁSÁRA
Azt szeretnénk elérni, hogy gyermekeink, unoká-
ink, itthon aranyozzák be az országot és családjuk
életét. Úgy váljon Magyarország Európa szívévé, a
tudomány fellegvárává, és fiataljaink a nemzet
büszkeségévé, hogy mindeközben szeretteinket
magunk mellett tudhatjuk Mégpedig egészség-
ben, aminek megelõzésében, helyreállításában, a
fájdalmak enyhítésében a vállalat által készített
gyógyszerek nagy segítséget nyújthatnak.

Ha a közösségben, az emberi alkotóerõ eredõjé-
ben gondolkodunk, akkor minden álom sokkal
közelibb, mint azt a kétkedõk gondolnák. Wolf
Emil egész életét az általuk megálmodott és meg-
alkotott gyárnak szentelte.

Korabeli feljegyzésekbõl, újságcikkekbõl kiderül,
hogy a hõskorban az üzem munkatermét csupán
egy függöny választotta el a laboratóriumtól, ahol
Wolf és Kereszty is dolgozott. A Wolfék által létre-
hozott Chinoin a huszas-harmincas években a
„csúcsipart” jelentette, hiszen a legbonyolultabb

és legnehezebb termékek elõállítására helyezte a
hangsúlyt. S persze, jegyezzük meg, mert hozzájá-
rult a gyár fejlesztéséhez, hogy ez egyúttal rendkí-
vül jövedelmezõ is volt. Ebben kulcsszerepet ját-
szott, hogy a két alapító messzemenõkig támasz-
kodott a hazai vegyészet tudományos eredmé-
nyeire.

Úgy vélem – mondta záró gondolatként Újpest
országgyûlési képviselõje, hogy egy merész inno-
vációból kinõtt gyógyszergyár sikeres száz éve ün-
nepének méltó eseménye a szoboravatás. Végeze-
tül Wintermantel Zsolt a Sanofi-Aventis/Chinoin
minden dolgozójának azt kívánta, hogy az erköl-
csi és szellemi tõkéjüket gazdagítva mind na-
gyobb sikerekkel járuljanak hozzá családjuk, az or-
szág, és természetesen Újpest boldogulásához. 

A VÁLLALAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT
Christope Gourlet, a Sanofi-Aventis vezérigazgató-
ja beszédében a Chinoin Gyógyszergyár rövid tör-
ténetét vázolta fel és szólt a gyár és a kerület kap-
csolatáról. Mint bevezetõjében említette, nem
olyan régen, 2010 nyarán lett a vállalat vezérigaz-
gatója, és örömtelinek nevezte, hogy elõször vesz
részt egy olyan eseményen, amely az önkormány-
zathoz fûzõdõ kapcsolatukat is reprezentálja. Az
eltelt száz év eseményeirõl szólva, a vezérigazgató
is nagy jelentõségûnek tartotta, hogy két, rendkí-
vül kiváló vegyész fiatalember merészen telek vá-
sárlásba fogott Újpesten és Károlyi gróftól megvá-
sárolta azt a területet, amely ma is gyár „alapjá-
nak” számít. Lényeges dátum a vállalat életében

1928, amikor kifejlesztették és ipari méretekben
gyártani kezdték az inzulint, amely nagyon sok
ember számára életmentõ gyógyszer volt.
Christope Gourlet szólt arról a gyógyszerrõl, az
Algopyrinrõl, amely egyetlen család házi-
patikájából sem hiányozhat. Kiemelte
Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudós tevékenysé-
gét, s hogy ennek nyomán itt indult a C-vitamin
ipari elõállítása. A Penicillint 1951-tõl készítik. 

LÁTOGATÓKÖZPONTOT NYITOTTAK
A múltból az idõben közelibb eseményre rátérve,
a vezérigazgató arra utalt, hogy az újpesti vállalat
és a Sanofi-Aventis közös története 1991-ben kez-
dõdött, azóta a kutatás, fejlesztés, a gyártás egy-
bekapcsolódó hármasa nyomán az itteni telephe-
lyen 1500-an dolgoznak. Kiemelte, nagyon lénye-
ges számukra, hogy az újpesti önkormányzattal
nagyon jó a kapcsolatuk, és az adóból 2 milliárd
forint ide, Újpestre kerül. Lényegesnek tartott a
vezérigazgató, hogy 1962 óta bölcsõde, óvoda is
segíti az itt dolgozók életét, erre évente 62 millió
forintot áldoznak. Munkájuk során nagy hang-
súlyt fektetnek a környezetvédelemre, és olyan
beruházásokat is elvégeznek, amelyeket nem a
törvény szigora kényszerít ki. Például nyílt napo-
kon várják az érdeklõdõket, hogy a környék lakói
is megismerjék munkájukat, bepillantsanak az
üzemek munkájába. Ebben az évben ezért is nyi-
tották meg látogatóközpontjukat, ahol az egész-
ség és az innováció szoros kapcsolatát reprezen-
tálják. Támogatnak lakossági szûrõprogramokat,
a diákok felvilágosító elõadásait. A vállalat, az ön-
kormányzat és a lakosság szoros kapcsolatát is
megjelenítõ Wolf Emilt ábrázoló szobrot – mint
mondotta –, ezért is adja át nagy örömmel az új-
pestieknek.

A beszédek után dr. Derce Tamás polgármes-
ter és Christope Gourlet vezérigazgató leleplez-
te Wolf Emil szobrát, Tóth Dávid szobrászmû-
vész alkotását. Majd a talapzatra kerültek az ön-
kormányzat, a vállalat, a szervezetek koszorúi.
Az ünneplõk sokáig együtt maradtak, hogy a
késõ nyarat idézõ napsütésben beszélgessnek.
Majd átsétáltak a Tó utcai Chinoin-épületbe,
hogy a Látogatóközpont megtekintésével a har-
madik évezredbeli látványt is õrizzék emlékeze-
tükben. – B. K.

Dr. Derce Tamás polgásmester 
és Christope Gourlet vezérigazgató

közösen leplezték le Tóth Dávid 
szobrászmûvész alkotását 

Az Újpesti Városvédõ
Egyesület is koszorúzott 



Wolf Emil (1886-1947) és Kereszty György (1886-
1936) vegyészmérnökök 10-10 000, Háry Ágost
földbirtokos 50 ezer koronát adott a gyár alapítá-
sához, Ez a gyár már nem csak növényekbõl és ál-
lati eredetû anyagokból, hanem fõleg szerves
szintézisekkel szándékozott gyógyszer-
hatóanyagokat és gyógyszerkészítmé-
nyeket elõállítani. 

1910. augusztus 13-án bérbe vet-
ték az akkori VI. kerületben (a mai
Angyalföldön) a Petneházy utca
23. szám alatt épült új mûhelyt. A
vállalakozást felvették a kerületi
iparlajstromba, a telepengedélyt
1910. szeptember 7-én adták meg, és
az iparhatóság 1910. szeptember 25-én
jóváhagyta. Ezt a napot  tekintjük a vállalat
születésnapjának.

A lelkes munka nem volt elegendõ a fennmara-
dáshoz, a piac hiánya és a kevés tõke felemésztet-
te a tartalékokat. A sikertelenség Háry Ágost ked-
vét szegte, és 1911. végén kiszállt az üzletbõl. A
fellendülést egy váratlan tõkeinjekció hozta: egy
kedvelt tanáruk közbenjárására Krausz Simon ma-

gánbankár 250 ezer koronával szállt be az üzletbe.
1912. február 3-án részvénytársasággá alakították
a vállalkozást. Ehhez már kicsi volt az angyalföldi
mûhely, és gróf Károlyi Lászlótól 9 ezer négyzet-

méternyi területet vásároltak Újpesten a Tó ut-
cában, ahol ma mintegy 20 hektárnyi te-

rületen mûködik a gyár. 1912 júniusá-
ban megindult a gyógyszergyártás.

A Chinoin nevet, amelyet az em-
lékezet szerint Kóbor Tamás író
talált ki, és eredetileg egy kinin-
tartalmú gyógyszer nevének szán-
tak, a vállalat 1913. november 21-

e óta viseli. Wolf Emil a gyár vezeté-
sén kívül aktívan részt vett a kutatás-

ban. Vezetésével a kolozsvári egyetemi
magántanárral, Issekutz Bélával közösen ki-

fejlesztették 1913 és 1916 között a görcsoldó ha-
tású eredeti gyógyszert a Novatropint, melyet
magában és kombinációban ma is használnak. Ez
a gyógyszer a legöregebb eredeti, szintetikus úton
elõállított, és ma is forgalomban lévõ készítmény.
A gyógyszergyártás fejlõdésében jellegzetes az
Istopyrion (Aspirin), fontos szerepet játszott a

vállalat életében az 1917 óta forgalmazott Distol,
amely a juhok májmétely-betegségének volt az el-
sõ idõben a gyógyszere, s amelyet alkalmassá tet-
tek szarvasmarhák, sõt, indiai elefántok gyógyítá-
sára is. A cég hamarosan Közép-és Dél-Ameriká-
ban, Afrikában, Kelet-Ázsiában, Ausztráliában, Af-
rikában és Új-Zélandon, számos európai állatte-
nyésztõ országban alapított részvénytársaságokat
és fiókokat. 

Újpesten gyártották az egyik hatóanyagot, a
cukorbetegek fontos gyógyszerét, az inzulint,
amelyet 1928-ban kezdtek forgalmazni. 

A Novatropinból és vásárolt Papverinbõl ké-
szült kombináció volt a Troparin, majd követke-
zett a Perparin, amelynek görcsoldó hatása jobb
volt a Papaverinnél. A vitaminokkal kapcsolatos
munkák a D-, a C- és a B-vitaminra terjedtek ki,
dolgoztak a késõbbi Nobel-díjas Szentgyörgyi Al-
berttel, a Chinoin gyárban készült elõször C-vita-
min üzemi körülmények között. 

Az Ultraseptylt a II. világháború tette „híressé”
a szövetséges csapatoknál, de eljutott az amerikai,
az angol és az orosz katonákhoz is. A vállalat a két
világháború között nagy fejlõdésen ment keresz-
tül.  A növekvõ import- és exportnehézségek, a
deportálások okozta személyi veszteségek és a
bombázások nagy károkat okoztak. Wolf Emilt
1944-ben Dachauba deportálták. 1945 júniusában
tért vissza és ügyvezetõ igazgatóként folytatta a
munkát. 1947-ben, Brüsszelben, üzleti úton, 64
évesen érte a halál. – B. K.

Összeállításunk az Újpest Lexikon, valamint Lányi György: A szinte-
tikus gyógyszergyártás / A Chinoin rövid története c. tanulmánya
alapján készült, amely az Újpesti Helytörténeti Értesítõ 2009. márci-
usi számában jelent meg. 

Szoborállítás
– közös akarattal 

A Chinoin és Újpest
kapcsolata az elmúlt
száz évben nagyon gyü-
mölcsözõ volt – mond-
ja Rózsa Iván, a Sanofi-
Aventis/Chinoin kom-
munikációs igazgatója.
– Már régen elhatároz-
tuk, hogy valamilyen
kézzelfoghatóbb mó-

don is szeretnénk a városrésszel való kapcsolatun-
kat kifejezni. Elsõként egy utcát terveztünk elne-
vezni Wolf Emilrõl, ám beláttuk, a megannyi admi-
nisztrációs huza-vona, lakcímátvezetés, szolgálta-
tók, bankok számára ilyenkor elkerülhetetlen érte-
sítések miatt ez több kárt okozna, mint hasznot az
újpesti polgárok számára. Ezt semmiképpen nem
akartuk. Így aztán kézenfekvõnek tûnt, hogy egy
szobor felállításával emlékezzünk meg a vállalat
alapítójáról. Ezzel a javaslattal kerestük meg Új-

pest  önkormányzatát, ahol igen kedvezõ fogadta-
tásban részesültünk. Nem csak hogy maximálisan
támogatták a kezdeményezésünket, de még anya-
gilag is hozzájárultak azzal, hogy a  Pozsonyi utca
23. alatti orvosi rendelõnél nem csak magát a
szobrot helyezzük el, hanem   egy  kis pihenõpark
is létrejöhetett.  Ez pedig már térrendezési felada-
tokat jelentett, amelyek költségét vállalta magára
az önkormányzat, míg a szobor természetesen a
mi büdzsénket terhelte.

