
Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A

ÚJPEST ARCAI
AZ AJÁNDÉKBOLTÉRT
Az Újpesti Városnapokon megvá-
lasztott szépségeink fotózáson vet-
tek részt, amellyel a közelmúltban 
megnyílt Újpesti Ajándékboltot 
népszerűsítik.  – 4. oldal 

A FÓTI ÚTON IS
BRINGÁZNAK MÁR
A belvárostól immár a Megyeri hí-
dig lehet eljutni bringával, köszön-
hetően a nemrégiben felújított Fóti 
útnak, ahol modern kerékpársávot 
alakítottak ki.   – 3. oldal 

MOTOROS FELÜGYELŐK
A LAKÓTELEPEKEN
Az önkormányzat által vásárolt hat 
robogóra pattantak a közterület-fel-
ügyelők, amelyekkel könnyebben tud-
ják bejárni, ellenőrizni a lakótelepeket. 
 – 6. oldal 

ÚJPESTI OLIMPIKONOK
ISMÉT A TÉVÉBEN
Növényi Norbert birkózóval és 
Gedővári Imre kardvívóval folytató-
dik az Újpesti olimpikonok soroza-
tunk. Az interjút az ÚKTV pénteken 
sugározza.  – 13. oldal 

Az Újpesti Karácsonyi Vásáron Zséda november 26-i fellépése koronázza 
meg a Találkozzunk többször! 2011-es programsorozatát.
 (A Karácsonyi Vásárról részletesen, 7-10., 16. oldal)
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– Főigazgató úrtól hallottunk egy hi-
hetetlenül magas számot arról, hányan 
is fordulnak meg a szakrendelésen.

– A trauma – „becézi” a traumato-
lógiát dr. Király Ferenc – kétségtele-
nül az egyik legnagyobb betegforgal-
mú szakrendelés. Havonta 1500-2000 
beteget látunk el. Két kerület, Újpest 
és Palota betegei hozzánk tartoznak, 
nincs még egy ilyen, két városrészt 
kiszolgáló szakrendelés. Ide hozza a 
mentő azokat a sérülteket is, ha va-
lakit újpesti munkahelyén ér napköz-
ben baleset. A hétvégi ügyeleti mű-
szakok után a sérülteket átkötözés-
re, a varratok kiszedésére mi szólítjuk. 

Egy beteget a kezelés és a gyógyulás so-
rán többször ellát az orvos. Jól műkö-

dő orvos és asszisztensi csapat dol-
gozik itt is.

– Elegen is vannak?
– Kevés az orvos a balese-

ti sebészeti rendelésen. A hét 
orvosból négy nyugdíjas kollé-

ga. Ebből is látható, nem vonzó 
a rendelőintézeti állás. Részállásban 
gondolkodunk: van, aki hetente há-
rom, más kettő, vagy egy alkalom-
mal rendel. Az önkormányzat, mint 
munkáltató ezen a helyzeten segíte-
ni fog. 

– Várakozási idő?
– Nem kell órákat várni nálunk. 

Időpontot sem kell kérni, beutalót 
nem kell hozni. A sürgősségi esete-
ket természetesen soron kívül kezel-
jük. Be kell látnunk, osztályunkon leg-
alább háromlépcsős a gyógyítási fo-
lyamat. Találkozik a beteg az orvos-
sal, majd vélhetően a röntgenvizsgá-
lat sem megkerülhető. Utána ismét az 
orvos következik. Ha itt véget ér a lá-
togatás, a gyógyulás nem lesz hossza-
dalmas. De ha a gipszelőben, a műtéti 
helyiségben köt ki a beteg, akkor vél-
hetően az lesz.  – B. K.

OVISOKAT IS FOGADTAK
Volt egy időszak, amikor kisgyer-
mekeket is fogadtunk – mond-
ja Király doktor – erre a rende-
lő falára kitett és évek múltán is 
ott díszelgő kedves rajzok is emlé-
keztetnek bennünket. Itt van pél-
dául a Liget ovisok köszönő leve-
le – mutatja a gipszelőbe vezető 
folyosón a falat az orvos-igazgató. 

Két kerület betegeit látják el a baleseti sebészeti osztályon

Csúcs a traumatológián
Az önkormányzat sürgősségi beavatkozásként hozzálátott a szakrende-
lő felújításához, jelenleg a vizesblokkok átalakítása folyik, majd a recep-
ció következik. Sorozatunkban a baleseti sebészetre látogattunk, ahol 
dr. Király Ferencet, az SZTK orvos-igazgatóját, a traumatológia osz-
tályvezető főorvosát kérdeztük.

Újpesti 24 óra: 

369-2600
November 1-jén el-
indult Újpest Önkor-
mányzata támogatásá-
val a 24 órás felnőtt há-
ziorvosi ügyelet. 

A betegeknek nem kell új hely-
színt és telefonszámot feljegyez-
ni: a hétvégi ügyeleti helyszínről, 
a Görgey út 43-ból a 369-2600-as 
hívószám tárcsázásával a hétköz-
napokon minden percben tud-
nak orvosi segítséget kérni. 

Az ellátás nem váltja ki a men-
tőszolgálat munkáját, a 104-es te-
lefonszámon kell hívni továbbra 
is a balesetes, magasból lezuhant, 
stb. beteghez a sürgősségi, men-
tési feladatokra a segítséget. 
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Újpest!
 Hajrá 

Szavazz 
az SZTK-ra!
Az önkormányzat októberben saját kezelésébe vette a 
Görgey úti szakrendelőt. Az új rendszer működése ér-
dekében létrejött egy nonprofi t kft is, az SZTK pedig 
új honlapot és logót is kap. Utóbbira pályázatot írtak 
ki. Íme a nyertes pályaművek: A döntős alkotásokra az 
Újpest-Káposztásmegyer Facebook oldalon lehet sza-
vazni. A játékszabály egyszerű: a legtöbbet lájkolt logó 
lesz a szakrendelő hivatalos emblémája. Szavazni 2011. 
november 22-ig lehet.

Életmentő 
pontok 
Újpesten
Automata defi brillátor készü-
lékek Újpesten: Ady Endre 
Művelődési Központ (1043 
Bp., Tavasz utca 4.); Polgár-
mesteri Hivatal (1041 Bp., 
István út 14.); Polgármeste-
ri Hivatal Káposztásmegyeri 
Kirendeltség (1048 Bp., 
Hajló utca 42-44.); Újpes-
ti Szent István téri piac, 
Piacfelügyelőség; Újpesti Va-
gyonkezelő Zrt. (1041 Bp., 
Munkásotthon u. 66-68.)



A Fóti úti kerékpársáv minden 
igényt kielégít

Belvárosból 
a Megyeri 
hídig
Olcsóbb és hatékonyabb megoldás az 
úttesten vezető két sárga kerékpár-
sáv, mint a járdán haladó kerékpárút. 
Ennek kitűnő bizonyítéka a megújult 
Fóti út, amelynek új kerékpársávját a 
Magyar Kerékpárosklub, Újpest Ön-
kormányzata és a Budapesti Közleke-
dési Központ közösen adta át a közle-
kedőknek november 9-én. 

– Kétszázhuszonöt millió forintba került a Fóti 
út felújítása és ebből mindössze négy millió forin-
tot kellett a kerékpársáv felfestésére fordítani. A jár-
dán vezetető kerékpárút 50 millió forintba került 

volna és az ráadásul hetven százalékkal balesetve-
szélyesebb is a kerékpársávnál – közölte Vitézy Dá-
vid. A BKK vezérigazgatója kiemelte, a kerékpársáv 
a szeptemberben bejelentett 37 útszakaszt érin-
tő fővárosi útfelújítási program keretében készült 
el, amelyet Wintermantel Zsolt, a Fővárosi Önkor-
mányzat közlekedési tanácsnoka javaslatára foga-
dott el a közgyűlés.

Idén Újpesten jelentős útfelújítási munkálatok 
folynak, ugyanis az új városvezetés szakított a ko-
rábbi gyakorlattal és a BKK koordinálásával valóban 
szakmai alapon és rendszerszemléletben végzi fel-
adatát – vette át a szót a polgármester. – Külön 
öröm számunkra, hogy a Fóti úton a Magyar Ke-
rékpáros Klub javaslatait is megfogadva, valóban az 
összes közlekedő érdekét fi gyelembe vevő megol-
dás született. Újpest Önkormányzata tovább kíván-
ja erősíteni a már meglévő és jól működő együtt-
működését a kerékpáros klubbal. A fejlesztésekkel 
pedig nem állunk le! – jelentette be Wintermantel 
Zsolt.

Az új Fóti úti kerékpársáv legnagyobb jelentősé-
ge, hogy összeköttetést teremt a belváros és a Me-
gyeri híd között, valamint kapcsolatot létesít a Váci 
úton futó nemzetközi kerékpárúttal is. (TT)
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Vissza a múltba

Helytörténeti séta Fóton
A személyes tapasztalás mindig gazdagítja a múltról alkotott képet, így 
nem is volt kérdéses, hogy a helytörténeti vetélkedő általános iskola di-
ákjai is eljussanak november 10-én Fótra. 

Az oldalán Újpest Önkormányza-
tát és címerét messziről hirdető fehér 
busz nem sokkal tíz óra után gördült 
be, közel ötven utassal a Károlyiak 
fóti templomához, a jutalomút első 
állomásához, ahol Molnár Krisztina, 
Fót Város Önkormányzatának kultu-
rális referense, továbbá Gedei György 
kántor fogadta a diákokat. A törté-

nelmi séta második állomása a Károlyi kastély volt, ahol Újpest díszpolgára, 
gróf Nagykárolyi Károlyi László és Erzsébet asszony kérésére Molnár Krisztina 
kalauzolta a diákokat. A Károlyi kastélyt elhagyva a Fáy-présházban, a Vörös-
marty-kunyhónál, a Németh Kálmán Emlékházban jártak az újpesti diákok. 
A kirándulás szervezője, egyben idegenvezetője Szöllősy Marianne, az Újpes-
ti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője volt. (Bővebben: ujpest.hu) – B. K

Együttműködés az egyházakkal
Az újpesti egyházfőkkel egyeztetett Wintermantel 
Zsolt november 9-én, a Városházán. A találkozó során 
az évértékelésen túl a közelgő Karácsonyi Vásár prog-
ramját is megtárgyalták a vezetők.

Köszönetnyilvánítással vette kezdetét az újpesti egyházfők és a polgár-
mester találkozója. Wintermantel Zsolt az újpesti közösségért tett munká-
ért mondott köszönetet a jelenlévőknek. Ahogy a polgármester fogalma-
zott: felemelő érzés volt számára, és minden újpesti számára az eltelt év 
programjai során érezhető pezsgés, melynek kiemelkedő szereplői voltak 
az egyházak is. A rendezvények mellett a felújításokról is szó esett: meg-
újult a Clarisseum, felszentelték a Káposztásmegyeri Református Templo-
mot, és a Karmelita Nővérek Kis Szent Teréz Bölcsődéjét, valamint a Szent 
János Apostol Katolikus Általános Iskola szentjét ábrázoló táblát. A pol-
gármester biztosította az egyházi vezetőket arról, hogy a támogatási rend-
szert továbbra is megtartják, így mind a felújítási, mind a működési támo-
gatás folytatódik.

