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1956 üzenete
Ünnepségek, megemlékezések a forradalom és szabadságharc 54. évfordulóján – 2–7. oldal

JÓTÉKONYSÁG
November 20-án önkormányzati
rendezvényen és társszervezõk
programjain várják az vörösiszap-
károsultak megsegítésére kész
újpestieket. 10. oldal

VÉDÕOLTÁS
Négyszáz lánygyermek és családja
kap értesítést arról, hogy Újpest
önkormányzata térítésmentesen
biztosítja számára a HPV-vírus elle-
ni oltóanyagot. 9. oldal

AZ ARANYEMBER
Berki Krisztián a csúcsra lovazott.
Az UTE szurkolói és a sport szerel-
mesei a hokisokat is támogathat-
ják ezen a hétvégén. 

14–15. oldal

TÛZ – ÜNNEPNAPON
Az önkormányzat segítségét
azonnal felajánlotta Újpest pol-
gármestere a bajba jutott  Sport-
telep utcai családnak.

17. oldal

1956 üzenete



egtelt a Trombita tér. Nagyon sokan el-
jöttek a Városháza hátsó homlokzatá-
hoz, hogy az 1956-os forradalomra em-

lékeztetõ bronz emléktáblánál, valamint a hét ki-
végzett újpesti forradalmár emlékére emelt fehér
márványtáblánál gyertyát gyújtva részesei legye-
nek a kegyeletes eseménynek. Hat órakor harang-
zúgással vette kezdetét az ünnepség, majd a Ká-
rolyi István 12 Évfolyamos Gimnázium negyven
diákja idézte meg az 54 évvel ezelõtti újpesti ese-
ményeket. Kezükben nemzeti színû gyertyát tart-
va vonultak a színpadra. Hangosan kiáltották:
„Gyertek a városháza elé, hallgassuk meg Kósa
Pált! Rajki doktor is beszélni fog! Ki lesz még ott?
Aki magyar, velünk tart!”

A hangszóróból Beethoven Egmont-nyitánya
szólt, amelyet régóta az 1956-os magyar forrada-
lom zenéjeként hallgatunk. A zenét Nagy Imre
mártír miniszterelnök 1956. október 28-án el-
mondott beszéde váltotta fel.

Az események közepébe csöppentünk. A régi
magyar Himnusz után az egybegyûltek a Him-
nuszt énekelték, majd Reményik Sándor: Eredj, ha
tudsz címû versét Usztics Mátyás színmûvész
mondta el. Az ünnepség résztvevõi köszöntötték
dr. Derce Tamás korábbi polgármestert, aki húsz
évig vezette a várost, valamint Wintermantel Zsol-
tot, Újpest polgármesterét, aki a színpadra lépve
osztotta meg gondolatait az emlékezõkkel.

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. � Ügyvezetõ igazgató: Tóth Sándor � Szerkesztõségvezetõ: Bangha Katalin � Szerkesztõ: Ádám Tamás, Kubát Júlia 
� Olvasószerkesztõ: Török Monika � Fotó: Horváth Dávid � Titkárságvezetõ: Szerencsi Csilla � Szerkesztõség: Ady Endre Mûvelõdési Központ, 1043 Bp., Tavasz utca 4., I. em. Telefon:

785-0366, fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lapterv, nyomdai elõkészítés: K8 � Nyomdai elõállítás: Nyomdai elõállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai
Központ, Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt – ügyvezetõ igazgató � Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 885-5337 � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 

� Megjelenik minden héten 48 000 példányban. � Hirdetésfelvétel az ujpestinaplo@gmail.com e-mail címen, tel.: 0630 233 6357 � Részletes információk, tudnivalók: www.ujpest.hu

Október 23-án este, gyertyák, mécsesek fényénél tartotta megemlékezé-
sét Újpest önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc hõse-
ire emlékezve.

M
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1956 újpesti példája nyomán  

Legyen erõs közösség Újpest
most és a jövõben is! 

Szenespince
A mi udvarunk sokszor volt hangos
gyerekricsajtól, veszekedéstõl, vagy
éppen a vak koldus szívet szoron-
gató vasárnapi énekétõl.

Nem gondoltam volna, hogy valaha is örömmel
fogok lemenni abba a pincébe, amit elrettenté-
sünkre emlegettek, ha rosszul viselkedtünk, s ami
oly meredek volt, hogy a téli tüzelõt is csak jó
pénzért hordták le a termetes szeneslegények. Vi-
szont 1956 októberében nagy biztonságot jelen-
tett mindenki számára, aki leköltözött a föld alá,
hogy átvészelje valahogy a meleg napokat. Emlék-
szem az elsõ idõkre, amikor még teherautóról
szervezetten osztották a kétkilós barnakenyeret,
cserében elvitték a szemközti ház nemzetiszínû
lobogóját az utcai tartójából, meg hogy boldogan
olvasták a forradalmi röplapokat az emberek,
amit repülõrõl szórtak le Újpesten. A kezdeti
öröm félelemmé vált az idõ múltával, mert a

szórványos híreket követõen magunk is meggyõ-
zõdhettünk róla, hogy visszajöttek az oroszok.

Késõbb, amikor már nem volt sem kenyér, sem
más ehetõ tartalék, csak a legbátrabbak próbálták
meg pótolni, mert az utcákon szórványosan lövöl-
döztek minden irányból. Az ablakokba kitett rádi-
ók aggasztó híreit suttogva adták tovább az em-
berek egymásnak, amit London hangja, meg a Sza-
bad Európa rádiók sugároztak recsegõ, néha ért-
hetetlen zavart hullámhosszon. A házmester Hõ-
be néni két albérlõje is a sebesültek között volt,
amikor a péknél lábon lõtték a sorban álló nõket
az oroszok, de ezt csak hetekkel a forradalom le-
verése után tudtuk meg, amikor már kijöttek a
kórházból. Sokáig jártak még érdeklõdni utánuk
civil ruhás emberek, meg a szomszéd után is, aki-
nek URH-s rádiója volt, hogy hallgatta-e a tiltott
adást. A mi kis rádiónk erre nem volt alkalmas,
már annak is örültünk, ha világítani kezdett rajta a
varázsszem, ha recsegve is, de legalább szólt. Em-
lékszem a pokróccal letakart szalmazsákra, amit a
szén tetejére rakott édesanyám, hogy aludni tud-
junk rajta, meg hogy ott szoptatta öcsémet, háttal
a szomszédoknak. A félelemben eltöltött napok

után néhányan befûtöttek a mosókonyhába, hogy
fürödni tudjunk, de a nagy kapkodásban nem áz-
tatta be senki a fateknõket, amibõl így bõven folyt
ki a drága melegített víz. Amikor már fel lehetett
jönni a lakásba, akkor vettük észre, hogy a bejárati
ajtó üvege egy repesztõl betörött, meg hogy nincs
otthon az a katonatiszt, aki szintén a házban lakott.
Pár nap múlva hazajött vidéki rokonaitól, ahol
meghúzta magát, késõbb kitüntették a Munkás-
Paraszt Hatalomért érdeméremmel, ezt büszkén vi-
selte hétköznap is. Számunkra – gyerekeknek – az-
zal, hogy rendes ágyban alhattunk, véget ért a for-
radalom. Volt iskolám is találatot kapott az Attila
és József Attila utca sarkán, aminek nagyon örül-
tünk, mert amikor újjáépítették, ezt a tantermet
rendezték be tornateremnek, ami addig nem volt.
Az elsõ tanévet követõen kiosztott okleveleinket is
visszakérték 1957-ben, hogy a Kossuth címert az
újjal kicserélve a múltat végképp eltöröljék.

Sokszor vártuk hiába a vak koldusasszonyt,
hogy megint énekeljen, de a kikészített ötven fil-
lér gazdátlanul maradt a vasárnapi asztalon.

HLADONY SÁNDOR GYULA 
önkormányzati képviselõ (FIDESZ-UE)

Ú J P E S T I  N A P L Ó

A Károlyi Gimnázium diákjai
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– Régóta erõsödik bennem az érzés, hogy októ-
ber 23-án nekünk, magyaroknak valóban ünne-
pelnünk kell. Ünnepelni a szó szoros értelmében.
Örömmel, büszkén, nevetõ gyerekekkel és mo-
solygós felnõttekkel ünnepelni – azt, hogy ma-
gyarok vagyunk, magyarok lehetünk. Egy olyan
nemzetnek a fiai, amelyik nagy gyõzelmekre, vi-
lágraszóló nagy tettekre képes, mert van hite és
ereje gyõzni. Akkor is, ha ez a hit és erõ nem
mindig, nem minden korszakban képes megnyil-
vánulni – szólt a Trombita téren az egybegyûltek-
hez Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.

A VILÁG CSODÁLJA A  MAGYAROK 
FORRADALMÁT
– Ez a magyar családok, és a magyarok nagy csa-
ládjának örömteli ünnepe. 1956-ban a magyar
családok ereje gyõzött az idegen elnyomás fölött,
a családok õrizték és adták át a magyarok hitét a
forradalom ifjú hõseinek. A hõsies magyar csalá-
dok adták a nemzetnek a forradalom hõseit. A hi-
tüket el nem vesztõ magyar családok plántálták el
bennük a szabadság eszméjét, a nemzet iránti hû-
séget, a hazaszeretetet, együttesen tehát azt a hi-
tet, amely gyõzelemre vitte a forradalmat.

Természetesen fejet kell hajtanunk a vértanúk
emléke elõtt. És arról is meg kell emlékeznünk,
ami november 4-én történt – más alkalommal és
más módon, mert az már egy másik történet, az
már nem csak a magyarokról szól. November 4-én
ugyanis nem a magyarok buktak el. Azon a napon
az egész nyugati civilizáció szenvedett vereséget,

nem mi. Mi hõsies gyõzelmet arattunk az 56-os
forradalommal.

– Büszkének kell lennünk arra, amiért az egész
világ csodálja a magyarok forradalmát. 1956. ok-
tóber 23. nem felfordulást hozott az országban,
hanem ellenkezõleg, új rendet, új rendszert,
amely sokkal dinamikusabb volt, mint a diktatú-
ra rendszere. Az élet valójában egy pillanatra sem
állt le. Október 23-án és 24-én az egész addigi ha-
talmi struktúra az ország politikai szerkezetében,
a közigazgatásban, az üzemekben kártyavárként
esett szét. Az emberek napok alatt újat építettek
fel, mert erre késztette õket az élni akarás.

– Büszke vagyok arra, hogy újpesti vagyok, mert
Újpest a magyar forradalom egyik élharcos városa
volt – utalt a város vezetõje a helyi eseményekre.

– Újpest az ‘56-os forradalom egyik kiemelkedõ
színtere volt. 54 esztendõvel ezelõtt a forradalom
jelentõs eseményei zajlottak itt, az újpesti utcá-
kon, tereken, a polgármesteri hivatal épületében
és körülötte is. Itt, az Egyesült Izzóban alakult az
országban elsõként munkástanács.

RAGYOGÓ SZEMMEL
– Idõs emberekkel beszélgetve, akik akkor ifjak-
ként részt vettek a forradalomban, akik fölidézik
azoknak a napoknak az eseményeit, megfigyel-
tem, hogy a legtöbben egészen megváltoznak: ra-
gyogni kezd a szemük, kisimulnak ráncaik, kipirul
az arcuk, a hangjuk kicsit erõteljesebbé válik.
Megfiatalodnak, amíg a forradalomról mesélnek.
Mikor például arról beszélnek, hogy a Forradalmi

Bizottság órák alatt megszervezte Újpest békés
életét.

– A közellátás soha nem volt olyan jó, mint ak-
kor, a forradalom idején. Olyan magasfokú szerve-
zettség jött létre, amely képes volt normális élet-
feltételeket biztosítani a kerületben. Sõt, van, aki
úgy fogalmaz visszaemlékezésében, hogy ,,Újpest
államot képezett az államon belül". Saját politiká-
val, közigazgatással, fegyveres erõvel rendelkezett.
Megszervezték a kerület élelmiszer- és gyógyszer-
ellátását, biztosították a dolgozók fizetését.

VÁLLALTA A DÖNTÉST
– ‘56 hõse lett Nagy Imre is, hiszen hõssé vált,
amikor olyasmire vállalkozott, amivel korábban
nem értett egyet, amiben elõtte nem hitt. De
amikor eljött az igazság pillanata, volt ereje túl-
lépni önmagán, változtatni. Megértette, hogy
meg kell tennie, amit akkor és ott csak õ tehetett
meg a magyar forradalomért. És vállalta a döntést
– annak minden következményével.

– Nekünk, mai magyaroknak, mai újpestieknek
azt üzenik ‘56 hõsei, hogy hinnünk kell a jövõben,
dolgoznunk és küzdenünk kell azért, hogy tuda-
tosan és okosan formálni tudjuk a jövõnket, ne
csak magától alakuljon így vagy úgy.

– Nagy feladatok állnak elõttünk, komoly ne-
hézségeket, problémákat kell leküzdenünk, meg-
oldanunk a következõ hónapokban, években – itt
Újpesten, és az országos szinten is. És nagy terve-
ink is vannak. Vannak álmaink, amelyeket meg
akarunk valósítani. folytatás a 4. oldalon

Wintermantel Zsolt 
Újpest polgármestere

Usztics Mátyás
szavalt

Emlékezõk Újpesti diákok
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KÉPESEK VAGYUNK RÁ
– Ehhez ugyanúgy, szinte varázsütésre össze kell
fognunk, együtt kell mûködnünk a lehetõ legszer-
vezettebben, mint 56-ban tette ezt szüleink, nagy-
szüleink nemzedéke. Igazi, erõs közösséggé kell vál-
nunk, nekünk, magyaroknak, és nekünk, újpestiek-
nek. Ugyanúgy meg kell szervezünk magunkat
most, mint akkor. Ha ezt megvalósítjuk, akkor min-
den október 23-án emelt fõvel ünnepelhetjük a
magyarok világraszóló forradalmát.

– Tudom, hogy képesek vagyunk rá. Képesek va-
gyunk arra, hogy Újpest az újjáépítésben élenjáró
legyen, hogy újra megszervezze magát úgy, ahogy a
történelem során már annyiszor. És hadd tegyem
hozzá, én azt sem bánnám, ha olyan erõs közösség-
gé szervezõdnénk a jövõben, hogy megint azt
mondják rólunk, hogy ,,Újpest már-már állam az ál-
lamban".

– Az ‘56-os újpestiek ezt mindig csillogó szemmel
emlegetik. Tartozunk ennyivel 56 újpesti hõseinek –
zárta beszédét Wintermantel Zsolt polgármester.

(A teljes beszéd – és még több kép – a
www.ujpest.hu weboldalon található.)

Újpest önkormányzata nevében Wintermantel
Zsolt, dr. Derce Tamás, valamint dr. Vitáris Edit
jegyzõ helyezte el a város koszorúit. Lerótták ke-
gyeletüket a pártok, szervezetek, kisebbségi ön-
kormányzatok, a megemlékezõ újpestiek. Bár az
ünnepség a Szózat eléneklésével véget ért, a jelen-
lévõk hosszú ideig beszélgettek a Trombita téren.

– B. K.

Elismerések
A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterel-
nök elõterjesztésére, nemzeti ünnepünk, ok-
tóber 23-a, az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 54. évfordulója alkalmából kitünteté-
seket adományozott.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta Dr.
Velkey György, a magyarországi Református Egy-
ház Bethesda Gyermekkórháza igazgatója, elkö-
telezett és eredményes gyógyítói és vezetõi mun-
kája, az orvosi és egészségügyi szakemberképzés-
ben végzett oktató-nevelõ, valamint szakmai
közéleti tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Köztársaság elnöke és a Nemzeti
Erõforrás Minisztériumának vezetõje megbízásá-
ból Halász János parlamenti államtitkár adta át a
Magyar Köztársasági Érdemkereszt tiszti-
keresztje (polgári tagozat) kitüntetést Sillye Jenõ
zeneszerzõnek, egyházzenésznek.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
54. évfordulója alkalmából a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztériumának vezetõje megbízá-
sából miniszteri díjakat adtak át október 22-
én a Néprajzi Múzeumban megtartott ün-
nepségen.

Kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenysége elis-
meréseként Bessenyei György-díjban részesült
Neufeld Györgyné (képünkön), a Polgármesteri Hi-
vatal alpolgármesteri titkárságának referense. A
díjat Szõcs Géza kultúráért felelõs államtitkár ad-
ta át dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturáért fe-
lelõs helyettes államtitkár társaságában.

In Memoriam Újpest 1956
Kinek milyen emléke van 1956
Újpestjérõl? Amelyeket átélt,
vagy amelyekrõl meséltek szü-
lei, nagyszülei? Amelyekrõl már
mi meséltünk, mesélünk gyer-
mekeinknek? Mindenki más-
ként emlékszik és emlékezik.

Kadlecovits Géza Újpest díszpolgára, az újpesti
helytörténeti munkák doyenje egy dokumen-
tumgyûjtemény – az In Memoriam Újpest 1956
– összeállításával emlékezett.

A könyv megjelenését Újpest önkormányza-
ta támogatta. A könyv olyan tényeket, doku-
mentumokat, jegyzõkönyveket tár az olvasó
elé, amelyek nélkül torzó lenne a korszak meg-
ítélése. A könyvet felnõtteknek és diákoknak, a
korszakot kutatóknak egyaránt ajánljuk.

A könyv az Újpesti Helytörténeti Gyûjte-
ményben érhetõ el.

K Ö N Y V S A R O K

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

FOGADÓÓRA. Szalma Botond
(Fidesz–KDNP), 3. számú ÖVK, kép-

viselõi fogadóóráját minden hónap elsõ hétfõjén
18-19 óráig, a Templom utca 4. alatti helyiségé-
ben tartja. A kdnpujpest@gmail.com címen bár-
mikor fordulhatnak hozzánk.

MEGHÍVÓ. Kedves újpesti lakosok, ba-
rátok, családtagok! Az LMP újpesti csa-

pata november 6-ára kirándulást szervez a veres-
egyházi Medveotthonba, ahová Önöket is szere-
tettel várjuk. A kirándulás alatt és azt követõen
találkozhat Perneczky Lászlóval, az LMP újpesti
önkormányzati képviselõjével. A találkozó ven-
déglõben folytatódik. Találkozó: 6-án szombaton
10 órakor az Ady Endre Mûvelõdési Központ
mellett. A belépõjegy és az utazás önköltséges,
azonban a költség-, és energiatakarékosság érde-
kében telekocsikat szervezünk. Jelentkezés, és bõ-
vebb infó: pbl4444@gmail.hu, +36-30-361-9439. 

Az ünnepség résztvevõi
voltak a károlyis diákok
10. a. osztály: Cseri Krisztina, Dullen Anita Ni-
kolett, Hajdú Xénia, Illár Klaudia Alexandra,
Karlovics Claudia, Kis Boglárka, Kürti Mónika
Alexandra, Péteri Viktória, Pintér Zsófia, Szabó
Vivien. 10. b. osztály: Bacsu Margaréta Orsolya,
Forrai Mercédes Vivien, Földi Sára Rebeka,
Griga Judit, Iszlai Nikolett, János Bence,  Kálmán
Eszter Mária, Kis Imola, Szfárli Zsófia, Vígh Ivett
Bernadett. 11. a. osztály: Al-Nashi Ali Adil
Amin, Kelecsényi Péter, Léhárt Ákos, Mátis
Ádám Krisztián, Mócsán István, Naár Levente,
Nagy Robin Roland, Pongó Dániel, Rab Attila,
Székely Gábor György. 11. b. osztály: Fekete
Zsuzsanna, Hornyák Verona, Jakó Attila, Kalmár
Vivien Klaudia, Kovács Enikõ, Kovács Lilla 
Éva, Nagy Apolka, Regõs Péter Norbert,
Tsitropoulos Georgios, Vörös Csaba Tamás.
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A Himnusz elhangzása után Szendiné Kósa Katalin
– Kósa Pál, az 1956-os újpesti Forradalmi Bizottság
elnökének leánya –, az ‘56-os Szövetség Újpesti
Szervezetének elnöke részletesen szólt személyes
élményei alapján az 54 évvel ezelõtti eseményekrõl.
Beszédében hangsúlyozta, célja, hogy minél töb-
ben ismerjék meg ennek a napnak a dicsõségét, az

eseményeket. Legyünk büszkék az akkori újpestiek-
re, valamint soha ne feledkezzünk el hõseinkrõl,
mártírjainkról. Kötelességünk ugyanis megemlé-
kezni azokról, akik elsõ helyre téve a közösség érde-
keit, önzetlen módon a hazaszeretetrõl tettek ta-
núbizonyságot. A jelenlévõk fejet hajtottak a hét
hõsi halált halt újpesti mártír: dr. Rajki Márton,
Kósa Pál, Csehi Károly, Gábor László, Gémes József,
Koszterna Gyula, Somlyói Nagy Sándor elõtt, és em-
lékükre egy-egy gyertyát gyújtottak.

A személyes hangú, megindító beszéd után ifjú
Gyevát Ottó az Újpesti ‘56-os Forradalmi Szövet-
ség szónokaként arra emlékeztetett, hogy a társa-
dalom adós még a méltó megemlékezéssel. Mi-
közben sajnos már egyre kevesebben lesznek

azok, akik ott voltak és hitelesen mesélhetnének
arról a korszakról. Reményét fejezte ki, hogy jövõ-
re, a forradalom és szabadságharc 55. évfordulón
már megérdemelt helyére kerül október 23-a ün-
nepe.

Az ünnepség végén a megjelentek elhelyezték a
koszorúkat az emlékmûnél, majd a Szózat eléne-
kelésével zárult a megemlékezés. – K. J.

Az ‘56-os emlékkõnél
Nemzeti ünnepünkön az újpesti megemlékezések sorát hagyományosan
az ‘56-os Szövetség Újpesti Szervezete és az Újpesti ‘56-os Forradalmi Szö-
vetség által szervezett megemlékezés nyitotta. A Görgey út és a Deák ut-
ca találkozásánál lévõ parkban, az 56-os emlékkõnél gyülekeztek most is
az emlékezõk. Közöttük volt Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere. 

A Himnusz után a Baptista Gyülekezet énekkara
dalolt, majd Mészáros Kornél lépett a mikrofon-
hoz. A baptista lelkész köszöntõjében kiemelte: a
szabadság ott él mindannyiunk szívében, mint
életünk legfontosabb üzenete. Szeretjük azt, ha
szabad hazában, szabad lélekkel élhetünk. Az
Evangéliumából is kiolvasható, hogy senkinek
nem akarunk szolgái lenni. Ezt példázza 1956 is.

Dr. Kõrös András Újpest díszpolgára emlékbe-
szédében utalt arra, milyen jelentõséggel bír a múlt
ismerete, az emlékezet. Az a lényeg: mennyire érez-
zük magunkénak a nemzeti múlt dicsõ napjait,
mennyire sajátunk a történelem. Hogy mennyire a
miénk az 1956-os ifjúság lobogása, a munkások el-
szántsága, az értelmiség hite. 

– Olyan kicsi gyerek voltam a forradalom idején,
hogy nem tudtam megérteni, miért nem mehetek
tankokat nézni Vécsey utcai házunkból az OTI-hoz
– idézte fel személyes emlékeit dr. Kõrös András.

– Ma is bennem él a büszkeség, amit akkor érez-
tem, amikor édesanyám kitûzte a mellemre a Kos-
suth-címeres jelvényt és ismételgette velem a Talp-
ra, magyar!-t. Mi, kicsik nem voltunk részesei a tör-
ténteknek, de megkaptuk az útmutatást, hogy to-
vább tudjuk vinni a kollektív emlékezetet.

A megsárgult újságokat lapozgatva szinte mai is
tapintható az a forró hangulat, az a lelkesedés, mely
átragadt mindenkire. Ugyanakkor érzõdött az ag-
godalom a forradalom tisztaságának a megõrzésé-
ért, magáért a forradalomért. Hogy megvalósítha-
tó-e az elsöprõ többség akarata: a független, semle-

ges, demokratikus Magyarország egy nagyhatalom
fullasztó szorításában, külsõ támogatás nélkül.

Tudjuk a választ… Sokáig búvópatakként élt a le-
vert forradalom emléke, szájhagyomány útján ter-
jedt a mélyben, a harsogó ellenpropagandával szem-
ben is. Évtizedekig sulykolták belénk a hazugságo-
kat. Mindhiába, mert eljött a szellemi feltámadás.
Végre kimondhatjuk, mi történt 1956-ban, és a kol-
lektív emlékezet által õrzött valóság visszatérhetett.
Szellemi feltámadásról lehet csak szó, hiszen az áldo-
zatokat, a kivégzetteket nem lehet feltámasztani.

Az újpestieket példátlanul súlyos büntetés érte,
többek között éppen annak a tévhitnek köszönhe-
tõen, mely szerint Mindszenty hercegprímást az új-
pestiek szabadították ki fogságából. Egyetlen perben
az Újpesti Forradalmi Bizottság hét tagját ítélték ha-
lálra, és még 26-an kaptak hosszú börtönbüntetést.
Nevezzük meg a kivégzetteket: Csehi Károly, Gábor
László, Gémes József, Kósa Pál, Koszterna Gyula, dr.
Rajki Márton, Somlyói Nagy Sándor. 

Némi csend után az énekkar énekétõl zengett az
imaház, majd imát mondott Mészáros Kornél bap-
tista lelkész, Pályi László, a Kertvárosi Plébánia-
templom plébánosa, Solymár Péter Tamás evan-
gélikus lelkész és Zámbó András, káposztásmegye-
ri református lelkész. 

A jelenlévõk közös imádságával és a Szózat el-
éneklésével ért véget az ünnepség. – ÁDÁM

Az Újpesti Városvédõ Egyesület öku-
menikus imaáhítattal emlékezett
meg az 1956-os forradalomról, az új-
pesti áldozatokról. Az emlékezõket
ez alkalommal a Baptista Imaház fo-
gadta be, amely október 22-én dél-
után 4 órára zsúfolásig megtelt emlé-
kezõkkel. Ünnepi beszédet mondott
dr. Kõrös András, Újpest díszpolgára.

Ökumenikus imaáhítat a Baptista Imaházban

Az áldozatokra emlékeztek

Mészáros Kornél

Az énekkar

Dr. Kõrös András

Az emlékezõk egy csoportja

Az ünnepség szónokai: ifj. Gyevát
Ottó és Szendiné Kósa Katalin

Wintermantel Zsolt
polgármester 
koszorúzott
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– Hogyan alakult a forradalom után helyzete-
tek?

– Mikor az édesapámat elvitték, Újpesten szin-
te mindenki tudta, hogy kinek a gyerekei va-
gyunk. A Langlet utcai iskolában jártam az általá-
nos utolsó évét. A tanáraim sajnálták azt, ami ve-
lem történt, és hallgatólagosan egy kicsit kényez-
tettek is. Az osztály körém ült, a gyerekek is töb-
bet foglalkoztak velem. Édesanyám Újpesten egy
KTSZ-ben dolgozott, mint késõbb elmesélte, õt is
ki akarták tenni az állásából. Szerencséjére egy
Macskásiné nevû hithû kommunista kiállt mellet-
te, mondván: „Bármit is tett az õ férje, neki két
gyermeke van, valamibõl meg kell élnie.” Mikor
megkezdõdtek a tárgyalások, már a Megyeri Víz-
mûnél dolgoztam. Oda telepvezetõ-helyettes
nagybátyám révén kerültem. Fõnöke, Ferenczy te-
lepvezetõ, egy régi vágású, magas, szálegyenes ter-
metû úriember segített, hogy felvegyenek. Ennek
elõzményei, hogy amikor befejeztem a nyolcadi-
kat, egyetlen középiskolába sem vettek fel, még
ipari tanulóként sem tanulhattam tovább. Úgy
látszik, nagyon „veszélyesnek” talált a hatalom,
pedig úttörõ is voltam, mint más gyerek. Egy ér-
dekes sztori jutott eszembe:
Mikor úttörõvé avattak, édes-
apám – szándékosan vagy téve-
désbõl – egy rendes piros nyak-
kendõt adott rám. Az avatáson
aztán egy katona saját úttörõ-
nyakkendõjét kötötte fel nekem.
Büszke voltam, mint a többi gye-
rek hogy úttörõ lehettem. Sõt,
érdekes, hogy a kor szellemének
megfelelõen mi, gyerekek Rákosit
és Sztálint is jóságos „atyánkként”
tiszteltük. Sztálin „bácsi” halála-
kor az öt perces tiszteletadás alatt
és is hullattam könnyeim. Szomo-
rú és a jövõre nézve is érvényes
mementó ez, hogy még haladó
gondolkodású szülõk gyermekeit is milyen mé-
lyen befolyásolni tudja a politikai propaganda! 

– Csak segítséggel tudtál elhelyezkedni. To-
vábbtanulásról szó sem lehetett, munkát is ne-
hezen kaptál?

– Apu letartóztatása után végigjártam a gyára-
kat, hogy munkát keressek. Elõzõleg valaki fel-
ajánlotta, hogy bevisz az Izzóba. Azt tudni kell,
hogy ez a lámpagyár szigorúan zárt közösség volt,
ahová csak egy ott dolgozó ajánlásával lehetett

bejutni. Persze engem így sem vet-
tek fel. A többi gyárban is, amikor
megtudták a nevem, hogy kik a
szüleim, akkor nagyon szépen
megköszönték, hogy jöttem, de
varázsütésre munkahely már nem
volt. A Vízmûveknél utcát söprö-
gettem. El lehet képzelni, milyen
érzés volt 14 éves fejjel utcát sö-
pörni! Beöltöztem: pufajka nad-
rágban, kabátban, és fejemre hú-
zott kendõvel mentem ki dolgoz-
ni, nehogy felismerjen valaki. Ké-
sõbb bekerültem az üvegházba.
Osgyáni Gusztáv kertész nagyon
rendes fõnököm volt, még a tár-
gyalási napokra is elengedett.
Túlórázhattam, és azt lecsúsz-

tatva elég sokszor az ügyészségen lehettem. A tár-
gyalásokra azonban soha nem engedtek be, csak
kint várakozhattunk. Innen láthattuk a vádlotta-
kat, amikor bevezették õket a nagyterembe. Egy-
szer úgy megdöbbentem, mert édesapám nem

köszönt vissza. Csak utóbb tudtam meg, hogy
elõzõleg üdvözölt, ezért egy hónapra megvonták
tõle az élelmiszercsomag-beadást, a látogatást és
a levélírást is. Soha nem felejtem el, ahogyan össze
volt a lábuk láncolva, kéz- és lábbilincsben vezet-
ték õket. Nagy vasgolyó volt a lábukra ráerõsít-
ve, döngött, ahogy jöttek föl a pincébõl. 1958-
ban egy tavaszi napon tárgyalási szünetben be-
mehettem hozzá. Aztán csak a halála napján bú-
csúzhattam el tõle, sõt, még aznap találkoztam a
hóhéraival is – döbbenetes, szörnyû élmény volt!
A sírjához csak másnap, titokban, óvakodva me-
hettünk ki.

