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ÚJPESTI NAPLÓ

SZÍNES PALETTA, BŐVÜLŐ KÍNÁLAT
Az újonnan létrehozott Újpesti Kul-
turális Központba olvadt a városrész 
több, közkedvelt művelődési intéz-
ménye. Tovább színesedik a kínálat.    
 4. oldal

MÚLTUNK ÖRÖK ÉRTÉKEI
Évről évre egyre többen látogatnak 
Újpestre a Kulturális Örökség Nap-
jain. Idén hétféle helyszín és prog-
ram várta az érdeklődőket a két 
nap során.   2. oldal

KULCSSZÓ A BIZALMATLANSÁG
A rendőrség nem mindennapi, hu-
morral fűszerezett előadás sorozat-
tal hívja fel a nyugdíjasok fi gyelmét 
a veszélyek elkerülésére.    
  8-9. oldal

ÚJ MAGYAR JÉGKORONG-CSAPAT
Magyarországot és ezen belül 
Káposztásmegyert választották a 
Patriot Budapest hokisai, ahol sike-
rült megállapodni minden feltétel-
ről.     13. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. szeptember 20., VI. évf., 31. szám
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Az alapkő 
már a helyén
A Babits Mihály Gimnázium szomszédságában 
épül fel a Halassy Olivér Sportközpont – Városi 
Uszoda, miután az önkormányzat az itt élők 
igényeit figyelembe véve döntött arról, nem 
maradhat uszoda nélkül Újpest.    3. oldal
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  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program

 



jpest idén hétféle helyszín-
nel illetve programmal ké-
szült szeptember 15-16-án a 

Kulturális Örökség Napjaira. Bogdán 
Magdolna, a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának műszaki ügyintézője a hely-
színre folyamatosan érkező csopor-

tokról számolt be. – Már a nap ele-
jén egy nagyobb csoportot fogadott, 
hogy körbejárják az egykoron általá-
nos iskolaként működő, százharminc 
éves épületet – mondta.

Az egyik látogató, Mészáros Ödön 
István még jól emlékezett a régi álta-
lános iskolára, ahol 1954-ben kezdte 

meg tanulmányait. – A termekben fe-
nyőfa padok és vaskályha, a folyosón 
pedig üveges szekrények voltak, ben-
ne az élővilág valamennyi szemlélte-
tőeszközével – mondja.

Szöllősy Marianne, az Újpesti Hely-
történeti Gyűjtemény vezetője el-
mondta, hogy a Városházára látoga-

tóknak a dísztermet, a lépcsőházat, és 
a házasságkötő termet mutatják meg 
és ismertetik az épület történetét, kí-
vül pedig a térről és a Városháza falán 
domborműveken megörökített elő-
dökről mesélnek a csoportoknak.

Szöllősy kiemelte, 2006 óta, amió-
ta Újpest is csatlakozott a Kulturális 
Örökség Napjaihoz, egyre népszerűbb 
helyszín. – Idén a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem jogi kara, és a Lepke-
múzeum is bekapcsolódott a „vérke-
ringésbe”, utóbbi a Könyves Kálmán 
Gimnázium csillagvizsgálója mel-
lett az egyik legkeresettebb, de vala-
mennyi újpesti helyszínről elmondha-
tó, hogy legalább százan keresték fel 
egy nap – mutatott rá a gyűjtemény-
vezető.

A fentieken kívül további prog-
ram volt még a Farkaserdő tanösvé-
nyének bejárása, a homoktövis élőhe-
lyének felkeresése a Megyeri híd lábá-
nál és a Rex Állatszigeten tartott „zoo 
hungarikumok”, ahol az őshonos ma-
gyar állatfajtákat lehetett megismer-
ni. M. O. A. 

– A Börze bevált tematikája mellett újdonsággal 
is előrukkolunk. Célunk, hogy egy helyen, a meg-
ismerést és az összehasonlítás élményét is nyújt-
va legyen elérhető minden továbbtanulással, és a 
konkrét iskolával kapcsolatos információ – mond-
ja bevezetésképpen Kovács Bence, a rendezvény 
szervezője. 

– Mit ajánljanak a börze látogatóinak?
– Az alapos tájékozódás lehetőségét. A kiállítók, illet-

ve előadást tartók között természetesen az önkormány-
zat által fenntartott középiskolák (Babits-, Bródy-, Cso-
konai-, Károlyi-, Könyves gimnáziumok) és az Újpesten 
működő, de a fővárosi önkormányzat, továbbá egyéb 
fenntartású intézmények is megtalálhatók lesznek. 

– Lesz-e újdonság az idei rendezvényen?
– Börzénkre meghívtuk a Mérei Ferenc Fővá-

rosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Inté-
zet munkatársait, akikkel mindjárt az aulába betér-
ve találkoznak a látogatók. A személyre szabott tá-
jékoztatás után akár más szemszögből is folyhat az 
ismerkedés a kiállítókkal, az előadókkal. Újdonság, 
hogy standot kap az Újpesti Diákszövetség is, aho-
vá bármely újpesti általános- vagy középiskolai diák 
kérheti felvételét. Szervezőként is nagyobb stábbal 
dolgozunk, az Újpesti Kulturális Központ minden 
egysége segíti a lebonyolítást. 

– Milyen érdeklődésre számítanak a négy nap 
alatt?

– Talán nem leszek rossz jós, ha azt mondom, hogy 
nagy érdeklődésre számítunk. A kiállítók száma nőtt. 
Tavaly a kiállító intézmények harminc előadásán 
mintegy ezer érdeklődő volt. Az Ifjúsági Ház kiállító-
termeit akkor háromezer látogató kereste fel.  B. K.
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Múltunk örök értékei 
Évről évre egyre többen látogatnak Újpestre a Kulturális Örökség Napján. A két napos 
programon új helyszínek is csábították az érdeklődőket. 

Középiskolák börzéje
Szeptember 25–28. között, négy napon át a korábbinál több, összesen 48 
budapesti és Budapest-környéki középiskola mutatkozik be a továbbtanu-
lóknak és szüleiknek az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban. A fővá-
ros legnagyobb középiskolai börzéjévé váló kezdeményezés sorrendben már 
a XXII. A börzét kedden, 14 órakor Wintermantel Zsolt nyitja meg.

Idegenvezetés a Városháza épületében Krizsán Sándorral

A Középiskolák 
Börzéjének nyitva 
tartási ideje:

Megnyitó: szeptember 25-én, 
kedden 14.00 órakor. Látogat-
ható: 18.00-ig. Szeptember 
26-27.: 10.00-18.00. Szeptem-
ber 28.: 10.00-13.00. 
Az újpesti középiskolák elő-
adásai a Börze ideje alatt:

Szeptember 25., kedd 
17.00: Csokonai Vitéz Mihály 
12 Évfolyamos Gimnázium
18.00: Babits Mihály 
Gimnázium

Szeptember 26., szerda
17.00: Károlyi István 
12 Évfolyamos Gimnázium
18.00: Könyves Kálmán 
Gimnázium

18.00: Berzeviczy Gergely Két 
Tanítású Nyelvű Közgazdasági 
Szakközépiskola

Szeptember 27., 
csütörtök
17.00: Újpesti Két Tanítási 
Nyelvű Műszaki 
Szakközépiskola Szakiskola 
s Gimnázium
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Gőzerővel 
folyik az 
új uszoda 
építése
A Babits Mihály Gimnázium szom-
szédságában épül fel Újpest új uszo-
dája, a Halassy Olivér Sportközpont – 
Városi Uszoda, miután az önkormány-
zat az itt élők igényeit fi gyelembe véve 
úgy döntött, hogy nem maradhat 
uszoda nélkül a település. Mint köztu-
domású: a régi gyógyfürdő, elsősorban 
romos állapota miatt bezárt, jelenleg 
nem tudnak komolyabban úszni a diá-
kok, a sportolók, és a polgárok. 

iután az önkormányzat az „Újpesti Pár-
beszéd keretében” megkérdezte a polgá-
rokat, s azok úgy válaszoltak: legjobban 

egy uszoda hiányzik nekik, döntött egy új, korsze-
rű komplexum építéséről. Ezt követően Újpest ön-
kormányzatának tervtanácsa 2011. május 5-én, egy-
hangúlag elfogadta az új uszoda kialakítási tervét, 
amely Káposztásmegyeren, a Babits Mihály Gimná-
zium mögött épül fel.

A Monting Mérnökiroda Kft. – Épszerk-Pannonia 
Invest Építőipari Kft. konzorcium nyerte meg a ki-
vitelezésre kiírt önkormányzati gyorsított meghívá-
sos közbeszerzést, az eredmény a Közbeszerzési Ér-
tesítőben jelent meg. A létesítmény eredetileg be-

csült ellenértéke 800 millió forint volt, ám ennél 
valamivel magasabb összegért vállalta az egyetlen 
ajánlattevő az építést. 

A háromszintes uszoda és rekreációs központ 
alapterülete 2139 négyzetméter. Az épületben lesz 
egy 275 négyzetméter vízfelületű, a FINA (Nemzet-
közi Úszószövetség) versenykövetelményeinek is 
megfelelő medence. Része a feladatnak az elektro-
terápiás gyógyászati kezelőegység tervezése és kivi-
telezése is.

A „Hajrá Újpest! Városfejlesztési Program” kereté-
ben megvalósuló beruházást az önkormányzat ki-
emelten kezeli. A Halassy Olivér Sportközpont – Vá-
rosi Uszoda építése gőzerővel folyik. Á.T.

M

Kisértetház lett 
az újpesti uszodából
Az Árpád út 114-120. szám alatt található Újpesti 
Gyógyfürdő és Uszoda 1974-ben épült, a nyolcva-
nas években élte fénykorát. A bezárás előtti idő-
szakban hajléktalanok is rendszeresen látogatták. 
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) 
tulajdonában lévő ingatlan, fővárosi fenntartás-
ban működött. A fürdő 2007. június 1-jén zárt 
be. Amúgy a Széchenyi gyógyfürdő vizét használ-
ták, amit távvezetékeken juttattak el Újpestre. Ha 
úgy tetszik, még a víz sem volt a miénk.

Egyébként a bezárás egyik oka az egyre keve-
sebb látogató, és a növekvő veszteség volt, ami a 
bezárás előtti évben már elérte a 170 millió fo-
rintot. Ezt még elbírta volna a működtető, csak-
hogy az épület olyan lepusztult állapotba került, 
hogy már nem lehetett rajta segíteni, felújításra 
szorult. Statikailag is gondok voltak, és a Széche-
nyi fürdőből érkező távvezeték is tönkrement. 

Az ingatlant megpróbálták értékesíteni, mind-
ezidáig sikertelenül. Nem csoda, hogy nem kelt el, 
hiszen egy romhalmaz az egész. Á.T.

A Halassy Olivér Sportközpont 
– Városi Uszoda látványterve 

Jelentős állomáshoz érkezett az új uszoda 
építése Újpesten. Az alapkövet, pontosabban 
az „alapcsövet”, a benne lévő irattal együtt 
2012. szeptember 19-én, délelőtt helyezték el. 
A beruházás egy év múlva fejeződik be.

Az ünnepségen megjelentek diákok, intéz-
ményvezetők, tanárok, a kivitelező és az önkor-
mányzat képviselői, köztük dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester, aki elmondta, hogy a beruházás 
nettó értéke: 932 millió 162 ezer forint. 

Mári József, a Babits gimnázium negyedikes di-
ákja, Újpest diákpolgármestere szólította a mikro-
fonhoz Wintermantel Zsoltot.

– Egy város életében rit-
kán fordul elő ilyen jelen-
tős esemény, amikor egy 
nagy beruházás alap-
kő letételére összejöhe-
tünk – mondta a pol-
g á r m e s -
ter. 

– Újpest és a sport összefonódott egymással. 
Az UTE sportolói nagy örömöt szereztek nekünk 
az elmúlt években. Ennek ellenére, az utóbbi idő-
ben nem tudtak hol edzeni, hiszen a régi uszo-
da már bezárt. Sajnos, jelenleg az újpesti gyere-
kek sem újpesti uszodában tanulnak meg úszni. 
De egy év múlva megnyílik az uszoda és minden 
megváltozik. Újpestnek ismét lesz uszodája, ame-
lyet soha senki nem vehet el, és senki nem zárhat 
be az újpestiek feje fölött. Ha valami dolga van 
a város vezetésének, az önkormányzatnak az az, 
hogy a jövőnek építsen. Itt van a kezemben egy 
levél: Üzenet a jövőnek címmel. Úgy kezdődik: Mi, 
büszke újpestiek, ma, 2012. szeptember 19-én sa-
ját uszoda építésébe kezdünk, ezzel mindannyi-
unk régi vágya teljesül, és a most felépülő Halassy 
Olivér Sportközpont – Városi Uszoda minden te-
kintetben az újpestieké lesz…  Ez került a kapszu-
lába.