Talán furcsa, de Wolf Emil most elõször kapott
szobrot, erre korábban sem Újpesten, sem az or-
szágban máshol nem volt példa. A most elkészült
alkotás az elismert újpesti szobrászmûvész, Tóth
Dávid munkája.

– Nagy megtiszteltetés, és egyfajta megnyug-
vás is számunkra, hogy a városvezetés így kiállt a
szoborállítás mellett és az avatóünnepségen is
tiszteletét tette – mondta a kommunikációs
igazgató. – Ez ugyanis azt jelenti, hogy a kerület-
ben elismerik, milyen értéket teremtett a
Chinoin a polgárok számára. Ez a mi közös szob-
runk, a vállalaté és a városé is egyben.

Talán kevesen tudják, de a Magyarországon je-
lenlévõ tradicionális gyógyszergyárak közül a

Chinoin az egyetlen, amely nem csak az úgyneve-
zett genetikus gyártásra (amikor egy már létezõ ké-
szítmény vázi másolatait készítik el), de az inno-
vációs kutatásokra is óriási hangsúlyt fektet. Ez
azt jelenti, hogy ez a Tél utcai épület, amely mel-
lett akár nap mint nap elsétálunk, olyan tudó-
soknak ad otthont, akik épp a jövõ gyógyszereit
állítják elõ. – Kutatóink már most azt vizsgálják,
milyen betegségekkel kell szembenéznünk 15-20
év múlva, nem csak Magyarországon, de világ-
szerte – így Rózsa Iván. – Vagyis azon gyógysze-
rek kutatásával foglalkoznak, amelyekre majd ak-
kor szükségünk lesz. Azt gondolom, erre minden
újpesti büszke lehet. És ez az egész Wolf Emil
munkájával kezdõdött. Ezért emlékezünk rá
most, száz év távlatából.

Wolf Emil olyan szilárd alapokat teremtett, me-
lyek révén a gyógyszergyár ma Magyarország 15.
legnagyobb vállalata, amely exportteljesítménye
terén a nyolcadik helyet foglalja el, és 2500 mun-
kavállalót alkalmaz. Az elmúlt 100 év alatt egye-
dülálló kutatás-fejlesztést folytatott, a legtöbb,
hazánkban felfedezett molekula a vállalat kutató-
ihoz fûzõdik. – H. ZS.
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Évszázados múlttal
Wolf Emil Chinoinja száz éves. Az újpesti ipart emblematikusan meghatározó vállalat a Sanofi-
Aventis/Chinoin alapításának centenáriumán egyik alapítójának és a késõbbiekben is meghatá-
rozó személyiségének, dr.Wolf Emil vegyészmérnöknek állít a szoborral emléket. Ma már törté-
nelem, hogy a kiegyezés évében létrejövõ Központi Magyar Gyógyszerészeti és Mûvegyészeti
Részvénytársaságot, és az 1907-ben termelni kezdõ Richter Gedeon gyógyszergyárat 1910-ben az
„Alka Vegyészeti Gyár, dr Kereszty, dr Wolf és tsa” vállalat követte, amely a Chinoin jogelõdjé-
nek számít. A cégalapítással kezdetét vette a szintetikus magyar gyógyszergyártás.

Wolf Emil



Uniós pályázat eredményeként

Mérlegen:
egy év
tapasztalatai 
XXI. századi közoktatás-fejlesztési koordináció-
ra vállalkozott az önkormányzat felkérése alap-
ján az elmúlt tanévben öt újpesti oktatási-ne-
velési  intézmény: a Park és a JMK óvoda, a Baj-
za József és az Erzsébet utcai Általános Iskola,
valamint a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
azzal, hogy a fenntartó által elnyert európai
uniós pályázat anyagi segítségével a kompeten-
cia-alapú oktatást megvalósítja. Errõl egy évvel

ezelõtt, a szeptember végén megjelent lapszá-
munkban írtunk azon találkozó kapcsán, hogy
az öt intézmény pedagógusai az Újpesti Gyer-
mek- és Ifjúsági Házban találkoztak.

Egy tanév elteltével az újpesti TÁMOP-csoport
szeptember 20-án készített mérleget, és a projekt-
záró napon számoltak be egymásnak és az érdeklõ-
dõknek az Újpesti Polgár Centrumban. Tolnai Atti-
la, a polgármesteri hivatal mûvelõdési osztályának
vezetõje üdvözölte a jelenlévõket, majd Palotás
Zoltán, a Qualy-Co. Oktatási Tanácsadó szakmai
igazgatója szólt a pályázatról, szolgáltatói nézõ-
pontból. A mérlegkészítés során Borosné dr. Kézy
Zsuzsa projektmenedzser, a Csokonai gimnázium
igazgatója, valamint a résztvevõ intézmények veze-
tõi: Pintér Éva óvodavezetõ (JMK Óvoda), Majzik
Ferencné óvodavezetõ (Park Óvoda), Kohodné Tóth
Andrea igazgató (Bajza József Általános Iskola), Pál
Lászlóné igazgató (Erzsébet Utcai Általános Iskola),
valamint Tóth Árpádné igazgatóhelyettes (Csoko-
nai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium) össze-
gezték tapasztalataikat.

A visszatekintésbõl kitûnt, a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program (TÁMOP) keretében
megjelenõ nyertes újpesti pályázat a kompetencia-
alapú oktatáson a képességek, készségek fejleszté-
sét, az alkalmazásképes tudást középpontba helye-
zõ oktatás programot valósította meg, lehetõvé
téve, hogy alkalmazásuk életszerû keretet, értelmet

nyerjen a gyermekek számára. Ehhez szükséges a
korszerû pedagógiai módszertani kultúra, a prob-
lémaközpontú tanítás, a felfedeztetõ tanítás meg-
tartása, amely egybecseng a magyar közoktatás
alapdokumentumaival és az Európai bizottság
egész életen át tartó tanulást ösztönzõ célkitûzése-
ivel. Ismert tény ugyanis, hogy a sikeres oktatás egy
ország számára gazdasági fellendülést hozhat. 

Az intézmények maguk döntöttek arról, mely
területen és évfolyamokon kezdik a kompetencia-
alapú oktatást. A Bajza József Általános Iskola az 5.
és a 7. évfolyamon vezette be, a széles korosztályt
átfogó Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gim-
názium az 1. 5. és a 9. évfolyamon – utóbbinál ide-
gennyelvi oktatással – rajtolt. Az Erzsébet Utcai Ál-
talános Iskola a felsõ évfolyamokon szövegértés és
matematika tantárgyaknál vezette be a projektet,
és külön íráskompetenciaként az IPR, vagyis az In-
tegrált Pedagógiai Rendszer segítségével kívánta
segíteni az összevonás által korábban létrejött ne-
velõtestület összecsiszolását és a hátrányos helyze-
tû tanulók beilleszkedését. Az ovis csoportok 2-2
csoportban vezették be a programot. A program
az oktatómunkában oly módon is segítséget jelent,
hogy lehetõség nyílik a pedagógusok emelt szintû
képzésére is. Az egy tanévnyi projektmunka után
került sor az összegzésre, az eredmények és a kér-
dések megfogalmazására. Erre következõ lapszá-
munkban térünk vissza. – B. K.

Négyszázezer 
forintot nyertek 

Az elmúlt tanévben
pályázatot írt ki a fõ-
városi önkormányzat,
hogy kiválassza az is-
kolaév legsportosabb
50 budapesti középfo-
kú oktatás-nevelési in-
tézményét. A pályázat
célja a középiskolás

korú tanulók sportolásának segítése, az aktív
sportolás támogatása és továbbfejlesztésének
ösztönzése volt. Összesen 20 millió forint érté-
kû sportfelszerelés volt a díj, amelyet fele-fele
arányban az önkormányzat és az Adidas Buda-
pest Kft. biztosított. Az elnyerhetõ támogatás
az elsõ ötven helyen végzett iskola számára in-
tézményenként 400 000 forint értékû Buda-

pest-Adidas utalvány volt.  Újpestrõl a Babits
Mihály Gimnázium a huszadik helyen került be
a pályázat nyertesei közé. A sikerrõl dr. Kövesdi
István igazgató tájékoztatta lapunkat.

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen szép
eredményt értünk el a pályázaton, immáron má-
sodik alkalommal – pedig nem vagyunk sportta-
gozatos iskola. A kimondottan jónak mondható
huszadik helyet értük el a végelszámolásban, ezzel
is bizonyítottuk, hogy nálunk  a tanulás mellett
igazi sportélet is zajlik.

– Milyen szempontok szerint érték el a huszadik
helyezést?

– A pályázat értékelésében szem elõtt tartották
az intézményben sportoló tanulók (ISK vagy DSE)
létszámát, az elmúlt tanévben a csapat kerületi,
budapesti és országos diákolimpiai versenyeken
elért eredményeit, az iskolában a tanórán kívüli
elõre meghirdetett rendszeres sportfoglalkozások
számát, természetesen a résztvevõk száma, az
idõtartam és a sportági kínálat szem elõtt tartása
mellett. Pontot hozott még a sportegyesületek-

ben aktívan sportoló játék vagy a versenyenge-
déllyel rendelkezõ versenyzõk száma is.  

– A Babitsban melyik sport viszi a prímet?
– A kosárlabda, a röplabda, a foci, a kézilabda

nagyon népszerû, bizonyította ezt a legutóbbi
sportnapunk is. Alig fértek el a pályán a jelentke-
zõk. Különleges esemény volt még a vízilabda-
mérkõzésünk, valamint az ügyességi próbákkal
tarkított úszóverseny is. De nem szabad megfe-
ledkeznünk a tájfutóinkról, az atlétáinkról és a
legújabb versenyzõinkrõl, a frizbisekrõl sem. 

– Megtudhatjuk, hogy mit nyertek, milyen sport-
felszereléssel lettek gazdagabbak?

– Az Adidas megküldi a listát, amelybõl mi vá-
logathatunk. Óriási dolog, hogy egységes szerelé-
se lesz a csapatainknak, a versenyzõk szín és mé-
ret szerint megkapják a melegítõket, a pólókat, a
sportnadrágokat.  Természetesen labdákat is ké-
rünk, és minden olyan értelmes dolgot, amely se-
gíti a fiataljaink sportolását. Örülünk, hogy nyer-
tünk, hiszen az iskola pénzébõl nem igazán tud-
nánk áldozni mindezekre. – G. G.
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Negyvenhárom budapesti és Budapest-környéki
oktatási-nevelési intézmény – közöttük az újpes-
tiek is – kiállításon mutatták be a jövõ tanévre
összeállított képzési kínálatukat az Újpesti Gyer-
mek- és Ifjúsági Ház középiskolai börzéjén. A hu-
szadik alkalommal megrendezett seregszemle a
nyolcadikos diákok és szüleik tájékozódását segí-

tette információval és tanácsadással, hiszen kö-
zeleg az iskolaválasztás ideje, december 10-e már
az egységes, elõrehozott írásbelire jelentkezés ha-
tárideje. Ha a „mi leszek, ha nagy leszek” kérdés-
re nem mindenkinél született ezen a szeptember
végi héten válasz, a családok ezrei tájékozódhat-
tak Újpesten, a sulibörzén.

Sulibörze – huszadik éve



6 Hitélet

Manapság úgy tekintünk az iskolá-
ra, mint ami egy munkával töltött
élet szükséges bevezetõje. Az isko-
lában készítjük elõ az embereket
arra, hogy hatékonyan dolgozza-
nak, nemzetünk gyarapodását és
jövõjét munkálják. Vajon milyen
szerepe lehet ebben a hittanokta-
tásnak, a vallás oktatásának?

isztán gyakorlati szempontból is megkö-
zelíthetjük ezt a kérdést. A jövõ generáci-
ónak valamiféle fogalmat kell alkotnia a

vallásos elgondolásokról, hitekrõl, hiszen nagyon
sok ember gondolkodását, cselekedeteit érthet-
jük meg, ha ismerjük a hitét.

A munkaadók szá-
míthatnak arra, hogy
hívõ dolgozóik elkö-
telezettek a becsüle-
tes és pontos mun-
kavégzés mellett és
számíthatnak arra,
hogy a feltett kérdé-
sekre a hívõ dolgo-
zók õszintén vála-
szolnak. A közéleti
embereknek is érde-
mes megismerniük a
hívõ emberek gon-

dolatvilágát, hiszen ebbõl tudhatják meg, hogy
az Istenre hagyatkozó ember közösségépítõ, és
meg tudja különböztetni õket azoktól, akik
hangzatos szavakkal közösségeinket rombolják.
A kultúra területén is elengedhetetlen a Biblia

történeteinek ismerete, hiszen így érthetnek
meg az emberek regényeket, filmeket, dalokat,
stb.

