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A MEGELŐZÉS A CÉL
Az Újpest Önkormányzata és a 
Sanofi  által életre hívott, infl uenza 
elleni oltópont négy, egymást köve-
tő szombaton idén is vár mindenkit, 
aki a hagyományos vagy a mikrotűs 
védőoltással védené önmagát és a 
környezetét az infl uenzától.   3. oldal

JÓTÉKONY GÓLOK
Jótékonysági gálamérkőzésen mér-
te össze tudását a Halassy Olivér 
Sportközpontban a tavalyi DiaEuro-
győztes, idén Európa-bajnoki ezüst-
érmes cukorbeteg-futsalválogatott 
és az UTE csapata a diabétesz-világ-
nap alkalmából.  5. oldal

SPORTPÁLYA MIKULÁSRA
Teljesen átalakul az újpestiek egyik 
kedvenc helye, a Semsey Aladár 
park. A munkálatok október elején 
kezdődtek el a Károlyi-iskola magas-
ságában, ahol az első ütemben egy 
új, korszerű sportpálya épül, várha-
tóan december elejére.  7. oldal

TIZENEGY GYŐZEDELMES MÉRKŐZÉS
Az UTE öregfi úk labdarúgói a 2014–
2015-ös őszi szezon utolsó bajnoki 
mérkőzését is megnyerték, és ezzel 
pontveszteség nélkül lettek őszi baj-
nokok. Az ötödik fordulóból elma-
radt MTK elleni rangadónak nagy tét-
je volt.  13. oldal
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Negyedszázada 
szól a dzsessz
Tanítványok és művésztanárok, világhírű zenészek fergeteges közös 
koncerttel emlékeztek az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola dzsessztanszakának negyedszázados megalakulására.  11. oldal
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Időközi
országgyűlési
választás
2014. november 23.,
vasárnap, 06.00–19.00

Tisztelt Választópolgárok!
A Nemzeti Választási Bi-
zottság – törvényi felhatal-
mazás alapján – 2014. no-
vember 23. napjára írta ki 
Budapest 11. számú ország-
gyűlési egyéni választókerü-
letében az időközi ország-
gyűlési képviselő-választást.

SZAVAZÁS A SZAVAZÓHELYISÉGBEN
A szavazóhelyiségben szavazni 2014. 
november 23-án 6.00 órától 19.00 óráig 
lehet. A szavazóhelyiségben az a válasz-
tópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát (érvényes sze-
mélyazonosító igazolvánnyal, útlevél-
lel vagy vezetői engedéllyel), valamint 
a lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Kérünk mindenkit, hogy a szükséges 
okmányokat vigye magával a szavazás-
kor, mert a szavazatszámláló bizottság-
nak vissza kell utasítani azt a választópol-
gárt, aki nem tudja igazolni a fentieket. 

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a 
választópolgár megkapja a lebélyeg-
zett szavazólapot, és az átvételt aláírás-
sal igazolja a névjegyzéken.

A szavazólap kitöltésére szavazófül-
ke áll a választópolgár rendelkezésére. 

Az a választópolgár, aki nem tud ol-
vasni, illetve akit testi fogyatékossága 
vagy egyéb ok akadályoz a szavazás-

Aki a mozgóurnát más indokkal 
(például kényelmi szempontok mi-
att) kéri, annak a kérését a Választá-
si Iroda, illetve a szavazatszámláló bi-
zottság elutasítja.

A választópolgár mozgóurna iránti 
írásbeli kérelmének legkésőbb

•  2014. november 21-én 16.00 órá-
ig kell megérkeznie ahhoz a helyi 
választási irodához, amelynek sza-
vazóköri névjegyzékében szerepel; 
vagy

•  2014. november 23-án legkésőbb 
15.00 óráig kell megérkeznie a sza-
vazatszámláló bizottsághoz.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a 
szavazókörben „hagyományos mó-
don” nem szavazhat, kizárólag moz-
góurnával!

A SZAVAZÁS MÓDJA 
Érvényesen szavazni csak a hivata-
los szavazólapon szereplő jelöltre 
lehet.

Érvényesen szavazni a jelölt neve 
melletti körbe tollal írt két, egymást 
metsző vonallal lehet.

 
ÁTJELENTKEZÉS
Az időközi választáson csak ugyan-
azon választókerülethez tartozó tele-
pülésen (budapesti kerületben) lehet 
átjelentkezési kérelemmel szavazni.

Az átjelentkezésre irányuló kére-
lemnek legkésőbb 2014. november 
21-én 16.00 óráig kell megérkeznie a 
helyi választási irodához.

Felhívom a fi gyelmet, hogy szavaz-
ni csak érvényes okmányokkal lehet 
az időközi országgyűlési választáson, 
így célszerű még a választás előtt el-
lenőrizni a személyazonosító és lak-
címigazolványról szóló okmányok ér-
vényességét. 

Budapest, 2014. november 17.
DR. TAHON RÓBERT

a Választási Iroda vezetője

ban, általa választott segítő – en-
nek hiányában a szavazatszámlá-
ló bizottság két tagjának együttes 
– segítségét igénybe veheti. 

A választópolgár a szavazólapot 
borítékba helyezheti és az urnába 
dobja.

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
A mozgóurnát a szavazatszámláló 
bizottság tagjai viszik ki – a szava-

zókör területén belül – a mozgóur-
nát igénylő választópolgárok jegyzé-
kében szereplő választópolgárhoz.

