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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

Véget ért
egy fejezet

Záróünnepség a Szent István téren – 4–5. oldal



tizenkét kisebbség 4-4 képviselõjét
Wintermantel Zsolt polgármester köszön-
tötte, kedves és megtisztelõ gesztusként

mindenkit az anyanyelvén üdvözölve. Újpest polgár-
mestere gratulált a megválasztott települési kisebb-
ségi önkormányzatok képviselõinek, és kiemelte a ki-
sebbségek közéletünkben betöltött fontos szerepét,
az anyanyelv ápolásában, a hagyományok és kultúrá-
juk megõrzésében végzett munkájukat. A települési
kisebbségi önkormányzatok Újpesten több éve a he-
lyi közélet szereplõi, színesítik és gazdagítják a kultu-
rális és az ismeretterjesztõ programokat, miközben

õrzik kultúrájukat, ápolják anyanyelvüket és át is
örökítik a következõ nemzedéknek. A város vezetõje
ígéretet tett arra: Újpest önkormányzata, lehetõségei
szerint továbbra is támogatja a kisebbségi önkor-
mányzatok tevékenységét, amelyhez sok sikert kí-
vánt a megválasztott képviselõknek. 

Ahhoz, hogy a megválasztott települési kisebbsé-
gi képviselõk gyakorolhassák jogaikat, esküt kellett
tenniük. Jancsin György, a román kisebbségi önkor-
mányzat tagja anyanyelvén, a jelenlévõ további 46
kisebbségi képviselõ magyar nyelven mondta el az
eskü szövegét, amelyet a legfiatalabb képviselõ,

Dobrán Erzsébet Szilvia (lengyel kisebbség) mon-
dott elõ. Az eskü értelmében a kisebbségi képviselõ
minden igyekezetével anyanyelve és a hagyomá-
nyok fejlesztésén fáradozik, melynek során az Al-
kotmányt és a jogszabályokat betartja. Az esküt té-
võ képviselõk Kissné Boda Györgyitõl, a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnökétõl átvették megbízólevelüket.

Dr. Budaházy Gábor aljegyzõ az ünnepélyes es-
kütételt követõen arra hívta fel a jelenlévõk fi-
gyelmét, hogy alakítsák meg testületüket, válasz-
szák meg az elnököt és elnökhelyettest. Gál
Istvánné az Horvát Települési Kisebbségi Önkor-
mányzat képviseletében arra hívta fel a jelenlévõk
figyelmét, hogy a vörösiszap-katasztrófa károsult-
jainak megsegítésére folklórmûsort szerveznek no-
vember 6-án este az Ady Mûvelõdési Központban.
Kérte az újpesti kisebbségek tagjait, támogassák
elképzelésüket, a táncest bevételét ugyanis a legrá-
szorultabb település lakóinak szánják. – B. K.
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Október 14-én délután tettek esküt az Újpesten megválasztott  kisebbsé-
gi önkormányzatok képviselõi a Városháza dísztermében. A 2010. október
3-ai választást követõen mindazon kisebbségi önkormányzatok újraala-
kulhattak, amelyek eddig is tevékenykedtek a városrészben.

A

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

LEZÁRULT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK
A HPV vírus elleni védõoltás beszerzése tár-
gyában kiírt általános egyszerû közbeszerzési
eljárás eredményhirdetése megtörtént. A nyer-
tes ajánlattévõ: HUNGAROPHARMA Gyógy-
szer kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság. A szerzõdéskötés idõpontja:
2010. október 15. 

A Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkor-
mányzata részére csoportos úszásoktatás
szervezése gyermekeknek tárgyú általános
egyszerû közbeszerzési eljárás eredményhir-
detése megtörtént. A nyertes ajánlattevõ:
GOLDEN WATER Kft. A szerzõdéskötés idõ-
pontja. 2010. október 15.
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Tizenkét kisebbség négy-négy tagú testülettel folytatja 

Esküt tettek a kisebbségi 
önkormányzatok képviselõi

Emlékezetes nap
„Új korszak kezdõdik!”
– ezt éreztem, amikor
az ünneplõbe öltözte-
tett díszterembe lép-
tem. Új korszak Új-
pest, s vele az én éle-
temben is.Örömmel
töltött el, hogy ennek
a változásnak képvise-

lõként lehetek részese. Már nem a gyõzelem örö-
mét éreztem, hanem a lehetõségét. A lehetõségét
annak,hogy végre elérkezett az idõ, hogy úgy ala-
kíthassuk városunk életét, ahogyan azt nyolc éven
át megterveztük. Ám a nagy lehetõség nagy fele-
lõsség is! Ez volt a következõ gondolatom. Megtisz-

telõ, de felelõsségteljes dolog elnyerni több ezer
ismerõs és ismeretlen szavazó bizalmát, akik nem-
csak rám, hanem velem együtt az összefogásra
voksoltak. És a bizalmat meg kell szolgálni: mától
minden Újpestrõl szól! Az alakuló ülésen újoncnak
számítok, de a feladatot és a célt jól ismerem. 2002
óta dolgos tagja vagyok a Fidesznek (harmadik éve
a helyi szervezet egyik alelnöke), s az elmúlt négy
évben a KOB külsõ bizottsági tagjaként sok tapasz-
talatot szereztem. Sohasem a tisztség, a pozíció
motivált, hanem a tenni akarás, a jobbítás szándé-
ka ûzött. Felemelõ és erõt adó érzés, hogy ilyen so-
kan vannak mellettem azok közül, akikkel 8 éven
át dolgoztunk együtt ezért a pillanatért. Úgy érez-
tem, az ünneplõbe öltöztetett díszteremben ün-
neplõbe öltöztetett szívek dobogtak ezen az estén.

– NÉMETH EDIT ÉVA, a 11. evk képviselõje 
gondolatai a képviselõtestület alakuló ülésérõl

‘56-OS SZERVEZETEK MEGEMLÉKEZÉSE
Október 23-án, a forradalom és szabadság-
harc 54. évfordulóján ünnepi megemlékezést
tart délelõtt 11 órakor a Görgey úti emlék-
parkban az 56-os Forradalmi Szövetség és az
56-os Szövetség Újpesti Szervezete. A meg-
emlékezésre várják az újpestieket.
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– A polgármesteri székfoglaló vilá-
gos megfogalmazása volt annak,
hogy közösség, õszinteség és haté-
konyság kulcsszavak mentén a 21.
századi követelményekhez igazítja
az önkormányzat mûködését. Me-
lyek lesznek az elsõ lépések?

– Az elmúlt hét fõképp az átadás-
átvétel és a képviselõtestület meg-
alakulásának hivatalos és ünnepé-
lyes lebonyolításáról szólt. Ezúton is
köszönöm a Jegyzõ Asszonynak és
kollégáinak az ebben vállalt szere-
pét. Az alakuló ülés megszervezése
és méltóságteljes lebonyolítása iga-
zodott Újpest, a 170 éves település
múltjához és jelenéhez. Ezeken túl a
folyamatban lévõ ügyek teljes átte-
kintését és az új vezetési, irányítási
rendszer kialakítását is megkezdtük.

Elsõ és talán legfontosabb teen-
dõnk egy korszerû hivatali szervezeti
felépítés kialakítása. Áttekinthetõ és
egyértelmû vezetési rendszert alakí-
tunk ki az önkormányzatnál, mely-
ben jól látható lesz a személyes fele-
lõsség. Minden kollégámtól azt vá-
rom, hogy a munkája során az újpes-
tiek érdeke és az újpestiek ügyeinek
megoldása legyen a legfõbb vezérlõ
elv. Az emberek mindig érezzék, hogy
mi vagyunk értük – és nem fordítva.
Munkatársaimnak elmondtam, hogy
minden feladattal vagy problémával
két dolgot lehet tenni: megoldani,
vagy, ha az nem megy, akkor segítsé-
get kérni a megoldáshoz. Egy valamit
nem lehet: lepasszolni, fiókba dugni.
Ezért kértem már a köszöntõ találko-
záskor is a munkatársaktól teljes
õszinteséget, mert csak úgy tudunk
eredményesen együtt dolgozni, ha
megbízhatunk egymásban. Bárki hi-
bázhat, hiszen emberek vagyunk. De
hibát eltitkolni, a felelõsség elõl elbúj-
ni nem lehet. Csak a bizalomra épül-
het megbízható, hatékony és ember-
központú mûködés.

Kezdõdik a megfeszített munka,
rengeteg dolgunk van, nagy felada-
tok állnak elõttünk, és a sikerhez
egységes újpesti közösségre van
szükség. Mindenkit arra kérek, segít-
se közös munkánkat, csatlakozzon a
sikeres Újpest megteremtésére esküt
tett összefogásunkhoz.

– Novemberben a költségvetési
irányelvekrõl is dönteni kell. Me-
lyek a prioritások az Ön elképzelé-
se szerint?

– A legfontosabb szempont ma
országszerte mindenütt a válságból

való biztonságos kilábalás. Ehhez az
önkormányzatoknál elsõdleges a
stabil mûködés és nyugodt légkör
megteremtése, hiszen az elmúlt
nyolc év szocialista kormányzása
minden települést és önkormányza-
tot kivéreztetett. Az országot és Bu-
dapestet is romokban vettük át, ha-
talmas káoszban kell rendet terem-
teni. Ebben mindenkinek szerepet
kell vállalnia. Újpesten is nehéz kö-
rülményekkel muszáj szembenéz-
nünk, de biztosítani fogom vala-
mennyi terület biztonságos mûkö-
dését. Ehhez természetesen takaré-
koskodnunk kell. Határozott kéré-
semre az újpesti önkormányzat is
kevesebb bizottsággal és azokban
kevesebb taggal mûködik a jövõben.

Ezzel éves szinten, terveink szerint
közel 50 millió forintot takarítunk
meg. Megszüntetjük a pazarlást. Fel-
számoljuk a szocialisták által kiépí-
tett klientúrát, a felesleges szerzõdé-
seket felmondjuk, visszavágjuk a ve-
zetõi fizetéseket. A jövõnk szem-
pontjából életbevágónak tartom a
környezettudatos mûködést is,
amelynek megvalósítása érdekében
zöldenergia-programot indítunk,
valamint energiahatékonyságot javí-
tó beruházásokat tervezünk.

A feladat, mint látszik, sokrétû, és
nem késlekedhetünk. A választók
üzenete és akarata egyértelmû, hatá-
rozott és cselekvõ városvezetést sze-
retnének, és mi ezt teljesíteni fogjuk,
hiszen ezt vállaltuk.

– A kisebb létszámú testület tag-
jai kevesebb bizottságban dolgoz-
nak majd. A döntések zöme eddig
bizottsági szinten született. Lesz-e
ebben változás?

– A Parlament döntése alapján
most – a korábbiaktól eltérõen –
mindenütt kisebb létszámú képvise-
lõ-testületek alakultak. Újpesten 33
helyett 21 tagú testület alakult meg
– a polgármesterrel együtt. Ugyan-
akkor a megválasztott képviselõk
szinte mindegyike komoly tapaszta-
lattal rendelkezik, így nem lesz szük-
ség „betanulási” idõszakra. Az éssze-
rûbb struktúra gyorsítja a bizottsá-
gok munkáját és a döntéshozatalok
folyamatát is. Én a cselekvõ városve-
zetésben hiszek, a sehová sem veze-
tõ elméleti viták ideje lejárt! A bi-
zottságok továbbra is fontos felada-
tot fognak végezni, de elvárom, hogy
idõveszteség nélkül szülessenek meg
a megfelelõ döntések. Az új bizott-
sági struktúrában megtalálható
minden eddigi feladat, azaz az egyes
szakterületekkel kapcsolatos teen-
dõk továbbra is a bizottságok elé ke-
rülnek.

– Három alpolgármester megvá-
lasztására tett javaslatot, élt a kül-
sõ, vagyis nem képviselõbõl lett vá-
rosvezetõ jelölésével is. Milyen
szempontok mentén választotta ki
munkatársait, s ki mely terület
gazdája?

– Nagy Istvánt hatodszorra válasz-
totta a képviselõtestület alpolgár-
mesterré. Meggyõzõdésem, hogy az
önkormányzati egészség- és szociál-
politikában nincs nála jobb szakem-
ber, értelemszerû, hogy ezen a terü-
leten az õ tudására van szükség a jö-
võben is. Rádi Attila a városüzemel-
tetés és az informatika területét fog-
ja irányítani. A hatékonyan mûködõ,
szolgáltató város kialakításában fon-
tos feladata lesz. Dr. Molnár Szabolcs
az elmúlt közel 4 évben az Újpesti
Önkormányzat Gazdasági Intézmé-
nyét vezette, igen magas színvona-
lon. Hozzá fog tartozni a humán és a
gazdasági feladatok koordinálása.
Mindegyikük tapasztalt és gyakorlott
szakember, és ami a legfontosabb, jó
emberek! Ezúton is köszönöm az
LMP és a Jobbik képviselõjének is,
hogy bizalmat szavaztak alpolgár-
mestereimnek! Tudom, hogy mind-
hárman meg fogják szolgálni a bizal-
mat.

Mi vagyunk 
az emberekért 
és nem fordítva
– mondja Wintermantel
Zsolt polgármester
Megalakult a képviselõtestület, letette esküjét
Wintermantel Zsolt polgármester is, aki már ezt
megelõzõen számos újpesti eseményen megjelent.
Már az elsõ, jól elõkészített testületi ülésen meghatá-
rozó döntések születtek. Errõl és a közeljövõ felada-
tairól egyaránt kérdeztük Újpest polgármesterét. 

folytatás a 4.. oldalon
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– Tizennyolc év után nem
kapott alpolgármesteri szintû meg-
erõsítést a közoktatás és a kultúra.
Következik-e ebbõl a közoktatás
mellõzése, esetleg leépítése, hiszen
az önkormányzat a kerület legna-
gyobb munkáltatójaként közel 3
ezer közalkalmazottat, zömében
pedagógust alkalmaz?

– Az új önkormányzati és bizottsá-
gi struktúrában minden eddigi terü-
let képviselete, felügyelete, illetve irá-
nyítása megtalálható, csak az eddigi-
ekhez képest más csoportosításban.
Az említett, kiemelkedõen fontos te-
rületek Dr. Molnár Szabolcs alpolgár-
mesterhez tartoznak, tehát természe-
tesen továbbra is hasonló vezetõi
szinten kezeljük õket. Biztosíthatok
mindenkit, hogy ezeken a területe-
ken is minõségi javulásra lehet számí-
tani az önkormányzat részérõl. Szá-
momra elképzelhetetlen, hogy ne így

legyen, hiszen az oktatás és a kultúra
kérdése a jövõnk szempontjából lét-
kérdés. Polgármesterként közösség-
építésben gondolkodom, ezt tartom
a politika legfõbb céljának, közösség-
építés pedig nem lehetséges oktatás
és kultúra nélkül.

– Ön – minden bizonnyal koránál
fogva is – nagyobb bepillantást en-
gedett a magánéletébe, mint város-
vezetõ elõdei. Miként tolerálja a csa-
lád az állandó elfoglaltságot, és a
szülei, hogy mérnök-közgazdász le-
származottként a szakma helyett a
politika mellett kötelezte el magát?

– Már fiatal korom óta részt vet-
tem számos szervezet, közösség
munkájában. Volt ezek között kari-
tatív, ismeretterjesztõ, sport- és
egyetemi hallgatói közösség. Szüle-
im mindig és mindenben támogat-
tak, így van ez most is, amiért na-
gyon hálás vagyok. Most már õk is

látják, hogy a politika is egy szakma,
és nekem ezen a pályán a mérnöki és
gazdasági gondolkodásmódom so-
kat segít. A mûszaki tanulmányaim
nagyban hozzájárultak a szemléle-
tem alakulásához, a közgazdasági
végzettség pedig segített a szerveze-
ti és mûködési kérdések átlátásához,
de a vezetési alapelveim finomításá-
hoz is.