Gebe Zoltán, a kivitelező cég ügyvezetője el-
mondta, hogy az uszoda a kor színvonalának meg-
felelő, nívós épület lesz, a legkorszerűbb víztisztí-
tó és vízforgató berendezéssel. Az épület energia-
ellátása geotermikus energiával történik. Ezt kö-
vetően Wintermantel Zsolt, az ügyvezető és Új-
pest legfi atalabb arcai: Kozma Vanessza és Takács 
Márk segítségével – képünkön – lerakta az alap-
követ. Á.T.
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Lerakták az új létesítmény alapkövét

  További képek a                       -on



Újpesti Kulturális Központ

Színes paletta, 
bővülő kínálat
Szeptembertől az újonnan létreho-
zott Újpesti Kulturális Központba 
olvadt a városrész több, közkedvelt 
művelődési intézménye. Az önkor-
mányzat Újpest kulturális és szellemi 
életének kiszélesítését, színesítését 
biztosítja az összevonással. A bővebb 
és nívósabb kínálat mellett nem el-
hanyagolható szempont, hogy a pár-
huzamosan végzett feladatok kiszű-
résével szervezettebben és hatéko-
nyabban valósítható meg mindez. A 
célokról dr. Molnár Szabolcs alpol-
gármestert kérdeztük.

 – Kulturális intézményeink 
sokrétű tevékenységére ala-
pozva jutottunk arra az el-
határozásra, hogy a Karinthy 
Frigyes ÁMK ágazati szétvá-
lása miatt, mindenki számá-
ra előnyös, ha nem három, 
hanem egyetlen önállóan 
működő és gazdálkodó in-

tézményt hozunk létre, Újpesti Kulturális Központ 
elnevezéssel – mondja dr. Molnár Szabolcs.

Az új intézmény a Karinthy Frigyes Általános Mű-
velődési Központ, a Közösségi Ház, az Ady Endre 
Művelődési Központ, az Újpesti Polgár Centrum, az 
Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény, továbbá az Új-

pesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont összevo-
násával jön létre, vagyis nem zárt be egyetlen in-
tézmény sem.

– Az összevonással az intézményi tevékenységek 
átstrukturálása és optimalizálása volt az egyik cé-
lunk. Ennek eredményeként például a sport- és rek-
reációs intézmények fenntartója az Újpesti Vagyon-
kezelő Zrt. lett – fejti ki az alpolgármester.

– A másik célunk az volt, hogy tovább színesít-
sük a művelődési intézmények kínálatát, a városrész 
több ezer nézőt vonzó szabadtéri programjait. Na-
gyon sok visszajelzést kaptunk az elmúlt időszak-
ban. Többek között az Újpesti Párbeszéd idei kér-
dőívei is megerősítettek bennünket abban, hogy az 
újpestiek igénylik, és szívesen látogatják a térítés-
mentes programokat, illetve a szinte jelképes össze-
gű koncerteket, színházi előadásokat, a tanfolyamo-
kat. Ajánlást is megfogalmaztak, kiket szeretnének 
látni a színpadokon. Önök kérték, mi teljesítjük – a 
jövőben is. A három intézmény összevonása ezért 
sem jelenti a kínálat szűkítését. Az önkormányzat, 
segítve a családokat, továbbra is jelentős összeget 
szán költségvetéséből kulturális kiadásokra. 

– A kulturális paletta szélesítése mellett még egy 
eredménye van az összevonásnak, ez pedig a pár-
huzamosan végzett tevékenységek megszüntetése: 

– Amit az egyik intézmény jól csinált, azt most az 
egész intézményrendszerbe emelheti át.

– Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Háznak koráb-
ban voltak olyan, gyermekeknek szánt koncertjei, 
amelyeket szinte meghirdetni sem kellett, azonnal el-
fogytak a jegyek. Sokan bosszankodtak is, hogy nem 
jutott számukra belépő. Nagyobb befogadó képes-
ségű művelődési házba terelve, az ilyen típusú ren-
dezvények továbbra is találkoznak majd a közönség 
tetszésével, s még többen lehetnek az esemény ré-
szesei. A Karinthy ÁMK kiváló intézményi kapcsola-
tainak pedig az Újpest Színház lehet haszonélvezője 
ősztől – emeli ki dr. Molnár Szabolcs.  B. K.

A művelődési házak mellett nemsokára 
Káposztásmegyeren egy új közösségi teret ala-
kít ki, elsősorban a civil szervezetek számára az 
önkormányzat. A képviselő-testület jóváhagyó 
döntését követően, az adás-vétel előkészítése 
folyik – mondta dr. Molnár Szabolcs.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 25/2009. (X.01.) 
számú Önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki az átmenetileg 
nehéz helyzetbe került családok lakáshitel törlesztéseinek támogatására.

A pályázaton azok az újpesti magánszemélyek vehetnek részt, akik 2008. 
szeptember 1. napját megelőzően újpesti lakásuk megvásárlására vagy felújí-
tására jelzálog alapú lakáshitel szerződést kötöttek, és az a pályázat benyúj-
tásáig nem került felmondásra. 

Nem jogosult támogatásra az az adós, aki szabadfelhasználású, illetve 
adósságrendező, vagy hitelkiváltásra irányuló hitelt vett fel, valamint aki rög-
zített árfolyamú hitelszerződést kötött.

Az Önkormányzat által folyósított támogatás havi összege legfeljebb 30.000,- 
Ft lehet, maximum hat hónapon keresztül. A támogatás vissza nem térítendő. 
Újabb támogatásra nem jogosult az az adós, aki a rendelet szerinti támogatás-
ban korábban már részesült, valamint egy hitellel terhelt lakás vonatkozásában 
egyazon háztartásban élő személyek részére csak egy támogatás állapítható meg. 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati for-
manyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Budapest IV. ker. István út 15.) szerezhető be, vagy letölthető a www.
ujpest.hu-ról.

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon, személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi 
Osztályán (Budapest IV. ker. István út 14. fsz./4.). A pályázattal kapcsolatos 
részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-31-79).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2012. október 24. 16 óra. Az 
érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság – a pályázatok 
beadására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 45 napon belül – 
értékeli, és dönt a támogatás odaítéléséről, a támogatásban részesített pályá-
zók köréről, valamint a támogatás mértékéről és időtartamáról. A pályázó-
kat az Önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban érte-
síti a döntésről.

Budapest, 2012. szeptember 17.
 Budapest IV. ker., Újpest Önkormányzata 
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Az Újpest Színház tavalyi bemutatója, 

a Pesti Srácok című musical



K ö z t é rÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I .  É V F O L Y A M ,  3 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 2 .  s z e p t e m b e r  2 0 . 5 

Újabb mérföldkő a betegellátásban
Az önkormányzat anyagi támogatásából felújított Baross utcai épületbe költözik az 
adminisztráció a Szakorvosi Rendelőből, amivel ismét javulhat a betegellátás. Eközben 
a Károlyi Kórházban új osztályt alakítottak ki, ami a szívbetegek számára jelent korsze-
rű ellátást és rehabilitációt.

z este tízig tartó szomszéd-
ünnepet a Telkes utca Vad-
gesztenye és Vetés utca kö-

zötti lezárt szakaszon rendezték meg. 
A vendégeket, szomszédokat kö-
römpörkölt és bajai halászlé vár-
ta, de a később érkezők sem jöt-
tek üres kézzel. 

Saly Péter szervező, az utca 
egyik lakója rövid köszöntőjében 

kiemelte, hogy a szomszédünnepet 
ismerkedési céllal rendezték, amivel 
azt szeretnék elérni, hogy az itt élők 
ne egyszerűen csak ráköszönjenek 
egymásra. – Törekvésünket támogat-

ta az önkormányzat, mert amellett, 
hogy elengedték a területfoglalási dí-
jat, padokat, asztalokat is biztosítot-
tak – mondta. 

A szintén szervező Zeller Éva hoz-
zátette, szeretnének éves hagyományt 
teremteni, és ezzel együtt az egész ut-
cát bevonni az ismerkedésbe.

– Jónak tartom az ehhez hason-
ló összejöveteleket, mert segítenek 
abban, hogy az egymás mellett élő 
szomszédok jobban megismerjék egy-
mást és összebarátkozzanak – mond-
ja a páros oldalon lakó Nagy Emil, aki 
pár hónapja költözött az utcába.

A közös főzést és beszélgetést az 
utca páros és páratlan oldalán lakók 
között szervezett vetélkedők színe-
sítették, amelyek között talicskázás 
és célba dobás is szerepelt. Az ese-
ményre tiszteletbeli szomszédként 
Wintermantel Zsolt is ellátogatott. 
– Legutóbb a Vadgesztenye utcában 
tartottak gyereknapot, a következő 
szombaton a Káposztásmegyeri Csa-
ládok Egyesülete rendez sportnapot. 
Bízom abban, hogy Újpesten is egyre 
jobban elterjednek ezek a közösség-
építő rendezvények – mondta a pol-
gármester. M. O. A.

Szomszédokból közösség
Közösségépítési, ismerkedési céllal rendezték meg első alkalommal szeptember 15-én 
a szomszédok ünnepét a Telkes utcában. A szervezők célja az volt, hogy az évek, évti-
zedek óta itt élők jobban megismerhessék egymást. Az önkormányzat asztalokkal és a 
területfoglalási díj elengedésével támogatta a törekvést.

A

– Tekintettel arra, 
hogy az önkor-
mányzat saját kéz-
be vette a szakren-
delő működteté-
sét, a Károlyi Kór-
háznak a betegel-

látáshoz közvetlenül nem kapcsoló-
dó adminisztrációját át kell költöz-
tetni – mondta lapunknak dr. Hollósi 
Antal, a Károlyi Sándor Kórház or-
vos-igazgatója. Az erre a célra szolgá-
ló Baross utcai kórház területén lévő 
épületet az önkormányzat támogatá-
sából újította fel az intézmény, a be-
tegellátáshoz csak közvetve kapcsoló-
dó eszközök, iratok itt kapnak helyet. 
– Az épület rendkívül rossz állapot-
ban volt, 2008-ban zárták be, most 
viszont az önkormányzat jóvoltá-
ból ismét funkciót kap – tette hozzá 
Hollósi. A Szakorvosi Rendelőben ez-
zel párhuzamosan újabb hely szaba-
dult fel, ami a betegellátás színvona-
lát fogja növelni. Ugyancsak az ellátás 
hatékonyságát és korszerűségét szol-

gálja, hogy a Károlyi Kórházban válto-
zatlan ágyszámok mellett új osztályt 
alakítottak ki, amelynek hatszáznegy-
venezer ember tartozik a körzetébe. A 
harmincöt ágyas kardiológiai rehabili-
tációs osztályt megbízott vezetőként 
dr. Szirmák Eszter főorvos irányítja. 

Dr. Szirmák Eszter az új részlegről az 
Újpesti Naplónak azt mondta, az osztá-
lyon komplex, gyógytornát, dietetikát, 
és pszichológus által vezetett foglal-
kozásokat magában foglaló orvosi el-
látás zajlik, amely ellátási programot 
nem csak az újpesti háziorvosokkal is-
mertették meg. – Kardiológiai rehabi-
litációra azok kerülnek, akiknek példá-
ul már volt infarktusuk, vagy valami-
lyen ismert szív- és érrendszeri beteg-
ségük van, és ezt szeretnék hatékonyan 
kezeltetni, vagy éppen a gyógyszerezést 
beállítani – magyarázta a főorvos. Az 
osztály betegeit betegségtípustól füg-
gően tornáztatják, illetve diétára ta-
nítják, amely utóbbi a főorvos szerint 
nem szükségszerűen drága. A kardioló-
giai rehabilitációs osztályt a már meglé-
vő bútorokból rendezték be, a gépeket 
pedig alapítványi és pályázati források-
ból korszerűsítette a kórház. A betegek 
eddigi visszajelzései pozitívak, ami az 
SZTK felújításán kívül ugyancsak a be-
tegellátás színvonalának emelkedését 
mutatja Újpesten. M. Orbán András

Nyugodtabb 
volt a nyár
Mint korábban már beszámol-
tunk róla, a hivatalos mérések sze-
rint csendesebb volt idén a Szi-
get Fesztivál. Erről szóló cikkünk-
re reagálva ragadott tollat Ekker 
Ferencné (64) a Pozsonyi úti lakó-
telepről. Mint írja: „évekig szen-
vedtünk a hangzavartól. Nem tu-
dom mi történt, de az idén tény-
leg sokkal csendesebb volt a Szi-
get. Persze azért még így is hallot-
tuk, de így már belefér a „békés 
egymás mellett élés kereteibe”. 
Mint ismeretes, az önkormány-
zat tavaly megállapodott a szer-
vezőkkel. Azóta jóval komolyab-
ban veszik a zajterhelés kérdését. 
Még a színpadokat is úgy tájolták 
az idén, hogy a lehető legkevesebb 
zaj érje a környéket

További képek
a                      -on



fotón nem látszik az ismert üres terü-
let, amelyet leginkább parkolásra hasz-
nálnak, de zöldséges bódé is találha-

tó rajta. Ellenben jól kivehető a régi „szép” idő-
ket idéző, jó kis ZIL teherautó és a klasszikus-
nak számító oldalkocsis motor. Röviden: Árpád 

úti életkép a ‚70-es évek közepéről. Az előtér-
ben haladó 10-es villamos a Megyeri csárda, il-
letőleg a Tungsram felől hozta utasait, s haladt 
tovább Rákospalota irányába. A villamostól bal-
ra nyíló pici utcácska a mai Rózsa utca, amely 
Újpest városközpont rekonstrukciójával ösz-

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesí-
tünk a mával. 

szefüggésben épült át és szélesedett ki 2x2 sávos-
ra 1978 és 1981 között. A kép bal szélén látható 
kis ház ennek során adta át telkét a közúti jármű-
vek számára, helyén ma a Rózsa utca keleti útpá-
lyája fekszik. Az Árpád út kockaköveit e szakaszon 
1993–1994-ben váltotta fel aszfalt, amellyel együtt 
eltűntek az 1985-ben megszűntetett 10-es villa-
mos vágányai is. Az útpálya átépítésével együtt a 
rácsos felsővezeték- és lámpaoszlopokat vasbeton 
oszlopokra cserélték ki. A kép bal szélén a Rózsa 
utca 36. számú panelház részlete, a villamos mö-
gött pedig az Árpád út 111-117. számú tízemele-
tes panelépület áll.  Á. T.