A tavalyi évhez hasonlóan, az idén november 25-én kezdődő Újpesti Kará-
csonyi Vásárban is szerepet kapnak az újpesti egyházak. (Részletek 8-9., 16. ol-
dalon.) (aa)



jpest arcait az idei Városnapokon megrendezett 
szépségversenyen választotta ki az újpesti híressé-
gekből álló öttagú zsűri. A 19 éves Gabaj Zsófi át 

a legszebb újpesti lánynak, a 11 éves Illés Klaudiát a leg-
szebb újpesti kislánynak, a 12 éves Molnár L. Krisztiánt pe-
dig a legsármosabb újpesti fi únak szavazták meg. Városunk 
híres szülöttjét, a futballista-rappert Curtist, Wintermantel 

Zsolt személyesen tüntette ki a megtisztelő „Újpest arca” 
címmel. Klaudia, Zsófi  és Krisztián Újpest arcaiként egy-egy 
portfólió fotózást is nyert háromszázezer forint értékben, 
hisz ők lesznek a plakátokon és szórólapokon Újpest arcai. 
Mivel mindannyian lelkes lokálpatrióták, az Újpesti Aján-
dékboltban is készültek képek róluk, talpig újpesti ereklyék-
be öltözve.

Újpest Arcai az Ajándékboltban
Zsófi , Klaudia, Krisztián és Curtis talpig újpesti színekbe öltözve, Újpest feliratú pólóban, 
hozzáillő baseball sapkával, lila karkötők és kitűzök tömegével felszerelkezve állt a kame-
rák elé az Újpesti Ajándékboltban. 

Ú

4 K ö z t é r

Jó itt élni! Újpest arcai a fotózás közben elárulták, hogy szívesen töltik szabad idejüket a városrészben, kedvelik az 
újpesti rendezvényeket, programokat. Itt ülnek be cukrászdába vagy kávézni, Újpesten szeretnek szórakozni és a közelgő 
ünnepeket is itt töltik a városrészben. Többször találkozhatunk majd velük az Újpesti Karácsonyi Vásáron. 

A mi boltunk
Az Újpesti Gyermek és If-
júsági Házban egy hónapja 
nyílt üzletben modern vá-
rosi ruházatot: pólókat és 
baseball sapkákat is talál-
hatunk az újpesti relikviák, 
kabalák, emlék- és ajándék-
tárgyak, irodalmi kiadvány-
ok, kiegészítők, papíráruk 
mellett. Újpest arcainak 
sminkjét a sminksulisok 
(www.smink-suli.hu) készí-
tették a fotózáshoz, a frizu-
rákról Kiss-Szemán Andrea 
gondoskodott a Petőfi  Sán-
dor utcai Cleopátra Fodrá-
szatból.

További képek
az interneten:

ujpest.kaposztasmegyer

Curtis

ZsófiKlaudia

Krisztián



Egy nappal korábban 
lemarták az úttestet

Most a 
Sporttelep 
utcán a sor!
Egy nappal a beígért határidő előtt 
megkezdték a Sporttelep utca felújí-
tását. Az Erdősor út és az Óceánárok 
utca közötti 320 méteres szakaszon 
ott jártunk idején éppen az elhaszná-
lódott, repedezett aszfaltot marták le 
a munkások.

„Ma reggel hétkor kezdtük a ma-
rást és estére be is fejezzük. Nehezí-
ti a haladást, hogy ebbe a különösen 
rossz minőségű aszfaltba mindig bele-
törik a gép foga, naponta háromszáz 
vídia tüskét kell kicserélnünk.  Ezek a 
forgó tüskék marják fel az aszfaltot” 
– magyarázta a 300 millió forint érté-
kű, hatalmas gép működését az egyik 
útépítő. 

A Sporttelep utcában két réteg új 
aszfaltot fektetnek le a sóder és be-
ton alapzatra, megerősített szegély-
köveket tesznek az útszélekre, új 
járdát és buszmegállót építenek. A 
munkálatok miatt forgalomkorláto-
zásokra kell számítani a Sporttelep 
utcában. 

Még három 
utcában 
dolgoznak
Az Erdősor utca átadását határidő 
szerint november 12-ére tervezték a 
kivitelezők, de még nem fejezték be 
a munkát.  A buszmegállót nem le-
het használni, több helyen még hi-
ányzik az aszfalt és az útburkolati je-
leket sem festették még fel.  Nehe-
zítette a kivitelezők munkáját, hogy 
nagyon rossz minőségű úton dol-
goztak, több helyen megsüllyedt az 
útpálya, így néhol 50-60 centiméte-

res szintkülönbségek alakultak ki az 
alapzatban. 

A Farkaserdő és a Homoktövis ut-
cában is dolgoznak még az útépítők, 
itt november 23-ára ígérik a munká-
latok befejezését. Két rétegben le-
marták és kicserélték az aszfaltot, 
majd dupla rétegű új útpályát épí-
tettek. A Farkaserdő utcát a Homok-
tövis utca és az Óceánárok út között, 
a Homoktövis utat a Külső Szilágyi 
út és a Farkaserdő utca közötti, ösz-
szesen mintegy 1300 méteres szaka-
szon újították fel. A lakosság bizton-
ságos közlekedését szolgálja majd a 
Farkaserdő utcai torkolatban új, kö-
zépszigetes gyalogátkelőhely kialakí-
tása.  – T. T.
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Autóklub 
a város fölött
2011. november 11-én, pontban 11 óra 
11 perckor vette kezdetét az Autóklub 
új Szolgáltató Központjának ünnepé-
lyes megnyitója a Berda József utcá-
ban. Az esemény különlegességét fo-
kozta a szintén e napon átadott elekt-
romos töltőállomás felállítása, melynek 

köszönhetően Magyarország harmadik 
e-car töltőoszlopa Újpesten található.

Dr. Kovács Zoltán, a Magyar Autó-
klub főtitkára hangsúlyozta: hosszú 
távú, valós értékteremtésre töreked-
nek, így az új székház kialakításánál is 
fő szempont volt a környezettudatos-
ság, a jövőért felelős gondolkodásmód 
terjesztése. Ennek eredményeképpen a 
különleges, „a” betűt formáló komp-
lexum földhővel fűthető, emellett spe-
ciális háromrétegű, hő-, hang- és UV 

sugarak ellen szigetelt üveg borítja az 
épületet. 

– Mindig öröm, ha valami jó tör-
ténik Újpesten – kezdte köszöntő be-
szédét Wintermantel Zsolt. Az elmúlt 
évek alatt bebizonyosodott, hogy jó 
helyet választottak korábban a Ma-
gyar Autóklub Közlekedésbiztonsági 
és Oktatási parkjának. Az újpesti Szol-
gáltatási Központ – mint fogalmazott 
a polgármester – egy szimbólum, a jö-
vőbe vetett hit szimbóluma.  – A. A.

Az újpestiek számára nyitott oltópon-
tot a Tó utcai egészségközpontjában 
a Sanofi  Pasteur. A világ legnagyobb 
vakcina gyártója újpesti bázisán szom-
batonként 11-14 óra között kedvez-
ményes áron beadatható az infl uenza 
elleni védőoltást. 

A Tó utcában november 12-én már a 
második alkalommal nyitott ki az oltó-
pont.  Mint ahogyan egy héttel ezelőtt, 
most is egymásnak adták a kilincset, a 
múlt heti látogatók sokszorosa jött és 
várta ki a sorát.

Labancz László, a Sanofi  Pasteur igazga-
tója évről évre beoltatja magát. A világcég 
egyik vezetőjeként ez természetes lépés. 
Ajánlja is, mert az oltás biztonságos, gya-
korlatilag nincs mellékhatása. A szomba-
ti oltási napot Cristophe Gourlet, a Sanofi –
aventis/ Chinoin vezérigazgatója családjá-
val látogatta meg. A vállalatvezető elmond-
ta az Újpesti Naplónak, hogy nagyon fon-
tosnak tartja a prevenciót, a megelőzést. 

A polgármester feleségével és kis-
gyermekeivel kereste fel az oltópontot. 
Gyors orvosi kontrollt követően a gyer-

mekorvostól először Zoé és Beni kapta 
meg a szurit. Adrienn asszony elmond-
ta, az elmúlt időszakban háromszor sö-
pört végig a családon  kellemetlen tüne-
tekkel járó betegség. Eldöntötték: nem 
kockáztatnak, hosszú még a tél.  – B. K.

 (bővebben: ujpest.hu)

Kiemelt partner 
a Sanofi 
Wintermantel Zsolt: – Ha 
egy kellemetlen betegség egy 
oltással megelőzhető, miért ne 
tennénk meg? Önkormányza-
tunk ezért is ösztönzi az infl u-
enza elleni védőoltás beadatá-
sát. Az Egészségterv megvaló-
sításában kiemelt partnerünk 
a Sanofi . Egészségtervünkben 
nagy hangsúlyt kap az egyén 
döntése, felelőssége. Az egész-
ségközpontban körbenézve, jó 
látni, hogy milyen sokan gon-
dolják így, és eljöttek.  

Sikeres az oltópont

E G É S Z S É G T E R V

  
Újpest!
 Hajrá 
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A Déli pályaudvar is viseli keze nyomát

Üvegbe zárva
Még a tervező sem tudta, miként építik be a 
piramis-épület tetejébe az üveget, ám Nagy 
Zoltán megoldotta a már-már reménytelen-
nek tűnő feladatot. A mester keze nyomát 
őrzi például a Déli pályaudvar homlokzata, és 
Templom utcai műhelyében számtalan fest-
ményt ágyazott keretbe.

Az egyik ismerős tehet mindenről, mert ő kérdezte 
meg hajdanán tőle: nem akarsz üveges lenni? Akart, 
és annyira megtetszett neki ez a szakma, hogy soha 
nem lett hűtlen hozzá, különféle vállalatoknál dol-
gozott. Egy időben például liftek üvegeit illesztette a 

helyére. Végül, 1987-ben úgy döntött, saját vállalko-
zásában kamatoztatja tudását. Máig az önkormány-
zattól bérli azt a Templom utcai helyiséget, ahol ké-
peket keretez, ablaküvegeket cserél, megrendelése-
ket vesz fel. Természetesen, házhoz is megy. Akár hét-
végén, este is, mert azt már mégsem engedheti, hogy 
kitört ablak miatt fagyoskodjon egy család. 

Zoltán szerint megvan a szépsége ennek a szakmá-
nak, a bonyolultabb munkák hozzák a nagyobb örö-
möt. Emlékezetes munkákból nincs hiány, a Déli pá-

lyaudvar hom-
lokzata őrzi keze nyo-

mát, de említhetjük a Nagytétényi 
úti temető piramisszerű fogadóépületét, amelynek 
építésekor még a tervező sem tudta, hogy kerül az 
üveg a helyére. A mester megoldotta a feladatot. 