A család és a velük töltött idõ már
nehezebb kérdés. Egy család akkor le-
het boldog, ha a benne élõk egyen-
ként is boldogok. Ezt a boldogságot
pedig nap mint nap újra kell építeni.
Néha küzdünk, néha versenyt futunk
az idõvel, de a megoldás mindig ben-
nünk rejlik. Szeretnék még több idõt
tölteni velük. Nem csak a legnagyobb
csoda az életemben gyermekeim cse-
peredése, de õk és feleségem jelentik
a feltöltõdést, belõlük merítek erõt az
elõttem tornyosuló feladatokhoz.

– Erõvel bírni fogja?
– Akik ismernek, tudják, hogy szí-

vósan tudok küzdeni a kitûzött cé-
lok eléréséért. Kitartóan és teljes
erõbedobással. És ezt várom el min-
den munkatársamtól is. Talán néhá-
nyan tudják rólam, hogy korábban
vízilabdáztam és kézilabdáztam.
Ezek közismerten a legkeményebb
sportágak közé tartoznak, és egyik-
ben sincs védõfelszerelés. Én a pol-
gármesteri feladatomat is hasonló
küzdõsportnak fogom föl. Csapatjá-
ték, ahol nagyon keményen, akár
foggal-körömmel kell küzdeni a kö-
zösségért, a közösség sikeréért. Nem
szokásom ígérgetni, de egyet ígérhe-
tek: mindig teljes erõbedobással fo-
gok küzdeni Újpestért. Tudom, hogy
fárasztó lesz, és lesznek kemény üt-
közések, bodicsekek, de fogom bírni.
Az újpestiek számíthatnak rám!
– BANGHA KATALIN, TÓTH SÁNDOR

Egy, a közelmúltban készült közvélemény-kutatás sze-
rint az újpestiek 85 százaléka hallott a Szent István tér
– hétköznapi nevén a Fõtér – megújításának prog-
ramjáról. A helyiek 65 százaléka elégedett is a szeme
elé táruló látvánnyal. Újpest önkormányzata 3 évvel
ezelõtt döntött arról, hogy három lépcsõben lát hoz-
zá Újpest belvárosának átépítéséhez oly módon, hogy
megtartja a Városháza, a Piac és a Templom féltve õr-
zött épületegyüttesének hármasát. 

Közép-Magyarországi Operatív Program során több mint másfél
milliárd forintból elindult és október 20-án hivatalosan is véget érõ
elsõ építési szakaszban a 780 millió forintos vissza nem térítendõ

támogatást Újpest saját büdzséjébõl egészítette ki. Az újjászületõ teret
Wintermantel Zsolt polgármester a Városházán megtartott sajtótájékoztató-
ján, majd ezt követõen a Trombita téren elmondott beszédében egyaránt a
közösség sikereként értékelte, és hitet tett a program folytatása mellett. A zá-
róeseményt a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola diákjai kon-
certtel tették emlékezetessé. 

2010. október 20-án hivatalosan is befejezõdött a Szent István tér átalakí-
tásának elsõ üteme. Az esemény alkalmából az országos média érdeklõdését
is felkeltõ sajtótájékoztatót tartott Wintermantel Zsolt, Újpest polgármeste-
re. Az eseményen részt vettek a munkálatokat irányító szakemberek, vala-
mint a mûvelõdési intézmények és a Piac vezetõi, akik a megszépült helyszí-
nen több hónapon át zajló kulturális programok szervezõi voltak.

Délután négy órára a Trombita térre várták az újpestieket, ahol
Wintermantel Zsolt polgármester köszöntötte az egybegyûlteket.

A megújuló Szent István tér 

Az újpestiek
közös sikere

A
Az alakuló ülésen: szavazás

az alpolgármesterekrõl



Véget ért egy fejezet
A Szent István tér megújulásának elsõ szaka-
szának befejezéséhez érkeztünk – mondta kö-
szöntõ szavai után az emelvényen
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.

– Újpest életében ismét fontos beruházás való-
sult meg. Az elmúlt húsz évben sokszor lehettünk
büszkék a közösen elért sikereinkre – folytatta. 
– Mindannyian emlékszünk, milyen örömteli pil-
lanat volt, mikor átadásra került a Polgár Cent-
rum, vagy amikor az elsõ Széchenyi Terv kereté-
ben megépült 300 bérlakás felépítését ünnepel-
tük. A fiatalok elsõ lakáshoz jutásához megoldást
jelentõ fecskeház építése is Újpest közösségének
sikere, akárcsak a Könyves Gimnázium, vagy a Vá-
rosháza homlokzatának gyönyörû felújítása és az
új városháza épületének megépítése.

A KÖZÖSSÉGI TÉR ÚJJÁSZÜLETÉSE
A Szent István tér megújításának ezen szakasza
az Európai Unió Közép-magyarországi Operatív
Programjának keretén belül több mint másfél
milliárd forintból valósult meg. A beruházáshoz
Újpest önkormányzata 780 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert, míg a fennma-
radó részt saját – tegyük hozzá: megfeszített –
erõnkbõl biztosítottuk.

Az új tér egyszerre jelenti a városközpont újra-
születését és egy új közösségi tér létrejöttét. A

program során többek között új díszburkolatot
és világítást kapott a tér egy része, valamint meg-
történt a csatornahálózat felújítása és korszerûsí-
tése is. A közterületekre több mint 2500 négyzet-
méter gránit burkolat, közel 2500 négyzetméter
mészkõ burkolat, több mint 5000 négyzetméter
térkõ burkolat került. A téren várja az erre járó-
kat 62 kandeláber, 74 vízijáték, 7 ivókút, 9 csobo-
gó, és elültettek 75 fát. A városháza energiahaté-
konysági felújítása és a Városháza vendéglõ kiala-
kítása is a program része volt.

KÖSZÖNET A TÜRELEMÉRT
Külön öröm volt számunkra, hogy az Újpesti Vá-
rosvédõ Egyesület kezdeményezésére és a képvi-
selõ-testület egyhangú támogatásával 2010. júni-
us 4-én a téren újraavathattuk Kocsis András
Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászmûvész
Anyai fájdalom címû szobrát, amely elsõ alka-
lommal 1937-ben került a Városháza épülete
mellé.

Az újpestiek közös sikere az, ami megvalósult –
emelte ki Újpest polgármestere –, hiszen az embe-
rek régóta szorgalmazták a város legfontosabb kö-
zösségi terének megújítását, számos javaslatot, öt-
letek adtak hozzá az elmúlt évek során, és mindig
támogatták a megvalósítást – végig türelmesen vi-
selték a munkálatokkal járó kényelmetlenségeket.

Itt szeretném megköszönni az újpestiek türel-
mét és megértését, hiszen a fõtér felújításának el-
sõ szakasza elhúzódott, és a vártnál is jóval több

kellemetlenséget okozott az embereknek a min-
dennapokban.

Mindenképpen örömteli az, hogy láthatóan
sokan érzik magukénak és sokan használják a Fõ-
tér megújított területeit. Számomra az a legfon-
tosabb, hogy úgy látom, az újpestiek szeretnek
ide jönni, és túlnyomó részben elégedettek az
eddig megvalósultakkal. 

A JAVA MÉG HÁTRA VAN
A megvalósítás kisebb-nagyobb hiányosságai el-
lenére ez reményt ad a sikeres folytatásra, hiszen
a Fõtér teljes megújításának java még hátra van.
A látványos – mondhatnánk: szépészeti-fejlesz-
tések megvalósultak, de az érdemi lépések még
hátra vannak. A piac felújítása, a sárga keramitos
parkoló fejlesztése és a belváros parkolási helyze-
tének rendezése fontos feladat.

Jómagam és az új városvezetés nevében mond-
hatom, az önkormányzat elkötelezett a Fõtér tel-
jes megújítása iránt, az a célunk, hogy néhány
éven belül Budapest legszebb, legkorszerûbb és
legotthonosabb Fõterét mondhassuk magunké-
nak mi, újpestiek. Erre a korábbinál egységesebb
és ennél fogva – remélhetõen – hatékonyabb vá-
rosvezetéssel minden esélyünk meg van. Ami vi-
szont a legfontosabb, hogy a folytatáshoz vala-
mennyi újpesti polgár, azaz az újpestiek teljes kö-
zösségének támogatására szükség van. Ezt kérem
mindannyiuktól – mondta befejezésként
Wintermantel Zsolt polgármester.
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A polgármesteri köszöntõt követõen a patinás
Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Isko-
la kis- és nagy diákjai énekkel és hangszeres mû-
sorral üdvözölték a jelenlévõket. A tér újjászületé-
sét köszöntõ reneszánsz muzsika, majd a csengõ
énekhang üde perceket jelentett a borongós õszi
idõben. A koncert szép példája volt a tanári hiva-
tás folyamatos újjászületésének, megújulásának
is. A városközpontban lévõ alapfokú mûvészetok-
tatási intézmény karvezetõi, betanító pedagógu-
sai ugyanis több évtizede eredményesen nevelik a
zene szeretetére a diákokat.

A Camerata Piccola együttest követõen az isko-
la ötödikesei, majd a hatodikos és nyolcadikos
osztály kórusai többek között az Erdõ, erdõ, erdõ,
marosszéki kerek erdõ, a Pejparipám rézpatkója és
Szõnyi Erzsébet: Sárga csikó címû dalát adták elõ,
amelyet a közönség dúdolása és megérdemelten
nagy tapsa kísért. – B. K., K. J.

A FELLÉPÕ DIÁKOK: 
Camerata Piccola
Annár Eszter szoprán furulya
Ábel Orsolya szoprán furulya
Bükkszegi Arlen szoprán furulya
Sas Dalma tenorfurulya
Molnár Enikõ altfurulya
Molnár Ákos basszusfurulya
5. é osztály: Árkos Borbála, Csibráki Renáta, Falus
Dóra, Farkas Petra, Gaidosch Anna,Tarnóc Daisy
5. z osztály: Horváth Zsuzsanna, Tarsoly Szilvia
6. é osztály: Brandl Zsófia, Hermann Ágoston,
Papp Lilla, Semler Anna
6. z osztály: Bangó Nikolett, Fritz Klaudia, Gál
Dorothea, Jagodics Anna, Jóna Balázs, Lochmayer
Petra, Nagy Dorottya, Répási Renáta, Sági Bettina

8. é osztály: Jeges Szimonetta, Molnár Ákos, Mol-
nár Enikõ
Karvezetõk: Vass Veronika, Csiki-Babics Márta, az
ötödikeseket betanította: Megyesi Éva.

ELNÉZÉST…
…kérünk amiatt, hogy két, egymást követõ
lapszámunkban Németh Edit Éva képviselõ
asszonyt (FIDESZ-UE, 11. evk.) más vezeték-
névvel illettük. A képviselõ asszonyt megkö-
vettük, most olvasóinktól is elnézést kérünk
azzal, hogy Újpest képviselõ-testületét is-
mét a teljes tablóval – és jó névvel – adjuk
közre. a szerk.



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: 

NÉMETH 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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– Mire emlékszel, hogyan éltetek kislánykorod-
ban?

– Úgy éltünk, mint az újpesti családok zöme,
szegényesen. Édesapám épület- és bútorasztalos
mûhelye a Szabadkai utcában volt. Hétvégén et-
tünk csak húst, mert nem is lehetett kapni. Ha
venni akartunk, akkor szombaton kora hajnalban
sorba kellett állni érte. Megesett, hogy édes-
anyámnak hajnali 3-kor kellett elmenni a bolt elé,
és, mint a többi asszony, õ is kis széken ülve vára-
kozott. Elõfordult, hogy még így sem kapott húst.
Nálunk hetente kétszer úgynevezett „tésztanap”
volt, kedden és pénteken, mert édesapám imádta
a süteményeket.

Tanári tapasztalatomból tudom, hogy a mai
gyerekekkel nem törõdnek annyit, mint amennyit
velünk foglalkoztak. A rendszeres esti beszélgeté-
sek mellett, ha édesapámnak vagy anyukámnak
olyan hangulata volt, énekeltek nekünk. Lefekvés-
kor pedig meséltek.

– Napi teendõtök mibõl állt? 
– Reggel elmentünk az iskolába. Édesapám elkí-

sért, és mindig vett nekem egy pohár tejfölt és két
kiflit. Arra is emlékszem, hogy 4 Ft 20 fillér volt az
egész. Nagyon szerettem ezt a „reggelit”. Kivétel
nélkül minden nap megkaptam. 

– Mivel foglalkoztatok délután?
– Iskola után segíteni kellett otthon. Nem ül-

hettünk le egybõl tanulni, csak akkor, ha a tanu-
lószobán maradtunk. Esténként kimentünk a Má-
tyás téri játszótérre. Nyolckor vagy fél kilenckor
édesanyám szólított: „Katika, Ági, gyertek haza!”

Boltost, orvosost, tanárost játszottunk. A boltos
játék valószínûleg azért volt fontos az életünk-
ben, mert akkoriban sok mindent nem lehetett
kapni

– A város melyik részében laktatok?
– Újpesten több helyen is laktunk, de a

Pöltenberg utcára emlékszem legjobban. Az is-
kolát még a Papp József (ma: Szent László) tér-
rõl kezdtük. Ott egyszobás lakásban laktunk, az-
tán amikor az kicsi lett, átköltöztünk a

Pöltenberg utcába. Mi, gyerekek éltük az életün-
ket, a szüleink az akkori körülményekrõl csak
suttogva beszéltek, nekünk nem sokat mond-
tak, mert féltek beavatni a dolgaikba. Csak a
szükséges dolgokról beszéltek. Bennünket az is-
kolában még arra bíztattak, hogy adjuk fel szü-
leinket, ha bántanak, vagy tiltott dolgokról, pél-
dául a rendszer ellen beszélnek. Manapság szin-
te mindent elmondunk a gyerekeinknek, de a
szüleim tartózkodóbbak voltak, annak ellenére,
hogy tegezhettük õket. 

– Úgy tûnik, édesapáddal különösen jó volt a
kapcsolatod.

– Emlékezetes számomra, hogy 11 éves korom-
tól édesapám nagyon sokat foglalkozott velem.
Talán elõre megérezhette, hogy mit szánt neki a
sors. Az iskolából a mûhelyébe vezetett az utam,
ahol sokat segítettem: szöget egyengettem, sze-
geltem, sepregettem, és hallgattam, ahogy be-
szélget az emberekkel. Sokan jártak hozzá isme-
rõsök, akikkel munkaközben órákat beszélgetett,
megvitatták a világ dolgait. Szívélyes, segítõkész
és jószívû volt mindenkivel. Rengetet olvasott,
hallgattak is a véleményére az ismerõsök. Én pe-
dig egy kicsit „tanultam” a szakmát. Politúroztam
például egy zongorát, ami nehéz munka, de kön-
nyû, vékony kezem volt, és ezekhez a finom, teke-
rõ mozdulatokhoz kellett a puhaság, a lágyság,
úgy lett szép fényes a zongora. 

– A forradalom elõtti elégedetlenségekbõl
érzékeltetek valamit?

– Egy tizenegy éves gyerek nem sokat tud a po-
litikáról. Hallottam otthon suttogást a sztrájkok-
ról, üzemek bezárásáról, letartóztatásokról, lát-
tam röplapokat is, de gyerekként nem éreztem át
ennek a komolyságát. Ha vendégek jöttek, szüle-
im olyan halkan beszéltek, hogy mi pusztán csak
kíváncsiságból is hallgatóztunk, de a történése-
ket nem értettük, és nem is foglalkoztunk ezekkel
a dolgokkal. Azt azonban nagyon is jól tudtuk,
hogy bármi elhangzik otthon, arról nem szabad
soha senkinek beszélni, mert elvihetik a szülõket.
Nem is beszéltünk errõl másoknak vagy az isko-
lában soha.