Az iskola azonban nemcsak a munkára (vagy a
szabadidõre) készít fel bennünket, hanem az élet
egészére. Ha jól mûködik az iskola, akkor felké-
szít arra is, hogy a nehézségeket fel tudjuk dol-
gozni. A Biblia egy olyan közösség életét kíséri
nyomon, amelyik sok küzdelemmel, magasságok
és mélységek között, bukásokkal tûzdelt utat
járt meg. A hívõ ember és közösség sajátossága
éppen az, hogy tudja azt is, hogy mit kell tenni
a bukások idején: Istenhez lehet fordulni, aki
örömmel és szemrehányás nélkül segít. Akkor is,
amikor az emberi utak lezárulnak, kilátástalanná
válnak, amikor ellehetetlenülünk.

Elsõsorban azért szervezzük a hittanórákat,
hogy a gyermekek személyesen megismerjék azt
az Istent, akihez életünk minden helyzetében ér-
demes odafordulni: munkában, szabadidõben,
bukásokban, küzdelmekben és gyõzelmekben
egyaránt.

Szeretettel hívjuk az érdeklõdõket hittanórá-
inkra.

Lénárd Zsuzsanna református lelkész, 
a Belsõ-Újvárosi Református Egyházközség 

hitoktatója

A hittanórák szerepe 
a mindennapokban

Jótékonysági ruhaakció
A Budapest-Káposztásmegyeri Református Egyházközség folytatja jó-
tékonysági ruhaakcióit a Karinthy  Frigyes ÁMK Közösségi Házában
(Budapest, IV. Lóverseny tér 6.) Idõpontok: október 4-én, hétfõn és
5-én kedden 10-18 óráig. Novemberben 8-án és 9-én várják ugyan-
ebben az idõben az érdeklõdõket.

Kézmûves foglalkozások gyermekeknek
Gyermekeknek szánja most induló kézmûves fog-
lalkozásait a Hetednapi Adventista Egyház Újpesti
Gyülekezete. A minden hónap utolsó vasárnapján
10-tõl 13 óráig tartó kézmûves foglalkozásokat éne-
kek, történetek egészítik ki. Idõpontok: szeptember

26., október 31., november 28., december 19. Helyszín: Adventista Kö-
zösségi Ház: 1048 Bp., Kordován tér 10. Bõvebb infó: 06-30-689-4754

T

A család a téma 
Október 2-án rendezik meg a katolikus ifjúsági találkozót Nagyma-
roson, ahová most is több ezer fiatalt várnak. Az 1973. óta minden
évben két alkalommal tavasszal és õsszel megrendezendõ országos
lelkinapnak, amelyet papokból és világiakból álló önkéntes csoport
szervez, ezúttal a család a témája. Mottója: „Férfinak és nõnek te-
remtette õket (Ter 1,27) …hogy család legyenek”. A program 9-kor
közös imával kezdõdik, 10 órától Bíró László püspök tart elõadást,
amelyet fakultációk követnek. Az ebédszünet a személyes találkozás
élményét is nyújtja. 14 órától szentségimádás, 16 órakor szentmise
zárja az ifjúsági találkozót. Az elõadást követõen, a szentmise kezde-
téig gyónásra, lelkibeszélgetésre van lehetõség. A 16 év alattiakat: Di-
ákmaros, Kamaszmaros, Gyerekmaros várja, azaz külön programok.
Bõvebb információ: www.nagymarosi-talalkozo.hu
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– Korábban a Belvárosban, egy, az itteninél kisebb
könyvtárban dolgoztam – kezdi Tamási Júlia. –
Ott is remek lehetõségeink voltak, a helyi városve-
zetésre mindig támaszkodhattunk. Egyelõre itt is
jók a tapasztalataim. A nyárvégi Újpesti Városna-
pok alkalmával ismét lehetõségünk nyílt egy stan-
dot felállítani, ahol magunkról, programjainkról
egyaránt szólhattunk, ráadásként régi könyvállo-
mányunk leselejtezett, de ép és forgatható darab-
jait „filléres áron” kiárusíthattuk. Bár a Király
könyvtárnak vannak már hagyományai, számos
érdeklõdõben e program során tudatosítottuk,
hogy van itt a Király utcában egy Szabó Ervin
könyvtár, ahová érdemes idõnként ellátogatni.

Kivált igaz ez most, amikor az ország számos
pontján ünneplik a „Családi Olvasás Éve 2010.”
programsorozatot, amely júniusban kezdõdött és
egészen jövõ márciusig tart. A rendezvény elsõd-
leges célja az olvasás méltó rangjának visszaállítá-
sa, az olvasás valamennyi funkciójának tudatosí-
tása, röviden: bizonyítani, hogy olvasni mindenki-
nek érdemes. A  Király utcai könyvtárunkban en-
nek keretében október 10-én 11 órától Lackfi Já-
nos lesz a vendég, akit vidám gyerekverseirõl is-
merhetnek a kicsik és a szüleik. A József Attila-dí-
jas költõ mûsorának címe: Apám kakasa, avagy
barkácsolt versek kicsiknek és nagyoknak. Ez a
program vasárnapra esik, de a könyvtár a különle-
ges alkalom miatt teljes szolgáltatással üzemel.

Novemberben az „Európai képeskönyv” címû
rendezvény részeként vehetünk részt foglalkozás-
sorozaton; itt a résztvevõ könyvtárakban egy-egy
külföldi út beszámolóját hallgathatják meg a gye-
rekek és a felnõttek. Nálunk Finnország lesz a té-
ma. Szintén novemberi esemény lesz a „Már a na-
gyi is olvasta” címû játékos interaktív találkozó,
ahol irodalomtanárok mutatnak be egy-egy ifjú-
sági regényt a vendégeknek. Ez utóbbi érdekessé-
ge, hogy az interneten keresztül a többi könyvtár
is bekapcsolódhat a játékba, amely során az olvas-
mányokkal kapcsolatos kérdésekre keressük majd

a választ. Folytatva a komolyzenei estek, délutá-
nok hagyományait, a könyvtár egy jazz-koncert-
nek is otthont szeretne adni, amelyen Ágoston Bé-
la és barátai lépnének fel. Ez szintén a november
programja.

– Azt gondolom, hogy egy könyvtár, még ha
nyilvánvalóan kulturális feladatot is lát el, mégis-
csak szolgáltató cég – véli Tamási Júlia. –Vagyis,
ha valaki kifizeti tagdíjat, afelé nekünk kötelessé-
günk a lehetõ legszínvonalasabb szolgáltatást
nyújtanunk. Ennek egyik része természetesen az
itt található óriási dokumentum-mennyiség, te-
hát könyv-, CD- stb állomány, amely az újpestiek
rendelkezésére áll. Másrészt a már említett családi
programok is rendkívül fontosak, hogy még töb-
ben megismerjék és megszeressék a könyvtárat.

Bár gyakorta hallani, hogy a „mai fiatalok” már
nem szeretnek olvasni, helyette a számítógépet
bújják, valójában a kettõ nem feltétlenül zárja ki
egymást. Tény, hogy a könyvtárak látogatóinak
egy részét az egyetemista fiatalok teszik ki, mégis
jól látható az érdeklõdés a többi korosztály felõl is.

– Több mint ötezer beiratkozott olvasónk van,
vagyis nem hiszem, hogy válságról lehetne beszélni
ezen a téren. Semmi baj nincs ezzel a generációval,
igenis olvasnak, legfeljebb néha útmutatásra van
szükségük, mit érdemes levenni a polcokról. (De mi
ilyenkor is örömmel segítünk.) Az XXI. századi jelen-
ség, hogy a kulturális hordozók területén nagy vál-
tozások mennek végbe, de ezzel együtt kell élni, és
tartani kell a lépést. A hangoskönyvek annak idején
a látáskárosultak számára jöttek létre, de ma már
nem ritka, hogy valaki kocsiban, vagy otthon, taka-
rítás közben hallgat egy-egy klasszikust. Emlékszem,
amikor elõször találkoztam ilyen formában a Hábo-
rú és békével, 72 kazettát foglalt el a felolvasott szö-
veg. Ma már elfér egy lemezen. Az internet is szá-
mos lehetõséget rejt az irodalom-fogyasztók számá-
ra, a jövõ pedig egyértelmûen az e-book elterjedé-
sérõl fog szólni. Egy könyvtár jövõjének tervezése-
kor ezt figyelembe kell venni. – HANULA ZSOLT 

Könyvek, koncertek,
találkozók – egy fedél alatt
Tamási Júlia március óta vezeti a Király utcai Szabó Ervin könyvtárat, ennek ap-
ropóján beszélgettünk vele. Megtudtuk, hogy az energikus könyvtárvezetõ
nem igazán kedveli az állóvizet, inkább folyamatosan azon dolgozik, minél több
és színvonalasabb programmal találkozzanak a látogatók az intézményben.

Újpest hõskora
képekben

(1830–1950) 
Mindösszesen negyvenhárom támogatót,
közöttük magánszemélyt, intézetet, intéz-
ményt, felekezetet, egyesületet sorakoztat
fel a szerzõ, dr. Makláry Jenõné könyve belsõ
lapjain, akik valamilyen módon segítették
képekkel Újpest történetének 1950-ig tartó
feldolgozásában. Így – és talán emiatt – is
hatalmas gyûjtõmunka eredménye a könyv,
amely a Flaccus Kiadó Kft. kiadásában és az
Alföldi Nyomda Zrt. nyomdai és kötészeti
munkája nyomán vehet kezébe az olvasó.

Makláry Jenõné – pe-
dagógus, a Karinthy Fri-
gyes ÁMK Homoktövis
oktatóközpontjának ve-
zetõje – a környezetvé-
delem mellett a régi érté-
kek felkutatására és meg-
becsülésére törekszik, er-
re ösztönzi diákjait is.
Örömét leli a kutató-

munkában, ez alkalommal a fényképek rendez-
getésében. A kötetben szereplõ dokumentumo-
kat, képeket a belsõ borítón közreadott, múlt
századi újpesti civil portrék foglalják keretbe, így
úgy érezzük, mintha az üknagyszülõk vagy a
dédszülõk bõröndjébõl, a családi albumból elõ-
került képeket nézegetnénk. A szerzõ alapfor-
rásként dr. Ugró Gyula, a város elsõ polgármes-
tere Ujpest – (igen, Ugró így írta, rövid u-val)
monográfiáját, amely az 1831–1930-ig terjedõ
idõszakot öleli fel, és az Újpesti Helytörténeti Ér-
tesítõben megjelent szakcikkeket, valamint a ko-
rabeli sajtó cikkeit rendszerezte, és így szövegez-
te a képeket összekapcsoló könyvet. Mint írja,
nem törekedett teljességre a város bemutatását
illetõen, az anyagot a fellelt képanyag alakította.
Mégis, az újpesti vonatkozású, sok képpel, rajz-
zal és archív fotóval jelentkezõ, hézagpótló kul-
túrtörténeti munkát szívesen ajánlja a diákok, a
nevelõk és a téma iránt érdeklõdõk figyelmébe.
A Könyvsarokba illesztéssel ezt tesszük mi is.

A kötet 3000 forintos támogatás befizeté-
sével az Újpesti Helytörténeti Gyûjteményben
érhetõ el (vasárnap és hétfõ kivételével, cím:
Bp., IV. Berda u. 48.), ahol az önkormányzat és
egyéb kiadók korábbi helytörténeti munkái is
megtalálhatók. – B. K.

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 élt a
megjelenés 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

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
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ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁS 2010.

2010. október 3.

Tisztelt Újpesti Választópolgárok! A Ma-

gyar Köztársaság területén lakóhellyel

rendelkezõ minden

– nagykorú magyar állampolgárt;

– az Európai Unió más tagállamának a

Magyar Köztársaság területén lakóhellyel

rendelkezõ nagykorú állampolgárt;

– menekültként, bevándoroltként vagy

letelepedettként elismert nagykorú sze-

mélyt megillet, hogy részt vegyen az ön-

kormányzati választáson.

Szavazás helye: Az újpesti választó-

polgárok a lakóhelye szerint kijelölt, az

ún. kopogtatató cédulával együtt kikül-

dött Értesítõn feltüntetett szavazókör-

ben szavazhatnak. A Budapest IV. kerület

Újpesten 14 egyéni választókerület és 86

szavazókör került kialakításra.