A rovat tanácsadó-szakértői: Szöllősy Marianne 
és Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Új-
pesti Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. 

Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

A

Újpest akkor és most XV. rész

Árpád út – Rózsa utca sarok,
a fürdő felől fotózva
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– Mióta foglalkozik versírással? 
– Komolyabban három éve. 
– Hogy születtek meg a versek?
– Talán nem is léteznének, ha három éve nem ka-

pok egy országos második díjat a Himnuszomra. 
Ami nem a díj miatt fontos, soha nem gondoltam 
volna, hogy ilyen komoly értéket alkotok. Szokolai 
Sándor megzenésíti a verset. Ez nagy alkotói lendü-
letet adott.

– Szóval, miért pont Radnóti szerelme?
– Rengeteg Radnóti-verset, és a Naplóját olvas-

tam, nagyon megszerettem. Mindig igen empati-
kus ember voltam, egész egyszerűen belehelyezked-
tem Gyarmati Fanni lelkivilágába. Elkezdtem belül-
ről látni a kapcsolatukat. Írtam a tükörképet.

– Hogy micsodát?
– Radnóti egy-egy versének utolsó sorára építet-

tem fel, ezzel kezdtem a költeményt, hexameterben 
írtam. Eredetileg verseskötet készült.

– Azért ehhez bátorság kell…
– Soha nem gondolok erre, ha megszólal a belső 

hang, írni kell. Nem vagyok bátor ember amúgy.
– Milyen műfaj ez? Napló? Vers?
– Műfajhármasság van benne, mert egyszerre pró-

za, líra és dráma. Parafrazáltam Radnóti Naplóját. Át-

tűnnek a Radnóti-sorok. Van benne vendégszöveg is. 
Semmi adatot nem változtattam meg. 

– Hogy jön a képbe Fanni?
– Azt éreztem, hogy kivételesen mély a szerelmük, 

e mellett nem lehet szó nélkül elmenni.
– Találkozott a 100 éves Gyarmati Fannival?
– Zárkózott személyiség, senkit nem fogad. Tizen-

öt percet adtak, másfél óra lett belőle. Részleteket ol-
vastam fel a kéziratból. Tetszett neki.  Á. T.

TANÍTJÁK A VERSEIT
Hétvári Andrea az ELTE Tanárképző Főiskolai 
Karán szerzett magyar-könyvtár szakos diplo-
mát. Alkotásai több országos irodalmi pályáza-
ton szerepeltek díjazottként vagy kiemelt alko-
tásokként. Versei a legkülönfélébb irodalmi la-
pokban folyamatosan látnak napvilágot. 

Tősgyökeres újpesti.Több mint tíz évig a 
Szűcs Sándor Általános Iskolában tanított. Je-
lenleg szabadúszó. Első, gyermekeknek szánt, 
verseskötete KÉPZELD EL! címmel, a Rím Ki-
adó gondozásában jelent meg, a 2011-ben. A 
kötet anyagából a Nemzeti Tankönyvkiadó is 
válogatott alsó tagozatosoknak készített tan-
könyvcsaládjába. 

Radnóti Miklós és özvegye – Más megközelítésben
A napokban hagyta el a nyomdát az újpesti Hétvári Andrea meghatározhatatlan műfajú könyve. A 
„Vörösbegyek nyugalma, drága Fif!” (sic!) című kötetet az újpesti székhelyű Napkút Kiadó adta ki. 
Radnóti Miklós verseire és naplójára épül a mű és felsejlik belőle egy mély kapcsolat, ami a költőfe-
jedelem és a száz éves Gyarmati Fanni alias Fif! között bontakozott ki.



– Tetőfedés, az épület valamint 
a torony statikai megerősíté-
se zajlik most, egyedül a temp-
lomfal vakolása marad a követ-
kező évre – sorolja Solymár Pé-
ter lelkész hozzátéve, hogy a re-
noválásra fordított összeg ti-
zenötmillió forint, ami a hívek 

adományaiból, a Magyarországi Evangélikus Egyház, 
valamint az újpesti önkormányzat támogatásából 
tevődik össze.

Az 1873-ban épült, 1911-ben bővült neoklasszi-
cista stílusú templom legutóbb fennállásának cen-
tenáriuma alkalmából kapott nagyobb felújítást, 
ekkor készült el az új oltár és a kovácsoltvas díszek 

is – idézett a templom történetéből a lelkész.
– A munkálatok megkezdésekor derült ki, 

hogy a templomban nincs födém, lé-
nyegében álmennyezete van, amit an-
nak idején acélsodronyok segítségé-
vel erősítettek fel, de még a kivitele-
ző sem tudta megmondani, hogyan. 
A tatarozás másik érdekessége, hogy 
amióta felállványozták, többen ész-
reveszik a templomot. Az egyik hölgy 
például 1985-ben járt itt utoljára, vi-
szont amikor ráismert a templomra, 
adakozott a felújításra – tette hozzá 
Solymár Péter.

A felújítás várhatóan október 
közepére készül el, 

a templomban 
november 18-
án tartanak há-
laadó istentisz-
teletet.

M. Orbán 
András

Önkormányzati 
segítség 
az evangélikus 
templomnak
Csaknem tizenötmillió forint-
ból újul meg az 1873-ben épült 
evangélikus templom. Az ösz-
szeg egy része önkormányzati 
támogatás, a munkálatok ok-
tóber közepén fejeződnek be. 
Novemberben hálaadó isten-
tiszteletet tartanak.
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Ars Sacra Fesztivál
Szeptember 15-23. között zajlik a 
Templomok éjszakája és a Szakrá-
lis Művészetek Hete rendezvényso-
rozat, mely ezzel az új, közös névvel 
jelentkezik. Újpesten az elmúlt hét-
végén a Káposztásmegyeri Szent-
háromság-plébániatemplom, vala-
mint az Újpest-Belsővárosi Refor-
mátus Templom várta az érdeklő-
dőket. Vasárnap a Zsinagóga tárja 
ki kapuját.

zeptember 23-án vasárnap 9-17 óra között 
az újpesti Zsinagóga is csatlakozik az ese-
ményhez. Folyamatos templombemutatás, 

orgona előadás várja az érdeklődőket. Délután 4 
órától Urbán Péter orgonahangversenye lesz. A 
gyermekprogram során: ismerkedés a sófárral. Ma-
gyarországon az első alkalom, hogy a gyerekek a 
zsinagógán belül tanulják a sófárfújást. A dátum 
jelentőségéhez hozzátartozik, hogy az 5773. zsi-
dó újév szeptember 16-án köszöntött be, ebből az 
alkalomból a sófárt a zsidó vallás szerint százszor 

kell megfújni. A programban előadás szerepel a zsi-
dó és keresztény vallás összehasonlításáról, lesz le-
hetőség a héber nyelv és betűk megismerésére is. 
Szerdócz Ervin rabbi-helyettes, a gyermek- és isme-
retterjesztő programokat vezeti, várunk meglepe-
tés vendégeket is.

A szervezők nevében: Ország Erika és Pém Gabri-
ella, az Orzse diákjai

S
Ezen a hétvégén 

a Zsinagóga tárja
 ki a kapuját

A templom 
1873-ban épült

Kórustalálkozó a 
Zene Világnapján
Újpest Önkormányzata támogatásával az Új-
pesti Kulturális Központ valamint az Adorate 
Művészeti Egyesület kórustalálkozót szervez 
az Ady Endre Művelődési Házban, szeptem-
ber 29-én, szombaton, 16 órai kezdettel.

A Zene Világnapja alkalmából megrende-
zendő eseményen az Adorate Kóruson kívül a 
Laudate Kórus, a ProFun Kórus, a Tungsram Ko-
dály Zoltán Férfi kar, az Újpesti Civil Kórus to-
vábbá az Újpesti Evangélikus Énekkar lép fel. 
A belépés ingyenes. Meghívók igényelhetők az 
Ady Endre Művelődési Ház (Budapest IV., Tavasz 
u. 4.) recepcióján.

P Á L Y Á Z A T I 
F I G Y E L Ő 

SZÉPÍTSÜK EGYÜTT ÚJPESTET!
Újpest Önkormányzata a kerület közterületei-
nek szépítése érdekében 2012 évben növényeket 
és kertgondozáshoz szükséges anyagokat (cser-
jéket, évelő növényeket, fűmagot) bocsát ingye-
nesen az állampolgárok rendelkezésére.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány ren-
delkezésre áll a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 Budapest, 
István út 15.), valamint ügyfélfogadási időben 
a Városüzemeltetési Főosztályon (1042 
Budapest, István út 14. fszt.16.) illetve a 
www.ujpest.hu oldalon megtalálható, kinyom-
tatás után kitölthető. 

A kitöltött nyomtatványt legkésőbb 2012. 
szeptember 30-áig várják. 

Részletes ismertető: www.ujpest.hu

KOMPOSZTÁLÁSI AKCIÓ
Újpest Önkormányzata a kerületben elszállítan-
dó és ártalmatlanítandó hulladék mennyiségé-
nek csökkentése és a zöldfelületek tápanyag-
utánpótlása biztosítása érdekében 2012 évben 
lakossági kompsztálási akciót hirdet.

Az önkormányzat az akció keretében térítés-
mentesen bocsátja rendelkezésre a komposztá-
láshoz szükséges anyagokat, ingyenes tájékozta-
tó és oktató előadásokat szervez.

Az akció keretében lakóközösségek és egyé-
ni érdeklődők jelentkezését várják 2012. szep-
tember 30-áig. Az igényléshez szükséges 
nyomtatvány rendelkezésre áll a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 
Budapest, István út 15.), valamint ügyfélfoga-
dási időben a Városüzemeltetési Főosztályon 
(1042 Budapest, István út 14. fszt. 16.) illetve a 
www.ujpest.hu honlapon megtalálható és 
letölthető.

Részletes ismertető: www.ujpest.hu. Az 
akciókkal kapcsolatos kérdéseikkel szíves-
kedjenek Földházi Júlia parkügyi ügyintézőt 
keresni (tel.: 231-3101/144).



„Közlekedésnél mindenekelőtt az érzékszervek 
időskori tompulása jelent gondot” – kezdte beve-
zetőjében Illés István rendőr őrnagy, előadása ele-
jére időzítve, de barátságosan ismertetve a komo-
lyabb tartalmat.

„Senki nem úgy indul útnak, hogy baleset érhe-
ti. Nagy segítség lenne, ha autós, gyalogos egyaránt 
azzal lépne ki az ajtón, hogy a kölcsönös udvarias-
ság mellett mind magára, mind a többi közlekedő-
re fi gyel” – folytatta.

Az idősek esetében azonban nem csupán a min-
dennapi közlekedés rejt veszélyeket. Az egyik ilyen 
példa, amikor egy negyvenes évei elején járó há-
zaspár azzal a céllal férkőzött idős kiszemeltje bi-
zalmába, hogy telefonszámát megszerezve elcsalja 
otthonról. „Ilyen esetekben fő a bizalmatlanság!” – 
hangsúlyozta az őrnagy.

SZÉLHÁMOS SZERELŐ
A házalók azonban ennél jóval ötletesebbek. Mint 
korábban megírtuk, a kertvárosi ikerházban élő 
Zsuzsa nénit szerelőnek öltözve tévesztették meg. 
Az idős hölgy annyira megrémült annak hallatán, 
hogy az ikerház másik oldalán éppen az ő fürdőszo-
bája miatt ázhat a fal, hogy nagy ijedtségében rög-
vest beengedte a „szakembert”, aki kinyittatta 
vele a csapot, majd amíg a víz zubogott, ösz-
szeszedte az értékeket és távozott.