– Találkoztál édesapáddal a börtönben? 
– 7-8 hónapig nem is láthattam az apukámat.

Mikor végre mégis meglátogathattuk, a kórház
börtönében volt. Körmei lilásak voltak, hogy mi-
tõl, arról még ma is csak elképzeléseim vannak.
Egyszer még voltam beszélõn nála. Nagyon örült
nekünk, minket is felvidított a szomorú hónapok
után; egy kicsit vidámabbak lettünk. 

Részlet Szöllõsy Marianne Újpestrõl jöttünk
címû interjúkötetébõl. A könyvet Újpest Ön-
kormányzata a Kossuth Kiadóval karöltve
2010 augusztusában jelentette meg a Város-
napokra. A könyv elérhetõ az Újpesti Helytör-
téneti Gyûjteményben.

A II. rész az Újpesti Napló 2010. október 29-i szá-
mában.

Szendi Lajosné, Kósa Katalin nyugdíjas pedagógus. Az 1956-os Újpesti For-
radalmi Bizottság elnökének, Kósa Pálnak nagyobbik leánya, aki évtizede-
kig látszólag múltját elfeledve élte életét, talán nem sejtve, de remélve,
hogy édesapja emlékét egyszer még méltón kezeli majd a történelem.

„Szavakkal nehéz kifejezni,
milyen érzés volt 
visszakapni a nevem”

Kósa Pál asztalos, 1956-os mártír. Balatonfüred, 1921. január 25.–
Budapest, 1969. augusztus 5.) A polgári iskola elvégzése után épü-
let- és bútorasztalos szakmát tanult. Apja mûhelyében dolgozott,
majd a második világháborúban harcolt. 1956. október 24-én tag-
ja, majd hamarosan elnöke lett az újpesti Forradalmi Bizottságnak.
Kapcsolatot tartott fenn Nagy Imrével, Tildy Zoltánnal. A szovjet be-
avatkozáskor a fegyveres harcot szervezte. 1956. november 12-én a
tanácsházán letartóztatták, elsõ- és másodfokon is halálra ítélték.
A halálos ítélet kihirdetését követõen a börtönben öngyilkosságot
kísérelt meg, ezért végezték ki néhány nappal társai után. Emlékét
márványtábla õrzi az újpesti városházán, nevét sétány viseli
Káposztásmegyeren. (Forrás: Újpest Lexikon)

Kósa Pál mûhelye elõtt
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Mihály-napi vigasság
A Szigeti József Utcai Általános Iskola idén is megtartotta immár hagyo-
mányosnak mondható Mihály-napi vigasságát.

Szokásunkhoz híven a kedves konyhás nénik segítségével a napközis nevelõk
lángost sütöttek. A lángosért, a vásár hangulatát visszahozva, õszi verssel vagy
népdallal lehetett „fizetni”. Népi gyermekjátékokat játszottunk, volt sor- és váltó-
verseny, csoportjainkban kézmûves foglalkozások, ahol papírszõlõt vagy ejtõer-
nyõst készítettünk. Az ejtõernyõsöket többen vidáman le is reptették iskolánk
emeletérõl.

Idén is jókat ettünk, ittunk, jól mulattunk! Szigetis napközisek

Készül a must
A mi szõlõnket nem mi szüreteltük le. A szõlõ-
hegyen asszonyok szedték, puttonnyal hordták.
Az újpesti piacon a színes szõlõt megvásároltuk.

A szüret napján elénekeltük a Badacsonyi szõ-
lõhegyen… címû népdalt. Utána a szõlõt daráló-
ba tettük, ledaráltuk. A ledarált szõlõt kiprésel-
tük. Lestük, hogyan csordul ki a must. Az édes ne-
dû poharakba került.

– Gyertek mustot inni! – kiáltották a tanító nénik.
– Hmmm, de finom!
Mindenki vidám volt, hiszen ezen a délutánon

a gyerekeknek édes, aranysárga nedû csordogált.
– KINCSES ANNA, 3. b (Szigeti J. Utcai Ált. Isk.) 

KÖSZÖNIK
Tisztelt szülõk, támogatóink! A Karinthy Fri-
gyes Általános Mûvelõdési Központ (1048 Bu-
dapest, Hajló u. 2–8.) ezúton szeretné megkö-
szönni támogatóinak, hogy személyi jövede-
lemadójuk 1%-át intézményünknek felajánlot-
ták. A felajánlott összeget idén is a technikai
feltételeink javítására, különbözõ berendezési
tárgyak és eszközök fejlesztésére, az intézmény
25 éves évfordulójához kapcsolódó gyermek-
és ifjúsági rendezvények, illetve kiadványok,
valamint közmûvelõdési programok támoga-
tására használtuk fel.

Továbbra is köszönettel fogadunk bármi-
lyen felajánlást, támogatást!

Hortobágyiné Török Rita, intézményigazgató

HIRDETÉS



General Electric cégcsalád-
hoz tartozó Budapest
Banknál a pénzügyi tevé-

kenység mellett arra is odafigyelnek,
hogy különféle közösségeknek segít-
séget nyújtsanak. Nevet is adtak a

különféle akcióknak. A „Törõdés
Napja” néhány lelkes önkéntes kez-
deményezésével indult több mint tíz
évvel ezelõtt, és mára jelentõs ese-
ménnyé vált. 

Ezúttal az Erzsébet Utcai Általá-
nos Iskolát szemelték ki a rendezõk.
A választás nem véletlen, hiszen az
intézmény tanulóinak negyven szá-
zaléka hátrányos helyzetû. Az iskolá-
hoz jókora udvar tartozik, amely

elég lerobbant állapotú, padjai szét-
mállottak, rozsdásodik a vaskerítés.
De ezekrõl már csak múlt idõben
beszélhetünk, mivel a bank önkén-
tesei, a vöröskeresztesek, a pedagó-
gusok, a gyerekek és a szülõk újjáva-
rázsolták az udvart. Több mint száz
önkéntes várta a munkakezdést. Mi-
elõtt elkezdõdött volna a munka,
Rolek Ferenc, a Budapest Bank HR-
vezetõje hangsúlyozta, hogy a
pénzintézetben nagy szerep jut a
szabad utat kapó, önálló kezdemé-
nyezéseknek, és olyan programok,
szervezetek támogatásának, ame-
lyek hozzájárulnak társadalmunk
javításához.

Tóth Tünde, a Vöröskereszt képvi-
selõje a többi között megemlítette,
hogy a felújításhoz szükséges szak-
munkát a Vöröskereszt fõvárosi
szervezetének szolgáltatóháza vé-
gezte, mely hajléktalan emberek tár-
sadalmi visszailleszkedését segíti.

Pál Lászlóné iskolaigazgató el-
mondta: az udvar felújításával, az új
kerti berendezésekkel sokkal élhe-
tõbb környezetben tölthetik el a di-
ákok a hétköznapokat.

Aztán megkezdõdött a lázas
munka. A kijelölt csoportvezetõk
kezükben kis plakáttal verbuválták
az önkénteseket, akik választhattak:
kerítést festenek, játszóteret alakíta-
nak ki, padokat szerelnek vagy par-
kosítanak. Gazdára találtak a szer-
számok, a söprûk, lapátok, ecsetek.
Jókedvûen dolgoztak az emberek, és
óráról órára szebb lett a környék. Ta-
lán a legkeményebb munka a több
száz méteres vaskerítés csiszolása,
rozsdamarózása, festése volt. Kora
délutánra rá sem lehetett ismerni az
iskolára.

A vendéglátók, ahogy ígérték, fi-
nom retró (így mondták) krumpli-
paprikásra várták a munka végén az
önkénteseket.  – ÁDÁM TAMÁS  

A

Több mint százan vettek
részt október 9-én azon a
Budapest Bank által szer-
vezett jótékonysági ren-
dezvényen, melynek hely-
színe ezúttal az egyik új-
pesti iskola volt. Az ön-
kéntesek kerítést festet-
tek, új padokat helyeztek
ki az udvarra, takarítottak,
parkosítottak.

ár az az érdem, hogy az
általános iskolások hely-
történeti vetélkedõjét  a

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimná-
zium diákjai nyerték az elmúlt tanév-
ben,  elegendõ lett volna arra, hogy
rendezõi legyenek az idei verseny-
nek. Biztos szerepüket tovább erõsí-
tették azzal, hogy jubileumi tanévet
kezdtek, melyben  gimnáziummá vá-
lásuk  10. évfordulóját   köszöntik.
Ilyen elõzmények után  duplán lehet-

tek rendezõi  a középiskolások verse-
nyének. Amikor Hirmann László
igazgató  ezen gondolatok jegyében
is köszöntötte házigazdaként  a  csa-
patokat, a  zsûrit, és a vendégeket,
még nem sejtette, örömük meghá-
romszorozódhat Az eredményhirde-
tésen kiderült: a helytörténet-kuta-
tást szívügyeként kezelõ igazgató di-
ákjai ezt a versenyt is megnyerték. 

Hét csapat öt-öt tagja, a zsûri és a
szurkolók más-más szerepben vág-
tak neki az október 15-i versenynek,
megtelt az aula. Wintermantel  Zsolt,
Újpest polgármestere külön köszön-
tötte a ringbe szálló fiatalokat, hi-

szen – mint mondotta – ez a nap
róluk szól, no és Újpestrõl. A város
vezetõje utalt ara, Újpest történel-
me rendkívül gazdag, és a 170 éves
múlt sok személyiséget adott az or-
szágnak is. De nemcsak erre lehe-
tünk büszkék, hanem arra is, hogy
az Újpesti Helytörténeti  Alapítvány
19 éve ösztönzi és szervezi az újpes-
ti diákok helytörténeti tudását el-
mélyítõ vetélkedõjét, amely az évek
múlásával jubileumi rendezvénnyé
válik. Teszik ezt oly módon, hogy
Budapest-szerte nem találunk ilyen
kezdeményezést. Így a köszönet az
alapítványnak és a házigazdáknak
egyaránt szól – mondta Újpest  pol-
gármestere.

A vetélkedõt összeállító Kalóné
Romhányi Judit tanárnõ lendületes,
a csapatokat  és a zsûrit egyaránt
megmozgató szituációs feladatokat,
kérdéssorozatokat állított össze. A
pergõ játéknak a közönség is részese
lett. A diákok képeslapon, üdvözlet-
ként küldték el ismerõseiknek az új-
pesti nevezetességeket, képek alap-
ján foglalták össze röviden Újpest
történetét,  tájoltak, felismertek ne-
vezetes épületeket, helyszíneket.
Összekapcsolták a személyeket a
helyszínekkel, évszámokat az esemé-
nyekkel, külön fejezetet szántak a te-
lepülés alapítójának, gróf Károlyi 
Istvánnak. A végeredményt néhány
pontnyi különbség döntötte el. A
középiskolások helytörténeti verse-

nyét a Károlyi István 12 Évfolyamos
Gimnázium csapata nyerte:  Pálinkás
Bernadett, Takács Flóra, Tóth András,
Sipos Balázs és Cseri Zoltán.Felkészítõ
tanáruk: Romhányi Ildikó.

Második helyen végeztek a Köny-
ves Kálmán Gimnázium diákjai:
Klimász Jennifer, Lassu András, Ma-
gyar Szabina, Szekeres Márton és
Tóth Dániel a 11. c osztályos tanu-
lók, felkészítõ tanáruk Szakonyiné
Cseri Bogáta tanárnõ volt.  Harma-
dik helyen végzett a Babits Mihály
Gimnázium Ádám Izabella, Bara-
nyai Eszter, Földi Nóra, Tavaszi Réka,
Török Virág alkotta csapata, felkészí-
tõ tanáruk: Balázs Gábor.

A  Közmûvelõdési Kör ajándékát
az Újpesti Mûszaki Szakközépiskola
és Gimnázium csapata kapta. To-
vábbi résztvevõk voltak: a
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola,
a Bródy és a Csokonai Gimnázium
csapatai. 

A zsûri tagjai: Bánhidi Edit, Rojkó
Annamária, Neufeld Györgyné, dr.
Kovács Ivánné, Szöllõsy Marianne, dr.
Kõrös András és dr. Sallai János vol-
tak.    – B. K.

A „Törõdés napján”

Megismerték Újpestet
A Könyves csapata

A gyõztesek

A Babits csapataWintermantel  Zsolt
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VALAMENNYI KÉPZÉSI FORMÁBAN
(NÉGY-, HAT- ÉS NYOLCOSZTÁLYOS
GIMNÁZIUMOK) ÉRVÉNYESÜLÕ
EGYSÉGES SZABÁLYOK
Jelentkezés a középiskolákba az általá-
nos iskola által kitöltött lappal (lapok-
kal) lehet. A tanuló számára ki kell ál-
lítani egy tanulói adatlapot és a kö-
zépfokú intézményekbe küldendõ je-
lentkezési lapot. Egy jelentkezési lapon
egy iskolának több tagozata, képzési
szakja is megjelölhetõ! A gyermek je-
lentkezési lapját mindkét szülõ, továb-
bá – ha a gyermek 14 éves elmúlt – a
jelentkezõ írja alá. Az adatlapokat az
általános iskola a Közoktatási Infor-
mációs Központnak (gyõri Központ-
nak), a jelentkezési lapokat a középis-
koláknak küldi meg 2011. február 18-
ig. A felvételik lebonyolítását követõ-

en a középiskolák az elért eredmé-
nyek alapján ideiglenes felvételi jegy-
zéket állítanak össze, melyet 2011.
március 16-ig nyilvánosságra hoznak.

Az általános iskolák 2011. márci-
us 17. és 18. között egy alkalmat biz-
tosítanak arra, hogy a tanulói adat-
lapon feltüntetett iskolák sorrend-
jét a szülõk megváltoztathassák.
Az így módosított listákat az általá-
nos iskolák 2011. március 21-ig meg-
küldik a felvételit koordináló Felvételi
Központnak. A központ a beérkezõ
listákból kihúzza azoknak a nevét,
akiket az adatlapon sorrendben
elõbb szereplõ intézménybe felvesz-
nek. A középiskolák ezen visszakül-
dött lista alapján 2011. április 27-ig a
felvételi döntésrõl írásban értesítik a
jelentkezõ szüleit és az általános isko-
lájukat.

NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM –
szabályok az általános képzésre je-
lentkezõk számára
Ha az iskola szervez írásbelit, akkor
ezek kompetencia-alapú egységes fel-

adatsorát az OH állíttatja össze, adja
meg a javítási útmutatót. Ezek meg-
írására valamennyi írásbeli vizsgát tar-
tó középiskolában 2011. január 22-én
10 órától kerül sor. Ezekre jelentkezni
kell 2010. december 10-ig a felvételit
szervezõ középiskolában. Ehhez jelent-
kezési lapot a felvételt hirdetõ iskola
ad ki, vagy letölthetõ az OH honlapjá-
ról. A felvételi dolgozatokat a középis-
kola 2011. február 10-ig kijavítja, és az
eredményrõl tájékoztatja a szülõket.

HAT- ÉS NYOLCOSZTÁLYOS 
KÉPZÉS – speciális szabályok
Az ilyen képzést folytató iskolák felvé-
teli eljárásaikat két módon szervezhe-
tik. A felvételrõl:
– kizárólag a tanulmányi eredmények

alapján, vagy
– a tanulmányi eredmények és a köz-

pontilag kiadott egységes, kompe-
tencia-alapú feladatlapokkal meg-
szervezett írásbeli vizsga eredmé-
nyei alapján dönthet, vagy

– ha az iskola szóbeli meghallgatást
szervez, akkor a hozott pontok,
központi írásbeli és a szóbeli meg-
hallgatás eredménye alapján dönt
Ha a nyolcosztályos képzést foly-

tató középiskola a felvételi eljárásá-
ban az általános iskolai eredményt

figyelembe veszi, akkor az általános
iskolai szöveges értékelést az adott
általános iskolának kell osztályzatra
váltania. (Közoktatási Törvény 70.§
(3) bekezdés.)