VÁLTOZÁS! Felhívom a T. Választó-

polgárok figyelmét, hogy változtak a vá-

lasztókerületek területei és számozása,

így több esetben elõfordulhat, hogy nem
a régi szavazókörben szavaznak majd.

Kérem, hogy a választásról szóló érte-
sítõt szíveskedjenek alaposan áttanul-
mányozni, hogy melyik újpest iskolában

kialakított szavazókörbe mehetnek sza-

vazni!

Szavazni csak az értesítõn feltünte-
tett szavazókörben lehet!

Kijelölt szavazókör: Azon választó-

polgárok, akiknek lakcíme kizárólag csak

a Budapest IV. kerület megnevezését tar-

talmazza – a 66. számú szavazókör ad-

hatják le szavazatukat, melynek címe:

Bp., IV. ker., Tanoda tér 6. – Szent János

Apostol Katolikus Általános Iskola

A választási eljárásról szóló 1997. évi C.

törvény változása alapján a választás

napján csak az szavazhat, aki a névjegy-

zékben szerepel. Felhívom a T. Választó-

polgárok figyelmét, hogy a szavazás nap-

ján a szavazatszámláló bizottság a név-

jegyzékbe nem vehet fel választópolgárt

kivéve az igazolással rendelkezõ választó-

polgárokat.

Igazolással való szavazás: Kizárólag

abban az esetben lehetséges, amennyi-

ben a választópolgár a lakóhelye – ún. ál-

landó lakcíme – mellett legkésõbb a vá-

lasztás kitûzését megelõzõ 30. napig, te-

hát 2010. június 16-ig bejelentett tartóz-

kodási hellyel – érvényes ún. ideiglenes

lakcímmel – is rendelkezik, igazolással

szavazhat.

A választópolgár ez esetben a lakóhe-

lye szerinti helyi választási iroda vezetõjé-

tõl kérhet igazolást. Ezzel az igazolással a

tartózkodási helye szerinti helyi választá-

si iroda vezetõjétõl, vagy a szavazás nap-

ján a szavazatszámláló bizottságtól kér-

heti a névjegyzékbe való felvételét.

Igazolást kérni:

– személyesen vagy meghatalmazott

útján 2010. október 1-jén 16 óráig lehet,

– ajánlott levélben pedig úgy, hogy

az 2010. szeptember 28-ig megérkez-

zen a lakóhely szerint illetékes helyi vá-

lasztási irodához.

Mit kell tartalmaznia az igazolás ki-
adása iránti kérelemnek? Az igazolás

kiadásához az igazolást kérõnek a nevét,

a személyi azonosítóját (személyi számát,

amely megtalálható a lakcímkártyáján

vagy az értesítõjén) és lakcímét, valamint

a bejelentett tartózkodási helyét kell kö-

zölnie, ahol szavazni kíván.

Amennyiben a választópolgár lakóhe-

lyétõl eltérõ címre kéri az igazolás meg-

küldését, az értesítési címet feltétlenül

fel kell tüntetnie a kérelemben.

FIGYELEM! Elvesztés esetén az igazo-
lás utólagos pótlására nincs lehetõség. 

FIGYELEM! Az igazolás kiadását köve-

tõen nincs lehetõsége arra, hogy a vá-

lasztópolgár meggondolja magát, és

mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyi-

ségben szavazzon!

Szavazás külföldön: Tájékoztatom to-

vábbá a T. Újpesti Választópolgárokat,

hogy az önkormányzati választás alkalmá-

val a hatályos jogszabályok nem teszik le-
hetõvé a külképviseleten való szavazást.

A szavazás módja: Szavazni a válasz-

tás napján csak személyesen lehet. A

szavazókörökben szavazni a szavazás

napján 6 órától 19 óráig lehet. A szava-

zatszámláló bizottság megállapítja a sza-

vazni kívánó választópolgár személyazo-

nosságát és azt, hogy szerepel-e a név-

jegyzékben. 

A személyazonosság és a lakcím
igazolására a következõ, magyar ható-

ság által kiállított, érvényes igazolvá-

nyok alkalmasak:

– lakcímet tartalmazó személyazono-

sító igazolvány („régi”, könyvecske for-

mátumú) vagy
– személyazonosító igazolvány (a kár-

tya formátumú)

– vagy útlevél,

– vagy 2001. január 1-jét követõen ki-

állított vezetõi engedély (kizárólag a kár-

tya formátumú)

– és mindegyik felsorolt igazolvány
mellett a lakcímigazolvány (lakcím-
kártya).

FIGYELEM! Felhívom a figyelmét min-

den újpesti választópolgárnak, hogy a le-
járt érvényességû okmányokkal ren-
delkezõk nem szavazhatnak. A szava-

zásra abban az esetben sincs mód, ha a

polgárt a bizottság tagja vagy tagjai sze-

mélyesen ismerik, és a névjegyzéken is

szerepel. Fontos ezért, hogy a választó-

polgárok a szavazás napja elõtt vizsgálják

meg okmányaik érvényességét, és idõ-
ben gondoskodjanak az érvényes do-
kumentumok beszerzésérõl.

Amennyiben a szavazásnak nincs aka-

dálya, a szavazatszámláló bizottság átad-

ja a választópolgár részére a szavazólapot

és a borítékot. A szavazólapokat a válasz-

tópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A

szavazólapok átvételét a választópolgár a

névjegyzéken saját kezû aláírásával iga-

zolja. A szavazásához szavazófülke áll

rendelkezésre. A választópolgár kitölti a

szavazólapokat

A választási törvény szabályai alapján,

Budapesten így Újpesten négy szavazó-
lapot kapnak a választópolgárok:

1. a kerület polgármesterének meg-

választására – a szavazólapon lévõk kö-

zül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,

2. az egyéni választókerületi képvise-
lõ megválasztására – a választókerület je-

löltjei közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,

3. a fõvárosi közgyûlés tagjainak
megválasztására – a fõvárosi listás szava-

zólapon 1 listára adhatja le szavazatát,

4. Budapest fõpolgármesterének
megválasztására – a szavazólapon lévõk

közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát.

Érvényesen szavazni csak egy jelöltre
és egy listára lehet, a jelölt neve mellett,

illetõleg a lista neve felett elhelyezett kör-
be tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megje-
lölés érvényes szavazatként nem vehetõ
figyelembe.

Végezetül a választópolgár a szavazó-

lapokat borítékba teszi, és a borítékot a

szavazatszámláló bizottság elõtt az urná-

ba helyezi.

Ha a választópolgár a szavazólapnak

az urnába történõ elhelyezése elõtt jelzi,

hogy a szavazólap kitöltését elrontotta,

az elrontott szavazólapot a szavazat-

számláló bizottság bevonja és helyébe új

lapot ad ki. A bizottság az elrontott
szavazólap helyett újat csak egyszer
adhat ki. 

Szavazás mozgóurnával: A mozgásá-

ban gátolt személy szavazására mozgóur-

na útján van lehetõség. Ekkor – elõzetes

írásbeli kérelemre – a szavazatszámláló

bizottság két tagja felkeresi a választó-

polgárt szavazásának lehetõvé tétele ér-

dekében.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C.

törvény rendelkezései szerint a mozgóur-

nás szavazásra vonatkozó igényeket
csak írásban lehet bejelenteni 

– a szavazás napja elõtt a helyi vá-

lasztási iroda vezetõjénél, 

– a szavazás napján a szavazatszám-

láló bizottságnál.

A választópolgár írásbeli kérelmének

eljuttatásához segítséget vehet igénybe.

Tájékoztatom a T. Választópolgárokat,

hogy a mozgásában gátolt választópol-

gár is csak abban az esetben szavazhat,

ha õ a névjegyzéken szerepel. A helyszí-

nen a lebonyolítók újabb szavazási igé-

nyeket nem fogadhatnak el.

Segítség a szavazás során: Az a vá-

lasztópolgár, aki látássérült vagy nem

tud olvasni, illetõleg akit testi fogyaté-

kossága vagy egyéb ok akadályoz a szava-

zásban, a szavazókörben igénybe veheti

más választópolgár – ennek hiányában a

szavazatszámláló bizottság két tagjának

együttes – segítségét. Segítõit a szavazó-

fülkébe is magával hívhatja.

Kampánycsend: A korábbi szabályo-

zástól eltérõen már csak a szavazás nap-
ján van kampánycsend, így kampányt

2010. október 3-án 00.00 órától 2010. ok-

tóber 3-án 19 óráig folytatni tilos. 

Közvélemény-kutatás a szavazás
napján: Közvélemény-kutatás bármikor

végezhetõ, így a szavazás napján is. A vá-

lasztópolgárok nyugalma és a szavazás

zavartalansága érdekében a választás

napján azonban csak az alábbi feltételek-

kel történhet:

– csak névtelen lehet, és az önkéntes-

ségen alapulhat, 

– a közvélemény-kutató a szavazóhe-

lyiségbe és abba az épületbe, ahol a sza-

vazóhelyiség van, nem léphet be, 

– a közvélemény-kutatók a választó-

polgárokat nem zaklathatják, nyilatko-

zatra nem kényszeríthetik, és csak az

épületbõl (szavazóhelyiségbõl) kilépõket

kérdezhetik meg.

Jogorvoslat a választás során: A sza-

vazatszámláló bizottságnak a szavazás le-

bonyolítása körében hozott határozata

ellen fellebbezést lehet benyújtani. A

fellebbezést az illetékes helyi választási

bizottság bírálja el, amennyiben a hatá-

rozat a települési (polgármester-, képvi-

selõ-) választást, valamint a települési és

a területi önkormányzati vagy fõpolgár-

mester-választást egyaránt érinti.

Amennyiben a határozat csak a területi

önkormányzati vagy a fõpolgármester-

választást érinti, úgy az ellene irányuló

fellebbezésrõl a területi választási bizott-

ság dönt.

Tájékoztatok minden érdeklõdõt,

hogy Újpesten a Helyi Választási Iroda
folyamatosan fogadja a választópolgáro-

kat. 2010. október 1-én 8.00–16 óráig

tartunk ügyeletet a Választási Irodán.

Választási Iroda Hivatali helyiségé-
nek címe: 1042 Bp., István út 15. (Új Vá-

rosháza) III. em. Tárgyaló.

Tel.: 231-31-01/123 és 124 mellék.

Dr. Vitáris Edit 

Választási Iroda vezetõje
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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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GYÖRGY ROLAND
vagyok, 30 éves, szüle-
tett újpesti. A Magyar
Demokratikus Unió ön-
kormányzati képviselõ-
jelöltje (2 vk.) A Ma-
gyar Demokratikus
Unió a társadalmi hala-

dás és szolidaritás pártja. Nem kívánunk sem
jobb oldal, sem baloldal lenni, alulról szerve-
zõdõ érdekképviseletet szeretnénk megvaló-
sítani. Meg kívánjuk õrizni és továbbfejlesz-
teni az elõdök által felhalmozott tudást, tár-
sadalmi, gazdasági és kulturális értékeket,
megteremteni a létbiztonságot és stabilitást.

Egyetlen társadalom sem mûködhet olyan
alapok nélkül, amelyeket nem az elõzõ gene-
rációk teremtettek meg. Ezért a nyugdíjasok
méltó megbecsülésére törekszünk.

Fontos számomra a családok támogatá-
sa, a 3-as metró kiépítése Káposztásme-
gyerig, a rendelõintézet felújítása, szülõott-
hon mûködtetése.

SZAVAZZANAK RÁM!
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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

Csóközön, Tiszteletem, Szevasztok!

Igen, jelenleg nem megvalósítható 
az ingyen sör és az örök élet, 

de dolgozom rajta!
Megvalósítható viszont a több parkoló 
és a több virág! Továbbá a közlekedés 

és a játszóterek rendje!
Megválasztásom esetén lesz 

látható közterület felügyelet és nem lesz
látható parlagfû!

Igen, néhány közüzemi számlát részben
kifizetek a befizetõ helyett!

Tisztelt hölgyem és uram, 
ha belehúzunk, megcsináljuk!

Semmi cicó, önöknél van a tollnak 
hívott fegyver! Ezt közlöm mindenkivel!

Segítsenek! Segítsenek! Segítsenek!
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!