Illés István a hasonló esetek elkerülé-
se érdekében azt mondta hallgatóságá-
nak, kérjenek igazolványt, illetve telefo-
non győződjenek meg a „kiküldött” szak-
ember kilétéről. Az álrendőrökről szólva 
megjegyezte, a valódiak minden tekintetben 

kulturált fellépésűek és nem csupán távolról és má-
sodpercekre villantják fel jelvényüket.

HUMORRAL HATÉKONYAN
A személyes példákkal is illusztrált előadás második 
felében az őrnagy kabaréjeleneteket idézett és gi-
tározott, ennek mintegy felvezetéseként Gobbi Hil-
da „védekező stratégiáját” ismertette közönségével.

„Mint ahogyan Önök is tudhatják, a művésznő nya-
ralójába többször is betörtek. Egyik alkalommal úgy 
próbált meg védekezni ellene, hogy a betörőknek írt 
egy üzenetet, amiben arra kérte őket, vigyenek el bár-
mit, de amit ott hagynak, maradjon épségben. A tolva-
jok eleget tettek a kérésnek, és ittak a nyaralóban fellelt 
alkoholos italokból is. Igen ám, de Gobbi Hilda ezekbe 
altatót kevert, a rendőrök pedig könnyűszerrel elfog-
ták a bóbiskoló betörőket” – idézte fel a történteket.

Illés István az előadás végén az Újpesti Naplónak 
azt mondta, humorba bújtatva, személyes példák-
kal illusztrálva könnyebb „eladni” a komoly tartal-
mat, amire ebben a formában vevő az idős közön-
ség. „Szerencsére a feletteseim sem ellenzik ezt a fajta 
ténykedést, emellett jelenleg egy gyerekeknek szóló 
dalpályázaton is dolgozom” – tet-

te hozzá. 
M.

Kulcsszó a bizalmatlanság
A csalók, szélhámosok eszköztára szinte végtelen. A rendőrség egy nem min-
dennapi, humorral fűszerezett előadás keretén belül hívta fel a Tungsram utcai 
nyugdíjasklub időseinek a fi gyelmét, hogy minden tekintetben legyenek éberek.
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Nem csak az idősek 
vannak veszélyben 
– megnyugodtak a kedélyek

Dr. Terdik Tamás, Újpest rendőrka-
pitánya a rendőrség egyik legfris-
sebb akciójáról számolt be az Új-
pesti Naplónak. A fi atal férfi , aki egy 
korábbi, júliusi késelési ügyben sza-
badlábon védekezett, szinte ponto-
san ugyanazon a környéken akar-
ta használni fegyverét, ám ezúttal a 
rendőrök ezt megakadályozták.

Dr. Terdik Tamás rámuta-
tott, a szombat óta elő-
zetes letartóztatásban 
lévő elkövető jól ismerte 
a káposztásmegyeri hely-
színt, hiszen itt nőtt fel. 
A fi atalember július köze-

pén éjjel negyed 12 körül szúrt hátba egy fér-
fi t, akin életmentő műtétet kellett végrehajta-
ni. Az ügyben szabadlábon védekezett, azon-
ban múlt hét csütörtökön, szintén este 11 óra 
után érkezett ittasan ugyancsak a Bőröndös ut-
cába, ahol először három üveg pezsgőt vétele-
zett magának, majd miután azokat sikerült visz-
szaszerezni tőle, újabb két üveget vett magá-
hoz, amit szintén nem állt szándékában kifi zet-
ni. Az eladó ekkor a gyanúsított üzlet előtt ha-
gyott kerékpárját fogta meg és kérte „cserére” 
a férfi t, aki elővette a nála levő kést, amivel az 
egyik vásárlót megfenyegette. Az incidens alatt 
egy másik vevő visszaszerezte az elrejtett pezs-
gőket, a férfi  pedig újabb boltból próbált italt, 
szerezni, ezúttal két fl akon bort vett magához, 
ebből az egyiket menekülés közben elejtette. Az 
üzlettulajdonos a másik fl akont is megpróbálta 
visszaszerezni, amikor a fi atalember ismét elő-
vette a kést, a rendőrség tájékoztatása szerint itt 
már nem csak fenyegető szándékkal. A folyama-
tosan hátráló eladó megpróbálta kirúgni a szer-
számot a támadója kezéből, azonban ez nem si-
került neki. A második támadásnak a kiérkező 
rendőrök vetettek véget, akik szerint ezzel egy 
újabb késelést sikerült megakadályozniuk.

Dr. Terdik Tamás hozzátette, a gyanúsított 
első támadása folyamatos félelemérzetet 

keltett az ott élőkben, viszont a 
már korábban is erőszakos-

kodó férfi  mostani cselek-
ményeinek köszönhetően 
évekig rács mögött ma-
radhat.  M. O. A.

A Tungsram utcai klub 
tagjai és az előadó
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Már több mint 10 733-an kedvelik 
az Újpest-Káposztásmegyer                 oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan 
gyarapodó közösségéhez! Az Újpesti Közéleti TV-nek is van 
már Facebook oldala, amely szintén tetszésre méltó és egyre 

több tévés anyag elérhető rajta. Az ujpest.hu weboldalon 
szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.

Lakossági elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés!

TISZTELT LAKOSSÁG!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Elektro-Waste Nonprofi t Közhasznú Kft., Budapest 
Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatával kötött megállapodása alapján, 2012. szep-
tember 22-én, szombaton 9-12 óra között az alábbi helyszíneken elektronikai hulladék-
gyűjtést szervez: Káposztásmegyer I.: Külső-Szilágyi út 46., (76561/211) hrsz., SPAR (régi 
Plus) élelmiszer diszkont előtti közterületi parkolóban, szelektív sziget mellett; Árpád út 
149-151. sz. ingatlan melletti közterületi parkolóban, (71182/17) hrsz., szelektív sziget mel-
lett, uszodával szemben; Irányi D. u. 1., 74325/3 hrsz. ingatlan – „kispiac” – területén (Me-
gyeri út- Irányi D. u. sarok);  Berda József u. 30-as és 36-os tömb között, közterületi parko-
lóban (70581/1) hrsz., szelektív sziget mellett.  (Bővebben: ujpest.hu)

Veszélyes hulladékgyűjtés

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy 
Budapest IV. kerület Újpest Önkormány-
zatának szervezésében 2012. szeptember 
22-én, szombaton 8-12 óra között lehető-
ség nyílik a háztartásoknál keletkező veszélyes hulladékok leadására! A begyűjtés az aláb-
bi helyszíneken zajlik: 
–  Bp., IV. kerület, Külső-Szilágyi út 46. Spar áruház melletti közterületi parkoló (szelektív 

sziget mellett)
–  Bp., IV. kerület, Árpád út149-151. sz. ingatlan melletti közterületi parkoló (szelektív szi-

get mellett, uszodával szemben)
–  Bp., IV. kerület, Irányi D. utca 1. ingatlan („kispiac”) területén (Megyeri út-Irányi D. u. sarok)
– Bp., IV. kerület, Berda J. utca 30-as és 36-os tömb közötti parkoló (szelektív sziget mellett)

Az átvétel a következő veszélyes hulladékokra vonatkozik: irodatechnikai hulladékok 
(toner, nyomtató patron), fáradt olaj, oldószerek, hígítók, veszélyes anyaggal szennyezett 
göngyölegek (olajos fl akon, festékes doboz), hajtógázas sprayfl akonok, gumiabroncsok, 
növényvédőszerek, fénycsövek, izzók, festék maradék, gyógyszer hulladék, elemek, akku-
mulátorok,  elektronikus berendezések, étolaj, hulladék savak és lúgok.
 (Bővebben: ujpest.hu)

A megtéveszthetőség 
lélektani és biológiai oldala
Az idősek könnyebb megtéveszthe-
tőségének lélektani és biológiai okai 
is lehetnek. Dr. Erdélyi Kálmán gon-
dozóvezető főorvos és Nagy Tamás 
pszichológus az elszigeteltséget és 
az agy megváltozó működését, illet-
ve két, idősebb korban jelentkező, a 
központi idegrendszert érintő leépü-
lési folyamatot említ.

z időskori hiszékenység jelenségét illetően mind lelki, mind 
biológiai szempontú magyarázatok megfogalmazhatóak. Egy-
részt, ezt a korosztályt fokozott mértékben érinti a magány, 

az izoláció problémája, így olyan érzelmi hiányállapotoknak vannak ki-
téve, melyek arra ösztönzik őket, hogy minden adandó lehetőséget ra-
gadjanak meg az emberi kontaktusteremtés, a társas kapcsolatkialakí-
tás érdekében. Hogy hosszabb beszélgetésbe elegyedjenek akár a „csak 
most, csak Önnek akciós” terméket eladni szándékozó ügynökökkel, 
árusokkal is. Csalókkal találkozva aztán az információhiány szintén ne-
hezíti a korosabbak dolgát, hiszen számos területen már nehezebben 
tudják tartani a lépést környezetükkel, így könnyebben meggyőzhető-
ek, félrevezethetőek csúsztatások vagy határozottan képviselt valót-
lanságok által.

Másrészt, a biológiai okok szintén meghatározó szereppel bírnak 
ebben a kérdésben. Kutatások eredményei szerint a hiszékenységért, 
pontosabban a befogadott információ igazságtartalmának kritikus 
mérlegeléséért az agykéreg egy külön területe felelős. Ez az agyterü-
let korai húszas éveinkig folyamatosan fejlődik, majd hanyatlani kezd, 
mígnem idős korunkra fokozatosan leépül. Emellett életünk ezen sza-
kaszában számos egyéb, gyakorinak számító, központi idegrendszert 
érintő leépülési folyamat ronthatja kritikai érzékünket, ilyenek példá-
ul az Alzheimer-kór vagy a frontotemporális demencia (FTD). Utóbbi 
esetében a beteg számára nehezítetté válik megérteni mások közlései-
nek mögöttes értelmét, így kiszolgáltatottabb a megtévesztéseknek is.

Mindezek tudatában az idősebb korosztály képviselőire való odafi -
gyelés együttélésünk fontos alapkövét kell, hogy képezze.

Dr. Erdélyi Kálmán gondozóvezető főorvos, 
Nagy Tamás pszichológus  

Örkény mindig aktuális 
A Magyar Dráma Napján, Örkény István 
születésének centenáriumához fűződő-
en tűzi műsorára az Újpest Színház a je-
les szerző Tóték című darabját. Czene Zol-
tán szegedi rendezővel történő beszélge-
tésünk aktualitását ez adja.

Valójában a dráma ünnepe szeptem-
ber 21-én van, s rá egy napra játssza Újpes-
ten a Szegedi Pince Színház társulata az Ör-
kény-darabot. Olyan remek színművészek 
lépnek fel, mint Rácz László, Papp Gabriel-
la és Kancsár Orsolya, Kancsár József és Var-
ga Bálint.

– A felújító próbák jó hangulatban zaj-
lottak. A darabot áprilisban mutattuk be 
Szegeden – mondja Czene Zoltán rendező. 
– Örkény zseniális író, a könnyed hangvétel 
mögött súlyos gondolatok lapulnak. Közel 
kell férkőzni hozzá, és nem enged el. A Tót-
ék című tragikomédiát már sokan színpadra 
állították, mégis különleges lesz a mostani 
előadásunk, kicsit másként közelítünk hoz-
zá. Az ötszereplős változatban a lélek prob-
lematikáját járjuk körbe. Ezt tükrözi a kerí-
tésbe ágyazódó díszlet is. Egyébként Örkény 
mindig aktuális. Szórakoztató előadást lát-
hat az újpesti közönség. Az előadás 2012. 
szeptember 22-én 19 órakor kezdődik. Á.T.

A



Újpesti 
műsortükör
2012. szeptember 20–27. 
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Október 3-án, 18-19 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart az újpes-

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

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
szeptember 24-én, hétfőn 18-19 óráig 
tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Németh 
Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkor-
mányzati képviselők október 1-jén, hét-
főn 17-18-óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet; Ozsváth Kálmán önkor-
mányzati képviselők október 1-jén, hét-
főn 18-19- óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay 
Attila, Koronka Lajos önkormányzati 
képviselők október 8-án, hétfőn 17-18 
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. 
Bartók Béla önkormányzati képviselő 
október 9-én, kedden 18-19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

TISZTELT BARÁTAINK!
Irodánk minden pénteken 17 és 18  
óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 
7. Tel.: 06-70-372-3119, 06-70- 381-8193.

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 
18 órától, a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Újpesti Szervezete

MEGHÍVÓ
Megalkuvó diplomácia, becsődölt nemzet-
politika címmel tart lakossági fórumot 
Szávay István országgyűlési képviselő, a 
Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke. 
Az est házigazdája Pajor Tibor önkor-
mányzati képviselő. Helyszín: Újpesti 
Polgár Centrum (Árpád út 66.) Időpont: 
2012. október 3., szerda, 19 óra
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Jobbik Újpesti Szervezete
Jobbik Újpesti Ifjúsági Tagozat

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati kép-
viselő, frakcióvezető (KDNP) minden 

hónap első hétfőjén, 18 órától 19 óráig tart 
fogadóórát az Újpesti Kulturális Központ 
Közösségi Házban. (IV. Lóverseny tér 6.)