Az írásbeli kompetencia-alapú fel-
adatlapjait az OH állíttatja össze, ad-
ja meg a javítási útmutatót. Ezek
megírására valamennyi írásbeli vizs-
gát tartó középiskolában 2011. janu-
ár 21-én 14 órától kerül sor. Erre
elõzetesen jelentkezni kell 2010.
december 10-ig a felvételit szerve-
zõ középiskolában. Ehhez jelentke-
zési lapot a felvételt hirdetõ iskola ad
ki, vagy az OH honlapjáról letölthetõ.
A felvételi dolgozatokat a középisko-
la 2011. február 10-ig kijavítja, és az
eredményrõl tájékoztatja a szülõket.
A szóbeli meghallgatások 2011. feb-
ruár 21-március 11. között történ-
nek. Ezek pontos beosztásáról az is-
kolákban kell érdeklõdni.

A szülõk a jelentkezési lapot a
középiskolába nyújtják be 2011.
február 18-ig. FONTOS! A kitöltött
tanulói adatlapot a szülõk közvet-
lenül az Felvételi Központnak kül-
dik meg.

Az újpesti önkormányzat középis-
koláinak részletes ajánlata a lap
11–13. oldalán található.

Húsz-harminc évvel ezelõtt még a no-
vember volt a klasszikus pályaválasz-
tási hónap, a felgyorsult idõt a beisko-
lázási naptár is követi: a középiskolai
börzét például már szeptember  kö-
zepén  megrendezték Újpesten. 

– Hovatovább az iskolaválasztást sem lehet ideje-
korán kezdeni – mondja dr. Csák Annamária pszi-
chológus, az Újpesti Nevelési Tanácsadó vezetõje,
mivel decemberben már felvételik kezdõdnek. – A
családok a klasszikus értelemben vett továbbtanu-
lás kérdésével a középiskolába, vagy szakiskolába
tartva találkoznak elõször, ám gondoljunk csak be-
le: a négy- és a hatosztályos gimnáziumok térnye-
résével a tíz és tizenkét éves kisgyermekek családja
még fiatalabb életkorban keresi a megoldást a kér-
désre. Messze vagyunk már attól, amikor a kislány-
ok csak anyukák vagy doktor nénik, a fiúk katonák,
ûrhajósok szerettek volna lenni.

– Lehet-e általá-
nos tanácsokat adni?
Vagy ezt személyre
szabottan kell?

– Ma már inter-
netes portálok ajánl-
ják, hogy ha beírod a
nevedet, megmond-
ják, mi leszel… Ennél
körültekintõbben jár-
junk el! Általános és
személyre szabott ta-
nácsokra egyaránt

szükség van. Mindkét esetben meghatározóak a
gyermek képességei, érdeklõdési köre, s mi taga-
dás, a családi környezet, az esetleges tradíciók,
motiváció lehet a szakmák generációkon átívelõ
örökítése is. Segítség a szakember, a pedagógus, az
osztályfõnök, a Nevelési Tanácsadó, illetve a Pálya-
választási Tanácsadó véleménye, így olyan pálya-
orientáció is elõtérbe kerülhet, amely merõben új
lehetõséget, kevésbé ismert foglalkozást csillant
meg a gyermek elõtt.

– Miközben a tanulást, mint egész életen át
tartó folyamatot tárják elénk, lehet-e biztos vá-
lasztást hozni általános iskolás korban?

– Általános tapasztalat, hogy kitolódik a pálya-
választás ideje, és sokkal több lehetõség adódik,
már aktív korban is, a pályakorrekcióra. Ez lehet

megnyugtató azok számára, akik most nem tud-
nak dönteni. Nem elhanyagolható szempont,
hogy a tizenévesek testi adottságaival, a korszerû
ismeretanyaggal olykor nincs szinkronban a szelle-
mi érettség, a viselkedéskultúra. Jó tehát, ha van
még idõ a végleges döntésre. Tapasztaljuk, a szak-
mák, hivatások száma ugrásszerûen megnõtt,
ezzel együtt az elvárások is. Az érettségi szinte
alapkövetelmény a munkába álláshoz, nemcsak a
felsõfokú tanulmányokhoz. Az érettségi után le-
hetõség van szakképzésre és felsõoktatásra egy-
aránt. Más kérdés, hogy ezt a szülõknek anyagilag
támogatniuk kell. Sajnálatos, hogy leértékelõdtek,
sõt kikoptak bizonyos szakmák, miközben a kvali-
fikált szakmunkásnak a világon mindenütt van ér-
téke, jó jövedelme, biztos egzisztenciája.

– Hogyan válasszon a család? 
– Az újpesti gimnáziumok feladata, hogy a fel-

sõfokú tanulmányokra és az érettségihez kötött
munkákra készítsenek fel, olyan elméleti tudást
nyújtsanak, amellyel jobb eséllyel eldönthetik,
hogy milyen irányban szakosodnak tovább, mi-
lyen szûkebb területtel szeretnének foglalkozni a
jövõben. A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok
a kiszélesítést kínálják az idõben a négyéves képzés
mellett. A nyílt napokon szerzett személyes ta-
pasztalatok, a felvételi beszélgetés légköre sokat
elárul az intézményrõl. Hagyatkozzunk bátran
megérzéseinkre is! – B. K. 

Ezúton tájékoztatjuk Önö-
ket az érvényes felvételi sza-
bályokról, ezzel segítve az
iskolaválasztás nehéz prob-
lémájának megoldását.

Általános tudnivalók a középiskolai felvételi eljárás szabályairól

Merre tovább?
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Iskolaválasztás elõtt

Személyre
szabva



Az iskola címe: Budapest, IV. ker., Tóth Aladár u.
16-18. Telefon: 233-4290

NÉGYOSZTÁLYOS KÉPZÉS
Iskolánk kódja: 035228
A 2011/2012-es tanévben egy osztályt indítunk.
Az induló osztályban 3 csoportot hozunk létre.
I. angol-japán idegen nyelvi csoport, kódja: 01
II. magyar nyelv és irodalom emelt szintû csoport,

kódja: 02
III. matematika emelt szintû csoport, kódja: 03

A választott tárgyakat emelt óraszámban és
csoportbontásban tanítjuk.

Az induló osztály 1/3-a idegen nyelvként angol
és japán nyelvet tanul, a másik két csoportban el-
sõ idegen nyelvként angolt választhatnak a tanu-
lók, második idegen nyelvként pedig francia, spa-
nyol, német, orosz nyelvekbõl választhatnak. Má-
sodik idegen nyelvként azt a két nyelvet fogjuk ta-
nítani, amit a legtöbben választottak. A gimnázi-
umi képzésnek megfelelõen a 11. évfolyamtól
dönthetnek a tanulók és szüleik arról, hogy mely
tantárgyakból tesznek majd emelt szintû érettsé-
git, így a továbbiakban azokat a tantárgyakat ta-
nulhatják magasabb óraszámban.

A gimnáziumba jelentkezõ tanulók központi
írásbeli felvételit tesznek. Azon tanulók jelentke-
zését várjuk, akiknek érdeklõdése az idegen nyel-
vek, a magyar és matematika iránt nagyobb az át-
lagosnál. A felvétel a felvételi pontszámok alapján
történik. A felvételi összpontszáma két részbõl te-
võdik össze: 1. a hozott pontszáma, 2. az írás-
beli pontszáma.

A hozott pontok számítása: A 7. évvégi és 8.
félévi osztályzatok adják a következõ tantárgyak-
ból: magyar irodalom és nyelv, történelem, idegen
nyelv, matematika, fizika, földrajz, biológia. Ho-
zott pont: maximálisan 80 pont.

A szerzett pontszámot a következõk adják:
A jelentkezõ tanulók a felvételi eljárást megelõzõ
egységes írásbeli felvételit tesznek matematika és
magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, s az eze-
ken elért eredményekbõl számítjuk ki. Ez maxi-
mum 100 pont lehet. A felvételi összpontszám a
hozott és szerzett pontok összege.

Az azonos felvételi pontot elérõk esetén a
sorrendet az írásbeli pontszámok alapján álla-
pítjuk meg.

A felvételivel kapcsolatos határidõk: A köz-
ponti írásbelire való jelentkezés határideje: 2010.

december 10. (a jelentkezési lapok a gimnázium
portáján beszerezhetõk, ezek kitöltését és a gim-
náziumba juttatását a szülõknek kell elvégezni).

Az egységes írásbeli felvételi vizsgák idõ-
pontja: 2011. január 27. (szombat) de. 10 óra.
A pótírásbeli idõpontja 2011. január 27. 14 óra.
Errõl külön értesítést nem küldünk!

Az írásbeli eredményérõl 2011. február 10-én
tájékoztatjuk a szülõket 8-16:30-ig. Ezen eredmé-
nyek ismeretében történik az általános iskolákban
a jelentkezési lapok kitöltése, melyek beérkezési
határideje: 2011. február 18. Az ideiglenes lista
kifüggesztése: 2011. március 16.

A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége
2011. március 17-18-ig az általános iskolában
történik. A felvételirõl a tanulók és az általános is-
kolák 2011. április 27-ig írásban kapnak értesí-
tést. A négyosztályos képzés iránt érdeklõdõ ta-
nulóknak 2010. november 15-16-17-én 8 órától
nyílt napot tartunk. A képzésrõl és a felvételirõl
szülõi tájékoztatót tartunk 2010. november 17-
én 17:30-tól.

NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM
A nyolcosztályos képzés kódja: 04
A 2011/2012-es tanévben két osztályt indí-
tunk. Választható idegen nyelv angol vagy né-
met. A csoport indításának feltétele, hogy a
felvettek kb. 25%-a válassza az adott nyelvet.
A nyelvi csoportba sorolásról a felvételi értesí-
téskor tájékoztatjuk a felvetteket.

A felvétel pontszámok alapján történik. A felvé-
teli pontszám két részbõl áll, a hozott és a szerzett
pontokból. A tanulók valamennyien részt vesznek
a központi írásbeli felvételi vizsgán és az iskola által
szervezett szóbeli meghallgatáson. Az ezeken elért
eredmény alapján alakul ki a szerzett pontszám.

Hozott pontszám: harmadik évvégi és negye-
dik félévi magyar irodalom, nyelvtan, matemati-
ka, környezetismeret. (A megszerezhetõ maximá-
lis pontszám 80 pont.)

Szerzett pontszám: Írásbeli pontszáma: A ta-
nulók központi írásbeli vizsgán vesznek részt, ma-
tematika, magyar nyelv  és irodalom tantárgyak-
ból.  A vizsga feladatsorát az OH állíttatja össze.
(A megszerezhetõ maximális pontszám 100
pont.) Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsga idõtarta-
ma 10-15 perc. A tanulókat idõpontra hívjuk be.
A szóbeli vizsga idõpontjáról az iskola honlapján és
az iskolában kifüggesztett listán tájékoztatjuk a
szülõket. A vizsgán hangosolvasási, szövegértési,
szövegalkotási feladatokat illetve egyszerû logikai
problémákat oldanak meg a tanárokkal együttmû-
ködve. A szóbeli maximális pontszáma: 60 pont. 

A felvételi sorrrend megállapítása a felvételi
pontszámok alapján történik. Azonos felvételi
pontszám esetén a szerzett, és ennek azonossága
esetén a szóbeli eredménye dönt.  Az írásbeli vizs-
gára jelentkezni a gimnáziumban beszerezhetõ je-
lentkezési lappal lehet 2010. december 10-ig.

Az írásbeli vizsga idõpontja: 2011. január
21. 14 óra. A pótírásbeli idõpontja 2011. janu-

ár 27. 14 óra. Errõl külön értesítést nem kül-
dünk! A szóbeli meghallgatás 2011. február 21
és március 11. között lesz, melynek pontos az
iskolában és az iskola honlapján közzétesszük.

Az írásbeli eredményérõl 2011. február 10-én
tájékoztatjuk a szülõket 8-16:30-ig. Az eredmé-
nyek ismeretében 2011. február 18-ig lehet je-
lentkezni a nyolcosztályos képzésre, melyhez je-
lentkezési lapot a középiskola biztosít. A lapokat
a szülõk állíthatják ki és továbbítják a középisko-
lába, illetve az Felvételi Központnak (Gyõr).

A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége
2011. március 17-18-ig az általános iskolában
történik. Az ideiglenes lista kifüggesztése:
2011. március 16. A felvételi eredményérõl 2011.
április 27-ig a szülõk és az általános iskolák írás-
ban kapnak értesítést. A képzésrõl és a felvételirõl
szülõi tájékoztatót tartunk 2010. november 16-
án 17.30-tól. Esetleges kérdéseikkel keressenek
meg bennünket! – Dr. Kövesdi István igazgató

Az iskola címe: 1047 Budapest., Langlet u. 3-5; 
tel.: 369-4917, Fax: tel.+201/105 mellék; e-mail:
titkar@big.sulinet.hu; www.brody-bp.sulinet.hu;

SPORTTAGOZAT 
Olyan sportoló tanulókat várunk, akik valame-
lyik sportegyesület leigazolt, eredményes  ver-
senyzõi. A sport osztályba jelentkezõknek egy kü-
lön jelentkezési lapot is ki kell tölteniük, amelyen
a sportegyesület igazolja a tanuló sporteredmé-
nyeit. A kitöltött jelentkezési lapot továbbítjuk a
Nemzeti Utánpótlási Intézetbe, ahol a sportered-
mények alapján rangsorolják tanulókat

MÛVÉSZETI TAGOZAT
Ebbe az osztályba azok jelentkezését várjuk, akik
már általános iskolás korukban is végeztek valami-
lyen képzõmûvészeti jellegû tevékenységet. A mû-
vészeti osztályba jelentkezõ tanulók felvételi vizsgát
tesznek. A központi írásbeli vizsga után felvételi be-
szélgetésen vesznek részt, amikor bizonyítaniuk kell
a különbözõ mûvészeti ágak iránti elkötelezettsé-
güket, és bemutathatják munkáikat, rajzaikat,
plasztikáikat. A mûvészeti osztályba felvett tanulók
a kötelezõ tanórákon kívül fotó, mozgókép, videó,
rajz és kézmûves fakultációkon vesznek részt.

DRÁMATAGOZAT
Ennek a képzésnek a sajátosságai hasonlóak a képzõ-
mûvészeti osztályéhoz, azzal a különbséggel,
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A Babits Mihály
Gimnázium

felvételi tájékoztatója

A Bródy Imre
Oktatási Központ
felvételi tájékoztatója
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hogy itt a drámapedagógiai, kommunikációs fa-
kultációk kerülnek elõtérbe. Olyan tanulók jelent-
kezését várjuk, akik szívesen mondanak verset és
szívesen vesznek részt színjátszó körök munkájá-
ban. A központi írásbeli vizsgát követõ ismerke-
dõ beszélgetésen szerzett tapasztalatok alapján
döntünk felvételükrõl. Saját produkciójukkal
(vers, dal…) kell bizonyítaniuk  a különbözõ mû-
vészeti ágak iránti elkötelezettségüket.

Az iskola a 2011/2012-es tanévre három tago-
zatára hirdet felvételt: élsportoló 034866 02;
dráma 034866 03; képzõmûvészet 034866 04.

