
A BIZTONSÁGÉRT
Új gyalogátkelőhely épül a biztonsá-
gos közlekedésért a síiskolánál, az Óce-
ánárok utca–Farkaserdő utca talál-
kozásánál. A munkálatok december 
első hetében fejeződnek be.  5. oldal

OLTÓPONT SZOMBATTÓL
Négy, egymást követő szombaton is-
mét várja az újpestieket a Sanofi  Tó 
utcai oltópontja. A kedvezményes 
áron, helyben megkapható védőoltás 
három vírustörzs ellen véd  7. oldal

ÜNNEPVÁRÓ HANGULATBAN 
A karácsonyi vásár fényfenyővel, 
sztárfellépőkkel, vásárvárossal, jégpá-
lyával, forró italokkal, komolyzenei 
koncertekkel, közös gyertyagyújtással 
várja a közönséget.  8-9. oldal

BAJNOKSÁGOKRA TÖRNEK
Megalakulása óta hosszú utat tett 
meg az Újpest Bulldogs amerikaifut-
ball-csapat. A felnőttek és a juniorok 
fokról fokra lépkednek előre a rang-
létrán, bajnokságokra törnek. 13. oldal
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Játék és egészség 
Az Ovi-Foci-program új, szemet gyönyörködtető 
pályáját avatták fel nemrég az Aradi Óvodában. 
A sorban immár nyolcadik létesítményt a két 
tagóvoda lurkói is használják. 3. oldal
 



Névadó a Waldorf-
gimnáziumban

Göllner 
Mária 
nevét 
vették fel 
Szeptember óta műkö-
dik Káposztásmegyeren 
az Észak-pesti Regioná-
lis Waldorf Gimnázium, 
amely egy hete Göllner Má-
riának, a Waldorf-módszer 
hazai nagyasszonyának ne-
vét viseli. A névadón a di-
ákokon, pedagógusokon 
és szülőkön kívül részt vett 
Wintermantel Zsolt polgár-
mester és dr. Hollósi Antal 
orvosigazgató.

dén szeptemberben nyitotta 
meg kapuit Káposztásmegyeren, 
a Lakkozó utcában, egy korábban 

is iskolaként működő épületben Kö-
zép-Európa első regionális Waldorf-
középiskolája, amelynek névadójára 
november 13-án, szerdán bensőséges 
ünnepség keretében került 
sor. A névadó az iskola kert-
jében indult délután, ahol a 
diákok elsőként egy rózsa-
lugast, majd egy diófát ül-
tettek el. A szimbolikus ese-
ményt a névadó ünnepség 
követte a gimnázium aulájá-
ban, amelyen többek között 
részt vett Vekerdy Tamás 

pszichológus, a Waldorf-módszer 
egyik jeles támogatója.

Az iskola névadóján többeknek 
egy szál virággal és egy emléklap-
pal köszönték meg a támogatásukat 
Wintermantel Zsoltnak és dr. Hollósi 
Antal országgyűlési képviselőnek is.

– Ahogy a keresztelő is mindig azt 
jelenti, hogy gyarapodott a család, ez 
a névadó ünnepség is azt jelenti, hogy 
gyarapodott az újpesti közösség, va-
lami új dolog született, amitől gazda-
gabb lett a városunk – fogalmazott 
köszöntőjében Wintermantel Zsolt. 

Hozzátette: az akkori és a mai is-
kolaalapítókban a közös, hogy 
hisznek abban, nem az em-
ber személyiségét kell a körül-
ményekhez, hanem a körülmé-
nyeket az emberhez idomítani 
– hangsúlyozta a polgármester.

Az ünnepséget a Waldorf-
iskolák műsora zárta. G. R.

(Bővebben: www.ujpest.hu)
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Alig több mint két hét alatt három 
újpesti, időseknek fenntartott intéz-
ményben tartottak ismertető előadá-
sokat az uniós forrásból megvalósu-
ló Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése 
Újpesten elnevezésű projekt keretén belül.

Az egyik kiemelt korcso-
port az időseké, akiknek ok-
tóber utolsó napján tartot-
tak először ilyen tájékozta-
tót a Baross utcában. A rá-
következő héten a Király ut-
cai Bársonyszív Idősek Klub-
jában volt áldozatsegítő is-
mertető, ahol Nagy István 
alpolgármester azt mondta, 
hogy az önkormányzat nagy 

hangsúlyt fektet az Újpesten élő idősek biztonság-
érzetének növelésére. Ezen az alkalmon egyébként 
többen is megnyíltak, és elmondtak egy-egy velük 
megtörtént esetet.

November 13-án a Tungsram utcában az Őszi 
Fény Integrált Gondozási Központban hasonló ér-
deklődéssel fogadták az előadást. A hallgatóságban 
pedig akadt olyan, akitől az unokája nevében pró-
báltak pénzt kicsalni, ám a nagymama felismerte, 
hogy a telefonáló hangja nem hasonlít az unokáé-
ra, arról nem is beszélve, hogy az teljesen másképp 
szólítja őt.

Az ismertetők célja pont az, hogy – a fenti eset-
hez hasonlóan – egyre kevesebben legyenek hason-
ló vagy éppen erőszakos cselekmények áldozatai, il-
letve ha már valakivel megtörtént ilyesmi, megfele-
lő segítséghez jusson.

Végül, de nem utolsósorban egy-egy „találkozón” 
akár az is feltárható, ha valaki nem tudta feldolgoz-
ni a vele korábban történteket; az ilyen helyzetben 
lévők a projekt részeként mentálhigiénés tanács-
adást kaphatnak.

Az áldozattá válás szempontjából az időseken kí-
vül a másik leginkább érintett korosztály a 10–18 év 
közöttieké, akiknek (és huszonöt tantestület) szá-
mára iskolákban tartanak előadásokat.

 M. ORBÁN ANDRÁS

A biztonságérzetet növeli 

Áldozatsegítés 
és megelőzés

Újpesti Bűnmegelőzési 
Polgárőr Egyesület

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával 
valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A hallgatóság saját 
tapasztalatait 

is elmondja

A névadóra műsorral 
készültek a diákok, akik 

szép hagyományként diófát, 
rózsalugast is ültettek



A közelmúltban adta át az önkor-
mányzat a helyiek által nagyon várt 
Halassy Olivér Sportközpont – Városi 
Uszodát. Már megnyitása előtt is so-
kan érdeklődtek arról, hogy milyen 
lehetőségeket nyújt az új intézmény, 
mikortól indul el a gyermekúszás.

– Délelőttönként már beindult az 
óvodások, iskolások kötelező, ingye-
nes úszásoktatása, amelyet délutá-

nonként a Güttler–Ágh Úszóiskola 
magánképzései egészítenek ki. A szü-
lőknek szakembereik segítenek kivá-
lasztani a gyerekek számára legmeg-
felelőbb szintű képzést – tudjuk meg 
Mogyorósi Ferenctől, az intézmény ve-
zetőjétől.

Mint előzetesen is hallottuk, a 
sportközpont fokozatosan bekapcso-
lódik az utánpótlásképzésbe is.

– Az UTE kajakos- és öttusaszakosz-
tálya is jelen van. A tehetségesebb gye-
rekeket megfi gyelik a szakemberek, és 
átadják őket az élsportnak. Délelőt-
tönként, délutánonként ők is itt tar-
tózkodnak, megpróbálnak a szülők-
kel, gyerekekkel is beszélni, de szóró-
anyagaik, tájékoztatóik is folyamato-
san elérhetők az uszoda előterében 
– meséli Mogyorósi Ferenc.

A legtöbb újpesti a belépőjegyek, 
bérletek árairól érdeklődött az átadás 
előtti hetekben. 

– Az újpestieknek, felnőtteknek, nyug-
díjasoknak és gyermekeknek egyaránt 15 
százalék kedvezményt kínál a Halassy-
uszoda. Így a lakcímkártya felmutatá-
sával az újpesti felnőttek 1500, a diákok 
850, a nyugdíjasok és a hét év alatti gyer-
mekek 650 forintért válthatnak belépő-
jegyet hozzánk. Bérleteinket szintén ked-
vező áron kínáljuk a helyieknek, amelyek 
tetszés szerint 10 és 45 alkalomra szól-
nak. A 10 alkalmasat 9 jegy áráért, míg a 
45 alkalmasat 40 áráért vehetik meg ven-
dégeink. Wellnessrészlegünk jelképes té-
rítési összeg ellenében vehető igénybe 
– ismerteti a jegyárakat az uszodavezető. 

Felnőtt vendégeiknek a nagymeden-
ce mellett a wellness-sziget szolgáltatása-
it kínálják. A masszázs később indul, ad-
dig a látogatóknak a 8-10 fős, 75-80 fokos 
fi nn szaunát, valamint a jakuzzit ajánljuk, 
amely váltakozva kínál hol kellemes pezs-
gőfürdőt, hol dögönyöző hát-, nyak- és de-
rékmasszázst. A bejárat melletti shopban 
saját logóval ellátott úszósapkát, törül-
közőt is vásárolhatnak a vendégek.  G.R.

www.haloujpest.hu

Beindult az élet a medencékben  
Néhány hete nyitotta meg kapuit Újpest legújabb sportintézménye, a Halassy Olivér 
Sportközpont – Városi Uszoda. Átadása előtt elhangzott: az újpesti uszodának fontos 
szerepet szánnak az utánpótlásképzésben.  Ennek és az újpesti családokat érintő lehe-
tőségeknek néztünk utána. 
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z Ovi-Foci-program új, szemet gyönyörköd-
tető pályáját dr. Tahon Róbert jegyző és dr. 
Molnár Andrea, az Ovi-Foci Közhasznú Ala-

pítvány elnöke adta át, amelyet már a műszaki át-
adást követően azonnal birtokba is vettek a gyerekek. 

Dr. Tahon Róbert jegyző rövid beszédében ki-
emelte, milyen fontos a gyerekek egészséges fejlő-
dése érdekében a megépült pálya.

– Remélem, sokat játszotok majd a pályán. Fo-
cizzatok, kosárlabdázzatok, sportoljatok és érez-

zétek jól magatokat – mondta. – Értetek és nek-
tek készült, használjátok egészséggel, és segítségé-
vel váljatok egészséges felnőttekké – szólt a gyer-
mekekhez. 