Mozgóurnát azok a szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választó-
polgárok igényelhetnek, akik: 

–  mozgásukban egészségi álla-
potuk (illetve fogyatékossá-
guk) miatt;

–  vagy fogva tartásuk miatt 
akadályozottak.
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Az októberi önkormányzati válasz-
tás eredményeként három régi-új 
alpolgármester segíti a polgármes-
ter munkáját. Sorozatunkban ezút-
tal Rádi Attilát kérdezzük, két alpol-
gármestertársáról, Nagy Istvánról és 
dr. Molnár Szabolcsról korábbi lap-
számainkban olvashattak.

Rádi Attila 2006 óta önkormányzati képviselő, 
ezúttal is egyéni választókerületben győzve lett 
a testület tagja, és a polgármester javaslatára 
ismét Újpest alpolgármestere. A városüzemel-
tetés a szakterülete.

– Miként fogadta az újraválasztását?
– A városközpont megválasztott képviselőjeként 

öröm és megtisztelő számomra a sok szavazat, kö-

szönöm a választóknak a támogatást. Jómagam 
1990-óta óta dolgozom a helyi közéletben, a polgá-
ri oldalon. A polgármester úr felkérését a bizalom 
jeleként értékelem, és arra bátorít engem és kollé-
gáimat, hogy a megkezdett munkát folytatni kell.

– Ezúttal öt évre tervezhet ön is. Mit szeretne el-
érni?

– Sokan hajlamosak csak ciklusokban gondolkod-
ni, de véleményem szerint nem ilyen 
élesek a határok sokkal inkább fo-
lyamatokban érdemes gondol-
kodni. Ezért elsősorban arra tö-
rekszem, hogy a már megkez-
dett felújításokat, építkezése-
ket befejezzük, az elmúlt évek-
ben elkészült terveinket az új-
pestiekkel együtt működve vég-
leges formába öntsük, és hozzá-
lássunk a megvalósításhoz. Jelen-
leg is folyamatban van és 2015-ben 
befejeződik a Tél utca felújítá-
sa, a Rózsa utcai tér át-
alakítása, a Semsey-
parki új „Lila” sport-
pálya építése. Jövő év-
ben amennyiben a 
tervezések is megfe-
lelő ütemben zajla-

nak, hozzákezdünk az Ugró Gyula sor és környeze-
tének átalakításához és folytatni fogjuk a Nyár utca 
menti lakótelepi közterületek megújítását is, a kert-
városban pedig újabb és újabb utcák kapnak majd 
új burkolatot. Kiemelt terület a közbiztonság. Kará-
csonyra 25 új térfi gyelő kamerát fogunk bekapcsol-
ni, és 2015 év első hónapjaiban további 30 új kame-
ra lép majd szolgálatba. A biztonságos közlekedést 
szolgálja a Türr István – Nádor utca kereszteződés-

ben kiépítendő új jelzőlámpás csomópont is. Re-
mélem, hogy az építéssel számos balesetet meg 

tudunk majd előzni ezen a forgalmas útsza-
kaszon. A következő években a fentieken túl 
a legfontosabb feladatnak a város köztiszta-
ságának fenntartását és a Városgondnokság 
munkájának fejlesztését tartom. Továbbra is 
elkötelezettek vagyunk a város tisztaságáért, 
parkjaink, játszótereink karbantartásáért. Biz-

tos vagyok abban, hogy az eddigihez ha-
sonlóan nagyon sok javaslat, kérés 

érkezik hozzánk, amelyek-
nek a megvalósításával 
elősegítjük az itt élők 
jobb közérzetét, hogy 
egyre többen érezzék 
fontosnak Újpestet, 
a várost, ahol szere-
tünk élni. B. K.

Olvasóink mondták
Új rovatunkban hétről hétre Önöket is 
megkérdezzük a városban zajló esemé-
nyekről, ünnepekről, hétköznapokról 
vagy épp az időjárásról. Szombaton az 
önkormányzat és a Sanofi  együttműkö-
dése nyomán ismét oltópont nyílik a Tó 
utcában. Adódik a kérdés: Ön beoltatja-e 
magát infl uenza ellen?

– Évek óta beoltatom magam, nekem be-
vált, és szerencsére eddig el is került a vírus. 
Mivel magas a vérnyomásom, ajánlott is a 
védelem. Épp egy hete kaptam meg a vak-
cinát, ami azért is jó, mert én sem fertőzök 
meg senkit, sem otthon, sem a munkahelye-
men, és a munkából sem esem ki – mondja 
Bóta Ferencné portás.

 Kép és szöveg: MOA

Bóta Ferencné

Újra nyit az újpesti oltópont
Az Újpest Önkormányzata és a Sanofi  által életre hívott, infl uenza elleni 
oltópont idén is vár mindenkit, aki betöltötte a 18. életévét, és védené ön-
magát vagy a környezetét az infl uenzától. Az oltóponton a hagyományos 
és a mikrotűs védőoltás is beadatható.

Az oltópont nyitva tartása: november 22., 
november 29., december 6. és decem-
ber 13. 10–14 óra között. Cím: Budapest IV., 
Tó u. 1–5. Figyelem! Az orvosi rendelő a 
Sanofi  területén belülre költözött, kérjük, 
fi gyelje a jelzést!

A mikrotűs oltás ára beadással együtt 2500 
forint. A hagyományos oltás ára beadással 

együtt 1500 forint. További informáci-
ót munkanapokon a 06-30 526-2859-
es telefonszámon kaphat. 

Oltassa be magát! Kapcsolja be 
szervezetének védekezőrendszerét!