– Hogyan dolgoztátok fel a tragédiát?
– Édesapám nagyon sokat beszélgetett velem,

rengeteget olvasott, könyvtárba is rendszeresen
járt. Õ mutatta meg nekem, hogy mit érdemes el-
olvasni. Késõbb már magamtól, válogatás nélkül
olvastam mindent, mert nem volt, aki tovább irá-
nyítson. Szegény édesanyámat lekötötték a min-
dennapi megélhetési gondok. Egyedül maradt,
apukám barátja, Fekete József segített bennünket.
Akik között éltünk, értették, hogy mi történt az
apukámmal, senki nem bántott vagy csúfolt
azért, hogy az apám „börtöntöltelék”. Szánalmat
sem mutattak irányunkban, hála a Jó Istennek! En-
nek ellenére tudat alatt volt bennem mindig egy
kisebbségi érzés, szorongás. Tudtam például, hogy
olyan munkahelyre, ahol önéletrajzot kell írni,
nem jelentkezhetek. Édesanyám is mindig azt is-
mételte, hogy: „gyerekek, apátokról ne beszélje-
tek, hallgassatok!” 

Két évvel édesapám halála után, egy nap
Andrásfi Gyula tanácselnök felhívta édesanyámat
a tanácsházára, és azt mondta neki, Kósáné, na-
gyon sürgõsen menjen férjhez, amíg a lánya be
nem tölti a 18. életévét. Az új férje vegye a nevére
feltétlenül a gyerekeket. (Úgy tudom, azt közölte
vele, hogy a családot ki akarják telepíteni.) Fekete
József elvette édesanyámat, és az örökbefogadás
két nap alatt elintézõdött. Mindig jó „papánk”
volt, és a fiaim az õ személyében szeretõ, igazi
nagypapát kaptak.

– Gyermekeiddel mikor beszéltetek a valódi
nagypapáról?

– A családban csak akkor beszéltünk elõször az
eltemetett múltról, mikor a legnagyobb fiam 14
évesen azzal jött haza az iskolából, hogy ezek a
piszkos ellenforradalmárok mit tettek Újpesten!
Szétlõtték a gimnáziumot. Leültettem és elmesél-
tem neki mindent. Anyukám nem értett velem
egyet, mert még mindig féltett, hogy bajunk lehet
belõle, és úgy gondolta, egy 14 éves gyerek sem-
mit sem érthet az egészbõl. Máig úgy érzem, na-
gyon jól tettem, hogy õszintén elmondtam neki a
családi tragédiát. Mindhárom gyermekem szereti,
tiszteli, ápolja nagyapjuk emlékét, és a hazájukat
is szeretik. A lelkem mélyére eltemetett dolgok
lassan-lassan felszínre kerültek, hiszen sok-sok
évig olyan politikai helyzet volt Magyarországon,
hogy nem beszélhettem senkinek az érzéseimrõl,
sem arról, hogy kinek a lánya vagyok.

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” II. rész

A Kósa testvérek
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– Mikor lettél újra Kósa Katalin? 
– Máig sem tudom megfogalmazni, hogy mit

éreztem, amikor édesapám újratemetése elõtt
visszakaptam a nevem. Már 1981-ben próbál-
koztam, de egy olyan válaszlevelet kaptam, hogy
maradjak nyugton, jobb, ha nem bolygatom a
dolgot. 

– Egy pár szóval beszélj családodról!
– Édesanyám és férje Dániában élnek. 1965-

ben kötöttünk házasságot férjemmel. Férjem,
Szendi Lajos amikor megtudta a történetünket,
rögtön biztosított arról, bármi történjék velem,
õ mindig mellettem áll. Nagyfiam hetedikes ko-
rában eldöntötte, hogy pilóta lesz. Az MHSZ-nél
kezdte Dunakeszin. Valóban pilóta lett, a
MALÉV-hez sajnos nem került, mert amikor a
vadászpilótákat átvették a polgári forgalomba, a
korábban végzett MALÉV-ösztöndíjasokat is el-
küldték. Itthon reménye sem volt arra, hogy pi-
lóta legyen, elkeseredésében kiment Amerikába.
Egyetemet végzett és a légiforgalomban repült
szeptember 11-ig. Jelenleg egy nagy lakótelep
menedzser-igazgatója. Középsõ fiam elektroni-
kai cégnél technikusként dolgozik, velünk él. A
legkisebb fiamtól kaptam mostani életem leg-
nagyobb boldogságát: egy kékszemû, gyönyörû
kislány unokám van.

Végezetül Vörösmarty soraival tisztelgek
édesapám és az ‘56-os mártírok emlékének:

„A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;

Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell!”

Részlet Szöllõsy Marianne Újpestrõl jöt-
tünk címû interjúkötetébõl. A könyvet Új-
pest Önkormányzata a Kossuth Kiadóval
karöltve 2010 augusztusában jelentette
meg a Városnapokra. A könyv elérhetõ az
Újpesti Helytörténeti Gyûjteményben. A
beszélgetés elsõ része az Újpesti Napló 40.
számában olvasható.

Kósa Pál

Emlékezzünk! Emlékeztünk…
A Szigeti József Utcai Általános Iskolából nyolcan a nyolcadikosok közül a Megyeri teme-
tõben jártunk Dr. Rajki Márton sírjánál. Õ volt 1956-ban az újpest Forradalmi Bizottság
elnöke, akit 1959-ben forradalmi tevékenysége és politikai nézetei miatt kivégeztek.

Kellemes, napsütéses õszi idõ volt, a hangulatnak éppen megfelelõ. Megtisztítottuk a sírt a
falevelektõl, mécseseket helyeztünk a sírkõre, és meggyújtottuk õket. Nagy csokor fehér virá-
got helyeztünk a vázába. Néhány percig csendben álltunk, emlékeztünk, tisztelegtünk. Mind-
annyiunk lelkének jól esett.

Hagyományt teremtettünk. Reméljük.
CSÁBI VIVIEN 8.osztályos tanuló, Szigeti József Utcai Ált. Isk.

Mindenszentek, halottak napja
Az ünneplés és az elmúlás feletti gyász kettõse jellemzi november elsõ két napját. Benépesül-
nek a temetõk, virágerdõ és mécsesek lángja vezeti az úton az emlékezõket. Szinte megmozdul
az ország, hogy a sírkertekben a családok együtt emlékezzenek azokra, akik már csak bennünk
élnek. A holtak összehozzák az élõket. Emlékezünk.

FORGALMI VÁLTOZÁS A MEGYERI TEMETÕNÉL
Mindenszentek és halottak napja idején a megnövekedett forgalom kezelésére feloldják a megál-
lási tilalmat október 30-án 06.00 órától november 1-jén 20 óráig a Megyeri úton a Szondi utca
és a Reviczky utca között a temetõ oldalán.
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A Parlamentbõl
jelentjük
Az Országgyûlés október 18-i ülésén elfogad-
ta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségve-
tésérõl, valamint a 2009-es törvény módosí-
tásáról szóló javaslatot. Ennek következtében
a költségvetés általános tartalékának emelé-
sére kell fordítani a MOL korábbi tiltott álla-
mi támogatását, 35,2 milliárd forintot, me-
lyet az állam részére már be kellett fizetnie. A
törvénymódosítás azt is lehetõvé teszi, hogy
azt a többletet, melyet az Egészségbiztosítási
Alap 2007-ben és 2008-ban felhalmozott, a
kormány az egészségügyi szolgáltatók (házi-
orvosok, kórházak) adósságának rendezésére
fordítsa.

A Parlament a 2009. évi költségvetés végrehajtá-
sáról szóló törvényjavaslatról is határozott e na-
pon. Az elmúlt években a Gyurcsány-Bajnai kor-
mányok hibás gazdaságpolitikájának következté-
ben kialakult 2009-es költségvetési hiány az új kor-
mány számára súlyos problémát teremtett. Annak
érdekében, hogy Magyarország hitelképes legyen,
és a költségvetés is átláthatóvá váljon, az Ország-
gyûlés arról határozott, hogy a Gyurcsány-Bajnai
kormány tevékenységének következményeirõl a
közvéleményt hitelesen tájékoztatni kell. Ennek ér-
telmében a kormány jelentést fog készíteni az Or-
szággyûlés részére a 2009-es és 2010-es évek költ-
ségvetéseit érintõ gazdálkodási problémákról.

Az Országgyûlés határozott az egyes ágazatokat
terhelõ különadókról is. A szocialista kormányok-
tól örökölt 500 milliárd forintos költségvetési hiány

kiküszöbölése miatt szükség van a válságadóra,
hogy Magyarország képes legyen kiegyenlíteni a hi-
ányt, valamint tartani tudja a 3,8%-os hiánycélt. Az
ehhez szükséges adó azonban nem az embereket
terheli, és nem is hárítható át a lakosságra, hanem
a legnagyobb profittal rendelkezõ multinacionális
bankoknak és vállalatoknak kell megfizetnie azt. A
válságadó három szektorra terjeszti ki az adóköte-
lezettséget: a bolti kiskereskedelmi tevékenységre,
a távközlési tevékenységre, valamint az energiaellá-
tók által folytatott vállalkozási tevékenységre. A
válságadót korlátozott idõre, három adóévre veti ki
az állam, s már idén, 2010. december 20-ig be kell
vallani és meg kell fizetni. Az adó alól nem lehet ki-
bújni pl. olyan módon, hogy egy társaság több tár-
sasággá válik szét. A válságadó igazságos adó,
ugyanis figyelembe veszi, ha egy cég több adóköte-
les tevékenységet is végez, s ilyen esetben csak az
egyik után köteles adót fizetni. Az adó mértéke
emellett eltér az egyes szektorok, s azon belül az
egyes adózók különbözõ teherviselõ képességétõl
függõen. Az alacsony árbevételû mikro- és kisvál-
lalkozásoknak nem kell adót fizetni. 

Az Országgyûlés döntést hozott a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú katoná-
inak jogállásáról, valamint a szolgálati viszonnyal
összefüggõ törvények módosításáról.

Meghatározták a harctéri egészségügyi, illetve a
harctéri életmentõ katona fogalmát is. Elfogadásra
került, hogy a hivatásos állomány tagjai mellett a
szerzõdéses állomány tagjai is kötelesek párttagsá-
gukat felfüggeszteni a szolgálatteljesítés alatt, s
emellett tisztázódtak az önkéntes tartalékos kato-
na jogállásával kapcsolatos szabályok is. 

A Parlamentben döntés született a 2010. októ-
ber 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbí-

tásáról. A Magyar Alumínium Zrt. területén 2010.
október 4-én bekövetkezett katasztrófa, az iszap-
tároló gátjának átszakadása következtében 600-
700 ezer m3 vízzel kevert vörösiszap öntötte el
Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések
mélyebben fekvõ részeit. A veszély elhárítása és a
károk felszámolása még jelenleg is tart, és elõrelát-
hatóan hosszabb ideig elhúzódik. A katasztrófák
esetén érvényes törvény szerint a rendeleti úton
bevezetett intézkedések a katasztrófaveszély el-
múltáig, illetve a következmények felszámolásáig,
maximum 15 napig vannak érvényben, melyet az
Országgyûlés az ülésen meghosszabbított.

Az Országgyûlés döntött a Nemzeti Összetarto-
zás Napjának iskolákba való bevezetésérõl szóló
határozatról is. 2010. június 4-én a trianoni döntés
90. évfordulójára emlékezõ ülésen a Parlament tör-
vényt fogadott el arról, hogy június 4-ét a Nemze-
ti Összetartozás Napjává nyilvánítsák. A határozat
célja, hogy a magyarországi fiatalok bõvítsék a kül-
honi magyarsággal kapcsolatos ismereteiket, vala-
mint hogy a magyarországi és külhoni diákközös-
ségek kialakítsák, elmélyítsék, és tartalommal tölt-
sék meg személyes kapcsolataikat. Ennek értelmé-
ben a 2010/2011-es tanévtõl kezdve a Nemzeti
Összetartozás Napján bevezetésre kerül az iskolai
emléknap, s biztosítani kell, hogy a Kárpát-meden-
cei testvériskolákban tanuló fiatalok tanulmányaik
alatt legalább egyszer eljussanak magyarlakta terü-
letre a magyar állam támogatásával. Ezen kívül
2012. december 31-ig létrejön a Magyarság Háza is,
egy olyan oktatási és közmûvelõdési intézmény és
módszertani központ, mely bemutatja az ország-
határokon kívül élõ magyar közösségeket.

– Dr. Hollósi Antal, Wintermantel Zsolt
Újpest országgyûlési képviselõi

Az értékállóságot
és a  biztonságot
az állami nyugdíj-
rendszer garantálja

Az Országgyûlés elfogadta a
magánnyugdíjpénztárak-
nak az állami nyugdíjalapba
történõ bevonását. Errõl a 3
millió embert érintõ kér-
désrõl beszélgettünk Újpest
országgyûlési képviselõjé-
vel,  dr. Hollósi Antallal.

– Miért épp most lett téma a magán-
nyugdíjpénztári befizetés? 

– A FIDESZ–KDNP választási kampányában is
hangsúlyozta, hogy az államnak kötelessége meg-
védeni a nyugdíjasokat és a nyugdíjak értékét. Ezt
azonban csak az állami nyugdíjpénztáron keresz-
tül tudja megtenni a kabinet, mert a magán-
nyugdíjpénztárak mûködése tipikus példája a ma-

gánérdek agresszív térnyerésének a közérdek kárá-
ra. A kormánynak ezért nagyon gyorsan cseleked-
nie kellett, nehogy egy Lehman Brothers-helyzet-
hez hasonló állapot alakuljon ki Magyarországon.
Ha a kabinet nem lép idõben, azt kockáztattuk
volna, hogy eltûnnek a nyugdíjak.

– Milyen döntést hozott a Parlament?
– A konkrét parlamenti döntés szerint 2010. no-

vember elsejétõl felfüggeszti a havi 30 milliárd fo-
rintnyi állami átutalást ebbe a magánnak nevezett
nyugdíjrendszerbe. Erre már azért is szükség van,
mert például mûködési költségként ezen pénztárak
menedzsmentje havi 1,5 milliárdot tesz zsebre, koc-
káztatja a befizetõk pénzét, sõt, a válság következté-
ben is jelentõs veszteséget könyveltek el. Mindezt
nem finanszíroztathatják az ebbe a rendszerbe
kényszerített emberek. Maga az eljárás nem ismeret-
len Európában, hiszen korábban Észtország is így tett
az euró bevezetésének elõsegítése érdekében.

– Milyen intézkedések segítik a parlamenti döntés
mielõbbi megvalósítását?

– Az ügy fontosságát igazolja az is, hogy minisz-
terelnök úr nyugdíjvédelmi megbízottat nevezett
ki Selmeczi Gabriella személyében. Feladata lesz,

hogy a magánnyugdíjpénztárak válsága miatt ki-
alakult helyzetben megvédje a nyugdíjasok érde-
keit és összehangolja a kormányzati intézkedése-
ket, biztosítsa az állami nyugdíjrendszerbe való
visszatérés zavartalanságát, önkéntességét.

– Hány magánnyugdíjpénztár van és mekkora
vagyont kezelnek? Miként lehet garantálni a nyugdíj
értékállóságát?

– Magyarországon 19 ilyen pénztár mûködik je-
lenleg 3 millió 45 ezer taggal. Évente 360 milliár-
dos befizetés mellett 2700 milliárd forintos va-
gyont kezel. Ugyanakkor hozama hazánkban
messze elmarad a nemzetközi gyakorlatban szo-
kásos mértéktõl. A vagyon – melynek alapját a ta-
gok pénze képezi – kockázatosabb kezelésmódjá-
val szemben áll az állami nyugdíjrendszer stabili-
tása, garanciája. Ezért javasolja a kormány, termé-
szetesen önkéntes alapon, az állami rendszerbe
való visszalépést. Ennek az eljárásnak során egyet-
len visszalépõt sem érhet veszteség és a további-
akban számíthat a folyamatosan indexált és ga-
rantált állami nyugdíjra. Így valósul meg az embe-
rek nyugdíjának értékállósága, amit a Nemzeti
Összefogás Kormánya ígért az embereknek. – T. S.