Szaitzné Gregorits Anna óvodavezetőtől megtud-
tuk, hogy korábban, már a műszaki átadást követő-
en birtokba vették a pályát, szinte minden órában 
telt ház van a dühöngőben, ahol szakképzett peda-
gógusok felügyelete mellett rúghatják vagy éppen 
dobhatják a labdát az apróságok. 

– Ráadásul, nemcsak az aradis gyerekek sportol-
hatnak itt – újságolta Panni néni –, hanem két má-
sik tagóvodánk sportfoglalkozásainak is helyet biz-
tosítunk a gyönyörű Ovi-Foci-pályánkon.  GG

Három óvoda is
használhatja a
legújabb pályát

Németh Edit önkormányzati képviselő: Az egészséges életmódhoz a 
mozgás elengedhetetlen, nem lehet elég korán elkezdeni. Míg a koráb-
bi generációk számára a sport természetes és a mindennapok része volt, 
addig a mai fi atalok sajnos egyre inkább leszoknak erről. Mivel a futball 

a legnépszerűbb labdajáték, e sport segítségével kiválóan rá lehet vezet-
ni a gyerekeket a mindennapos testmozgásra. Éppen emiatt fontos, hogy 
ilyen sok Ovi-Foci-pályát adott át az önkormányzat, hiszen az itt szerzett 
mozgásszeretetre lehet építeni majd az általános iskolában. MOA

A legújabb műfüves focipályát, im-
máron a nyolcadikat avatták fel no-
vember 12-én az Aradi Óvodában. 

A

3 K ö z t é r



Több kedvező változás köny-
nyíti meg a devizában ela-
dósodottak életét. Az árfo-
lyamgát kedvezményezetti 
körének bővítéséről már la-
punk megjelenésének idejé-
re döntés született. A továb-
bi kedvező módosításokat 
dr. Hollósi Antal országgyű-
lési képviselő ismertette.

 – A mi álláspontunk az – fejtette ki a képviselő –, 
hogy a devizahitelek rossz, elhibázott pénzügyi ter-
mékek. A bankok hibáztak, az ő felelősségük, hogy 
kijavítsák a hibát. Addig is, amíg ennek módjáról 
megegyeznek az érintettekkel, a Fidesz-frakció ja-
vaslatára az Országgyűlés arról döntött, hogy az 
eddig bevált eszközökkel folytatjuk a bajba jutott 
családok kimentését. Sőt, az új jogszabállyal kiszé-
lesítettük azoknak a körét, akik beléphetnek az ár-
folyamgátba. Így már azok is igényelhetik, akiknek 
több mint kilencvennapos elmaradásuk van. Ennek 

a döntésnek köszönhetően további 150 ezer család-
nak nyílik lehetősége arra, hogy öt éven át fi x árfo-
lyamon törlessze devizahitelét – mondta dr. Hollósi 
Antal. – November 8-ától azok is élhetnek az ár-
folyamrögzítés lehetőségével, akik húszmillió forint 
feletti hitelt vettek fel, a könnyítés igénylése azon-
ban továbbra sem kötelező.

Az árfolyamrögzítés időtartama öt évre szól, az 
euró rögzített árfolyamát 250, a svájci frankét 180, 
a japán jenét pedig 2,5 forintban határozták meg.

Dr. Hollósi Antal hozzátette: a kormány a devi-
zahitelek kapcsán a Bankszövetségtől új javaslatot 
vár, a Kúriától pedig jogegységi döntést, hogy ne 
szülessenek egymásnak ellentmondó bírói ítéletek 
a devizahitelek ügyében.

KÖNNYEBBSÉG A FORINTHITELESEKNEK IS
Nem feledkeztek meg a forinthitelesekről sem. A 
jegybanki alapkamat folyamatos csökkentése egy-
millió forinthiteles terheit csökkenti, mivel a jegy-
banki alapkamattal együtt a hitelek után fi zetendő 
kamat mértéke is csökkent.

MEGHOSSZABBÍTOTT
KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUM
További könnyebbség idén, hogy meghosszabbí-
tották a kilakoltatási moratóriumot. Dr. Hollósi 
Antal ezzel kapcsolatban azt mondta: az eredeti-
leg a december 1-je és március 1-je közötti idő-
szakot november 8-a és április 30-a között hatá-
rozták meg. Április végéig minden kilakoltatással 
kapcsolatos végrehajtást felfüggesztenek, ebben a 
meghosszabbított időszakban senki nem kerülhet 
utcára.

KÖNNYEBBEN JUTHATUNK A PÉNZÜNKHÖZ
Február elsejétől havi két alkalommal, össze-
sen százötvenezer forint vehető fel ingyenesen a 
bankautomatákból. – Nem alkalmanként, hanem 
havonta összesen százötvenezer forintról van szó, 
amelyet egy vagy két részletben lehet díjmente-
sen fölvenni. A díjmentes készpénzfelvétel hat és fél 
millió embert érint, akiknek december 1-je és janu-
ár 20-a között kell megjelölniük azt a bankszám-
lát, amelyikre a könnyítést érvényesítenék. Ezt sze-
mélyesen a bankfi ókban, illetve online is megtehe-
tik – hangsúlyozta a képviselő. 
 M. ORBÁN A.

Mentőöv a devizahiteleseknek

Már 15 477-en 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.
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December közepéig több mint 
négyszáz fát ültet az önkormány-
zat számos újpesti helyszínen. Eh-
hez hasonló nagymértékű növény-
telepítésre évek óta nem került sor a 
városban. A fákat hazánkban honos 
fafajok közül választották ki, legna-
gyobb számban hársak, kőrisek és 
juharok díszítik majd Újpestet.

Újpest Önkormányzata az elmúlt 
három évben is kiemelt fi gyelmet for-
dított a városban található növények 

ápolására, gondozására. Szakértői ja-
vaslatra, lakóközösségek kérésére fo-
lyamatosan végeznek metszéseket, if-
jításokat a parkokban, sétányokon, és 
szükség esetén pótolják az elhalt, el-
korhadt fákat. Ezek az intézkedések 
nemcsak esztétikai szempontból fon-
tosak. Egy KRESZ-tábla elé belógó faág 
vagy a közvilágítást akadályozó tere-
bélyes lomb baleseteket idézhet elő.

A négyszáznál is több fa ültetésé-
nek előkészítő munkálatai már meg-

kezdődtek. A Deák Ferenc utcai sé-
tány foghíjassá vált platánfasorának 
élő egyedeit átültették a sétány má-
sik részére. Helyükre több mint száz új 
fát telepítenek. A növények biztonsá-
gos eredését, későbbi zavartalan fejlő-
désüket csepegtető rendszerű auto-
mata öntözőhálózat segíti, amelynek 
kiépítése jelenleg is zajlik. A Megyeri 
út egy szakaszán az évek során sajnos 
teljesen kipusztult az öreg fákból álló 
fasor. Helyükre harminc fi atal hárs-
csemetét telepítenek, és a Halassy-
uszoda körüli Kósa Pál sétányt is új 
fák díszítik. 

Több mint 400 új facsemete Újpesten

Ötszáz árvácska
A Templom sétány virágágyásai-
ba ötszáz tő színpompás árvács-
ka került, amelyeket az önkor-
mányzat a Virágos Magyarország-
ért környezetszépítő programban 
való sikeres szerepléséért nyert. 

EGY KÉP – EGY MONDAT
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Újabb kedvezményt 
nyújt a gyed extra
Az eddigi kedvezmények fenntartása 
mellett bővül a kisgyermekes szülők 
foglalkoztatásához kapcsolódó adó-
kedvezmény, a január 1-jétől induló 
gyed extra program keretében. 

Ha a munkáltató olyan anyasági ellátásban részesülő 
szülőt foglalkoztat, ahol a családban legalább három 
gyermeket nevelnek, az eddigi két év helyett három 
évig lehet érvényesíteni a teljes szociális hozzájárulási 
adó és a szakképzési hozzájárulás alóli mentességet. Az 
úgynevezett „félszochó” kedvezmény egyéves időtar-
tama pedig két évre emelkedik. Így a három vagy több 
kisgyermeket nevelő szülő foglalkoztatása esetén 2+1 
év helyett 3+2 éves támogatási forma lesz, vagyis akár 
öt évig is kedvezményt érvényesíthet a munkaadó.

A munkáltatók jelenleg egyetlen kisgyermekes szü-
lő foglalkoztatásával 858 ezer forintot takarítanak meg 
azáltal, hogy az első két évben járulékmentesség ille-
ti meg őket, a harmadik évben pedig félszochót kell fi -
zetni. A kisgyermekesek foglalkoztatását ösztönző in-
tézkedések a munkahelyek védelmét szolgálják, a vál-
toztatások sikerét pedig jól mutatja, hogy Czomba 
Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkozta-
tásért felelős államtitkára szerint szeptemberben két-
szer annyi kisgyerekes munkavállalót alkalmaztak ked-
vezményesen, mint idén januárban. MTI/MOA

Építkezésre lehettek fi gyelmesek a környékbe-
liek a nemrég átadott síiskola bejáratánál. Az 
Óceánárok utca ezen szakaszán egy gyalogát-
kelőhely létesítése több szempontból is indo-
kolt volt. Újpest Önkormányzata a közlekedők 
biztonsága érdekében, a Káposztásmegyer felől 
érkezők átkelésének megkönnyítésére új gya-
logátkelőt alakít ki.

A négy és fél méter szélességű zebrán áthala-
dók védelmére új középsziget épül, a meglévő 

középszigetet átépítik, és a lámpatestek fény-
forrásait is újakra cserélik. Az akadálymentes 
közlekedést biztosítva a gyalogátkelőhely teljes 
hosszában lesüllyesztik a szegélyt, és a vakokat, 
gyengén látókat segítve taktilis burkolati ele-
meket építenek be.

Az önkormányzat mindenkit arra kér, hogy 
fokozottan fi gyeljen a munkálatok alatti forga-
lomelterelésekre.  

 N. G.

Új gyalogátkelőhely 
a biztonságos közlekedésért
Új gyalogátkelőhely épül a biztonságos közlekedésért az Óceánárok 
utca–Farkaserdő utca találkozásánál. Az átalakítási munkálatok la-
punk megjelenésének hetében kezdődtek, és várhatóan december 
első hetében fejeződnek be.