ÚJPEST JÖVÕJE
Derce Tamás és Wintermantel Zsolt közös vá-
lasztási fóruma. A Fidesz Magyar Polgári Szö-

vetség és az Újpestért Egyesület minden érdeklõdõt
szeretettel vár 2010. szeptember 29-én, 18 órakor, az
Újpesti Polgár Centrum  Színháztermében (1042 Buda-
pest, Árpád út 66.) Újpest jövõje címmel tartandó kö-
zös fórumára. Újpesti Fidesz

Tisztelt újpesti lakosok! Képviselõjelöltjeink sok
szeretettel várják Önöket, hogy személyesen mu-
tathassák be újpesti programunkat, melyek gyö-

keres változást hozhatnak Újpest életében. Jelöltjeinkkel az
alábbi helyszíneken és idõpontokban találkozhat: Újpest
központ, metróaluljáró (hétköznap, 16-19 óra között) Új-
pesti Piac (szombaton, 8-12 óra között) Üdvözlettel: Jobbik
Magyarországért Mozgalom Újpesti Alapszervezete

Az LMP lakossági fórumot tart a helyi képvise-
lõjelöltek részvételével 2010. október 1-jén az

Újpesti Polgár Centrumban (Bp., Árpád út 66.), este 6 órai
kezdettel. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

www.lmp4-15.hu

SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõ-
dõt szeptember 26-án 9-tõl 13 óráig a Halassy

Olivér Sportközpontba A résztvevõk különféle sportágak-
ban próbálhatják ki tudásukat: darts, teke, asztalitenisz,
ügyességi verseny, kispályás foci és röplabda. A nevezés és
a belépés díjtalan. Fõvédnök: dr. Trippon Norbert polgár-
mesterjelölt. MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri szervezete

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 2010. október 1. napján (pénte-
ken) 17 órai kezdettel tartandó zenés mûsoros ren-
dezvényünkre. A fellépõk, Kovács Zsuzsa és Bálint
Emese operett-dallamokkal várják önöket. Helyszín:
Ady Endre Mûvelõdési Központ (1043 Budapest, Ta-
vasz u. 4.). A rendezvény ingyenes, a jegyek átvehetõk
szeptember 23-tól hétköznap 14-17 óra között az
MSZP IV. kerületi irodájában (1046 Budapest, Nádor
u. 1. Telefon: 369-4205).

Dr. Trippon Norbert polgármesterjelölt 
és Kiss Péter országgyûlési képviselõ

RAKJUK RENDBE KÖRNYEZETÜNKET!
Kedves Káposztásmegyeri Lakótársaim! Tisztítsuk
meg együtt Káposztásmegyer „zöld szívének”, a
Farkaserdõnek sétányait! Várom Önöket október 2-
án, 9 órakor. Gyülekezés a Csokonai Vitéz Mihály 12
Évfolyamos Gimnázium bejáratánál (Bp., IV. Bõrfestõ
u. 5-9). Ajánlott öltözék: szabadidõruha, kesztyû. Tá-
mogató partnereink: Kordován Téri Baráti Kör, Pilisi
Parkerdõ Zrt., Újpesti Polgárõrség, és Önkéntes Tûz-
oltó Közhasznú Egyesület. 

Horváth Imre önkormányzati képviselõ
www.ujpestertdolgozunk.hu

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046
Budapest, Nádor u. 1.) ingyenes jogi tanácsadást tart Dr.
Csiki-Szász Elemér ügyvéd – elõzetes bejelentkezés alap-
ján – október 4-én. Információ és bejelentkezés a 369-
4205 telefonszámon hétköznap 14–17 óra között.

www.mszpujpest.hu
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Általános nézet, hogy nem szabad olyan címet vá-
lasztani egy íráshoz, melyet aztán külön meg kell
magyaráznunk az olvasónak. Most tehát nem ma-
gyarázat következik, hanem csak egy kollektív
emlékidézés, a fiatalabb korosztályok kedvéért.

A mondott címen egy bugyuta fekete-fehér
filmvígjáték volt látható a hatvanas évek elején.
Arra emlékszem belõle, hogy a fõiskolás Szilvássy
Annamária (van-e, ki e nevet nem ismeri?) ját-
szotta a nõi fõszerepet, és Bodrogi Gyula volt a
bonviván, slankul és rengeteg hajjal a fején. A tör-
ténet a Ki mit tud? körül bonyolódott (juszt se
magyarázom el, mi lett volna az), a Bodrogi meg
a barátai egy beatzenekart alakítottak, s el akar-
tak indulni a mondott versenyen. Ám, fájdalom,
éppen sorkatonai szolgálatukat töltötték (ezt se
magyarázom el, nem én), a gonosz felettesek lehe-
tetlen feladatot sóztak rájuk: az egész laktanya
teljes ágynemûkészletét kell a Patyolatba szállíta-
niuk rettentõen rövid idõ alatt. Bodrogi persze
valami kópéság segélyével megoldja a dolgot,
gyõz a jó (cseréljen helyet a füttyössel! – megint
valami, mit magyarázni kéne, de ezúttal nem lesz
magyarázva), a végén a szerelmesek egymáséi
lesznek és fergeteges letkiss-ben (aki ezt se érti,
azon végképp nem segíthetek!) törnek ki: tánc
közben azt énekelve, hogy „egy, velem ugye köny-
nyen megy…”

A valóságban a Patyolat nem volt ennyire vi-
dám szervezet. Állami mosodalánc volt, szép hat-

tyús emblémával és lepusztult, fáradt boltháló-
zattal. Ujpesten is volt négy-öt kirendeltsége, mi,
nem tudni ma már, mi okból, a Rózsa utcai fiók-
ba jártunk. (Mely voltaképp az Árpád úton volt
fellelhetõ, körülbelül azon a sarkon, ahol most az
Árkád üzletház található.)

Plafonig érõ polcok, szennyesszag, tintaceruzá-
val összefirkált pultok és tömeg – ez volt az elsõ
benyomása az embernek, ha belépett. Két rossz-
kedvû, kék köpenyes asszony dolgozott odabent
csigalassúsággal. (Úgy értem, egyszerre kettõ: ösz-
szesen nyolc. De kísértetiesen hasonlítottak egy-
másra.) Egyikük egy oldalsó kisasztalnál ült, s
gondterhelten rakosgatta a papírokat: rengeteg
volt belõlük. Másikuk foglalkozott a kuncsaftok-
kal, áttekinthetetlen logika szerint. Hol a bevételi,
hol a kiadási oldalon tûnt föl (az egyik pultnál
vették át a koszos ruhát, a másiknál adták ki a
tisztát), mozgásával folyton felülbírálva az érkezé-
si sorrendet. Így aztán normális esetben is renge-
teg idõt kellett a Patyolatban tölteni (az ember
jobbára hozott is, vitt is, a józan ész azt diktálta
volna, hogy elõbb szabaduljon meg terhétõl, s
csak aztán kérje ki a tisztát, de a Patyolatnak sem-
mi köze nem volt a józan észhez: tisztes család-
anyák kaptak hajba egy ilyen elhúzódó sorállás
kapcsán, s ha tettlegességre került a sor, jól jött a
szennyes ruha), de normális eset igen ritkán adó-
dott. Valami soha nem stimmelt: vagy a kocsi
nem érkezett meg (a ruhákat – néhány elegáns
belvárosi szalont leszámítva – nem helyben mos-
ták, tisztították, hanem valamely titokzatos hely-
re elszállították – és onnan nem szállították vissza
idõben), ilyenkor vad telefonálgatás kezdõdött,

mégis, mi várható, – vagy a ruha megjött ugyan,
csak éppen némi eltéréssel.

Tudniillik nem ugyanazt kaptuk vissza, amit be-
adtunk.

Ezt nem értettem egyáltalán. 
Kétfajta mosás volt ugyanis, kilós és pipere.

Utóbbinál nemcsak mostak, vasaltak is – és szé-
pen összehajtva, papírba csomagolva kaptuk vis-
sza az ágynemût – elõbbinél az egész pakkot
egyetlen necchálóba gyûjtötték, azt kis plombá-
val lezárták, aztán a hatalmas mérlegre hajítot-
ták: ahány kilót nyomott, annyiszor valamennyit
kellett fizetni érte. (De felvételnél minden tételt
külön regisztráltak az átvételi elismervényen –
képzelhetik, milyen gördülékenyen ment a do-
log, ha még olyan finomságokat is hozzáképze-
lünk, mint ez:

– És lesz három konyharuha.
– Az nem konyharuha, az abrosz.
– Ez magának abrosz?
– Kicsi abrosz.
– Kicsi, koszos, szakadt abrosz. Azaz rongy. Még

mindig jobban jár, ha a konyharuhát ikszelem be!)
Namármost, ha a piperéket összekeverték, azt meg-
értem, egyik ágynemû olyan, mint a másik, sokszor
mi is csak otthon vettük észre a cserét, de hogyan
tûnhetett el bármi is a leplombált zsákokból? Erre a
kérdésre soha senki nem tudott értelmes választ
kapni, pedig csak a Rózsa utcai fiókban is feltették
hetenként ötször-hatszor. Csak úgy
porzott a panaszkönyv.

Vannak válaszok, melyeket jobb,
ha nem ismerünk.

– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 

A Patyolat-akció

z egykori világhírû gyár, amely a
Budaprint egyik egységeként nem is
olyan régen a legnagyobb textilipari vál-

lalat egysége volt, ismét hírt adott magáról. Szer-
kesztõségünket a Magyar Pamut horgászegyesü-

lete kereste meg, amelynek tagjai nevükben élte-
tik a gyár nevét. A horgászegyesület is immár 60
éves, és az egykori pamutosok sem fiatalabbak.
Az újpesthez közeli Veresegyház taván horgász-
nak és találkoznak. Sokan nemcsak szenvedé-
lyüknek hódolnak, hanem nyugdíjas éveikre a tó
közelében, vagy a tóhoz közeli településeken ta-
láltak otthonra. Mint ahogyan Kiss Gusztáv, aki
32. éve horgászegyesületi elnök elmondta: a ha-
gyományok ápolói is. A horgászhagyományoké
azzal, hogy a nyárutóra tervezett, ám õsziesre
forduló idõben halászléfõzésre invitálták az
egyesület tagjait, de ezúttal azokat is, akiknek a
Magyar Pamutipar ma is jelent valamit. Körtele-
fonnal, személyes ismeretséggel igyekeztek minél

több egykori pamutost értesíteni, és a szeptem-
ber 18-i szombati napra a  veresegyházi tóhoz
hívni. Sokan eljöttek, és a késõ délelõtti órákra
már napsütés fogadta a kilátogatókat, ami meg-
alapozta a jó hangulatot. A viszontlátás öröme
pedig tovább emelte. Elõkerültek fényképek és
vége-hossza sem volt az „emlékszel, amikor…”
kezdetû történeteknek. A horgászegyesület csa-
ládi napja a nosztalgia jegyében telt, és él tovább
az ott lévõk emlékezetében tovább. A horgász-
egyesület a családi nap megszervezéséhez az Új-
pest önkormányzatától elnyert pályázati összeg-
gel látott hozzá, a halászlébõl sem volt hiány.
Családi nap jövõre is lesz – ígérik. 

– B. K.

A Magyar
Pamutipar
családi
napja
Egy híján 20 esztendeje, hogy a Ma-
gyar Pamutipar már csak a koráb-
ban ott dolgozók, a leszármazottak,
s talán az újpestiek emlékezetében
él. A gyár krónikája mellett a nagy
múltú sportegyesületek is históriák
és monográfiák lapjairól üzennek. 

A



PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete az átmenetileg
nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-
törlesztéseinek támogatásáról szóló 25/2009.
(X.01.) számú Önkormányzati rendelet (a to-
vábbiakban: rendelet) felhatalmazása alap-
ján, annak elõsegítése érdekében, hogy az
érintettek lakástulajdonukat megtarthassák,
és a fizetõképességüket helyreállítsák pályá-
zatot 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, illet-
ve ha a pályázatot hiányosan vagy nem az elõírt
formában nyújtották be. Az érvénytelen pályá-
zatot a polgármester az ok megjelölésével eluta-
sítja.
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
fõig 72 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 ál-
lapítható 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
összegben haladéktalanul köteles az Önkor-
mányzat részére visszafizetni.

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

Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakás-
ügyi Bizottság – a pályázatok beadására nyitva
álló határidõ utolsó napjától számított 45 napon
belül – értékeli, és dönt a támogatás odaítélésé-
rõl, a támogatásban részesített pályázók körérõl,
valamint a támogatás mértékérõl és idõtartamá-
ról.