– A közbeszerzési eljárást követõen
a napokban megtörtént a szerzõ-
déskötés is: Újpest önkormányzata
számára a Hungaropharma Gyógy-
szerkereskedelmi Zrt. biztosítja az
oltóanyagot. Amikor eldöntöttük,
hogy önkormányzatunk az oltó-
anyag térítésmentes biztosításával
széles körben kampányt indít a
méhnyakrák megelõzése érdekében,
arról is döntött, hogy a 12. életévü-
ket betöltött, de a 13. életévüket

még be nem töltõ, legalább egy éve
Újpesten bejelentett lakóhellyel ren-
delkezõ lányokat részesíti oltásban.
Ennek értelmében az 1998. szeptem-
ber 1-je és 1999. augusztus 31. kö-
zött született lánygyermekek és csa-
ládtagjaik a napokban fogják kézhez
venni a tudnivalókat tartalmazó le-
velünket. A levelünk tájékoztató jel-
lege mellett egy szülõi nyilatkozatot is
tartalmaz, amely arra hívja fel a figyel-
met, hogy  három komponensû a vé-

dõoltás csak szülõi beleegyezés után
adható be. A szülõnek aláírásával kell
igazolnia, hogy mind a három oltásra
igényt tart, és vállalnia kell, hogy
amennyiben menet közben meg-
gonolja magát, ki kell fizetnie a be-
adott védõoltás árát. Az oltás beadá-
sára – még ebben az évben – az újpes-
ti gyermek háziorvosokat kérjük fel.

– Hány gyermeket érint, milyen
összeget különített el erre a célra az ön-
kormányzat? Tervezik-e a folytatást?

– A három védõoltásért – amely
hazánkban a nem támogatott
gyógyszerek közé tartozik – gyer-
mekenként 63 ezer forintot fizet ön-
kormányzatunk. A népességnyilván-
tartás adatai szerint körülbelül 400
lánygyermek tartozik a beoltandó
korosztályba. A kampány eredmé-
nyét érdeklõdve várom, más kerüle-
teknél kedvezõ volt a visszajelzés, a
diáklányok 80-90 százaléka élt a le-
hetõséggel. Az oltási kampány ön-
kormányzatunk kasszájában hosszú
ideig költségvetési tényezõ kell le-
gyen – befektetésként egy egészsé-
ges generáció felnövekedése érdeké-
ben. – B. K. 

Himnusz hangjai után Füredi Antal alez-
redes, az Észak-pesti Tûzoltási és Men-
tési Parancsokság parancsnoka köszön-

tötte a megjelenteket, majd Szabó Gyula had-
nagy mondott ünnepi beszédet. Az Újpesti Tûz-
õrség parancsnoka elmondta: a tûzoltó a hagyo-
mányokat tisztelõ, munkájára büszke ember, aki
– hivatásából adódóan is – azért dolgozik, képzi
magát, hogy a bajba jutott embertársainak segít-

séget nyújthasson. Azonban a segítségért köszö-
netet nem vár, nem hivalkodik, csendesen végre-
hajtja feladatát. Szeretnénk megragadni az alkal-
mat, hogy azon személyek, akik sokszor láthatat-
lanul végzik meghatározó tevékenységüket, ezen
jeles napon láthatóvá váljanak, és megköszön-
hessük nekik áldozatos munkájukat, mellyel szû-
kebb lakókörnyezetünkben, összességében vi-
szont városunk tûz elleni védelméhez járulnak
hozzá – folytatta az alezredes. Azt kívánom, óv-
ják meg bajbajutott embertársainkat, vigyázza-
nak önmagukra, hogy épségben, egészségben
térhessenek meg szolgálat után szeretteikhez –
mondta befejezésként.

Nemzeti ünnepünk alkalmából kitüntetésben
részesült több tûzoltó. A fõvárosi tûzoltóparancs-
nok Keményfi Róbertet soron kívül elõléptette
századossá. A fõhadnagy a jutalmat az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság központi ün-
nepségén veszi majd át. A többieknek helyben
gratulált Füredi alezredes. Pechnyó Gergelyt kine-
vezték zászlóssá, és egyben különleges szerkezelõ-
nek. Elõsorolták, vagyis soron kívül egy fizetési fo-
kozattal feljebb léptették Barabás Gábor õrmes-
tert, Bárány Zoltán törzsõrmestert és Racskó Kris-

tóf õrmestert, csökkentették Kovács Krisztián
törzsõrmester fizetési fokozatban eltöltendõ vá-
rakozási idejét egy évvel. Dicséretben részesült
Szabó Árpád zászlós. 

Az önkormányzat jutalmait Wintermantel
Zsolt polgármestertõl vette át Péter Attila õrmes-
ter, Rácz Dezsõ zászlós és Zsíros László zászlós. A
polgármester köszöntötte az állomány tagjait, a
kitüntetetteket, majd személyes élményét osztot-
ta meg a hallgatósággal.

– Két emlékem van a tûzrõl, a tûzoltásról –
mondta Újpest polgármestere. – Az egyik en-
nek az épületnek a kertjéhez kötõdik. Kisisko-
lásként itt gyakoroltunk egy versenyre, megta-
nultuk, miként kell a tömlõvel bánni. A másik
történet egy igazi tûzoltásról szól. Egy égõ
lakáshoz szirénázva jöttek a tûzoltók, akik si-
keresen megfékezték a lángokat. Közelrõl lát-
tam, hogy milyen ez a munka. Önök életüket
kockáztatva mindig mindenkor oda mennek
be, ahonnan mindenki kifelé menekül. Nem-
csak veszélyes, de tiszteletreméltó a tevékeny-
ségük.

Wintermantel Zsolt  az újpesti önkormányzat
elismerése mellett a szomszédos XV. kerületi ön-
kormányzat nevében is megköszönte az áldozat-
kész munkát. Majd hozzáfûzte: az újpesti önkor-
mányzat erejéhez mérten továbbra is támogatja a
tûzoltóságot.

Az ünnepség a Szózattal ért véget. – Á. T.

…Nagy István alpolgármestert, hogy a lezárult közbe-
szerzési eljárást követõen kiket érint és mikor kezdõ-
dik Újpesten a HPV-vírus elleni oltási kampány?

Megkérdeztük…
Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I V.  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 0 .  o k t ó b e r  2 9 . 9 K ö z é l e t

A keddrõl szerdára virradó éjjel sem
múlt el eseménytelenül; kisebb tûz-
höz vonultak ki az újpesti tûzoltók.
Október 21-én reggel a munkát ün-
neplés váltotta fel. Fél nyolckor a
Szent László téri tûzoltóság épületé-
ben felsorakozott az állomány egy
része, akik közül, nemzeti ünne-
pünk alkalmából jó néhányan ki-
tüntetésben részesültek. Az önkor-
mányzat jutalmát Wintermantel
Zsolt polgármester adta át.

Nemzeti ünnepünk alkalmából 

Újpesti tûzoltók elismerése

A

Wintermantel
Zsolt polgármester
Péter Attila tûzol-

tó õrmesternek
is megköszönte 

a helytállást

Dávid László
tûzoltó zászlós

Hárman a jutalmazottak közül: Barabás Gábor
tûzoltó õrmester, Kovács Krisztián tûzoltó törzs-

õrmester és Szabó Árpád tûzoltó zászlós
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Jótékonysági rendezvények 
a vörösiszap-károsultak
további segítésére
Mint ismeretes, Újpest önkormányzata az októberi alakuló
ülésen 5 millió forintot szavazott meg a vörösiszap-károsul-
tak megsegítésére. A támogatás ezzel nem ért véget. Az ad-
venti,  karácsonyi ünnepkör  gondolatába  az önkormányzat
beilleszti a bajba jutottak további megsegítését is. Erre
nemcsak a szolidaritás ereje a motiváló,  hanem az a sok-sok
megkeresés, amely az elmúlt napokban magánszemélyektõl,
cégektõl érkezett Újpest polgármesteréhez is.

Több önkormányzati  rendezvény nyújt lehetõséget arra, hogy az
újpestiek, közösségek továbbra is kifejezzék segítõ szándékukat. A
november 11-i Márton-napi Liba napot, amelynek helyszíne az Új-
pesti Piac- és Vásárcsarnok, kilenc helyi étterem színesíti majd éte-
lekkel. November 20-án Sarkadi Imre Elveszett paradicsom címû
drámáját tûzi mûsorára az Újpest Színház jótékonyság-est kereté-
ben.  Az elõadás teljes bevételét az önkormányzat a vörösiszap-ká-
rosultak megsegítésére fordítja. Az elõadásra támogatói emlék-je-
gyek válthatók, amelyek több helyszínen megvásárolhatók. 

Minderrõl részletesen az Újpesti Napló következõ lapszámá-
ban írunk.

Rex Alapítvány: 

Az állatok sem maradhatnak
védelem nélkül

A Hungexpo területén, az egyik hatal-
mas csarnokban a kiállítók között –
rendhagyó módon – feltûnt az újpes-
ti székhelyû Rex Alapítvány standja is.
Az aktualitást a devecseri katasztrófa
adta; a hömpölygõ vörösiszap nem kí-
mélte az állatokat sem. A helyszínen
készült fotókból nyílt kiállítás októ-
ber 20-án délelõtt a G pavilonban. Itt

ismertették a megjelentekkel a szervezõk azt a kormánynak címzett levelet,
amelyben regionális befogadó telepek kialakítását javasolják. 

A sajtótájékoztatón Lakos György mentési koordinátor elmondta: a különféle szerve-
zetek között tökéletes együttmûködés alakult ki. Az emberélet mentése a legfõbb fel-
adat, de az állatok sem maradhatnak védelem nélkül. Király Péter, a Rex Alapítvány ala-
pítója többször járt Kolontáron, Devecseren és Somlóvásárhelyen, és szomorú dolgok-
ról számolt be. Az ipari katasztrófa áldozatai mellett sajnos rengeteg vadon élõ és há-
ziállat is elpusztult. A katasztrófa elsõ napja óta a Rex Kutyaotthon Alapítvány munka-
társai több más állatvédõ szervezettel, egyéni állatvédõvel és a hatóságokkal együttmû-
ködve mentik a sérült állatokat. Az iszappal súlyosan szennyezett állatokat a helyszínen
elsõsegélyben részesítik, ezt követõen pedig az újpesti Állatszigetre és egyéb menhe-
lyekre szállítják õket. Mert hát a szükség a lábak számától független.

A szenvedélyes hangú ismertetés után Király doktor megnyitotta a Vörös halál címû ál-
latvédelmi fotókiállítást, majd felolvasott egy közelmúltban megfogalmazott levelet. Eb-
ben többek között javasolják közös akcióterv kidolgozását, valamint olyan regionális be-
fogadó telepek kialakítását, melyek lehetõvé teszik a bajbajutott állatok biztonságos elhe-
lyezését. A rendezvényen megjelent Mohamed Aida világbajnoki ezüstérmes tõrvívó,
olimpikon is, aki jószolgálati képviseletet lát el. Hogy miért, azt megosztotta lapunkkal.

– Devecserben nõttem fel, ismerek minden követ, bokrot a környéken. Bár idõvel el-
kerültem onnan, amikor tehetem, meglátogatom a rokonságot. Nagymamám ma is ott
él. Bár az õ háza nem sérült meg, nehezen szabadul a történtek hatása alól. Felhoztuk
õt Pestre. Jómagam folyamatos kapcsolatban vagyok a devecseriekkel. Többször jártam
a helyszínen, és nagyon elkeseredtem. Azokon az utcákon bicikliztem, amelyeket el-
pusztított a vörös iszap. Megszólalni sem tudtam, amikor megláttam a várkertet. Iszo-
nyú. Kérek mindenkit, segítsenek! – ÁDÁM

Összefogás a vörösiszap-károsultakért

Iskolások segítettek
Október 13-án, mikor a devecseri általános iskolások újrakezdték a ta-
nulást egy használaton kívüli iskolában, Somlószõlõsön, felvettük a
kapcsolatot a devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatónõjé-
vel. Eszterhainé Fatalin Ilona kérésünkre elmondta, hogy elsõsorban
rajz- és íróeszközökre, papírokra, társasjátékokra lenne szükségük a
gyerekeknek, szabadidejük eltöltéséhez.

Két nap rövid idõ a gyûjtésre, de kétszer ad, ki gyorsan ad – tartja a mon-
dás. Tanítványaink rengeteg ajándékot gyûjtöttek össze, 31 dobozt pakol-
tunk fel a kisteherautóra. Hétfõn reggel iskolánk igazgatója, Orbán Ildikó sze-
mélyesen indult útnak, hogy átadja adományainkat.

Hazatérve megrendülten mesélte élményeit az összeomlott házakról, vö-
rös iszaptól fénylõ utakról, de elmondta azt is, mennyi ember mozdult meg,

járul hozzá munkájával ahhoz, hogy mielõbb visszatérhessen az élet a régi
kerékvágásba.

Továbbra is segítenünk kell! Kapcsolódtunk a minisztérium és a Máltai
Szeretetszolgálat 100 Ft-os gyûjtõakciójához, és gyûlnek, gyûlnek a száza-
sok… Jót tenni jó. 

KÓSÁNÉ LENGYEL RITA igazgatóhelyettes, Német Tagozatos Általános Iskola

Lakos György és
dr. Király Péter
társaságában:

Mohamed Aida

SEGÍTSEN ÖN IS! A  Magyar Vöröskereszt 1749-es tele-
fonszámával 200 forintot juttat el a rászorulóknak. Nemzeti
Segélyvonal: Csak a Magyar Telekom és az Invitel vonalas ké-
szülékeirõl, illetve T-Mobile-os mobiltelefonokról lehet hívni
a 1752-es telefonszámot. Ezzel hívásonként 250 forintot jut-
tat el a rászorulóknak. 
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Óvodánk az idén ünnepli a 25. szü-
letésnapját. Ez egy olyan esemény,
amit szeretnénk méltóképpen
megünnepelni. Ezért az gondoltuk,
hogy az idei nevelési évben Deák
Napok elnevezéssel több alkalom-
mal játékra, versenyekre buzdítjuk
a szülõket és a gyerekeket.

Ezek alkalmával úgynevezett Deák
Pontokat lehet kapni. Év végén, má-
jusban vidám kerti mulatság kereté-
ben megjutalmazzuk azokat a csalá-
dokat, akik az év során a legtöbb ér-
mét gyûjtik össze. Az elsõ ilyen meg-
mozdulás az Állatok Világnapjához
kapcsolódott. Hagyományainknak
megfelelõen helyi kiállítást rendez-
tünk az óvoda folyosóin, a gyerekek
öltözõiben. De most találós kérdése-

ket rejtettünk el a képek között, amit
a szülõknek kellett megkeresni, meg-
fejteni és a gyûjtõládákba bedobni. A
játékban résztvevõ családok 1-1 érmét
kapnak majd, a hibátlan megfejtõk
szintén 1-1 érmével gazdagodhatnak.

A játék két napig tartott és azt ta-
pasztaltuk, hogy szinte minden család
izgatottan járta a folyosókat, nézegette
a képeket, kereste a találós kérdéseket.
A megoldásokban volt, aki segítséget
kért a gyerekétõl, volt, aki a másik szü-
lõvel dolgozott össze és volt, aki az ott-
honi megoldás mellett döntött. Kö-
szönjük a szülõknek, hogy részt vettek
ebben a játékunkban. Reméljük, hogy a
többi programunk is ilyen sikeres lesz,
így megmozdul az óvoda apraja-nagyja.