Találkozások a Jégcsarnokban
Az újpesti önkormányzat által indított Találkozások című programso-
rozat ezúttal a szórakozni vágyó nyugdíjas közönséget látta vendégül 
Káposztásmegyeren, a Jégcsarnokban. November 16-án, szombaton 
a kora délutáni órákban a csarnok nézőtere és a lelátók is megteltek. 

A zenés délután Nagy István alpolgármester megnyitóbeszédével kezdődött, majd a magyarnó-
ta-estjeiről és költeményeiről egyaránt ismert, Újpestért díjas László Mária és népdalköre örven-
deztette meg a közönséget.

A műsor második részében az operett műfaj jeles hazai képviselői, Kovács Zsuzsa, Benkóczy Zol-
tán és Bozsó József léptek színpadra, hogy előadásukkal elvarázsolják a publikumot. A legismer-
tebb operettek legnépszerűbb szereplői vonultak fel a délután folyamán. A műsor hatalmas sikert 
aratott, az ismert dalokat együtt énekelte a közönség az előadókkal. S.K.

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

Kovács Zsuzsa és Bozsó József, 
az operett műfaj nagymesterei



Made in 
Újpest

Több mint harminc éve nyitott meg a Zártéka 
üzlet Újpest központjában, a Munkásotthon 
utcában. Eleinte csak öngyújtók töltésével fog-
lalkoztak, majd fokozatosan bővültek szolgál-
tatásaik. Elégedett vásárlóik ma már Angyal-
földről éppúgy visszajárnak hozzájuk, mint 
akár Rákospalotáról.

A Munkásotthon utca és az István út sarkánál 
lévő butiksoron található kis üzletet, a Zártékát a 
mai tulajdonos, Molnár Gábor édesapja nyitotta 
meg, immár harminckét esztendeje.

– Éppen nyolcadikos voltam, amikor elindult az 
üzlet. Édesapám előtte többfelé dolgozott gépész-
technikusként, így egyebek mellett a Megyeri út 
elején, a néhai Magyar Acélárugyárban is. Nagy-
bátyámnak Zuglóban volt egy ugyanilyen profi lú 
boltja, innen jött az ötlet, hogy mi is megpróbál-
hatnánk – mesél az üzletvezető az előzményekről. 

A nyolcvanas évek elején akkora üzlet volt még 
az öngyújtótöltés, hogy eleinte ez fenntartotta 
a vállalkozást. Mára szinte hihetetlen, de akko-

riban öt forintba került egy töltés, és egy forint-
ba egy tűzkő.

– Édesapám korán megérezte, hogy nem érde-
mes csak egy tevékenységre építeni, így idővel el-
kezdtük a kulcsmásolást, amely napjainkra szinte 
minden, zárakkal kapcsolatos munkával kibővült. 
Mára az öngyújtótöltés csaknem teljesen vissza-
szorult, olyannyira, hogy ebben a körzetben, be-
leértve Angyalföldet és Rákospalotát, úgy tudom, 
ez az egyetlen üzlet, ahol még foglalkozunk ilyes-
mivel – beszél tevékenységükről a tulajdonos.

Molnár Gábor eleinte csőszerelőként dolgo-
zott, de egy baleset következtében ezzel fel kel-
lett hagynia. Ekkor, huszonkét éve vette át az üz-
let irányítását édesapjától, aki alkalmanként ma is 
bejár segíteni. A Zártékában a kulcsmásolás mel-
lett zárakat javítanak, zárrendszereket építenek ki 
intézményeknek, iskoláknak, hevederzárakat, rá-
csokat szerelnek fel. Újpest szinte összes társashá-
zának és lakásszövetkezetének ők javítják a zárbe-
tétjeit.

– Ez nem olyan nagy üzlet, de ahogy szloge-
nünk is jelzi: „Újpest szolgálatában” szívesen 
tesszük, hiszen a város folyamatosan ad mun-
kát. Ráadásul ez nemcsak munka, hanem szere-
lem is, hiszen én mindig is lakatos szerettem vol-
na lenni. 

Néha 100-120 éves ajtózárakat is bevisznek hoz-
zájuk felújítani, ezek láthatóan megdobogtatják 
Molnár Gábor szívét. A zsúfolt kis üzlet titkos zu-
gaiból különböző régi tárgyak kerülnek elő: egy 
páncélszekrényzár, egy több mint százéves lakat. 
A kopottas tárgyakon már-már gyengéden simít 
végig, ahogy mutatja.

Maga az üzlet is kissé túlzsúfolt és felújításra 
szorul, de mint megtudjuk, már nem sokáig. Rö-
videsen világítást is kap a portál, amire már rég-
óta szükség lenne, igaz, úgy tűnik, az újpestiek et-
től függetlenül is idetalálnak.  G.R.

ZÁRTÉKA: IV., István út 15. Tel.: 380-4557

Zárak bűvöletében  

Tudni tudjuk – természetesen korosz-
tályoktól, generációktól függő szinten 
és intenzitással –, hogy Aschner Li-
pót nélkül Újpest nem az lenne ma, 
mint ami, mint amilyenné vált a 20. 
században. 

Mert bizony, ha a zseniális érzé-
kű kapitalista nem vásároltat 13 500 
négyszögöl telket a Váci úton 1900. 
január 28-án Károlyi Sándor gróf-
tól az Egyesült Izzólámpa és Villa-
mossági Rt. részére, új gyár építé-
sének céljából, akkor tovább élde-
gélt volna a város bőr- és textilgyá-
raival, tiszteletre méltó asztalosmű-
helyeivel. De hol lett volna akkor az 
elektronika?

Mert az Izzó, a Tungsram – a nevet 
a tungsten és a wolfram szavak „ösz-
szeházasításával” Aschner találta ki – 
jött, látott és győzött.

Új, valódi 20. századi ipart telepí-
tett Újpestre, minden újra nyitott 
szakembergárdával és munkájuk-
ra büszke dolgozókkal, akikből csalá-
di generációk sora nőtt ki az évtize-
dek alatt. 

A titok az volt, hogy Aschner nem-
csak új technikát, hanem új szemlé-
letet is meghonosított a környezeté-
ben, amelyet leginkább saját legendás 
szólásainak egyikével lehetne össze-
foglalni: „Nagy dolgokat csak elégedett 
emberekkel lehet csinálni.”

Ezt a hitvallását szolgálták a gyár 
általa épített létesítményei: a sport-
csarnok, a stadion, a vízisport-telep 
és mindenekfelett a strand. Hogy 
az alkalmazottak, kutatók, műsza-
kiak, tisztviselők, munkások szíve-
sen járjanak az Izzóba, dolgozzanak 
a gyárban. 

Ez a szemlélet meg is hozta az ered-
ményt: az Izzó, a Tungsram hamaro-
san nemzetközi, mi több, világhírű 
lett. Köszönhetően nagyrészt kuta-
tási eredményeinek, műszaki színvo-
nalának és munkahelyi közösségének. 

Aschner Lipót különös szenvedély-
lyel rajongott a sporttért. Hatalmas 
összegeket áldozott az UTE, az Újpes-
ti Torna Egylet támogatására, külö-
nösen a vívó- és teniszsportban. Ta-
lán ennek lett a következménye, hogy 
1925-ben az UTE elnökévé választot-

ták. A gyár újpesti dolgozói közül so-
kan sportoltak az egyesület szakosz-
tályaiban. A legtehetségesebb sporto-
lókat a gyár munkahelyhez is juttatta.

A Károlyi családtól 1938-ban meg-
vásárolt területen, a Megyeri csár-
da mellett épült meg a Tungsram ví-
zisport-telep strandfürdővel, sport-
uszodával, gyermekmedencével és 
kétszáz csónak befogadására alkal-
mas csónakházzal.

Évente több mint százezren láto-
gatták a Tungsram-telepet. A statisz-
tikák szerint leglátogatottabb nap-
ja 1943. augusztus 1-jén volt, amikor 
12 152-en keresték fel. 

Szemben, a békásmegyeri Duna-
parton 1929-ben megvásárolt a gyár 
12 hold területet, ahol 1942-től foko-
zatosan épült ki a Tungsram-üdülőte-
lep víkendházakkal, villanyvilágítású 
sátorhelyekkel.

E jóléti intézményeket az „izzósok” 
térítésmentesen használhatták, sőt, in-
gyenes kompjárat működött részükre 
a dunai átkeléshez.  RÉTI JÁNOS 

6 M ú l t i d é z ő

Tungsram strand – Múltról jelen időben (10.) 

Külön fejezet 

Nem csak szlogen, több mint harminc 
éve állnak Újpest szolgálatában

Aschner Lipót, a legendás 
vezérigazgató (1872–1952)
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Szombattól 
ismét 
oltópont
November 23-tól ismét 
négy, egymást követő szom-
baton várja az újpestieket a 
Sanofi  Tó utcai oltópontja. 
A kedvezményes áron, hely-
ben megkapható védőoltás 
mindazok számára ajánlott, 
akik nem kaphatják meg té-
rítésmentesen, de szeretnék 
biztonságban tudni magu-
kat, hozzátartozóikat, mi-
közben így nem esnek ki a 
munkából sem.

– Orvosi szempont-
ból nem kockáztat 
az, aki nem oltat-
ja be magát, viszont 
gyermekét, idős hoz-

zátartozóját is megfertőzheti, emellett 
egy hétre kiesik a munkából – magya-
rázza dr. Labancz László, a Sanofi  Pas-
teur magyarországi igazgatója. – A té-
rítésmentesen megkapható védőol-
tást a háziorvostól kérhetik az érintet-
tek. Ha egy aktív dolgozó szeretné be-
oltatni magát, először a háziorvosától 
kell receptet kérnie, azt kiváltania, és 
újból visszamenni, hogy megkaphassa 
a vakcinát, amely a beadást nem szá-
molva minimum 2000-2500 forintba 
kerül – teszi hozzá az igazgató. 