Nagy Zoltán a feleségével és a fi ával működteti 
a kis céget. Kell a dolgos kéz, hiszen a Nádor utcá-
ban is nyitottak egy üzletet. A 62 éves mester ad-
dig folytatja a munkát, amíg bírja erővel.  – Á. T.

Made in 
Újpest

Robognak a felügyelők
Pompás, gyors, környezetkímélő robogókat vett 
át november 15-én az Újpesti Közterület-felügye-
let. A Király utcai bázisukra hat, ötven köbcentis, 
Piaggio Liberty típusú robogó érkezett. A kétkere-
kű mellé bukósisak és védőruha is járt. 

Mint ahogyan Garamszegi Andrea, az Újpesti 
Közterület-felügyelet osztályvezetője elmondta la-
punknak, a robogók beszerzésével a városvezetés 
a közterület-felügyelők még hatékonyabb munka-

végzését segíti. Lerövidül a reagálási és a kimenete-
li idő, a lakótelepi városrészeken és a Farkaserdőben 
könnyebb és rugalmasabb lesz számukra a közleke-
dés, a behajtás, a parkolás, mint autóval. A Közterü-
let-felügyelet tevékenységét, intézkedéseit kiemelt 
lakossági fi gyelem kíséri, ez érezhető volt az Újpes-
ti Párbeszédben is jelzett problémák esetében is. Az 
újpestiek elvárásai nyomán kiemelt fi gyelmet fordí-
tanak a parkok állapotára, az ebrendészeti előírások 
betartására, és a hideg idő beköszöntével, a hajlék-
talanokra.  – B. K.

– Milyen gyakran kopognak a ké-
ményseprők az ajtónkon?

– A BM és a Fővárosi Közgyűlés 
rendelete egyértelműen fogalmaz: 
a gáz tüzelőberendezések kéménye-
it évi egy alkalommal, a szilárd tüze-
lőanyaggal működőket pedig kétszer 
kell ellenőrizni, és szükség szerint tisz-
títani. Az ellenőrzéseket meghatáro-
zott ütemezés alapján, folyamatosan 
végzik a területileg illetékes kémény-
seprő kirendeltség munkatársai. 

– Van valami rendszer az ellenőrzé-
sek idejében?

– Azért, hogy ügyfeleink számá-
ra egyszerűbbé tegyük a szolgáltatás 
időpontjának tervezését, törekszünk 
arra, hogy egy adott cím esetében 
mindig az év ugyanazon időszakában 
végezzük munkánkat.

– Tudnak erről a lakók? 
– Az ellenőrzés előtt a lakókat leg-

alább nyolc nappal korábban értesít-
jük, hogy kötelezettségeiknek – melyek 
közül a legfontosabb az ellenőrzés fel-
tételeinek biztosítása – eleget tudjanak 
tenni. Azokat a lakásokat, ahol nincse-
nek otthon, ismételten értesítjük. 

– Mi van akkor, ha nem sikerül 
kommunikálni a lakókkal?

– Két sikertelen munkavégzés után, 
a kérdéses címeket átjelentjük az első-
fokú tűzvédelmi hatósághoz.

– És, ha valaki egyszerűen nem tud 
időt szakítani a fogadásra?

– Akiknek egyik alkalom sem volt 
megfelelő, de pótlólag el szeretnék 
végeztetni a kötelező kémény ellenőr-
zést, lehetőségük van – külön kiszál-
lási díj ellenében – egyedi időpont 

egyeztetésére a XV. kerület, Száraznád 
u. 2-6. alatti kéményseprő kirendelt-
ségen (tel: 389-07-47). A kémények-
kel kapcsolatos egyéb problémákat 
Újpest egész területén szintén ez a ki-
rendeltség kezeli.

– A renitensekkel szemben milyen 
szankciókat alkalmaznak? 

– Bírság kiszabására az elsőfokú 
tűzvédelmi hatóságnak van jogköre, 
különös tekintettel arra, hogy az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 
olyan kéményt nem szabad használni, 
amelynél az éves ellenőrzést nem vé-
gezték el. A Fővárosi Közgyűlés rende-
lete szerint, aki a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás ellátását akadályozza, 
szabálysértést követ el és 30 000 fo-
rintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 – ÁDÁM T.

Füstlovagok kopognak az ajtón  
Újpesten több mint 22 ezer olyan kémény található, amelyeket rendsze-
resen ellenőrizni, tisztítani kell. Ezekről kérdeztük Gyurkovics Pétert, a 
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő Kft. osztályvezetőjét.



Programnaptár
November 17–23-ig

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� 11.00-18.00: Káplár Éva festőművész 
kiállítása. November 17-től december 
4-ig. Újpest Galéria
� 11.00-18.00: A Papp-csoport. Tervező-
grafikai kiállítás. A Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. November 18- 
december 4-ig. Újpest Galéria 
� 9.00-18.00: „ Valami Amerika”. Dr. 
Simán László természetfotós kiállítása. 
November 20-ig. Újpesti Gyermek Galéria
� 9.00-18.00: Kobolderdő. Pleszkán Écska 
koboldos bábkiállítása. November 11-től 
2012. január 5-ig. KFÁMK Főépület Galéria
� 10.00-18.00: Az öröm városa. Olasz 
Tamás fotókiállítása. Az Ezer Szín Egyesület 
szervezésében. November 17-től december 
31-ig. Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház
� Élet a reformkorban. Kiállítás a kerületi 
képzőművészeti pályázat anyagából. 
November 28-ig látogatható, az iskola 
nyitvatartási idejében. Károlyi Galéria 

SZÍNHÁZI ELŐZETES, OPERA PORTRÉK
� November 29-én, 19.00: Harsányi-
Gyarmati-Siliga: Pesti srácok. Musical. Ady 
Endre Művelődési Központ

SZÍNHÁZ
� November 23-án, 18.00: Előttünk az utó-
dunk. Opera portrék. Újpesti Polgár Centrum

HETI ÚJDONSÁG
November 19., szombat
TÁNCEST, GÁLAEST
� 16.00: Gálaest a Fáklya horvát művész-
együttes fellépésével. Az Újpesti Horvát 
Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye. 
Térítésmentes. Ady Endre Művelődési Központ

SZÍNHÁZ, PÓDIUM
� 19.00: Verspódium – Száz év derű. Várkonyi 
András előadóestje. Újpesti Polgár Centrum

ZENÉS DÉLUTÁN, EST
� 15.30-18.00: Nóta kívánságkosár a 
HAKME cigányzenekarral, Márkus Ilona éne-
kes előadóművésszel. Tel.: 06-30-585-1972. 
HAKME Klub, 1043 Bp., Berda József u. 48.
� 19.00-24.00: Katalinok, Erzsébetek, 
Jolánok bálja. HAKME Klub
� 20.00-01.00: Koktél est. Karinthy Frigyes 
ÁMK Főépület 

KLUB, HOBBI, SZAKKÖR
� 16.00-18.00: Rajzszakkör. UGYIH

November 20., vasárnap
BÖRZE
� 9.00-11.30: Horgász börze. UGYIH
Az ajánlat csak a legújabb kínálatot tartalmaz-
za. Kérjük, tájékozódjon az intézményeknél is!

VÉRADÁS
Véradó nap lesz az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági 
Házban december 12-én 14-18 óra között. A 
regisztrációhoz fényképes igazolvány, lak-
címkártya, valamint TAJ-kártya szükséges.

Adventi készülődés
Adventi készülődésre várja a kedves érdek-
lődőket a Karinthy Frigyes  ÁMK Közösségi 
Háza november 26-án, pénteken 14.00-
17.00 óra között A helyben elkészítendő 
adventi koszorúk anyagköltségétől függ a 
program belépőjének ára.

Minifamília
November 27-én délelőtt ismét lesz 
Minifamília az Ady Endre Művelődési 
Központban. A piciknek és nagyobbaknak 
szánt délelőttön 10 órától a Halhatatlanság 
országa című népmesét láthatják, bábok-
kal. A belépés térítésmentes. 11 órától 
táncház lesz a Bem Néptáncegyüttessel, 
melynek során liba bált tartanak. A kéz-
műves foglalkozáson libalámpást készíte-
nek, a tánchoz duda adja a talpalávalót. 
Belépő a Minifamíliára: 500 Ft.

A Bagoly Klubbal a Mikuláshoz 
A Bagoly Klub Mikulás túrára készül, 
amelyre gyermek csoportokat, illetve kis-
gyermekes családokat várnak. A túra idő-
pontja: december 3. Aki szeretné megta-
lálni a Mikulást, legyen 10 órakor a 
Normafánál. A csapat innen indul 
Budakeszire, a Szekrényes-hegyhez. A 
kirándulás 2–3 órás, és minden esély 
megvan arra, hogy a túrázók a Mikulással 
is találkozzanak. A szervezők előzetes 

jelentkezést várnak az UGYIH-ban, illetve 
a 399-7067-es telefonszámon, november 
28-ig.

Kerekítő-mondókás móka
0-3 évis korig várja új foglalkozására az 
apróságokat a Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ Közösségi Házában 
működő Hancurka Klub. A november 
30-án, szerdán 10.30-kor rajtoló klubfog-
lalkozáson cirógatós, lógázós, höcögtetős, 
dönyögözős, mondókás, furulyaszóval 
kísért éneklős móka, magyar népdalok 
varázsolják el a kicsiket. Díja: 800 Ft/alka-
lom, bérlet: 3500 Ft, amely 5 alkalomra 
szól. Vezeti: Kenyeres Eszter. 

Elgurult varázstallérok
A Szeleburdi Meseszínház lesz a vendége a 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Házának 
november 26-án, szombaton 10 órai kez-
dettel. A Mese az elgurult varázstallérról 
című mesedarabot adják elő, amelyet  ját-
szóház, kézműves foglalkozás követ. 
Belépő az előadásra: 800 Ft/ fő, kétéves kor 
alatt ingyenes.

Kívánságműsor, köszöntő
Nóta kívánságkosarat, és névnapi üdvöz-
letet nyújt át a HAKME november 19-én 
mindazoknak, akik elfogadják meghívá-
sukat. A délutánt 15.30-tól nóta kíván-

ságkosár nyitja, amelyben Márkus Ilona 
előadóművész lesz a vendégük. 
Asztalfoglalás ajánlott a 06-30-585-1972-
es telefonszámon. Aznap este 19.00-
24.00 óráig a Katalinokat, Erzsébeteket, 
Jolánokat is köszöntik, élőzenével, játé-
kos vetélkedővel. A helyszín mindkét 
eseménynél a HAKME Klub, a Berda u. 48. 
szám alatt. 

A Magyar Kultúra Napja
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház már 
közzétette jövő évre a Magyar Kultúra 
Hete alkalmából készített felhívását. 
Céljuk, hogy a kultúrával, művészettel 
foglalkozó fiatalok összemérhessék 
tudásukat, ismereteiket. Mesemondó-, 
meseíró- és illusztráló-, versmondó-, 
prózamondó-, néptáncverseny, népdal-
éneklés, esszéíró, mesevetélkedő egy-
aránt  szerepel a kínálatban, A verseny-
kiírás és a jelentkezési lap az UGYIH 
honlapján  elérhető. A gálaműsort a 
Magyar Kultúra Napja tiszteletére ren-
dezik, 2012. január 20-án. 