Következõ nagyobb eseményünk
lesz a hagyományos Õszköszöntõ és
a hagyományteremtõ Liba-bál.
– JUHÁSZNÉ R. ÉVA, óvodapedagógus

Deák Napok

A Testnevelés Tagozatos Általános Iskola negyedik
osztályos tanulójaként az a megtiszteltetés ért, hogy
én adhattam át a lila-fehér virágokból kötött csokrot
példaképemnek, Várhidi Pál híres újpesti focistának.

Iskolánk meghívást ka-
pott októberben a 125.
éves UTE születésnapi
rendezvényére, ahol
több olimpiai és világ-
bajnok sportolóval talál-
kozhattunk személyesen.
Érdeklõdve hallgattuk a
klub rövid történetét
Ipacs Éva nénitõl, aki ka-
jak-kenusként szerzett

hírnevet hazánknak. Az eseményen olimpiai, világ- és Európa-bajnokok
emlékeztek, anekdotáztak. Elmesélték, mi mindent köszönhetnek ennek a
klubnak.

Olyan vendégekkel találkoztunk, mint Dömötör Zoltán vízilabdázó, Õze
István öttusázó, Szabó Bence kardvívó olimpikonok. Göröcs János, Várhidi
Pál, Tóth András, Kovács Zoltán neves labdarúgók mellett a jövõ remény-
ségei, Barczi Dávid focista és Gyertyános Dávid kenus – a londoni olimpia
esélyese – is megjelent.

Nagyon büszke vagyok, hogy részese lehettem ennek a szép születésna-
pi rendezvénynek. Az ünnepi tortát az olimpikonokkal együtt vágtuk meg,
közösen fogyasztottuk el.

– CSÁNYI BENEDEK, 4. b osztályos tanuló

Találkozás példaképeinkkel

A versenyt elõször 2004-ben rendezték meg Bu-
dapesten, majd évrõl évre egyre többen csatla-
koztak a versenyhez. Az idei tanévben már az
egész ország területén meghirdették a vetélkedõt
a 3-8. osztályosok részére. A 3-6. évfolyamon egy-
egy, a 7. és 8. évfolyamon két-két kategóriában
versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai vagy

gimnáziumi osztályba járnak. Mint azt Földiné Ve-
ress Zsuzsannától, a Babits Mihály Gimnázium ta-
nárától, s egyben a verseny  fõszervezõjétõl meg-
tudtuk: a verseny egyedisége abban rejlik, hogy a
diákok nem egyénileg, hanem 4  tagú csapatok-
ban indulnak. A verseny így segíti elõ az együtt-
dolgozás, az együttgondolkozás és a probléma-
megoldás képességének kibontakozását.

A díjátadó ünnepségen az észak-pesti régió, tehát
a IV., XIII. és XV. kerületi iskolák október 15-én lezaj-
lott körzeti fordulójának eredményhirdetésére került
sor. A vetélkedõn több mint 1300 diák indult, és a
legjobb 6 csapatot díjazták évfolyamonként. Újpes-
ten a Babits Mihály Gimnázium mellett a Karinthy
Frigyes Általános Mûvelõdési Központ Általános Is-
kolája,  valamint a Károlyi István 12 Évfolyamos
Gimnázium is részt vett a verseny lebonyolításában.

Az eredményhirdetésre mintegy 200 diákot és
tanáraikat várták. Elsõként a negyedik, ötödik és
hatodik helyezettnek járó díjakat adták át. A har-

madik és negyedik osztályosoknak dr. Molnár Sza-
bolcs, Újpest alpolgármestere gratulált, a további
díjazottaknak a verseny lebonyolításában résztve-
võ iskolák tanárai adtak át oklevelet. A tanári fõ-
díjat is odaítélték, amelyet Tomcsányiné Oláh Ág-
nes, a XV. kerületi László Gyula Gimnázium és Ál-
talános Iskola tanára érdemelt ki. Díját Tolnai At-
tila, mûvelõdési osztályvezetõ adta át. 

A kategóriák elsõ helyezettjei a november 27-ei
országos döntõn bizonyíthatják tudásukat írás-
ban és szóban egyaránt. Az elsõ hat helyezett di-
ákok részletes névsorát a www.ujpest.hu
weboldalon tesszük közzé. – K. J.

Matekpéldák – csapatra szabva
2010. október 21-én délután a Babits Mihály Gimnáziumban került sor a
Bolyai Matematika Csapatverseny észak-pesti régiójának eredményhirde-
tésére. Az újpesti diákok ezúttal sem okoztak csalódást, iskoláink nagyon
jó eredményeket értek el a vetélkedõn.

Teltházas
díjkiosztó

Dr. Molnár
Szabolcs, Újpest
alpolgármestere

gratulált a 
díjazottaknak
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PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala (Budapest,
IV. kerület, István út 14.) bérbeadással törté-
nõ hasznosításra meghirdeti az alábbi nem la-
kás céljára szolgáló helyiségeket:

A pályázati felhívást a Budapest Fõváros IV.
kerület Újpest Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének 26/2004. (IX. 07.) számú a nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek bérletérõl és
bérbeadásának szabályairól (módosításokkal
egységes szerkezetben) szóló rendelet szabá-
lyai szerint tesszük közé. 

A helyiségek bérbevételére pályázatot nyújthat
be bármely cselekvõképes magánszemély, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság. A bérleti jogviszony határo-
zott idejû, 5 éves. A helyiség bérleti díja a helyi-
ségben folytatott tevékenységi kör figyelembe-
vételével változhat. A bérleti díj mértékét befo-
lyásolja az üzlet területi elhelyezkedése. A helyi-
séget kereskedelmi, szolgáltató, ipari, irodai,
raktározási, célra lehet bérbe venni. Amennyi-

ben a bérlõ a helyiségben szakhatósági engedé-
lyekhez kötött tevékenységet kíván folytatni, úgy
annak beszerzése a bérlõ feladatát képezi.

A rendeletünk 46. § (2) bekezdése értelmében
amennyiben jogszabály a társasház hozzájárulá-
sát írja elõ, úgy – jogszabály eltérõ rendelkezése
hiányában – a bérlõnek kell beszereznie.

A helyiségek megtekintéséhez a kulcs az Új-
pesti Vagyonkezelõ ZRt. Kezelési Osztályán, Bp.,
IV. ker. Munkásotthon u. 66-68. (Tel.: 369-8155)
vehetõ át. A pályázati díj összege  az adott helyi-
ségre 23. § (1) bekezdése alapján megállapított egy
havi irányadó bérleti díjnak megfelelõ összeg, ame-
lyet a pályázónak a pályázata benyújtását megelõ-
zõen a bérbe adó részére kell megfizetnie  az Új-
pest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztá-
rába, (Bp., IV. ker., István út 14. I. em. 50/a szoba). 

Pénztár nyitvatartási ideje: hétfõ 14–17 óráig,
szerda  10–13, 14–16 óráig,  péntek 9–12 óráig

A nyertes pályázó esetében a pályázati díj a
szerzõdéskötési díj összegébe beszámításra, míg
a nem nyertes pályázók részére a pályázati díj az
eredmény megállapításától számított 15 napon
belül visszafizetésre kerül.

A pályázat benyújtásának módja, feltételei:
1.) A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban

kell benyújtani. A boríték külsõ oldalán csak a
megpályázott helyiség címét, a pályázó nevét
és a pályázat benyújtásának idõpontját lehet
feltüntetni.

2.) A pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhe-
lyezett ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levele-
zési címet, képviselõje nevét és telefonszámát,

b) a megpályázott helyiség pontos címét és a pá-
lyázati kiírásban esetlegesen feltüntetett
egyéb azonosító adatait,

c) a pályázó által megfizetni kívánt szerzõdésköté-
si díj összegét,  amely nem lehet kevesebb, mint
a meghatározott  szerzõdéskötési díj összege,

d) a pályázó által a helyiségben végezni kívánt te-
vékenység megjelölését,

e) a pályázó cégszerû aláírását,
3.) A pályázat benyújtásakor a pályázó részére át-

vételi elismervényt kell adni.
A pályázónak a pályázata benyújtásakor a befize-
tési bizonylat másolatának  átadásával igazolnia
kell a pályázati díj befizetését.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.  no-
vember 12. (péntek) 12 óra. Helye: Budapest,
IV. kerület, Újpest Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal (Budapest, IV. ker., István út 14. sz.
I. em. 37-es szoba) A pályázatok kiértékelése a
pályázat benyújtási határidejét követõ 8 napon
belül történik. A pályázat nyertese az, aki a legma-
gasabb összegû szerzõdéskötési díj megfizetésére
vállal kötelezettséget. A pályázat nyertese köteles
az értesítést követõ 15 napon  belül a bérleti   szer-
zõdést megkötni,  az  Újpesti  Vagyonkezelõ ZRt.
Kezelési Osztályán (Budapest, IV. Ker. Munkásott-
hon u. 66-68. Telefonszám: 369-8155 ). 

A pályázat nyertese tudomásul veszi, amennyi-
ben a bérleti szerzõdés megkötésétõl neki felró-
ható ok miatt eláll, az általa befizetett pályázati
díj visszafizetésére igényt nem tarthat. A pályá-
zattal  kapcsolatos további felvilágosítás kérhetõ
a 231-3138 -as telefonszámon.

DR. MOLNÁR SZABOLCS alpolgármester
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A DROG STOP BUDAPEST
EGYESÜLET NYÍLT NAPJA
Ideje: 2010. november 6., Helyszíne: Bázis klub,
1046 Budapest, Külsõ Szilágyi út 14.

TERVEZETT PROGRAM
10.00-10.45: Bemutatkozik a prevenciós progra-
munk. Téma: Kinek kell a prevenció, a diáknak
vagy a pedagógusnak?
11.00-11.45: Bemutatkozik az elterelés progra-
munk. Téma: Büntetés vagy lehetõség?
12.00-12.45: Bemutatkozik a hozzátartozói cso-
portunk. Téma: Kezelhetõek-e a játszmák?

13.00-13.45: Bemutatkozik a Bázis „drop-in” prog-
ramunk. Téma: Kell-e segítség a szenvedélyekhez?
14.00-15.00: Aktív szabadidõ: graffiti és az éjsza-
kai ping-pong klub
15.00-15.50: Pozitív szenvedélyek: bemutatkoz-
nak a Bázis és a környék szabadidõs lehetõségei
(hipp-hopp, break, capoeira)
15.50-16.00: Zárás
Kis terem, 10.00- 11.30: Jóga minden korosz-
tálynak. (A programra érdemes éhgyomorra vagy
könnyû reggeli után érkezni)

„ Nem mumus a pszichológus”: szakképzett
pszichológusaink kötetlen beszélgetés formájában
várják a kérdéseket a rendezvény egész ideje alatt.

Célunk, hogy minél szélesebb körben megis-
merjék tevékenységeinket. A 10 órától induló
beszélgetéseinkre a megjelölt témákban minden
érdeklõdõt, hozzászólót legyen az civil, szakem-
ber vagy diák szeretettel várunk!

Programjainkra nem csak a felnõtt korosz-
tályt várjuk. Szívesen vennénk, ha a fiatalok is
véleményt alkotnának az õket érintõ kérdések-
ben, illetve megismernék a 12-24 éves korosz-
tálynak meghirdetett Bázis programunkat.

A kisebb korosztály számára
egész nap rajzolási lehetõséget
biztosítunk. Minden meghirde-
tett program ingyenes!

Az átalakulás
titkai 
Nincs olyan barátnõm, akinek ne
csillanna fel a szeme Péter Márta
neve hallatán. Az általános iskolá-
ban ugyanis szinte mindannyian
hozzá jártunk jazzbalett órákra,
melyek kedves emlékké váltak szá-
munkra. Kevesen tudják azonban,
hogy nem csupán táncmûvészként
és pedagógusként, hanem újságíró-
kritikusként is hírnevet szerzett
magának az évek során. Most a
táncról a tanfolyamok színhelyén,
az Ady Endre Mûvelõdési Központ-
ban beszélgettünk.

– Miként válhat valaki ennyire sokoldalú mû-
vésszé?

– Már gyerekként is különféle dolgok érdekel-
tek. A tánchoz például egy átéltebb mozdulat ve-
zetett: akkor hirtelen megéreztem, hogy dolgom
lesz a mûfajjal. Onnantól kezdve tanultam táncol-
ni – elsõ mesterem Juhász Mária volt –, rengete-
get gyakoroltam, míg végül megkerestek a Duna
Mûvészegyüttestõl, amelynek 15 évig voltam a
tagja, közben pedig más formációkban, a legkü-
lönbözõbb stílusokban is dolgoztam. Az írás pe-
dig mindig is foglalkoztatott, nem véletlen tehát,
hogy elvégeztem a magyar szakot, ám volt még
egy régi szerelem, a rajz. Érdekes, hogy az újsággal
is elõször a rajzoláson keresztül találkoztam,
ugyanis rajzaim elõbb jelentek meg, mint írásaim.
Jártam is képzésre, de a tánc erõsebb volt.

– Melyek voltak a profi táncos életének leg-
emlékezetesebb pillanatai?

– Nehéz pár mondatba foglalni, de fontos tár-
sulati emlékként õrzöm két zeneszerzõ óriásunk,

Bartók és Kodály születésének egymást követõ év-
fordulóit. A mûveikhez kapcsolódó koreográfiai
munka olykor nehéz pillanatokat hozott, ám szá-
momra mindenképp pozitív kihívás volt. Különös
élmény maradt az is, amikor az egyik próbán
megjelent Bartók Béla fia, és annyira hasonlított
édesapjára, hogy mindenki megdöbbent. Termé-
szetesen a 15 év alatt igen sok alkotóval és tán-
cossal kerültem kapcsolatba, az együttessel pe-
dig rengeteget turnéztunk itthon és külföldön is.
Érdekes egybeesés, hogy az elsõ külföldi fellépé-
sem a társulattal a londoni Albert Hallban volt,
míg az utolsó szintén Londonban, a Royal
Festival Hallban.

– A tánctanítás hozta Újpestre?
– Nem, amikor szólt egy operaházi ismerõsöm

errõl a lehetõségrõl, akkor már Újpesten éltem.
Aztán elhívtak egy beszélgetésre az Ady Mûvelõ-
dési Központba, és jöhettem tanítani. Ennek már
18 éve. Az a különös ebben, hogy sok növendé-
kem igen régóta jár hozzám; gyerekként vagy fia-
tal felnõttként kezdte, mára esetleg többgyerme-
kes anya, ám közös munkánk idõvel még inkább
elmélyült, és kialakult egyfajta mûhelyszellem is.
Az évek alatt akadt olyan, aki elvégezte a modern-
tánc pedagógusképzõjét, volt, aki a tánc mellett
képzõmûvészként rajzolt is óráinkon, s itt készült
munkáival a Nemzeti Táncszínház Galériájában

mutatkozott be. Aztán van olyan is, aki ma már
profi helyeken is tréningezik, s már csak szerencse
és idõ kérdése, hogy a legjobbak között lépjen fel.
Egyikük pedig kritikusként is mûködik, egy pályá-
zat révén épp Isztambulban van. De valamennyi
növendékemet tisztelem: nagyszerû emberek!

– Tanárként milyen elveket vall?
– Máshol is beváltható technikai tudást szeret-

nék adni, ezért igen fontos számomra a precíz,
komoly munka, a megfelelõ mozdulatok beideg-
zõdése. A fáradt, rosszhangulatú gyakorlást ve-
szélyforrásnak érzem, akár sérülés is lehet a vége.
Úgy gondolom, az ember csak azt adhatja to-
vább, amit önmaga már realizált, csak az lehet hi-
teles. Vallom, hogy a munkánkban a szellemi,
mentális alakulás épp annyira lényeges, mint a fi-
zikai és a változást a test is híven követi. Talán en-
nek köszönhetõ, hogy sok növendékemmel máig
együtt maradhattunk, és közben olyan koreográ-
fiák is születhettek, amelyeket máshol is vállalnék
mind a mai napig.  Meglehet, emiatt terjedt el
egyszer az is, persze tévesen, hogy profi együtte-
sem van. Nincs! Természetesen ezekkel a növen-
dékeimmel akkor már több éve együtt dolgoz-
tam, már valamelyest kialakult vagy megszületett
elõadói személyiségük is, amely folyamatnak meg-
vannak a maga nehéz és szépséges titkai.

