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Megalakult az önkormányzat képviselõ-
testülete – 3–6. oldal)

A város 
kulcsa
A város 
kulcsa

MEGEMLÉKEZÉSRE VÁRJUK
Hagyományainknak megfelelõen Újpest
Önkormányzata ebben az esztendõben is
koszorúzási ünnepséggel tiszteleg az 1956-
os forradalom és szabadságharc, vala-
mint hõsei elõtt. Ünnepi beszédet mond:
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.

Várjuk családjával, barátaival együtt egy
közös emlékezésre 2010. október 23-án 18
órakor, az Újpesti Városháza hátsó 
homlokzatánál elhelyezett emléktáblánál
(Trombita tér).

Újpest Önkormányzata



polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirõl és az önkormányzati képvise-
lõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.

törvény rendelkezései szerint, a polgármester
tisztsége megszûnése esetén nyolc napon belül
írásba foglalva adja át munkakörét az új polgár-
mesternek. Az õszi önkormányzati választások
elõtt kelt 26/2000/IX.27./ BM-rendelet a munka-
kör átadásának jegyzõkönyve kötelezõen elõírt
tartalmát is rögzíti. Dr. Vitáris Edit jegyzõ kiemel-
te a szabályozások szerint eljárva készült el az át-
adást-átvételt rögzítõ dokumentum.

Az átadásnak kiemelt jelentõséget adott az a
tény, hogy ehhez hasonló esemény soha nem tör-

tént még Újpesten, hiszen dr. Derce Tamás húsz
évig volt polgármester. Dr. Derce Tamás átadó-
ként úgy fogalmazott: amikor a rendszerváltozást
követõen Fekete János tanácselnöktõl átvette a
város kulcsát, jogszabály nem írta elõ a váltáskor
elvégzendõ teendõket.

A dokumentumot aláíró Haszonicsné Dr. Ádám
Mária, Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatalá-
nak vezetõje minden okmányt rendben talált, és
köszönetet mondott a szakszerû munkáért. Az új-
pesti hivatal a törvényességi munkát illetõen
most is köztudomásúan jó hírének megfelelõen
tevékenykedett, és méltán az egyik legjobban mû-
ködõ hivatal – hangsúlyozta Haszonicsné Dr.

Ádám Mária, majd sok sikert és jó egészséget kí-
vánt az új hivatali ciklust megkezdõknek.

A hivatal érdemét, a precíz elõkészítést kiemel-
ve köszönetét fejezte ki Wintermantel Zsolt átve-
võ polgármester is. Szólt arról is, hogy a további-
akban polgármesterként felelõsségteljes munka-
kapcsolatra törekszik a Közigazgatási Hivatallal, és
kollégaként kíván együttdolgozni mindazokkal,
akik az újpesti képviselõ-testület döntéseit köve-
tõen a  törvényességi felügyeletet ellátják. A be-
szélgetés során a hivatalvezetõ asszony a megvá-
lasztott polgármestertõl tájékoztatást kapott ar-
ról, hogy az október 13-án megalakuló képviselõ-
testületben tizenhárman a Fidesz és az Újpestért
Egyesület választási szövetség tagjaként, öten az
MSZP, egy-egy fõ pedig a Jobbik, illetve az LMP
színeiben lettek önkormányzati képviselõk. Õk
egy fõ kivételével már eddig is képviselõként,
avagy delegált bizottsági tagként tevékenykedtek,
ami lehetõséget jelent már a ciklus elején az eddi-

gi eredmények megõrzése mellett a komoly és ha-
tékony munkára.   

Az átadás-átvételt rögzítõ dokumentum több
dolgot tartalmaz, így felsorolja például az átadó
polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó, fo-
lyamatban lévõ ügyek iratainak felsorolását, az
önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetérõl, az
esetleges hitelállományról. Újpestnek nincs hitele
– rögzíti a dokumentum! Az okirat kimondja to-
vábbá, hogy a jegyzõkönyv elkészítésével egyide-
jûleg át kell tekinteni többek között a gazdasági
programot, a költségvetési és zárszámadási rende-
leteket, valamint a szerzõdéseket, kötelezettség-
vállalásokat is. – B. K

Átadás-átvétel: rendben és
jogszabályoknak megfelelõen
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A polgármesteri munkakör átadás-átvétele október 8-án a Polgármesteri
Hivatalban történt meg. Dr. Derce Tamás leköszönõ – átadó – városvezetõ
és Wintermantel Zsolt megválasztott – átvevõ – polgármester aláírásával
látta el a jegyzõkönyvet, amelyet dr. Vitáris Edit jegyzõ, valamint
Haszonicsné Dr. Ádám Mária, Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatalának
vezetõje szintén kézjegyével látott el. Az aláírók szóban is hangsúlyozták:
Újpesten az átadás-átvétel zökkenõmentesen és a törvényekben foglaltak-
nak megfelelõen rendben megtörtént, amit a kölcsönös bizalom is segített. 

A

K Ö Z É L E T

PARLAMENT-LÁTOGATÁS
Ezúton hívom meg Önöket Parlament-láto-
gatásra október 26-án, 9.15 órától. Az épü-

letbe való beléptetés miatt elõzetesen jelentkezni
kell a 441-5555-ös számon munkaidõben, erre októ-
ber 21-ig van lehetõség. Szeretettel várom Önöket!

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

2 K ö z é l e t

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága, a fiatalok
garzonházában lévõ bérlakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeirõl szó-
ló 14/2001. (VI. 01.) számú Önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján, figyelemmel a lakáscé-
lú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. számú rendeletben foglaltakra, az Újpesten
lakó fiatal polgárok elsõ lakáshoz jutási feltételeinek megteremtése érdekében, a felajánlott
lakások bérleti jogának elnyerésére céljából, pályázatot írt ki. A részletes pályázati felhívás az Újes-
ti Napló 2010. október 8-i számának a 6. oldalán, illetve a www.ujpest.hu weboldalon olvasható.
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Az  átadás-átvétel után: Dr. Derce Tamás átadó polgármester, dr. Lukácsi Zsuzsa jegyzõkönyvvezetõ, 
dr. Vitáris Edit jegyzõ, Hasznonicsné Dr. Ádám Mária Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatalának 

vezetõje, Nagy István alpolgármester és Wintermantel Zsolt átvevõ polgármester
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korábbi harminchárom fõs
közgyûlést húsz önkor-
mányzati képviselõbõl és a

polgármesterbõl álló képviselõtestü-
let váltja. Az alakuló ülésen a válasz-
tás során mandátumot nem szerzõ,
de az elõzõ választási ciklus idején a
városért tevékenykedõ  korábbi kép-
viselõk, az esküt tévõk közeli hozzá-
tartozói, a pártok, a szervezetek tagjai,
a civil szervezetek vezetõi, Újpest szá-
mos díszpolgára, továbbá a polgár-
mesteri hivatal vezetõi, munkatársai
voltak jelen. A képviselõtestület tagjai,
illetve a polgármester ünnepélyes han-
gulatban vették át a megbízólevelüket,
majd az eskütétel zajlott le. E napon a
képviselõtestület alpolgármestereket is
választott, majd személyi kérdésekben
döntött. Az önkormányzati törvény
alapján az alakuló ülés feladata a va-
gyonnyilatkozatot- és összeférhetet-
lenséget vizsgáló bizottság megválasz-
tása és a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat felülvizsgálata is. A képviselõ-
testület az emelkedett hangulatban is
gondolt azokra, akik a vörösiszap-ka-
tasztrófában családtagjaikat, vagyonu-
kat, munkalehetõségüket veszítették.
A testület határozott az együttérzés
kifejezésének több módjáról. 

A KORELNÖK BESZÉDE 
Az alakuló ülésen az elnöki pulpitust
elsõként a korelnök, dr. Szabó Béla, a
FIDESZ-Újpestért Egyesület egyéni
választókerületben képviselõi man-
dátumot szerzett képviselõje foglal-
ta el. Köszöntötte az egybegyûlte-
ket, közöttük dr. Derce Tamás lekö-
szönõ polgármestert, a megválasztott
polgármestert és a képviselõket, vala-
mint az újpest közélete iránt érdeklõ-
dõ vendégeket. Többek között arról
szólt, hogy az október 3-i választáso-
kat követõ napon olyan környezeti
katasztrófa rázta meg az országot,
amely valamennyi magyar embert ar-
ra kényszerít, hogy újragondolja vi-
szonyát az õt körülvevõ világhoz. Az
iszapáradat a súlyos sérülések mellett
emberi életeket követelt. A korelnök
javaslatára az alakuló ülés résztvevõi

egyperces néma felállással adóztak az
áldozatok emlékének.

A korelnök ezt követõen többek kö-
zött arra emlékeztetett, hogy Újpest
ereje mindig az összefogásban rejlett.
Munkánkat hassa át a fegyelem, a
pontosság, a józan mértéktartás, az
egymás iránt érzett tisztelet és a haza-
szeretet – kívánta  dr. Szabó Béla.

MEGBÍZÓLEVELEK, ESKÜTÉTEL 
A megnyitóbeszédét követõen
Kissné Boda Györgyi, a Helyi Válasz-

tási Bizottság elnöke ismertette az
október 3-án megtartott polgár-
mester- és képviselõválasztás hiva-
talos végeredményét. A választási
bizottság elnökétõl vette át megbí-
zólevelét Wintermantel Zsolt pol-
gármester, valamint az egyéni vá-
lasztókerületben mandátumot
szerzett tizennégy,  illetve a kom-
penzációs listán mandátumhoz ju-
tott hat képviselõ. (A képviselõtes-
tület tablója lapunk 5. oldalán. A
szerk.)

A mandátumok átvételét elõször
a polgármester, majd az önkor-
mányzati képviselõk eskütétele kö-
vette. A hagyományoknak megfele-
lõen az eskü szövegét a képviselõ-
testület legfiatalabb tagja, ez alka-
lommal Ozsváth Kálmán, a FIDESZ-
Újpestért Egyesület választási szö-
vetség képviselõje mondta elõ.

Az eskütétel után dr. Derce Tamás
leköszönõ polgármester átadta a vá-
ros kulcsát Wintermantel Zsolt pol-
gármesternek, aki az elnöki pulpi-
tusra lépve megtartotta székfoglaló
beszédét. 

Nagy figyelemmel kísért társadalmi esemény színhelye volt az újpesti Városháza
díszterme. Tíz nappal az önkormányzati választások után, október 13-án 17 óra-
kor tartotta alakuló ülését Újpest önkormányzatának képviselõtestülete. A vá-
lasztási törvényben bekövetkezett változások miatt Újpesten is módosult a vá-
lasztókerületek száma. 

A

A képviselõ esküjének és foga-
dalmának szövege:
„Én, (…) esküszöm, hogy hazám-
hoz, a Magyar Köztársasághoz
hû leszek; az Alkotmányt a többi
jogszabállyal együtt megtartom
és megtartatom; a tudomásom-
ra jutott titkot megõrzöm; a kép-
viselõi tisztségembõl eredõ fel-
adatiamat Újpest fejlõdésének
elõmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiis-
meretesen teljesítem. Isten en-
gem úgy segéljen!”

Eskütétel, kulcsátadás a városházán  

A sikerhez egységes
közösségre van szükség

folytatás a 4.. oldalon

Wintermantel Zsolt esküt tett. 
A polgármesteri eskü szövegét a legfiatalabb

képviselõ, Ozsváth Kálmán mondta elõ

dr. Szabó Béla és dr. Vitáris Edit jegyzõ

Kissné Boda Györgyi, a HVB elnöke
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POLGÁRMESTERI SZÉKFOGLALÓ
BESZÉD 
Újpest polgármestere elõször sze-
mélyes emlékét idézte fel, mely sze-
rint ötödik vagy hatodikos általános
iskolás lehetett, amikor elõször járt
ebben a csodálatos teremben – nyil-
ván valamilyen ünnepség alkalmával
–, és már akkor magával ragadta
maga a terem.

– Most, hogy ezt a közel 30 évvel
ezelõtti pillanatot felidézem, nem
mondhatom, hogy nincs gombóc a
torkomban. Ma, polgármesterként
állhatok itt ebben a történelmi épü-
letben, ebben a teremben – olyan
elõdök helyén, mint Ugró Gyula
vagy Derce Tamás, akiknek a neve
korszakokat jelöl Újpest történeté-
ben.

Abban azonban biztos vagyok,
hogy Újpest új korszak elõtt áll.
Nem is azért, mert mostantól új ve-
zetése lesz, hanem azért, mert a vi-
lág is változik körülöttünk.

MAGÁNÉRDEK ÉS KÖZJÓ
Olyan kihívásokkal kell szembenéz-
nünk, amelyek pusztán egyénileg, az
egyéni érdekérvényesítés alapján,
vagy ideológiai vitákkal nem tudunk
megoldani. Sem a gazdasági, sem a
demográfiai, sem a környezeti kihí-
vásokat. Ezek csak együttmûködés-
sel kezelhetõk – emelete ki a város
vezetõje.