Előttünk az utódunk
Az Ady Endre Művelődési Központban 
folytatódik az Opera portrék zenés 
sorozat. November 23-án, 18 órai kez-
dettel Előttünk az utódunk címmel 
pereg a műsor, amelyben a Magyar 
Állami Operaház magánénekesei ígére-
tes, ifjú művészekkel közös koncertjén 
Verdi, Delibes, Mozart, Gounod, Puccini 
dallamai csendülnek fel. Az est házigaz-
dája és zongoraművésze ez alkalommal 
is Köteles Géza, a Magyar Állami 
Operaház karmestere, a fellépő művé-
szek: Csonka Zsuzsanna, Blaskó 
Bernadett (koloratúr szoprán), Daróczy 
Tamás és Ujvári Gergő (tenor) operaéne-
kesek lesznek. Helyszín az Újpesti Polgár 
Centrum. Jegyár: 1000 Ft.

P r o g r a m a j á n l ó 7 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  n o v e m b e r  1 7 .



Ú j p e s t i  k a r á c s o n y

Élőcsocsó Fesztivál 2011
Újpest Önkormányzata a Magyar Labdarúgás Napja alkalmából, 

meghívott csapatok részvételével, Élőcsocsó Fesztivált szervez!

Ideje: 2011. november 25., péntek 12 és 16 óra között.

Helyszín: Újpest, a Szent István téren felállított 

felfújható óriás csocsópálya.

Részt vevő csapatok: 
Újpesti sportegyesületek utánpótlás korosztályú, valamint felnőtt csapatai.

Az Élőcsocsó Fesztivál keretén belül bemutató mérkőzést játszik 

Újpest Önkormányzatának csapata az Újpest FC csapatával.

A program ideje alatt jelentkezni lehet kapura rúgó versenyre!

Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata!

Jézuska 
postaládája
Jézuska ezen az ünnepen külön pos-
taládát nyit az Újpesti Karácsonyi 
Vásárban, az Újpesti Cseriti adomá-
nyozó ház mellett. Itt dobhatók be, 
írhatók meg, de otthonról is hozha-
tók a karácsonyi vágyakat, kívánság-
listát tartalmazó levelek. A legkiseb-
beket rajzos kívánságlistára kéri la-
punk segítségével a Jézuska. A na-
gyobbacskák pár soros levelet is ír-
hatnak, de bátran rajzoljanak is! 

Zséda koronázza 
meg az évet
A Találkozzunk többször rendezvénysorozat keretében Újpest az idén számos 
művészt, sztárt, hírességet köszönthetett. Járt nálunk Pitti Katalin, a Szinetár-
Bereczky házaspár, Zoltán Erika, a Dolly Roll, Wolf Kati, Brasch Bence, Patai Anna, 
Majka, Hobo, a Summer Sisters, a Kormorán együttes, vagy az R-GO is. Év végéhez 
közeledve eljött az idő, hogy feltegyük a koronát a 2011-es idényre.  A karácsonyi 
vásár az idén egy teljes hónapig várja majd a látogatókat. Az eseménysorozatot a 
dívák dívája, Magyarország legszebb és legszebb hangú énekesnője, Zséda nyitja. 

Zséda (Zsédenyi Adrienn)
Szentesen született, a Horváth Mihály 
Gimnázium irodalom-dráma tagoza-
tán tanult. 15 éves korától Sík Olga ta-
nárnőnél tanult énekelni, majd több 
színházban mutatta meg színészi ké-
pességeit. Hét évig tanult hegedülni és 
a művészi pálya mellett a Nyugat Ma-

gyarországi Egyetemen szerzett dip-
lomát, mint szociálpedagógus. 1994-
ben Szűcs Gabriellával, Kovács Péterrel 
és László Boldizsárral alapították meg 
együttesüket a Cotton Club Singers-t. 
Adrienn 2001-ben kilépett a formáció-
ból és azóta a White Chocolate nevű 
zenekar mellett szólókarriert folytat. 

Díszítsük együtt 
a Városházát!
A karácsonyi, ünnepi köntös-
be öltöztetett Városháza szom-
bat délelőttönként a gyerme-
kek számára kínál többszörös 
meglepetést. Szombaton dél-
előttönként kézműves foglalko-
zásokra várják az ovisokat, isko-
lásokat. November 26-án kü-
lönösen szép és kedves prog-
ramot ígér a 9.00-12.00 óra kö-
zött zajló kézműves foglalkozás, 
mert az ott készült, vagy már 
otthonról hozott alkotásokat a 
Városháza folyosóin helyezhetik 
el a gyerekek. A látogatás idején 
a gyermekek rácsodálkozhatnak 
a több mint 110 éves, pompás 
hivatali épületre is.  

Egy hét múlva belépünk advent, a ka-
rácsonyvárás időszakába. Kezdetét ve-
szi az Újpesti Karácsonyi Vásár. Újpest 
Önkormányzata péntekenként ko-
molyzenei hangversennyel, szomba-
tonként családi programokkal, kon-
certekkel várja az újpestieket a Szent 
István téren és más helyszíneken. A 
fényfenyő szomszédságában ott lesz 
a betlehemi jászol. Meggyújtjuk az 
adventi koszorún az első gyertyát.

NOVEMBER 25., PÉNTEK
Délelőtt nyit az Újpesti Karácsonyi 
Vásár. Az árusok december 23-ig kí-
nálják portékáikat.

12 és 16 óra között Élőcsocsó Fesz-
tivál lesz a Szent István téren, ame-
lyet Újpest Önkormányzata a Magyar 
Labdarúgás Napja alkalmából rendez. 
19 órakor a MÁV Szimfonikusok kon-
certjére kerül sor a Városháza díszter-
mében. A belépés ingyenes.
Műsoron: Corelli: Karácsonyi Concerto,  
Pachelbel: Kánon, Vivaldi: Négy  Évszak: 
Ősz és Tél, szólista: Pilz János, Bach: Air, 
L. Mozart:  A Vadászat – szimfónia.

NOVEMBER 26.  SZOMBAT
9.00-12.00: Díszítsük együtt a Város-
házát! A kézzel készített alkotásokat az 
épületben helyezhetik el  a gyermekek. 

10.00-11.00: Három kívánság cím-
mel a Bab Társulat óriásbábos előadá-
sa várja a legkisebbeket a Szent István 
téri nagyszínpadon. 
17.45: Az Újpesti Karácsonyi Vásár 
ünnepélyes megnyitója. Újpest polgár-
mestere, illetve az újpesti egyházak je-
les képviselői az ünnepvárás jegyében 
mondják el gondolataikat, érzéseiket, 

majd közösen gyújtják meg a város ad-
venti koszorúján az első gyertyát. (Ad-
vent időszakában szombatonként 16 
órakor az egyházak műsorral köszön-
tik a nagyszínpadon a vásárlátogató-
kat, majd sor kerül az adventi koszorú 
gyertyáinak meggyújtására).
18.10: A nagyszínpadon: Zséda. Élő 
koncert

8

Sült almával viszonozzák
A Szent István téren, az egyik faház az 
Újpesti Cseriti birodalma lesz. Játékokat, 
pénzadományokat ott is elhelyezhe-
tünk a Karácsonyi Vásár ideje alatt. A jó 
szívvel hozott adományokat a Cseriti 
aktivistái apró gesztussal viszonozzák: 
mézes, fahéjas sült almával, ajándék 
újpesti hűtő mágnessel. 

Indul a visszaszámlálás



Összefogtunk!
Az Újpesti Cseriti és 
az újpesti közösség 
összefogása a nehéz 
helyzetben élő gyer-
mekekért máris lát-
ványos eredményeket 
hozott. A jótékonysá-
gi szervezet munka-
társai sok-sok bizta-
tást, egyetértő szava-

kat és segítséget kaptak az újpestiektől az el-
múlt hetekben. Az Újpest FC, az Aquaworld, a 
Kölyökpark és Újpest fi atal arcai is csatlakoztak 
a jótékonysági kezdeményezéshez.

Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban kihelye-
zett ládában szépen gyűlnek a felajánlott játékok: 
plüssmackók, kisautók, labdák várják csendesen 
új kisgazdájukat. Gabaj Zsófi , Illés Klaudia, Molnár 
L. Krisztián és Curtis, azaz Újpest arcai is betet-
ték már azokat a játékaikat az Újpesti Ajándék-
bolt előtti ládába, amelyekre nincs szükségük, de 
másnak nagy örömet okozhatnak.

– Amikor megláttam az Újpesti Naplóban a 
karácsonyi játékgyűjtésről szóló felhívást, azon-

nal beszaladtam a szobámba, hogy megnézzem, 
mit ajánlhatnék fel. Több játékot összeszedtem 
már, mindent elhozok, amivel már nem játszom- 
mondta el lapunknak Illés Klaudia, Újpest egyik 
arca. 

A jótékonysági kezdeményezéshez csatlako-
zott többek között az Újpest FC is. Gyűjtőpont-
jukon a játékokon kívül tisztálkodó szereket, tisz-
tított ruhákat, tartós élelmiszert, könyveket is 
szívesen fogadnak. Játékosaik a Karácsonyi Vá-
sár ideje alatt többször meglátogatják az Újpes-
ti Cseriti Adományozó Házát, hogy szurkolóikat 
adományozásra buzdítsák.

– Szerény körülmények között élő, többgyer-
mekes családokat szeretnénk segíteni adomá-
nyainkkal, akiknél a karácsony szívszorító körül-
mények között telik. Kérjük kedves szurkolóin-
kat, partnereinket, hogy csatlakozzanak a kezde-
ményezésünkhöz!- üzent a klub lapunk hasábja-
in keresztül az újpestieknek. 

Az Újpesti Polgármesteri Hivatal, az önkor-
mányzati intézmények és cégek munkatársai, va-
lamint civil szervezetek tagjai álltak a jó ügy mel-
lé, önkéntes munkájuk felajánlásával.

– Az Újpesti Sajtó Kft. is részt vesz a karácso-
nyi játékgyűjtésben, mert örülünk, ha örömet 
okozhatunk az újpestieknek – mondta el Tóth 
Sándor ügyvezető. 

Megmozdultak Újpest jelentős cégei, nagyvál-
lalatai is. Európa egyik legnagyobb vízi-birodal-
ma, az Aquaworld és a Kölyökpark – mozgás- és 
képességfejlesztő centrum – a tavalyi évhez ha-
sonlóan ismét élményekkel ajándékozza meg 
a gyerekeket. Ám a kisebb boltok, cukrászdák, 
vendéglők vezetői is örömmel fogadták a jóté-
konysági programot, és támogatásukról biztosí-
tották az Újpesti Cseritit.  – T. T.