– KUBÁT JULIANNA
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Közös mérkõzéslátogatással segítené-
nek a komoly pénzügyi nehézségek-
kel küzdõ Újpest jégkorong-csapatá-
nak a rivális együttesek szurkolói. A
nemes akcióra október 31-én vasár-
nap 12.30-kor kerül sor, amikor az
UTE csapata a Fenestela 68 Brasov
csapatával mérkõzik a Megyeri úti
jégcsarnokban. Az akció ötletgazdái a
Magyar Jégkorong Összefogása Nap-
ját is ünneplik ezen a napon.

örténetének talán legnehezebb idõszakét
éli a 13-szoros magyar bajnok Újpesti TE.
A lila-fehér hokisok az elõzõ idényben

még döntõt játszottak a MOL Ligában, de a nyár
folyamán a pénztelenség következtében szinte va-
lamennyi kulcsemberüket, válogatott játékosukat
elveszítették. Már-már úgy festett, hogy a felnõtt
gárda el sem tud indulni az idei bajnokságban, de
szerencsére az UTE mégis rajthoz állt. Az alaposan
kicserélõdött, megfiatalított gárdának azonban
egyelõre túl nagy falat a Mol Liga, az eddig leját-
szott találkozókból nyolcat elveszített, és csak egy
alkalommal sikerült legyõzniük az ellenfelet. Em-
berfeletti munkát vállaltak mind a játékosok,
mind pedig a vezetõk és az edzõk, küzdelmük
tiszteletet parancsoló, ám a jelenlegi helyzet nem
méltó a lila-fehér hagyományokhoz. Ezt érzik a ri-
vális csapatok szurkolói is, akik aggódnak az Új-
pestért, s ezért közös szurkolásra hívnak minden
hokirajongót a Megyeri útra.

– Köszönet a drukkereknek – mondta megha-
tottan a sok mérkõzésen megedzõdött vezetõ-
edzõ, Ancsin János. – Nem is gondoltam volna,
hogy manapság ilyen is létezik. Természetesen

szeretettel várunk mindenkit, függetlenül attól,
hogy melyik gárda a kedvence.

– Mit érzett, amikor értesült a kezdeményezésrõl?
– A próbálkozás azt bizonyítja, hogy a bajban a

magyar jégkorong-társadalom képes az összefo-
gásra. Úgy hallottam, hogy a kezdeményezõk fel-
tett szándéka, hogy a késõbbiekben is szeretnék
október 31-én megünnepelni a Magyar Jégkorong
Összefogása Napját. Örömünkre szolgál, hogy a
jégkorong szövetség is egyetért ezzel, s a vasárna-
pi akciót valamint a hagyományteremtést is tá-
mogatni kívánja.

– Nem lesz furcsa délben a jégre lépni?
– Általában az esti órákban játszunk, de ez olyan

különleges alkalom, hogy nem csinálunk gondot a
korai kezdésbõl. Ráadásul azok a szurkolók, akik el-
látogatnak hozzánk, nem maradnak le a kedvenc
csapatuk találkozójáról, hiszen a korai kezdés miatt
bõven odaérnek csapatuk mérkõzésére.

A szervezõk nem gondolnak jegyárkedvez-
ményre, ugyanis éppen a szolidaritás kifejezése a
cél. Viszont a 150 centi alattiak ingyen láthatják a
meccset, vagyis várják a családokat a gyerekekkel
együtt. – GERGELY

A hokirajongók kiállnak a nehéz
helyzetben lévõ lilák mellett 

Segítség
délben

Country-estet rendeztek a Karinthy
Frigyes Mûvelõdési Központban. A
BlackriderS együttes koncertjén sor-
ra szólaltak meg az ismert dalok. A
lendületes zene nem sokáig hagyta
nyugodni a közönséget: kicsik és na-
gyok táncra perdültek.

BlackriderS együttes négy éve alakult.
Tagjai nem ismeretlenek, hiszen koráb-
ban közremûködtek olyan neves zene-

karok, mint a 100 Folk Celsius és a Tolcsvai Trió le-
mezfelvételeinél. Bár country-estnek hirdették
meg a pénteki koncertet a rendezõk, az együttes
tágította a kört: játszottak ír kocsmadalokat épp-
úgy, mint amerikai folklórzenét. A narrátor szere-
pét Patakfalvi „Patyó” László vállalta magára; szel-
lemes összekötõ szövegein jókat derült a közön-

ség. Kovács József László, az együttes vezetõje vál-
togatta a hangszereket, a bendzsót gitárra, hege-
dûre cserélte. 

Egyre fokozódott a hangulat, és a koncert egyik
pillanatról a másikra táncházzá alakult. Elõbb né-
hány középkorú házaspár perdült a terem közepé-
re, majd õket a kisebbek követték. A legkisebb
táncos talán négy éves lehetett. Sokan a zenei stí-
lushoz igazodva választották ki öltözéküket: mel-
lényben, csizmában, kalapban jelentek meg. Izzott
a levegõ, amikor tíz-tizenkét év körüli diákok rob-
bantak be a terembe, és hullámzó léptekkel el-
kezdték táncukat. A külsõ szemlélõ megállapít-
hatta, igazi profik ezek a gyerekek, táncházban ta-
nulhatták a nem könnyû kombinációkat.

És ez így ment több órán keresztül, míg végül
éjfél elõtt véget ért a vigasság. Bár ezt a szomorú
tényt a kicsik nem nagyon akarták elfogadni, tet-
tek pár kísérletet a szülõk meggyõzésére, hogy
maradjanak. Nem jártak sikerrel. – ÁDÁM

Country-est

Kicsik és nagyok ropták a táncot
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Négyszeres Európa bajnok, kétsze-
res vébé-ezüstérmes tornász – ez
volt szombatig az UTE méltán ün-
nepelt tornásza. Berki Krisztián ne-
ve mellé mostantól egy újabb jelzõ
tartozik, a világbajnok. A rotterda-
mi világbajnokságon senki sem
gyõzhette le a magyar versenyzõt, a
szakemberek szerint is a legjobb
tornász nyakába akasztották az
aranymedált. Már a fináléba is az
elsõ helyen kvalifikálta magát, és el-
sõként mutathatta be fantasztikus
gyakorlatát, amelyre a bíróktól
15.833 pontot zsebelhetett be.
Mint késõbb kiderült, a pontszám
elég volt a világbajnoki aranyérem
elhódításához. Produkciójával ma-
gyar lólengés olyan nagyságai közé
emelkedett, mint Magyar Zoltán,
Borkai Zsolt, Sivadó János, Guczoghy
György és Pelle István.

nneplésre készülõdõ barátok, szurkolók
várták türelmetlenül, hogy földet érjen
a világbajnokot hazarepítõ gép Ferihe-

gyen. Ismerõsök és ismeretlen drukkerek jöttek el
a reptérre, hogy hazai földön az elsõk között kö-
szöntsék a világ legjobbját. Egybehangzó vélemé-
nyek szerint Berki Krisztián végre a helyére került,
megérdemelten állhatott a világbajnoki dobogó
legmagasabb fokára. Az újdonsült világbajnokot

mi is vártuk, s természetesen feltettünk néhány
kérdést a fáradt, de nagyon boldognak látszó baj-
noknak. 

– A fináléban elsõként léptél a lóhoz. Tudjuk,
egy pontozásos sportágban ez nem jelent
elõnyt. Nem féltél, hogy a bírók spórolni fognak
a pontokkal?

– Már a bemelegítésnél éreztem, nagy baj nem
történhet. Ha hiba nélkül megcsinálom a gyakor-
latot, akár aranyérmes is lehetek. Végig nyugodt
voltam, egyáltalán nem voltam ideges, hiszen éle-
tem legjobb formájában érkeztem Rotterdamba.
A felkészülésem nagyon jól sikerült, köszönök
mindent edzõmnek, Kovács Istvánnak, a gyúrónk-
nak, Haraszti Lászlónak és mindenkinek, a csalá-
domnak, a páromnak és a csapattársaimnak, akik
nélkül nem lehettem volna világbajnok.

– Felfogtad már, hogy világbajnok lettél?
– Nagyon örülök, hogy végre a világ tetejére ér-

tem. Hazudnék, ha azt mondanám, már érzem,
hogy én lettem az elsõ. Szerintem most, hogy ha-
zaértem, az örömködés után kezdem majd elhin-
ni, hogy végre sikerült a nagy álom.

– A gyakorlatod után figyelted a többiek pro-
dukcióját?

– Igen, természetesen néztem az ellenfeleimet -
és egy cseppet sem voltam nyugodt. Hiába csinál-
tam jó, hibátlan gyakorlatot, egy kis félsz azért
volt bennem. Tudod, ahol emberek pontoznak,

nem biztos, hogy mindenki úgy látja, én vagyok a
legjobb.  

– Mikor nyugodtál meg?
– Csak az utolsó versenyzõ pontszámát látva.

Na jó, egy picit elõbb. Amikor a legnagyobb ellen-
felemnek mondott angol srác, Smith pontjait
megláttam, már tudtam, nyerek.

– Most van az ideje az ünneplésnek és a pihe-
nésnek. Jut eszembe, mikor mész legközelebb a
tornaterembe?

– A terembe talán már holnap, de hogy edzeni
nem fogok egy darabig, az biztos. Persze, sok
idõm nem lehet a lógásra, hiszen akad még cé-
lom, amelyet el akarok érni. Eb-aranyam már van,
most már világbajnoki is, gondolom, nem nehéz
kitalálni, mirõl álmodom ezután.

– Csak nem egy londoni éremrõl? Az olimpiai
aranyról?

– Ne fussunk ennyire elõre, oda még ki kell jut-
nom. Sajnos, a világbajnoki címem nem elegendõ
ahhoz, hogy már most biztos résztvevõként ké-
szülhessek az olimpiára. Kvalifikációs vébét ren-
deznek még, ott az elsõ háromban kell végeznem
ahhoz, hogy megválthassam a repülõjegyet a lon-
doni gépre.

Kovács István, a férfi tornászok vezetõedzõje
érthetõen nagyon elégedett tanítványa, Berki si-
kerének.

– Egyelõre alig találom a szavakat, nagyon-na-
gyon örülök. Csodálatos, amit Krisztián elért, én
már a melegítésnél, az elsõ fogásnál láttam, hogy
nagyon jó állapotban van. Már akkor éreztem,
hogy meglesz az arany. Sok éve készültünk erre.
Krisztiánnal nyolc éves kora óta foglakozom, a ne-
velõedzõje voltam és ma is én irányítom a felké-
szülését. 

– Meddig versenyezhet még Krisztinán ilyen
magas szinten?

– Az olimpiáig biztosan.
– Az olimpiai aranyig?
– Én azt mondom, ha egy érmet kiharcol az

olimpián, már akkor is le a kalappal elõtte. És ha
már éremrõl beszélünk, az egy medálban benne
van az arany is. – GERGELY GÁBOR

Világbajnoki aranyérmet nyert
az újpesti tornász

Berki
Krisztián 
a csúcsra
lovazott

Ü

U T E  H Í R E K

Gyarmati Dezsõ háromszoros olimpiai baj-
nok vízilabdázó október 23. alkalmából a Ma-
gyar Köztársaság Érdemrend Nagy Keresztje
kitüntetést vehette át a Parlamentben.
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Ke r e s z t r e j t v é n y16
Ingatlan eladó

� Újpest kertvárosában Megyeren 580 m2-es sa-
roktelken 5 szobás 2 szintes (mindkét szinten össz-
komfort, légkondicionáló, riasztó) jó állapotú csalá-
di ház szépen gondozott kerttel két beállós ga-
rázzsal 46,9 MFt-ért eladó. A Nagyvárad ligeti lakó-
parkban cserét beszámítunk. Tel.: 233-1645, 06-20-
525-0216

� Eladom, kiadom 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

� IV. ker., Megyer lakóparkban, 2004-ben épült,
földszinti parkos, kertkapcsolatos, 44 m2-es, ameri-
kai-konyhás nappali, egy hálós, 18 m2-es elkerített
saját teraszos, öröklakás, ajándék konyhabútorral,
mosogatógéppel, tárolóval 15,5 MFt-ért eladó. Tel.:
06 30 9504, 551,321-2396

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

� Eladnánk vagy elcserélnénk ráfizetéssel Újpest
Székesdûlõn 2009-ben épült 260 m2-es 3 szintes
családi házunkat, jó közlekedéssel, magánszemély-
tõl. Vállalkozásnak vagy összeköltözõknek kiválóan
alkalmas. Teljes összkomfort. Tel.: 06-30-230-1110,
06-20-363-2305

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

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

� Tulajdonostól Újpesten eladó 65 m2-es önálló
száraz családi ház, 648 m2, rendezett összközmûves
telken a Szérûskert utcában. Összkomfortos, csen-
des, napos tágas udvar, garázs melléképület, pince.
I.á.: 26,9 MFt. Tel.: 0670-318-63-59

� Újpesten a metró közelében kétszobás világos
konyhás igényesen felújított lakás gondozott pa-
nelházban eladó. Csendes parkban, csak költõzni
kell! I.á.: 9,5 MFt. Tel.: 306-8654, 06-20-316-3151

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

� Eladó Angyalföld zöldövezeti részén 2. emeleti
39 m2-es téglalakás. A lakás felújított állapotú, kon-
vektorfûtéses. Tartozik hozzá száraz pincehelység is.
I.á.: 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 a 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

� Újpesten, kulturált hétlakásos társasházban 28
m2-es jó állapotú, téglaépítésû komfortos öröklakás
kert és pincehasználattal, tulajdonostól, azonnali
költözéssel eladó. Alacsony rezsiköltség. Ár: meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-30-698-0513

� Újpest városközpontban, a Szent Imre utcában,
utcai és belsõkertre nézõ II. emeleti, két erkélyes,52
m2-es, kétszobás, étkezõkonyhás, kamrás, pincés,
téglaöröklakás eladó. I.á.: 11,5 MFt. Tel.: 06 309 498-
202

� Gyomaendrõdön a Táncsics utcában a tulajdo-
nostól 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 a Pozsonyi utcában, X. emeleti, 46 m2-
es 1,5 szobás, gardrobos világos konyhás, öröklakás
6,9 MFt-ért eladó. Tel.: 06 309 504-551

� Tulajdonostól eladó IV. ker. Lahner György ut-
cában, kertvárosi környezetben, 359 m2-es telken
70 m2-es régi kis ház, telekáron. Az ingatlan teher-
mentes. I.á.: 18 MFt. Tel.: 06-30-551-0625

� Tulajdonostól eladó a Nyár utcában I. emeleti
59 m2-es 1+2 félszobás panellakás. Beépített kony-
habútorral, gépekkel, mindenhol laminált padló.
I.á.: 11,2 MFt. Érd.: 06-70-946-3312

� 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.: 06-20-325-
9974

� 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

� Újpesten kertes házban, kertre nézõ 71 m2-es 3
szobás, erkélyes lakás, garázzsal, tárolóval, fizetés-
könnyítéssel eladó. Tel.: 06-30-242-4821

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

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

Ingatlant kiad

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

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

� Földszinti 22 m2-es helyiség vállalkozásnak ki-
adó 36000 Ft/hó + rezsi (villany, vízóra van)
Cím: 1046 Pálya utca 22. Érdeklõdni lehet: 06-
20-464-36-65, 06-20-554-86-50

� Kiadó lakás magánszemélytõl Újpesten, a Lõrinc
utcában egyszobás, felszerelt konyhás, gázkonvek-
toros lakás. Békés környezet zárt udvar. Ár.: 40 000
Ft/hó. Tel.: 06-70-279-4925

� Albérletbe kiadom 1 + félszobás, frissen festett
panellakásomat a Rózsa utcában. Ár: 40 000 Ft/hó
+ rezsi, kettõ hónap kaució szükséges. Hosszú távra
lehetõleg. Tel.: 06-20-316-3151, 306-8654

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

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

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

Ingatlant vesz/cserél

� Családi házba vágyik, de nem tudja eladni laká-
sát? Cseréljünk! Délegyházi 2 éve épült 100 m2-es
önálló családi ház, 690 m2-es telken eladó, pesti 10
MFt körüli lakás beszámítható. Irányár: 22 MFt.
Érd.: 20-429-8806

� Újpesten a Kassai utcában, II. em.-i önkormány-
zati lakást kisebbre cserélném. Tel.: 370-8203

Garázs

� Újpesten a József Attila utcában teremgarázsban
kocsibeálló áron alul sürgõsen eladó. Tel.: 06-30-
242-4821

Szolgáltatás

� Villanyszerelési munkák, kapcsolok, dugaljak,
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villanysze-
relési munkálatok. Gyors és megbízható, akár hét-
végén 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

� Gitároktatás Újpesten! Rutinos tanár vállalja kez-
dõk, haladók oltatását, O. Sz. K vizsgára való felké-
szítést. Tel.: 06-20-616-2422, hétköznap 10-16 óra
között.