A pályázókat az önkormányzat az elbírálástól
számított 30 napon belül írásban értesíti a dön-
tésrõl.

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 igazolá-
sok, 

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

Budapest IV. ker., Újpest Önkormányzata
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Mindjárt a tanév vége után olyannak kezdtünk,
amilyen még nem volt: zenei táborral… Mert a
zenészek szeretik a muzsikát. Meg persze a hasu-
kat is, így hát volt tubás táska és dobverõ virsli,
kürtös csiga és Schubert-keksz, mindehhez
Händel-vizet ittunk.

Minden nap csináltunk bemelegítõ lufis tornát,
faragtunk, és volt, hogy fagottmûvész fogott fa-
gottot a kedvünkért. Megfejtettünk zeneszerzõs
sudokut, jártunk a Zeneakadémia és a Mûvésze-
tek Palotája olyan termeiben is, ahová „földi ha-
landók” csak nagy ritkán jutnak be. 

(M. E. 8. é)
A már hagyománnyá vált ökotáborunkban, a

Velencei-tó partján az idén az alumínium italdo-
bozok gyûjtésének a népszerûsítése volt a felada-
tunk. Az ÉAI Magyarország Kht. támogatásával az
agárdi sport- és biostrandon egynapos „promó-
ciós feladatokat” is elláttunk, a sörös és üdítõs
aludobozok szelektív hulladékgyûjtõbe dobásá-

ról, a környezettudatos életmódról igyekeztük
meggyõzni a strandolókat.

De természetesen jutott idõ a kikapcsolódásra,
strandolásra is. Az idõjárás kegyes volt hozzánk,
egész héten tombolt a kánikula, így amikor csak
tehettük, naponta kétszer-háromszor is lubickol-
tunk a tóban. A legemlékezetesebb az volt, mikor
elkapott a jégesõ… igaz, nyakig a tóban vizeseb-
bek már nem lettünk, csak a hátunkat szúrta né-
ha a jég. 

Sokat sportoltunk, kosaraztunk, fociztunk a tá-
borban, és felfújható jégheggyel is találkoztunk a
vízi élményparkban. Kifejezetten erre a táborra
készített pécsis egyenpólóval, emléklappal tér-
tünk haza. (H. Á. 6. é)

A másodikosok osztálytáborokban jártak, so-
kan közülük elõször töltöttek el több napot, és
fõleg éjszakát a szüleik nélkül!

Meghódítottuk Szanda várát, íjászkodtunk, sü-
töttünk kenyérlángost, házkörül élõ állatokat si-
mogathattunk, kipróbáltuk a kecskefejést és ké-
szítettünk kecskesajtot is. Voltunk éjszakai vadle-
sen és találkoztunk Jani bácsival, aki mindent, de
mindet tud a természetrõl. (G. R. 3. é)

A másik osztály, a z-sek a Szentendrei szigeten
táboroztak. 

Nagyító alatt vizsgáltuk a növény és állatvilá-
got, kavicsokat festettünk, ékszereket és nyakba
akasztható szütyõt készítettünk bõrbõl. Komppal
keltünk át a Dunán a gödi strandra és a tábor

minden napján megküzdöttünk a szúnyog hadse-
reggel is. Mi gyõztünk. (L. B. 3. z)

Jászdózsán már évek óta örömmel várják a
helybeliek is a pécsisek hagyományõrzõ táborát.
A jurtában alvást ugyan elmosta a belvíz, de így is
sok izgalmas élményben volt részünk: lovaglás és
a vele járó lovardai munkák, íjászkodás és egyéb
régi fegyverekkel való ismerkedés, nemezelés, sár-
kányépítés, evezés a Tarnán. Az utolsó este még
tûzzsonglõrök is jártak nálunk, akik ígéretet tet-
tek, hogy eljönnek az iskola többi diákjának is be-
mutatni tudásukat. (V. K. 5. é)

Hagyományos vándortáborunk idén álló ba-
kancsos táborrá alakult, így sokak örömére keve-
sebbet kellett a nagy hátizsákokat cipelnünk. A
Mátra közepén Hidegkúton töltöttünk el pár na-
pot. Sokat túráztunk, métát és számháborút ját-
szottunk, jópofa feladatokkal felavattuk az újon-
cokat és rabszolgavásár játékon vettük meg az
ifivezetõinket.

A tábor önellátó volt, jókat fõztünk saját ma-
gunknak… csak sajnos mosogatni is kellett még
utána. (K. A. 8. z)

Jó volt a nyár, a sok tábor…és már számolhat-
juk is újra a napokat, hányat kell még aludni, míg
újra táborozhatunk.

Összeállították: Molnár Enikõ, Kovács Alexand-
ra, Gavrán Rebeka, László Benedek, Varga Kriszti-
án, Hermann Ágoston, a Pécsi Sebestyén Általános
és Zenetagozatos Iskola diákjai.

Táborozni jó (volt)
Szeptember elsején, az elsõ tanítási napon nemcsak az új tervek, felada-
tok megbeszélése zajlott, hanem nagy nevetések közben a nyári tábori él-
mények felelevenítése is. Az elmúlt nyáron 6 tábora is volt a Pécsi Sebes-
tyén Általános és Zenetagozatos Iskolának. 

Balatonra
két keréken
Kerékpártábor,  2010. július 17-22.

Három tanár… Néhány szülõ…
Negyven gyerek… Mi vállalkoztunk
arra, hogy sátrakkal, bicajokkal,
nehéz csomagokkal megteszünk
egy bizonyos távot, a Balaton déli
partján és a Kis-Balaton körül.

Az elsõ nappal kezdõdött. Vagyis
nem, az elsõ elõtti elõttivel, amikor

is összegyûjtöttük a kerékpárokat,
meg a nagyobb csomagokat az isko-
la elõtt. Zsuzsa néni már a nulladik
napon lement a Balatonra, hogy
„biztosítsa a helyszínt”.

És itt kezdõdött az elsõ nappal. Vo-
natra szálltunk és mentünk… Meg
mentünk, meg mentünk, és egyszer
csak megérkeztünk Siófokra. Leül-
tünk egy rétre, vártuk csomagjainkat,
addig Tamás bácsi tartott egy „beszé-
det” a szabályokról, a mai szakaszról,
meg elmondta az általános informá-
ciókat. És elindultunk. Nyugodtan,
egyes sorokban kerékpároztunk, és
szerintem ezen a szakaszon mentünk
a legtöbbet lakott területen. A töb-
bin fõleg erdõkben, út, nádas mellett,
vagy közvetlen a Balaton parton.

Az elsõ nap útvonala: Sió-
fok–Zamárdi–Balatonföldvár–Bala-

tonszárszó–Balatonszemes (26 km).
Egy órába telt mire felállítottuk

hatszemélyes sátrainkat, pedig ne-
kem volt olyan, ami csak 15 másod-
perc lett volna… Aztán vacsoráz-
tunk és a tábor alatt elõször bekuc-
kóztunk sátrainkba.

Nem írom le a további öt napot
részletesen, mert ahhoz több oldal
kellene, inkább csak röviden, egy ici-
pici dióhéjban. Minden nap máshol
aludtunk, hiszen nehéz lett volna
úgy, hogy Siófoktól elmegyünk
Keszthelyig, aztán vissza kell menni a
szálláshoz, például vissza Siófokra.
Sátrakban aludtunk, elsõ nap
Balatonszemesen, aztán Fonyódon,
Keszthelyen, Zalakaroson és megint
Keszthelyen.

Kértek, hogy írjam le, mennyiféle
helyen ebédeltünk, vacsoráztunk.

(Lehet, hogy valakinek ez fontos tá-
borválasztáskor.)

Ettünk étteremben, büfében, szál-
lodában, falatozóban, kempingben,
sõt még árokparton ülve is.

És szerintem ezért volt jó ez a tá-
bor. Lehet, hogy elfáradtunk a 201
km-es távtól, de kárpótoltak az érde-
kes programok. Nem az, hogy múze-
um, tájház, múzeum, tájház, hanem
az olyanok, mint a sátorállítás, a kem-
ping megtalálása (ez volt, amikor
gondot okozott), a számháború és
hasonlók. Persze szép volt a Festetics-
kastély és a Kis-Balaton Ház is.

Mind jól éreztük magunkat, én jö-
võre is elindulok, hogy együtt bicikliz-
zük végig, akkor majd az északi par-
tot!

Horváth András 6. b
Szûcs Sándor Általános Iskola
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. október 6-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége,
1043 Budapest,Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szí-
veskedjenek. Ez évi 34. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Baranyai Katalin,
Czenderné Kovács Éva, Horváth Róbert, Kabolai Dóra, Müller György, Párkánszki Béláné, Szabados Balázs és Vass Antal. A nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Csehi: Igazságtalan az MLSZ határozata
Csehi István, az Újpest ügyvezetõje túlzottnak, igazságtalannak és szakszerûtlennek nevezte a
Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi határozatát szeptember 11-i, Ferencváros elleni bajno-
ki (6:0) mérkõzésen történt rendbontásokkal kapcsolatban.

– Senkinek sem forgott veszélyben a testi épsége, rendben lezajlott a meccs. A 10 ezer emberbõl
50 fõ volt problémás. És azt kell látni, hogy a mostani ítélet miatt október 27-én játszhatunk
legközelebb saját szurkolóink elõtt, azaz elsõsorban õket büntették meg, de azt az 50 randalírozót
nem – mondta Csehi a klub székházában tartott sajtótájékoztatón az Újpestet két zárt kapus mecs-
csel, s mindkét klubot egymilliós pénzbüntetéssel sújtó keddi ítélettel kapcsolatban.

A sportvezetõ kiemelte, a klub erõn felül vállalt és az elõírtaknál többet megtett a találkozó biz-
tonságos megrendezéséért, ugyanis az MLSZ által elvárt 150 fõs biztonsági szolgálatot 200 fõ látta el,
a Ferencvárossal is érkezett 50 fõ, továbbá a tûzvédelmi elõírásokat is túlteljesítették.

– Az elõzõ szezonban 6,5-7 millió forintot kellett befizetnünk az MLSZ-nek különbözõ jogcímeken.
Ezek a pénzek eltûnnek az MLSZ nagy kalapjában és nincsen semmiféle visszatartó ereje. Megvárjuk
az ügy kimenetelét, aztán elgondolkodunk, hogy ismét a Sport Állandó Választott Bíróságához for-
duljunk, amely tavaly egyszer már igazat adott nekünk az MLSZ-szel szemben – mondta.

A 6:0-s hazai sikerrel végzõdött rangadó második félideje a szurkolók által használt petárdák és
más pirotechnikai eszközök miatt késve kezdõdhetett csak meg, majd késõbb a játékvezetõnek meg
is kellett szakítania a játékot, mert a vendégdrukkerek beszakították a menekülõkaput, és megkísérel-
tek a pályára behatolni. A mérkõzés kapcsán a rendõrség 14 személyt állított elõ, egy drukkert
életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. – G. G.

Családterápiáról 
– szakemberekkel
Az újpesti Értelem Szikrái Alapítvány elsõ-
sorban szakembereknek, de a téma iránt ér-
deklõdõ családoknak is egyaránt ajánlja
szeptember 27-i ankétját, amelynek címe:
„családterápia hatékonyságának vizsgálata
enuresis nocturnában”.

A program színhelye az Újpesti Polgár
Centrum, (Budapest, IV. ker. Árpád út 66). A
18 óra 30 perckor kezdõdõ elõadás során dr.
Túry Ferenc, a Magatartástudományi Intézet
igazgatója, dr. Tánczos Erika koordinátor fog-
lalja össze a vizsgálat tapasztalatait, amelyet
további elõadók: Majzik Ferencné óvodaveze-
tõ és Monori Józsefné, az Ész Alapítvány alapí-
tója egészítenek ki tapasztalataikkal. A rendez-
vény fõvédnöke Nagy István alpolgármester. 



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

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
Bérletben megtekinthetõ további elõ-
adások: Verdi: Rigoletto – opera-ke-
resztmetszet október 30. 19 óra;
Mark Dunn: 5 nõ az esõben – banki
locsogások két részben november 27.
19 óra; Marc Camoletti: Franciané-
gyes – vígjáték december 11., 19 óra.

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.