Hogyan 
segíthetek?
Adománygyűjtő bankszámla-
számunk: ÚJPESTI CSERITI 
12010422-00208592-04500005

Adományok befi zethetők csekken is, melyek 
átvehetők az Újpesti Ajándékboltban 
(István út 17-19. UGYIH).

Támogatóink nevét az Újpesti Naplóban meg-
jelentetjük. Amennyiben nem kíván élni a meg-
jelenéssel, kérjük a közlemény rovatba mind két 
esetben beírni az „ANONIM” szót.

Urnás adománygyűjtő pontok: 
�   Újpesti Okmányiroda Információs pultjánál  

(István  út 15.)
�   Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Irodában

(Hajló u. 42-44.)
�   Újpesti Ajándékboltban 

(István út 17-19. UGYIH)
�    Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Ügyfélszolgálatán

(Munkásotthon u. 66-68.)
�     Újpest FC Recepció 

(1044 Budapest, Megyeri út 13.) H-P: 9-18h

Gyűlnek a játékok
Várunk jó állapotú, otthon megunt gyermek-

játékokat! Használt játék gyűjtőpont: Újpesti 
Gyermek- és Ifjúsági Házban (István út 17-19.), 
Újpest FC Recepció (1044 Bp., Megyeri út 13.) 

H-P: 9-18h. Köszönjük!

„A világ szeme előtt könnyebb 
jónak látszani, mint valóban 
jónak lenni.”  (Tatiosz)

Balogh Angéla vezető piacfelügyelőtől 
megtudtuk, a tündérek elfoglaltsága 
miatt egyetlen éjszaka bizony kevés 
lenne a házikók felépítésére. Varázs-
pálca híján már november 14-én hoz-
záláttak a szorgos kezek a házikók fel-
állításához. Készek a tervek, megkez-
dődött a visszaszámlálás: november 
24–én már valamennyi faházat meg-

tölthetik portékájukkal a kereskedők, 
hogy a másnapi főpróbát követően, 
a november 26-i hivatalos nyitáskor, 
teljes pompájában ragyogjon a kará-
csonyi mini város.  

Vásárfi át és fi nomságokat egyaránt 
kereshetünk. Még felsorolni is sok! 
Érkezik honfoglalás kori kézműves, 
üvegcsiszoló, keramikus, ollós és bics-

kás. Lesz még továbbá logikai és fej-
törő játékot, natúr szappant, kötött 
sapkát, sálat, kesztyűt kínáló árus. Ás-
ványok, ékszerek kelletik magukat a ka-
rácsonyi vásár csillogásában, műtár-
gyak, szobrok, festmények, könyvek is 
vásárolhatók. A vásár elmaradhatatlan 
kellékei lesznek a karácsonyi asztaldí-
szek, gyertyák, székelyföldi fafaragások, 

kerámiák, szilikonos süti formák. Az il-
latok elvezetnek bennünket a pecse-
nyésekhez, a túrófánkot, langallót, hé-
jában sült krumplit, sültgesztenyét kí-
nálókhoz. 

Az ételeket forralt borral, forró cso-
kival, krampampulival öblíthetjük le. 
Úgy hírlik, addigra beköszönt a tél. 
Várjuk a karácsonyt. – B. K.

Forró csoki, sült gesztenye illat a vásári csillogásban

Karácsonyi mini város 
a Szent István téren
Közel félszáz egyforma faházikó kerül a karácsonyi vásár 
idejére a Szent István térre. Ha bepillantunk az ablakokon, 
vásárfi át és fi nomságokat egyaránt találunk bennük!
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
November 30-án szerdán 18-19 óráig ingyenes 
jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. 

Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.)
Bejelentkezés: H-P: 11-18-ig a 369-09-05-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő november 28-án, 
hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád 
út 56.) Tel.: 369-09-05. Németh Edit Éva, Hladony Sándor 
Gyula önkormányzati képviselők december 5-én, hétfőn 
17-18-óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth 
Kálmán képviselők december 5-én, hétfőn 18-19- óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 
56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila, Koronka Lajos önkormány-
zati képviselők december 12-én, hétfőn 17-18 óráig tartanak 
fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05, 
Nagy István önkormányzati képviselő december 6-án, ked-
den 16-17 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Polgármesteri 
Hivatal II/68. Bartók Béla önkormányzati képviselő 
december 13-án, kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

FOGADÓÓRA
Pa jor Ti bor ön kor mány za ti kép vi se lő fo ga dó órá ja: 
min den hó nap el ső hét fő jén, 18-19 óra kö zött, a 

Szent Lász ló tér 7. alatt.

Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakció-
vezető (KDNP) fogadóórája, minden hónap első 
hétfőjén, 18 órától 19 óráig kerül megtartásra a 

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Házában (Lóverseny tér 
6. sz.)

FOGADÓÓRA
Perneczky Lász ló ön kor mány za ti kép vi se lő 

(LMP), Fenn tart ha tó Fej lő dés ta nács nok fo ga dó órá ja: elő-
ze tes egyez te tés alap ján. Tel.: +36-20-390-0566. E-mail: 
ujpest@lehetmas.hu

MSZP KÉP VI SE LŐI FO GA DÓ ÓRÁK
Far kas Ist ván ön kor mány za ti kép vi se lő: elő ze tes 
te le fo non tör tént egyez te tés alap ján – a 06 20 518 

7830-as te le fon szá mon – bár mi kor. Belán Be at rix ön kor-
mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső pén te kén 17 órá tól, 
Sza bó Gá bor ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső 
hét fő jén 17-18 órá ig az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szer ve ze té nél (1046 Bp., Ná dor u. 1.) tar ta nak fo ga dó órát. 
Hor váth Im re ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső 
szer dá ján 17 órá tól tart fo ga dó órát a Cso ko nai Vi téz Mi hály 
12 Év fo lya mos Gim ná zi um ban (1046 Bp., Bőr fes tő u. 5-9.). 

MIKULÁS MŰSOR
Szeretettel meghívjuk Önt és gyermekét december 3-án, 
szombaton 15.30 órakor kezdődő hagyományos műsoros 
Mikulás ünnepségünkre az Ady Endre Művelődési 
Központba (IV. Tavasz u. 4.). Fellép a Napraforgó 
Meseszínpad. Az ingyenes jegyeket személyesen lehet 

átvenni az MSZP irodájában (IV. Nádor u. 1.) november 
23., szerdától, 14-17 óra között. 

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, – kezdőket, 
haladókat, érdeklődőket – akik szívesen vennének részt 
egy zenei közösség munkájában! Érdeklődni a 06/20-419-
7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P: 10-15 óráig. Cím: 
1046 Bp., Nádor u. 1. A következő klubnap dátuma: 2011. 
november 25., 17 óra.

www.mszpujpest.hu

KOSZORÚKÉSZÍTÉS
A Societas Újpesti Szervezete Önt és kedves családját 
meghívja hagyományos  Adventi koszorúkészítő kézmű-
ves foglalkozásra. Részvétel ingyenes, az alapanyagot biz-
tosítjuk! A rendezvény 2011. november 23-án, 15 órától 
18 óráig tart, helyszíne: 1046 Bp., Nádor u. 1. Szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt!

FOGADÓÓRA
Az Új pes tért Egye sü let ön kor mány za ti kép vi se lő i-
nek fo ga dó órái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) ön kor-
mány za ti kép vi se lő, a Káposztásmegyeri Te le pü lés-

ré szi Ön kor mány zat elöl já ró ja, min den hó nap 2. hét fő-
jén, 17-18-ig tart ja fo ga dó órá ját. Hely szín: IV. Haj ló u. 
42-44., a TRÖK he lyi sé ge. Pá li Jó zsef Pál (1. evk.) ön kor-
mány za ti kép vi se lő, min den hó nap 2. hét fő jén 17-18-ig 
tart ja fo ga dó órá ját. Hely szín: Budapest, IV. Haj ló u. 42-44., 
a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

          Karácsonyi koripálya
Az újpesti Városháza mellett a szökőkút területén műjégpálya várja a 
korizókat az Újpesti Karácsonyi Vásár idején november 24-től december 
23-ig minden nap 12 órától 20 óráig. Egy eddig Újpesten nem látott, úgyne-
vezett négy évszakos szintetikus jégpálya rendszert telepít az önkormányzat, 
amely egymáshoz puzzle szerűen illeszkedő darabokból áll, s palánk veszi 
majd körül. Bátran lehet siklani a jégen, a műanyag pályán amúgy is kisebb a 
sérülésveszély és az izületeknek is kíméletesebb a terhelés. A jeges kori örömök 
igazán jó hangulatot teremtenek, ehhez varázslatos környezet, fényfenyő, 
ünnepi pompában úszó Városháza, betlehemi díszlet, a karácsonyi vásár zené-
je, az ünnepváráshoz tartozó finom ételek, italok illata társul. A korcsolyapá-
lya használata újpestieknek, továbbá nem újpesti, de újpesti óvodába, isko-
lába járó gyerekeknek ingyenes! További vendégeknek belépős: 500 Ft/óra.

A Német Tagozatos iskola diákjai nyerték a versenyt

Helytörténetből jeles
Komoly felkészültségről tettek tanúbizonyságot azok az újpes-
ti általános iskolások, akik november 14-én délután részt vet-
tek a helytörténeti vetélkedőn. Kilenc csapat mérkőzött meg 
a tavalyi győztes, így az idei verseny rendezésének jogát kiér-
demlő Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnáziumban.

A zsűri elnöke eredetileg Nagykárolyi gróf Károlyi László lett volna, ám betegsége 
miatt nem vehetett részt a munkában. Takács Judit történelemtanár moderálta a 
vetélkedőt. A kilenc, öt főből álló csapat sorra kapta a helytörténeti kérdéseket, 
miközben a vetítőn feltűntek Újpest nevezetességei: a Városháza, a Víztorony, a vas-
úti híd, a zsinagóga, a nagytemplom és további számos, helyi védettséget élvező 
épület. A gyerekek a legtöbb kérdésre kapásból vágták a választ. Dr. Kőrös András és 
Szőllősy Marianne is azt emelte ki, milyen sokat tudnak a diákok Újpestről. Ha letisz-
tul az ismeretanyag, alapos ismerői lesznek a város múltjának.  – Á. T. 

Akik győztek
A vetélkedő győztese a Német Tagozatos 
Általános Iskola csapata lett. Az önkor-
mányzat ajándékát dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester adta át a diákoknak és fel-
készítő tanáruknak. Második helyezést 
ért el az Angol Tagozatos Iskola, a képze-
letbeli dobogó harmadik helyére a Benkő 
István Református Általános Iskola diák-

jai állhattak. Negyedik helyezést ért el a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 
csapata. A győztesek értékes könyvekkel lettek gazdagabbak.  

Regisztráljon Ön is! Ajándékkal jutalmazzuk

Ha a korábbi rendezvényeken elmulasztotta, sajnálta, hogy nem tette, 
adja meg elérhetőségét, hogy a jövőben is megtalálják Önt az önkor-
mányzat családi és kulturális programjait házhoz vivő hírek, újdonságok. 
Mindazok, akik az önkormányzat Szent István téri faházánál leadják az 
adataikat tartalmazó regisztrációs lapot, cserében azonnal ajándékot 
kapnak. Az ünnepek után is lesz mit várni, a regisztrálók a vásár bezárá-
sa után extra sorsoláson vesznek részt, az Újpesti Ajándékboltban 
beváltható vásárlási utalványokat lehet nyerni. 