Az orvosi rendelő idén 
a Sanofi területén fogadja 

az oltást kérőket

INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS TÁJÉKOZTATÓ
Idén az elmúlt évekhez hasonlóan a lakosság számára ismét kérhető az infl uenza elleni ingyenes vé-
dőoltás. A szükséges teendőkkel kapcsolatban kérjük, keresse fel háziorvosát, aki betegségének és ko-
rának megfelelően ajánlani tudja Önnek a megelőzésnek ezt a lehetőségét. Az infl uenza elleni készít-
mény injekció formájában adható és a háziorvosoknál már három hete elérhető. Újpesti Szakrendelő

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

Régi-új alpolgármesterek

Folyamatos 
megújulás



Díjátadó a szociális 
munka napján

Hivatásuk 
a segítés, 
mások 
szolgálata 
Újpest Önkormányzata ti-
zenhét éve köszönti a szo-
ciális munka napján az ál-
dozatos munkát végző 
szakdolgozókat, továbbá 
saját alapítású díjjal isme-
ri el a legeredményeseb-
ben tevékenykedőket. No-
vember 12-én a városháza 
dísztermében megtartott 
ünnepségen Wintermantel 
Zsolt polgármester, dr. 
Hollósi Antal, a Károlyi-
kórház orvos igazgatója és 
a meghívottak jelenlété-
ben Nagy István népjólé-
ti alpolgármester köszön-
tötte a megjelenteket. 

– Magyarországon nincs könnyű 
dolguk a szociális ellátásban dolgo-
zóknak. Hazánkban ugyanis egyes 
becslések szerint az embereknek 
közel egyharmada küszködik olyan 

problémával, amely szociális keze-
lést, gondozást igényel. Ugyanak-
kor annak örülhetünk, hogy Újpes-
ten elismerten jól működik a szo-
ciális ellátórendszer. Ez elsősorban 
az önök és a városvezetés elkötele-
zettségének köszönhető – emelte ki 
Nagy István alpolgármester. – Leg-
főbb erőforrásunk, hogy az újpesti 
közösség messze híres az összetar-
tásáról. Nemcsak lakunk itt, hanem 
élünk, odafi gyelünk egymásra, van-
nak közös értékeink, büszkeségeink, 
közös céljaink és ünnepeink – emel-
te ki a közösség erejét a népjólé-
ti alpolgármester. Majd többek kö-
zött arról szólt: – Manapság, amikor 
egyre több az egyedülálló idős em-
ber, az elvált szülő és a gyökértele-
nül lézengő fi atal, a szociális munka 
jelentősége és tétje egyre nagyobb. 
Fiataljaink a szociális életüket már 
az interneten, közösségi oldalakon 
élik, miközben egyre nehezebben 
találnak maguknak igazi barátokat 
– hívta fel a fi gyelmet. 

Beszédének végén Böjte Csaba 
atya szavaival kívánt további sok 

erőt és egészséget a szociális munká-
sok mindennapjaihoz: „Aki nem hisz 
abban, hogy mennyi jó ember van, az 
kezdjen el valami jót tenni, és meg-
látja, milyen sokan odaállnak mellé.”

Az Újpesti Szociális Munkáért díj-
ban ketten részesültek, az elismeré-
seket Wintermantel Zsolt polgár-
mester és Nagy István alpolgármes-
ter adta át.

A DÍJAZOTTAK 
Burucs Zoltán, a Szociális Intéz-
mény Családsegítő Szolgálat adós-
ságkezelési tanácsadója. Előbb ta-
nítói, majd szociálismunkás-dip-
lomát szerzett. 1993-tól a Szo-
ciális Intézmény elődjének, a 
Káposztásmegyeri Családsegítő 
Szolgálatnak volt a családgondozó-
ja. Munkáját az összevont család-
segítő szolgálatnál is folytatta csa-
ládgondozóként, majd adósságke-
zelési tanácsadóként. A segítségért 
hozzá forduló emberek gondjait ve-
lük együtt érezve hallgatja meg, és 
megpróbálja megkeresni számukra 
a legjobb megoldást. Aktívan részt 

vesz a Szociális Szakmai Szövetség 
műhelymunkájában. 

Virág Tamás, a Léthatáron Ala-
pítvány igazgatója, aki már a kilenc-
venes évek eleje óta segíti a hajlék-
talan és a rászoruló embereket. A 
Menhely Alapítvány, aztán a Rés 
Alapítvány szociális munkásaként, 
majd vezetőjeként tevékenykedett. 
Újpestre 2006-ban került, amikor a 
Twist Olivér és a Léthatáron Alapít-
vány kuratóriuma felkérte az igazga-
tói poszt betöltésére. A továbbiak-
ban a Léthatáron Alapítvány igazga-
tója maradt, de a Twist Olivér Ala-
pítványban szakmai tanácsadói sze-
repet tölt be, és felel az újpesti el-
látási területtel rendelkező Létha-
táron Alapítvány utcai szolgálatá-
nak munkájáért is. Nevéhez fűződik 
Fóti úti nappali melegedő alapítása. 
A két alapítvány utcai szolgálatot is 
működtet, mintegy kétszáz főt se-
gítve.  U.N.

(A méltatásokat a felterjesztések 
nyomán szerkesztettük. Teljes tu-
dósítás és alpolgármesteri beszéd: 
www.ujpest.hu)

Az Újpesti Szociális Munkáért díjat átvevő Burucs Zoltán és Virág Tamás, 
Nagy István (középen) alpolgármester társaságában

Csendes pihenő idejére 
Megérkeztek az első új ágyak a Királykerti Tagóvo-
dába, amelyeket dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
adott át november 17-én. 

Az alpolgármester azt mondta, a tagóvodát és az anyaintézményt is be-
leszámítva összesen háromszázhúsz régi típusú vaságyat cserélnek le 
könnyen kezelhető és tárolható, színes ágyakra.