GYERMEK TÁNCHÁZ ÚJPESTEN
Havonta egy alkalommal, az Ady
Endre Mûvelõdési Központ a Bem
Néptáncegyüttes vezetésével élõze-
nés táncházat szervez. Szeptember
26-án de. 10-12-ig vásári fennfor-
gást tartunk. A kézmûves foglalko-
záson csuhézás lesz, a tánchoz a te-
kerõ adja a talpalávalót. Belépõ-
jegy: 500 Ft.

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. 

SZÜRETI BÁL
2010. október 9-én este 8-tól haj-
nali 4-ig. Játszik a Nincspardon tánc-
zenekar. Belépõ: 2000 Ft. Asztalfogla-
lás a 231-6000 telefonszámon.

2010. október 15. , 15 óra
„VÁRJATOK MÉG ÕSZIRÓZSÁK…”
– vidám nótamûsor az idõsek tiszte-
letére. Társszervezõ: Újpesti Roma
Kisebbségi Önkormányzat. Rende-
zõ-mûsorvezetõ: László Mária. Je-
gyek 900 Ft-os áron kaphatók a Mû-
velõdési Központban. 

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

ZSÉDA KONCERT
„A Zongorista és Én címmel” októ-
ber 29-én 19 órakor. Jegy: 2500 Ft.

ÚJPEST GALÉRIA
Gnödig Katalin képzõmûvész kiállí-
tása október 7-24-ig, Bertalan Ti-
vadar képzõmûvész kiállítása ok-
tóber 9-24-ig tekinthetõ meg.

ÚJPESTI GYERMEK- ÉS 
IFJÚSÁGI HÁZ PROG-

RAMJAI (1042 Bp., István út 17-19. Tel.: 231-7070)

Október 8. 
Brémai muzsikusok – A Nektár Szín-
ház elõadása

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ
Október 10. 10 óra
Nálatok laknak-e állatok? – A Kaláka
Együttes zenés gyermekmûsora. Je-
gyek az Információs pultnál vásárol-
hatók. Jegy ára: 1500 Ft

KÉZMÛVES ALKOTÓHÁZ
Jeles napjaink, ünnepeink alkalmá-
ból rendezett kézmûves mûhelyünk-
ben hagyományos és modern tech-
nikák felhasználásával a gyermekek
ajándékokat, használati tárgyakat
készíthetnek.

AZ ANYATEJ VILÁGNAPJA
Újpest Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Intézménye Védõnõi
Szolgálat tisztelettel és szeretettel
meghívja Önt és családját az ünnep-
ségre. Idõpont: október 1. 10–14 óra.
Helyszín: Újpesti Gyermek- és Ifjúsá-

gi Ház, István út 17-19. Szervezõ: a IV.
kerületi Védõnõi Szolgálat.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA 
Október 4-tõl 10-ig rendezvényso-
rozatot szervezünk az Állatok Világ-
napja 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 Ná-
latok laknak-e állatok? címû mûsora.

BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Október 16. 9-13 óra
Asztalfoglalás: szeptember 27. 8 órá-
tól a 231-7082-es telefonszámon. Kizá-
rólag telefonos jelentkezést fogadunk
el! Belépõdíj a vásárlóknak:  250 Ft. 

MÉZNAP ÉS MACKÓ-KIÁLLÍTÁS
2010. október 29-én 9 és 18 óra
között rendezzük meg az Újpesti
Méznapot, melynek keretein belül
Méhész Ottóné mackógyûjteménye
is megtekinthetõ lesz. Gyermek
kézmûves foglalkozás, ismeretter-
jesztõ elõadás, mézeskalács- és faj-
taméz-vásár alkotják a napi gazdag
programot.

AZ ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
KIÁLLÍTÁSAI
Október 4-17. – Gyermekrajzkiállítás
a Zánkai Gyermekalkotások Galériája
gyûjteményébõl (Színházterem)
Október 18-31. – Somos Zsuzsa fes-
tõmûvész MÁS-KÉP címû kiállítása.
Megnyitó: okt. 18., 17 óra.

www.ugyih.hu

A KARINTHY 
FRIGYES ÁMK 
PROGRAMJAI

(Fõépület: 1048 Bp., Hajló u. 2-8.; Közösségi Ház 1048 Bp,
Lóverseny tér 6. Tel.: 380-6188)  

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ
Szeptember 25. 10–12 óráig
Esztrád Színház: Nincs felhõ az égen
címû zenés gyermekelõadás. Az
elõadások után játszóházat, kéz-
mûves foglalkozást tartunk. Belépõ
az elõadásokra: 800 Ft/fõ. Két éves
kor alatt a belépés ingyenes. Hely-
szín: KFÁMK Közösségi Ház

ZENÉS, TÁNCOS KLUBDÉLUTÁN 
Október 7. 16–18 óráig. Közremû-

ködik: Boldizsár Endre, belépés díjta-
lan! A programot támogatja Újpest
önkormányzata. Helyszín: KFÁMK
Közösségi Ház

SZEDERINDA – APRÓK 
TÁNCHÁZA
Október 9. 17–18.30 óráig. A
táncházat Prekler Kata vezeti.
Közremûködik: a Csobán zenekar.
Belépõdíj: 500 Ft/fõ. 2 éves kor
alatt díjtalan. Helyszín: KFÁMK Kö-
zösségi Ház.

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK ÉS
FELNÕTTEKNEK
Foglalkozások: szerdán 17–18.30
óráig. Díja: 6000 Ft/fõ (8 óra) Veze-
ti: Szalay Zsuzsanna keramikus. Ér-
deklõdés és jelentkezés személye-
sen vagy telefonon, a 380-6163-as
számon. A tanfolyam megfelelõ lét-
szám elérése esetén indul. 

KISISKOLÁS ANGOL
1-2. osztályos gyermekek részére.
Díja: 4600 Ft/hó, heti 2 óra. Vezeti:
Konokné Gyetvai Márta. Jelentkezni
lehet szeptember végéig, a 380-
6163-as telefonszámon. Helyszín:
KFÁMK Fõépület

VARÁZSDOBOZ 
Kézmûves foglalkozás óvodásoknak
4 éves kortól. Foglalkozások: szer-
dán 16–17 óráig. Díja: 500 Ft/alka-
lom, bérlet: 2000 Ft/5 alkalom. Ve-
zeti: Prófuszné Horváth Mónika,
tel.: 06-20-930-8142. Helyszín:
KFÁMK Fõépület

OVI NÉPTÁNC   
Foglalkozások: hétfõn 16.00 - 16.45
óráig. Díja: 2800 Ft/hó. Vezeti: Sala-
mon Éva pedagógus. Helyszín:
KFÁMK Fõépület

KATTINTS RÁ, NAGYI!
Foglalkozások: szerdán és csütörtö-
kön 9.00–11.55 óráig. 2010. októ-
ber 27.–november 11. Díja: 1000
Ft/fõ. Vezeti: Turner Ferenc. Hely-
szín: KFÁMK Fõépület

ANGOL TANFOLYAM 
Kezdõ tanfolyam – 40 órás. Díja: 
40 000 Ft/fõ. 
Business English – 40 órás. Díja: 
40 000 Ft/fõ. 
Felsõfokú nyelvvizsga-felkészítõ –
50 órás. Díja: 45 000 Ft/fõ.  
Helyszín: KFÁMK Fõépület

www.karinthyamk.sulinet.hu

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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Ingatlan eladó
� 50 m2-es 1+félszobás újépítésû lakás eladó,
Munkásotthon u. 50-52. Tel.: 06 20 5 000 555

� Befektetésnek kiváló! Nógrád megyében, festõi
környezetben, kétszintes, panorámás, komfortos he-
gyi nyaraló, erdõ mellett eladó. Irányár: 4,8 MFt Tel.:
06-20-417-1375

� Eladom vagy kiadom vagy elcserélem Budapesttõl
5 km-re lévõ kétszintes kertes házamat Mogyoród
Kukukhegyen. kevés rezsi, cserénél értékkülönbözet-
tel Újpest elõnyben. Ár: 11,9 MFt Tel.: 06-20-390-4057

� Eladó Újpesten téglaépítésû felújított lakás. 37
m2-es jó elosztású gáz fûtéses 3. emeleti világos lakás.
I. á.: 8.5 MFt. 1+félszobás újpesti panellakásra cserél-
ném. Személyesen H-V-ig, 16-20-óráig. 1047 Attila ut-
ca 11. III./3.

� Újpesten Szabadkai utcában 4 lakásos ház, utol-
só, egyedileg igényesen kivitelezett két szintes 80 m2-
es, 2+félszobás + tetõtérben 45 m2-es összkomfortos
lakása 170 m2-es elkerített telekterülettel gyönyörû
kiskerttel eladó. I.á.: 25,9 MFt. Tel.: 06-70-637-2718

� Újpesten, Erzsébet utcában, 35 m2-es másfél szobás
panellakás tulajdonostól eladó. Budai panoráma, jó
közlekedés, egyszerû parkolás, biztonsági rács. Október
elején költözhetõ. Irányár: 7,5 MFt. Tel.: 70/429-6000

� Újpesten 3 és fél szobás ház, elõ és hátsó kerttel,
melléképülettel, gázfûtéssel, kis terasszal eladó. I. á.:
25,9 MFt. Tel.: 061-379-5475 vagy 06 30 294 9420, tu-
lajdonostól.

� Nyíregyháza Toldi utcában 6. emeleti panel, új
nyílászárók, vízóra, jó állapotú. Tulajdonostól eladó,
vagy újpesti kisebbre cserélném, minden megoldás
érdekel. Tel.: 370-95-59

� Újpesten 35 m2-es 1 szobás felújított cirkófûtéses
házrész eladó. Közös udvar, pince, tetõtér beépíthetõ.
Családi okok miatt. Tel.: 06-70-214-4329

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

� Újpesten Templom–Lõrincz utca sarkán, 2003-
ban épült társasházban II. emeleti, 56 m2-es 1+2 fél-
szobás, étkezõs, cirkófûtéses, légkondis, vízórás, új-
szerû társasházi öröklakás + 12 m2-es terasszal, udvari
gk.-beállóval eladó. I.á.: 18.5 MFt. Gk.-beálló 1 MFt.
Tel.: 06-70-637-2718

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

� Újpesten Erzsébet utcában 71 m2-es 2+ félszobás,
parkettás, hõszigetelt, ablakos, vízórás, fûtésmérõs,
biztonsági ajtó, parkra nézõ loggiás V. emeleti panel-
lakás tulajdonostól, bútorozva eladó. I. á.: 11,5 MFt.
Tel.: 06-30-281-0103

� Eladó Halassy sportcentrum közelében 1+2 fél-
szobás lakás, felújítva gyönyörû parkkal, bölcsõde,
óvoda, iskola közel a Pozsonyi úton. Tel.: 06-20-80-
63-422

� Vécsey utcában Újpesten csendes világos 28 m2-es
garzon öröklakás igényes környezetben, Újpest leg-
szebb utcájában eladó. Beépített konyhabútorral, új
cirkófûtés pincerész. I.á.: 6,99 MFt  Tel.: 06-70-318-6175

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

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

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

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

� Nagymaroson a Dunakanyarra, Visegrádi várra
nézõ örökpanorámás 554 m2-es üdülõ telek, folyama-
tosan gondozott kertel, faházzal eladó. Telek 10%-ig
beépíthetõ. Víz, villany, van. Gáz, telefon, utcában.
Ár: 4,6 MFt. Tel.:06-70-266-2104, 370-1359

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

� Eladó vagy cserélném Táborfalván Bp-tõl 50 km-
re 05 vonalán Népligettõl (45perc) Kõbánya–

Kispestrõl (1 óra vonattal) 68 m2-es 2+félszobás há-
zamat, 400 négyszögöl kertel, melléképületek, garázs,
fúrt kút, teljes közmû, rendezet környezet. A busztól,
vonattól 5 perc. IV. ker. egyszobás öröklakást beszá-
mítok, megegyezünk. Tel.: 06-70-513-4911

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

� Tulajdonostól IV. ker., Szigeti utcában négyemele-
tes ház, 2. emeletén 67 m2-es, 2+1 félszobás, jó álla-
potú, erkélyes, redõnyös, tehermentes panellakás el-
adó. Irányár: 12,5 MFt. Garázsbérleti jog átruházható!
Tel.: 20/374-67-59.