Szólt arról: a világban is, Magyar-
országon is újra kell értékelnünk a
magánérdek és a közjó fogalmát, új-
ra kell gondolnunk továbbá az állam
és benne az önkormányzatok szere-
pét is. Ebben az ünnepélyes percben
szeretném Önöket, minden újpestit
biztosítani arról, hogy ahogy az or-

szág egészében, úgy Újpesten is új
idõszámítás kezdõdik. Véget ér a hely-
ben járás kora, és megkezdõdik a cse-
lekvõ összefogás idõszaka. Meglehet,
hogy az elõzõ hónapokban mindegyi-
künk a pártpolitika frontjain vívta a
maga kisebb-nagyobb csatáját. Meg-
lehet, hogy ezekben az ütközetekben
különbözõ oldalakon álltunk.

A KAMPÁNYNAK VÉGE
Magam is politikai pártok és civil
szervezetek közös támogatásával in-
dultam. Azt sem titkolom, mert az
nem lenne õszinte dolog részemrõl,
hogy természetesen nagyon örülök
a Fidesz elsöprõ sikerének itt és or-
szágszerte. 

Ugyanakkor a kampánynak, riva-
lizálásnak vége. Polgármesterként
számomra már csak újpestiek lé-
teznek, hiszen kezdõdik a megfeszí-
tett munka, rengeteg dolgunk van,
nagy feladatok állnak elõttünk, és a
sikerhez egységes közösségre van
szükség. 

Egy sokkal nagyobb küzdelem vi-
szont most veszi kezdetét. Ennek
tétje: képesek leszünk-e megfelelni a
választóinktól kapott bizalomnak,
meg tudjuk-e mutatni, hogy méltók
voltunk a támogatásukra, tudunk-e
teremteni Újpesten ismét olyan kö-
zösségi sikereket, amelyekre már
minden itt élõ ember szomjazik.

Itt, Újpesten is korlátok közé szorítja
terveinket az ország és benne kerüle-
tünk kivéreztetett állapota. Van vi-
szont, amibõl nem lehet engednünk.
Az önkormányzat mûködésének át-
alakításához haladéktalanul hozzá kell
látnunk. Ez nem lehet pénzkérdés,
sokszor nem is az, csupán annak kér-
dése, hogy engedjük-e a józanész ér-
vényesülését a hivatali mûködésben. 

KÖZÖSSÉG, ÕSZINTESÉG,
HATÉKONYSÁG
Közösség, õszinteség, hatékonyság.
Ez a három szó kell jellemezze mind
a testület, mind a hivatal munkáját.

Az újpesti polgároknak mindenkor
érezniük kell, hogy mi vagyunk ér-
tük, és nem fordítva. 

Itt szeretném megragadni az al-
kalmat, hogy mindannyiunk, egész
Újpest nevében megköszönjem Der-
ce Tamás polgármester úrnak azt,
amit húsz éven át tett a városunkért.
Külön is szeretnék köszönetet mon-
dani támogatásért és tanácsaiért.
Ígérhetem, hogy az általa képviselt
lokálpatrióta városvezetést akarom
folytatni. Ugyanakkor az országban
és a fõvárosban bekövetkezett jelen-
tõs fordulat minden eddiginél több
és nagyobb lehetõséget nyit szá-
munkra. Ezért döntöttem úgy, hogy
Újpest érdekében az a helyes, ha
mindhárom dimenzióban tudom
képviselni az itt élõk érdekeit. Itt
helyben, a fõváros vezetésében, és a
Parlamentben is.

A parlament döntése alapján
most a korábbiaktól eltérõen min-
denütt kisebb létszámú képviselõ-
testületek alakultak. Újpesten 33 he-
lyett 21 tagú testület alakult meg.

A polgármester esküjének és
fogadalmának szövege: „Én,
Wintermantel Zsolt esküszöm,
hogy hazámhoz, a Magyar Köz-
társasághoz hû leszek, az Al-
kotmányt a többi jogszabállyal
együtt megtartom és megtarta-
tom, a tudomásomra jutott tit-
kot megõrzöm, a polgármesteri
tisztségembõl eredõ feladatai-
mat Újpest fejlõdésének elõ-
mozdítása és az Alkotmány ér-
vényesülése érdekében lelkiis-
meretesen teljesítem. Isten en-
gem úgy segéljen!”

folytatás a 6.. oldalon

Az elsõ polgámesteri beszéd
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EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN MANDÁTUMOT NYERT KÉPVISELÕK 

Újpest önkormányzatának
képviselõ-testülete

Polgármester: WINTERMANTEL ZSOLT

(FIDESZ–ÚJPESTÉRT EGYESÜLET)

KOMPENZÁCIÓS LISTÁN MANDÁTUMOT NYERT KÉPVISELÕK 

10. számú egyéni 
választókerület: 

OZSVÁTH KÁLMÁN GYULA  
(Fidesz-UE)

7. számú egyéni 
választókerület: 
BARTÓK BÉLA  

(Fidesz-UE)

6. számú egyéni 
választókerület: 
NAGY ISTVÁN

(Fidesz-UE)

8. számú egyéni 
választókerület: 

BALÁZS ERZSÉBET  
(Fidesz-UE)

9. számú egyéni 
választókerület: 

KORONKA LAJOS   
(Fidesz-UE)

DR. TRIPPON NORBERT  
(MSZP)

FARKAS ISTVÁN
(MSZP)

BELÁN BEATRIX 
(MSZP)

PAJOR TIBOR 
(Jobbik)

PERNECZKY LÁSZLÓ 
(LMP)

12. számú egyéni 
választókerület: 
JÓKAY ATTILA 

(Fidesz-UE)

11. számú egyéni 
választókerület: 

MÉSZÁROS EDIT ÉVA 
(Fidesz-UE)

13. számú egyéni 
választókerület: 
RÁDI ATTILA  

(Fidesz-UE)

14. számú egyéni 
választókerület: 

HLADONY SÁNDOR GYULA  
(Fidesz-UE)

5. számú egyéni 
választókerület: 

DR. DABOUS FAYEZ  
(Fidesz-UE)

2. számú egyéni 
választókerület: 

HORVÁTH IMRE 
(MSZP)

1. számú egyéni 
választókerület: 

PÁLI JÓZSEF PÁL 
(Fidesz-UE)

3. számú egyéni 
választókerület: 

SZALMA BOTOND GYULA 
(Fidesz-UE)

4. számú egyéni 
választókerület: 

DR. SZABÓ BÉLA 
(Fidesz-UE)

SZABÓ GÁBOR 
(MSZP)
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Minden adott ahhoz, hogy a város-
vezetés stabil és egységes legyen, vi-
ták helyett cselekvésrõl szóljon. Ez
az emberek érdeke. Ugyanakkor én
minden képviselõ munkájára egy-
formán számítok.

Tudom, hogy Önök tapasztalt és
elkötelezett önkormányzati politiku-
sok. Számítok a tudásukra, bátorsá-
gukra, tisztességükre. Ennek  a hely-
nek a szelleme arra kötelez, azt sugall-
ja, hogy a mi legfõbb dolgunk közös-
séget építeni. Együtt kell dolgoznunk,
küzdenünk Újpestért. – zárta beszé-
dét Wintermantel Zsolt polgármes-
ter. (A teljes beszéd: www.ujpest.hu)

SEGÍTSÉG DEVECSERNEK
Az ünnepélyes pillanatok után
Wintermantel Zsolt polgármester
elõterjesztésében, nyílt és egyhangú
szavazással elvi állásfoglalás született
arról, hogy Újpest segítséget nyújt
az iszapkatasztrófa sújtotta telepü-
léseknek. A polgármester javaslatára
5 millió forintos támogatásról, illet-
ve Devecserbõl érkezõ gyermekek
õszi szünetben történõ fogadásáról
határozott a testület. 

AZ ELSÕ DÖNTÉSEK
A szünet után megkezdõdött az elsõ
testületi ülés, ahol a képviselõk már
több határozatot is hoztak. 

Dr. Vitáris Edit jegyzõ elõterjeszté-
sében a képviselõtestület elfogadta a
polgármester illetményének, majd
ezután a juttatásának megállapításá-
ról szóló határozatokat.

Ezt követõen az alpolgármesterek
személyét és juttatásaikat érintõ dön-
tések következtek. Wintermantel Zsolt
polgármester az önkormányzat mun-
kájában továbbra is három alpol-

gármesterre szá-
mít. Az or-
szággyûlés ál-

tal megváltoztatott törvénynek
megfelelõen élt azzal a lehetõség-
gel, hogy külsõ alpolgármester is
segítse a munkát. A képviselõtestü-
let tagjai titkos szavazással megvá-
lasztották alpolgármesternek Nagy
István (FIDESZ-UE; 16 igen, 4 nem
szavazattal) és Rádi Attila (FIDESZ-
UE; 15 igen és 5 nem szavazattal)
képviselõket, illetve külsõsként dr.
Molnár Szabolcsot (15 igen, 5 nem
szavazattal). A megválasztott tiszt-
ségviselõk letették hivatali esküjü-
ket. 

AZ ÖSSZEG 4 ÉVE VÁLTOZATLAN
Ezt követõen az alpolgármesterek il-
letményét megállapító határozatot
a testület egyhangúan hagyta jóvá.
A képviselõk díjazásához hasonlóan
a tisztségviselõk díjazása sem emel-
kedett, a négy évvel ezelõtt megha-
tározott összeg maradt. Ez reálérté-

ken csökkenést jelent, ugyanis
az összeg 4 éve változatlan.
A soron következõ
napirendi pont-

ként a képviselõ-testület szervezeti
és mûködési szabályzatának módo-
sításáról döntöttek a képviselõk.
Wintermantel Zsolt polgármester
elmondta, a pártokkal elõzetesen
egyeztetve kevesebb bizottság mû-
ködését, illetve ezekben kevesebb
tag jelenlétét tartja hatékonyabbnak
és takarékosabbnak. Javaslata alap-
ján az önkormányzat korábbi 11 bi-
zottságával szemben az új ciklusban,
jelentõsen csökkenve, hat bizottság
mûködne: a Gazdasági és Pénzügyi
Ellenõrzõ Bizottság, a Közmûvelõ-
dési és Oktatási Bizottság, a Népjó-
léti és Lakásügyi Bizottság, a Város-
üzemeltetési és Városfejlesztési Bi-
zottság, a Vagyonnyilatkozatot és
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bi-
zottság. Javasolta tovább, hogy
egyes önkormányzati feladatkörök
ellátásának segítésére legyen az ön-
kormányzatnak Fenntartható Fejlõ-
dés Tanácsnoka, Gazdasági Tanács-
noka, Környezetvédelmi Tanácsno-
ka, Közbiztonsági Tanácsnoka,
Sport és Egészség-megõrzési Ta-
nácsnoka, Szociális és Egészségügyi
Tanácsnoka,továbbá Városfejlesz-

tési Tanácsnoka.
A javaslatokat a képviselõ-

testület húsz igen szavazat-
tal elfogadta, egyúttal fel-
kérte a polgármestert, hogy
legkésõbb a november havi
rendes testületi ülésre ter-
jessze elõ a bizottsági és
tanácsnoka struktúra vál-
tozása miatt szükséges ha-
tásköri módosításokat.

Wintermantel Zsolt polgár-
mester megköszönte a képvise-

lõknek, hogy támogatták a takaré-
kosság érdekében tett javaslatait. A
vonatkozó törvényben elõírtaknak
megfelelõen a fenti bizottságok kö-
zül a kötelezõen megválasztandó
Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhe-
tetlenséget Vizsgáló Bizottság eseté-
ben személyi kérdésekben is döntött
a testület: Wintermantel Zsolt pol-
gármester javaslatot tett Bartók Bé-
la, Hladony Sándor, dr. Szabó Béla
(FIDESZ-UE) bizottsági tagok meg-
választására, míg az ellenzéki MSZP
frakció Farkas Istvánt elnöknek,
Belán Beatrixot tagnak jelölte a bi-
zottságba. A javaslatokat a képvise-
lõ-testület egyhangúan elfogadta. 

SZEMÉLYI KÉRDÉSEK
A gazdasági társaságok tisztségvise-
lõinek megválasztása tárgyában
Wintermantel Zsolt polgármester
javaslatot tett az Újpesti Sajtó Kft.
ügyvezetõjének és az UV Zrt. könyv-
vizsgálójának visszahívására és he-
lyettük új tisztségviselõk megválasz-
tására. A határozati javaslat alapján
a képviselõ-testület az Újpesti Sajtó
Kft. ügyvezetõjévé 2010. október 14-
tõl kezdõdõen 5 éves határozott
idõtartamra Tóth Sándort választot-
ta meg. A határozat kimondja to-
vábbá, hogy a testület a Fõtér Kft.
felügyelõ bizottságának valamennyi
tagját visszahívja. Ezen felül a képvi-
selõ-testület felhívja az UV Zrt. Igaz-
gatóságát, hogy a tulajdonában lévõ
Újpest Kft. és Újpesti Vagyonõr Kft.
felügyelõ bizottságának valamennyi
tagját hívja vissza. A javaslatot a
képviselõ-testület elfogadta. 