(A kódszámokat a jelentkezési lapon feltétle-
nül szerepeltetni kell! A sporttagozatra jelentke-
zõk egy külön jelentkezési lapot is kitöltenek,
amelyhez az iskola titkárságán juthatnak hozzá,
ill. ez letölthetõ lesz az iskola honlapjáról). 

A „NYÍLT NAPOK”: 
2010. november 8-án, 8 órakor várjuk a diáko-
kat a drámai és a mûvészeti osztály nyílt napjára.
Ezt követõen november 10-én 15.30-tól a szülõ-
ket várjuk egy tájékoztatóra. 2010. november
10-én, 16 órakor a sportosztály iránt érdeklõdõk-
nek tartunk tájékoztatót. Ezeken a napokon lehet
látogatni programjainkat, ismerkedni a gimnázi-
ummal. 

A jelentkezõ tanulók központi írásbeli vizsgát
tesznek január 22-én. Errõl további információ-
kat a 8-os osztályfõnököktõl, illetve decembertõl
a gimnáziumtól kaphatnak. Ezen felül a mûvésze-
ti és drámatagozatos osztályokba jelentkezõk egy
alapmûveltségi tesztet is kitöltenek, a szóbeli al-
kalmával. 

A szóbeli felvételi vizsgákra 2011. február
28. és március 1. között kerül sor. A név szerin-
ti beosztást a jelentkezõk értesítésekor levélben
pontosítjuk. A gimnáziumban az angol és a né-
met nyelvet, valamint a számítástechnikát köte-
lezõ jelleggel, csoportbontásban, tudásszintnek
megfelelõen tanulják a gyerekek. Az internet-
hozzáférés biztosított (ezen kívül: francia, orosz,
svéd nyelvi képzést is lehetséges, egyéni igény
szerint.) A mûvészeti és drámatagozatos osztá-
lyokat az iskola az MS Mester Alapítvánnyal
együtt mûködteti. Ennek költségeihez a szülõk
alapítványi támogatással járulnak hozzá.

ELÕKÉSZÍTÕ TANFOLYAM a központi írásbe-
lire
A felkészítõkre november közepétõl tíz héten át
kerül sor, az idei tanév központi felvételijével be-
zárólag. Egy-egy alkalommal két tanítási órát
tartunk. A tanfolyamokra jelentkezni lehet az is-
kola titkárságán, november 8–12 között. A felké-
szítés ára: egy tárgy esetén 6400 Ft, két tárgy ese-
tén 10 000 Ft, három tárgy esetén 14 000 Ft,
négy tárgy esetén 18 000 Ft.

Tantárgyak: rajz, dráma tárgyak, matematika,
magyar nyelv- és irodalom. Elsõ alkalom: no-
vember 15. Giczy Béla igazgató

Az iskola címe: 1046 Bp., Bõrfestõ utca 5-9.; 
OM.: 034877; tel./fax: 230-6679, 380-7170;
www.csvmg.hu; e-mail: csvmgtitkar@gmail.com; 

2003-ban az elsõ 9. évfolyammal indítottuk el
középiskolai képzésünket, amely általánosan
képzõ, érettségire, a felsõoktatásra és/vagy a
munkába állásra felkészítõ középfokú oktatást
nyújt. 2011 szeptemberében két 9. osztály indí-
tását tervezzük. 

Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: központi
írásbeli vizsga: 2011. január 22. 10 óra; pótnap:
2011. január 27., 14 óra; Az iskola tagozatkódja: 01

A felvételi pontok kiszámítása: A 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet (8. sz. melléklet) változása
miatt a felvételi eljárásban szerezhetõ pontok szá-
mítása iskolánkban is változott.

Hozott pontok: A hozott pontok számítása a 7.
osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei
alapján történik. A számításba vett tantárgyak a
következõk: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika, biológia, magatartás,
szorgalom. A hozott pontok maximuma 30 pont.

Szerzett pontok: A szerzett pontok számítása:
Az írásbeli vizsgán mindkét tantárgyból 30-30
pont, a szóbeli vizsgán 15-15 pont – összesen te-
hát maximum 90 pont szerezhetõ. A maximáli-
san elérhetõ felvételi összpontszám a hozott
és a szerzett pontok összege: 120 pont. A je-
lentkezõket a felvételi összpontszámuk alapján
rangsoroljuk.

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimná-
ziummal tanulói jogviszonyban álló 8. évfolyamos
tanulók számára a továbbhaladást az iskola Peda-
gógiai Programjában rögzített feltételek mellett
biztosítjuk.

KIKET VÁRUNK?
Minden tanulni vágyó, felsõoktatási intézménybe
készülõ, általános iskolát befejezett diákot, aki az
elõírt felvételi vizsgán szerzett, és a tanulmányi
eredményei alapján kapott összpontszáma alap-
ján megfelel a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya-
mos Gimnázium négy éves gimnáziumi képzésé-
ben elvártaknak. Az érdeklõdõk számára felvételi
elõkészítõ foglalkozásokat is tartunk.

Minden leendõ diákot és szüleiket szívesen látjuk
ismerkedésre, beszélgetésre, tapasztalatszerzésre.

Borosné dr. Kézy Zsuzsanna igazgató

Az iskola címe: 1041 Budapest, Erzsébet u. 69., tel.:
369-2273, 369-362, www.kig.hu

A 2011-2011-es tanévben két gimnáziumi osz-
tály indul. Mindkét osztály általános tantervû,
csak a nyelvórák szervezésében van különbség 

A OSZTÁLY: tagozati kód: 02, OM szám: 034863
Emelt óraszám: német, angol nyelvbõl hetente 5
órában (az osztály egyik fele, kb. 15 tanuló a né-
metet, másik fele az angolt tanulja emelt óraszám-
ban). A második idegen nyelv az angol és a német.

B OSZTÁLY: tagozati kód: 01, OM szám: 034863

A Csokonai Vitéz
Mihály 12

Évfolyamos
Gimnázium 

felvételi tájékoztatója

A Károlyi István
12 Évfolyamos

Gimnázium 
felvételi tájékoztatója
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Emelt óraszám: angol nyelvbõl, hetente 5 órában
(az egész osztály angol nyelvet tanul emelt óra-
számban). A második idegen nyelv a német. Igény
esetén orosz nyelvi csoportot is szervezünk.

NYITOTT KAPUK RENDEZVÉNY
2010. október 28-án 17 órától a gimnáziumban.
Ekkor lehet jelentkezni a felvételi elõkészítõkre is. 

FELVÉTELI ELÕKÉSZÍTÕ
2010. november 8-án indul a felvételi elõkészí-
tõ magyar nyelvbõl. 2010. november 9-én in-
dul a felvételi elõkészítõ matematikából. Jelent-
kezni lehet: 2010. november 5-ig. Ára: 7 000
Ft/tantárgy. Érdeklõdni lehet Vargyas Andrea is-
kolatitkártól telefonon: 369-3627 vagy szemé-
lyesen hétfõ délutánonként 15-16 óra között

A pontszámítási eljárás a következõ:
1. Figyelembe vesszük a hozott pontokat: a felvé-

telizõ 7. osztályos évvégi és 8. osztályos félévi ta-
nulmányi eredményei alapján számított pont-
szám – magyar nyelv, irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv, fizika és kémia tantár-
gyak beszámításával. Ha a hét tantárgyból két
éven át jeles volt, összesen maximum 70 pontot
hozhat magával a tanuló

2. A központi írásbeli feladatlapok eredményeit is-
kolánk is kötelezõ jelleggel beszámítja. A tanu-
lók a két tárgyból 50-50, azaz összesen maxi-
mum 100 pontot érhetnek el.

3. Szóbeli felvételi elbeszélgetésre azokat a tanuló-
kat hívjuk be, akik a szerezhetõ és a hozott pon-
tokból legalább 100 pontot elértek. Szóbeli elbe-
szélgetésen maximum 30 pont adható. Ez ismer-
kedõ beszélgetés. 10 pont erejéig értékeljük az
idegen nyelvi kifejezõ készséget (angol,vagy né-
met nyelvbõl). További 10 pont kapható az is-
merkedõ beszélgetés szimpátia-indexeként (ér-
velési készség, szókincs). A szóbeli felvételi bizott-
ság az általános mûveltséget feltáró kérdésekre
adott válaszokat is 10 pont erejéig értékeli.
Összesen tehát 200 pont szerezhetõ a felvételi fo-
lyamatban.
Rangsorolás: Amennyiben több felvételizõ azo-

nos pontszámot ér el, abban az esetben a hátrá-
nyos helyzetû tanulók elõnyt élveznek a felvételi
eljárás során. Iskolánk alapító okiratának megfele-
lõen fogadjuk a sajátos nevelési igényû, gyengén-
látó, érzékszervi problémával küzdõ tanulókat.
Szempontként jelenhet meg döntésünkben az is,
ha két azonos pontszámú tanuló közül valame-
lyiknek testvére már károlyis diák. 

Azok a nyolcadik évfolyamos tanulók, akik a
2010-2011. tanévben már a Károlyi István 12 Évfo-
lyamos Gimnázium diákjai voltak, felvételi vizsga
nélkül léphetnek tovább kilencedik évfolyamba.

Az írásbeli felvételi vizsga: Jelentkezõinktõl el-
várjuk a központi írásbeli felvételi vizsgán való rész-
vételt. Ezt bármelyik – az Oktatási Hivatal által meg-
jelölt – iskolában megírhatják, a kiértékelt feladatlap

eredményeit elfogadjuk. A központi felvételire a je-
lentkezési határidõ: 2010. december 10. A vizsga
idõpontja országosan 2011. január 22. 10 óra.

Szóbeli felvételi vizsga: szóbeli vizsgára azokat
a tanulókat hívjuk be, akiknek a hozott és a köz-
ponti írásbelin elért pontjaik száma eléri vagy
meghaladja a 100 pontot. Ez alkalommal a mate-
matikai problémamegoldó képességet, kifejezõ-
készséget, önálló véleményalkotási képességet, ál-
talános mûveltséget vizsgáljuk. A szóbeli felvételi
beszélgetések idõpontjai: 2011. március 1-3.

Sok sikert kívánunk a felvételi eljárás során min-
den nyolcadik évfolyamos diáknak. Várjuk a je-
lentkezéseket és készülünk a személyes találkozá-
sokra. – Hirmamm László igazgató 

Az iskola címe: 1043 Bp., Tanoda tér 1. Telefon-
szám: 369-3388; Fax: 399-2093. OM-azonosító:
035227; Tagozatkódok: 4 évfolyamos humán: 01;
4 évfolyamos reál: 03; 6 évfolyamos képzés: 06. 

A beiskolázást a gimnázium „felvételi eljárás rend-
je” szabályozza. A szabályzat az iskola honlapján
megtalálható (www.kkg.hu).

Legfontosabb információk: Az oktatás a közép-
fokú nevelés-oktatás 2000-ben kiadott kerettanter-
vére épülõ helyi tanterv alapján történik. Az idegen
nyelvi csoportok indításáról a gimnázium dönt. Az
elsõ idegen nyelv angol vagy német. Amennyiben a
német nyelvi csoportba a tervezett csoportszám-
nál kevesebben jelentkeznek, a csoportba sorolás-
nál az angol nyelvi szintfelmérõ eredménye alapján
osztunk be tanulókat. A gyengébben teljesítõk ke-
rülhetnek a német nyelvi csoportba.

A rangsor megállapításának szempontjai:
– írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám.
– általános iskolai eredmények fele-fele arányban.

A felvételi keretszámok az egyes osztályokban
adottak. A végleges rangsor kialakítása során a fel-
vétel alsó ponthatárát egyidejûleg több felvételizõ
is elérheti. Tekintettel arra, hogy az Országos Felvé-
teli Központ a megadott keretszámú tanuló felvé-
telét ismeri el, aki ezen a keretszámon kívül van, és
elérte az alsó ponthatárt, méltányossági alapon fel-
lebbezési kérelmet nyújthat be. Ez esetben a fenn-
tartóval egyetértésben a kérelemnek helyt adunk.

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS
Két párhuzamos osztályban indítunk 4 évfolya-
mos képzést. Mindkét osztályban emelt óraszám-

ban tanulják az elsõ idegen nyelvet. A 4 évfolya-
mos képzésben humán irány, emelt óraszámú ide-
gen nyelv (angol nyelv), illetve  reál irány, emelt
óraszámú idegen nyelv (1 csoport angol nyelv, 1
csoport német nyelv) osztályokat indítunk.

Második idegen nyelvek: angol nyelv (aki emelt
szinten nem angol nyelvet tanul), vagy német,
francia, vagy olasz nyelv.

Az írásbeli felvételi idõpontja: 2011. január
22. (szombat) 10 óra. Az írásbeli felvételi vizs-
gára jelentkezés határideje: 2010. december 10.

A hozott pontokat a 4 évfolyamos képzés estében
a következõ tantárgyak 5., 6., 7. évvégi és 8 év félévi
átlageredménye alapján számoljuk: magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és
egy természettudományos tárgy. A jelentkezési la-
pon minden tantárgy eredményét, valamint a ma-
gatartás és szorgalom jegyet is kérjük feltüntetni.

A központi írásbeli értékelõ lapot 2011. február
10-ig minden felvételizõ megkapja. 2011. március
16-ig hozzuk nyilvánosságra az elõzetes felvételi
rangsort. 2011. április 27-ig értesítjük a tanuló-
kat a felvételrõl, illetve az elutasításról.

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS
Két párhuzamos osztályt indítunk. A hatosztályos
gimnáziumban hosszabb képzési idõ alatt elmé-
lyültebb ismeretszerzésre nyílik lehetõség. Az elsõ
két évben egységes alapozó oktatás folyik, a 9. és
10. évfolyamon matematikából teljesítmény alap-
ján osztjuk csoportba a tanulókat. Az utolsó két
évben felkészülési lehetõséget biztosítunk az érett-
ségi-felvételi vizsgákra. Diákjaink a második idegen
nyelvet 9. osztálytól tanulják.

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk,
akiknek a tanulmányi eredménye elméleti tárgyak-
ból eléri a 4-es vagy 5-ös osztályzatot.

A felvételi eljárásban a központi írásbeli felvételit
kell megírni. Szóbeli felvételi vizsga nincs. A jelent-
kezõket az írásbeli eredménye és a hozott általános
iskolai eredménye alapján rangsoroljuk. A hozott
pontokat az alábbi tantárgyak 5. év végi és a 6. év
félévi átlageredménye alapján számoljuk: magyar
nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen
nyelv, természetismeret. A jelentkezési lapon min-
den tantárgy eredményét valamint a magatartás és
szorgalom jegyet is kérjük feltüntetni.

A központi írásbeli értékelõ lapját 2011. febru-
ár 10-ig minden felvételizõ megkapja. 2011. már-
cius 16-ig hozzuk nyilvánosságra az elõzetes felvé-
teli rangsort. 2011. április 27-ig értesítjük a tanu-
lókat a felvételirõl, illetve az elutasításról.

A 6 évfolyamos osztályba jelentkezõk számára
tehetséggondozó foglalkozást indítunk matemati-
kából és magyarból 2010. október közepétõl 2011.
január végéig. Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja
2011. január 21., 14 óra. Az írásbeli felvételi jelent-
kezés határideje: 2010. december 10. Jelentkezési
lap az iskola portáján, illetve a letölthetõ a
www.oh.gov.hu weboldalról.