� Fóton Bp-tõl 8 km-re 400 négyszögöles zárt kert
20 m2-es szerényfaházzal termõ gyümölcsfákkal, víz,
villany van. Jóval értéke alatt, fizetési kedvezménnyel,
családi okok miatt eladó. 3 MFt. Tel.: 06-20-3252-854

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

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

Ingatlant kiad
� Káposztásmegyer I-en, a Dunakeszi utcában 20
m2-es üzlethelyiség havi 50 000 Ft + rezsiért ki-
adó. Érdeklõdni: 06-20-93-101-99

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

� Eladó vagy kiadó Újpesten, jó közlekedéssel,
csendes környezetben egy kétszobás összkomfortos
családi ház. (Telek, udvar, beépített elõtér, gazdasági
épület.) Tel.: 06-30-392-4030

� 25 m2-es felújított komfortos lakás, berendezve, kö-
zel a metróhoz, albérletbe kiadó. Tel.: 06-30-696-6434

� Kiadó Újpest-Központban, metró végállomástól 1
percre egy új építésû, elsõ emeleti, igényes, csendes 63
m2-es (1+2 fél szobás) egyedi fûtésû, alacsony rezsijû
téglalakás, saját zárható mélygarázzsal együtt a Kassai
utcában. A konyha beépített, gardróbszekrény, riasztó,
klíma van. Érd: 20-337-4517.

� Újpesten a Baross utca elején kiadó vagy eladó
egy 61 m2-es cirkófûtéses lakás. Tel.: 06-20-312-071

� Kiadó a XV ker.-ben 90 m2-es családi ház, ami két
bejáratú, 3 szobás, közepes állapotú. Tartozik hozzá
egy nagy garázs. Ár: 70 000 Ft + rezsi. Tel.: 06-20-469-
5269

� Kiadó Újpest Központ mellett 1+2 félszobás tá-
gas, világos lakás, csöndes, nyugodt, szép környezet-
ben. Hosszú vagy rövidtávra, bútorozottan vagy bú-
torozatlanul. Érdeklõdni lehet: 0630 864 0027 vagy
kalpeter@gmail.com

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

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

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

� Újpesten, 1 fõ nem dohányzó, csendes, lehetõleg
értelmiségi dolgozónak, 18 m2-es, erkélyes, bútoro-
zott szoba, hosszútávra kiadó. Rezsivel együtt 40 eFt,
+ 1 havi kaució. Tel.: (30) 320-5633

Ingatlant cserél
� Elcserélem újpesti önkormányzati 44 m2-es össz-
komfortos vízórás fütõorás liftes I em. téglaépítésû
erkélyes lakásomat. Kérek a piac környékén önkor-
mányzati régibérû komfortos gázkonvektoros, zu-
hanyzós, benti wc, gáz vízmelegítõst földszinti utcára
nézõ, ablakosat 28–30 m2-ig. Ráfizetést kérek. Tel.:
789-88-41

Garázs
� Káposztásmegyer I-en Lakkozó–Jármûtelep ut-
cánál garázs kiadó. Tel.: 06-70-222-4418 vagy 06-20-
520-6826

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

� Garázs eladó Káposztáson Pácoló utcában 20 m2-
es körülbelül 4 m2-es tároló hellyel. Tel.: 06-70-414-
9665, e-mail: nagy-csaba5@rubicom.hu

� Káposztásmegyer II. Székpatak utcában garázs
bérleti joga átadó. Érdeklõdni a 20/5777-627-es tele-
fonszámon.

Szolgáltatás

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,
szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított ké-
szülékek árusítása. Kisebb vízszerelési munkákat
is vállalunk. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046 Nádor
u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30-960-1138, szerviz:
230-7669, 06-30-221-5214

� VILLANYSZERELÉS! Kismunkáktól, lakásfelújításig.
Egyedi lakásvilágítások. Távvezérlések mobiltelefon-
ról, távjelzések mobiltelefonra. Tel.: 06-20-914-0938

� TÖRT ARANY VÁSÁRLÁS A NAPI LEGMAGA-
SABB ÁRON! LOUIS GALÉRIA, Margit Krt. 51-53.

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépí-
tés-javítás, elõtetõk, kerítések gyártását és javítását
vállalom. Tel.: 360-0035, 06-30-975-2315

� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása,
javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk készítése. IV.
ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZÕNYEGPADLÓ RA-
GASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚTOR-
MOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT ÁRA-
KON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍTVA: 1971
Tel.: 220-5001, 06-70-774-3621

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

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

� Redõnyjavítás, gurtnicsere garanciával, hétvé-
gén is. Hívjon bizalommal: 06-30-609-2847

� Nyugdíjas hölgy takarítást vállal hétvégén is, napi 3-
4 órában. Tel.: 370-4762. Naponta 18-20 között.

Oktatás

� Tanulási problémákkal küzdõ gyerekek (10-16 év)
segítését vállalom aspergerest is. Tel.: 06-30-393-6443

� Matematika tanítás szaktanárnál általános és kö-
zépiskolások részére, felvételizõk felkészítése. Tel.: nap-
közben 06-20-403-9901, vagy este 19 órától a 230-5163

� Tapasztalt diplomás angoltanár tanítást, korrepetá-
lást, érettségire felkészítést vállal. Tel.: 06-20-391-7528

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

� Matematika, fizika tanítás általános és középis-
kolások részére nagy hatékonysággal szaktanártól.
Házhoz megyek ! Tel.: 06-20-9590-134

� Matematikából korrepetálás kétszintû érettségire
felkészítés fõiskolásoknak ZH-ra felkészítés. Házhoz
megyek. Tel.: 06-30-297-4207, 370-0674

� Kezdõ társastánc tanfolyam indul szeptember vé-
gén ifjúsági felnõtt és senior korcsoport részére a IV.
kerületben. Jelentkezés és felvilágosítás a 06-30-279-
3393, telefonszámon. www.fortunatsk.info

� Angol nyelvtanítást vállalok minden szinten. Nyelv-
vizsgára, érettségire való felkészítést, korrepetálást, fel-
zárkóztatást. Dolgozat írások elõtt esetenkénti felkészí-
tést is. Tel.: 06-30-403-6244 vagy este 417-3005

� Fogszabályzás elõtt, közben, után nyelvlökéses
nyelés korrekcióját vállalja logopédus. Tel.: 369-34-62,
06-30-416-32-82

� Logopédus fejlesztõ és gyógypedagógus beszédhi-
bák javítását, írás, olvasás és számolási zavarok meg-
szüntetését, illetve megelõzését vállalja. 5-tõl 10 éves
korig Tel.: 369-34-62, 06-30-416-32-82

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

� Német nyelvoktatás kezdõknek, haladóknak,
nyelvvizsgára készülõknek, felnõtteknek,  gyerekek-
nek. Vizsgáztató tanárként segítek kiválasztani a leg-
megfelelõbb vizsgát. Üzleti nyelvoktatás kidolgozott
tananyaggal. Vidám órák sok beszélgetéssel.Tel.: 06-
020344-0643

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

� Angol tanítást vállal tapasztalt angol szakos nyelv-
tanár  minden szinten. Egyéni, csoportos oktatás
nyelvvizsgára elõkészítés. Tel.: 06-20-2353-664

Állást kínál
� A Karinthy Frigyes Általános Mûvelõdési Központ
Napközi Otthonos Óvoda Óceán tagóvodába felvé-
telre keres 1 fõ óvodapedagógust, határozatlan ide-
jû alkalmazással. Fizetés: Kjt. besorolás szerint. Je-
lentkezni a 3-806-188/118 telefonszámon lehet
Kurucz Gyuláné óvodavezetõnél.

� A Karinthy Frigyes Általános  Mûvelõdési Köz-
pont Napközi Otthonos Óvoda  felvételre keres  2
fõ óvodapedagógust, határozott idejû alkalma-
zással. Fizetés: Kjt. besorolás szerint. Jelentkezni
a 3806-188/118 telefonszámon lehet Kurucz
Gyuláné óvodavezetõnél. 

Bérleti jog átadó
� A Munkásotthon u. 18.sz. alatti, 35m2-es Filléres
Bolt bérleti joga átadó. Érdeklõdni: 06-20-9-975-940;
370-5508

Utazás
Okt. 2. Bécs-Schönbrunn: 6400 Ft; okt. 8. Párkányi
búcsú: 5900 Ft; okt.17. Krasznahorka 6400 Ft; okt.
22. Száztornyú Prága: 34 900 Ft; okt. 23. Csokigyár:
6200 Ft; okt. 12. Izrael:  198 900 Ft; okt. 14. Jordá-
nia: 219 800 Ft. Pataki Edit: 413-1874.  

Régiség

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

Állást keres

� 62 éves agilis nyugdíjas hölgy adatfeldolgozást vál-
lalna RLB-programmal dolgozó könyvelõ mellett, 10
éves gyakorlattal. Gyermek felügyelet is érdekel. Tel.:
06-20-374-8289

� Fiatal nõ másodállásban heti két napon bármilyen
irodai munkát vállalna. Közgazdasági biztosítási, tár-
sasházi, és ingatlanközvetítõi végzettséggel. Tel.: 06
20-959 7581

Szépségszalon eladó

� Családi okok miatt, Újpest, Pálya u. 5/B-ben
eladó egy mûködõ szépségszalon teljes berende-
zéssel, felszereléssel. Tel.: 06-70-634-1010

� 178/65/35éves leszázalékolt fiatalember keresi egy
független, szerény, szintén magányos leány ismeretsé-
gét tartós kapcsolatra. Választ, „Újpesti fiú” jeligére
1325 Budapest, Postafiók 196-ra kérek, vagy tel.: 06-
30-260-1518, 18 óra után.

Halálozás

� Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Schreiber Pálné Teri 65. életévében, hosszan-
tartó betegség miatt augusztus 25-én elhunyt.
Hamvait szeptember 16-án helyeztük örök
nyugalomba szeretett férje mellé a Megyeri
temetõbe. Emléked örökké élni fog!

Gyermekeid

� Filyó Gábor Mihály 2010. 08. 19-én örökre
elaludt. Soha nem feledünk !

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 óráig.
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. 



Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I V.  É V F O L Y A M ,  3 6 .  S Z Á M ,  2 0 1 0 .  s z e p t e m b e r  2 4 . 23H i rd e t é s

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

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

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 9491835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

M O S Ó G É P
és mikrósütõ javítása

Felújított automata 
mosógépek árusítása házhoz

szállítással, garanciával.
Tel.: 453-0567, +36/30/931-9955

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

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

e-mail: ujpestinaplo@gmail.com 



Szüreti mulatság
Az októberi idõsek hónapja alkalmából az önkormányzat és intézmé-
nyei több rendezvénnyel szeretnének az örömteli együttléthez hozzá-
járulni. Szeptember 22-én az Õszi Fény Integrált Gondozási Központ
indította a rendezvénysorozatot, ahol már évtizedes hagyománya van
annak, hogy már szeptember végén szüreti mulatsággal kedvesked-
nek az idõsebbeknek. Az összejövetelt nagy várakozás elõzte meg. A
Tungsram utcai gondozóközpont lakóik mûsorral készültek az ese-
ményre, az alkalomhoz illõ  versekkel, illetve dalokkal idézték meg a
szüretet. A köszöntõk után egy szüretrõl készült filmet is közösen
néztek meg, majd az este szüreti hangulatban vidám vacsorával, tánc-
cal megfûszerezve folytatódott. A szüreti vigalomnak ezzel nincs vé-
ge: szeptember 29-én a Király utcai gondozási központban élõk szá-
mára szerveznek mulatságot a gondozási központ munkatársai.  

Az õsz szobra
Szeptember 23. óta nemcsak naptári, hanem csillagászati értelemben is
az õszben járunk. Az évszak Újpesten a Virág és a Nyár utca sarkánál
szobrot is kapott. Szilágyi Bernadett szobrászmûvész bronzból, betonból
és mûkõbõl készült Õsz címû alkotása 1984. óta a városrész egyik közté-
ri szobra. Horváth Dávid felvételét az önkormányzat 2010. évi falinaptá-
rából kölcsönöztük, az évszakváltáson túlmenõen arra is emlékeztetve,
hogy az elõttünk álló október az idõsek hónapja – és az Országos Csa-
ládi Könyvtári napok miatt is kínál olvasnivalót az Újpesti Napló. 

Olvasóink és hirdetõink figyelmébe!
Az Újpesti Napló következõ lapszáma – az október 3-i ön-
kormányzati  választások újpesti eredményeivel – október 8-
án, pénteken jelenik meg.  

24 M o z a i k
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