– B. K., H. ZS.

Alpolgármester-választás – titkos szavazással

Dr. Molnár Csaba, Rádi Attila és Nagy István,
az önkormányzat megválasztott alpolgármesterei
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polgári  védelem vezetõivel történt ta-
lálkozón többször elhangzott: addig
nincs baj, amíg baj nincs. Ugyanakkor

éppen a váratlanul ránk törõ természeti kataszt-
rófák, például árvizek,  s most éppen  a Veszprém
megyére zúduló vörösiszap – ipari – katasztrófa
idején azonnal láthatóvá válik ez a tevékenység.  A
szakemberek kiemelték, hogy a lakosság folyama-
tosan együttmûködõ partnere, szerencsésebb
esetben pedig szemlélõje a polgári védelem tevé-
kenységének. A polgári védelemben résztvevõk
munkáját önkéntesek, civil szervezetek is segítik,
de a rendõrséggel, a tûzoltósággal, a mentõkkel, a
honvédséggel és az ÁNTSZ-szel is hivatalosan és
szorosan együttmûködnek. Mindenki számít, és

számíthat is a másik segítségére, s egyben az ösz-
szefogásra, hangzott el többször a megbeszélésen.

A tájékoztató során a szakemberek hangsúlyoz-
ták: a polgári védelemnek mindig úgy kell dolgoz-
nia, hogy bármikor adódhat rendkívüli helyzet.
Újpesten például több mint 70 óvóhely van, ame-
lyek  karbantartása, ellenõrzése a katasztrófamen-
tes idõszakban is folyamatos és kiemelt feladat.
Újpest szerencsés helyzetben van – tudtuk meg –,
hiszen a 3-as metró is életvédelmi létesítmény-
ként szolgál. Fontos többek között, hogy a tiszta,
szûrt levegõ mellett a villamosenergia, a jelzõ- és
híradórendszer is rendben mûködjön. Évente leg-
alább két szektornál kell ennek érdekében szek-
torpróbát tartani, és minden harmadik évben –
épp a közeli napokban – a Fõvárosi Védelmi Bi-
zottság komplex gyakorlatot is végez.

A fõváros lakosságának helyi védelmét mintegy
3300 létesítmény szolgálja, melyek közel félmillió
ember biztonságba helyezését teszik lehetõvé. Eb-
bõl csak a metró létesítményei 220 000 ember be-
fogadására és biztonságos elhelyezésére alkalma-
sak!  A metróvonalakat és állomásokat úgy építet-
ték meg, hogy védelmet biztosítsanak a nukleáris

robbanásból származó nyomásterhelés, illetve az
ezek nyomán keletkezõ sugárzó hatások ellen, és
biztosítsák a levegõvel keveredõ vegyi és biológiai
harci anyagok, továbbá a keletkezõ tüzek füstgázai
és a hõterhelés elleni védelmet. A 3-as metró új-
pesti vonalán mintegy 20-25 ezer embert, a város-
központban mintegy 8600 lakost tudnak elzártan
elhelyezni, a belsõ levegõkeringtetés pedig 3 napos
bent tartózkodást tesz lehetõvé. A metrónak azon-
nal alkalmazható egészségügyi biztosítási terve is
van, amelynek során a kijelölt kórházak mûszerei-
nek felhasználásával építik ki az ellátási helyeket.

A polgári védelem azonban nemcsak elzárkózta-
tási tervvel rendelkezik, hanem természeti kataszt-
rófák esetén a kitelepítést kell irányítaniuk és végre-
hajtaniuk. A hívó szóra az igazgatóságok csak irá-
nyításban ismernek határokat, térben és idõben
nem. Mind a fõvárosi  kerületek, mind a megyék se-
gítik egymást, egyes területeket pedig az egész or-
szág. Erre látunk példát most a vörösiszap-kataszt-
rófa okán Devecser és Kolontár térségében, ahol az
elsõ perctõl újpestiek is mentenek. Dr. Bojtor pv-
alezredes épp a találkozót követõ hajnalon indult
ismét Devecser felé, így Wintermantel Zsolt megvá-
lasztott polgármester kérte, tolmácsolja együttér-
zését és köszönetét a lakosságnak és a katasztrófa-
védelem során helytállóknak egyaránt.

A katasztrófák idején lényeges a lakosság
együttmûködése és – mi tagadás – felkészültsége
is, ezért tartják a polgári védelem vezetõi rendkí-
vül fontosnak a folyamatos  továbbképzéseket:
bemutatókat, tanfolyamokat szerveznek, elsõsor-
ban a diákok részvételével. Lényegesek a polgári
védelmi vetélkedõk is, amelyeken az újpesti álta-
lános és középiskolások sikerrel szerepelnek, és
ami fontos: hasznos ismereteket tanulnak. 

Az éjszaka folyamán megtartott  metró-szek-
torpóba éjfél után kezdõdött és hajnali 2 óra után
ért véget Újpesten. Az eredmények értékelése, a
hadrafoghatóság megítélése a Fõvárosi Polgári
Védelmi igazgatójának feladatát képezi – és, mint
megtudtuk: ez több héten át tartó kiértékelõ
munkát jelent. – B. K.

Szokatlan idõpontban, a késõ esti órákban fogadta irodájában
Wintermantel Zsolt megválasztott polgármesterként a Zalasch Zsolt, újpes-
ti  polgári védelmi vezetõ társaságában érkezõ dr. Bojtor Gábor igazgatót,
pv-alezredest, a Polgári Védelem fõvárosi parancsnokát, és Lisztes István pv-
alezredest, a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgató-helyettesét ok-
tóber 7-én. A találkozó kettõs célt szolgált: egyfelõl az ismerkedést, hiszen
a polgármesterváltás változást hoz a munkában, és az újjáalakuló kerületi
védelmi bizottság vezetõje Wintermantel Zsolt lesz. Másfelõl a bemutatko-
zó látogatást követõen az Újpest-Központ metróállomás területén esedé-
kes – a metró védelmi és hatósági osztálya által szervezett –, úgynevezett
szektorpróbát  közösen tekintették meg a találkozó résztvevõi.  

Polgári védelemrõl – tárgyalóasztal mellett és a metróban

Örökös készenlétben

A

Lisztes István pv-alezredes

Zalasch Zsolt újpesti 
polgárvédelmi vezetõ
Wintermantel Zsolt 

polgármesterrel a metró
bejáratánál

dr. Bojtor Gábor a Polgári
Védelem fõvárosi parancsnoka

A gyakorlat résztvevõinek egy csoportja
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színháztermében nagy volt a sürgés-for-
gás, diákok, tanárok és szülõk egyaránt
nagy izgalommal készültek a fõpróbára.

Feszült volt a hangulat, késett a díszlet, csúszott a
próba, végül minden a helyére került. Dr.
Földesiné Gyöngyösi Klára, az iskola igazgatója el-
mondta, hogy az elmúlt tanévben kollégája,
Vargáné Bezzegh Magda fejébõl pattant ki az öt-
let. A tanárnõ fia, Varga Bálint, zenész és zene-
szerzõ vállalta, hogy segít a zenei rendezésben. Így
eldöntötték, hogy belevágnak.

A színjátszás nem ismeretlen az iskolában, van
színjátszó szakkör, a diákok többször kaptak

arany minõsítést a Weöres Sándor Gyermekszín-
játszó versenyen. De ilyen produkcióra még nem
vállalkoztak. 24 diákot válogattak be a darabba, a
háttérmunkákra is diákokat kértek fel. Felhívást
intéztek a szülõkhöz is: akinek van kedve, csatla-
kozzék. Az elsõ hívó szóra többen jelentkeztek, és
számíthattak a színmûvész szülõkre is.

Twist Oliver szerepét egy ikerpárra osztották. A
hetedikes Jankovics Bernadett és Katalin felváltva
játszották a fõszerepet.

– A legelsõ elõadás elõtt is izgultunk, még job-
ban, mert háttérzenére kell énekelnünk. Élõzene
mellett lehet kicsit hibázni – mondta Kata. 

– Élveztem az énekórákat, a táncórákat, a pró-
bákat, a szereplést. Bár furcsa volt elõször mikro-
portba énekelni – mondta Bernadett.

Örömmel osztotta meg velünk élményeit
Vojtkó Anna ötödikes, Bet megszemélyesítõje, és
a hetedikes Bencze Dorottya, aki az eperárus sze-
repében lépett színpadra. – A legjobb az volt,
hogy megismerkedtünk egymással, és a próbák
szüneteiben sokat nevettünk. Alig volt idõnk ta-
nulásra, de újból belevágnék – mondta Anna.

– A hétvégi próbák voltak a legizgalmasabbak,
mienk volt az iskola – tette hozzá Dorottya. 

Kósa Zsolt zenész, színész, a Musicalitas Musical
Stúdió tagja. Két fia jár az iskolába, szívesen vál-
lalta el Fagin szerepét. – Élmény volt gyerekekkel
együtt szerepelni – mondta.

Gémes Katalint, a Magyar Állami Operaház
énekesét Mrs. Corney szerepére hívták meg. – A
gyerekekkel jó volt dolgozni, ügyesek voltak, és
helytálltak a sokszor estébe nyúló próbákon is.
Szinovál Gyulának, a Szép Ernõ Színház vezetõjé-
nek fiai szintén az iskola diákjai. Õ is színpadra lép
Bill Sykes szerepében. – A pályám legelején szere-
peltem az Oliver címû musicalben Dörzsöltként.
Gyerekekkel dolgozni mindig fantasztikus. A lel-
kesedésük lenyûgözõ.

Fodor Erika tanítónõ, a darab rendezõje meg-
hatódva emlékezett vissza az elmúlt tanév próbá-
ira, az elõadásokra. – 8–10 éve rendszeresen ve-
szünk részt színjátszó versenyeken, de ennyi diák-
kal ilyen nehéz darabot még nem adtunk elõ.
Ajándékot hozott az iskolának, amelyben diákok,
tanárok és szülõk összekovácsolódtunk.

– KUBÁT JULIANNA

Musical – születésnapra
A Homoktövis Általános Iskola az elmúlt tanévben, fennállásának 20. évfordulója alkalmából szín-
padra vitte az Oliver címû nagysikerû musicalt. A produkció nem egyszeri elõadás volt, az újpesti
önkormányzat támogatásával szeptember végén további négy elõadásra nyílt lehetõség, amelynek
során az Ady Endre Mûvelõdési Központban sok száz újpesti gyermeket vártak a nézõtérre. 

A

8 Kultúra

Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a Sógor ven-
déglõ kerületünk legsportosabb mûintézménye.
Persze ezen nincs miért csodálkoznunk, hiszen a
fõnök immáron huszonkettedik esztendeje egy
kenus világbajnok. Árva Gábor egykoron

Povázsai Péterrel térdelt egy hajóban, amelynek
gyümölcse világbajnoki aranyérem lett a belgrá-
di viadalon. S mert igazi „párosjátékos”, az üzlet-
be, a vendéglátásba sem egyedül vágott bele, a
diszkoszvetõ Tégla Ferenccel indították be és mû-
ködtették a mai is közkedvelt éttermet, a Sógort.

Ha az éhes vándor korgó gyomorral, szomjasan
betoppan a Sógorba, pillanatok alatt megfeledkezik
problémájáról, ugyanis úgy érzi magát, mintha
sportmúzeumba csöppent volna. A falakat régi is-
merõsök, világversenyeken sikert sikerre halmozó
sportolók képei díszítik, szinte valamennyien ven-
dégeskedtek már itt. Az egyik asztal felett az olim-
piai bajnok kajakozó, Gyulay Zsolt képe látható,
másutt a világtengerek királya, Fa Nándor moso-
lyog a vendégekre.

– Büszke vagyok arra – dicsekszik Árva Gábor –,
hogy legtöbbjük teljes életnagyságban is sokszor
megfordult nálunk. Sajnos, már nincs köztünk
Kolonics Gyuri vagy Zsivótzky Gyuszi sem, emlékü-
ket örökre megõrizzük. De szerencsére ma is betér
hozzánk a világbajnok asztaliteniszezõ, Klampár Ti-
bor, az olimpiai bajnok öttusázó, Martinek János, de
a színész HarsányiGábor és Dózsa László is.