Az ovisok délutáni csendes pihenője során használatos fekvőhelyeket 
több szülő segítségével szerelik össze. A tagóvoda alapítványának jóvol-
tából valamennyi ágyra könnyen cserélhető gumis lepedő kerül. Százhat-
van ágyat kapott az anyaintézmény és a Liget Óvoda is.  MOA
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A gólzápor 
az Egészséges 
Újpestért 
Alapítványt 
segítette
Jótékonysági gálamérkőzésen mér-
te össze tudását a Halassy Olivér 
Sportközpontban a tavalyi DiaEuro-
győztes, idén Európa-bajnoki ezüst-
érmes cukorbeteg-futsalválogatott 
és az UTE csapata a diabétesz-világ-
nap alkalmából.

gólok ezúttal nemcsak a közönséget szóra-
koztatták, pénzt hoztak az Egészséges Újpes-
tért Alapítványnak a Sanofi  Gyógyszergyár 

és a 77 Elektronika Kft. jóvoltából. A végeredmény 
5-4 lett az UTE javára. A kilenc találatnak köszönhe-
tően gólonként 50 ezer, összesen 450 ezer forint ke-
rült az alapítvány számlájára. A találkozó megerősítet-
te a tényt, hogy cukorbetegen is lehet teljes életet élni.

Ági Tamás, a 77 Elektronika Kft. belkereskedelmi 
igazgatóhelyettese elmondta, a diabétesz egymillió 
embert is érint hazánkban, sajnos azonban sokan 
közülük nem tudják, hogy számolniuk kell a vele 
járó egészségügyi kockázatokkal. 

– A diabétesz-világnap minden évben csak egy 
alkalom arra, hogy felhívjuk az emberek fi gyelmét 
a betegség terjedésére. Ezért is támogattuk már a 
kezdetektől a cukorbetegek futsalválogatottját, és 
szerveztük meg közösen az Európa-bajnokságot.

– A Sanofi  büszke arra, hogy hozzájárulhat olyan 
nagyszerű sportteljesítményekhez, mint a hazai cu-
korbetegek futsalválogatottjáé – mondta dr. Fülöp 
Rita, a Sanofi  diabétesz-üzletágának igazgatója.

A válogatott szövetségi kapitánya a diabéteszben 
szintén érintett, népszerű énekes, Hevesi Tamás. 

– Szép meccset vívtunk az újpestiekkel, a fi úk ki-
tettek magukért. Mi igazi örömfocit játszunk, mert 
számunkra a sport nem csupán verseny, hanem azt 
is jelenti, hogy aktívak és fi ttek vagyunk cukorbete-
gen is – mondta az edző.

Hozzátette, a jövő évi kontinensviadalon indu-
ló magyar diabéteszválogatott ismét fogad új tago-
kat, ezért a szervezők várják cukorbeteg sportolók 
jelentkezését.

A gálamérkőzést megtekintette dr. Hollósi Antal, 
a Károlyi-kórház orvos igazgatója is.

– A testmozgás a rohamosan terjedő cukorbe-
tegség megelőzésének szempontjából fontos té-
nyező – jelentette ki dr. Hollósi Antal. – A diabé-
tesszel élőknek, ha állapotuk és életkoruk megen-
gedi, elengedhetetlen a rendszeres mozgás. Látva a 
futballisták játékát, harcosságukat, és ismerve ered-
ményeiket, ismét bebizonyosodott, hogy a sport, a 
testmozgás elengedhetetlen számukra is. Példájuk 
reményt ad a többi cukorbetegnek, hogy megfe-
lelő terápia, egészséges életmód mellett ők is aktí-
vak maradhatnak, sőt akár kimagasló sportteljesít-
ményre is képesek lehetnek.

 GERGELY GÁBOR

A

Újra a szokott helyen
Mivel Újpest Önkormányzatának jóvoltából a háziorvosi rendelők nagyszabású felújítá-
sa zajlott-zajlik, ezért időszakos költözésekre volt szükség. Még három helyen folynak a 
munkálatok, december közepétől azonban már minden háziorvos a szokott helyen vár-
ja pácienseit. 

AKTUÁLIS: A Király utcai felnőttrendelés december 12-én, a Pozsonyi utcai pedig decem-
ber 20-án költözik vissza megújult otthonába. A Kordován téri rendelőben a munkálatok 
november 20–21-én folytatódnak, a rendelés ezen a két napon szünetel majd.

A kilenc gólnak köszönhetően 450 ezer 
forint került az alapítvány számlájára

A diabéteszválogatott ismét
 fogad új tagokat 

Egészségről, sportról, mozgásról 
szólt a gálamérkőzés



Made in 
Újpest

Emlékeznek még a Vissza a jövőbe 
trilógiára? A kérdés költői volt, hi-
szen Marty McFly és az őrült felta-
láló, dr. Emmet Brown izgalmas per-
ceket szerzett minden korosztály-
nak. A fi lm egyik emlékezetes rész-
lete Marty „önbefűzős” Nike sport-
cipője, amelyet akkor még mindenki 
irigykedve nézett.

Magyarországra a nyolcvanas években kezdtek 
beszivárogni azok a világmárkák, amelyeket ma 
már szinte minden sarkon megvásárolhatunk. Új-
pesten 1981-ben nyitott meg a Viszlay Sport, ahol 
a legújabb világmárkák sorakoztak. Az üzlet azóta 

túl van két költözésen, de még mindig Újpest első 
sportboltja, ahol – akár a mesékben – nyugodt 
szívvel kívánhatunk bármit, ott terem. 