A Sanofi  által Újpesten harmadik 
éve működtetett oltópont azokat cé-
lozza, akik nem tartoz-
nak a térítésmentes ol-
tásra jogosultak kö-

rébe, és idő-

igényes lenne utánajárniuk és be-
adatniuk a védőoltást. A Sanofi  oltó-
pontján készleten van az oltóanyag, 
amelyet helyben, olcsóbban, hosz-
szas várakozás nélkül, jóformán ter-
melői áron kaphat meg, aki igényli. 
Dr. Labancz László hozzáteszi: – Új-
pest polgármestere jó példával jár 
elöl, Wintermantel Zsolt családjával 
együtt mindig az elsők között igényli 
az infl uenza elleni védelmet.

 
NÉGY SZOMBATON
A november 23-tól négy, egy-
mást követő héten át, szomba-
tonként 10–14 óra között nyitva 
lévő Tó utcai oltópontra a 12 év 
felettieket várják, akik a hagyo-
mányos tűvel beadható vakcinát 
1500, a korszerűbb, úgynevezett 
mikrotűs fajtát pedig 2500 forin-
tért kaphatják meg. 

HÁROM VÍRUSTÖRZS 
ELLENI VÉDELEM
Dr. Labancz László szerint a vé-
dőoltás a felsorolt szempont-
ok mellett az olyan felnőtteknek 
is ajánlott, akik tudják maguk-
ról, hogy fogékonyabbak a légúti 
fertőzésekre. Az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) 2013–2014-
re vonatkozó javaslata alapján a 
Sanofi -oltóponton is igényelhető 
vakcina a három jelenleg is cirkulá-
ló vírustörzs ellen nyújt védelmet.

AZ OLTÓPONTRÓL
A Sanofi  honlapján olvasható: az 
oltópont olyan, az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat (ÁNTSZ) által jóváhagyott 
működési engedéllyel rendelkező 
orvosi rendelő, ahol az infl uen-
za elleni oltás azonnal, időpont-
egyeztetés nélkül (is) megkapha-

tó. A védőoltások beadása a 
szokásos járóbeteg-ellátástól 
elkülönítve történik, amivel 
az írásunkban vázolt időigé-
nyes utánajárás megkerül-
hető, mindemellett hely-

ben van az oltóanyag. Az 
újpesti oltópontra több 

száz embert várnak.
Több információt 
a www.oltopont.hu 

weboldalon kaphatnak.
 M. Orbán A.E G É S Z S É G T E R V

  
Újpest!
 Hajrá 



– Az első hat gyönyörű évemet Új-
pesten töltöttem, aztán még egyszer 
visszaköltöztem ide egy rövid időre. 
Amíg nem jött az életembe a zene, 
a legnagyobb szerelmem az Újpes-
ti Dózsa volt – mondta a Kossuth-dí-
jas előadóművész, aki nagy öröm-
mel találkozott ezen az estén ifjúko-
ra legendáival, Újpest egykori focistá-
ival: Göröcs Jánossal, Dunai Antallal 
és Tóth Andrással. – Göröcs például 
legalább akkora bálványom, mint Jim 
Morrison vagy Mick Jagger. Megtisztel-
tetés ez a díj, és az is, hogy Titi is eljött 
ma este – tette hozzá. 

Az este kezdetén Wintermantel Zsolt 
ünnepélyes keretek között adta át a 
díjat Földes Lászlónak a Polgár Cent-
rum színháztermének színpadán. 
Hobo ígéretet tett arra, hogy köszö-
netképpen viszonzásul jövőre havon-
ta elhozza Újpestre önálló estjeit. Ez-
után dr. Kovács Zoltán, a Közművelő-
dési Kör tagja beszélgetett a díjazot-
tal és Göröcs Jánossal. 

Végül Hobo jelenlegi zenekarának, 
a Hobo és Bandájának koncertje kö-
vetkezett, ahol dübörgött a tőle meg-
szokott blues, és az énekes ismert da-
lait hallhatták a jelenlévők.  J. M.

Hobo Újpestért díjas 
Újpesten született, és kívülről fújja a lila-fehér focicsa-
pat összeállításait a hetvenes évek elejéig. Hobo, azaz 
Földes László november 15-én, pénteken este az Újpes-
ti Közművelődési Kör klubestjén vette át az Újpestért dí-
jat, amelyet az önkormányzat a Városnapok alkalmából 
adományozott neki.

Újpesti Karácsonyi Vásár

Ünnepváró 
hangulatban 
A jövő héten belépünk advent ide-
jébe, néhány hét, és itt a karácsony. 
Az ünnepvárás Újpesten évek óta 
összekapcsolódik a karácsonyi vá-
sárral, amely ezúttal november 
30-tól december 22-ig a megszo-
kott Szent István téri helyszínen, 
izgalmas programmal, sztárfellé-
pőkkel, fényfenyővel várja a kicsi-
ket és nagyokat. Felépül a vásárvá-
ros is, amelynek faházaiban meg-
annyi portéka csábít ajándékvásár-
lásra, a finom falatok és a forró ita-
lok pedig a jó hangulatot fokozhat-
ják. Közkívánatra idén újra – ezút-
tal – igazi jégpálya nyílik a városhá-
za mellett.

Újpest Önkormányzata idén is tartalmas programo-
kat kínáló karácsonyi vásárral kedveskedik a helyiek-
nek a Szent István téren. Az újpesti városháza szom-
szédságában ezúttal is különböző korosztályokat 
megcélzó, színes előadások, koncertek, programok 
váltják majd egymást. A városháza ünnepi „ruhába 
öltözik”, a tér sarkán pedig az elmaradhatatlan fény-
fenyő köszönti majd a karácsonyi vásárra érkezőket.

A kicsiket kézműves-foglalkozások, Mikulás-fo-
tózás, bábelőadások és gyermekkoncertek vár-
ják, a felnőttek pedig a megszokott sztárdöm-
pingre számíthatnak. A négyhetes Újpesti Kará-
csonyi Vásár vendége lesz többek között Kökény 
Attila, Keresztes Ildikó, Király Viktor és Király Linda, 
Gáspár Laci, Veres Mónika, Kocsis Dénes, Gájer 

8 K u l t ú r a
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Tarlós István főpolgármester a fővá-
ros egyesítésének 140. évfordulóján 
arról beszélt, hogy azok az értékek, 
amelyek azóta meghatározzák a város 
arculatát, ma is ugyanolyan fontosak, 
óvásuk és gondozásuk közös cél. Sza-
vai szerint a kitüntetettek a városala-
pítók utódai, munkájuk nagyban hoz-
zájárult ahhoz, hogy Budapest jó híre, 
szellemi rangja növekedjen.

Budapestért díjat vett át több évti-
zedes kiemelkedő honismereti, hely-
történeti és városvédő tevékenységé-
ért dr. Kovács Ivánné, az egyik legis-
mertebb civilszervezet, az Újpesti Vá-

rosvédő Egyesület elnöke. A kitün-
tetett negyvenöt éven át gyógype-
dagógiai iskolában dolgozott, nyug-
állományba vonulása után pedig az 
Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény-
ben vállalt önkéntes munkát, majd 
öt éven át, idén nyárig, részmunka-
időben dolgozott ott. Az Újpesti Vá-
rosvédő Egyesület alapító tagja, akit 
több évtizedes pedagógiai gyakorla-
ta, kiváló kommunikációs készsége, a 
muzeológia iránti érdeklődése, széles 
körű ismeretei és Újpesthez való kö-
tődése ösztönzött tíz éve tartó elnök-
sége alatt is. 

Szintén Buda-
pestért díjat kapott 
Gábriel Tibor, a 
Városunk – Buda-
pesti Honismere-
ti Híradó szerkesz-

tője, az újpesti székhelyű Budapesti 
Honismereti Társaság titkára, akit Bu-
dapest és ezen belül Újpest helytörté-
neti életében betöltött jelentős szere-
péért, szűkebb hazája, a főváros tör-
ténetének, értékeinek, kulturális ha-

gyományainak feltárásáért, ápolásá-
ért terjesztette fel a díjra Újpest pol-
gármestere. A díjazott többek között 
történészi munkát végez, civilszerve-
zeteket kutat és mutat be, tevékeny-
ségével hozzájárul a lokálpatriotiz-
mus erősítéséhez.

Zalabai Gábor-
díjat, a Budapes-
tiek Esélyegyenlő-
ségéért díjat vet-
te át Zana Anita, 
a Mozgássérültek 

Budapesti Egyesülete Újpesti Szerve-
zetének elnöke, aki e társadalmi te-
vékenysége mellett a parasport hite-
les bemutatásáért, népszerűsítéséért 
folytatott újságírói munkájáért része-
sült az elismerésben. Anita fi atal kora 
ellenére az elmúlt tíz évben sokat tett 
a fogyatékkal élő emberekért. Jómaga 
a paraúszósportban az UTE verseny-
zőjeként számtalan hazai és világver-
seny győztese volt. Önkéntes munká-
ját kiemelkedően végzi, személye hi-
teles példa a fi atalok előtt.

 M. O. A.

Újpestiek elismerése 
Budapest napján 
Három újpesti személyiség vehetett át kitüntetést 
Wintermantel Zsolt javaslatára Tarlós István főpolgármester-
től Pest, Buda és Óbuda egyesítésének száznegyvenedik év-
fordulója alkalmából az új városházán november 15-én.

Családi programok 
előzetes regisztrációval

BABASZÍNHÁZ
December 7-én, szombaton 10 órá-
tól: Kukucs. A Ciróka Bábszínház ba-
baszínházi előadása. A programon 
előzetes, ingyenes regisztrációt kö-
vetően lehet részt venni. Jegyek kor-
látozott számban kaphatók novem-
ber 21-től! Személyes átvétel az Új-
pest Márkaboltban (IV., István út 

17-19.), Káposztásmegyeren, a Közösségi Házban (IV., Lóverseny tér 6.) il-
letve a Megyeri klubban (IV., Megyeri út 207/D.).

FÉNYKÉP A MIKULÁSSAL 
December 7., szombaton 11-13 
óráig és 14-17 óráig Mikulás fotó-
zás. Idén is ellátogat az Ifjúsági Ház-
ba ( IV., István út 17-19.) a Mikulás, 
ismét találkozhatnak vele az újpesti 
gyerekek. Sőt, aki elég bátor, hogy az 
ölébe üljön, az ajándékba egy fény-
képet kap a különleges eseményről. 