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormány-

zati képviselő (LMP), Fenntartható 
Fejlődés tanácsnok fogadóórája minden 
hétfőn 17.30-19.00 óra között vagy előze-
tes egyeztetés alapján bármikor.

Újpesti LMP Iroda: 1041 Budapest, István 
út 22. Tel.: +36-20-390-0566. E-mail: 
ujpest@lehetmas.hu. Honlap: ujpest.
lehetmas.hu. facebook.com/LMPujpest

FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20-518-
7830-as telefonszámon – bármikor. Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő minden 
hónap első péntekén 17 órától, Szabó 
Gábor önkormányzati képviselő mindjen 
hónap első hétfőjén 17-18 óráig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát, Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első szerdáján 17 órá-
tól tart fogadóórát a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban 
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.).

MEGHÍVÓ
„Idősek napján egy csokor jókedv”
Szeretettel meghívjuk Önt hagyományos 
Idősek napi műsoros délutánunkra szep-
tember 28-án, pénteken 15 órára az Ady 
Endre Művelődési Házba (IV. Tavasz u. 4.), 
ahol Gergely Róbert műsorát láthatják. 
Rendezvényünk védnökei: dr. Trippon 
Norbert, az MSZP kerületi elnöke és Kiss 
Péter országgyűlési képviselő.

A jegyeket az MSZP irodájában lehet 
átvenni (IV. Nádor u. 1.), hétköznap 14-17 
óra között. 

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezé-
sét-kezdőket, haladókat, érdeklődőket- 
akik szívesen vennének részt egy zenei 
közösség munkájában. Figyelem: nem 
oktatás, csak konzultáció, a klubtagság 
ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as 
telefonszámon lehet H-Sz-P:10.00-15.00 
óráig. Cím: 1046 Bp. Nádor u. 1.
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 

Szervezete

www.mszpujpest.hu

FOGAÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkor-
mányzati képviselőinek fogadóórái: 
dr. Dabous Fayez (5. evk) önkor-

mányzati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója, 
minden hónap 2. hétfőjén, 17-18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp., IV., Hajló 
u. 42-44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A Budapest-Káposztásmegyeri Református Egyházközség jótékonysági 
ruhaakciót rendez a Bőröndös u. 17. szám alatti Református Templom-
ban október 8-án és 9-én, 10-től 18 óráig. Mindenkit szeretettel várnak!

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Varga Ödön Tibor festőművész kiállí-
tása. Szeptember 20 – október 7-ig. 
Újpest Galéria
� Válóczi-Major Katalin festménykiállí-
tása. Szeptember 21 – október 7-ig. 
Újpest Galéria
� „A nyár legizgalmasabb pillanatai”. 
Gyermekrajz-és festménykiállítás. Újpesti Kul-
turális Központ Karinthy Frigyes Művelődési 
Ház. Szeptember 28–október 24-ig.
� Takó Hajnalka Auróra festőművész 
kiállítása az FSZK Király Könyvtárában 
október 27-ig. (Király u. 5.)

ELŐZETES
HAJÓMODELL KIÁLLÍTÁS 
Október 1–7-ig a Közösségi Házban

SZÍNHÁZ
Váltson bérletet az Újpest Színházba! 
A Magyar Dráma Napján Örkény István 
születésének centenáriumához kapcsolód-
va tűzik műsorra a Tóték című előadást.

Az októberi forradalom és szabadság-
harc évfordulójához kapcsolódva az 
Újpest Színházban ősbemutatót láthat-
nak Szűcs Sándor mártírhalált halt újpes-
ti labdarúgó életéről, méltó emléket állít-
va egy kiváló sportembernek, aki az ötve-
nes évek világának egyik áldozata volt. 
Színháztörténeti kuriózum, hogy a darab 
rendezője Dózsa László is a forradalom 
történelmi alakja, aki mártír sorsot élt 
meg, de ennek a sorsnak szerencsés 
kegyeltjeként, bár a megtorlás áldozatává 
lett, mégis a forradalom hősévé vált. 
Sorsa, a magyar történelemben elfoglalt 
helye, összefonódik Szűcs Sándorral. 

Harmadik előadás az Újpest Színház és a 
Pódium Színház közös produkciója, az Egy 
szoknya, egy nadrág című vígjáték lesz. A 
sorozatot az advent idején bemutatásra 
kerülő Székely betlehemes című előadás zárja. 

Az előadások: 
� 2012. szeptember 22., 19.00: Örkény 
István: Tóték. Tragikomédia. Az előadás a 
Száguldó Orfeum és a Szegedi 
Pinceszínház közös produkciója. 
� 2012. október 20., 19.00: Pozsgai 
Zsolt: Halálcsel. Zenés játék. Újpest 
Színház ősbemutató.
� 2012. november 24., 19.00: Fényes 
Szabolcs-Barabás Pál: Egy szoknya, egy nadrág. 
Zenés vígjáték. Az előadás az Újpest Színház 
és a Pódium Színház közös produkciója.
� 2012. december 15., 19.00: Székely 
betlehemes. Élőzenés játék.

A színház a műsorváltozás jogát fenn-
tartja. A bérlet ára: 1-9 sor: 8000 Ft. 
10-15. sor: 7000 Ft. Bérletek rendelhetők 
személyesen az Ady Endre Művelődési 
Házban vagy a 231-6000 telefonszámon. 
Az előadások bérleten kívül is megtekint-
hetők. Jegyárak: 2500 és 2200 Ft.

HETI AJÁNLÓ
Szeptember 20., csütörtök
FELNŐTTKÉPZÉS
� 15.00-19.00: Felnőttképzési Tájékoztató 
Szolgálat. Ady Endre Művelődési Ház

Szeptember 21., péntek
KLUBEST
� 19.00: Olimpia Londonban – Újpest 
büszkeségeivel. Az Újpesti Közművelődési 
Kör évadnyitó klubestje. Újpesti Polgár 
Centrum

Szeptember 22., szombat
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00-13.00: Itt az ősz! Családi Játszó. 
Benne 10.30-tól: Tipegő torna Tombi 
Judittal. Ifjúsági Ház
� 19.00: Örkény István: Tóték. 
Tragikomédia. Újpest Színház bérlet, 1. 
előadás. Ady Endre Művelődési Ház

Szeptember 23., vasárnap
GYERMEK TÁNCHÁZ
� 10.00-12.00: Szent Mihály napja ünnepén 
gyermek táncház a Bem Néptánc-
együttessel. Ady Endre Művelődési Ház 

ZENÉS, TÁNCOS EST
� 17.00-21.00: Hétvégi randevú a Szilver 
zenekarral. Ady Endre Művelődési Ház

Szeptember 25., kedd
CSALÁDI PROGRAM
� 14.00: Középiskolák XXII. Börzéje. 
Szeptember 28-ig. Ifjúsági Ház

INDULÓ TANFOLYAMOK, KLUBOK 
KARINTHY FRIGYES MŰVELŐDÉSI HÁZ
ZENE OVI 
4-6 éves gyermekeknek. Foglalkozások: 
kedden 15.45 óra kezdő csoport, 16.45 
óra haladó csoport. Kezdés szeptember 
25-én. Díja: 2800 Ft/hó. Érd.: Papp 
Zsuzsa, 380-6163.

KÖZÖSSÉGI HÁZ
BABA-MAMA TORNA
Foglalkozások: kedden és csütörtökön 
8.30-9.30-ig. Kezdés: október 2-án. Díja: 
500 Ft/ alkalom, bérlet 5 alkalomra: 2000 
Ft. Vezeti Dániel Károlyé óvodapedagó-
gus. Tel.: 06-70-295-7993.

HATHA JÓGA
Foglalkozások: hétfőn 18.30-18.35-ig. 
Díja: 1200 Ft/alkalom, bérlet vásárlása-
kor: 1000 Ft/alkalom. Vezeti: Szirtesi 
Olívia jógaoktató, kineziológus. Tel.: 
06-30-653-0840
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– Gratulálunk a díszpolgári címhez!
– Ez olyan nekem, mint egy keresz-

telő. Mintha a város úgy fogadott vol-
na el, hogy keresztvíz alá tartott. De 
ezzel a kitüntetéssel feladatok is jár-
nak. Csak olyan embernek szabad 
díszpolgári címet adni, aki ezeknek a 
feladatoknak meg tud felelni. Engem 
azért elég sok minden köt Újpesthez.

– Mi köti leginkább Újpesthez?
– Az állandóan folyásban levő 

Duna. Mind a mai napig lenyűgöz, ha 
leülhetek a Duna mellé, és érezhetem 
ezt a hatalmas folyamot.

– Megnyugtatja?
– Már túléltem a segítségével egy 

elég súlyos dolgot. Volt egy agyérgör-
csöm, de a feleségem szerencsére ve-
lem volt, és azt mondta, hogy gondolj 
valami olyasmire, ami megnyugtat, és 
ne szólj egy szót sem. Behunytam a 

szemem, és láttam, ahogy az esti fény-
ben csorognak le a hajók, a kajakok a 
Dunán. És az éreztem, hogy rendben 
vagyok.

– Sok helyen elmondta, hogy mi-
lyen fontos önnek az alföldi tanyavi-
lág, ahol felnőtt.

– Örülök, hogy említi ezt. Alig, 
hogy járni tudtam, apám már vitt ki 
a határba, megmutatni, hogy hol, mi-
lyen munka folyik. Megismertette ve-
lem a természetet. Különleges világ-
ban nőttem fel. Kötődöm a vidékhez, 
ezért Budapestet sohasem szerettem 
igazán. Újpestet annál inkább, mert 
van egy családiasabb, vidékies jellege.

– Itt is alapított családot.
– Igen és a feleségemet is itt ismer-

tem meg. Az első találkozásunk a szó 
szoros értelmében megrázott. Evez-
ni hívott egy barátom a Dunára, és 

éppen a csónakház teraszán ültünk, 
amikor egy háttérfényben megjelent 
rózsaszín-fehér pöttyös ruhában egy 
lány. Elállt a lélegzetem. Gondolhatja, 
hogy megrázott az élmény, mert két 
éven belül feleségül vettem. 

– A Zeneakadémián zongoramű-
vészként végzett. Hogy tanult meg zon-
gorázni?

– Az Erkel család férfi  tagjai általá-
ban tudtak, tudnak zongorázni. Édes-
apám is gyönyörűen játszott. Min-
dig bebújtam a zongora alá és semmi 
más nem hallottam, csak ami a zon-
gorából a fülembe került. Komoly ze-
nei alapokat kaptam ott, nem beszél-
ve arról a rengeteg népdalról, amit a 
környékbeli gyerekektől és parasztok-
tól tanultam. 

– Nem teher egy zenésznek az Erkel 
név? Kötelessége ápolni Erkel Ferenc 
hagyományait?

– Nem származott belőle még hát-
rányom. Erkel Ferenc örökségét sem 
ezért ápolom, hanem mert kora egyik 
legnagyobb zeneszerzőjének tartom.

 J. M.

„Különleges világban nőttem fel”
Zongoraművész, zenei rendező, egyetemi tanár. Erkel Ferenc leszármazottja. Sokat 
tett, és sokat tesz Újpestért. Erkel Tibor Újpest díszpolgára lett.

Dózsa László 70 éves

Munkával 
ünnepel 
az újpesti 
színész-
rendező
Még akkor is sikeres élet-
pályát tudhat maga mö-
gött Dózsa László, ha ’56-
os szerepe miatt egy ide-
ig döcögött a szekér. A ne-
ves újpesti színész-rendező 
most ünnepli 70. születés-
napját – 1942. október 12-
én született. Olyan fi lmek-
ben játszott, mint például 
a 80 huszár vagy éppen a 
Gyertek el a névnapomra.

– Hogy emlékszik a Népligetben 
töltött gyermekkorára?

– Igazi élet zajlott akkoriban. Mű-
ködött ott egy cirkusz, késdobáló 
számmal, oroszlánnal, bohóccal. Az 
oroszlánt Józsinak hívták, vele léptem 
fel gyerekként.

– Meddig tartott az idilli állapot?
– 1952-ben államosították a Nép-

ligetet cirkuszostól, mindenestől, ne-
künk is menni kellett, a Hegedűs Gyula 
utcában kötöttünk ki. Ez nagy törést je-
lentett az életemben. Máig tart a hatás. 
Mai rendezéseimben, fellépéseimben is 
megidézem az akkori komédiás világot.

– Jött ’56…
– A bohócot összeverték, véres arc-

cal vitték be az ávósok. Tizenöt éves 
voltam, amikor kitört a forradalom. 
A hivatásos katonák kiképeztek ben-
nünket, sok tűzharcba keveredtünk. 
A fegyvereket a Lámpagyárból szerez-
tük. Amikor november 4-én bejöttek 
az oroszok, mi felvettük velük a har-
cot. Egy tojásakna szétvágta az arco-
mat. Végül leverték a forradalmat, 
jött a megtorló időszak.