Sömjén Gábor igazgató

Könyves Kálmán
Gimnázium 

felvételi tájékoztatója
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Nem mondom, hogy gyakran jártunk étterembe
gyerekkoromban, de néha, mint Szentmihályi, el-
vetõdtünk azért. Amikor az ujpesti csapat baj-
nokságot nyert, pacalvacsora volt az Árpád úti
sasfészekben, sátoros ünnepeken pedig csonka-
családostul beültünk a Brunowszkyba: a sokat
megélt vendéglõ akkoriban viszonylag szebbik ar-
cát mutatta, igaz, a felsõ traktusból már elõfizeté-
ses kocsma lett, de a fõépületben még damaszt-
szalvétával terítettek, és a kerthelyiségben is fel le-
hetett fedezni ezt-azt a régi ragyogásból. (Bezzeg
a szemben lévõ Horváth-kert már csak a nevében
õrizte a múltat. Az én nemzedékem már egy sok-
szükséglakásos házat talált a vendéglõ helyén –
magából a hajdani étterembõl alakították ki eze-
ket az egyszobás lakásokat, a kerthelyiségbõl meg
közös udvar lett – mi, akkori gyerekek nem is
akartuk elhinni, hogy micsoda pompás étterem
állott hajdan azon a helyen.)

Mindannyiunknak megvolt a kedvenc étele a
Brunowszkynál: nagyanyám folyton párizsi szeletet
rendelt, magam a csemege sertéskarajt kedveltem
(pir. burg., pár. káp.), nagyapám viszont a rántott
pontyra esküdött. A rántott ponty pedig egész em-
bert kívánt, nem is egyet. Merthogy a régi étter-
mekben (legalábbis amelyik adott magára) külön
akváriumokban õrizték a feldolgozásra váró halakat:
hogy a kedves vendég saját szemével lássa, milyen

friss étel kerül az asztalára, meg, ha akarja, maga vá-
laszthassa ki a feldolgozandó áldozatot. Az ilyen
gesztusok mindig bizalmat keltenek az emberben.

Úgy képzeljék el az egészet, hogy az étterem egy
kitüntetett, ablakközeli pontján vaslábakon áll egy
üvegfalú medence. Bonyolult gumicsövek vezetnek
belõle ki s belé, a tetejére pedig egy merítõháló van
állítva, keresztbe. A medence pedig telistele van
egymásra hajigált pontyokkal. Gyakran mozdulni
se tudnak a tömegtõl, vagy ha igen, csak egy irány-
ba, araszoló mozgással. Néha egy pikkelyes ver-
senyzõ, megunván a tömegnyomort, megpróbált
fölfelé kitörni, mindhiába: az üvegkalitkát fölül
zöld háló borította, a menekülõ halak nagy csob-
banással zuhantak vissza a többiek hátára.

Nem mondom, hogy az efféle látvány nagyon
emelte volna az étterem fényét, de azt mondom,
hogy bizonyos szint, életet és hangot vitt belé. (A
gumicsõbõl szivárgó víz sziszegõ hangját.) És bizo-
nyos izgalmat is.

Képzeljék el például a következõ jelenetet. Csa-
ládunk tagjai helyet foglalnak a Brunowszky egyik
asztalánál, a frakkba öltözött fizetõpincér nagy
hajlongásokkal felveszi a rendelést, majd az „és
egy adag rántott ponty, tartármártással” jelszó el-
hangzása után magához inti Feri urat, a legifjabb
pincért, és utasítja, hogy lásson neki a halászat-
hoz. Feri úr könyékig felsodorja az ingujját, hálót
ragad és izgatottan figyeli nagyapám utasításait
arra vonatkozóan, hogy mégis, melyik hal jussék a
feldolgozás sorsára. Nagyapám elõször a helyérõl
küldi utasításait („kicsit balra, lejjebb, még lejjebb,

most balra”), aztán megunja a távirányítást, oda-
sétál az akváriumhoz, és az ujjával mutatja, me-
lyik halat szeretné a tányérján látni. Õrült verseny-
futás kezdõdik ezután, Feri úr és a hal között, s a
küzdelmet az egész étterem lélegzetvisszafojtva
figyeli. Végre Feri úr megelégeli a folytonos vere-
séget, megkéri nagyapámat, fogná meg a hálót, õ
pedig hónaljig merül az egyre zavarosabb vízbe, s
kétmarokra fogva egymás után emeli ki az egyéb-
ként teljesen egyforma halakat. Nagyapám, aki ré-
gen elvesztette a fonalat, egy darabig csak a fejét
rázza, de a harmadik-negyedik halnál csak meg-
adja magát. „Ez jó lesz!”, mondja, mire Feri úr a
visszakapott iszákba vágva a kétségbeesetten ver-
gõdõ pontyot, elrobog vele a konyha irányába, a
közönség pedig lelkesen megtapsolja a mutat-
ványt. Nagyapám Napóleonként ül vissza a helyé-
re, elégedetten és szinte jóllakottan.

A többi már csak levezetés. Alig tíz perc múlva
kihozzák az ebédeket, a párizsi szelet és a cseme-
ge karaj mellett a rántott halat is, két szép patkó-
nyi szeletet, petrezselymes krumplival és tartárral,
ahogy illik. Eszünk és fizetünk, nagyanyám csak
hazafelé tartván jegyzi meg menetrendszerûen. 

– Annak sincs ki a két kereke, aki azt hiszi, tíz
perc alatt ki lehet rántani egy élõ halat.

Mire nagyapám minden alkalommal így felelt.
– Nono, Arankám, nono. Ma-

napság tíz perc alatt a Földet is
meg lehet kerülni.

És mindketten ugyanazt gondol-
ták a másikról. – JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 25. 

Holnap halnap

ELHUNYT CSÓKA GYÖRGY
Október 19-én, a Megyeri temetõben nagy részvét mellett kísérték
utolsó útjára Csóka György újpesti nagybõgõst, az 56-os Emléklap tu-
lajdonosát. Csóka György 2010. október 10-én, hetvenegyedik szüle-
tésnapja hajnalán hagyott itt minket, családtagjait, barátait. Édesap-
ja Csóka István brácsás, édesanyja Kantó Margit volt, akiknek kilenc

gyermekük közül a legkisebb volt György. Bõgõzni apjától, majd bátyától, az országosan
elismert Csóka József „Csunkótól” tanult, késõbb az Újpesti Zeneiskolában a kiváló ze-
nepedagógus, Sellei Gyula tanítványa lett. Cigányzenekarban a Megyeri Csárdában ját-
szott, késõbb tánczenekarokban mûködött közre. Az újpesti cigányság történeti kutatá-
sának aktív munkatársaként 2010. május 15-én Újpest Cigányságáért Díjat kapott.

Csóka Györgyöt az 1956-os forradalomban vállalt szerepéért sokáig mellõzték. Sze-
rény, megbecsült tagja volt az 56-os Szövetség Újpesti Szervezetének. 

Az õsz színei
Veszprémben
Mint már évek óta hagyománnyá
vált, az „Idõsek hónapja” rendez-
vénysorozat egyik fõ programja-
ként Újpest önkormányzatának tá-
mogatásával az Õszi Fény Integrált
Gondozási Központ kirándulást
szervez az idõsek részére. Idén
Veszprém városa volt a kijelölt
úticél.

Az idõsekbõl és kísérõkbõl álló csa-
pat október 13-án, szerdán nyolckor
indult útjára Veszprém felé, hogy
megismerkedjen a város nevezetes-
ségeivel. Az idõ késõ õsziesre sikere-
dett, ami a csapatnak kedvezett, mi-
vel így kényelmesen, esernyõ és esõ-

kabát nélkül tudtunk a városban sé-
tálgatni. Az õsz összes csodás színét
láthattuk – a sárga árnyalatoktól a
zöldön át egészen a sötét barnáig.
Veszprémben a Fejesvölgy vendéglõ-
ben fogyasztottuk el az ebédünket.
A menü nagyon finomra sikeredett,
mindenki elégedetten távozott. Ko-
ra délután a fõtérre mentünk, sétál-
tunk egy jót, aki tudott, még a vár-
negyedbe is felballagott, és megnéz-
hette szépségeit.

A nap megkoronázásaként a Mac-
kó cukrászdában mindenki hivatalos

volt egy süteményre. A süteménye-
zés után a hazafelé vezetõ úton min-
denki kedvenc nótáját végigénekel-
tük, így búcsúztatva ezt a szépen si-
került napot.

– ULTSCH LEVENTÉNÉ
mentálhigiénés csoportvezetõ
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A szeptember 11-én lejátszott Újpest-Ferencvá-
ros labdarúgó rangadón történt rendbontások
miatt az MLSZ fegyelmi bizottsága két zártka-
pus mérkõzést rendelt el, valamint egymillió fo-
rintos büntetés megfizetésére kötelezte a ren-
dezõ klubot. A labdarúgó csapat vezetõsége
azonnal fellebbezést nyújtott be.

Az ügy a labdarúgó szövetség fellebbviteli testü-
lete elé került, de az újabb döntés csak az elsõ, a
Szolnok ellen zárt kapuk mögött lejátszott mérkõ-
zés után született meg, miszerint az Újpest a Hala-

dás elleni találkozóját már nézõk elõtt vívhatja
meg. A szövetség határozatának idõpontja elõtt
Újpest polgármestere teljes mellszélességgel a csa-
pat, illetve a szurkolók mellé állt, sajtónyilatkozatá-
ban leszögezte, nem ért egyet a drukkerek kizárásá-
val, szolidaritást vállal a csapattal és megteremti a
lehetõséget arra, hogy a kívül rekedt szurkolók, ha
nem is a lelátókon, de a Szusza Ferenc Stadion fõ-
bejáratánál egy óriás kivetítõ elõtt drukkolhassa-
nak szeretett csapatuknak. Szerencsére a találkozó
elõtt, köszönhetõen Wintermantel Zsolt fellépésé-
nek is, elhárultak az akadályok, a nézõk a helyszí-
nen örülhettek a fiúk 3-1-es gyõzelmének.

Október 15-én este kedves vendég érkezett a Me-
gyeri úti stadionba. Wintermantel Zsolt, nyakában
lila-fehér sállal lépett be a klubházba, ahol a labda-
rúgócsapat fõnöke, ügyvezetõ igazgatója, Csehi Ist-
ván fogadta. A minden protolkollt mellõzõ beszél-
getésen szó esett a „gyõzelemrõl”. Hangsúlyozta,
hogy nagyon bízott a fellebbviteli bizottság józan
döntésében, és elismerte, a polgármester úr segítsé-
ge nélkül akár más döntés is születhetett volna.

– Köszönet Wintermantel Zsoltnak, aki bizonyí-
totta, hogy szívügye az újpesti klub és természete-
sen a futball – nyilatkozta lapunknak Csehi István. –
Jó volt tudni, hogy kiáll mellettünk, s bízom abban,
az elkövetkezendõkben sem lesz ez másképpen. 

– A csapat letudta a büntetést, rendben, balhé
nélkül lezajlott a találkozó. Így lesz ez legközelebb is,
akkor is, ha rangadót játszik a Mészöly-csapat?

– Bátran kijelenthetem, hogy a Szusza Ferenc
Stadionban nem lesz több botrány. A szurkolók
bátran látogathatnak ki a meccsekre, magukkal
hozhatják szeretteiket. El akarjuk érni, hogy egy-
egy hazai meccsünk ne csak sportélményt nyújt-
son a nézõknek, hanem igazi családi program le-
hessen. Mi, a klub vezetése és mindenki, aki szívén
viseli a csapta sorsát, ezen munkálkodunk.

Közben Wintermantel Zsolttól arról érdeklõdtek
a házigazdák, honnan szeretné végignézni a fut-
ballmeccset. A polgármester természetesen a lelá-
tót választotta, nem pedig a jól fûtött páholyt.

– Azért jöttem ki a meccsre, hogy szurkoljak a
csapatnak – mondta Újpest polgármestere. –
Most nem polgármester vagyok, hanem igazi
drukker, aki lehet, hogy még kiabálni is fog egy-egy
kihagyott hazai helyzet láttán. 

– Bármi is legyen a végeredmény, egy gyõzelem-
mel a tarsolyában szurkolhat a fiúknak…

– Úgy gondolom, hogy nem miattam született
meg az MLSZ korrekt döntése. Persze örülök a si-
kernek, mert nem szabad a tisztességes embereket,
a sportszerûen drukkoló közönséget kizárni a stadi-
onból, mert meggyõzõdésem, tilos megfosztani
õket a futballpályán való szurkolás örömétõl. Több-
ször is elmondtam már, a nézõk büntetése olyan,
mintha a gyorshajtók és az ittas vezetõk miatt min-
den autóst eltiltanának a vezetéstõl. A rendbontó-
kat kell megtalálni, megbüntetni, és én ezért min-
dent meg fogok tenni.  – GERGELY GÁBOR

Gyõzelemmel köszönte meg a futball-
csapat a polgármester segítségét

A kidrukkolt
három pont

A Magyar Torna Szövetség gumiasztal szakága
és az UTE Tornaszakosztálya az elmúlt hétvégén
nemzetközi versenyt rendezett, amely egyben a
magyar bajnokság is volt. A Tungsram sport-
csarnokban hat ország, Ausztria, Anglia, Cseh-
ország, Svájc, Ukrajna és Magyarország verseny-
zõi vettek részt, közülük többen a novemberi vi-
lágbajnokságra készülnek. A gumiasztal (más
néven trampolin vagy trambulin) 2000 óta sze-
repel a nyári olimpiai játékok programjában.

Juhász Judit, az UTE tornaszakosztályának veze-
tõje segített nekünk és az olvasóknak, hogy egy ki-
csit betekintést nyerhessünk ennek a csodálatos és
igen nehéz sport rejtelmeibe.

– Azt mondják, hogy az elsõ gumiasztalt az esz-
kimók készítették rozmárbõrbõl, hogy szórakozás-
ként egymást a levegõbe röpíthessék – kezdte Ju-
hász Judit. – Szerintem hasonlíthatott ahhoz a ki-
feszített lepedõhöz, amelyet a tûzoltók még ma is
használnak. Az alaszkai Anchorage repterén kap-
ható olyan képeslap, amely egymást rozmárbõrön
röptetõ eszkimókat ábrázol. Tehát könnyen elõfor-
dulhat, hogy ez lehetett a gumiasztal elõdje. 

A 20. században a színpadokon gyakran úgyne-
vezett „ugrálóasztalt” használtak a közönség szóra-
koztatására. Az ötletes találmányt cirkuszi feljegy-
zések szerint egy Du Trampolin nevû artista fejlesz-
tette ki, aki a trapéz alatti biztonsági hálóból olyan
szerkezetet alakított ki, amely „kilõtte” és el is kap-
ta az artistát. 1934-ben az amerikai George Nissen
a garázsában készített gumiasztalt – fémkeretbe
rugalmas kötelekkel hálót illesztett, hogy könnyeb-
bé tegye vele az ugrálást. Ezzel megszületett az el-
sõ gumiasztal

– 1964. március 21-én Londonban rendezték
meg az elsõ trampoline világbajnokságot, amelyet
két amerikai, Judy Wills és Dan Millmann nyert
meg – folytatta Juhász Judit. – A trampoline 1985-

ben robbanásszerû fejlõdésnek indult, már a lon-
doni világjátékokon is bemutatkozhatott. Késõbb,
1996-ban az atlantai olimpián bemutató sportág-
ként szerepelt a gumiasztal, de 2000. szeptember
22-én átadták a sportág történetének elsõ két
olimpiai aranyérmét az orosz Irina Karavaevának és
Alexander Moskalenko-nak.

– Hallhatnánk a magyar gumiasztalozásról is?
– Hazánkban 2002-ben kezdtek el a sportággal

foglalkozni. Jelenleg nyolc egyesület 250-300 iga-
zolt versenyzõje rendszeres szereplõje a diákolimpi-
ai és a magyar bajnoki versenyeknek. A legjobb ha-
zai versenyzõk a várnai Európa Bajnokságon csa-
pat, egyéni és szinkronversenyben vettek részt, a
felnõttek között Juhász Zsolt az igen dicséretes 29.
helyen végzett.