Az elkészült fényképek ingyenesek. A program csak újpesti gyermekek 
számára látogatható! A fényképezésre regisztrálni november 21-től le-
het a mikulasfotozas@ujpestimedia.hu email címen. A fotózáskor a lak-
címkártya bemutatása szükséges. 

Bálint és a Homonnay–Polyák színész 
házaspár.

A hagyományoknak megfelelően 
az adventi időszak szombat délután-
jain közös gyertyagyújtásra és műsor-
ra várja az újpestieket a baptista, az 
evangélikus, a református és a katoli-
kus felekezet. A városháza díszterme 
ünnepi koncertek színhelye lesz.

Az újpesti városháza mellett közkí-
vánatra idén műjégpálya várja majd a 
kicsiket és nagyokat, amely még az új 
év elején is várja a korcsolyázni vágyó-
kat.  G. R.
(Részletek: www.ujpest.hu/karacsonyivasar) 

Dr. Kovács Ivánné átveszi 
a Budapestért díjat



INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
November 27-én, szerdán 
18-tól 19 óráig ingyenes jogi 

tanácsadást tart az újpesti Fidesz – 
MPSZ. Helyszín: Fidesz-iroda (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Bejelentkezés: 
H–P 11-től 18 óráig a 369-0905-ös tele-
fonszámon.

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
november 25-én, hétfőn 18-tól 19 óráig 
tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, 
Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Németh Edit 
Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányza-
ti képviselők december 2-án, hétfőn 17-től 
18-óráig tartanak fogadóórát. Balázs 
Erzsébet, Ozsváth Kálmán képviselők 
december 2-án, hétfőn 18-tól 19- óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Budapest, Árpád út 56.). Tel.: 369-
0905. Jókay Attila, Koronka Lajos önkor-
mányzati képviselők december 9-én, hét-
főn 17-től 18 óráig, Bartók Béla önkor-
mányzati képviselő december 10-én, ked-
den 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink! Irodánk minden 
pénteken 17 és 18 óra között tart 
nyitva. Kérjük Önöket, vegyék fel 

velünk a kapcsolatot, hogy minél hatéko-
nyabban 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

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 Lóverseny téri Közösségi Házá-
ban. (IV., Lóverseny tér 6.).

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 
képviselő – Újpest Lehet Más a 

Politika (LMP). Újpesti LMP-iroda, 1041 
István út 22., a Főposta mellett. Tel.: 06-20 
390-0566, Fogadóóra: ne Ön jöjjön, hívásra 
én megyek el Önhöz! www.facebook.com/
LMPujpest

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-

7830-as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköz-
nap 14-től 17 óráig hívható – bármikor; 
Szabó Gábor önkormányzati képviselő 
előzetes telefonon történt egyeztetés 
alapján – a 06-1 369-4205-ös telefonszá-
mon, hétköznap 14-től 17 óráig hívható 
– a megbeszéltek szerint, az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Budapest, Nádor u. 1.) tartanak 
fogadóórát. Horváth Imre önkormányza-
ti képviselő minden hónap első és máso-
dik szerdáján 17 órától – előzetes beje-
lentkezés alapján a 06-20 466-8576-os 
telefonszámon – tart fogadóórát az 
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola és Gimnáziumban (1046 Budapest, 
Bőrfestő u. 5–9.).

ÚJRA GITÁRKLUB ÚJPESTEN
Szeretettel várjuk mindazoknak a jelentke-
zését – 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-től 15 
óráig. Cím: 1046 Budapest, Nádor u. 1.

„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT
A „Ki mit tud?”  rendezvénysorozat követ-
kező előadása november 26-án, kedden 
10 órától lesz a Polgár Centrumban (IV., 
Árpád út 66.). A rendezvénysorozat véd-
nökei: dr. Trippon Norbert kerületi elnök 

és Kiss Péter országgyűlési képviselő. 
Jöjjenek el, nézzék meg a műsort, hozzák el 
ismerőseiket, barátaikat is! (Belépődíj 
nincs.)

MIKULÁS-MŰSOR
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves gyer-
mekét, unokáját hagyományos Mikulás-
műsoros délutánunkra december 6-án 
(pénteken) 16.30 órára az Ady Endre 
Művelődési Házba (IV., Tavasz u. 4.), ahol 
az Ácsi, itt a Mikulás bácsi! című interaktív 
gyerekműsort nézhetik meg.

Rendezvényünk védnökei: dr. Trippon 
Norbert kerületi elnök és Kiss Péter 
országgyűlési képviselő.

A belépőjegyet az MSZP kerületi irodá-
jában lehet – ingyenesen – átvenni (IV., 
Nádor u. 1.) november 25-től (hétfőtől) 
14.00 és 17.00 óra között.
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri szervezete 

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormány-
zati képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormány-

zati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 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-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 

 P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

Újpesti műsortükör
KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Bóbita táncol. Kiállítás Weöres 
Sándor verséhez készített gyermekil-
lusztrációkból. December 1-jéig. 
Ifjúsági Ház
� Három hang. Dobos Éva, Jozefka 
Antal, Nagy Imre Gyula kiállítása. 
December 1-jéig. Ifjúsági Ház
� Gruber Béla-emlékkiállítás. 
Megnyitó: november 21-én 18 órakor. 
December 8-ig. Újpest Galéria, Polgár 
Centrum
� Őszi kaleidoszkóp. Kiállítás diákok 
rajzpályázatára készített alkotásokból. 
Január 12-ig. Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház Emelet galéria

ÚJPESTI MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSAI MÁS 
VÁROSRÉSZEKBEN
� Párhuzamok és találkozások. A 
latin iniciáléktól a héber ábécéig. 
Somos Zsuzsa képzőművész kiállítása a 
Honvéd Kulturális Központ Café 
Galériájában. November 29-ig. (XIV., 
Stefánia út 34–36.)
� Szarka Hajnalka képzőművész 
Természet varázs című kiállítása a 
Szép Műhelyben (V., Szép u. 5. 4/3.) 
Belépés: szepmuhely.info@gmail.com

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
� Két ezredév között. Fejezetek Újpest 
történetéből. Megtekinthető: keddtől 
péntekig naponta 10-től 17 óráig, szom-
baton 10-től 14 óráig, hétfőn és vasárnap 
zárva. Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény

HETI PROGRAMNAPTÁR
November 22., péntek
TÁNCHÁZ 
� 20.00: Felnőtt-táncház a Bem 
Néptáncegyüttessel. Ady Endre 
Művelődési Ház

VÁSÁROK, BÖRZÉK 
� 10.00–16.00: Mézes-mázos nap ovi-
soknak, kisiskolásoknak. Ifjúsági Ház
� 12.00–18.00: Méz és mézes termé-
kek vására. Ifjúsági Ház

November 23., szombat
GYERMEK ÉS CSALÁD
� 10.00–12.00: Macs-Katedra-szakkör. 
Terápiás macska. Rex Állatsziget

TÁNCOS KLUBDÉLUTÁN 
� 14.00–19.00: Zenés, táncos klubdél-
után szenior és nyugdíjas korosztály-
nak. Lóverseny téri Közösségi Ház

MŰVÉSZETI DÉLUTÁN 
� 17.00: Közösségi művészeti délután  
Dévai-duó és barátai. Megyeri Klub

November 24., vasárnap
GYERMEKTÁNCHÁZ
� 10.00: Márton-napi vigasság. 
Gyermektáncház a Bem Nép-
táncegyüttessel. Ady Endre Művelődési 
Ház

SZÍNHÁZ
� 15.00: Edit Piaf élete. Nádasdy Erika 
Domján-díjas színművésszel. A zongo-
ránál: Nagy Zoltán 

November 28., csütörtök
GYERMEKES CSALÁDOKNAK 
14.00–18.00: Adventi készülődés isko-
lás csoportoknak, családoknak. 
Előzetes jelentkezéssel. Ifjúsági Ház

ELŐZETES
Erdélyi László újpesti zongoraművész 
estje. A romantika világa. Válogatás a 
romantika nagy zeneszerzőinek zongo-
raművei közül. November 30., szombat, 
17 óra. Ady Endre Művelődési Ház

Összeállításunk nem tartalmazza a teljes kínálatot. 
Tanfolyamokról, programokról az Újpesti 
Kulturális Központ honlapján – www.ujkk.hu –, az 
intézmény programajánló füzetéből és személyesen 
tájékozódhat.

10 M o z a i k

ÚKTV – műsorajánló
Csali című horgászmagazinunkban a 
Fóti Horgász Egyesületet és a kezelésük-
ben lévő Somlyó-tavat mutatjuk be.

A Konteó műsorvezetői, dacolva a CIA-
val, felfedik a Kennedy-gyilkosság titkait.

Csak semmi pánik! A Pulzusban ezen 
a héten a fejlett országok egyik súlyos 
egészségügyi problémájáról, a pánikbe-
tegségről beszélgetünk.

A UPC új, digitális csomagjában is lát-
ható az Újpesti Közéleti Televízió mű-
sora. A UPC előfi zetői készülékükön az 
501-es csatornán foghatják a helyi tv-
adót. Az ÚKTV péntekenként 19 órai 
kezdettel közvetít négyórás műsort. 
Ismétlések: hétfőtől péntekig 7.00, 
12.00, 19.00 óra, szombat–vasárnap 
8.00, 13.00, 19.00 óra.



Két szempontból sem számít mindennapi eseménynek az Ifjúsági Ház-
ban november 15-én megrendezett Örömzene-előadás. 

Minden hónapban tartanak Örömzene-programot az Ifjúsági Házban, és szinte minden korosztály-
ból látni a közönség soraiban, a november 15-i alkalom mégis sok érdeklődőt vonzott. Az első fel-
lépő egy, a vezető kivételével teljesen látássérültekből álló zenekar, a Szarkaláb volt, majd színpad-
ra lépett a Reál Margit Projekt, a Latin Varázs, valamint a Kormorán Memory Band is. Az utóbbi-
nak egyébként az Ifjúsági Házban dolgozó Szűts István, a Kormorán együttes billentyűse, az újpes-
ti Örömzene létrehozója is tagja.