– Mi a titka a Sógornak? 
– A jó konyha, a megfizethetõ árak, a nyugalom. Itt

szinte mindenki ismer mindenkit, hiába vannak egy-

mástól elkülönítve az asztalok, percek alatt egymásra
lelnek a régi ismerõsök, s ameddig megérkezik az étel,
akár jókat diskurálhatnak egy pofa sör mellett.

– Mi hozta Újpestre?
– A munka. Elõbb csak „bejáró” voltam a kerü-

letbe, ma már itt is élek, igazi újpestinek vallom
magam annak ellenére, hogy egy kis faluban, Far-
moson születtem. Ott megtanultam dolgozni, tisz-
telni a teljesítményt, ez sokat segített a sportban, az
életben, a vendéglátásban egyaránt. Fiam, Milán ki-
tartó, megbízható kollégám, társam a vállalkozás-
ban. Nagyon jó ez így.

– Sportol még? Mikor ült illetve térdelt hajóban?
– Ma már csak kedvtelésbõl evezek, kedvencem

az indián kenuzás. De hiányzik a rendszeres mozgás.
– Miért nem jár le a Megyeri útra egy? Talán been-

gednék, hiszen úgy hallottam, az UTE-hoz is kapcso-
lat fûzi.

– A labdarúgókkal állok munkakapcsolatban,
mondhatom: etetem õket. Alkalmanként, elõre meg-
beszélve készítem el a menüt a srácoknak. Jó látni,
hogy a fiúk várják az ételt és jóízûen fogyasztják el. A
legnagyobb kedvenc a rostonsült hús és a spagetti.

– Mire számíthatunk, meddig fõz még a vendé-
geknek?

– Ameddig csak bírom. Tehát még legalább hu-
szonkét évig. – G.G. 

Huszokét éve eteti a világbajnok
az újpestieket

Árva sosincs
egyedül 
a Sógorban



– Milyen mûsorral jön Újpestre?
– „A zongorista és én” címû mûsor

intim koncertet. a teljes zenekaros
nagykoncertjeimnek talán éppen az
ellentéte. Itt ugyanis – és erre utal a
mûsor címe is – kedves barátommal,
Cselik Gábor zongoristával lépek szín-
padra, illetve velünk van még Kuzbelt
Péter, akit a Showder Band-bõl talán
az egész ország ismer.

– Milyen dalokat hallhatunk?
– A mûsorhoz szívemnek kedves

dalokat válogattam – legyen szó vi-
lágslágerrõl jazz klasszikusról, vagy
éppen a saját dalaimról – amelyek va-
lamiért meghatározóak, fontosak vol-
tak a pályámon. Egytõl egyig nagy
kedvenceim ezek a dalok. A mûsor
nehézsége, és egyben szépsége is,
hogy tényleg nincs más eszközöm a
színpadon, csak a hangom. Éppen
ezért ezek a mûsorok nagyon interak-
tívak. Sokszor a közönséggel együtt
döntjük el, mi legyen a következõ dal,
nincs kötött sorrend.

– Kiket vár a koncertre? Milyen kor-
osztálynak szól elsõsorban?

– Azt vettem észre, hogy ezeken a
koncerteken, mint a nagy popzenei
koncerteken is, nagyon széles körbõl
kerül ki a közönség. Sok a fiatal, de az
idõsebb korosztály is szívesen jön, hi-
szen ez jóval klasszikusabb hangvéte-
lû mûsor, mint a popzenei koncertje-
im. Illetve, aki még nem volt egyik fel-
lépésemen sem, azt is nagyon szíve-

sen várom, mert ebben a meghitt
hangulatban az ember, a személyiség
sokkal jobban megismerhetõ. Olyan
számunkra ez a mûsor, mint egy kis
ékszerdoboz. Mindenki számára tar-
togat kincseket. 

– A közönséggel milyen a kapcsolata?
– Úgy érzem, közvetlen. Mindig na-

gyon figyelek a nézõtéren helyet fog-
lalókra és a cd-ket otthon hallgatókra
egyaránt. Nagyon sok szeretetet ka-
pok tõlük, és azt igyekszem visszaad-
ni. Nemcsak a koncertre gondolok,
mert ott ez természetes energiaáram-

lás köztem és a nézõk között, hanem
arra, hogy karitatív tevékenységekben
veszek részt, és olyan társadalmi
problémákkal foglalkozom, mint pél-
dául a családon belüli erõszak, az ár-
vízkárosultak megsegítése vagy az is-
kolatej-program. Nemrégiben a
Down-kóros gyerekek esélyegyenlõsé-
géért tartott rendezvény háziasszo-
nya voltam. Számomra természetes a
társadalmi szerepvállalás, hiszen ránk,
közszereplõkre felelõsség is hárul. Kö-
telességünk példát mutatni, erõt, se-
gítséget adni azoknak, akiknek a sze-

retetébõl épül minden körülöttünk.
Hiszen a közönség, az emberek nélkül
mi sem lehetnénk ott, ahol vagyunk.

– Ön családanya is, kisfia, Nimród
már elmúlt három éves. Amióta
édesanya lett, miben változott meg a
dalok világa?

– Nagyon sok minden változott.
Szakmailag is és a magánéletben is
nõi kiteljesedésrõl beszélhetünk. Kö-
zelebb kerültem ahhoz az emberhez,
aki valójában én vagyok. A monda-
nivalóm, a dalok világa sokkal erõ-
teljesebb lett és sokkal jobban tu-
dom, ki vagyok és mit akarok. Az
énekesnõ-anya-feleség hármas sze-
rep egészíti ki egymást bennem.

– A dalaiból kedvesség és harmónia
árad. Mi a titka?

– Örülök, ha ez így van. Nagyon sok
mindent meg kell élni ahhoz, hogy az
ember énekelni tudjon róla, és bizony
a dalok nem mindig harmóniából szü-
letnek. Én mindig akkor készítek új le-
mezt, mikor összegyûlt bennem elég
mondanivaló ahhoz, hogy stúdióba
vonuljak, Soha nem dolgozom „kész”
anyagokkal. Minden dalom az enyém,
a szó legszorosabb értelmében. Meg-
dolgozom értük a szerzõkkel együtt,
formálom, alakítgatom õket, míg olya-
nok nem lesznek, amilyennek álmod-
tam õket. A dalaimon keresztül akarok
jelen lenni az emberek életében. Talán
ezért is nyilatkozom kevesebbet a csa-
ládomról, vagy éppen a fõzési szokása-
imról. Ami én vagyok, az ott van a da-
lokban, aki meg akar ismerni, hallgassa
õket, jöjjön koncertekre. – K. A.

Manók, tornára fel!
Gerencsérné Hanyecz Klaudia három gyermek
büszke édesanyja. Hivatását tekintve óvoda-
pedagógus, de immáron harmadik esztendeje
vezeti nagy sikerrel a Manó tornát az újpesti
és káposztásmegyeri gyerekeknek a Karinthy
Frigyes Általános Mûvelõdési Központ Közös-
ségi Házában.

– Hogyan jött a sport az életébe?
– Gyerekkoromban versenyszerûen sportol-

tam, ritmikus sportgimnasztikára jártam, és ké-

sõbb is rendszeresen mozogtam. Mikor óvónõ
lettem, hogy nagy hangsúlyt fektetek a gyerekek
mozgásfejlesztésére, ezzel átadhatom a mozgás
szeretetét. Elvégeztem egy mozgásterápia tanfo-
lyamot, így a Manó torna ma már alapozó terá-
piás gyakorlatokkal is színesedik, amelyek fõként
az idegrendszerre hatnak, és általuk megelõzhe-
tõek akár a késõbbi tanulási problémák, maga-
tartászavarok is.

– Hány éves kortól ajánlja a tornát?
– Másfél éves kortól várom a gyerekeket négy

éves korig, fõként azokat, akik még nem járnak
óvodába. Az egy éves kistestvérek is szívesen csat-
lakoznak hozzánk. 

– Hányan vannak és hogyan zajlik a foglalkozás?
– Általában 8-10 kisgyermek van egy órán. Ter-

mészetesen a szülõk is részt vesznek a foglalkozáso-
kon, így mindig nagyon családias a hangulat. A fog-
lalkozásokat mesekeretbe foglaltam, mely során az
óra elején Mézes Maci, a bábfigura hívja a gyereke-
ket tornázni. Ebbe a csodavilágba érkezve a kicsi-
nyek ugráló verébbé, csúszó-mászó csigává, vagy ép-

pen cammogó medveboccsá válhatnak. A gyerekek
hatalmas téren pörögnek, forognak, ugrálnak, mász-
nak, miközben elsajátítják az elemi és nagymozgáso-
kat. Ezen felül az órákat sok dallal, mondókával,
hangszerrel és bábjátékkal is színesítem.

– Miben különbözik a manó torna más gyer-
mektornáktól?

– A torna nem csupán a testre gyakorol jó ha-
tást, hanem mentálisan is erõsíti a gyermekeket.
A rengeteg mozgásos játék és az eszközök – lab-
da, pad, karika, alagút, babzsák – használata so-
rán fejlõdik a kicsik koordinációja, egyensúlya,
térérzékelése, testsémája, a futójátékok során pe-
dig a gyerekek memóriája, figyelme és koncentrá-
ciója. Ezen kívül a foglalkozásokon lábboltozat
erõsítõ, lúdtalp-megelõzõ gyakorlatokat is vég-
zünk, amelyek jók az ortopédiai problémák or-
voslására is. Az órákat relaxáló gyakorlatokkal,
meghitt ringatással zárjuk le. Fontos még megem-
líteni, hogy a torna kiválóan erõsíti az anya-gyer-
mek kapcsolatot, mert ez a 45 perc kizárólag ró-
luk szól. – K. J.

Énekesnõ, feleség és családanya egy személyben, dalai-
ból kedvesség és harmónia árad. Zsédenyi Adrienn most
hozzánk, Újpestre is ellátogat. „A zongorista és én” címû
koncertjével október 29-én, pénteken este 19 órai kez-
dettel lép fel az Ady Endre Mûvelõdési Központban. 

Zséda és a zongorista Újpesten
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A kicsiket Ricsi bohóc, a szüleiket Sasvári Sándor
énekes szórakoztatta, míg a gulyásfõzõ tûzhely

szomszédságában a Rex alapítója, a kerületben jól
ismert Király Péter állatorvos beszélgetett állat-
tartókkal a különbözõ kutyafajtákról.

– Minden álmunkat felülmúlta, hogy ilyen sokan
kilátogattak a rendezvényre – lelkendezett dr. Ki-
rály Péter. – A tény, hogy ennyien itt vannak ve-
lünk, azt bizonyítja, ez az ügy, a felelõs állattartás,
sokak számára fontos kérdés. Örülök, hogy az Ál-
latsziget nem nyomasztó kutyamenhelyként isme-
retes, hanem olyan létesítmény lett belõle, ahol a
látogatók felszabadultan, jól érzik magukat. És ta-
lán még örökbe is fogadnak egy-egy kutyust vagy
cicát.

A 18. születésnap egyik fénypontjaként 18 galam-
bot engedtek szabadon a nagyszínpadon az elsõ so-
rokban ülõ kíváncsi gyerkõcök nagy érdeklõdése
közepette; mindebben Tóth Gábor galambász volt a
szervezõk segítségére. A hat éve mûködõ Állatszige-
ten ezen felül megismerkedhettünk a kilenc magyar
kutyafajtával, részesei lehetünk egy igazi kutyaszép-
ségversenynek, és megcsodálhattuk a házi kedven-
cek ügyességét is.

– Számunkra ez a legfontosabb nap az évben,
amikor mi és a látogatók együtt ünnepeljük az álla-
tok világnapját – mondta az egybegyûlteknek dr.
Koleszár István, az Állatsziget igazgatója. – Ez a sok
ember mind átérzi az üzenetünket a természet, s

benne az állatok szeretetérõl. Azok, akik ma elhozták
ide a családjukat, pontosan tudják, az õ feladatuk is
erõsíteni a gyerekekben azt a tudatot, hogy az em-
bernek kötelessége segíteni a rászoruló állatokon. 

Az Állatok Világnapját 1991 óta ünneplik Ma-
gyarországon. Ezen a napon az állatmenhelyek és ál-
latkertek is megemlékeznek védenceikrõl. Céljuk az
ember által kiszolgáltatott helyzetbe taszított álla-
tok életkörülményeinek a javítása, az emberek fi-
gyelmének a felhívása a gazdátlan, sanyarú sorsú
élõlényekre. Az ünnepnap jó alkalom arra, hogy az
ember és állat közötti barátságot erõsítse, valamint
figyelmeztessen az Élet tiszteletére, és a békés
együttélés fontosságára. 