– Kivégzésekkel, verésekkel.
– Az ávósok a sebesült forradalmá-

rokat is összeszedték, engem is bevit-
tek a Szövetség utcai székházba. Val-
lattak, de nem beszéltem, megvertek. 

Falhoz állítottak, szétlőtték a nyaka-
mat. Már ásták a sírt a Kerepesi te-
metőben. A sírásó vette észre, hogy 
élek… Édesapám bejött a kórházba, 
megszorítottam a kezét. 

– Mi a véleménye a halálról?
– Én, aki kétszer is voltam odaát, el-

mondhatom, fantasztikus apokalipti-
kus érzés.

– Hogy került Újpestre?
– Megtetszett egy lakás, maga Új-

pest, és a befogadó közeg. Ehhez jött 
még, hogy becsúsztam az itteni szín-
házi életbe. 

– Miért kellett ennyi ideig várni 
az Érdemes művész-díjra?

– Részt vettem a forradalomban 
és állandóan kinyitottam a számat. 
Cannes-ban viszont megkaptam a 
legjobb férfi  színész nagydíjat. 

– Azért akadtak nagy szerepei; 
például óriási sikernek könyvelhet-
jük el az Egerek és embereket.

– Szerencsére, később jöttek a 
jobbnál jobb szerepek, fi lmekben, TV-
játékokban, a színpadon. 

– Milyen viszonyt ápol az önkor-
mányzattal?

– Újpestért-díjat kaptam, támogat-
ják a színházat, le a kalappal az önkor-
mányzat előtt. Amíg Budapesten szín-
házak szűnnek meg, addig itt él és vi-
rul a teátrum.

– Min dolgozik jelenleg?
– Pozsgai Zsolt írt egy kitűnő dara-

bot Szűcs Sándor újpesti mártír labda-
rúgóról, ennek a színpadra állításán dol-
gozom.  A bemutató október 20-án lesz.

– Tehát munkával ünnepel.
– Azzal. Ha a Pozsgai darabbal meg-

vagyunk, csináljuk majd a karácsonyi 
műsort. Ha minden igaz, tavasszal jön 
a Csókos asszony, a Mária főhadnagy, 
csupa lokálpatrióta mű. És még egy: 
az MTV portréműsort készít rólam.

– Hogy érzi magát?
– Hetven évesen is ártatlan gyer-

mek maradtam. Á.T.



gólya útját járva számos új-
pesti kisbabás családhoz lá-
togatott már el az Újpes-

ti Babaköszöntő Megérkeztem! ma-
cija. Az önkormányzat ajándékcso-
magjában csupa hasznos ajándék, 
body, kistakaró, hűtőmágnes oltá-
si naptárral, mappa illetve pelenka-
csomag található. A védőnők által 
átadott csomagot örömmel fogad-
ják a kisgyermekes családok. Arra 
kérjük a büszke szülőket, nagyszü-
lőket, fényképezzék le csemetéjüket 
újpesti body-ban, és a képet küld-
jék be szerkesztőségünkbe! Öröm-

mel tesszük közzé a kisbabákról ké-
szült fotókat – névvel ellátva – az 
Újpesti Naplóban, illetve a Újpest-
Káposztásmegyer Facebook oldalun-
kon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Beküldő: Vilhelm Ale-
xandra (anyuka). Gyer-
mek neve: Dupaj Liliá-
na. Születési ideje: 2012. 
január 30., 18 óra 40 
perc. 56 centivel és 3490 
grammal született.

A

Küldöm Balázs fi únk 
képét az újpesti body-
ban. Születési ideje: 
2012. május 8. Neve: 
Primusz Balázs.

Üdvözlettel: 
Primuszné Veres Éva

Köszönjük, hogy mi is hoz-
zájuthattunk az újpesti ön-
kormányzat által nagylel-
kűen felajánlott ajándék-
csomaghoz. Kislányunk, 
Horváth-Mák Eszter, 2012. 
május 10-én született. 
 Horváth-Mák Mónika

A középkorosztály sminkjének elké-
szítésénél lényeges szempont: a víz-
hiányos bőrűek vannak többségben. 
Ezért főleg folyékony alapozót hasz-
nálunk, hiszen vizet igényel a bőr. A 
porpúderek ugyanis beülhetnek a mi-
mikai ráncokba és ezzel csak kiemel-
jük azokat. A szem alatti részre kor-

rektort használunk, ami lehetőleg 
szilikonos vagy kollagénes legyen, 
ezek ugyanis töltik a ráncokat. Az ala-
pozó alá minden esetben vigyünk fel 
hidratáló krémet.

A szarkalábakat úgy tudjuk elrejte-
ni, ha kerüljük a fényes szemhéjporo-
kat, inkább matt színeket használjunk 

és fedőkrémeket, amelyek a fényükkel 
elfedik a hibákat. 

Ha a szánkat emeljük ki élénkebb 
színekkel, kerüljük a túlzott sminket 
a szemen. Amennyiben a szemen van 
a hangsúly, lehetőleg natúr rúzsokat 
vagy szájfényeket használjunk. A ke-
vesebb sokszor több.

A sminkkel az a célunk, hogy a bő-
rünk frissen mutasson, elrejtsük a 
problémás területeket, kiemeljük az 
előnyöseket. A megfelelő smink alkal-
mazásához érdemes szakember véle-
ményét kérni, hiszen nincsen két egy-
forma arcforma és bőrtípus – emeli ki 
Gyimesi Szilvia.

Sminksuli

A kevesebb több
Az Újpesti Napló időnként sminksuliba hívja nőolvasóit. 
Szépítészeti rovatunk segítői a Petőfi  utcai Sminksuli, vala-
mint a Perfekt szépségszalon vezetői. Gyimesi Szilvia smin-
kes ezúttal a középkorúak sminkjéhez ad tanácsokat. Előtte… Utána…

Az újpesti szépség 
Japánban próbál 
szerencsét

Alig két hónapja, hogy egy 
újpesti hölgy fejére ke-
rült a Miss International 
Hungary szépségverseny 
győztesének járó korona. 
Kozma Claudia a dicsőség 
mellé egy újabb feladatot 
is elnyert, ugyanis októ-
ber 21-én, Japánban kép-

viselheti Magyarországot a Miss International 
döntőjében. A királynőnek járó koronát, a tava-
lyi verseny győztesétől, Virágh Nórától vehette át 
a huszonegy éves, barna szépség.

laudia, mint elmondta, nulla éves korától 
a kerületben él, és ma is Újpest az ottho-
na. A Pécsi Sebestyén Általános és Zene-

tagozatos Iskolában végzett, ahol zongorázni ta-
nult. Zongora tudását Japánban is kamatoztatni 
szeretné.

– A Miss International versenyhez hozzátar-
tozik, az úgynevezett „mutasd meg, mit tudsz” 
program is, amelyben én Kodály és Bartók mű-
vekkel próbálok szerencsét – mondta Claudia. 
– Természetesen, a versenyen meg is kell mutat-
ni magunkat a színpadon, miközben beszélni is 
kell. Angolul. Tanulok is amikor csak időm en-
gedi, mert az olasz nyelvtudásommal Japánban 
nem sokra mennék.

– Milyen eredményre számít?
– Bizakodom. Elődeim eddig nem értek el helye-

zést a Miss International versenyen. Remélem, ne-
kem sikerülni fog.

 (gergely) 
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Káposztásmegyeren
a Patriot hokisai
A Patriot Budapest jégkorongcsapat Európa legerősebb 
junior-bajnokságában szerepel. A Patriot magyar klub, 
amelyet egy hazai kft. üzemeltet, a többségi tulajdo-
nos pedig a cseh Skoda Export. A klubban jelenleg négy 
magyar hokis kapott játéklehetőséget. A gárda első ha-
zai mérkőzése előtt Wintermantel Zsolt is üdvözölte az 
új magyar jégkorong-csapatot.
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Radim Dvorák, a Patriot Budapest ügy-
vezető igazgatója elmondta, a klub öt-
lete egy évvel ezelőtt fogant meg há-
rom ember fejében, és miután Szlo-
vákiában nem sikerült megállapod-
niuk a működés feltételeiről, Ma-
gyarországot, s ezen belül Budapes-
tet, Káposztásmegyert választották. 
Dvorák hozzátette, a magyar féllel ha-
mar megtalálták a közös hangot, és két 
napon belül sikerült megállapodniuk 

– A Patriot éves költségvetése 1,5 
millió euró (körülbelül 415 millió fo-
rint – mondta az igazgató. – Az esetle-
ges befektetőknek csábító lehet, hogy 
a bajnokság presztízse óriási Kelet-Eu-

rópában, és az orosz piac is kinyílhat 
előttük. 

A káposztásmegyeri csarnok 2200 
férőhelyes, és a vezetőség kezdésnek 
öt-hatszázas nézőszámban bízik, első-
sorban a középiskolai és egyetemi cél-
közönséget megcélozva, majd a távo-
labbi cél a folyamatos telt ház. 

Kovács Zoltán, a magyar szövetség 
főtitkára bízik abban, hogy a klubnál 
idővel még több magyar játékos, hazai 
edző és befektető is feltűnik.

A keretben a magyarok mellett cseh, 
szlovák és orosz hokisok szerepelnek. 
Az alapszakasz 64 meccsből áll, ráadá-
sul rengeteget kell utazni – vár példá-
ul a csapatra egy 15 órás repülőút az 
orosz-kínai határtól mindössze 30 ki-
lométerre fekvő Habarovszkba –, így 
nem csoda, hogy a Patriotnál 30-34 fős 
keretet tartanak fenn, és igyekeznek 
odafi gyelni, hogy a játékosok terhelé-
se egyenlően legyen elosztva.

Igor Tóth edző kijelentette, a cél, hogy 
a következő szezonban még több ma-
gyar férjen be a keretbe. A mostani 
idényben pedig minden pontnak örül-
ni kell, ez mindenkinek tanulóév lesz, hi-
szen a szlovákok és a csehek sem játszot-
tak még ilyen szintű ligában. (gergely)

A jégcsarnokban is otthon 
vannak juniorjaink

A Megyeri úti Általános Isko-
lában három éve alakult meg 
a Megyeri Tigrisek kosárlab-
da csapata. Akkor még diák 
sportkörként működtek, de 
ma már bejegyzett kosárlab-
da egyesületként dolgoznak, 
tizenkét csapattal. Hét gárda 
az országos, öt pedig a buda-
pesti bajnokságban vitézke-
dik. Legbüszkébbek a tizen-
évesekből álló, és már a fel-
nőtt NB II-es mezőnyben sze-
rencsét próbáló csapatuk-
ra. Edzőjük Páli Gábor, a klub 
utánpótlás-szakág vezetője.

– Jelenleg közel kétszáz gye-
rek jár rendszeresen a foglalkozá-
sokra – kezdte a tréner. – Közü-
lük több mint százan igazolt ver-
senyzők, a többiek úgynevezett 
előkészítő csoportban ismerked-
nek a kosarazás alapjaival. 

– Hogyan kerülnek a gyerekek 
a kosárterembe?

– Több iskolában is beindí-
tottuk a Tigriskölyök progra-
munkat, amely igazából a lab-
dajátékokra épül. Rúgjuk, dob-
juk, ütjük a labdát, s közben ki-
derül, melyik gyereknek van ér-
zéke a focihoz, a kézilabdához 
és persze a kosárlabdázáshoz. 

– A módszer hatékonyságát bi-
zonyítja, hogy a Megyeri Tigriseket 
már határainkon kívül is ismerik.

– Tavaly, Ostravában harma-
dik helyezést értünk el, idén nyá-

ron pedig Bécsben 27 ország csa-
patai között rendeztek tornát, 
amelyen az amerikaiak mögött 
második helyezettek lettünk. 
Az eredménynek köszönhetően 
a Megyeri Tigrisek csapata elin-
dulhat a Közép-Kelet európai Li-
gában, ahol az elmúlt tizenöt év-
ben magyar csapat nem játszott.

– Mint, ahogyan a felnőttek 
között sem mindennapos, hogy 
egy tizenévesekből álló csapat 
küzd a bajnoki pontokért…

– A célunk, hogy a nálunk ko-
sarazó gyerekekből húsz-huszon-
két éves korukra érett felnőtt já-
tékosok legyenek. A bajnokság-
ban való indulásunk is ezt segí-
ti elő, mert a junior bajnokság 
már nem elég kihívás a számuk-
ra. Persze, tudom, hogy a srácok-
nak nem lesz egyszerű a tapasz-
talt, rutinos, öreg rókák ellen ko-
sarazni, de azért reménykedem, 
hogy nem válunk „pofozógéppé”. 

A bajnokság október első 
hétvégéjén kezdődik, a Megyeri 
Tigrisek a Halassy Olivér Sport-
központban lépnek pályára.
 (GG) 

Focimeccs és búcsú
Az Újpest FC szurkolói csoportja gondolt egy meré-
szet, és felvetette: rendezni kellene egy igazi búcsút, 
amelyet egy jó kis labdarúgó mérkőzéssel is meg lehet-
ne fűszerezni. A gondolatból valóság lett, hiszen a Kecs-
kemét elleni OTP Bank Liga találkozót összekötötték a 
Megyeri Búcsúval, amelyre szeretettel várják az érdek-
lődőket. Újpest Önkormányzata, az UTE és az ÚFC is a 
kezdeményezés mellé állt, így biztosan sikeres rendez-
vény elé néznek a kilátogató vendégek.