Ú
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5 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. november 24 – 2011. november 30. között 2011. november 24 – 2011. november 30. között

F ó t F ó t F ó t

10 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 

kedvezmény.

A kupon felhasználási módja:
- vágja ki, hozza Magával és fizetéskor kérjük adja át a pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges
- fix áras termékekre a kupon nem érvényesíthető (pl: cigaretta,  feltöltőkártya)

F ó t

és AZONNALI kedvezményt adunk!

Vásároljon a fóti Corában
2011. november 24 – 2011. november 30. között

2011. november 24 – 2011. november 30. között

A sport-elõkészítõ tanfolyam folyamatos sportolási lehetõséget biztosít 
5-10 év közötti gyerekek részére. A korosztálynak megfelelõ, általános 
képzés mellett nem csak egy, hanem sokféle sportot megmutatunk és 
tanítunk a gyerekeknek, az egyéni sportoktól kezdve a labdajátékokig. 

A sport szeretetére, sportos életre neveljük, különbözõ sporteseményekre 
visszük õket, orvosi-sportorvosi vizsgálatokat végzünk az egészségük, 

illetve sport alkalmasságuk megállapítása érdekében. Elõsegítjük a 
késõbbi sportágválasztást.

Célunk, hogy a gyerek szeressen sportolni, hogy a sportot az egyik 
legfontosabb örömforrásnak tekintse! …és elõsegíteni, hogy megtalálja

 a számára legmegfelelõbb sportot.

Helyszín: Testnevelés Tagozatos Iskola, 1043 Budapest, Munkásotthon u.3.
(további helyszínek is leszek)
Tanfolyami díj: 9.500 Ft/hó

(a sport-elõkészítõben tervezett sportágak: atlétika, torna, kajak-kenu, 
kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, asztalitenisz, tenisz, vívás, 

judo, birkózás, karate, íjászat, floorball, úszás, stb.)
Jelentkezés és további információ (más helyszínekrõl is) 

a 20/448-0646-os telefonszámon. (Jelenleg 5-8 éves gyerekeket veszünk fel.)
www.facebook.com/sportnavigator

Sport Navigátor –  hogy a sportban a helyére kerüljön a gyerek!

SPORT NAVIGÁTOR 
SPORT ELÕKÉSZÍTÕ GYEREKEKNEK

Zeller Zoltánné látszerész mester
1046 Bp., Fúti út 81/d. 
Nyitva: H-P: 10-18-ig

Készlet kiárusítás!

-50%
Készlet erejéig!

Gyermek szemészeti vizsgálat 
minden szombaton 9 órától, előzetes 

bejelentkezés szükséges.
Tel.: 233-0404



12 M o z a i k

Egy szúrás 
és más semmi!
Kérjük, vagy ne, mármint az infl uenza elleni vé-
dőoltást, manapság gyakori kérdés, beszédtéma. 
Az orvosok természetesen személyre szabott ta-
nácsot nyújtanak, tudják, ki számíthat a térítés-
mentes oltásra, s kinek kell zsebébe nyúlnia ah-
hoz, hogy megkapja. Általánosságban azonban 
hangsúlyozhatjuk cikkünkben a megelőzés fon-
tosságát. Aki már átesett ezen, saját példáján 
is tudja, az infl uenza 5-7 napig tartó betegség, 
amely magas lázzal, torok és fejfájással, izomfáj-
dalommal, hidegrázással, étvágytalansággal, fá-
radékonysággal és rossz közérzettel jár. A beteg-
séget még egy hét lábadozási időszak követi. A 
védőoltások az egészséges felnőttek esetében 
ma már akár 90 százalékos védelmet nyújtanak! 

MÁR KÉRHETŐ A HÁZIORVOSTÓL!
A hazai gyártású, háromkomponensű szezo-
nális infl uenza elleni védőoltás már kérhető a 
háziorvosoktól. A védőoltást a hat hónapos-
nál idősebb krónikus betegeknek, a 65 éves 
kor fölött az egészségeseknek is javasolják. A 
magas kockázatú csoportokba tartozóknak 
térítésmentesen idén is 1,3 millió dózis oltó-
anyag áll rendelkezésre.  

Felmérések szerint az idősek esetében a szö-
vődmények kialakulásának 60 százalékkal lesz 
kisebb az esélye, míg a halálesetek előfordulá-
sát 80  százalékkal  csökkenti az oltás. Lényeges 
szempont lehet: nemcsak magunkat óvhatjuk, 
másokat sem fertőzünk meg az infl uenzával.

 (oltopont.hu, antsz.hu)

N A G Y I - I D Ő Ingyenes 
jogsegélyszolgálat 
Tisztelt Újpesti lakosok! A Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar taná-
rai (és hallgatói) az Újpesti Önkormányzattal foly-
tatott együttműködés keretében ingyenes jogse-
gélyszolgálatot tartanak (ügyviteli megoldások, 
panaszok megfogalmazása, tanácsadás minden te-
rületen)

Időpontok: 2011. november 23., 29., decem-
ber 15. Minden alkalommal délelőtt 10 órától 
12 óráig, a régi Városháza épületében, a földszint 
27-es szobában. Előzetes bejelentkezésre nincsen 
szükség!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az eddig meg-
szokott hétfő délelőtti, a Polgármesteri Hivatal 
jogtanácsosa által tartott ingyenes jogi tanácsadás 
továbbra is megmarad!   Dr. Vitáris Edit jegyző

CSAK SEMMI PÁNIK, RIASZTÁSI GYAKORLAT!
Tisztelt Kerületi Polgárok! Tájékoztatjuk a kerület 
lakosságát, hogy a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatósággal együttműködve országos 
katasztrófariasztási és tájékoztatási gyakorlatot 
tart 2011. november 21-én. A gyakorlat során 
fiktív katasztrófahelyzet beállítása zajlik, így 
Magyarországon tényleges óvintézkedések 
bevezetésére nem kerül, ugyanakkor a lakossági 
riasztóeszközök (úgynevezett szirénák) hangos 
üzempróbájára is sor kerül. Kérjük a kerület 
lakosságát, hogy a riasztási gyakorlat teljes 
időtartama alatt őrizzék meg nyugalmukat, 
kísérjék figyelemmel a rádiók, televíziók 
műsoraiban elhangzó közleményeket, hír-
adásokat. Higgadt magatartásukkal akadályoz-
zák meg az esetleges pánikhangulat kialakulá-
sát. Segítsenek a többiek, az idősek és fiatalok, 
az idegenek és turisták tájékoztatásában.

A gyakorlat során – a szirénajelzést követően 
– a mobil telefonon történő kommunikációt 
lehetőleg korlátozzák sms-ek írására, ezzel is 
tehermentesítve a GSM szolgáltatókat. A gya-
korlásba bevont egészségügyi szervek támogatá-
sával a mozgósított polgári védelmi szervezetek 
állományának, valamint a 18-60 év közötti lakos-
ság tényleges, önkéntes véradása zajlik az 
Országos Vérellátó Szolgálat közreműködésével. 
Köszönjük közreműködésüket, segítségüket!

 IV. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség

HORVÁT GÁLAEST
A Budapest IV. ker. Horvát Kisebbségi Önkormány-
zat tisztelettel meghívja Önt 2011. november 
19-én 16 órától megrendezésre kerülő Horvát 
gálaestre. Támogatók: Újpest Önkormányzata,
Horvát Köztársaság Nagykövetsége és a Magyar 
Állam. A rendezvény helye: Ady Endre Művelő-
dési Központ Színházterme, Bp., IV. ker., Tavasz 
u. 4. Fellép a Fáklya Horvát Művészegyüttes.

ÚJ CÍMEN A BÖLCSIK
Kedves Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy az 
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye 
Központja 1041 Budapest Lőrinc u. 35-37 szám 
alá költözött. A Központ új telefonszáma: 380-
44-88 e-mailcím: www.ujpestibolcsik.hu
 Nagy István alpolgármester

UKRÁN KÖZMEGHALLGATÁS
Az Újpesti Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 
2011. december 16-án 19 órai kezdettel köz-
meghallgatást tart a kisebbségi önkormány-
zat helyiségében. A közérdekű kérdéseket, ja-
vaslatotokat december 10-ig írásban lehet be-
nyújtani a kisebbségi önkormányzat címé-
re: 1046 Bp., Megyeri út 202. Vagy e-mailben: 
ukranonkujpest@t-online.hu

Ladányi Sándorné Újpesti Ukrán 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Csigatésztás libaleves 
Ludas Matyival
Egy nappal Márton napot követően, libanapi tízórait 
kínált körbe a Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok 
vezetése a vásárlóknak. A libator és az újbor ünnepén 
ismét kitett magáért a piacfelügyelőség a kereskedők-
kel együtt, kiskocsin húzták ki a hatalmas fazékban a 
forró levest. Hajnali négykor már égtek a lámpák a 
Piacfelügyelőségen. Megkezdődött a főzés, a lilahagy-
ma szeletelése, a friss kenyér felszelése, a libazsíros 
kenyerek elkészítése. A lilahagymás, vagy káposztás 
libamájas zsíros kenyeret örömmel fogyasztották a 
vásárlók. A csípős időben többen kértek a forrón 
gőzölgő, illatos, csigatésztás libalevesből. A piac hagyo-
mányos novemberi piaci kóstolójára két szépséges 
liba is érkezett, akikkel Ludas Matyi körbejárta a pia-
cot. Először a hófehér színűvel, majd a szürkével. 
Balogh Angéla, a Piac- és Vásárcsarnok vezetője 
elmondta, nem csak az állatsimogatóra hozott libák 
gyönyörűek, az idei libák mind-mind szépek és ízlete-
sek. A piac több kereskedője készült libahússal a mos-
tani hétvégére, sokan keresték is a libacombot, a 
töpörtyűt. Kevés idén a liba, így az árak is egekbe szök-
nek…  – B. K



Zoran Szpisljak augusztus óta az Újpest FC labdarúgó-
csapatának edzője. A szakember nagy fába vágta a fej-
széjét, amikor elfogadta a felkérést.

– Gondoltad, hogy ilyen mély gödörben van az Újpest?
– Azt éreztem, hogy nehéz feladatot kapok, hiszen nulla pontunk volt, a ta-

bella végén foglaltunk helyet. A fejekben kellett rendet tennem, hiszen a srá-
cok tudnak futballozni.

A mester a Vajdaságban született, magyar papa és szerb édesanya gyerme-
keként. A kis Zoránnak szép karriert jósoltak, egyre magasabb osztályban rúg-
ta a labdát, de aztán történt valami.

– Megsérültem, Moszkvában meg is műtöttek. Folytathattam a focit, de ki-
tört a délszláv háború, és én is megkaptam a behívóparancsot. Nem vonultam 
be, hanem kalandos úton Angliába, közelebbről Wales-be menekültem.  Futbal-
loztam még egy keveset, de egyre inkább az edzősködés került a középpontba.