Az Állatszigeten jelenleg közel 130 kutya, 30
macska és több tucat egyéb állat él. A létesítmény
közben épül-szépül: tavaly õsszel az új karantén
épület átadásával lezárult az állatsziget kivitelezés-
ének második üteme. Ennek keretében nemrég be-
fejezõdött az oktatókabinet felújítása, amelyben
egy õsember-barlangot, valamint egy egyiptomi
magtárat rendeztek be. Ezekben a kutya és a macs-
ka több ezer évvel ezelõtti háziasításának történe-
tét követhetik nyomon a látogatók. Az intézmény
közeli terveiben szerepel egy macskamentõ állo-
más megépítése, a néprajzi kiállítás bõvítése, vala-
mint egy játszótér megépítése is. – H. ZS.

Az Állatok Világnapja alkalmából szervezett
egész napos programot a káposztásmegyeri Ál-
latszigeten a Rex Alapítvány, amely esemény
egyben saját 18. születésnapja is volt. A ren-
dezvény remek családi programot nyújtott a
környékbelieknek. 

Nagykorú lett a Rex 

A felelõsség
itt is kulcsszó 

Nagyszerû rendezvénnyel búcsúzott a szabad-
téri szezontól Újpest önkormányzata. A rende-
zésben oroszlánrészt vállaltak a hivatali Sport-
iroda munkatársai. A Tábor utcai Sporttelepre
hívták a mozogni és fõzni vágyó érdeklõdõket,
persze nem csak a kerületieket. Így aztán nem-
zetközire sikeredett az Õszi Sportparty, hiszen

Szlovákiából, közelebbrõl Dunaszerdahelyrõl is
érkezett egy csapat, akik derekasan helytálltak
a focimeccseken.

Már korán reggel megtelt a sporttelep, érkeztek
a csapatok, indult a bemelegítés, hiszen hiába sü-
tött hétágra a nap, a levegõ bizony még elég csípõs
volt. Nem is csoda, ha a sportolók táskájából elõ-
kerültek a különféle varázsszerek, a kencék és ola-
jok. Persze nem csak a sportolni vágyók érkeztek
szép számmal, bográcsokkal és mindenféle titkos
alapanyaggal jöttek a slambucfõzõ versenyre a
„mesterszakácsok”. A rendezõk biztosították a tûz-
rakó helyeket, a fát, az asztalt, a padokat, mind-
egyik csapat kapott fél kiló száraztésztát és kétkiló-
nyi burgonyát. Hogy még mi került a bográcsokba,
nos, azt lehetetlen volt kideríteni, mert a csapatok
hétpecsétes titokként õrizték a belevalókat.

Újpest újonnan megválasztott polgármestere az
önkormányzat gárdáját erõsítette, Wintermantel
Zsolt a gyengébbik nemet is megszégyenítõ ügyes-
séggel pucolta a hagymát, a krumplit, vágta apró
kockákra a szalonnát. Mindebben kisfia segédke-
zett neki, igaz, inkább kérdéseivel támogatta a pa-
pát. Miközben a bográcsokban rotyogott a slam-
buc, a focipályán kemény, de sportszerû küzdelem
folyt, a játékosok cseppet sem kímélték egymást.
Potyogtak a gólok, szólt a biztatás, forrt a levegõ
egy-egy tévesnek ítélt játékvezetõi döntést követõ-
en.

A röplabdapályán sem unatkoztak a játékosok.
Pattogott a labda, ütöttek, vetõdtek a lányok, szebb-
nél szebb poénokat láthatott a szépszámú közönség.
Bátran elmondhatjuk, aki nem látta a mérkõzéseket,
sokat veszített! A sportirodások természetesen nem

csak a focistákra, a röpisekre és a szakácsokra gon-
doltak. Pontgyûjtõ versenyt rendeztek a mozogni
vágyóknak, akik sakkozhattak, légpuskával célba lõ-
hettek, ugrókötelezhettek, megpróbálkozhattak a
helybõl távolugrással, megdolgoztathatták hasizmu-
kat a felülésekkel, svagy akár a lengõtekével. A telje-
sítményeket pontokkal honorálták, amelyeket az
úgynevezett Pontboltban válthatták be Újpest-cí-
meres pólóra, sapkára, sportjátékokra, csokira vagy
üdítõitalra. A legtöbb pontot összegyûjtõ versenyzõ
pedig kiérdemelte az Õszi Sportparty Bajnoka büsz-
ke címet. – GERGELY GÁBOR

EREDMÉNYEK
Röplabda: 1. 6,15 Futunk; 2. Pingvin; 3. Tigrincs.
Labdarúgás: 1. UMSZKI; 2. Csabagyöngye; 3.
Palota. A Sportparty Bajnoka: felnõtt:
Kelenvölgyi Gábor; gyermek: Kovács László. Fõ-
zõverseny: Különdíjasok: YB King, Fenyõ Team,
Nici Slambuc, Cseresor és az Önkormányzat
csapatai. 1. Kiscserkészek; 2. Angyalföldi Fakanál;
3. Belevalók. A díjakat Wintermantel Zsolt Új-
pest megválasztott polgármestere adta át.

Wintermantel Zsolt különdíjat
nyert az önkormányzat csapatával

Jól megfért
egymás mellett
a sport és 
a slambuc
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Az MLSZ fellebbviteli bizottsága egy zártkapus
mérkõzésre csökkentette az Újpest FC bünteté-
sét, így a lila-fehérek – akik a Ferencváros elleni
találkozón történt rendbontások miatt „bûn-
hõdtek” – október 15-én, pénteken 19 órakor
már szurkolók elõtt fogadhatják a Szombathe-
lyi Haladást. A klub közleménye szerint a fel-
lebbviteli testület megállapította az Újpest FC
fegyelmi vétségét, ám azt is, hogy a fegyelmi bi-
zottság büntetése aránytalanul súlyos. Mint is-
meretes: elsõ fokon két hazai bajnoki mérkõzés
zárt kapuk mögötti megrendezésével és egymil-
lió forintos pénzbüntetéssel sújtották az Újpest
FC-t. A klub a Szolnok elleni bajnoki találkozó-
val már  letöltötte a zártkapus büntetési tételt.

A szeptember 11-én lejátszott Újpest-Ferencváros
rangadó – amelyet 6-0-ra nyertek a hazaiak – máso-
dik félideje a szurkolók által használt petárdák és
más pirotechnikai eszközök miatt késve kezdõdhe-
tett csak meg, majd késõbb a játékvezetõnek meg is
kellett szakítania a játékot, mert a vendégdrukkerek

beszakították a menekülõkaput, és megkíséreltek a
pályára behatolni. A mérkõzés kapcsán a rendõrség
14 személyt állított elõ, egy drukkert életveszélyes
sérülésekkel szállítottak kórházba. A botrányok mi-
att az MLSZ fegyelmi bizottsága két zárkapus mér-
kõzésre, valamint egymillió forintra büntette az Új-
pestet, a Ferencvárosnak pedig szintén egymillió fo-
rintot kell befizetnie a szervezet kasszájába

Gyõzelemmel köszöntenék 
a szurkolókat
Izgatottan várta az MLSZ fellebbviteli bizottsá-
gának döntését az UTE labdarúgócsapatának
sportigazgatója. Kovács Zoltán és a csapat sze-
rencsére megnyugodhatott, a testület döntésé-
nek értelmében péntek este az újpesti drukke-
rek a stadionban buzdíthatják kedvenceiket a
Haladás elleni találkozón.

– Számítottak a kedvezõ döntésre?
– Reménykedtünk, hiszen mi már az elsõ ítéletet

követõen hangsúlyoztuk, hogy túl szigorúnak tart-
juk a verdiktet. Ráadásul nem érettük, hogy a csa-
patot valóban szeretõ szurkolóinkat miért tiltják ki
a stadionból. Bevallom, mára már megnyugodtam,
és elmondhatom, nagyon örülök a döntésnek. Örü-
lök, hogy az MLSZ illetve a fellebbviteli bizottság a
futball mellett tette le a voksát.

– Wintermantel Zsolt polgármester teljes mellszé-
lességgel kiállt önökért. 

– Külön köszönet Újpest újonnan megválasztott
polgármesterének. Sokat segített a nyilatkozatával,
az, hogy együtt érzett velünk a bajban. Külön
öröm, hogy Wintermantel Zsolt személyében olyan
polgármesterünk van, aki szívén viseli a városrész
márkanevének, az UTE-nak a sorsát. Könnyen lehet,
nélküle más döntés született volna. Itt szeretném
megragadni az alkalmat, hogy a polgármester urat
meghívjam a Haladás elleni találkozóra, szurkoljon
velünk a stadionban, örüljön a gyõzelmünknek. 

– Ennyire biztos a sikerben?
– Bízom benne, hogy a szokottnál is nagyobb aka-

rattal küzdenek majd a fiúk, és nagyon számítunk a
közönség buzdítására. Szerintem az átlagosnál töb-
ben jönnek ki a meccsre, hiszen egy hónapja nem
játszhattunk a hazai közönségünk elõtt. Ígérhetem,
megmutatjuk milyen erõsek vagyunk, a csapatnak
nyernie kell. Persze ehhez szükséges az UTE tizenket-
tedik játékosa, a fantasztikus közönségünk. – G.G.

A megválasztott polgármester
sajtóközleménye segített az UTE
labdarúgócsapatának

Szabad a pálya
Újpesten

Ifikajakosok
A kajak-kenu sport (ICF – Nemzet-
közi Kajak-Kenu Szövetség) hiva-
talos, 2010. évi, szeptember
22–26. között rendezett maraton-
világbajnokságán a spanyolországi
Banyoles-ben Solti László kajak
egyes 21,5 km-en világbajnoki címet
szerzett, Szabadi István kajak egyes
25,6 km-en VB 26 lett. Ez az Újpesti
Kajak Sport Club sikere is egyben.

Az MKKSZ – Magyar Kajak-
Kenu Szövetség a honlapján
(www.kajakkenusport.hu) így szá-
molt be az eseményrõl, mely az UKSC
honlapján (www.uksc.hu) is megtalál-
ható. Rögtön az elsõ viadal, az ifi kaja-
kosok 5 körös (21,5 kilométeres) futa-
ma után ünnepelhetett a magyar csa-
pat. Solti László világbajnoki címet
szerzett, míg Ceiner Benjamin a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel.

– Nem is emlékszem pontosan,
hogy mikor nyert utoljára magyar ka-

jakos egyesben maraton világbajnok-
ságon aranyérmet. – mesélte Hüttner
Csaba ifjúsági kapitány. – Solti László
profin küzdött, annak ellenére, hogy
ez az elsõ világversenye. Ceiner

Benjamin körülbelül fél percet kapott
tõlük. A nap zárószámában a férfi ka-
jakosoknál mindkét magyar – Kovács
László, Szabadi István – az elsõ tízen
kívül ért célba. – B. K.

Wintermantel Zsolt, Újpest megvá-
lasztott polgármestere még októ-
ber 10-én sajtóközleményt adott ki
a fellebbviteli tárgyalás elõtt az Új-
pest FC soron következõ, hazai fut-
ballmérkõzésével kapcsolatban. 

Polgármesterként és magánem-
berként is a szurkolók és a lila-fehér
klub oldalán állok, és nem értek
egyet a Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) NB I-es fegyelmi bizottságá-
nak, az Újpestre kiszabott büntetésé-
vel, azaz a zártkapus mérkõzésekkel.
Véleményem szerint egy labdarúgó
mérkõzés szurkolók nélkül olyan,
mint a színházi elõadás nézõk nél-
kül, gyakorlatilag nincs értelme. Egy

NB I-es mérkõzés nem egy elõadás
fõpróbája, ami megismételhetõ!  

A szurkolók kizárása soha vissza
nem adható élménytõl fosztja meg a
csapatukra kíváncsi, lelkes drukkere-
ket, továbbá egy biztos és komoly be-
vételtõl fosztja meg az amúgy is for-
ráshiánnyal küzdõ sportklubokat. 

Az sajnos kétségtelen tény, hogy
egyes, magukat szurkolónak álcázó
elemek viselkedése tûrhetetlen, de erre
az biztosan nem megoldás, ha a többi,
tisztességes embertõl elvesszük a fut-
ballpályán drukkolás örömét. Ez nem
megoldás, hanem kudarc. Éppen olyan,
mintha a gyorshajtók és ittas vezetõk
miatt betiltanák az autóvezetést. 

A rendet és közbiztonságot mindig
mindenütt garantálni kell, ugyanak-
kor szeretném felhívni a figyelmet ar-
ra, hogy a rend és közbiztonság fenn-
tartása ez esetben az MLSZ és a rend-
õrség feladata. 

Szemben azokkal, akiknek a rend
fenntartása lenne a dolguk, az újpes-
ti szurkolók jelesre vizsgáztak leg-
utóbb. Felemelõ és megható élmény
volt, hogy a 2010. szeptember 21-i
Újpest-Szolnok zártkapus mérkõzés-
re több száz szurkoló látogatott ki,
lemondva a meccs megtekintésérõl a
televízióban, és a helyszínen, a stadi-
onon kívülrõl buzdították kedvenc
csapatukat.  