– Nagy örömünkre, Wintermantel Zsolt elvállalta a 
rendezvény fővédnökségét – mondta dr. Gyarmati Esz-
ter, az Újpest FC ügyvezető igazgatója. – Szombaton és 
vasárnap egész nap programok várják az újpesti családo-
kat, hiszen nem titkolt célunk, hogy a hazai mérkőzése-
inkre minél több család, mama, papa, nagyszülők és gye-
rekek együtt jöjjenek ki a Szusza Ferenc Stadionba.  (G)

(Bővebben: ujpest.hu)

JEGYEK A KECSKEMÉT ELLENI MÉRKŐZÉSRE
A mérkőzésre, a kétnapos Megyeri Búcsú kere-
tében, a hölgyeknek és a 18 év alatti szurkolók-
nak ingyenes a belépés! Minden nap 10:00 és 18:30 
óra között vásárolhatóak meg a szombati, Kecske-
mét elleni bajnokira a belépőjegyek. A mérkőzés 
napján a kapu- és a pénztárnyitás időpontja 12:30 
óra. Jegyárak: Tribün: 2500 Ft, „A” terasz: 2000 Ft, 
„B” terasz: 1200 Ft, „D” lelátó: 900 Ft. 

Tizenévesek küzdenek 
az öreg rókák ellen

Októberben 
rajtolnak
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In gat lan el adó
� Újpest kertvárosában, tulajdonostól, 110 m2-es, 
újszerű, tetőtérbeépítéses, 4 és félszobás, gardrób-
szobás, hőszigetelt, korszerű családi ház, kis kerttel, 
garázzsal eladó. Az utca parkosított, csendes. Jó köz-
lekedés. I. á.: 33,9 MFt, tel.: 06-30-630-1265

� Káposztásmegyer I., eladó tehermentes öröklakás, 
VI. emeleti, 83 m2-es, 3+1 szoba, 2 wc, erkély, csodás 
panorámával. Bekamerázott lépcsőház, rendes lakó-
közösség. I. á.: 14,5MFt, tel.: 06-30-210-0616

� Gyermelyi nyaralómat eladom, vagy garzonra cse-
rélem. Téliesített faépület, berendezett, 36 m2-es fő-
épület, pince, padlás, + 20 m2-es vendégszoba, mos-
dó, wc. Villany, vízakna van. Kívül-, belül frissen fel-
újítva. 20 db termőgyümölcsfával bekerítve, 1162 
m2-es telken, tel.: 06-1-410-7230

� Erdőkertesen eladó, 640 m2-es telek, 32 m2-es, téli-
esített faházzal, két szoba, előszoba, konyha, wc, zu-
hanyzó, villany, víz bevezetve. Fúrt kút az udvaron, 
gáz. Az utcában csatorna folyamatban, tel.: 06-30-
841-3605

� Újpest központtól 2 megállóra, csendes, rende-
zett udvarban, 31 m2-es, azonnal költözhető, gáz-
konvektoros, vízórás lakás eladó. I. á.: 6,29 MFt, tel.: 
06-30-921-0838

� Eladó újpesti SZTK-nál, 3 emeletes téglaház, III. 
emeletén, 1 szobás, 45 m2-es + 9 m2-es terasz, 4 m2-es 
pincetároló, 2 éve felújított, parkra néző, konvekto-
ros, világos lakás, közvetlen tulajdonostól. Ára: 12,8 
MFt, tel.: 06-30-482-0165

� Eladó, vagy kiadó Újpesten, a Baross utcában, 61 
m2-es, 1 + ½ szobás, téglaépítésű, gázcirkós fűtésű la-
kás, tel.: 06-20-312-0871

� Izzó lakótelepen, Káposztásmegyeri úton, kétszo-
bás, 53 m2-es, földszinti, rendezett, téglaépítésű, koc-
ka társasházban eladó, kifejezetten csendes, szép, 
zöld kertre néző, azonnal birtokba vehető lakás. I. á.: 
8,9 MFt, tel.: 06-30-636-3243

� IV. kerületben, 37 m2-es, jó állapotú, szoba – hallos, 
vízórás, védőrácsos, kaputelefonos, pincés lakás, elfo-
gadható rezsivel eladó. Ár: 7,9 MFt, tel.: 06-1-369-9781

� Eladó tulajdonostól, Újpesten, Árpád kórház-
nál, 1+2 félszobás, V. emeleti, felújított lakás. Új ab-
lakok, redőny, biztonsági ajtó, új radiátorok, fűtés-
mérők, járólapos, erkélyes, parkra néző. 9 MFt, tel.: 
06-20-570-4778

� Újpesten, zárt udvarban, egyszobás, összkomfor-
tos, 50 m2-es lakás eladó, tel.: 06-20-233-0604

� Újpesten, Tó utcában, háromszobás, 70 m2-es, csa-
ládi ház eladó. Pince, padlás, kert, garázs, alternatív 
központi fűtés, falak, ablakok szigeteltek. I. á.: 19 MFt, 
tel.: 06-70-273-9714

� Újpest, Kassai utca, 61 m2-es, 1,5 szoba, hallos, II. 
emeleti, cirkós, átlagos állapotú, téglaépítésű, polgá-
ri lakás eladó. Ár: 10,4 MFt. Nyár utca, 4 emeletes pa-
nelházban, I. emeleti, 68 m2-es, 2,5 szoba + étkezős, 
hőmennyiségmérős lakás eladó. Ár: 9,2 MFt. Magán-
személyek hívását várom, tel.: 06-70-637-2718

� Újpesten, Dugonics utcában, 56 m2-es, 1+2 fél-
szobás, keleti tájolású, hőmennyiségmérős, IX. eme-
leti panellakás eladó. Fix ár: 7,2 MFt. Erdősor utcá-
ban, VIII. emeleti, 2,5 szobás, 67 m2-es, gardróbos, ke-
leti tájolású, nagy erkélyes, házközponti fűtésű, össz-
komfortos lakás eladó. Ár: 8,9 MFt. Ingatlanosok ne 
hívjanak! Tel.: 06-20-391-5546

� Újpest kertvárosi részén, SZTK-hoz közel, 5 laká-
sos társasházban, két külön bejáratú, két generáció-
nak is használható, 110 m2-es, 3 és fél szobás lakás 
eladó. Külön wc, kamra, fürdőszoba, pince, padlás, 
cirkófűtés és saját vízóra! Részben felújítandó! Ker-
tes ház terasszal! Irányár: 23 MFt, tel.: 06-30-469-1174

Ingatlant kiad
� Kiadó Újpest városközponthoz közeli, csendes ut-
cában, téglaépítésű házban cirkós, klímás, 3 szoba + 
nappali – étkezős, kiváló minőségű, bútorozatlan, II. 
emeleti lakás, garázzsal, tárolóval, 110 000 Ft/hó, tel.: 
06-30-949-1835

� Kiadó Újpesten többlakásos, földszintes házban, bú-
torozott, galériás, gázfűtéses garzon. 35 000 Ft + rezsi + 
55 000 kaució, tel.: 06-20-452-9571, 06-1-389-2789

� Újpest – központban, 20 m2-es, bútorozott szo-
ba, nem dohányzó, rendszerető fiatalember részére 
kiadó, tel.: 06-20-776-0530

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban 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: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

� Matematika, fizikatanítás általános és középis-
kolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! 
Házhoz megyek, tel.: 06-20-959-0134

� Matematika középiskolásoknak, felvételiző nyol-
cadikosoknak. Eredményesen, nagy tapasztalattal 
tanít nyugdíjas tanárnő Újpest – központhoz közel. 
E-mail: julianka@freemail.hu,  tel.: 06-1-370-7899

� Matematikából, fizikából felvételire, közép- és 
emelt szintű érettségire felkészít szaktanár, vizsgáz-
tatói gyakorlattal, tel.: 06-20-476-7574

� Színvonalas német oktatás Káposztásmegyeren. 
Érettségire és bármilyen típusú nyelvvizsgára felké-
szítést vállalok, tel.: 06-1-230-5607, 06-20-216-7801, 
06-30-472-7142

� Tapasztalt, diplomás angol középiskolai tanár 
nyelvvizsgára, közép- és emeltszintű érettségire való 
felkészítést és korrepetálást vállal, tel.: 06-30-720-7475

� Matematika, fizika, kémia oktatás, általános, és kö-
zépiskolások részére. Érettségire, felvételire felkészítés, 
készségfejlesztés, tanulási nehézségek (diszlexia, stb) 
terápiája, tel.: 06-30-729-0564, 06-1-230-6425

� Újpest kertvárosában, kellemes környezetben 
angol és német egyéni nyelvoktatást, fordítást vál-
lalok, tel.: 06-30-541-9357

� Matematikából korrepetálást vállal nagy gyakor-
lattal rendelkező tanárnő középiskolásoknak, tel.: 
06-30-618-0241

� Angol nyelvtanítást vállalok  minden szinten. 
Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korrepe-
tálást, felzárkóztatást. Dolgozatírások előtt eseten-
kénti felkészítést is, tel.: 06-30-403-6244, vagy este: 
417-3005

Állást kínál
� Újpesti központtal, Magyarországon induló 
nemzetközi biztosításközvetítő cég elkötelezett 
szakembereket illetve új szakma iránt érdeklő-
dő pályakezdőket keres ingyenes képzéssel! A 
jutalékaink ott kezdődnek, ahol másoknál véget 
ér! Jelentkezz! tel.: 06-20-570-5355

� Mellékhelyiség üzemeltetésére, részmunka-
idős alkalmazottat keresek, tel.: 06-20-270-7161

Gk. beálló, tároló
� Garázs kiadó Káposztásmegyeren autónak, mo-
tornak tárolás, vagy raktár céljából is, tel.: 06-70-
339-5461

Régiség
� 40. házassági évfordulóra Mednyánszky László, 
Scheiber Hugó festményt vásárolnék, tel.:  06-30-
303-6940

� Veszek készpénzért bútorokat, festményeket, 
órákat, porcelánokat, dísztárgyakat, szobrokat, csil-
lárokat, könyveket, hangszereket, csipkét, kitünte-
tést, régi pénzt, bizsukat, képeslapot, régi játékot, 
ezüsttárgyakat, ékszert, tört aranyat, teljes hagya-
tékot, díjtalan kiszállással. Hajdú Eszter, tel.: 06-30-
308-9148

� Vásárolok régiséget, könyvet, játékot, porcelánt, 
jelvényt, térképet, képeslapot, rádiót, szódásüve-
get. Bármi régi dolog érdekelhet. Komplett hagya-
ték, vagy bármilyen gyűjtemény. Lomtalanítást vál-
lalok. Nincs kiszállási díj! Hívjon, egy telefont meg-
ér, tel.: 06-20-924-4123

Üzlet helyiség kiadó
� IV. kerületben, a Nádasdy Kálmán utca 6. sz. 
alatt, frekventált helyen, üzlethelység olcsón ki-
adó, tel.: 06-20-931-0199

Ingatlant vesz
� Beköltözhető állapotú lakást, házat vennék max. 
4 MFt-ig Újpesten, környékén, vagy jó közlekedéssel 
a IV. kerületbe, akár vidéken is, tel.: 06-30-328-1716

� Lakást vennék Újpesten. Tégla, gázfűtéses, külön 
bejáratú, kétszobás, azonnal költözhető, csak I., vagy 
II. emeleti. Ingatlanközvetítők jelentkezését nem ké-
rem, tel.: 06-46-400-824

Ingatlant cserél
� Újpesti, 71 m2-es, 2+1 fél szobás + hall, nagy er-
kély, III. emeleti panel, önkormányzati lakásomat el-
cserélném 2 szobásra, egy az egyben. Lift van, egye-
di fűtésmérős. Azonnal költözhető. Lehet régi lakás 
is, tel.: 06-20-263-0086

Szolgáltatás
� Felvonójavítás, karbantartás, mentési ügyelet 
havi 3000 Ft-tól, tel.: 06-30-924-1915

� Locsolómérők, csatornabekötés, víz-, gázveze-
ték és központi fűtés szerelését vállalja okleveles 
gépészmérnök teljes körű ügyintézéssel. Terve-
zés, engedélyeztetés, hatósági jóváhagyással, ki-
vitelezéssel kompletten: megrendelőbarát áron, 
tel.: 06-30-904-3729

� Az Újpest Áruházban a földszinten mindenne-
mű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. Nyitva: 
9-18-ig, tel.: 06-20-270-7161

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

� Több évtizedes társasházkezelői gyakorlat-
tal társasházkezelést vállalunk teljes körű ügy-
intézéssel, tel.: 06-30-977-3739, 06-30-949-6376, 
e-mail: hafilak@hafilak.hu

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, 
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épület-
gépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315

� Kisebb, nagyobb burkolási munkák, javítások, 
megbízható szakembertől. Korrekt áron, minőségi 
munka, minden kerületben, előre egyeztetett idő-
pontban, tel.: 8.00-20.00 óráig. Tel.: 06-30-225-3618 

� KLÍMA AKCIÓ! „A” kategóriás hűtő-fűtő klíma-
berendezés beszerelve 130 eFt, tel.: 06-30-864-5544, 
www.annauklima.hu

� Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. Javítást 
is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-2023, 06-
70-234-7759

� AJTÓ, ABLAKJAVÍTÁS a IV. kerületben. Passzí-
tás, szigetelés, zárcsere. Egyedi bútorok gyártá-
sa. Új ajtó szakszerű beszerelése! DÍJTALAN FEL-
MÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, tel.: 06-30-447-4853, 
www.ablakgyogyaszat.hu

� Villanyszerelési munkák kapcsolok, 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

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden 
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést. 
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonika 
ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnis-
szerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932

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

� Angol-, német nyelv oktatását, érettségire és 
nyelvvizsgára történő felkészítést vállal gyakorlott 
tanár, tel.: 06-20-238-5301

� Olasz, angol, német nyelvtanítás, korrepetálás, 
nyelvi, társalgási készség fejlesztés. Érettségire, álta-
lános és gazdasági nyelvvizsgára felkészítés, egyéni-
leg, vagy kiscsoportban. „szorgalmi” kedvezmények, 
tel.: 06-30-448-8030

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK 
ÚJPESTEN!