– Zsoltot miért nem láthattuk a mostani verse-
nyen?

– Sajnos megsérült a hét elején. Meghúzta a bo-
káját az egyik nehéz elem gyakorlása közben. Az
orvos szerint szerencsére nagyobb baj nem történt,
de azért jobbnak láttuk, ha csak a nézõtérrõl figye-
li az eseményeket.

– Mit gondol, a londoni olimpián lesz magyar in-
duló a gumiasztal versenyen?

– Zsolt szépen fejlõdik, hála Istennek egyre in-
kább megismerik õt a pontozóbírók. Ez sokat je-
lenthet a jövõben. Ha minden jól megy, és akad egy
kis szerencsénk is, akkor Zsolt lehet az elsõ magyar
trampolinos, aki képviseli hazánkat az olimpiai já-
tékokon. – GERGELY G.

A legjobb magyar versenyzõ ezúttal
csak nézõ lehetett a csarnokban

Nyaktörõ
mutatványok 
a gumiasztalon
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KIÁLLÍTÁS
Újpest Galéria: Gnädig Katalin
és Bertalan Tivadar képzõmû-

vész kiállítása október 24-ig, a „Mesterek
és tanítványok” címû kollektív kiállítás
november 14-ig tekinthetõ meg.

Károlyi Galéria: idõszakos kiállítás
Károlyi István életérõl, a Helytörténeti
Gyûjtemény anyagából. Látogatható: ok-
tóber 26-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 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
31-ig tekinthetõ meg.

GYERMEKPROGRAMOK
� Újpesti Méznap és mackókiál-
lítás az UGYIH-ban október 29-

én 9-18 óra között. Mézvásár, fajtaméz,
mézeskalács, méhviaszgyertya, termék-
bemutató és vásár. 16:30-kor ismeretter-
jesztõ elõadás – felnõtteknek. Méhész
Ottóné mackógyûjteménye is megte-
kinthetõ. Mézessüti-sütõverseny. Jelent-
kezés info@ugyih.hu e-mail címen, illetve
a 399-7067-es telefonszámon. A rendez-
vény 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 álta-
lános iskolásoknak. Jeles napok, ünnepek
alkalmából a kézmûves mûhelyben aján-
dékok, használati tárgyak készülnek.
UGYIH 

� Családi játszó: november 6-án 10-tõl
13 óráig babajátszó, ugrálóvár, falfirka vár-
ja a kisgyermekeket, a nagyobbakat pedig
társasjáték és Márton-napi kézmûves fog-
lalkozás.10:30-tól Tipegõ torna Timbi Ju-
dittal. Belépõ: gyermekeknek: 300 Ft, fel-
nõtteknek: 350. Ft, családi belépõ: (4 fõ-
tõl) 300  Ft. Egyéves korig díjtalan! UGYIH 

� Babajátszó: november 2-án, 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 16., 30,
idõpont: 9.30-11 óra.

� Kézmûves alkotóház: karácsonyi ké-
szülõdés. Az ünnepkörhöz kapcsolódó
tárgyakat készíthetnek a gyermekek. Elõ-
zetesen jelentkezni lehet november 22-ig
a 369-1283-as, illetve a 399-7065-ös tele-
fonszámon. Választható idõpontok: de-
cember 8. és 9., 10 és 14 óra. Helyszín: Új-
pesti Gyermek- és Ifjúsági Ház

� Családi játszóház: október 30-án, 10-
12 óráig: Meserét Bábszínház: Mérges
vadmalacka címû elõadás. Utána játszó-
ház, kézmûves foglalkozás. KFÁMK Kö-
zösségi Ház.

� Õszi szünet: november 2-5-ig,
10–12 óra között kézmûves foglalkozások.
Kedd: gyöngyösfa-készítés, szerda: béka-
persely papírból, csütörtök: textilmunka
– tûpárna, péntek: makramé karkötõ. Be-
lépõ: 500 Ft/fõ. Helyszín: KFÁMK Fõépü-
let, aula.

� Babavilág – bababörze: november 13-
án, 9.00-tól 13.00-ig kizárólag kismamák
számára lehetõséget biztosítanak bébi- és
gyermekruhák, játékok, babaakocsik,
egyéb eszközök árusítására. Asztalfoglalás
csak személyesen, október 25-én 9 órától. 
Díja: 1000 Ft/asztal. Helyszín: KFÁMK

� Gyermek táncház Újpesten: Liba bált
tartunk. November 21-én 10 órától kéz-
mûves foglalkozáson termésbábokat készí-
tünk, a tánchoz a duda adja a talpalávalót.
Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési Központ –
Színházterem. Belépõjegy: 500 Ft.

� Babaruha- és játékbörze: november
27-én 9-13 óráig. Kismamák részére. Bébi-
és gyerekruhák, játékok árusítása. Jelent-
kezés: november 15-én 8.00 és 12.00. kö-
zött. Telefon: 231-7082. Helyszín: Újpesti
Gyermek és Ifjúsági Ház

� Tulipán-gyermeknéptánc: Magyar nép-
tánc foglalkozás óvodás és kisiskolás gyer-
mekek részére, 3 éves kortól. Foglalkozások:
szerdánként 17–17:45-ig. Díja: 700 Ft/alka-
lom. Bérlet: 2500 Ft/4 alkalom. Kezdés: ok-
tóber 27. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház.
Infó: Gajda Nikolett: 06-30-555-6516.

SZÍNHÁZ
Újpest Színház: 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.

November 27. 19 óra: Mark Dunn: 5 nõ
az esõben. December 11. 19 óra: Marc
Camoletti:  Francianégyes – vígjáték. Az
elõadások bérleten kívül is megtekinthe-
tõk. Jegyárak: 2200 és 2500 Ft

Ovis-Sulis Színház az UGYIH-ban:
óvodás és kisiskolás gyermekeknek. No-
vember 12., december 10.,  január 21.

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 Cent-
rumban. Az év végén Pécsi Ildikó Kos-
suth-díjas, érdemes mûvész tart mester-
kurzust, továbbá bemutatót tartunk,
melyre szeretettel várunk mindenkit. A
bemutató zenei anyagához nyújt nagy se-
gítséget a Kormorán együttes. Beiratko-
zás: 2010. október 31., 9-tõl 11 óráig.

Helyszín: Újpesti Polgár Centrum. A mû-
hely vezetõje: Bessenyei Emma és
Farkasinszky Edit. A foglalkozások idõ-
pontja: minden vasárnap 9-11 óráig. Díja:
9000Ft/hónap.

KOMOLYZENEI KONCERT
� Jótékonysági koncert az
Újpest-Kertvárosi Szent István

templomban (Rákóczi tér 4-8.) 2010. ok-
tóber 24-én, vasárnap 19 órakor jóté-
konysági koncert lesz a vörösiszap áldoza-
tainak javára. A hangversenyen Simon
Barbara játszik orgonán, hegedûn közre-
mûködik Jakabné Kovács Márta. Mûso-
ron: Guilain, J. S. Bach, Albinoni, C. Franck,
Dubois mûvei. A belépés díjtalan.

� Emlékhangverseny: Pécsi Sebestyén
orgonamûvész születésének 100. évfordu-
lója alkalmából emlékhangversenyt ren-
deznek október 28-án 18 órakor a Szent
István Plébánia templomban. A Pécsi Se-
bestyén Általános és Zenetagozatos Iskola
programja.

KONCERT
� Zséda: A Zongorista és én cí-
mû koncertje. Cselik Gábor-zon-

gora és Kuzbelt Péter- szaxofon. Október
29-én, 19 órakor. Jegyár: 2500 Ft. Ady End-
re Mûvelõdési Központ 

BÁLOK, ZENÉS ESTEK,
KOMOLYZENE
� Nemzetiségi Tánctalálkozó:

magyar népi táncok és nemzetiségi tán-
cok bemutatása, Pest megyei tánccso-
portok bemutatkozása. Idõpont: 2010.
november 13., szombat 16 óra. Helyszín:
Ady Endre Mûvelõdési Központ. Mûsor-
vezetõ: Farkas Mária. A mûsort rendezte:
Farkas József, a HAKME elnöke. A belépés
ingyenes. Érdeklõdni lehet a 06 30 585-
1972-es telefonszámon.

� 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 Pol-
gár Centrumban, 30 éven felülieknek. He-
tente 1x2 tanítási óra. Tagdíj: 3 500 Ft/fõ .
Klubvezetõ. Földházi Péter tánctanár. 

� Erkel Ferenc Emlékest: a zeneszerzõ
születésének 200. évfordulója alkalmából
az Ady Endre Mûvelõdési Központ szerve-
zésében. Idõpont: 2010. november 5.
(péntek) 18 óra 30 perc. A koncerten Erkel
Ferenc, Johann Strauss, Liszt Ferenc, Pablo
Martín Melitón de Sarasate, Kálmán Imre,
Mihail Eminescu mûvek hangzanak el, ze-
netörténeti útmutatással. Akik emlékez-
nek: Szakács Ildikó operaénekes, Szitkó
Etelka énekes elõadómûvész, Szitkó László
gitármûvész, Wolskyné Farkas Mónika
énekes elõadómûvész, a Presto Kamaraze-
nekar, az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola
zenekara. Közremûködik a HAKME cigány-
zenekara, valamint a HAKME tánccsoport-
ja. Mûsorvezetõk: Farkas Mária és
Niedermayer Anna. Rendezõ: Farkas Jó-
zsef (HAKME-elnök). Társrendezõ: IV. ke-
rületi Román Kisebbségi Önkormányzat,
Hálózat a Kultúráért, Mûvészetért Egyesü-
let. Belépõ: 800 Ft

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. 

� Társastánc tanfolyam gyerekeknek
– kezdõ csoport, iskolásoknak (8-18 éves
korig) Standard és latin-amerikai táncok,
divattáncok, salsa, rock and roll, dico. A
tanfolyamot szervezi az Impetus (&) De-
sign Sport és Táncmûvészeti Alapítvány.
Foglalkozások: péntek 16.30-tól 18 óráig.
Díja: 3600 Ft/hó. Testvérkedvezmény:
50%. Vezeti: Vantova Beatrix tánc- és
sportoktató, telefon: 06 70 506-8108. To-
vábbi infó: www.dancenet.hu. Helyszín:
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház.

ELÕADÁS
� Kozmikus tér: Ufók és megma-
gyarázhatatlan jelenségek fóru-

ma. Idõpont: november 13-án egész nap.
Helyszín: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
Megnyitó: 9.45-kor a színházteremben.

RUHAOSZTÁS
A HAKME Egyesület október
30-án, szombaton 10–14 óra

között ingyenes ruhaosztást rendez a
HAKME Klubban.

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
� HAKME Klub: 1043 Budapest, Berda

József u. 48.
� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület: 1048

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

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

� Károlyi Galéria: Károlyi István 12 Évfo-
lyamos Gimnázium, 1041 Budapest, Er-
zsébet u. 69.

� 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 Bp., Berda J. u. 48. Tel.: 370-0652

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

� Újpest-Kertvárosi Szent István temp-
lom: 1043 Budapest, Rákóczi tér 4-8.

KÖZLEMÉNY
Az Újpesti Magyardal és Zenebarát
Társaskör a szokásos novemberi ösz-
szejövetelét, halottak napja miatt, ki-
vételesen a hónap második keddjén,
november 9-én tartja az Ady Endre
Mûvelõdési Központban, 15 órakor.
Szeretettel vár mindenkit a Kör veze-
tõje: László Mária 



Ez alkalommal nemcsak portékájukat kínálták,
meg is fõzték egy részét. Hat kereskedõ, köztük
õstermelõk, és ráadásként a Piacfelügyelõség  egy-
egy csapatot alkotva reggel  – ha lehet – még ko-

rábban kelt, hogy az otthon megfõzött lecsót
körbekínálják a vásárlók között. A szerencsés vá-
sárlók rögtön ítéletet is mondtak, tesztelték, me-
lyik alkotás ízlett leginkább. A magyar ételklasszi-
kusok sorába tartozó lecsóról a piaci kóstolók
megállapították, ráillik a mondás: ahány ház,
annyi szokás. Ki dinsztelte, ki pirította a hagymát,
egyik csapat kockázta, másik hosszú vékony csí-
kokra vágta a paprikát, ki dúsan megrakta paradi-
csommal, bõ lére eresztette, mások elfõzték a le-
vét. Volt benne füstölt kolbász, lecsókolbász, to-
jás, rizs, kondéronként vagy egybefõzve. A kósto-
lásba Újpest polgármestere, Wintermantel Zsolt is
beszállt, a hétvégi cekkert kis idõre hátrahagyva
alaposan ízlelgette a versenyzõk fõztjét, a vendég-
látókkal pedig megvitatta az elkészítés mikéntjét.

Persze, magas rangú vendég ide vagy oda, egy
voksot adhatott csak le õ is a szerinte legízlete-
sebben fõzõ csapat javára. A lecsófesztivál ván-
dorserlege a szavazást követõen az 5-ös csapaté, a
Tomahatsh Bt-é lett, akik zöldség- és gyümölcs-
kereskedõk, és egy éven át, a következõ lecsófesz-
tiválig õrizhetik a trófeát. A vásárlók pedig már
gondolatban a november 13-ai Márton-napi liba-
napra készíthetik gyomrukat, amikor ludaskása és
egyéb, ma még meglepetésnek szánt titkos fi-
nomságok várják õket. – B. K.
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Mindenszentek ünnepe
és a halottak napja idején
az átlagosnál nagyobb
lesz a temetõk látoga-
tottsága, ehhez igazodik
a temetõk nyitva tartási
rendje. A Budapesti Te-
metkezési Intézet Zrt.-tõl
kapott tájékoztatás sze-
rint elsõsorban október

29-tõl november 2-ig számítanak a nagy for-
galomra, de már az október 23-i kegyeletes
ünnepségek, temetõlátogatások is új nyitva
tartási rendet kapnak, ezzel is segítik a láto-
gatókat. 

A temetõk egységesen, így Újpesten, a Megye-
ri Temetõben is október 23-tól 28-ig 7 órától
18 óráig, október 29-tõl november 2-ig 7 órá-
tól 20 óráig tartanak nyitva. November 3-tól
visszaáll a szokásos rend: 7.30-tól 17 óráig láto-
gathatók a sírkertek. A temetõi rend is módosul:
a Fiumei úti Sírkert és az Újköztemetõ kivételével
október 30-án, 31-én és november 1-jén a teme-
tõkben tilos a gépkocsiforgalom. Az EU-orszá-
gokban érvényes mozgáskorlátozott igazol-
vánnyal rendelkezõ, temetõlátogatót szállító gép-
jármûvet idõkorlátozás nélkül be kell engedni a
temetõkbe, abban az esetben, ha ezt a temetõi
gyalogosforgalom sûrûsége megengedi. Javasol-

ják, hogy az idõs, nehezen mozgó látogatók 7.00
és 12.00 óra között keressék fel szeretteik nyug-
helyét gépjármûvel.

Az Újköztemetõben október 30-án 16 órától,
november 1-jén temetõzárásig  díjmentes a gép-
kocsi behajtás. A kiemelt temetõk belsõ forgal-
mának segítése érdekében az Újköztemetõben
október 26-tól november 2-ig, a Fiumei úti sír-
kertben október 30-án, 31-én és november 1-jén
mikrobusz segíti a közlekedést, igénybevételük
ingyenes. 

Általános szabály, hogy október 29-tõl novem-
ber 2-ig a temetések szünetelnek. A temetõkben
október 30-tól november 2-ig a sírok gondozásán
kívül (virágkiültetés, kapálás, gyomlálás, takarítás
stb.) semmilyen más munkálatot nem lehet vé-
gezni. A temetõirodákban október 29-tõl novem-
ber 2-ig a temetõlátogatók tájékoztatására ügye-
letet tartanak naponta 7.30 és 17 óra között.