A magam részérõl szolidáris va-
gyok a hõsies és kitartó szurkolókkal.
Ezért, amennyiben a fegyelmi bizott-
ság elutasítja az Újpest jogos fellebbe-
zését, úgy biztosítani fogom a csapa-
tot sportszerûen buzdítani akaró
szurkolóknak, hogy a helyszínen, ki-
vetítõn keresztül követhessék nyomon
a 2010. október 15-i Újpest-Haladás
labdarúgó-mérkõzés történéseit.  

Én a megoldásokat keresem, a
problémák elõli menekülést gyenge-
ségnek tartom. „Hajrá, Újpest!”

– WINTERMANTEL ZSOLT
Újpest polgármestere 

– olvasható az október 10-én kelt
sajtóközleményben.
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Akár a nyugalom szigetének is nevezhetnénk a
Ramada Resort Budapest szállóban mûködõ Oriental
Spa- és Fittneszközpontot. Az üvegfalú, kör alakú
úgynevezett relaxációs medencében, a csendes für-
dõnek nevezett Mandala-medencében vagy a teljes
felüdülést és méregtelenítést kínáló szaunavilágban
megfiatalodik a betérõ vendég. A karsztforrásból
nyert, 32-36 fokos vízben jól esik az ejtõzés, persze,
aki egy kicsit mozogni vágyik, szakavatott edzõk irá-
nyításával kielégítheti ebbéli igényét is. A szabadtéri
medencék természetesen télen-nyáron üzemelnek,
kiúszó folyosón lehet friss levegõre jutni.

A háromszintes Oriental Spa nem csak a szálló vendé-
geire számít – nekik térítésmentes a szolgáltatás –, ha-
nem a pihenni, sportolni, felüdülni vágyó „külsõs” láto-
gatókat is szeretettel várja. Õk  a szálló fõbejáratán ke-
resztül jutnak el az Oriental Spa recepciójához, ahol csi-
nos hölgyek fogadják és igazítják útba a betérõket. A ki-
választott program egyeztetése után megkapják a kö-
penyt, a törölközõt, s nem marad hátra más, mint átad-
ni magukat az élvezeteknek.

A különleges szolgáltatások sem maradhattak le az
Oriental Spa kínálatának palettájáról. A minden igényt ki-
elégítõ masszázsokkal, arc- és testkezelésekkel szolgálnak, a
fantasztikus, már-már misztikus környezet biztosítja a test
és a lélek teljes megújulását. A szépségre vágyó hölgyekre
és természetesen a felüdülésre vágyó urakra is gondoltak,
hiszen a szépségfarmnak elkeresztelt birodalomban az
Algologie alga- és gyógynövény alapú készítményeik segít-
ségével elõsegítik a természetes megszépülést, fiatalodást.

– Kikapcsolódni aktívan is lehet az Oriental Spa-ban –
mondta Sulyok Ferenc részlegvezetõ. – A vendégek
számtalan sportot próbálhatnak ki, squash-pályák (fal-
labda), teniszpályák, pingpongasztalok kínálják magukat.
A fittneszteremben minden igényt kielégítõ, korszerû
kondicionáló gépeken erõsödhetnek a bátrabbak. Maga-
san képzett oktatóink segítségével, igények szerint, aero-
bik- és spinning foglalkozásokat tartunk. A gyakorlott
edzõink gondoskodnak a jó hangulatú, helyes tréningrõl
és nem utolsó sorban a kimerültség érzetérõl.

Az edzéseket követõen biztosan jól esik a szaunázás,
bizonyítja mindezt, hogy a vendégek egymásnak adják a
kilincset a naturista és a fürdõruhás nedves, száraz, bio- és
aromaterápiás helyiségekben. A legbátrabbak a jéghideg
vizû, merülõ medencében zárhatják a pazar programot.
Az Oriental Spa szolgáltatásai közé tartozik még a fodrász-,
a kozmetika és a pedikûr szalon is, amelyekben rövid vá-
rakozás után biztosan sorra kerül a szépülni vágyó vendég.

Természetesen nem hiányozhat a centrum kínálatából
a fogorvosi rendelõ sem, amely hétköznap és vasárnap is
(bejelentkezés szükséges) várja a pácienseket.

– A gyerekekrõl sem feledkeztünk meg – újságolta
büszkén Sulyok Ferenc. – Rövidesen elkészül a játszóvá-
runk, ahol a lurkók felügyelet mellett „tombolhatják ki”
magukat, ameddig a papa és a mama átadja magát az
Oriental Spa által nyújtott kényeztetéseknek.

Bérletvásárlási akcióval várják a vendégeket, az ér-
deklõdõk 50% kedvezménnyel vásárolhatnak
Oriental Spa bérletet: 10 alkalmas bérlet, 10 alkalmas
páros bérlet, havi bérlet, havi páros bérlet, 1 órás 10
alkalmas bérlet, 1 órás havi bérlet, 10 alkalmas fit-
neszbérlet, havi fitneszbérlet. A nyílt napok ideje
alatt 50% kedvezményt biztosítanak az Oriental Spa
szolgáltatásaiból (masszázs, kozmetika, fodrászat,
squash), és a belépõjegyek árából: napijegy (fürdõ,
szauna, fitnesz), 1 órás Oriental Spa használat (fürdõ,
szauna) és fitnesz belépõjegy.

Az Oriental Spa árairól, további szolgáltatásairól
bõvebben a www.orientalspa.hu internetes oldalon

tudhatnak meg az érdeklõdõk.

Minden kedves vendéget szeretettel
várnak a kerületbõl és a fõvárosból

Az Oriental Spa
elkényezteti 
a vendégeket

HIRDETÉS

KIÁLLÍTÁS
Újpest Galéria: Gnädig Katalin
képzõmûvész kiállítása október

24-ig. Bertalan Tivadar képzõmûvész és
író kiállítása október 24-ig.

Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény:
Fejezetek Újpest történetébõl. A kiállítás
megtekinthetõ: vasárnap és hétfõ kivéte-
lével. Keddtõl péntekig 10-17 óráig, szom-
baton: 10-14 óráig.  

KFÁMK  Közösségi Ház: Vasútmodell-
kiállítás október 17-ig, 9-18 óráig, szom-
baton és vasárnap: 10-18 óráig. Belépõ:
felnõtt 600 Ft/fõ, gyermek: 400 Ft /fõ.
Óvodai és iskolai csoportoknak: 300 Ft/fõ

KFÁMK Galéria: Szalay Zsuzsanna ke-
rámia kiállítása: „Római idõk nyomában”
címmel. Ingyenes tárlat, nyitva hétköznap:
10-18 óra között.

Wax Kultúrgyár: Ramszesz – Az ásatás
– kiállítás. Nyitva: 2011. február 28-ig. 

Újpesti Gyermek Galéria: Somos Zsu-
zsa „MÁS-KÉP” címû kiállítása október
18-31-ig. Megnyitja Szunyoghy András
képzõmûvész  október 18-án, 17 órakor. 

KIÁLLÍTÁS- GYERMEK-
FOGLALKOZÁS 
� Újpesti Méznap és mackó-ki-

állítás az UGYIH-ban október 29-én 9-18
óra között. Mézvásár. Fajtaméz, mézeska-
lács, méhviaszgyertya, termékbemutató és
vásár. 16:30-kor ismeretterjesztõ elõadás
felnõtteknek. Méhész Ottóné mackógyûjte-

ménye is megtekinthetõ. Mézessüti-sütõ-
verseny. Jelentkezés info@ugyih.hu e-mail
címen, illetve a 399-7067-es telefonszá-
mon. A rendezvény ingyenes. 

� Márton-napi mulatság, UGYIH, no-
vember 10., 14 óra. Márton napi szoká-
sok, hagyományok, népdalok. Jelentkezni
lehet: október 28-ig: 399-7065. Belépõ:
350 Ft /fõ

KÉZMÛVES ALKOTÓHÁZ
Alkotóház általános iskolások-
nak. Jeles napok, ünnepek alkal-

mából a kézmûves mûhelyben ajándékok,
használati tárgyak készülnek. UGYIH. 

GYERMEK-NÉPTÁNC
� Tulipán-gyermeknéptánc.
Magyar néptánc foglalkozás

óvodás és kisiskolás gyermekek részére, 3
éves kortól. Foglalkozások: szerdánként
17-17 óra 45-ig. Díja: 700 Ft/alkalom. Bér-
let: 2500 Ft/ 4 alkalom. Kezdés: október
27. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház. Infó:
Gajda Nikolett: 06-30-555-6516.

� Gyermek-táncház az Ady Endre Mû-
velõdési Központban, október 17. 10 óra.
Szüreti mulatság. Belépõ: 500 FT

� Babajátszó: október 19-én, kedden
az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban. Az
otthon lévõ anyukákat és a közösségbe
nem járó kicsiket várják minden páros hé-
ten, kedden. Idõpontok: november 2,
16., 30, 9.30–11 óra.

SZÍNHÁZ
Újpest Színház: BÉRLETES ELÕ-
ADÁSOK: Október 30. 19 óra:

Verdi: Rigoletto. Opera-keresztmetszet.
Szereplõk: 
Rigoletto Busa Tamás
Herceg Bándi János
Gilda Csonka Zsuzsanna
Maddalena Gémes Katalin
Sparafucile Rácz István
Monterone Gurbán János
Borza Petõ József
Zongorán közremûködik és ismertetõt
mond: Medveczky Ádám – a Magyar Álla-
mi Operaház karnagya, kiváló, érdemes
mûvész. 

Dáma Díva produkció. Az elõadások
bérleten kívül is megtekinthetõk. Jegyárak:
2200 és 2500 Ft.

Mark Dunn: 5 nõ az esõben – banki vidám-
ságok. November 27. 19 óra. Marc
Camoletti: Francianégyes – vígjáték. De-
cember 11. 19 óra. 
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk! Az elõ-
adások bérleten kívül is megtekinthetõk

Újpest Színház: október 19. 19. óra:
M. Schisgal: Szerelem, Ó! pár-játék két
részben. A Vígszínház mûvészeinek ven-
dégjátéka: Hegyi Barbara, Lukács Sándor
és Tahi Tóth László. Jegyár: 2500 Ft.

SZÍNHÁZ – GYERMEKEKNEK 
Ovis-Sulis Színház az UGYIH-
ban, óvodás és kisiskolás gyer-

mekeknek. November 12., december
10., január 21. A bérletek elkeltek.
Jegyinfó: 399-7065.

Vasárnapi Színház: az UGYIH-ban
óvodás és általános iskolás gyermekeknek.
A jegy ára: 1500 Ft. November 21., 10 óra,
Jancsi és Juliska, december 12., 10 óra, Itt
van a szép, víg karácsony, január 23., 10
óra: Hamupipõke.

Chaplin Színház: színjátszó csoport 7-
18 éves korig az Újpesti Polgár Centrum-
ban. Beíratkozás: október 31-én, 9-11 óráig. 

KONCERT 
� Zséda
A Zongorista és Én címû kon-

certje. Cselik Gábor-zongora és Kuzbelt
Péter- szaxofon. Október 29-én, 19 óra-
kor. Jegyár: 2500 Ft. Ady Endre Mûvelõdé-
si Központ 

BÁLOK, ZENÉS ESTEK
� „Várjatok még õszirózsák” –
vidám nótamûsor az idõsek tisz-

teletére. Ady Endre Mûvelõdési központ,
október 15. 15 óra. Fellépõ mûvészek:
Hatvani Kiss Gyöngyi, Madarász Katalin,
Gyõri Szabó József, Kádár Zsuzsa, Szegedi
Csaba, Palánkai Magdi, Szabó Sándor, Rá-
kosi László, Bende Tibor, Gyöngyösi Kiss An-
na, Farkas Mónika (operett)
Közremûködik: Nyári István elõadómûvész
(vers) a Fóti „Cselényi József” Népdalkör.
Szerkesztõ: Molnár István Gábor. Zenei kí-
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. október 26-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Bp., Tavasz u. 4.,
Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Ez évi 36. lapszámunkban megjelent
rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Bada Gábor, Gyapjas Márta, Jakab Szilvia, Lócsi Anna, Maróti Sándor, Schmeiderné Tóth Ol-
ga, Szabó János, Villányi Mónika. A nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

séret: Farkas Jenõ és cigányzenekara. Ren-
dezõ-mûsorvezetõ: László Mária. Jegyár:
900 Ft

� Country-est. Október 15. 20-23 órá-
ig. KFÁMK Fõépület. Játszik a BlackriderS
együttes. Belépõ: 500 F./fõ

� Hétvégi Randevú: Ady Endre Mûvelõ-
dési Központban minden vasárnap 17-22
óráig. Zenés, táncos esték élõzenével. Be-
lépõ: 1000 Ft. Klubtagságival: 800 Ft. 