Bár az Örömzene látogatása a közönségnek nem kerül pénzébe, aki mégis hozzájárult a költségekhez, 
adományával ezúttal a Magyar Porphyria Egyesületet támogatta. (Bővebben: www. ujpest.hu) MOA

– Nagyon régóta szeretek betűket ábrázolni, rajzol-
ni. Úgyhogy hosszú folyamat eredménye, hogy ez a 
sorozat létrejött – mesélte Somos Zsuzsa a kiállí-
tás megnyitóján.

Huszonkét latin betű mellé huszonkét héber írás-
jel került. Pontosabban nem a betűk, hanem az ál-
taluk ihletett képek láthatók a tárlaton.

– Először a héber ábécé betűit rajzol-
tam meg. Azt tudni kell, hogy egy-egy 
héber írásjelnek rengeteg jelentése 
van. Azt szokták mondani, hogy aki 
ezeket a betűket és a jelentésüket is-
meri, az ismer mindent, hiszen ezek az 
egész világmindenséget tartalmazzák. 
Én a holokauszt újpesti áldozatainak sze-
rettem volna emléket állítani ezek-
kel a képekkel, az ő nevüket ír-
tam a héber betűk üres részei-
be – mondta a képzőművész.

A latin betűkből iniciálékat 
rajzolt Somos Zsuzsa, amelyek 
a magyar történelem neveze-
tes szereplőit, eseményeit, 
legendáit idézik meg.

– Az iniciálék a közép-
kori kódexek szövegei-
nek díszes kezdőbetűi, 
amelyeket leginkább az 
akkori írástudók, vagyis 

a papok rajzoltak. Tehát a héberhez hasonló-
an ezek is magukon túlmutató jelek – tet-
te hozzá az újpesti képzőművész.

Az összes betűnek, vagyis mindegyik 
képnek van valamilyen metafi zikus jelen-
tése. A betűk párhuzamba állításával a ki-
állítás a zsidóság és a kereszténység talál-

kozásának szimbóluma is. – Ezek 
a kultúrák, nemcsak egymás 
mellett élnek, de egymásra 
is épülnek. Talán ez az egyik 
üzenete a kiállításnak – som-

mázott a művész.
A tárlatot, amely no-

vember 29-ig látható a 
Honvéd Kulturális Köz-
pontban (XIV., Stefánia 
út 34–36.), Szunyoghy 
András Újpestért és 
Mednyánszky-díjas grafi -
kusművész nyitotta meg. 

 J. M.

Párhuzamok 
és találkozások 
Héber és latin betűk találkoznak és 
válnak művészi alkotássá Somos Zsu-
zsa kiállításán a Honvéd Kulturális 
Központ Café Galériájában, a Stefá-
nián. Betűk és kultúrák párhuzama 
az újpesti képzőművész képein.

Kiállítás három hangra
Dobos Évának, Jozefka Antalnak és Nagy Imre Gyulának, 
az Újpesti Művészek Társasága tagjainak műveiből nyílt 
kiállítás Három hang címmel az Ifjúsági Ház Új Galériá-
jában. Noha mindhárman más stílusban és területen al-
kotnak, közös bennük: valamennyien újpestiek.

Az alkotókat és a műveket Novotny Tihamér művészeti író méltatta, és a Há-
rom hang tárlat Szűts István zenészt is megihlette. Novotny Tihamér képi és 
zenei hasonlatokat is felhasználva úgy fogalmazott, noha korban, témában és 
stílusban mindhárom alkotó különbözik egymástól, egyvalami mindenképpen 
közös bennük: újpestiek. 

Nagy Imre Gyula 1941-ben született, az újpestin kívül három másik művé-
szeti társaság tagja. Kiállított műveit tapasztalat, megfontoltság, komolyság jel-
lemzi, első egyéni kiállítása 1990-ben volt Csepelen, az Újpest Galériában eddig 
háromszor volt tárlata; most geometrikus olajfestményeit láthatjuk. 

Dobos Éva 1961-ben született Mezőkövesden, kereken harminc éve él és al-
kot Újpesten, több díjat is elnyert, egyedi képgrafi káival 1992 óta vesz részt ha-
zai és nemzetközi kiállításokon. A mostani tárlaton absztrakt ceruzapasztellje-
it láthatjuk.

Az Újpestért díjas Jozefka Antal Újpesten született, és ugyanitt érettségizett 
(hatvanéves találkozójukról nyár elején az Ujpest.hu-n és az Újpesti Naplóban 
is beszámoltunk), 1957-től foglalkozik képzőművészettel; vegyész, saját maga is 
készít festéket, amelyet felhasznál alkotásaihoz. 2008-ban könyve jelent meg a 
Könyves Kálmán Gimnáziumban végzett képző- és fotóművészekről. Akvarell-
jeit állították ki. (A kiállítás december 1-ig látogatható.) MOA
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Jótékony örömzene

A betűk párhuzamba állításával a kiállítás a zsidóság 
és a kereszténység találkozásának szimbóluma is 

– mondja Somos Zsuzsa

Örömzene, adománnyal 

Jozefka Antal, Dobos Éva, Nagy Imre Gyula képzőművészek és Novotny Tihamér művészeti író



MUNKÁSOKAT ELLENŐRIZTEK
Munkaügyi ellenőrzésen akadtak fenn munká-
sok egy építkezésen még október végén. A mun-
kaügyi felügyelőség, valamint az újpesti rendőrök 

és polgárőrök közös akciója során tizenegy em-
berről derült ki, hogy bejelentés nélkül dolgozik 
egy Dessewffy utcai építkezésen, adó- és társada-
lombiztosítási járulékot sem a munkavállaló, sem a 
munkáltató nem fi zet. Adó- és társadalombiztosí-
tási csalás elkövetése miatt a helyszínen valamennyi 
érintettet elfogták a rendőrök, és átadták őket az el-
járás lefolytatására hatáskörrel rendelkező munka-
ügyi ellenőröknek.

RAKTÉRBEN HAGYOTT HULLADÉK MIATT ÉGETT
Kigyulladt járműről értesítették a rendőröket októ-
ber utolsó napján este. Mire a rendőrök kiérkeztek, 
addigra a tehergépjármű rakodóterében keletkezett 
tüzet eloltották. Az elsődleges vizsgálatok alapján a 

gépjármű rakterében lévő hulladékok öngyulladása 
miatt keletkezett a tűz. A környező autókban nem 
keletkezett kár, és személyi sérülés sem történt.

SZOMSZÉDOK VEREKEDTEK
Bántalmazássá fajul két szomszéd vitája a Váci út 
egyik társasházában november 7-én késő este. A ki-
érkező rendőröknek a sértett elmondta, hogy az 
esti órákban az egyik szomszédja becsöngetett hoz-
zá, és indulatosan kérdőre vonta a feleségével a dél-
előtti órákban történt szóváltással kapcsolatban. A 
sértett próbálta elmondani a férfi nak, hogy a ku-
tyatartással kapcsolatban vitáztak, erre az egy alka-
lommal megütötte, majd visszament a lakásába. A 
38 éves sérült férfi t a mentők kórházba szállították, 
a bántalmazó szomszédot a rendőrök a lakásában 
elfogták, súlyos testi sértés kísérlete miatt folyik el-
lene büntetőeljárás.

Ú J P E S T I  S Z I R É N A
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Pontosan egy esztendeje vette fel 
Lázár Ervin nevét a korábbi Erzsébet 
Utcai Általános Iskola, ahol színes mű-
sorral ünnepelték az intézmény ilyen 
formában történő újjászületését. 

súfolásig megtelt a Lázár Ervin Általá-
nos Iskola aulája, ahová a meseíró özve-
gye, Vathy Zsuzsa, valamint dr. Molnár Sza-

bolcs alpolgármester is ellátogatott, Lázár Ervin 
néhai iskolájának helyszínét pedig Demény Károly, 
Sárszentlőrinc polgármestere képviselte. Az alpol-
gármester szavaiból kiderül, a névválasztás egyben 
identitás; kiindulópont, amihez a közösség az azo-
nosságát köti, és aki megtalálta, igyekszik megfe-
lelni neki. 

Az iskoláról szólva többek között kiemelte: a 
Lázár Ervin-iskola esetében külön szerencsés, hogy 
a rokonok is hozzájárultak a névfelvételhez. 

Az alpolgármestert követően Pál Lászlóné igaz-
gatónő kiemelte: a mesék segítenek bennünket fi a-
talon tartani, az ifjúság szellemi fejlődéséhez pedig 
nélkülözhetetlenek, nem utolsósorban mindig az 
életről szólnak. Egyúttal Újpest valamennyi isko-
láját invitálta megrendezendő programjaikra, köz-

tük egy huszonnégy órás(!) folyamatos meseolva-
sásra, amelyet jövő év februárjában tartanak majd.

Lázár Ervin meséit nem csupán az ünnepségen 
hanem már ezt megelőzően rajzos formában is fel-
dolgozták. A meseillusztráló művek Újpest több 
általános iskolájából érkeztek, az évfolyamok első 
három helyezettjének pedig név szerint gratulál-
tak. (Bővebben: www.ujpest.hu) M. ORBÁN A.

Az újjászületett iskola
Z

Olvasókörben Németh Lászlóról 
A Könyvjelző Olvasókör legközelebbi összejövetelét november 27-én, szerdán 18 
órakor tartja, hagyományosan a Polgár Centrumban (IV., Árpád út 66.). A koráb-
bi, sikeres Németh László-esthez kapcsolódva az író életéről szóló könyveket mu-
tatják be. 

A program külön érdekessége, hogy szerzőjük, dr. Lakatos István szemészprofesszor csa-
ládtag: Németh Ágnesnek, az író lányának a férje. A Németh László életrajzi kronológiája 
(1949–1975) című két kötete röviden, időrendben mesél irodalmi, közéleti és családi ese-
ményekről, kortársakról. Még személyesebb, közvetlenebb hangon szól a Naplóm Németh 
Lászlóról (1963–1975) lapjain.

A legizgalmasabb azonban a 2001-ben megjelent „Gyermekeimért és érte” – fejezetek 
Németh Ella életéből című, már csak azért is, mert kevesen írtak könyvet az anyósukról!