Mindenszentek ünnepe, halottak napja

Meghosszabbított
nyitva tartás 
a temetõkben
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Lecsófesztivál a piacon
Azokat, akik múlt szombaton délelõtt a piac felé vették útjukat, mi taga-
dás, az orruknál fogva vezették. Régi hagyományként a beszökõ õszt ün-
nepelték lecsófesztivállal az árusok.

HIRDETÉS

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

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

Szeretettel várjuk Káposztásmegyeri
szépségszalonunkba a

IV. Pácoló u. 7. szám alatt
Szolgáltatásaink: álló-és fekvõ

szolárium, fekvõ infraszauna kéz-és
lábápolás, mûkörömépítés

Bejelentkezés telefonon vagy 
személyesen: 06-20-292-7876

www.yelowsunshine.hu

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

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

� Káposztásmegyeren a Hajló utcában a temp-
lomnál, 8 lakásos ház I. emeletén, 68 m2-es erkélyes,
igényesen felújított lakás eladó. Radiátorokon már
egyedi mérõ óra! Vízóra, laminált padló, járólap, új
radiátorok. Ár.: 12,9 MFt.  Tel.: 06-30-56-873-55

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

� Újpest központhoz közel, négy emeletes ház el-
sõ emeletén, jó állapotú vízórás fûtésszabályzós la-
kás eladó. Iá.: 10,5 MFt. Tel.: 06-70-514-4015

� Káposztásmegyer I.-en négyemeletes panelház
földszintjén a Tóth Aladár utcában, elõkertes, 74
m2-es, 2 + félszobás + étkezõs, teljesen felújított
öröklakás eladó. Beépített konyhabútor, gardrób, ri-
asztó. Irányár: 17,5 millió. Telefon: 06-30-9-333-879

� Tulajdonostól Újpesten eladó 65 m2-es, önálló, szá-
raz családi ház, 648 m2-es rendezett összközmûves
telken, a Szérûskert utcában. Összkomfortos, csen-
des, napos, tágas udvar, garázs melléképület, pince.
I.á.: 26,9 MFt. Telefon: 06-70-318-63-59

� Eladó a Pozsonyi úton egy 55 m2-es, 1 + 2 félszo-
bás, frissen teljesen felújított, különlegesen szép
(egyedi kõburkolat, sarokkád stb.) azonnal beköl-
tözhetõ panellakás. I.á.: 9,5 MFt. Tel.: 20-325-9974.

� Eladó Angyalföld zöldövezeti részén II. emeleti
39 m2-es téglalakás. A lakás felújított állapotú, kon-
vektor fûtéses. Tartozik hozzá száraz pincehelység
is. Iá.: 11.5 MFt. Tel.: 06-30-584-3714

� Összeköltözök figyelem! Palotán eladó kétgene-
rációs családi ház, egy 80 m2-es és egy 35 m2-es la-
kás. Külön bejáratúak, belül felújított. Szülökkel
történõ költõzés esetén ideális. Együtt és mégis kü-
lön. Cirkófûtés, fúrt kút van, a telek 430 m2-es. Jó
közlekedés. Tel.: 06-20-480-8574

� Fót Hegyalja utcában eladó egy kétgenerációs, 3
szintes, 4+1 szobás ház 965 m2 összközmûves, gyü-
mölcsfás telken. Északpesti kisebb lakás beszámít-
ható. www.fotihaz.fw.hu Irányár 33 MFt. Tel.. 20-
463-6644

� Liszt Ferenc utcában lakóparki 54 m2-es, 2 szo-
bás, tehermentes öröklakás tulajdonostól eladó.
I.á.: 14.5 MFt. Tel.: 06-30- 639-7678

� Erdõsor utcában eladó négyemeletes ház föld-
szintjén 69 m2-es 2 + fél szobás, étkezõs ház, köz-
ponti fûtésû, nagyerkélyes, világos, felújított lakás.
I.á.: 14.3 MFt. Tel.: 06-30-9491-835

� Tulajdonostól Gyomaendrõdön a Táncsics ut-
cában eladó vagy pesti lakásra érték egyeztetéssel
cserélhetõ komfortos, elõkertes, önálló ház. Víz,
csatorna, villany a házban, gáz az utcában. Tel.: 06-
70-318-63-59

� Újpesten Erdõsor utcában 64 m2-es, negyedik
emeleti téglalakás eladó vagy garzonra cserélhetõ
értékegyeztetéssel. I. á.: 12,8 MFt. Tel.: 30-837-2450

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

� Tulajdonostól eladó Nyár utcában I. em.-i 59
m2-es 1 + 2 félszobás panellakás. Beépített konyha-
bútorral, gépekkel, mindenhol laminált padló. I. á:
11,2 MFt. Érd: 06-70-946-3312

� Újpesten 3 + félszobás ház, gázfûtéses nagy kert,
melléképület, terasz. I. á.: 25,9 MFt. Tel.: 379-5475,
06-30-294-9420

� Az újpesti metrótól pár percre, a József A. utca–
Váci úthoz közelebbi részén III. emeleti 50 m2-es, 2
szobás, parkra nézõ, felújított téglalakás, liftes ház-
ban eladó. Ára: 10,5 millió Ft. Tel.: 06-30-222-3683

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

Ingatlant kiad

� Kiadó a Lebstück Mária utcában egy 1 + fél szo-
bás, bútorozott lakás 60 000Ft + rezsi / hó + 2 havi
kaució. Tel.: 06-30-382-8340

� Kiadó Újpesten metrónál két szobás gázkonvek-
toros lakás havi 46 000 Ft + rezsiért (+ kaució). Tel.:
06-30-225-2267

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

� Kiadó Újpesten, a piac mellett, egy egyszobás
lakás. Gázkonvektoros, bútor vagy bútor nélkül, ko-
csi beállóval, zárt udvarban. Ára: 45 000Ft/hó (más-
fél havi kaució) Tel.: 06-70-327-4234

� Kiadó lakás magánszemélytõl Újpesten 54 m2-es
1 + 2 félszoba a Pozsonyin, és egy 72 m2-es 2 + fél-
szobás az Erzsébet utcában bútorozatlanul vagy el-
adó sürgõsen. Tel.: 06-20-349-6819

� 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+rezsi (villany, vízóra van)
Cím: 1046 Bp., Pálya utca 22. Érdeklõdni lehet:
06-20-464-36-65, 06-20-554-86-50

Ingatlant vesz

� Vásárolnék idõs személytõl, lakottan, 1,5-2 szo-
bás lakást, nyaralót befektetésnek, odaköltözés nél-
kül. Haszonélvezeti jogot, lakás használatát meg-
tarthatja. Tel.: 06-20-925-2042.

Ingatlant cserél

� Balatoni panorámás felújított 30 éves ház
Aszófõn parkosított telken eladó vagy Budapesti és
környéki ingatlanra cserélhetõ. I. á.: 24,9 MFt. Tel.:
30/837-2450

� Újpesten a Kassai utcában II. emeleti önkor-
mányzati lakást kisebbre cserélném. Tel.: 370-8203

Garázs

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

� Víztoronynál kiadó egy 15 m2-es önálló garázs.
Tel.: 06-20-322-8627

Szolgáltatás

� Villanyszerelési munkák, kapcsolok, dug ajak, csil-
lárok, biztosíték táblák, és egyéb más villanyszerelési
munkálatok. Gyors és megbízható, akár hétvégén is.
20 éve a lakosság szolgálatában. Tel.: 06-20-959-7581

� Gábriel Taxi! A múltat idézõ jövõ! Budapest leg-
olcsóbb Taxija csak 139/km. Éjjel nappal hívható.
Reptér Transzfer már 3000Ft-tól. Köszönjük, hogy
megtisztelt! Tel.: 06-1-705-55-55

� Új üzletnyitás! az újpesti piac ruhás pavi-
lonsorán. Ruhajavítás, cipzárcsere, felhaj-
tás. H–P: 7-16-ig, Szombaton: 7-13-ig. Tel.:
06-30-727-3362

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

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

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

� 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

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

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

� Úszásoktatás, gyógyúszás a XV. kerületi tan-
uszodában. Kedden, csütörtökön 16-tól és 17-
tõl. Szombaton 9-tõl. Jelentkezés: Csapó Katalin
úszószakedzõnél. Tel.: 06-30-565-4705

Oktatás

� Angol, német, olasz nyelvtanítás, felzárkóztatás
érettségire általános, gazdasági, szakmai nyelvvizs-
gára felkészítés, egyéni tematika. Két nyelv párhu-
zamosan is tanulható. Választható: intenzív, és
egyéni tempó. Tel.: 06-30-44-88-030

� Gitároktatás Újpesten! Rutinos tanár vállalja
októbertõl kezdõk, haladók oltatását, O. Sz. K. vizs-
gára való felkészítést. Tel.: 06-20-616-2422. Hétköz-
nap:10-16 óra között.

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

� Németoktatás a Külsõ-Szilágyi úton kezdõk és
újrakezdõk részére, valamint iskolások korrepetálá-
sa. Órák 11-18 óra között, kedvezõ óradíjjal. Tel.:
06-20/505-4333

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

� Darbuka oktatás (egyiptomi kézidob) gyerme-
kek, kezdõk és hastáncosok részére. infó:
http://darbukaoktatas.fw.hu

� 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 va-
ló felkészítést vállal diplomás tanár házaspár. Tel.:
06-30-856-0975

Állást kínál

� Új munkalehetõséget teremtettünk! Kötetlen
munkaidõ. Kereseti lehetõség 50-100-200 ezer Ft.
Internet hozzáférés szükséges! Tel.: 06-20-415-0382
hétköznap 10-16-ig.

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

Állást keres

� Idõs ember gondozását vagy takarítást heti 1-2
alkalommal vállalok. Tel.: 06-20-227-0536

Egészség

� LESZOKTATJUK A DOHÁNYZÁSRÓL BIO-
REZONANCIÁS KEZELÉSSEL 7000 Ft, ÚJPESTEN A
GÖRGEY U-i  NAGY SZTK-ban. BEJELENTKEZÉS:
06-70-271-9867

Gyermekfelügyelet

� A megfelelõ bébiszittert keresi? 50 éves ápolónõ
vagyok, hívjon bizalommal! Tel.: 06-30-447-4287

Jármû

� 1500 cm3, Lada 2107 forgalmi érvényes 2011. okt.
26-ig, téli + nyári új gumi. Tel.: 379-1601

Szilveszteri program

� Fantasztikus SZILVESZTERI mulatság Révfü-
löpõn. Svédasztalos vacsora: 8000 Ft/fõ Szállás kér-
hetõ 4500 Ft-tól/fõ. Érdeklõdni: 06-30-99-75-347
info@vakaciotabor.hu, www.vakaciotabor.hu

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 hirdetéseket
az unhirdetes@gmail.com címen is
fogadjuk. 

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

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

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

e-mail: ujpestinaplo@gmail.com 

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

KÖSZÖNIK
A Kincskeresõ Kisködmön Alapít-
vány kuratóriuma (Karinthy Fri-
gyes Általános Mûvelõdési Köz-
pont Általános Iskola, 1048 Buda-
pest, Hajló u. 2-8) ezúton is köszö-
ni Önöknek, hogy személyi jövede-
lemadójuk 1%-át az Alapítvány ré-
szére felajánlották. A felajánlott
összeget interaktív tábla, valamint
digitális tananyag vásárlására hasz-
náltuk fel. Továbbra is köszönettel
fogadunk bármilyen támogatást!
Turnerné Gadó Ágnes iskolaigazgató

HIRDE TÉSFEL VÉTEL
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Az EIS diagnosztikai rend-
szerével lehetõség van a
szervezete aktuális állapo-
tának felmérésére. Közpon-
tunkban szakképzett orvo-
sok várják Önt elõre egyez-
tetett idõpontban. Az álla-
potfelmérés díja: 15 000 Ft. 

A vizsgálat mellé egy 5000 Ft értékû Biolabor frissítõ kezelést adunk
ajándékba. Az EIS egy olyan megbízható orvosi diagnosztikai készülék,
mely könnyen, gyorsan és fájdalommentesen ad képet egészségi állapo-
tával kapcsolatban. Az EIS képalkotó berendezés,amely a szervek és
szervrendszerek(szív, máj, tüdõ, vesék, bélrendszer, csontrendszer,
idegrendszer) mûködésbeli állapotát vizsgálja.

Az EIS figyelmeztet a daganatos megbetegedések kockázataira.

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

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

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

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

PERÉNYI EGÉSZSÉG CENTRUM ÕSZI AJÁNLATA



20 S e g í t s é g

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”.

Újpest önkormányzata a képviselõ-testület
alakuló ülésén kinyilvánította szolidaritását
az iszap-katasztrófában érintett lakossággal.
Az õszi tanítási szünetben, amennyiben hely-
zetük stabilizálódik és igénybe tudják venni,
Devecserbõl érkezõ diákokat fogad Újpest.

Felajánlás érkezett ehhez az Aquaworld Zrt.-tõl,
ígéret van a Mezõgazdasági Múzeumtól, az Állat-
kerttõl, hogy programokkal segítenek. Sor kerülhet-
ne Parlament-látogatásra. Várja az önkormányzat
újpesti cégek, vállalkozók felajánlását is. A képvise-
lõ-testület döntött arról is, hogy Újpest önkor-
mányzata 5 millió forintot utal át a Magyar Kár-
mentõ Alap számlájára. A helyi vállalkozók felaján-
lásaikat jelezhetik a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu
címen. Az Újpesti Napló az adakozásról beszámol a
továbbiakban.

Segítsen Ön is!

KERTVÁROSI MEGHÍVÓ
Az Újpest-Kertvárosi Szent István Templomban (Rákóczi tér 4-8.) 2010. ok-
tóber 24-én, vasárnap 19 órakor jótékonysági koncert lesz a vörösiszap ál-
dozatainak javára. A hangversenyen Simon Barbara játszik orgonán, hegedûn
közremûködik Jakabné Kovács Márta. Mûsoron: Guilain, J. S. Bach, Albinoni,
C. Franck, Dubois mûvei. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak!

Összefogás a vörösiszap-károsultakért

Segítség a devecseri diákoknak

5 millió forint
a Magyar Kármentõ
Alap számlájára

A kolontári és devecseri helyzet isme-
retében köszönetünket fejezzük ki
azon újpesti vállalkozóknak, akik ado-
mányaikkal segítettek a bajba jutott
családoknak tisztítószerekkel, illetve
védõruházattal. Ezeket az adományo-
kat az Újpesti Polgárõr és Önkéntes
Tûzoltó Közhasznú Egyesület szemé-
lyesen gyûjtötte és az Újpesti Torna
Egylet torna szakosztályának gépko-
csijával szállította le. A segélyszállít-
mányt a devecseri polgármesteri hiva-
tal megbízóinak adtuk át.

A segítõ vállalkozók, akiknek hálánkat szeretnénk kifejezni: Hanzlik Pál
egyéni vállalkozó, Czermann Tamás Autóvillamossági Bt., Holl Kamill Szõ-
nyegtisztító Kft. üv., Csík Tibor építõipari vállalkozó, Heydin Ferenc autóköl-
csönzõ, Kisznyér Sándor Cipõ Nagyker., Gróf Ferenc Ajó-Tuti Bt., Vitek Ferenc
egyéni vállalkozó, Dr. Horváth László állatorvos, Filep István autószerelõ vál-
lalkozó, Thurzó János Sezém Bt. személyszállítás.

Az adományt átadó polgárõrök: Murányi Sándor, Köllõ Zsolt és Brehel Attila.

Adományok Devecsernek

Köszönet a vállalkozóknak!
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