� Senior táncklub indul az Újpesti
Polgár Centrumban, 30 éven felülieknek.
Hetente 1x2 tanítási óra. Tagdíj: 3500
Ft/fõ. Klubvezetõ. Földházi Péter táncta-
nár. Megbeszélés: október 18-án, hét-
fõn 20 órakor az Újpesti Polgár Cent-
rumban.

TANFOLYAMOK
� Digitális fotótanfolyam, „He-
lyes expozíció” címmel. Kezdés:

november 10-én., 17 órakor. Díja: 800
Ft/fõ, CD-n lévõ anyaggal. Vezeti: Hlaszni
Veronika (Tel.: 06-20-340-9440). Karinthy
Frigyes ÁMK Közösségi Ház.

� Agykontroll tanfolyamok – gyerme-
keknek. Október 30–31. Alsó tagozato-
sok részére: Infó: Pappné Sztupjánszky
Zsuzsa, tel.: 380-6163. KFÁMK Fõépület. 

CSALÁDI MATINÉ, JÁTSZÓHÁZ
Október 30-án, szombaton 10-
12 óráig: Meserét Bábszínház:

Mérges vadmalacka címû elõadás. Utána

játszóház, kézmûves foglalkozás. KFÁMK
Közösségi Ház.

BABAVILÁG BABABÖRZE
November 13. szombat, 9-13
óráig. Kismamák részére. Bébi-

és gyerekruhák, játékok árusítása. Asztal-
foglalás személyesen: október 25-én, 9
órától. Díja: 1000 Ft/asztal. Karinthy Fri-
gyes ÁMK Közösségi Ház.

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS:
Szülõklub és képességfejlesztõ
játszóháza 9 alkalommal az Ady

Endre Mûvelõdési Központban. Az intéz-
mény és az Újpesti Speciális Általános Isko-
la és Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény játszóháza sajátos nevelési
igényû gyermekeknek. Helyszín: Újpesti
Polgár Centrum. Idõpont: október 20, 17-
19 óráig. Infó: 231-6000 (Mészáros Anita)

M I T  H O L  T A L Á L ?
� Ady Endre Mûvelõdési Központ: 1043

Budapest, Tavasz u. 4. Tel: 231-6000
� Újpest Galéria: 1042 Budapest, Árpád

út 66. Tel: 379-3114
� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület: 1048

Budapest, Hajló u. 2-8. Tel: 380-6188,
380-6163

� Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház:
1048 Budapest, Lóverseny tér 6. Tel: 380-
6760

� Újpesti Polgár Centrum 1043 Buda-
pest, Árpád út 66. 379-3114

� UGYIH: Újpesti Gyermek és Ifjúsági
Ház, 1042 Budapest, István út 17-19.
Tel.:231-7070

� Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény:
1043 Budapest, Berda J.u. 48. Tel:. 370-
0652

� WAX Kultúrgyár: 1047 Budapest, Jó-
zsef A. u. 4-6. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztériummal együttmûködve pályázatot hirdet felsõoktatási
hallgatók számára a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj elnyerésére a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tan-
év elsõ félévére vonatkozóan. („A”típusú és „B” típusú.) A részletes pá-
lyázati felhívás az Újpesti Napló 2010. október 8. számának 10–11. olda-
lán olvasható, valamint a www.ujpest.hu weboldalon olvasható.

1956 áldozataira
emlékeznek
Az Újpesti Városvédõ Egyesület az 1956-
os forradalom  és szabadságharc 54. év-
fordulójára és az újpesti áldozatokra
emlékezõ ökumenikus imaáhítatra várja
az újpestieket október 22-én, pénteken
16 órakor. A megemlékezés színhelye a
Baptista Imaház (IV. ker. Kassai u. 26. )

„Széllyel tündökleni”
A magyar zene századai szájhagyományban és kéziratok-
ban. Templomi koncert nemzeti ünnepünk elõestéjén. Se-
bestyén Márta (ének, furulya, dob); Andrejszki Judit
(ének, csembaló, orgona, dob) Helyszín: Újpesti Egek Ki-
rálynéja Nagytemplom,  Szent István tér. Idõpont: Októ-
ber 22., péntek 19 óra. A koncert ingyenes

Segélykoncert lesz az Újpesti Nagytemplomban a
vörösiszap-ár devecseri és kolontári áldozatai javára
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Helyszín:
Ady Endre Mûvelõdési

Központ–Újpest Színház
(Bp., IV. Tavasz u. 4.)

Idõpont: 
2010. október 19.,

kedd 19 óra.

Jegyek már kaphatók 
a helyszínen, valamint 
a www.interticket.hu

weboldalon!

Várjuk önöket felújított rendelõnkben!
Bejelentkezés a helyszínen 

(Bp., 1044 Julianus barát u. 46.), 
telefonon (061/2321251), 
elektronikus címünkön 

(bejelentkezes@jadent.hu), valamint
honlapunkon lehetséges.

Tekintsék meg nyitási akcióinkat 
honlapunkon: www.jadent.hu

Azoknak a pácienseinknek, 
akik felmutatják ezt a hirdetést, 

további 5% kedvezményt biztosítunk.

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

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

e-mail: ujpestinaplo@gmail.com 

Külföldi és belföldi üdülési
jogok adásvétel közvetítése.

Ha vásárolna, Ha bérelne
www.udulesijoginfo.net

további információk: 
1/769-0114; 1/769-0931
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Ingatlan eladó

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

� Összeköltözök figyelem. Palotán eladó kétgenerá-
ciós családi ház egy 80 m2-es és egy 35 m2-es a laká-
sok. külön bejáratúak, belül felújított. Szülök kel tör-
ténõ költõzés ideális. Együtt és mégis külön,
cirkófûtés fúrt kút van a telek 430 m2-es. Jó közleke-
dés. Tel.: 06-20-480-8574

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

� Újpesten Vörösmarty utcában felújított 28 m2-es 1
szoba komfortos gázkonvektoros kertkapcsolatos tégla
lakás eladó. A szoba déli fekvésû utcára néz. I. á.: 6,3
MFt. Tel.: 379-4743, 06-30-479-6932, 06-30-270-3524

� Újpesten 3 + félszobás ház gázfûtéses nagy kert
melléképület terasz. I.á.: 25.9 MFt. Tel.: 379-5475, 06-
30-294-9420

� Újpest városközpontban 71 m2-es felújítandó pa-
nel lakás eladó. Tel.: 06-30-949-0047

� Újpesti Metrótól pár percre, József A. utcában a
Váci úthoz közelebbi részén III. emeleti 50 m2-es, 2
szobás, parkra nézõ, felújított téglalakás, liftes ház-
ban. ÁRA: 10,5 millió Ft. Tel.: 06 30-222-3683

� Megyer lakóparkban eladó napfényes kitûnõ ál-
lapotú parkettás légkondis 77 m2-es lakás, 8 m2-es er-
kély. I.á.: 25,5 MFt. Tel.: 06-20-9827-140

� 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

� Tulajdonostól Újpesten eladó 65 m2-es önálló szá-
raz családi ház 648 m2-es rendezett összközmûves tel-
ken a Szérûskert utcában. Összkomfortos, csendes,
napos, tágas udvar, garázs, melléképület, pince. I.á.:
26,9 MFt. Telefon: 0670-318-63-59;

� Újpesten a Pozsonyi utcában X. em.-i 46 m2-es 1
+ félszobás, gardróbos, világos konyhás öröklakás 7,4
MFt-ért eladó. Tel.: 06-309-540-551

� Eladó Tápiógyörgyén egy 70 m2-es teljesen javí-
tásra szoruló öreg vályogház, 363 m2-es telekkel, tel-
jes berendezéssel, azonnali költözéssel. I.á.: 1,7 MFt.
Tel.: 06-70-578-2820

� Újpesti IX. emeleti 2 + félszoba hallos, loggiás
öröklakás, rálátással a budai hegyekre, nagyon jó köz-
lekedéssel eladó. 10,2 MFt (Új nyílászárók) Tel.: 06-20-
444-2899

� Tulajdonostól Gyomaendrõdön a Táncsics utcá-
ban eladó vagy pesti lakásra érték egyeztetéssel cserél-
hetõ komfortos, elõkertes önálló ház. Víz, csatorna,
villany a házban, gáz az utcában. Tel: 0670-318-63-59

� Liszt Ferenc utcában lakóparki 54 m2-es 2 szobás
tehermentes öröklakás tulajdonostól eladó. I.á.: 14,5
MFt. Tel.: 06 30 6397678

� Megyeren csöndes kis utcában sorház eladó. Dup-
la komfort, 4 szoba, nagy nappali, étkezõs, elõ és hát-
só kert. Tel.: 06-20-4655-607

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

� Újpesten egyik szép utcában 359 m2-es telek bon-
tandó házzal telekáron eladó. Szép utca csendes. Ár:
18 MFt. eladó. Tel.: 06-30-551-0625

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

� A Megyer lakóparkban, 2004-ben épült, földszinti
parkos kertkapcsolatos, 44 m2 -es amerikai konyhás
nappali, egy hálós, 18 m2 - es elkerített saját teraszos
öröklakás, ajándék konyhabútorral, mosogatógéppel,
tárolóval 15,8 MFt eladó. Tel.: 06-30-9-504-551

� Újpesten Nagyvárad liget lakóparkban 1 szobás
udvarra nézõ lakás eladó. Téglaépítésû ház önálló fû-
tés vízóra. Alacsony rezsi a lakás II. emeleti. Parko-
lóhely zárt udvarban. Tel.: 06-30-426-8860

� Erdõsor utcában eladó négyemeletes ház föld-
szintjén 69 m2-es 2 + félszobás, étkezõs ház, közpon-
ti fûtésû, nagyerkélyes, világos, felújított lakás. I. á.:
14,3 MFt. Tel.: 06-30-9491-835

� Összeköltözök figyelmébe! Újpesten a Nádor ut-
cában földszintes jó állapotú, két lakásból álló 3 szo-
bás duplakomfortos 144 m2-es összalapterülatû, gáz-
konvektoros fûtésû, alacsony rezsijû házrész eladó.
I.á.: 25,8 MFt. Tel.: 06-70-637-2718

� Újpesten a Vécsey utcában, 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

� Megyeren egy éve épült csendes õsfás utcában
impozáns négylakásos kertes házban 65 m2-es lakás +
garázs + tároló eladó. Saját cirkó fûtéses. Közös költ-
ség nincs. Tel.: 06-70-513-8558

� Újpest városközpontban, Szent Imre utcában, ut-
cai és belsõkertre nézõ, II. emeleti, két erkélyes 52 m2-
es, 2 szobás, étkezõkonyhás, kamrás, pincés, tégla
öröklakás 11,5 MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-9-498-202

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

Ingatlant kiad

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

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

� Földszinti, 22 m2-es helyiség, vállalkozásnak ki-
adó 36 000 Ft/hó, plusz rezsi (villany, vízóra van).
Cím: 1046 Bp., Pálya utca 22. Érdeklõdni lehet:
06-20-464-3665, 06-20-554-8650

� Eladó vagy kiadó Újpesten, jó közlekedéssel, csen-
des környezetben egy kétszobás, összkomfortos csa-
ládi ház. (telek, udvar, beépített elõtér, gazdasági
épület) Tel.: 06-30-392-4030

� Újpest villanegyedében 3 szintes reprezentatív
kertes családi ház 1100 Ft/m2-es áron hosszú távra
kiadó. Tel.: 06-30-639-4100

� Kiadó lakás magán személytõl Újpesten 54 m2-es
1 + 2 félszoba a Pozsonyin és egy 72 m2-es 2 + félszo-
bás az Erzsébet utcában, bútorozatlanul vagy eladó
sürgõsen. Tel.: 06-20-349-6819

� Kiadó igényes bérlõnek berendezett és felszerelt
45 m2-es 2 szobás, új építésû lakás, hosszú távra! In-
gatlan közvetítõk ne hívjanak! Tel.: 06-20-426-6652

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

Ingatlant vesz

� Vásárolnék idõs személytõl, lakottan, 1,5-2 szobás
lakást, nyaralót befektetésnek, odaköltözés nélkül.
Haszonélvezeti jogot, lakás használatát megtarthatja.
Tel.: 06209-252-042. 