8. osztályt végzettek részére 
50 000 + vizsgadíj + könyv

– élelmiszer eladó 
– vendéglátó eladó 

Szakmunkások részére
 50 000 + vizsgadíj + könyv

– boltvezető
Kereskedelmi ügyintéző:

200 000 + vizsgadíj + könyv
RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!

Jelentkezni: 06-20-951-3357 
(tanfolyamvezető)

OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

BIZTONSÁGI ŐR (EUROPASS igényelhető)
Ára: 22.500 Ft + vizsgadíj

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

FELSŐFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szakké-
pesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj

KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szakké-
pesítést is nyújt. Ára: 70.000 Ft + vizsgadíj 
PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

MAGÁNNYOMOZÓ
Ára: 110.000 Ft + vizsgadíj

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
Ára: 160.000 Ft + vizsgadíj

Amit nyújtunk: Részletfizetési lehetőség. 
Magas színvonalú, hallgató centrikus oktatás, 
kiváló elméleti és gyakorlati szakemberekkel. 

Hétköznapi és hétvégi oktatási napok. 

Beiratkozás folyamatosan!

Oktatásszervező: 06-30/552-3938

Gyermekfelügyelet
� Gyermekfelügyelet, bébiszitter éjjel-nappal. 
Házhoz megyek, tel.: 06-30-931-7299

� Tanárnő és bébiszitter vagyok. Szívesen válla-
lom bölcsődés, óvodás és kisiskolás korú gyerme-
ked felügyeletét, míg Te dolgozol, takarítasz, ta-
nulsz, pihensz. Fizetség megegyezés szerint, tel.: 
06-30-894-5886 

Masszázs
� A masszázs nem csak a testre, hanem a lélek-
re is jótékony hatással van. Szeretettel várom Önt 
kedvező árakkal! Masszázs típusok: svéd frissítő 
masszázs, talpmasszázs, arcmasszázs, fogyasztó 
masszázs. Tel.: 06-20-373-5873  

Egészség
� Izomletapadás, nyaki és hátfájdalmak keze-
lése, manuál terápiás gyógymód. Hétvégén és 
munkaszüneti napokon is az Ön otthonában 
vagy a Virág u. 17.sz. alatti kezelőben. Csipak 
Zoltán, tel.: 06-20-595-3057

Eltartás
� Eltartási szerződést kötnék Újpesten, kertes 
házban élő, független, művelt, intelligens hölgy-
gyel, úrral, akiről szeretettel gondoskodnék. Azért 
ez a kérésem, mert szeretem a kertészkedést, vi-
rágokat, a természetet. Várom hívását szeretettel, 
tel.: 06-30-462-2676

MINERVA KLUB
A szüfrazsettektől a Kézimunkások 

Szakszervezetéig, avagy mi köti össze 
a feminizmus harmadik hullámát és a kreatív 

kötés-horgolást?! Craftivizmus és gerilla-kötészet 
az Újpesti Minerva Klubban.

Diavetítés és kézműves foglalkozás 
– nem csak nőknek! 

2012. október 3., 18 órától, Újpest, István út 22. 
A válság a fejekben, a megoldás a kezekben van! 

Ön se veszítse el a fonalat!
Részletek: +36 20 39 00 566 

Facebook: Kézimunkások Szakszervezete
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC- ÉS VÁSÁRCSARNOK KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI SZEPTEMBERRE

Heti kedvezményes áraink: 
gyermek és felnőtt zoknik 100 Ft-tól, 

 sálak 500 Ft-tól,
 Disney gyermekpólók 1 100 Ft-ért, 

 extra méretű ruhák, 6 XL-ig, TOP áron, 
 törölközők egyéni felirattal 1 800 Ft-ért, 

 gyermek kiskendők 300 Ft-ért, 
 bevásárló táskák 980 Ft-tól, 
 körömlakk már 150 Ft-tól.

www.ujpest.hu/piac

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. október 1-jéig.Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti Kulturális 
Központ Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket elektronikus levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló ez évi 29. lapszámában megjelent rejt-
vényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Rudnyánszky Lívia, Szabó Józsefné, Szécsi Sándorné, Varga Zsuzsanna, nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést. 



Újpest arca 2012

Városunkat 
képviselik
A városnapok utolsó napján válasz-
tották meg Újpest idei arcait, akik 
egy évig viselhetik ezt a címet. A 
9-12 évesek kategóriájában Kozma 
Vanessza és Takács Márk nyert, a 
16-20 éves lányok közül pedig Tát-
rai Adrienn került ki győztesen. 
Őket kérdezte szerkesztőségünk.

– Miért jelentkeztetek az Újpest 
Arca választásra?

K. V.: Nekem önálló elhatározás volt, 
hogy jelentkeztem. Szerettem vol-
na kipróbálni ezt a sok színes progra-
mot, ami ezzel jár, meg a próbákat is, 
ha döntőbe jutok. 

T. M.: Azért jelentkeztem, mert én 
szerettem volna megnyerni. És hát én 
is nyertem meg, ennek nagyon örülök.

– Mindenkinek volt valami kü-
lön produkciója, csoportosan, vagy 
egyénileg. Nektek mi volt az?

T. M.: Curtis Újpest a negyedem 
című számát adtam elő. Jól sikerült.

K. V.: Én is szerettem, ahogy a Márk 
rappelt. De a mi táncunkat is szeret-
tem. Elég sokat próbáltuk.

– Milyen volt a döntő? Sokan voltak, 
nagy volt a felhajtás, nem izgultatok?

K. V.: Minden nagyon tetszett, de a 
fellépés előtt iszonyúan izgultam. Az-
tán a színpadon szerencsére elmúlt.

T. M.: Pont így éreztem én is.
– Van valami tervetek ezzel a ver-

sennyel? Mik lesztek, ha nagyok lesztek?
T. M.: Én kommandós főnök, meg 

focista.
K. V.: Én már két éve járok hip-hop 

táncra, úgyhogy szeretnék táncos len-
ni. De a rendezés is érdekel.

– Mit csináltok a szabadidőtök-
ben? Van hobbitok?

K. V.: Nekem a tánc. És imádok ol-
vasni. Most főleg, mert a Németh 
László Gimnáziumban tanulok, és ki-
lenc kötelező olvasmányunk van idén.

– Márk, te elárulod, hogy mi a hobbid?
T. M.: Nem… Na jó, elárulom. Én is 

szeretnék táncos lenni.

Tátrai Adrienn Mercédesz: – Nekem 
az apukám és a nagymamám mond-
ta, hogy jelentkezzek erre a versenyre. 
Magamtól nem jutott volna eszembe, 
mert nincs túl sok önbizalmam.

– Ez a győzelem azért csak adott 
egy kis önbizalmat.

– Igen, talán egy kicsit.
– Nem is gondoltad, hogy meg-

nyerheted a versenyt?

– Nem, egyáltalán nem számítot-
tam rá. Bár nem is izgultam, mert so-
káig színészkedtem, meg énekeltem, 
így van némi színpadi rutinom. A ver-
seny felkészülési időszakában különö-
sen jól éreztem magam, mert jó csa-
pat kovácsolódott össze, nem volt ri-
valizálás, kialakult egy baráti kör. 

– Az, hogy te lettél Újpest Arca, 
nem határozza meg a jövődet? 
Nem szeretnél színész, esetleg mo-
dell lenni? 

– Nem. A színészkedés, az éneklés 
csak hobbik voltak, hogy normálisan 
töltsem el a szabadidőmet, ne csak 
tengjek-lengjek valahol. Modellnek 
meg szerintem nem vagyok alkalmas.

– Akkor mik a terveid?
– Az ELTE-n tanulok, tanítónő le-

szek, alsó tagozatos gyerekeket taní-
tok majd.

– Addig is Újpestet képviseled egy 
éven át, hiszen a győzelmed kötele-
zettségekkel is jár.

– Már nagyon várom, szeretek em-
berek között lenni, és szívesen veszek 
részt a háttérmunkákban is. Úgy-
hogy remélem, nagyon jól fog eltel-
ni ez az év. Büszkén képviselem majd 
Újpestet.  J. M.

2012. szeptember 29., 9-13-óráig
Helyszín: Káposztásmegyer, Farkaserdő és környéke

Nevezni lehet: Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház, István út 17-19. 
I. emelet 111., szeptember 17–21-ig ügyfélfogadási időben.

Időrend:
Mini futás rajt: 9.00 órakor – táv 1,6 km

Maxi futás rajt: 10.15 órakor – táv 4,3 km
Kerékpározás rajt: 11.15 órakor – táv 8,6 km (2 kör)

Minden benevezett résztvevő emblémázott pólót kap.

Nevezési díj versenyszámonként: előzetes nevezés 500 Ft/fő
helyszíni nevezés 1000 Ft/fő

A további információval a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai 
a 231-31-01/116,118 telefonszámon készséggel állnak rendelkezésükre.

A program fővédnöke: Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere

Kövess minket!                        ujpest.kaposztasmegyer, ujpest.hu

Három győztes, 
két korosztály

16 M o z a i k

KÁPOSZTÁSMEGYERI EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP 2012
2012. szeptember 29-én, 9-16 óráig

Támogatók: Újpest Önkormányzata, Újpest Önkormányzat Szociális és Egészségügyi 
Intézménye, Károlyi Sándor Kórház, Richter Gedeon Nyrt., Sanofi -AventisZrt.

Az esemény fővédnöke: Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere

TERVEZETT SPORT PROGRAMOK:
9.00: Újpesti Futó és Kerékpáros-fesztivál II. fordulója (helyszín: Farkaserdő)

9.00-12.00: Halassy Olivér Sportcentrum szervezésében 
Sport vetélkedők (helyszín: Kósa Pál sétány)

Újpesti Kulturális Központ Karinthy Frigyes Művelődési Ház (Bp., IV. ker. Hajló u. 2-8.)

Tervezett egészségvédelmi programok (10-16 óráig)
• Vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-, testsúly-, magasságmérés

• Szív-és érrendszeri betegségek megelőzése: szakorvosi, diétás tanácsadás
• Diabetológiai tanácsadás

• Allergiás, légúti betegségek kérdőíves előszűrése, tanácsadás, inhalációs eszközök bemu-
tatása, dohányzásról leszoktató program

• Emésztőszervi betegségek szűrése, kérdőíves kikérdezés, tanácsadás
• Érszűkület vizsgálat

• Csontsűrűség vizsgálat
• Ultrahang vizsgálat

• Felnőttek részére komputeres szemvizsgálat, 
• Mozgásszervi, tartási rendellenességek megelőzése gyógytornával

• Bőrgyógyászati szűrővizsgálat
• Hallás vizsgálat

• Urológiai PSA szűrés, helicobaktérium szűrés
• Családsegítő és Gyermekjóléti, Védőnői Szolgálat valamint az Őszi Fény Gondozási Köz-

pont tájékoztatója, tanácsadása
• Egészséges Újpestért Szolgáltató Központ tájékoztatója

• Mozgássérült Egyesület tájékoztatója
Egyéb programok a nap folyamán: A Madarász utcai Gyermekkórház 

Gyermekkor Alapítványának programja

10.00-16.00: kézműves foglalkozások 
Továbbá: játékos vetélkedők, arcfestéslufi hajtogató bohóc, trambulin, mászófal, szörf szimulátor

Egészséges életmódot elősegítő termékek árusítása

Programjaink ingyenesek!

AZ ESEMÉNYRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A KÁPOSZTÁSMEGYERI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
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