– A sportüzletünket 1981-ben tornadresszel, 
tornapapuccsal, fürdőruhával kezdtük – meséli 
Viszlay Norbert, az üzlet tulajdonosa. – Később 

megjelentek a népszerű márkák is, mint a Nike, 
az Adidas, a Puma, az Arena, a Roxy, a Quiksilver, 
a Converse. 

Azóta azt üzlet Újpest legfelszereltebb sport-
boltjává nőtte ki magát, és az egészségmegőrzés-
re is nagy hangsúlyt fektet. A sportruházat és a ki-
sebb sporteszközök mellett fi tneszgépeket és ke-
rékpárt is vásárolhatunk. Bár az üzlet méretéből 
adódóan ezekhez a termékekhez rendelés útján 
juthatunk hozzá, de elképzelhetetlen, hogy olyan 
sporttal kapcsolatos kívánságunk legyen, amely 
„a Viszlaynál” ne teljesülne. Az árucikkekért pedig 
egészségkártyával, szabadidős SZÉP-kártyával, Er-
zsébet- és Sodexo-utalvánnyal, valamint beiskolá-
zási utalványokkal is fi zethetünk. Az Újpest Kár-
tya-tulajdonosok minden termékre tíz százalékos 
kedvezményt kapnak. Ugye, érdemes betérni? 
 DOMJÁN VIVIEN 

VISZLAY SPORT, Budapest IV., Árpád út 64. 
Tel.: 06-1 369-9164 

Világmárkák 
elérhető
közelségben 

Több mint harmincéves a sportbolt

M ú l t i d é z ő6

Tízesvillamos – különjárat 

Európától 
Japánig
Újpesten volt főnök, igazgató, ve-
zérigazgató, elnök, titkár, főtitkár. 
De Vezér csak egy! Dienes Béla, a 
magyar ipartörténet egyik korona-
tanúja.   

Minisztériumi főmérnökként láttam 
az iparág helyzetét. Az új vezérigazgató 
személyére kilenc nevet tettem le a mi-
niszter elé, ő azonban azt mondta: te 
leszel az Izzó vezérigazgatója!

1962-t írtunk. Létrejöttek új elekt-
ronikai vállalatok, köztük a Videoton. 
Meg kellett teremteni a televízió-kép-
cső hazai gyártását, és fejlődött a fél-
vezető-technika. Ilyen helyzetben kez-

dődött két évtizedes vezérigazgatói 
történetem. 

A magyar gépiparnak az export-
piacon sok keresnivalója nem volt, vi-
szont az Aschner Lipót által létreho-
zott Tungsram-bázis, tizenkilenc or-
szágban, az igen! A sokirányú jelenlét 
tájékoztatott a piac igényeiről, felve-
vőképességéről, és utat nyitott Euró-
pa, illetve a világ más tájai felé. 

A szocialista reláció szűkös volt szá-
munkra, de nekünk adott volt a tőkés 
orientáció. Amerikában is alapítottunk 
üzemet, és oda is szállítottunk lámpát. 
Mintegy hétezer gyártmányunk volt, és 
egyetlen embert sem bocsátottam el.

Éltünk is a helyzettel: 1970-re a Phi-
lips és mi kiléptünk a halogénlámpá-
val a világ autóipara elé, a Tungsram a 
legfejlettebb autógyárak szállítója lett 
Európától Japánig. 

Hatalmas piacok indokolták a vidé-
ki ipartelepítést: Magyarország tíz vá-

rosában hoztunk létre korszerű gyá-
rakat. 

Felismertük, mennyire fontos a 
szakmai műveltség növelése, a to-
vábbképzés, az életkörülmények javí-
tása. Folyamatosan kötöttünk tanul-
mányi szerződéseket. 

Úttörők voltunk a vállalati lakás-
építésben. Csak Budapesten 2700 dol-
gozónak adtunk otthont alacsony be-
lépési díjjal, hosszú lejáratú hitelre. 
Országosan fi gyelemre méltó volt a 
vállalat kulturális és sportélete is. 

1982-re befejeződött a vidéki ipar-
telepítés, gyártásba kerültek az új kor-
szerű termékeink, és mégis felálltam a 
vezérigazgatói székből. Nekem a gyár 
az életet jelentette. Biztosan voltak 
húzásaim, újrakezdve sok mindent 
másként csinálnék, de nincs újrakez-
dés. A feleségem társam volt minden-
ben, de mára egészsége és az én fi zi-
kai állapotom is megromlott. Úgy éb-

redünk reggelente, hogy éljük meg a 
holnapot. Mind a ketten.

(A Tungsram-arcélek című, 2005-
ben megjelent, az Izzó legkiválóbb 
szakembereit bemutató könyv nyo-
mán. Dienes Béla a könyv megjelené-
sét már nem érte meg, 2005 januárjá-
ban eltávozott közülünk. A szerk.) 

 RÉTI JÁNOS

Dienes Béla
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Új sportpályát 
hoz a Mikulás
Teljesen átalakul az újpestiek egyik 
kedvelt helye, a Semsey Aladár park. A 
munkálatok október elején kezdődtek 
el a Károlyi-iskola magasságában.

Az első ütemben egy új, korszerű sportpálya épül, 
amely várhatóan december elejére el is készül. 

– A sportpálya építése hamarosan befejeződik – 
mondja dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, önkor-
mányzati képviselő. – Jelenleg fákat, és növényeket 
ültetnek, szerelik a pályát övező kerítésrendszert, pi-
henőpadokat, kerékpár tárolókat telepítenek. Mi-
kulásig elkészül minden, kivéve a sportpálya színes 
burkolata, amelyet a hideg idő miatt, majd csak ta-
vasszal terítenek le.