� Nyitási akció: 2010.10.29-tõl az év végéig 10%
minden termék árából! Ajándék és vegyes apró-
cikkek bolt nyílik Újpesten, Templom utca 7-
ben. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

� Új üzletnyitás! az újpesti piac ruhás pavilonso-
rán. Ruhajavítás, cipzárcsere, felhajtás. H-P: 7-16-
ig, Szombaton: 7-13-ig. Tel.: 06-30-727-3362

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

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

� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök 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 fûtéssze-
relés, vízórák, wc-tartályok, radiátorok cseréje.
Tel.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089

� Redõnyjavítás, felszerelés, olcsón garanciával.
Akár hétvégén is. Hívjon bizalommal. Tel.: 06-
30-609-2847

� Társasházi közös képviselet vállal kerületi
családi kft., építõ mérnõk ügyvezetõvel. 7 éves
szakmai múlttal, referenciákkal. Tel.: 06-30-587-
3215

� Nyitási kedvezmény a Zsazsa Galériában!
Készpénzért vásárolunk! Arany (14 karát) 4300-
4700 Ft/gr. Arany (18 karát) 5200-5600 Ft/gr.
Tört ezüst 90 Ft/gr. Vásárolunk bútort fest-
ményt egyéb mutárgyakat teljes hagyatékot in-
gyenes értékbecslés. Cím: 1136 bp., Hollán Ernõ
utca 4. 

Oktatás

� Matematika, fizikatanítás általános és középis-
kolásoknak, érettségire felkészítés. Házhoz megyek.
Tel.. 06-30-958-8151

� Angol-, német-, olasz-nyelvtanítás, felzárkóz-
tatás érettségire általános, gazdasági, szakmai
nyelvvizsgára felkészítés, egyéni tematika. Két nyelv
párhuzamosan is tanulható. Választható intenzív és
egyéni tempó. Tel.: 06-30-44-88-030

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

� Matematika-, fizikatanítás általános és közép-
iskolások részére nagy hatékonysággal szaktanártól.
Házhoz megyek! Tel.: 06-20-9590-134

Állást kínál

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

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

Állást keres

� Megbízható családoknál házvezetõnõi takarítási
munkát vállalok. Tel.: 06-20-591-2740

Egészség

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

Régiség

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

Gyermekfelügyelet

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

Szilveszteri program

� Fantasztikus szilveszteri mulatság Révfü-
löpõn. Svédasztalos vacsora: 8000 Ft/fõ. Szállás
kérhetõ 4500 Ft-tól/fõ. Érdeklõdni: 06-30-99-75-
347, vagy e-mailen: info@vakaciotabor.hu,
www.vakaciotabor.hu

Jármû

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

Halálozás

Fájdalommal tudatom, hogy 
Ta n a y  K á r o l y 2010. okt. 16-án elhunyt. 

Temetése 2010. nov. 12-én 10:30-kor 
a Rákoskeresztúri temetõ 52 e parcellában.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal
akik ismerték és szerették, hogy 

Le s t y á n  N e l l y életének 92. évében 
elhunyt. Gyermekkorától Újpesten élt, 

s itt volt szakmája legjobbja. Nõi szabóként
egyedi stílusával sok örömet szerzett 

vendégeinek és barátainak. Árpád út 60.
szám alatti szalonja évekig meghatározta 

a divatot, és nem csak a kerületben. 

Hamvasztás utáni búcsúztatása 
2010. november 16-án, kedden 11 óra 

15 perckor lesz a Megyeri temetõ 
ravatalozójában. Mindig emlékezni fogunk rá! 

A gyászoló család

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

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

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. 

H I R D E T É S F E L V É T E L
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któber 23-án délelõtt tíz
órakor érkezett a bejelen-
tés az Újpesti Tûzõrség

ügyeletére, hogy az egyik Sportte-
lep utcai lakás kigyulladt. A tûzol-
tók két kocsival vonultak a hely-
színre, ahol egy négyemeletes ház
legfelsõ szintjén lévõ lakás kapott
lángra, ismeretlen okból. Szerencse
a szerencsétlenségben, hogy a la-
kásból még idõben kimenekült az
ott lakó nõ 12 éves gyermekével.

Egy középkorú férfi viszont benn
rekedt, õt a tûzoltók mentették ki,
és a mentõk kisebb füstmérgezéssel
szállították kórházba. A tûzoltók
fecskendõvel fojtották el a lángo-
kat, elmondásuk szerint az egyik
szoba kiégett, míg a többi helyiség-
ben füst gomolygott.

Wintermantel Zsolt polgármes-
ter azonnal a helyszínre sietett, és fel-
ajánlotta az önkormányzat segítségét
az érintett családnak. A lakáscsoport

vezetõjével keresték a megoldást, egy
üres lakást, ahová szükség esetén be-
költözhetett volna a család. A káro-
sultak nem éltek a lehetõséggel. Vi-
szont jól jöttek az egyéb segítségek:
az önkormányzat Gazdasági Intéz-
ményének karbantartó részlege befó-
liázta a kitört ablakokat, hogy ne hûl-
jön ki a lakás. Az önkormányzat meg-
bízottja a helyszínen rendezte a gáz-
szerelõvel a rendkívüli munkák ellen-
értékét. – Á. T.

Nem jól kezdõdött a nemzeti ünnep annak az újpes-
ti család számára, akiknek kigyulladt negyedik emele-
ti lakása. A tûzoltók gyorsan eloltották a tüzet, egy
férfi került kórházba könnyebb füstmérgezéssel.
Wintermantel Zsolt polgármester azonnal a helyszínre
sietett és felajánlotta az önkormányzat segítségét.

Azonnal segített az önkormányzat 

Tûz egy panelház 
negyedik emeletén

O

Ha eljön az õsz, rendre terítékre ke-
rül: mi legyen a lehulló levelekkel,
zöldhulladékokkal. Minden újpesti
polgár hozzájuthat az információk-
hoz, a média is többször foglalko-
zott már a témával, mégis sokak
számára nem egyértelmû: most ak-
kor lehet avart égetni vagy sem?!

kérdésre egy fõvárosi önkormányzati
rendelet ad választ; ezek szerint az
avart és kerti hulladékot elsõsorban

komposztálni kell. Akiknél nehézségekbe ütkö-
zik a komposztálás, azok a zöldhulladékot külön
erre a célra rendszeresített zsákba gyûjtsék,
mert csak a FKF Zrt. logójával ellátott, illetve
„Kerti zöldhulladék” feliratú mûanyag zsákok-
ban tárolt avart, nyesedéket szállítják el a közte-
rület-fenntartó társaság emberei. A 60 literes
kerti zsák darabja 115, míg a 100 literes 180 fo-
rintba kerül. Utóbbi ára a MOL töltõállomás-

okon 2079 forint csomagonként, amelyben tíz
zsák található (az ár természetesen tartalmazza
az elszállítás költségeit is). Ilyen zsákokhoz lehet
jutni a részvénytársaság fõvárosi telephelyén,
Újpesten a hulladékudvarokban: Ugró Gy. sor 1-
3., tel.: 230-2644, Zichy Mihály utca–Istvántelki
út sarok (STOP-SHOP mögött), tel.: 370-9863.
Nyitva tartás: H-P.: 10-tõl 18 óráig, szombaton:
8-tól 12 óráig. 

Égetni 2011. november 30-ig, 10 és 15 óra kö-
zött, ünnepnapok kivételével hétfõtõl szombatig
szabad. Vasárnap és ünnepnapokon a rendelet
tiltja az égetést.

Tilos lángra lobbantani az összegereblyézett le-
veleket közterületeken, valamint egészségügyi,
szociális, gyermek-, ifjúsági, nevelési és oktatási
intézmények, nyitott sportlétesítmények, sza-
badidõközpontok és egyházi intézmények 100
méteres körzetében azok mûködésének idõtarta-
ma alatt.

Érdemes betartani a szabályokat, mert aki
megszegi azokat, szabálysértést követ el, és akár
30 ezer forint bírságot is fizethet. – Á. T.

Komposztáljuk, 
égessük vagy zsákokba
tegyük?
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KIÁLLÍTÁS
Újpest Galéria: „Mesterek és ta-
nítványok” címû kollektív kiállí-

tása és Sára Ernõ grafikus mûvész „Van-
nak köz és vannak ünnepnapok” no-
vember 14-ig tekinthetõ meg.
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény: Feje-
zetek Újpest történetébõl. A kiállítás meg-
tekinthetõ: vasárnap és hétfõ kivételével.
Keddtõl péntekig 10-17 óráig, szombaton:
10-14 óráig.  
KFÁMK Galéria: Szalay Zsuzsanna kerá-
mia 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 november
7-ig.

GYERMEKPROGRAMOK
� Márton-napi mulatság az
UGYIH-ban november 10-én 14

órakor. Márton napi szokások, hagyomá-
nyok, népdalok. Jelentkezni lehet: október
28-ig. Tel.: 399-7065. Belépõ: 350 Ft /fõ
� Gyermek táncház Újpesten – Liba bált
tartunk november 21., 10 órától. A kéz-
mûves foglalkozáson termésbábokat ké-
szítünk, a tánchoz a duda adja a talpalá-
valót. Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési
Központ.  Belépõjegy: 500 Ft.
� Kézmûves alkotóház: alkotóház általá-
nos iskolásoknak. Jeles napok, ünnepek al-
kalmából a kézmûves mûhelyben ajándé-
kok, használati tárgyak készülnek. Hely-
szín: UGYIH 
� Családi játszó: november 6-án 10-tõl
13 óráig babajátszó, ugrálóvár, falfirka várja
a kisgyermekeket, a nagyobbakat pedig tár-
sasjáték és Márton-napi kézmûves foglalko-
zás.10.30-tól Tipegõ torna Timbi Judittal.
Belépõ: gyermekeknek 300 Ft, felnõtteknek
350 Ft, családi belépõ (4 fõtõl) 300 Ft.
Egyéves korig díjtalan! Helyszín: UGYIH
� Babajátszó: november 2-án, az Újpesti
Gyermek és Ifjúsági Házban. Az otthon lé-
võ anyukákat és a közösségbe nem járó ki-
csiket várják minden páros héten, kedden.
Idõpontok: november 16., 30, 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:
Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
� Családi matiné és játszóház: Október
30., 10–12 óráig. Meserét Bábszínház:
Mérges vadmalacka címû elõadás. Az elõ-
adás után játszóházat, kézmûves foglalko-
zást tartunk. Belépõ az elõadásokra: 800
Ft/fõ. Kétéves kor alatt a belépés ingye-
nes. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház
� Õszi szünet: november 2-5., 10– 12
óráig. Kedd: gyöngyösfa készítés, szerda:
békapersely papírból, csütörtök: textil-
munka –  tûpárna, péntek: makramé kar-
kötõ. Belépõ: 500 Ft/fõ. Helyszín: KFÁMK
Fõépület, Aula
� Babavilág,  Bababörze: November 13.
9–13 óráig. Kizárólag kismamák részére,
lehetõséget biztosítunk bébi és gyerek ru-

hák, játékok, babakocsik, ill. egyéb eszkö-
zök árusítására.  A belépés ingyenes! 
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház
� Babaruha- és játékbörze: november
27-én 9-13 óráig. Kismamák részére. Bébi-
és gyerekruhák, játékok árusítása. Jelent-
kezés: november 15-én 8–12 óra között.
Telefon: 231-7082. Helyszín: Újpesti Gyer-
mek és Ifjúsági Ház
� Szederinda – aprók táncháza: novem-
ber 13., 17–18.30 óráig. Szeretettel vár-
juk hangulatos táncházunkba az óvodás,
kisiskolás korú gyerekeket és szüleiket! A
táncházat Prekler Kata vezeti. Közremû-
ködik: a Csobán zenekar. Belépõdíj: 500
Ft/fõ. Kétéves kor alatt a belépés díjtalan.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház
� Tulipán gyermeknéptánc: Magyar
néptánc-foglalkozás óvodás és kisiskolás
gyerekek részére 3 éves kortól. Foglalkozá-
sok: szerdán 17–17.45 óráig. Díja: 700
Ft/alkalom, bérlet: 2500 Ft/4 alkalom. 
Vezeti: Gajda Nikolett, tel.: 06-30-555-
6516. Jelentkezni lehet a Közösségi Ház-
ban vagy a 380-6760-as telefonszámon.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

SZÍNHÁZ
Újpest Színház bérlet következõ
elõadása: Mark Dunn: Öt nõ az

esõben – banki locsogások 2 részben.
2010. november 27., 19 óra
Szereplõk:
Delores Bogatin Csomor Csilla
Twyla Tobias Vásári Mónika
Jennifer Duck Sztankay Orsolya
Lorene Lee Balázs Andrea
Betina Embree               Ivancsics Ilona
Rendezõ: Bencze Ilona
A darab, öt pénztárosnõ, hat egymást kö-
vetõ reggelének eseményeit követi egy
bank személyzeti társalgójában.  A hölgye-
ket, a munkájukon kívül egy dolog köti
össze: az, hogy partnereikhez fûzõdõ kap-
csolataik, mind zsákutcába futottak.  Az
akaratukon kívül „szinglisedett” hõsök ka-
tartikus története ez a darab. Komikus
helyzetekkel, saját életünkbõl ismert hu-
moros karakterek sorával találkozunk, mi-
közben a hölgyek gondolkodása, viselke-
dése változni kezd az önmegismerés, az
önbecsülés, a  barátságból fakadó erõ és
egy fajta legyõzhetetlen nõi optimizmus
és szolidaritás útján. A játék élvezetes, de
közben életbevágóan komoly is, hiszen
életünk eddig még fel nem fedezett ÚJ
erõforrásai õk, akiktõl sokat tanulhatunk.
De közben nevethetünk velük mi is.