Ingatlant cserél

� Elcserélem Újpesti önkormányzati 44 m2-es össz-
komfortos, vízórás, fütõorás, liftes, I. emeleti téglaépíté-
sû, erkélyes lakásomat. Kérek a piac környékén önkor-
mányzati régibérû komfortos gázkonvektoros zuhany-
zós benti WC gáz vízmelegítõst földszinti utcára nézõ
ablakosat 28-30 m2-ig. Ráfizetést kérek. Tel.: 789-88-41

� Újpesten a Kassai utcában II. em. önkormányzati
lakást kisebbre cserélném. Tel.: 370-8203

Garázs

� Garázs kiadó Káposztásmegyer I-en. Bérleti díj és
idõszak megegyezés szerint. Tel.: 06-70-222-4418 vagy
06-20-520-6826

� Újpesten, az Árpád út 56. sz. házban teremgarázs
beálló kedvezõ áron kiadó. Tel.: 06-30-639-4100

� Új házban  (Petõfi utca 11.) 34 m2-es zárt garázs
kiadó. Raktárnak is megfelelõ! Ára.: 25 000 Ft. Tel.: 06-
30-586-7137

Szolgáltatás

� Gábriel Taxi! A múltat idézõ jövõ! Budapest legol-
csóbb Taxija csak 139/Km. Éjjel nappal hívható. Rep-
tér Transzfer már 3000 Ft-tól. Köszönjük, hogy meg-
tisztelt. Tel.: 06-1-705-55-55

� Lakásszerviz. Hidegburkolást, kõmûvesmunkát,
festést, mázolást, vízvezeték-szerelést vállalok. Tel.:
06-70-770-9349

� Gyapjú ágynemûk, szõnyegek szakszerû bio
tisztítását vállaljuk. Tel.: 209-7047

� Mosógép-mikrosütõ szerviz. Felújított mosó-
gépek értékesítése garanciával, szállítással. Tel.:
453-0567, 06-30-931-9955

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

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

� 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 gépkocsik
javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30-932-8305

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

� Duguláselhárítás, víz, gáz, központi fûtésszere-
lés, vízórák, wc-tartályok, radiátorok cseréje. Tel.:
06-1-402-4330, 06-20-491-5089

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

� Redõny, reluxa javítás olcsón, hétvégén is. Hív-
jon bizalommal! Tel.: 06-30-609-2847

Oktatás
� Magas színvonalú német oktatás Káposztásmegye-
ren évtizedes tapasztalattal rendelkezõ tanártól. Érett-
ségire és bármilyen típusú nyelvvizsgára felkészítést vál-
lalok. Tel.: 230-5607, 06-20-216-7801, 06-20-988-9920, 

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

� Gitároktatás Újpesten! Rutinos tanár vállalja októ-
bertõl kezdõk, haladók oltatását, O. Sz. K vizsgára való
felkészítést. Tel.: 06-20-616-2422. H-P: 10-16 óra között.

Állást kínál

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

Masszázs

� Horváth Anikó gyógymasszõr. Frissítõ- és relax-
masszázs, köpölyözés, gyógymasszírozás: talp, ge-
rinc, nyak, fej; fájdalomcsillapítás, vérkeringés ja-
vítása, izomfeszülések, letapadások oldása. Cím:
IV. ker, Újpesti SZTK II. em. 211. Szerdán és csü-
törtökön: 9-15 óráig. Tel.: 06-30-526-2923

Vegyes
� Hordozható festõállvány, otthon is használható,
közepes méretû képek rögzítésesre alkalmas, nagyon
könnyû, olcsón eladó, elsõ kézbõl. Ára: 5000 Ft. Tel.:
0630-226-6889

Gyermekfelügyelet
� A megfelelõ bébiszittert keresi keresi 50éves refe-
renciával rendelkezõ hölgy vagyok. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-30-447-4287

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

� 50-60 éves független férfi ismeretségét, társaságát
keresem, tartós kapcsolat reményében. e-mail:
ka_kati@freemail.hu, tel.: 06-30432-5932

Utazás
� Október 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. Tel.: Pataki Edit: 413-1874.  

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. 

Szeptember 14-én a Rózsa utcá-
ban sétálót inzultus ért: hátulról
lekapta valaki a vállán lévõ táská-
ját, majd elfutott vele. A sértett
elvesztette az egyensúlyát és el-
esett, mentõt kellett hozzá hívni.
A tolvajt „természetesen” nem
látta szemtanú, így a nyomozás
egyelõre egy helyben toporog.

Szeptember 16-án az Erzsébet ut-
cában hazafelé tartva egy asszony
észrevette, hogy egy férfi követi. Az
illetõ mögé ért, jobb kezével meg-
ragadta a sértett nyakláncát, rán-
gatni kezdte. A lánc elszakadását
követõen az asszonyt a földre lök-
te, majd futva próbált távozni.
Igen ám, de az asszony utolérte, és
megragadta a pulóverét. Ekkor a
férfi ismét a földre lökte és immár
véglegesen távozott zsákmányá-
val, egy sárga-fehér arany lánccal,
melynek minden szemébe kis ke-
reszt- és szívminta volt gravírozva,
és a szív alakú medállal, fehér
brillkõvel a közepén. Szerencse a
szerencsétlenségben, hogy a kiér-
kezett rendõr legalább a medált
megtalálta késõbb. Az okozott
kár így is meghaladja a 80 ezer fo-
rintot.

2010 szeptember 20-án 15 óra kö-
rül a Megyeri úti temetõben egy fér-
fi a feleségével együtt gondozta
anyósáék sírját. A munka idejére a
szomszédos sírra tették a férfi autós-
táskáját – ami egyszer csak eltûnt.
Értesítették a biztonsági szogálatot,
akik 15 méterre megtalálta a táskát,
ám hiányzott egy 100 éves, 18 kará-
tos vastag arany karikagyûrû (értéke
kb.: 200 000 Ft), egy 18 karátos arany
Cartier óra arany csattal (értéke kb.:
500 000 Ft), egy arany karkötõ (érté-
ke kb.: 70 000 Ft), 500 000 Ft kész-
pénz és a mobiltelefon.

Rendőrségi hírek



Megmozdult az ország a vörösiszap-katasztró-
fa károsultjainak megsegítésére. Összeállítá-
sunkban jelezzük, miként segíthetünk, mi új-
pestiek a leggyorsabb módon.

A  Magyar Vöröskereszt 1749-es telefonszá-
mával 200 forintot juttat el a rászorulóknak. Ado-
mányozni lehet sms-ben is: küldje el az „iszap”
szót a 1749-es telefonszámra. A Vöröskereszt
bankszámlaszámára is lehet adományt küldeni:
K&H Bank 10405004-00026547-00000000, a köz-
lemény rovatba írja. hogy „ISZAP”.

Nemzeti Segélyvonal: Csak a Magyar Telekom
és az Invitel vonalas készülékeirõl, illetve T-Mobile-

os mobiltelefonokról lehet hívni a 1752-es telefon-
számot. Ezzel hívásonként 250 forintot juttat el a
rászorulóknak. Adományokat a Nemzeti Segélyvo-
nal bankszámlaszámára is lehet küldeni, az alábbi
számlaszámra: OTP Bank 11702036-20707637

Magyar Kármentõ Alap: A vörösiszap-tragédia
áldozatainak javára, a helyreállításra. Bankszámla-
számok: belföldi utalásnál: 11794022-22222222, kül-
földi utalásnál: HU 28117940-2222222222 00000000,
OTP Bank SWIFT/BIC azonosító: OTPVHUHB.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet:
11705008-20464565-es bankszámlaszámra lehet
utalni, a közleménybe írják be: „Vörösiszap káro-
sultjainak megsegítése”.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Számla-
szám: OTP Bank 11784009-20200673, a közle-
ménybe írja, hogy „iszapkárosultak”.

Katolikus Karitász: Számlaszám: Raiffeisen
Bank 12011148-00124534-00800007, a közle-
ménybe írja, hogy „Iszapár”

Magyar Református Szeretetszolgálat: Szám-
laszám: 10702019-85008898-51100005, a közle-
ménybe írja, hogy „iszapkárosultak”

Magyar Baptista Szeretetszolgálat: Számla-
szám: CIB Bank, 10700770-44698502-51100005, a
közleménybe írja, hogy „Iszap-károsultak”.

Lakossági 
elektromos 
és elektronikai 
hulladék-
gyûjtés

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Elektro-
Waste Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest Fõvá-
ros IV. Kerület Újpest Önkormányzatával kötött
megállapodása alapján 2010. október 16-án

szombaton 9-12 óra között az alábbi helyszíneken
elektronikai hulladékgyûjtést szervez:

1. Laborfalvy Róza utca-Hídláb utca sarkán,
parkolóban

2. Baross u. végén, az Ugró Gyula sornál, a par-
kolóban

3. Külsõ-Szilágyi út, a SPAR (volt PLUS) élelmi-
szer diszkont elõtt, parkolóban

4. Berda József u. 30-as és 36-os tömb között, a
parkolóban

A fenti helyszíneken az Elektro-Waste munkatársai

térítésmentesen átveszik Önöktõl a háztartásuk-
ban keletkezõ elektronikai hulladékot. 

„HÁZHOZ MEGYÜNK” AKCIÓ
Legalább 100 kg hulladékmennyiség elszállítása
esetén ez kb. 3 db nagyméretû mûszaki tárgynak
(pl.: hûtõ, mosógép, tv) felel meg. Az igények be-
jelentését a 373-0491-es telefonszámon várjuk
2010. október 15-ig. Bõvebb infó: Újpesti Napló
2010. október 8-i lapszám (16. oldal) illetve a
www.ujpest.hu weboldalon.

A Parlamentbõl jelentjük
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. Törvényt 2010. október 11-én módosí-
totta az Országgyûlés. E törvényjavaslat célja a gaz-
dálkodó szervezetek tevékenységével összefüggés-
ben felmerült katasztrófák elleni hatékony fellépés-
hez, és azok káros következményeinek enyhítéséhez
a hatékony kormányzati beavatkozás lehetõségének

megteremtése. A törvény a 197/A. §-sal egészült ki,
miszerint a jövõben gazdálkodó szervezet mûködé-
se az állam felügyelete alá vonható. Az állam nevé-
ben az államháztartásért felelõs miniszter vagy kor-
mánybiztos jár el, akinek feladatai közé tartozik a
gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetének áttekin-
tése, vagyoni jellegû kötelezettségvállalásainak jóvá-
hagyása és ellenjegyzése. Mindemellett az elõidé-

zett (katasztrófa) helyzet közvetlen elhárításával, il-
letve következményeinek enyhítésével összefüggés-
ben dönt a szervezet legfõbb döntéshozó szervé-
nek hatáskörébe tartozó ügyekben. E döntésekrõl
az állam köteles írásban tájékoztatni a szervezet ve-
zetõ tisztségviselõit és a felügyelõbizottság tagjait. 

Dr. Hollósi Antal és Wintermantel Zsolt
Újpest országgyûlési képviselõi
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Segítsen Ön is!

TÁMOGATÓK, BEFOGADÓK 
JELENTKEZÉSÉBEN BÍZNAK 
AZ ÁLLATOK IS 
A Veszprém megyei Kolontárt és
Devecsert érintõ ipari katasztrófa
emberáldozatai mellett rengeteg
vadon élõ és házi állat is elpusztult,
illetve hathatós segítség nélkül to-
vábbi állatpusztulás várható. Az
életben maradt állatok nagy része
súlyos sérüléseket szenvedett, ivó-
víz és takarmány hiányában az el-
múlt napok során végképp kiszol-

gáltatott helyzetbe került. A Rex
Kutyaotthon Alapítvány munka-
társai – az állatvédõkkel, a kataszt-
rófavédelmi hatóságokkal, a helyi
önkormányzatokkal és a rendõr-
séggel együttmûködve – katasztró-
fa elsõ napja óta végzik a sérült ál-
latok mentését, mindennapi ellátá-
sát. A mentést végzõk mintegy
húsz kutyát és macskát szállítottak
a különbözõ állatmenhelyekre, így
az Állatszigetre is, de több tucat
kacsát, csirkét és egyéb szárnyast is

megmentettek. A mentett állatok
ellátása és elhelyezése egyre na-
gyobb gondot jelent, ezért támoga-
tók valamint ideiglenes befogadók
jelentkezését várják. A segíteni aka-
ró támogatók a Rex Alapítvány
honlapján (www.rex.hu) online
adományozhatnak, az újpesti Rex
Állatszigeten (1048 Bp., Óceánárok
u. 33.) pedig a hét minden napján
várják ideiglenes vagy végleges be-
fogadók jelentkezését.

(forrás: rex.hu)

Fõtérzáró rendezvény
2010. október 20., 16 óra

M E G H Í V Ó

Kedves újpestiek! Tisztelettel meghívjuk
Önöket, családjukkal, barátaikkal 

együtt megújult fõterünk ünnepélyes 
záró rendezvényére, 

2010. október 20-a, szerda, 16 órára. 
(Bp. IV., Trombita tér)

A rendezvényen köszöntõ beszédet mond: 
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.

Közremûködnek a Pécsi Sebestyén
Általános és Zenetagozatos Iskola diákjai.

Mindenkit szeretettel várunk!

Újpest Önkormányzata
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