A nagyszabású átalakítás folytatásában – már a 
Lebstück Mária utca, Deák utca házai felé haladva 
– kibővített, modern játszótér és új parki sétányok 
épülnek majd. A parkban kikapcsolódni vágyók biz-
tonságát térfi gyelő kamerák és állandó parkőri szol-
gálat fogja biztosítani. Szabadtéri fi tneszpark, olim-
piai emlékhely, pihenőligetek, kutyafuttató, gumi-
burkolatos futópálya és pingpongasztalok is helyet 
kapnak a többhektáros park területén.  D. V.

Kertvárosi új járdaszakasz
A Leiningen Károly és a Nagysándor József utca között a Munkácsy Mi-
hály utca járdája is megújult.

Újpest Önkormányzata előzetes felmérést köve-
tően utcáról utcára haladva felújítja a rossz álla-
potú, elhasználódott járdákat. 

– A kertvárosban lakóknak és az arra járók-
nak régóta problémát okozott a Munkácsy Mi-
hály utca eme szakaszán a rossz, balesetveszé-
lyes burkolat – mondja dr. Molnár Szabolcs al-
polgármester, a terület önkormányzati képvise-
lője. – Többen jelezték, hogy időszerű lenne a 
felújítás. A munkálatok alig egy hónap alatt be is 
fejeződtek, és már új járdának örülhetnek az ut-
cában lakók.  D.V.

Biztonságosabb lett 
Bár november közepén szinte még kora őszi az időjárás, azonban két-
ségtelenül jön a tél és a családi házban lakók rémálma, a hólapátolás. 
Sima járdán azonban ez is könnyebb lesz.

A Garay utca járdájának felújításával az ön-
kormányzat enyhítette az utca lakóinak prob-
lémáit.

– Örülök, hogy felújították a legrosszabb álla-
potú szakaszokat, mert ezeken már tavaly télen 
is balesetveszélyes volt a közlekedés – mondja 
egy lakó, hozzátéve: – A hólapátolás fáradságos 
munka, főleg, ha folyton elakad a lapát a hepe-
hupás járdán. Idén jóval könnyebb lesz letolni a 
havat a sima aszfaltról.  D. V.

A tornászok 
fellegvára lesz   
2012-ben vette tulajdonba a magyar állam-
tól a Szilágyi úti Sportközpontot Újpest Ön-
kormányzata. Az azóta eltelt időben az ön-
kormányzat és az UTE együttműködésében, 
a társasági nyereségadóból igényelhető tá-
mogatások és önerő felhasználásával nagy-
szabású felújítási program vette kezdetét.

Az első ütemben korszerű, energiahatékony 
fűtési rendszert építettek ki, illetve az építmé-
nyek szigetelését végezték el. A második ütem-
ben új öltözők, vizesblokkok, konditerem, szü-
lői váró, sportolói pihenőszoba kialakítására ke-
rült sor. 

– A munkálatok a futófolyosó hő- és vízszi-
getelésével, külső és belső festéssel, valamint a 

nyílászárók cseréjével folytatódnak, és várható-
an december közepére fejeződnek be – mondja 
Őze István, az UTE klubigazgatója. 

A harmadik ütemben Újpest Önkormányza-
ta saját erős beruházásként új sportcsarnokot 
épít, illetve – új együttműködő partnert bevon-
va – a Nemzeti Sportközpontokkal az UTE tor-
nászainak fellegvára, a szertornacsarnok felújí-
tása is megkezdődik! D. V.

Dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester a formálódó 

Semsey parkban

Javában folyik a sportközpont felújítása
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Az Adyban megrendezett szavalóversenyen tizenki-
lenc újpesti általános és középiskola 307 tanulója in-
dult, öt korcsoportban versenyezve. A legkisebbek az 
általános iskola 1–2. osztályos diákjai, a legnagyob-
bak pedig a középiskolás 9–12. osztályosok voltak. A 
legnagyobb érdeklődés a 2. osztályosok körében volt, 
csak ebből a korosztályból hatvanegyen jelentkeztek.  

– Nincs okunk panaszra. Nagyon sokan voltunk, 
és örömmel tapasztaltuk, hogy a versmondás ösz-
szehozza ma is a diákokat. Kiváló, jó hangulatban 
telt el a délután. S ez a lényeg! Az Ady Endre Mű-
velődési Ház minden munkatársának a segítségére 

szükség volt, hogy a Petőfi  Sándor-szavalóverseny 
sikeres legyen – osztotta meg benyomását Katona 
Gyöngyi, a verseny szervezője.

A szervezők számtalan programot kínáltak, az 
eredményhirdetés előtt például Költősuli várta – 
Hétvári Andreával – a lurkókat, a színházteremben 
pedig a Szent János Apostol Általános Iskola felsős 
diákjai Lúdas Matyi kalandjaival (Rády Judit átdol-
gozásában) szórakoztatták a résztvevőket. 

A verseny végén az 1–3. helyezett diákok könyv-
jutalmat, valamint oklevelet és emléklapot kap-
tak elismerésképpen. A díjakat Katona Gyöngyi és 
Agárdi László színművész, zsűritag adta át. 

(Eredménylista: www.ujpest.hu) T. L.

Petőfi -versek 
a magyar 
nyelv napján
A magyar nyelv napja alkalmából 
november 13-ára Petőfi  Sándor-sza-
valóversenyt hirdetett általános és 
középiskolás diákoknak az Újpes-
ti Kulturális Központ – Ady Endre 
Művelődési Ház, amellyel a 165 éve 
elhunyt költő előtt is tisztelegtek. 