A Száguldó Orfeum vendégjátéka. Az
elõadások bérleten kívül is megtekinthe-
tõek. Jegyárak: 2200 és 2500 Ft
Marc Camoletti: Francianégyes – vígjáték
December 11. 19 óra
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
� Ovis-Sulis Színház az UGYIH-ban, óvo-
dás és kisiskolás gyermekeknek. Novem-
ber 12., december 10.,  január 21.
� Vasárnapi Színház: az UGYIH-ban óvo-
dás 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-
tõl 18 éves korig! A Chaplin Színház totá-

lis színház, egyszerre nyújt táncos-zenés-
énekes élményt és a prózai játékot sem
nélkülözi. Színházunk – hûen a nagy szí-
nészóriás, Chaplin hajdani színészmûvé-
szetéhez- arra törekszik, hogy totál szín-
házi elõadásokat produkáljon, ennek
megfelelõen táncot, színpadi mozgást,
éneket és színjátszás sajátítanak el a nö-
vendékek. Év végén Pécsi Ildikó Kossuth-
díjas, Érdemes mûvész tart mesterkurzust,
továbbá bemutatót tartunk, melyre szere-
tettel várunk mindenkit. A bemutató ze-
nei anyagához nyújt nagy segítséget a Kor-
morán együttes. Beiratkozás: 2010. októ-
ber 31. 9 órától 11 óráig. Helyszín: Újpes-
ti Polgár Centrum. A mûhely vezetõje:
Bessenyei Emma és  Farkasinszky Edit. A
mûhely idõpontja a hónap minden vasár-
napja 9-11 óráig. Díja: 9000 Ft /hónap

KONCERT:
� Ágoston Crew a Király
Könyvtárban

Ágoston Béla zenekarának legújabbika –
repertoárján a zenekarvezetõ formációi-
nak (Zuboly, Agostones, Ágoston Trio…)
darabjaival és új kompozíciókkal. Idõ-
pont: 2010. október 29., 20 óra. Helyszín:
Bp. IV. Király u. 5. (a metró újpesti végál-
lomásától 5 perc séta) A belépés ingyenes.
Büfé, motozás nincs, fogyasztás saját ba-
tyuból.
http://www.myspace.com/belaagoston
http://fonoujpest.info/

BÁLOK, ZENÉS ESTEK
� Katalin-bál: az Ady Endre
Mûvelõdési Központ és a

HAKME közös szervezésében 2010. no-
vember 20. szombat 21 órától 04 óráig.
A mûsor: „Szüret után lesz az esküvõ” cí-
mû zenés daljáték Harsányi Gábor  Jászai
Mari-díjas színmûvész közremûködésével,
rendezésében.
– Bálkirály és Bálkirálynõ választás 
– Tombola
– A welcome drink egy pohár pezsgõ 
– Vacsora: marhapörkölt tarhonyával
A zenét szolgáltatja a HAKME cigányzene-
kara, tánczenekara és énekese
Sztárvendégek: Madarász Katalin és Bokor
János a Magyar Köztársaság Arany Érdem-
kereszttel kitüntetett elõadómûvészei.
Belépõ: 4000 Ft. Helyszín: Ady Endre Mû-
velõdési Központ. Társszervezõ: az Újpes-
ti Román Kisebbségi Önkormányzat. Elõ-
zetes asztalfoglalás, jegyek megvásárolha-
tók az Ady Endre Mûvelõdési Központ
pénztárában. A mûsorral kapcsolatban ér-
deklõdni lehet a 06-30-585-1972 -es tele-
fonszámon.
� Koktél  Est: november 20. szombat,
20–01 óráig. Élõ zenével és jó hangulattal
várunk mindenkit szeretettel. Játszik a
Coctail zenekar, 22.30–23.30 óráig
karaoke. Belépõ: elõvételben 2000 Ft/fõ, a
helyszínen 3000 Ft/fõ. A jegyek elõvétel-
ben megvásárolhatók: 2010. november
19-én (pénteken) 17 óráig. Helyszín:
KFÁMK Fõépület
� Hétvégi Randevú: Ady Endre Mûvelõ-
dési Központban minden vasárnap 17–22
óráig. Zenés, táncos esték élõzenével. Be-
lépõ: 1000 Ft. Klubtagságival: 800 Ft.
Asztalfoglalás a 231-6000-es telefonszá-

mon vagy személyesen az Ady Endre
Mûvelõdési Központban. 
� Zenés, táncos klubdélután: november
11. 16–18 óráig szeretettel várunk min-
den zenét szeretõ vendéget, ill. azokat,
akik remek társaságban szeretnének eltöl-
teni egy kellemes délutánt. Közremûkö-
dik: Boldizsár Endre, a belépés díjtalan!
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház
� Senior táncklub indul az Újpesti Pol-
gár Centrumban, 30 éven felülieknek. He-
tente 1x2 tanítási óra. Tagdíj: 3500 Ft/fõ.
Klubvezetõ: Földházi Péter tánctanár. 

KLASSZIKUS ZENE
Erkel Ferenc Emlékest – a zene-
szerzõ születésének 200. évfor-

dulója alkalmából Ady Endre Mûvelõdési
Központ szervezésében 2010. november
5-én (pénteken) 18.30-tól.
A koncerten Erkel Ferenc, Johann Strauss,
Liszt Ferenc, Pablo Martín Melitón de
Sarasate, Kálmán Imre, Mihai Eminescu
mûvek hangzanak el, zenetörténeti útmu-
tatással.
Akik emlékeznek: Szakács Ildikó opera
énekes, Szitkó Etelka énekes elõadómû-
vész, Szitkó László gitármûvész, Wolskyné
Farkas Mónika énekes elõadómûvész,
Presto KamarazenekarErkel Gyula Újpesti
Zeneiskola zenekara
Közremûködik a HAKME cigányzenekara,
valamint a HAKME tánccsoportja Mûsor-
vezetõk: Farkas Mária és Niedermayer An-
na Rendezõ: Farkas József (HAKME elnö-
ke) Társrendezõ: Újpest Román Kisebbsé-
gi Önkormányzat, Hálózat a Kultúráért,
Mûvészetért Egyesület A belépõ: 800 Ft

TANFOLYAMOK
� Fotó- és videóbörze: novem-
ber 7., 9-13 óra. Analóg és digi-

tális álló- és mozgóképrögzítés szakköny-
vei, régi képek és egyéb fotográfiával kap-
csolatos eszközök, kiadványok vására, cse-
réje. Asztalfoglalás: hétköznap, munka-
idõben telefonon a 231-7050-es számon,
ill. az interneten (www.ugyih.hu) Bérleti
díjak: nagy asztal (1,5 x 1m) 2250 Ft, 2 db
4000 Ft; kisasztal (1,15 x 0,8m) 1500 Ft. A
díjakat a helyszínen kell fizetni. Bejelentés
nélküli asztalfoglalás esetén 10% felárat
kell számolni! Az árusok 7.30 órától foglal-
hatják el helyeiket. Belépõ vásárlóknak:
250 Ft Helyszín: UGYIH
� Digitális fotótanfolyam: „Helyes expo-
zíció” címmel. Foglalkozások: szerdánként
17–19 óráig (3 alkalom). Kezdés: 2010.
november 10. 17 óra. Díja: 8500 Ft/fõ
CD-n lévõ tananyaggal. Vezeti: Hlaszni Ve-
ronika, oktató tel.: 06-20-340-9440. Hely-
szín: KFÁMK Közösségi Ház
� Agykontroll tanfolyam – gyerekeknek:
október 30-31-én agykontroll tanfolyam
indul alsó tagozatosok részére. Részletes
információ kapható Pappné Sztjupánszky
Zsuzsától a 380-6163-as telefonszámon.
Helyszín: 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 (et) De-
sign Sport és Táncmûvészeti Alapítvány.
Foglalkozások: péntek 16.30-tól 18.00-ig.
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Díja: 3600 Ft/hó. Testvérkedvezmény:
50%. Vezeti: Vantova Beatrix tánc- és
sportoktató, telefon: 06 70 506-8108. To-
vábbi info: www.dancenet.hu.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház
� Szülõklub és képességfejlesztõ játszó-
ház – sajátos nevelési igényû gyerekeknek
és szülei részére: Az Ady Endre Mûvelõdé-
si Központ és az Újpesti Speciális Általá-
nos Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Szülõklubot és
játszóházat indított sajátos nevelési igé-
nyû gyermeket nevelõ családok részére. A
szülõklubon a szülõk szakemberek és szü-
lõtársak segítségével választ kaphatnak a
gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseik-
re. A játszóház alkalmával a gyerekekkel
gyógypedagógus szakemberek foglalkoz-
nak. Fejlesztõ játékok segítségével fejleszt-
jük a gyerekek tanulási képességeit.
A foglalkozások ingyenesek.
Helyszín: Újpesti Polgár Centrum. A kö-
vetkezõ találkozás: 2010. november 10.
(szerda) 17-19 óráig Program: Ki veheti
észre elõször, hogy a gyermek fejlõdésé-
ben zavar észlelhetõ?  Kihez lehet segítsé-
gért fordulni?

ELÕADÁS
� Kozmikus tér: Ufók és meg-
magyarázhatatlan jelenségek fó-

ruma. Idõpont: november 13-án egész
nap. Helyszín: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Ház. Megnyitó: 9.45-kor a színházteremben.
� Verspódium: november 20-án, 16 óra-
kor a lélek hullámhosszán. Verses délután
Vitó Zoltán költõvel
Közremûködik: Kertész Péter színmûvész
és Nyári István elõadómûvész.

„az én erõm abban van, 
hogy versben mondom el magam; 

hiszen rajtam szüremlik át 
kristály szûrõjén – a világ!”

Jegyár: 900 Ft. Helyszín: Újpesti Polgár
Centrum

NYÍLT NAP
Látványos  tûzoltási és kárelhá-
rítási bemutatóval, valamint

gyárlátogatással vár minden érdeklõdõt
újpesti telephelyére a 100 éves Sanofi-
Aventis/Chinoin. A magyar gyógyszeripar
felelõs szereplõje az idén is megnyitja
kapuit a látogatók elõtt a Környezetvé-
delmi és Biztonságtechnikai Nyílt Napon.

Idõpont: november 5., péntek, 14 óra.
Helyszín: Sanofi-Aventis/Chinoin újpesti
telephelye (1045 Budapest, Tó u.1-5.) Je-
lentkezés: kizárólag elõzetesen, a +36-1-
505-1524-es telefonszámon, vagy a gyor-
gyi.major@sanofi-aventis.com e-mail cí-
men legkésõbb október 29-éig.

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

között ingyenes ruhaosztást rendez a
HAKME Klubban.
� Jótékonysági est: A Horvát Kisebbségi
Önkormányzat rendezvénye a vörösiszap-
károsultjainak megsegítésére. Fellép a
Fáklya Táncegyüttes. Idõpont: november
6-a, 18 óra. Helyszín: Ady Endre Mûvelõ-
dési Központ.

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

Bp., Tavasz u. 4. Tel: 231-6000
� Újpest Galéria: 1042 Bp., Árpád út 66.

Tel: 379-3114
� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület: 1048

Bp., 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 Bp., Erzsébet
u. 69.

� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp., Ár-
pád út 66. 379-3114

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

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

� HAKME Klub: 1043 Bp., Berda József u. 48.
� Szabó Ervin Király könyvtára: Bp., IV.

ker., Király utca 5. Tel:. 369-4979, 411-
5000

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. november 10-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4.,
Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az ez évi 39. lapszámunkban megjelent rejtvé-
nyünk helyes megfejtést beküldõ olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Bujdosó Miklósné, Duczáné Kiss Beatrix, dr. Fellner Éva, Friss Zsuzsanna, Gyuris László, Kardos István, Kál-
mán Anikó, Toma Csilla. A nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 
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Összefogás a vörösiszap-károsultakért

Egy tavasszal benyújtott és elnyert
önkormányzati támogatás tette
lehetõvé, hogy az Egek Királynéja
Katolikus Fõplébánia Templom az
október 23-i nemzeti ünnep elõ-
estéjén hangversenyt szervezhes-
sen. Azt már ez élet „rendezte”,
hogy Sebestyén Márta és

Andrejszki Judit neves elõadómû-
vészek a magyar zene századait
szájhagyományokban és kézirat-
okban visszaidézõ énekkel, furu-
lyával, csembalóval, dobbal, orgo-
nával kísért koncertje nemcsak
1956 hõseire emlékeztetett, ha-
nem a hétköznapok helytállóira is.

Azokra, akik a vörösiszap-áradat-
tal küzdöttek, és ma is a pusztítás
nyomainak eltüntetésén dolgoznak,
új otthon megteremtésén fáradoz-
nak. A „Széllyel tündökleni” címû
elõadás így jótékony célt szolgált.
Horváth Zoltán fõplébános, Újpest
Díszpolgára a segélykoncertet köve-
tõen arról számolt be lapunknak,
hogy a nagyszámú érdeklõdõ hét-
százezer forintnyi adományát a Ka-
tolikus Karitász segítségével juttat-
ják el a katasztrófát átélt három
Veszprém-megyei településre. – B. K.

Jótékonysági koncert 
a Nagytemplomban

Az Újpesti Horvát Kisebbségi
Önkormányzat – Újpest Ön-
kormányzata és a Horvát Állam
támogatásával – november 6-
án 18 órától jótékonysági estet
rendez az Ady Endre Mûvelõ-
dési Központban. A mûsorban
a Fáklya Nemzetiségi Tánc-
együttes lép fel.

A jótékonysági est bevételét
a vörösiszappal sújtott telepü-
lések megsegítésére fordítják a
szervezõk.

Horvát
jótékonysági
est

Az Aquaworld Zrt. 2010. november 9-én 16.30-tól 23.00-
ig jótékonysági mûsoros, zenés fürdõzést szervez az
Aquaworld Vízibirodalomban a vörösiszap katasztrófa-
károsultjainak megsegítésére.

A kolontári és a devecseri katasztrófa híre a világ minden
részére eljutott, a híradásokból látjuk és érzékeljük a kataszt-
rófa nagyságát. Az érintett települések lakóinak többsége el-
vesztette otthonát, jövõbe vetett hitét, reményét.

Támogassa Ön is részvételével a nehéz helyzetbe került em-
bereket! A megváltott támogatói jegyek értékét  – esti jegy –
az Aquaworld ZRT a Magyar Kármentõ Alap 117945022 -
22222222 számlájára utalja át. Segítsünk közösen, Önökkel
együtt a rászorultakon!

Jótékonysági fürdõzés

November 13-án, szombaton 15:30-kor szeretet-
tel várjuk az érdeklõdõket az Erzsébet-köszöntõ

zenés irodalmi délutánra és az azt követõ ven-
déglátásra. A jótékonysági rendezvényen lehe-
tõség van az iszapkárosultak támogatására.
Helyszín: Szent János Apostol Katolikus Általá-

nos Iskola díszterem (Tanoda tér 6/A, I. emelet –
a Könyves Kálmán Gimnáziummal szemben). 

Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia 
Boldog Gizella Karitászcsoport

A kertvárosi hívek kérésére került sor
október 24-én az Újpest Kertvárosi
Plébánia Templomban arra a jótékony-
sági koncertre, amelyen Simon Barbara
orgonán, Jakabné Kovács Márta hege-
dûn szólaltatta meg Guilain, J.S Bach,
Albinoni, Dubois és C. Franck mûveit.
Pályi László atya örömmel fogadta a
fellépõ mûvészek felajánlását, a lehetõ-
séget, szívesen várta a koncert látoga-
tóit, köztük Wintermantel Zsoltot, Új-
pest polgármesterét. A szép koncerten
felcsendülõ muzsikát nagy tapssal ho-
norálta a közönség. A jótékonysági est
bevételeként elkönyvelt százezer forin-
tot a Kertvárosi Plébánia Templom
személyes ismeretség alapján Devecser
plébánosának adja át. Jakabné Kovács
Márta hegedûmûvész a koncert után
elmondta: jótékony célra ilyen nagy
összeget még nem gyûjtöttek. Ez is jel-
zi, ha nagy a baj, sokan készek a segí-
tésre. – B. K.

Kertvárosi Plébánia Templom:
Devecser lakóinak gyûjtöttek

Erzsébet-köszöntõ
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