Miután elvégezte az edzői iskolát, a Cardiff City tartalékcsapatánál dolgo-
zott, tizenegy éven át oktatta a fi atalokat, és egyengette az idősebb játékosok 
útját. Mégis váltott. Több angol csapatnál is dolgozott, majd 2008-ban Debre-
cenben találta magát. 

– Ugyan nem én voltam a vezetőedző, de mégis nagyon büszke vagyok a 
Lokinál eltöltött évekre. Bajnoki aranyakat nyertünk, Magyar- és Szuperkupa 
győztesek lettünk.

– És, most Újpesten vagy vezetőedző…
– A fi atalok tehetségesek, az idősebbekkel együtt egyre jobb csapatot alkot-

nak. Persze, még rengeteget kell dolgoznunk, hogy az Újpest újra a régi fényé-
ben csillogjon. Ha, a téli átigazolási időszakban sikerül néhány emberrel erősí-
tenünk, akkor az idei bajnokságban is a középmezőnyben végezhetünk, jövőre 
pedig harcba szállhatunk valamelyik bajnoki éremért.  – GERGELY GÁBOR

Az Ampere SE 1911-ben alakult, és ötven esztendőn át 
adott otthont a sportolni vágyó fi ataloknak. 1951-ben új 
nevet kapott az egyesület: Vasas Izzó SK. Ezzel még nem 
ért véget a keresztelők sora, hiszen 1984-ben Tungsram SC 
lett az egyesület neve. Mint az előbbi felsorolás bizonyítja, 
a név többször is változott, de a piros-kék szív örök maradt. 

sportolók, a klubtagok, a vezetők egybehangzóan állították: mi egy 
nagycsalád voltunk, vagyunk és leszünk ezután is. A klub egykori és 
mai sportolói randevúztak és ünnepeltek együtt a Megyeri úti sport-

csarnokban. A szervezők több mint kétszáz meghívót küldtek el a klubtagok-
nak, s majd’ mindenki elfogadta az invitálást.   

Legelsőként az egyesület főtámogatója képviseletében, a General Electric 
vezérigazgatója, Phil Marshall köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kürthy At-
tila gyárigazgató, Sörös Lajos, a klub legidősebb tagja, valamint Till István egy-
kori sportköri elnök emlékezett a múltra. A felszólalók sorában utolsóként 
Pataki Mihály, a Tungsram SC jelenlegi elnöke beszélt, majd hívta meg a tár-
saságot egy koraesti vacsorára.

A vendégek között számtalan nagy bajnok tűnt fel. A labdarúgó olimpiai 
bajnok Szűcs Lajos a kosárlabdázó Kiss Lenkével kvaterkázott, Kisteleki István, 
egykori MLSZ elnök pedig a  röplabdás Torma Ágnessel nevetgélt. Persze lehe-
tetlen vállalkozás mindenkit felsorolni, de ezen a délutánon nem is a nevek, 
hanem a társaság számított.

A százéves sportklub ma is működik, igaz már nem az élsport a legfonto-
sabb. A szakosztályokat a sportot kedvelő, a mozgásért rajongó emberek al-
kotják, akik között szép számmal találhatóak a GE dolgozói. (gergely)

Zoran Szpisljak bízik a feltámadásban 

Jövőre éremért küzdünk

Száz éves a Tungsram SC
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Újpest olimpiai baj-
nokait bemutató so-
rozatunkban egy 
vívó és egy birkózó 
aranyemberrel be-
szélgetett kollégánk. 
Gedővári Imre 1988-
ban Szöúlban állha-

tott fel a dobogó legmagasabb foká-
ra, Növényi Norbert pedig az 1980-as 
moszkvai játékok hőse volt. A két 
nagy bajnok éveken keresztül sport-

ága meghatározó egyénisége volt, ők 
valóban végig verték a világot. Ki-ki 
a maga helyén, a páston vagy a bir-
kózószőnyegen szállítot-
ta a jobbnál jobb eredmé-
nyeket.

Gedővári Imre majd’ 
ötven évvel ezelőtt, 1964-
ben lépett be az Újpesti 
Dózsa vívótermébe. A nyúlánk fi atal-
ember addig kosárlabdázott, de sze-
rencsére jót tett neki a váltás, hiszen 

kosarasként aligha lett volna olimpi-
ai bajnok. Növényi Norbert alig múlt 
három esztendős, amikor édesapja, 

aki híres birkózó edző volt, 
magával cipelte a terembe. 
Szerencsére ott is ragadt.

Az Újpest Televízióban 
november 25-én lesz lát-
ható az izgalmas beszélge-

tés, amelyben sok, talán eddig el sem 
hangzott „titkokat” is elárul a két 
olimpiai bajnok.  (g)  

A

Újpesti olimpikonok élőben

Növényi 
és Gedővári 
titkokat is 
elárult
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Ingatlant kiad
� Újpesten bútorozott szoba, felszerelt konyha 
használattal nem dohányzó rendszerető személy 
részére egy havi kaucióval, akár azonnali költözés-
sel kiadó. Tel.: 06-20-776-0530

� Kiadó vagy eladó lakás a Baross utca elején meg-
bízható tulajdonostól. 61 m2-es, másfél szobás, 
téglaépítésű, gázcirkós, földszintes lakás. Azonnal 
költözhető. Érdeklődni: 06-20-312-0871

� Kiadó egyéni fűtéses, egyszobás, bútorozott, 
berendezett lakás (hűtőszekrény, mosógép, mik-
ró). 45 000 Ft/hó plusz rezsiért, plusz kaució. Tel.: 
06-30-426-1170

� Újpest, Széchenyi téri üzletházban IRODÁK, 
RAKTÁRAK, üzletek kedvező áron kiadók. Tel.: 
06-30-9217-817

Nyaralót elad
� Eladó Balatonfűzfőn, 500 m2-es telken, egy 
örökpanorámás, riasztóval és klímával felsze-
relt nyaraló, komfortos faházzal, nagy terasszal 
és melléképülettel, a parttól gyalog 10 percre. 
A parkosított kertben 27 m3-es fedett, gépe-
sített medence, kerti kiülő, grillsütő. Befekte-
tésnek is ajánlott. I. á.: 9,2 MFt. Tel.: 06-30-281-
0297; 06-30-252-0762

Üzletet elad
� A IV. kerületben, főútvonalon, eladó egy 59 
m2-es, elegáns szépségszalon. Vendéglátásra is 
alkalmas. Tel.: 06-20-920-4050

Ingatlant cserél
� Újpesti 71 m2-es, 2+1 fél szobás + hall, nagy erké-
lyes, III. emeleti panel, önkormányzati lakásomat el-
cserélném 2 szobásra, fűtés távfűtés, mérőóra van 
felszerelve. Különbözetet kérek. Tel.: 06-20-263-0086

� Elcserélem vagy eladom 577 m2-es kertes házam 
50 m2-es Újpestire. Érdeklődni: 06-30-667-8406

Gk. beálló, garázs, tároló
� Motorkerékpárok részére utcára nyíló, önálló 
garázsban beállási lehetőség kiadó a IV. kerületben. 
3500 Ft/hó. Tel.: 06-20-362-6485

� Újpest, József Attila utca 18. szám alatti terem-
garázsban, 1 személygépkocsi beálló hely kiadó. Ér-
deklődni a 06-30-951-4679 telefonszámon lehet. 

� Újpest-Központban, új társasházban, ut-
cai, 15 m2-es garázs 2,8 m belmagasságú el-
adó! Ideális fekvés, önkormányzat mellett. Be-
lülről felújított. I. á.: 3 MFt, tel.: 06-30-637-7164

Tanfolyamok, képzések
A kereskedelmi és Iparkamara Újpesti 
Kirendeltségének (1042 Bp., Árpád út 
56.) folyamatosan induló tanfolyamai.
BIZTONSÁGI KÉPZÉSEK:
– Biztonsági őr (vagyonőr, testőr) 
„EUROPASS bizonyítvány” karácsonyi akció: 
tanfolyam díja 21 500 Ft+20 000 Ft vizsgadíj
– Fegyvervizsga
– Rendezvénybiztosító (12 000 Ft + vizsgadíj)
Oktatásszervező: 06-30-552-3938

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK: 8 általános 
iskolát végzettek számára:
– Élelmiszer- és vegyi árú eladó
– Piacfelügyelő
– Vendéglátó eladó

SZAKMUNKÁSOK RÉSZÉRE:
– Boltvezető

ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:
– Kereskedelmi ügyintéző
Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

– Szerződések (ellenjegyzést nem 
igénylő) készítése, előzetes 
és utólagos véleményezése

– Hatóságok (TB., állami- és 
önkormányzati) előtti eljárásokban 

ügyintézés, beadványok 
szerkesztése, tanácsadás

– Tulajdoni lap beszerzése
rövid határidővel, előzetes 

bejelentkezés alapján. 
Tel.: 06-30/552-3938

In gat lan el adó
� Újpesten az Erkel utcában, tégla, egyedi fűtésű, 
szobakonyhás, I. emeleti, lakás, 6,3 MFt-os irányáron 
eladó, tulajdonostól. Felújítandó. Tel.: 06-30-298-6999

� Újpesten 3 és fél szobás, gázfűtéses ház szuper 
áron eladó! Nagy telek, két bejárat külön kialakít-
ható! Üzletnek is alkalmas. I.á.: 22,9 MFt, érdeklőd-
ni: 06-1-379-5475, 06-30-294-9420, tulajdonostól.