Üzenjen egykori iskolájának!
A Megyeri Úti Általános Iskola 2014-ben ünnepli megalapításának századik évforduló-
ját. Nagyon kevés írásos és tárgyi emlék maradt ránk, ezért a nevelőtestületünk – szü-
lők és gyerekek segítségével – tíz évvel ezelőtt kezdte el kutatni az iskola történetét. 

Az első és a második világháború, az 1940-ben pusztító árvíz, 1956 szomorú történelmi 
eseményei nem tették lehetővé az írásos és tárgyi emlékek megőrzését. Az iskola múltját leg-
inkább és leghitelesebben egykori növendékei, tanárai és a szülők ismerik, ezért tisztelettel 
kérjük, visszaemlékezések leírásával, tárgyi emlékek, fotók kölcsönzésével „üzenjenek egyko-
ri iskolájuknak”, és segítsék egy iskolatörténeti kiállítás létrejöttét.  
 HAMZÁNÉ SZITA ILONA igazgató

Bábelőadás a könyvtárban
2014. december 2-án 17 órától az Aranyszamár Bábszínház 
és a Kabóca Bábszínház közös előadását láthatják a gyerekek 
Máté Angi Volt egyszer egy című mesekönyve alapján. Játssza: 
Érsek-Csanádi Gyöngyi.

A részvétel ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció 
szükséges. Az előadást négyéves kortól ajánljuk. Elérhetőségek: Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, 1042 Budapest, Király u. 5.; fszek0401@fszek.hu; (1) 369-4979

Fényképeket, tárgyi emlékeket egyaránt várnak

A legnagyobb érdeklődés 
a kicsinyek körében volt

A versenyt követően Lúdas Matyi kalandjai 
szórakoztatták a versenyzőket
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Diákok írták
Ezzel a címmel indítottunk útjára rovatot az Újpesti Napló hasábjain, 
amelyben hétről hétre városunk diák írói mutatják meg tehetségüket, és 
osztják meg élményeiket olvasóinkkal. A Benkő István Református Általá-
nos Iskola és Gimnázium növendékeinek beszámolója e heti lapszámunk-
ban véget ér. 

A magyarság 
és a reformáció Erdélyben
Kis úti jegyzet a Benkő István Református 
Általános Iskola és Gimnázium őszi tanul-
mányi kirándulásáról. Harmadik rész.
 

2014. szeptember 12.
Kissé hűvös reggelre ébredve, fá-
zósan indultunk utunkra. Először 
rövid sétát tettünk Torockón, 
majd megtekintettük a Néprajzi 
Múzeumot. Itt megismerkedtünk 
a helyi népviselettel, a keresztsze-
mes és rámán varrott kézimun-
kákkal is. Továbbá a falu iparmű-
vészeti ékességeivel, a kézzel fes-
tett bútorokkal. Láthattuk a vas-
művesség régi tárgyait is, hiszen 
a falu eredeti lakói német vas-
művesek voltak. Innen szárma-
zik Torockó múltjának egy neve-

zetes napja, a „vaskenyér ünnepe”, amelyet Ignácz Rózsa, a fogarasi es-
peres leányából lett híres írónő is megörökített Torockói gyász című if-
júsági regényében.

Utunkat tovább folytatva a torockószentgyörgyi várhoz érkeztünk, 
amely az Ordaskő lábánál fekszik. A 12. században épített várnak ma 
már csak romjai találhatók itt.

Körösfőn elmondtunk egy imát az 1764-ben épített református temp-
lomban. A többször átépített, kazettás mennyezettel díszített templom a 
világörökség része. Megnéztünk egy kirakodóvásárt is, ahol cserépből ké-
szült használati tárgyakat és egyéb kézműves termékeket lehetett vásárolni.

A Királyhágónál ebédeltünk, gyönyörű környezetben.
A kirándulás utolsó állomásán, Élesden meglátogattuk a Kajántó Má-

ria Református Gyermekotthont, ahol kedvesen fogadtak minket a kis-
gyerekek. Énekeltünk, imádkoztunk, átadtuk nekik az ajándékainkat, és 
kicsit beszélgettünk velük. A hazaindulás előtt közülünk sokan megköny-
nyezték a búcsú perceit.

A buszon mindenki fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva vár-
ta a hazaérkezés pillanatait. Örömmel láttuk viszont szüleinket a késői 
órán. Jó érzés volt ismét itthon lenni. 

A hetedik osztályosok 22 fővel a Határtalanul! pályázat keretében, a 22 
kilencedikes diák a Benkő István Lelkipásztor Emlékére Alapítvány fi nan-
szírozásával vett részt az erdélyi tanulmányi kiránduláson. Ezúton szeret-
nénk köszönetet mondani, társaink nevében is, az iskola vezetőségének, 
tanárainknak és szüleinknek, hogy hozzásegítettek bennünket ehhez a 
feledhetetlen, egyszerre tudás- és hitépítő kiránduláshoz.
 PUSKÁS ERIKA (7/m), TÓTH INEZ IVETT (7/a)

Életmentő szerkezet 
sportolóknak
Defi brillátort adott át az UTE Bánka Kristóf-sporttelepén dr. Hollósi 
Antal, a Károlyi Sándor Kórház orvos igazgatója november 19-én. A lai-
kusok által is könnyen használható szerkezet életet menthet.