Nemcsak hölgyeket, mindenkit szeretettel vár a Könyvjelző Olvasókör.

A névválasztás egyben 
kiindulópont, amihez a 

közösség az azonosságát 
köti – emelte ki dr. Molnár 

Szabolcs alpolgármester 

Gratuláció a legjobbaknak

A korábbi olvasóköri találkozó 
vendégei Németh László alkotásaihoz 

kerültek közelebb, ezúttal családi 
emlékekkel gazdagodhatnak



Az 1980-as moszkvai olimpián negyedik helyet szerző 
magyar női röplabda-válogatott oszlopos tagja Torma 
Ágnes volt, aki pályafutása során hivatalosan 407 alka-
lommal ölthette magára a nemzeti mezt – a nem hi-
vatalos mérkőzéseket is fi gyelembe véve közel ötszáz-
szor szerepelt a legjobbak között. Átállása a civil élet-
re nem volt könnyű, sérelmekkel búcsúzott a röplab-
dától. Jelenleg az üzleti életben dolgozik.

Alakulása, 2007 óta hosszú utat tett meg az Újpest 
Bulldogs amerikaifutball-csapat. A felnőttek fokról fokra 
lépkednek előre a ranglétrán, idén már teljesült a vágyuk, 
az első osztályba jutott a csapat. A juniorok sem adnák 
alább, már csak egy lépésre vannak az aranyéremtől.

Szatmári János ma már az egyesület vezetője, az ő fejéből pattant ki az ötlet, 
hogy alapítsanak olyan csapatot, ahol a fi atalokat megmozgatják, megismer-
tetik ennek az igazán férfi as sportnak az alapjaival, és – nem mellékesen – ahol 
a gárda tagjai egy jó kis kerületi egyesülethez tartoznak.

– Nem volt egyszerű dolgunk, egyedül még az alapokat nem tudtam volna 
letenni – mondta Szatmári János. – Szépen, lépésről lépésre haladtunk a buk-
tatókkal teli úton, de azért egyre erősödtünk. Ma már az Újpest Bulldogs csa-
pataival számolni kell a bajnokságokban.

A lilák egyelőre vendégségben tréningeznek a Vasas Fáy utcai sporttelepén, 
de a hírek szerint jövőre már a felújított Tábor utcai pályák egyikén kapnak 
helyet.

Az egyesület vezetője örömmel mondta, hogy az idei év mérföldkőnek szá-
mít a csapat életében. A felnőttek megnyerték a második divízióban a bajnok-
ságot, ezzel az első osztályba jutottak. Innen már csak egy nagyobb dobbantás 
kell, és a topligában találják magukat. Nagy öröm, hogy a juniorok sem akar-
nak lemaradni a nagyok mögött, remélhetőleg ők sem engedik ki a markuk-
ból a hőn vágyott bajnoki aranyérmet. (A Junior Kupa döntőjében a Kölykök 
48-7 arányú vereséget szenvedtek a Hurricanes Jr.-tól, így ezüstéremmel zárták 
a küzdelmeket.)

– Az idei évben összevontuk a junior- és a felnőttcsapat játékosait az alapo-
zás idejére, és a próbálkozásunk bevált. Jól működik a dolog, a fi atalabbak so-
kat tanulhatnak a felnőttektől, a nagyok pedig csipkedhetik magukat, hiszen 
nem akarnak „leégni” a srácok előtt.

A csapat teljesítményét azonban nemcsak a fi atalok lendítették előrébb. 
Az edzői stáb – Fejes Gábor (offense-koordinátor), Kassai Attila (defense-
koordinátor), Farkas Géza (linebacker-edző) fantasztikus munkát végez Pacuk 
László vezetőedző irányításával. Már az ellenfelek is mondják, a Bulldogsnál 
nehéz megtalálni az Achilles-sarkat. (gergely)

Torma Ági nem kellett, de 
nem haragszik már érte

Bajnokságokra tör 
az Újpest Bulldogs
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– Egész életemben arra készültem, 
hogy röplabdás leszek. Játszottam a 
BKV Előrében, a Vasas Izzóban és kül-
földön is egy keveset. Mindent ennek 
rendeltem alá. A lendületem átragadt 
a csapatra, s ez sokszor befolyásolta a 
mérkőzés menetét, az eredményt. El-
végeztem a Testnevelési Főiskolát, ké-
szültem arra, hogy egyszer majd edző 
legyek. 

– Mégsem látni a kispadon…
– Játékos-edző voltam Egerben, a 

BSE csapatát is irányítottam, majd 

visszatértem az egriekhez, ahol ismét 
„csak” játszottam. Vidéki csapat ak-
kor nyert először magyar bajnoksá-
got, és ez éppen az Eger volt. 

– Mégsem maradt a csapatnál.
– Sajnos kiderült, nem arra van 

szükségük, amit én szerettem volna. 
Nem akarták a gyakorlást reggeltől 
estig. Ez nálam nem működött. Szól-
tam egyszer, szóltam kétszer, sokszor. 
Piszkálódni kezdtek, belém kötöttek 
úton-útfélen. Elváltunk.

– Annyira megsértődött, hogy el-
távolodott a röplabdától?

– Mit tehettem volna? Ha egyszer 
nem kell az ember, más elfoglaltsá-
got keres. Az üzleti életben megtalál-
tam a boldogságomat. Farkastörvé-
nyek uralkodnak benne, de mivel én 
maximalista vagyok, tudok és szere-
tek dolgozni, nincs különösebb prob-
lémám. 

– Nagyot csalódott? 
– Persze, rosszulesett, de már nem 

fáj. Teljes életet élek, dolgozom, meg-
becsülnek. Újpesten élek, ismernek 
a környéken, talán még szeretnek is. 

A piacon üdvözölnek, a hentesnél 
is szép húst kapuk. Mi kell még? – 
mondta nevetve.

Torma Ágnes elárulta, hogy a röp-
labdásokkal azért nem teljesen szakí-
totta meg a kapcsolatát. A régi, nagy 
csapat tagjaival rendszeresen talál-
koznak, és mivel nőből vannak, jó-
kat pletykálnak. És persze sok szót ej-
tenek a röplabdáról, hiszen akit ez a 
szép sport megfertőzött, kigyógyulni 
úgysem tud belőle. És Torma Ágnes 
nem is akar!

 GERGELY GÁBOR



Esztétikus fogtömés
egyefelszínű
10 000 Ft-tól.

*Akció érvényessége: 2013.11.01 - 2013.12.31. 
Korona: fémkerámia koronára és rendelői ideiglenes 
koronára érvényes. Bővebb részletek a weboldalon.

A feltüntetett árak törzsügyfélárak.

Ingyenes állapotfelmérés:                       06 (20) 554 1498
Az Oxygen Wellness épületében:                  Árpád út 47- 49. 
Akció pontos részletei:                www.oxygenfogaszat.hu 
Ingyenes parkolás a mélygarázsban, bejárat a Munkásotthon utcából.

Egészségpénztári kártyát elfogadunk!

Korona, híd 
Ajándék állapotfelméréssel, 
panorámaröntgennel és
rendelői ideiglenes koronával 
39 000 Ft helyett 32 000 Ft.

Magánorvosi és Fogászati Központ

Ajándék-utalvány

*

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpest Márkaboltban vesszük fel. (1042 Bp., István út 17-19). 

Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Információ.: 231-7070/113  �  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

In gat lant el ad
� Eladó Ugró Gyula soron, 2012-ben felújított, tíz-
emeletes, nem panelházban (új nyílászárók, szige-
telés), házközpontú fűtésű, 68 m2-es, erkélyes, első 
emeleti jó állapotú lakás. Téli költözéssel. I.á.: 12,8 M 
Ft, tel.: 06-30 210-0562 

� Eladó Újpesten a Bajza utcában 110 m2-es, 4 szobás, 
cirkófűtéses családi ház. A telek 640 m2-es, 2 pince, ga-
rázs és központi riasztórendszer tartozik az épülethez. 
A nyílászárók és a tető cseréje megtörtént. A tetőtér és 
a telek is beépíthető. I.á.: 40 M Ft, tel.: 06-30 736-7129

� Eladó magánszemélytől az Izzó-lakótelepen, II. 
emeleten 57 m2-es, 2 szobás, egyéni gázfűtéses, 
cirkókazán, kéménybe beköthető, alacsony rezsivel, 
lodzsás, világos, napfényes lakás. Új konvektorok a 
szobákban, tárolóval, rendkívül jó lakóközösséggel. 
I.á.: 9,99 M Ft, tel.: 06-70 259-4488 

� Központban, Kassai utcában, okmányiroda mö-
gött, metró közelében tulajdonostól eladó 87 m2-es, 
I. emeleti, 2+2 félszobás, erkélyes, kombi cirkós, na-
gyon alacsony rezsijű téglalakás tárolóval, liftes ház-
ban, vagy a környéken kisebbre cserélhető, érték-
egyeztetéssel. I.á.: 25,5 M Ft, tel.: 06-20 934-1573 

� Merjen alkudni! Megyeren 91 m2-es, 2+2 félszobás, 
étkezős, nagy konyhás, sorházi lakás nagy terasszal, 
tárolóval, garázzsal eladó. I.á.: 18,9 M Ft. Városkapu 
közelében lévő 2 szobás lakást cserébe beszámítunk, 
tel.: 06-20 200-5685 

Ingatlant kiad
� Újpesten új családi házban, jó közlekedéssel kiadó 
kis rezsijű, csendes, egyszobás lakás. Illetve kiadó két-
szobás, dupla komfortos szuterén, lakásnak, vállalko-
zásnak, munkásbrigádnak, napra vagy hónapra, tel.: 
06-30 304-2947

� Újpest kertvárosi részén, Lahner György utcában, 
négyemeletes ház magasföldszintjén csendes és na-
pos, felújított, 53 m2-es, erkélyes lakás, kocsibeállási 
lehetőséggel, 55 000 Ft/hó plusz rezsiért kiadó, tel.: 
06-30 962-4244

Oktatás
� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

� Matematika-, fizikatanítás általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06-20 959-0134

� Matematikakorrepetálás, közép- és emelt szintű 
érettségire felkészítés nagy gyakorlattal rendelkező 
középiskolai tanárnál, tel.: 06-20 532-9770

� Középiskolások korrepetálását vállalja matemati-
kából nagy gyakorlattal rendelkező tanárnő, tel.: 06-
30 618-0241

� Angoltanítást, -korrepetálást vállalok diákoknak és 
felnőtteknek egyaránt, tel.: 06-30 465-0202

� Matematika-, fizika-, kémiakorrepetálás, felzár-
kóztatás, felvételi vizsgákra, érettségire való felkészí-
tés. Tanulási nehézségek terápiája gyakorlott tanár-
nál, tel.: 06-30 729-0564 

Gépkocsibeálló, -tároló
� József Attila utca 18 sz. mélygarázsában 1 db sze-
mélygépkocsi-beálló kiadó. Érdeklődni a 06-30 951-
4679-es telefonon lehet. 