� Újpest-Városkapunál tulajdonostól eladó egy 
csendes, tégla építésű, 57 m2-es, kétszobás, parket-
tás, járólapos, vízórás, cirkós, loggiás, déli fekvésű, 
kertre néző lakás, 16,2 MFt-ért. Tel.: 06-30-269-9769

� Eladó a Virág utcában egy VIII. emeleti nagyon 
szépen felújított 34 m2-es panellakás. Önnek csak 
költöznie kell! Óvoda, iskola, bevásárlási lehetőség 
a közelben. I.á.: 7,8 MFt. Tel.: 06-20-325-9974

� Újpest csendes részén, rendezett kertes házban, 
28 m2-es komfortos világos lakás, alacsony rezsi-
vel, akár azonnali költözéssel eladó. Tel.: 06-20-
776-0530

� Újpest kertvárosában, kulturált utcában, 4 szo-
bás családi ház eladó. A telek 430 m2-es. I. á.: 33 
MFt. A ház felújítandó. Tel.: 06-30-233-9051

� Eladó vagy kiadó bútorozatlan másfél szobás la-
kás a Nyár utcában. Azonnal költözhető. Magán 
személytől. Tel.: 06-70-565-4804, 06-20-349-6819

� Újpesten a Megyer lakóparkban kétemeletes 
téglaépületben földszinti, 90 m2-es még nem la-
kott, igényesen kialakított öröklakás teremgarázs-
zsal eladó. Tel.: 06-20-476-1414

� Eladó családi házas övezetben 51 m2-es, öt he-
lyiségből álló házrész, osztatlan közös telken, utcai, 
világos szobák, csendes környezetben, kocsi beál-
ló lehetőséggel. Cím: 1047 Bp., Labdarúgó utcában, 
óvodával szemben. Tel.: 06-30-644-3175

� Újpesten 30 m2-es csendes, kertkapcsolatos, 
komfortos lakás eladó. Újpest-Központhoz, met-
róhoz közel. Pince, padlás van hozzá. Tulajdonos-
tól, 6,7 MFt. Tel.: 06-70-310-5175

� Értéke alatt a XV. ker., Késmárk utcánál, 54 m2-es 
felújított, napfényes, fűtésmérős, vízórás, erkélyes 
panellakás, beépített bútorokkal, minden szolgál-
tatáshoz közel, 9,3 MFt-ért eladó ez évi foglalózás-
sal. Tel.: 06-30-298-3221

� Sződön, Újpesttől 22 km-re lévő 300 négyszög-
öles telken, összkomfortos, 120 m2-es családi ház, 
csöndes, nyugodt környezetben, 13 MFt-ért eladó. 
Tel.: 06-20-476-1414

� Kassai utcában, a metróhoz közel, csendes, 2+2 
félszobás, duplakomfortos, 86 m2-es körbenapo-
zott, emeleti lakás, téglaépítésű, liftes házban el-
adó és hozzá 17 m2-es zárható garázs, teremga-
rázsban. Tel.: 06-20-235-4397, 06-30-667-9907

� Eladó Újpesten a StopShop mellett egy 1,5 szo-
bás, 35 m2-es, I. emeleti, vízórás, fűtéskorszerűsített 
lakás. Ár: 6,9 MFt, tel.: 06-20-206-9730, 06-1-260-7740

� Sürgősen eladó tulajdonostól, 63 m2-es, fiata-
los, teljesen felújított, cirkó fűtéses, teraszos, pin-
cés, gépkocsi beállós, téglalakás Újpesten. I. á.: 14,5 
MFt, tel.: 06-20-201-7692, 06-30-249-2206

� Dunakeszin a Klapka utcában, 1097 m2-es telken, 
120 m2-es, 4 szobás, étkezős, gázkonvektoros fűté-
sű, összkomfortos családi ház, kamrával, pincével el-
adó. Eladási ár: 19,8 MFt, tel.: 06-70-637-2718

� Újpesten Lahner György utcában, elkerített, 
parkosított területen, I. emeleti, téglaépítésű, 53 
m2-es, 2 szobás, erkélyes, felújított, gázkonvekto-
ros lakás, gépkocsi beállóval, tárolóval eladó. Fű-
tés: 6000 Ft/hó. Ár: 12,8 MFt, tel.: 06-70-637-2718

� Izzó ltp-n, a Káposztásmegyeri úton, napfényes, 
56 m2-es, 2 szobás, loggiás, gázkonvektoros fűté-
sű, panorámás, IV. emeleti, alacsony rezsijű örök-
lakás eladó. Közös költség: 4800 Ft/hó. Új, kül-
ső műanyag nyílászárók. Eladási ár: 10,7 MFt, tel.: 
06-20-391-5546

Szolgáltatás
� Az Újpest Áruházban a földszinten minden-
nemű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. 
Nyitva: 9-18-ig Tel.: 06-20-206-5088

� Tetőszigetelés, tetőfedés és palatetők bontás 
nélküli felújítását vállalja TMR szigetelő Kft. 
Tel.: 06-70-554-6341

� Teljeskörű takarítás, ablaktisztítás, szőnyeg, 
kárpittisztítás, szobafestés, zárcsere kedvező 
árakon. Tel.: 06-70-354-1590; www.takaritunk.eu 

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkély-
beépítés és felújítás, előtetők, kerítések gyár-
tását és javítását vállalom. Tel.: 06-1-360-0035, 
06-30-975-2315

� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártá-
sa, javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készíté-
se. IV. ker., Fóti út 45. Tel.: 06-1-370-4932

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

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

� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vállal. 
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje. Tel.: 
06-1-306-2023, 06-70-234-7759

Oktatás
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematika tanár szakos egyetemi hallga-
tó. Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

� Angol nyelvből tanítást, korrepetálást vállalok 
diákoknak és felnőtteknek. Házhoz is megyek. Tel.: 
06-30-465-0202

� Angolból, általános iskolások korrepetálását és 
másnapi iskolára való felkészítését vállalja nagy ta-
pasztalattal rendelkező pedagógus Újpesten. Tel.: 
06-70-627-3425

Zene
� Jelentkezz a művészképzőbe! Komplett énekes 
képzés korhatár nélkül, a mai kor igényei szerint, 
a könnyűzenén belül. Több ezer zenei alap. Rend-
szeres fellépések, stúdiógyakorlat, vocal tréningek 
www.nagygaby.hu, tel.: 06-20-568-1293

Vegyes
� Használt könyveket vásárolok készpénzért, ma-
gánszemélyként. Porcelánokat, bútorokat, régisége-
ket, műszaki cikkeket stb… Díjtalan kiszállás. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06-30-525-5275, 06-70-234-2523

Bútor
� Egyszerű bútorok, fotel, rekamié, asztal, székek, 
konyhabútorok, stb. olcsón eladó Újpesten. Tel.: 
06-30-233-9051  

Jármű
� Eladó VOLVO S70 T5 2013-ig műszaki vizsgáz-
tatva, nemzetközi utakra használt, megkímélt ál-
lapotban, 1997-es évjárat. I.á.: 950 000 Ft. Tel.: 06-
30-605-5229

Masszázs
� A masszázs nem csak a testre, hanem a lé-
lekre is jótékony hatással van. Szeretettel vá-
rom Önt kedvező árakkal! Masszázs típusok: 
svéd frissítő masszázs, talpmasszázs, arcmasz-
százs, fogyasztó masszázs. Tel.: 06-20-373-5873   

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Ko v á c s  B é l a  a Vasas Izzó egykori 

labdarúgója, 62. életévében elaludt örökre. 
Temetése 2011. november 22-én, 12 óra-
kor lesz a Megyeri úti temetőben. Gyászol-
ják: Imádott felesége, lányai, veje, és unokái.

Tisztelt Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékbolt-
ban vesszük fel. (1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 
óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! Díja: bruttó 1000 Ft/25 szó.

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, dugulás elhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

Tel.: 3604-434, www.gyorsszaki.hu

AZ ÚJPESTI KÖZÉLETI 
TELEVÍZIÓ MŰSORAI

ÚJ ADÁS
Péntek: 19.00 – Híradó, 19.20 – 
Magazinműsor, 19.50 – Pódium 

ISMÉTLÉSEK
Hétfő, Kedd: 7.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 22.00 
Szerda, Csütörtök: 7.00, 9.00, 

12.00, 15.00, 19.00, 21.00
Péntek: 7.00, 9.00, 12.00, 

15.00, 22.00
Szombat, Vasárnap: 8.00, 
12.00, 15.00, 19.00, 22.00

A műsorok közötti időszakban 
csatornánkon képújság látható. 
Az adás anyagai megtalálhatók a 

Facebookon is.

Nagy kedvezménnyel
foglalhat helyet 2012-re!

Áraink nem változnak! Vállalkozói 
és méretes hirdetések feladása, 

árajánlatkérés: hirdetes@
ujpestimedia.hu Részletes 

információt a www.ujpest.hu 
weboldalon olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

Gyászjelentés
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      26 Ft-tól               33 Ft-tól
Burgonya    68 Ft-tól             100 Ft-tól
Vöröshagyma 118 Ft-tól             150 Ft-tól
Fejessaláta    150 Ft-tól             200 Ft-tól
Retek    100 Ft-tól             130 Ft-tól
Újhagyma    100 Ft-tól             130 Ft-tól
Alma    179 Ft-tól         250 Ft-tól
Spenót, sóska 600 Ft-tól         700 Ft-tól
Paradicsom 348 Ft-tól             490 Ft-tól
Paprika   280 Ft-tól             400 Ft-tól
Erőspaprika         100 Ft/db-tól    130 Ft/db-tól
Koktélparadicsom 800 Ft-tól               –
Sárgarépa    118 Ft-tól         250 Ft-tól
Gyökér  298 Ft-tól         350 Ft-tól
Zeller   298 Ft-tól          300 Ft-tól
Karalábé  120 Ft-tól         150 Ft-tól
Karfiol  198 Ft-tól         200 Ft-tól
Padlizsán     480 Ft-tól               –
Brokkoli  480 Ft-tól         600 Ft-tól
Kelbimbó     600 Ft-tól         700 Ft-tól
Uborka  498 Ft-tól         600 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Sütőtök            98 Ft-tól            130 Ft-tól
Fejeskáposzta           98 Ft-tól           100 Ft-tól
Vöröskáposzta         198 Ft-tól          200 Ft-tól
Kelkáposzta        198 Ft-tól          280 Ft-tól
Mandarin                   349 Ft-tól               –
Gesztenye          900 Ft-tól        1000 Ft-tól
Cukkini                   480 Ft-tól               –
Banán              159 Ft-tól               –
Csipkebogyó       450 Ft-tól          600 Ft-tól
Grapefruit                249 Ft-tól               –
Narancs                  329 Ft-tól               –
Citrom                  299 Ft-tól               –
Kiwi                  249 Ft-tól               –
Szőlő (import)         440 Ft-tól               –
Körte          349 Ft-tól          300 Ft-tól
Birsalma          280 Ft-tól          350 Ft-tól
Pomeló (db)        800 Ft-tól               –
Füge          120 Ft-tól               –
Swity (kg)          400 Ft-tól               –
Őszi virágok / csokor        300 Ft-tól          200 Ft-tól
Dísztök (db)          50 Ft-tól            90 Ft-tól
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2011. december 5-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Bp., Tavasz u. 4., Ady Endre Műve-
lődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Ez évi 38. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést bekül-
dő Olvasói között újpesti emblémával ellátott ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: dr. Fenyvesi Károly László, Kelemen Imréné, Papp Istvánné, Passné Nemes Erzsébet. A nyeremények átvételéről postai úton küldünk tájékoztatást. 

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Tóth Sándor � Főszerkesztő: Zsidai Péter � Szerkesztő: Bangha Katalin, Ádám Tamás � Fo tó: Hor váth Dá vid, 
Várai Mihály � Irodave ze tő: Sze ren csi Csil la � Szer kesz tő ség: Ady End re Mű ve lő dé si Köz pont, 1043 Bp., Ta vasz ut ca 4., I. em. Te le fon: 785-0366, fax: 785-0466, 

e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8 � Nyom dai elő ál lí tás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt. � Ter jesz ti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, 
E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Meg je le nik min den héten 42 000 példányban. � Vállalkozói és méretes hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu 

� Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. Köz lés ese tén fenn tart juk a szer kesz tés jo gát!   � A meg je lent meg hí vók és hir de té sek tar tal má ért fe le lős sé get nem vál la lunk. 
� Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu � Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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