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Búto-
rokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelá-
nokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét, bizsu-
kat, borostyánt, ékszert, ezüstöket, kitüntetést, régi 
pénzt, írógépet, varrógépet, régi típusú rádiót, kerá-
miákat, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással hétvé-
gén is! Tel.: 06-30 308-9148

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, jel-
vény, festmény, ezüst, porcelán, akár bútor, teljes ha-
gyaték is érdekel. Lomtalanítást vállalok. Régi dolga-
it tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-20 924-4123

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jöven-
döl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, mun-
ka-, üzlet- és sikermágia. Rendezvényekre meghíváso-
kat elfogadok, tel.: 06-70 214-9230

KERESKEDELMI
 KÉPZÉSEK ÚJPESTEN
Folyamatosan indítunk élelmiszer 
eladó, boltvezető, kereskedelmi 

ügyintéző, pénztáros képzéseket. 
Részletfi zetés megoldható! 
Oktatás a délutáni órákban. 
Sikeres vizsga után mindenki 

O.K.7. bizonyítványt kap.
 Jelentkezni: 06-20-951-3357

HIRDETMÉNY
Értesítjük Újpest polgárait és a hely-

ben érdekelt szervezeteket, hogy a IV. ke-
rületi Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat Testülete december 13-án, 10–12 óra 
között közmeghallgatást tart a 1042 Bp., 
Nyár utca 40-42. cím alatti irodájában. A 

közmeghallgatáson a horvát nemzetiséget 
érintő közérdekű kérdéseket és javaslato-
kat lehet tenni. A kérdéseket, javaslatokat 
kérjük lehetőség szerint előzetesen írásban 
benyújtani – legkésőbb november 30-ig a 
nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségé-
ben (Nyár utca 40-42.) 10–12 óra között.

IV. kerületi Horváth Nemzetiségi 
Önkormányzat testülete

HIRDETMÉNY
Tisztelt Újpesti Polgárok! Az Újpes-

ti Német Nemzetiségi Önkormányzat 
közmeghallgatást tart. Helye: IV. ker. Nyár 

u. 40-42. Ideje: november 26., 17 óra.
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Állat
� Kedves, szép, játékos és dorombolós házi cicá-
kat ajándékoznék annak, aki azt szívesen elfogadja és 
gondját viseli, tel.: 06-1 233-0636

Eltartás
� Figyelem! Olyan idős ember telefonját várom, aki 
teljesen egyedül élő/álló, mert egy középkorú hölgy 
eltartást kínál neki, tel.: 06-20 968-2448

Gondozás
� Megbízható – lehetőleg újpesti – házaspárral köl-
csönös szimpátia esetén öröklési szerződést kötnénk. 
Érdeklődő bemutatkozásukat a hajdu123peter@
gmail.com e-mail címre várjuk.

Állást kínál
� Jogosítvánnyal és saját személyautóval rendel-
kező személyeket keresünk Észak-Pestről. Munka-
idő: hétfőtől péntekig. Fizetés: nettó 120 000 Ft/
hó, tel.: 06-70-566-2054.

� A Contrinex Elektronikai Kft. újpesti gyártóbá-
zisára (mikro)elektronikai kézi szerelésben, for-
rasztásban (SMD) jártas, tapasztalt szerelőket ke-
res azonnali kezdéssel, teljesítményalapú, kiemelt 
bérezéssel. Szakirányú végzettséggel (elektromű-
szerész, technikus stb.) rendelkezőknek is kíná-
lunk lehetőségeket, ill. megváltozott munkaképes-
ségűek jelentkezését is várjuk. Telefon: 231-8000, 
e-mail: anita.horvath@contrinex.hu.

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

� Megbízható középkorú hölgy takarítást, vasalást, be-
vásárlást vállal idős ember részére, tel.: 06-20 968-2448

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

� Rosszul zárnak műanyag ajtói-ablakai? Elvégez-
zük beállítását, javítását, karbantartását, biztonsági-
zár-cseréjét. Ingyenes kiszállással Budapesten, vidé-
ken oda-vissza 100 Ft/km. A beállítás, karbantartás, 
3000 Ft/ablakszárnyanként történik, 15 éves tapasz-
talattal., tel.: 06-20 322-0935

� Kisebb-nagyobb benti, kinti BURKOLÁSI MUNKÁK, 
javítások, bontások, megbízható szakembertől. Korrekt 
áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is. 
Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 219-1624

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászá-
rók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítá-
sát vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő, 
tel.: 06-30 447-4853

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

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. 
Fóti út 45., tel.: 370-4932

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. Ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vécék 
cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, 
irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsóbban. 
Pl. könyvszekrény, 228x80x28cm: 13 800 Ft. Igényes 
munka, rövid határidő, tel.: 06-30 368-1354

fogászati 
szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

FOGCENTRUM
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:
karfi ol 85 Ft/kg-tól    

TV paprika 299 Ft/kg-tól   

zeller 120 Ft/db-tól    

sárgarépa 99 Ft/kg-tól    

gyökér 249 Ft/kg-tól  

fejeskáposzta 99 Ft/kg-tól     

lilahagyma 199 Ft/kg-tól  

kelkáposzta 199 Ft/kg-tól   

alma 99 Ft/kg-tól 

vöröshagyma 159 Ft/kg-tól 

burgonya 120 Ft/db-tól 

fokhagyma 499 Ft/kg-tól 

paradicsom 199 Ft/kg-tól  

szőlő 259 Ft/kg-tól

mandarin 259 Ft/kg-tól

egész liba 799 Ft/kg-tól

kacsa aprólék 500 Ft/kg-tól  (x)

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

csirkecomb 599 Ft/db-tól  

csirkeszárny 499 Ft/kg-tól  

csirkemáj 499 Ft/kg-tól 

csirkemell fi lé 1290 Ft/kg-tól

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Galbavi Monika � Főszerkesztő: Ditzendy Attila Arisztid � Szerkesztő: Bangha Katalin � Munkatársak: Gazsó Rita, Gergely Gábor, 
Juhász Mátyás, M. Orbán András � Fotó: Kozma István, Magyar Attila, Várai Mihály � Irodave ze tő: Csekőné Czeglédi Csilla � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 

1043 Bp., Ta vasz ut ca 4., I. em. Titkárság: 785-0366. Újpesti Napló: 785-0566. ÚKTV: 784-3955, 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 43 500 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

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Csirkemell 
filé tálcás

Friss 
sertéscomb tálcás

Pulykavirsli 
1000 g

Hazai 
disznótoros csomag

Pékségünkbôl legfinomabb nap mint napPékségünkbôl legfinomabb nap mint nap

Lekváros bukta 100 g 890 Ft/kg

Almás pite 85 g 1047,05 Ft/kg

Rendkívüli ajánlatunk!Rendkívüli ajánlatunk!

AKCIÓ! 2013. november 21–december 1.

Lottózó, ingyen parkolás, 
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás: H–P: 7–21, 
Sz: 7–18,            V: 8–16 óráig

ÚJRA JUMBO!
1138 Budapest, Váci út 201.

Magyar diszkont, magyar vevôkért!A Magyar diszkont

Ár! Folyamatos bombaáras akciókkal várjuk kedves vevôinket!

Kihagyhatatlan ajánlat 
grillbárunkban!

Kihagyhatatlan ajánlat 
grillbárunkban!

Kétfogásos menü

699Ft/menü

Plusz szolgáltatások az áruházunkban

1195Ft/kg1195Ft/kg 999Ft/kg999Ft/kg1299Ft/kg1299Ft/kg
539Ft539Ft

Pannon Aqua
ásványvizek 

1,5 l
26 Ft/l

39Ft39Ft

Café Tradition
instant kávé 

200 g
3995 Ft/kg

799Ft799Ft

Trombi üdítôk 
2 l

39,50 Ft/l

A kupont keresse az akciós szórólapokban!

79Ft79Ft

Grande ôrölt kávé
250 g

1196 Ft/kg

299Ft299Ft

Frollini
teasütemény 

1 kg

479Ft479Ft

Nutella 
400 g

1997,50 Ft/kg

799Ft799Ft

Coccolino 
öblítô 

koncentrátumok 
1 l

449Ft449Ft

Pilsner Urquell
dobozos sör 

0,5 l
398 Ft/l

199Ft199Ft

Monte Cantini
borok 

0,75 l +10 Ft üveg
358,66 Ft/l 

269Ft269Ft

Gyümölcs szörpök 
0,7 l +67 Ft üveg

498,57 Ft/l

349Ft349Ft

Válassza ki Ön, 
mely termékeket

vásárolja meg 
20%-kal olcsóbban!
A 20% kedvezményt biztosító

kupon más akcióval nem 
vonható össze!

Válassza ki Ön, 
mely termékeket

vásárolja meg 
20%-kal olcsóbban!
A 20% kedvezményt biztosító

kupon más akcióval nem 
vonható össze!

Ételbárunkban mindhárom 

SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB)

elfogadjuk!

Üzletünkben 

Erzsébet utalvánnyal

is fizethet!

Ár!

89Ft/db89Ft/db

89Ft/db89Ft/db

hirdetés

Tisztelt Újpesti Polgárok! Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy a 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy.-rendelet Budapest 
főváros szmogriadótervéről szóló rendelkezései szerint az ingatlantulajdonosoknak, -használóknak az avart 
és a kerti hulladékot Budapest főváros közigazgatási területén elégetni tilos. Újpest Önkormányzata

Tilos az égetés!
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