– Nem véletlenül ezt a sporttelepet választottunk helyszínül. A hely név-
adója, a fi atalon elhunyt Bánka Kristóf ugyanis edzés közben lett rosszul – 
mondja dr. Hollósi Antal. Hozzáteszi: – A készülékre hasonló rosszulléteknél 
lehet szükség, sőt, akár életet is menthet. A szerkezetet laikus is tudja használ-
ni, a gép „beszél”, csak az utasításait kell követni. MOA

ÉLETMENTŐ PONTOK – AUTOMATA DEFIBRILLÁTOR KÉSZÜLÉKEK ÚJPESTEN: 
Ady Endre Művelődési Központ (1043 Budapest Tavasz utca 4.) 
Polgármesteri Hivatal (1041 Budapest István út 14.) 
Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálat (1048 Bp., Hajló utca 42-44.)
Újpesti Szent István téri piac, Piacfelügyelőség. 
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. (1041 Budapest Munkásotthon u. 66-68.)
Karinthy Frigyes Művelődési Ház (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.)
UTE Bánka Kristóf sporttelep

Dr. Hollósi Antal orvos
 igazgató átadja az 

életmentő szerkezetet 
Őze István 

klubigazgatónak

Tudás- és hitépítő kirándulás volt

Kedves Gyerkőcök!
Ilyen lesz a karácsony nálunk címmel az Újpesti Napló szerkesztő-
sége rajzpályázatot hirdet a legkisebbeknek. 

Ha elmúltál már három-, és nem vagy még tizenhárom éves, kép-
zeld el, rajzold le és küldd be nekünk a karácsonyról szóló rajzodat. Az 
eszköz bármi lehet: ceruza, fi lctoll, zsírkréta vagy festék.

Beérkezési határidő: 2014. december 10.
Címünk: Újpesti Sajtó Kft., 1043 Budapest, Tavasz utca 4.
A borítékra írjátok rá: RAJZPÁLYÁZAT – ÚJPESTI NAPLÓ.
A beérkező rajzokat kiállítjuk, a legszebbeket pedig az Újpesti Nap-

ló ünnepi számában, december 18-án megjelentetjük!
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Utcáról utcára

A hűség 
példaképe
Újpesten közel háromszáz elneve-
zett közterületet találunk. Soroza-
tunkban arról kérdezzük az újpestie-
ket, tudják-e, kiről, miről kapta a ne-
vét az utca, ahol otthonuk található.

Hirmann László, a Károlyi-gimnázium igazgatója, 
számos újpesti helytörténeti munka szerzője úgy 
fogalmaz, a kertvárosi utcák találkozásánál épült 
sarokházukba évekig a Dessewffy utcából nyitotta 
a kaput, de amióta a Mikes Kelemen utcáról is van 
bejáratuk, innen közlekedik. Sorozatunkban ezért 
Mikes Kelemenről kérdeztük. 

– Az erdélyi születésű, Zágoni előnevű Mikes Ke-
lemen mindössze 16 éves volt, amikor íródeákként 
II. Rákóczi Ferenc szolgálatába állt, és 21 éves ko-
rában önként kísérte a száműzött fejedelmet Len-
gyelországba, Franciaországba, majd Törökország-
ba. A Porta által számukra kijelölt végleges szállá-
son, Rodostóban ötven évig élt, mérhetetlen nagy 
honvágy közepette. Mikes Kelemennek tulajdo-
nítjuk azt a szállóigévé vált mondatot, amely sze-

rint: „…úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem 
felejthetem Zágont.” Tapasztaltam, hogy Erdély-
ben nagy becsben tartják és ápolják emlékét. Hogy 
hová temették, nincs tudomásunk – mondja a tör-
ténelmet tanító igazgató, Hirmann László. – A di-
ákok irodalomórán a Törökországi levelekkel talál-
koznak, amelyeket fi ktív címzettnek, P. E. grófné-
nak írt, és amelyek a magyar széppróza kezdetét je-
lentik. Diákjaimnak mindig felolvasom azt az írást, 
amelyben az elhunyt fejedelemtől búcsúzik. Mikes 
Kelemen a hűség példaképe, sorsát tragikussá tet-
te, hogy amikor hazatérhetett volna, nem hagyta 
el az idős fejedelmet. Később pedig, 1740-ben hiá-
ba remélt Mária Teréziától kegyelmet, csak az üze-
net jött: „Törökországból nincs visszatérés.” Hívő 
emberként beletörődéssel fogadta sorsát – tudjuk 

meg a tanár úrtól. – Hogy az utcáról is szóljunk – 
emlékezik tovább Hirmann László –, ezt a terüle-
tet száz éve percellázták, Károlyi László gróf a „vil-
latelkek” értékesítésére külön irodát is nyitott itt. A 
kezdetektől Mikes Kelemen utca, semmilyen rend-
szer nem „keresztelte át”. A házat a szüleimmel és 
keresztapámékkal lakjuk, valamint három gyerme-
künkkel, és a családunk a dédapámnak lehet hálás 
a megvásárlásáért. Itt nőttem fel, az utca régi macs-
kakő borítása a régmúltat jeleníti meg számunkra. 
 B. K.

Idézzük az Újpest utcanévlexikont: Mikes Kelemen 
utca (1914) Görgey Artúr utca 56-tól a Vécsey Károly 
utca 87-ig. A névadóra utalást a Mikes Kelemen köz-
nél találunk: Mikes Kelemen (1690–1761) író volt.

Összhangban Isten tervével
Nemrégiben három új plébános kezdte meg szolgálatát Újpesten. Sorozatunk 
zárásaként Horváth Istvánt, az újpest-kertvárosi Szent István-plébánia új plé-
bánosát kérdeztük, akit részben újpesti kötődése fordított hivatása felé.

– Újpesten nevelkedtem, és gimnazista koromban éreztem először a hívást, hogy papként szolgáljak. Elhi-
vatottságomban és személyiségfejlődésemben szerepe volt az  újpesti  Regnum Marianum közösségnek, is, 
amelynek tagja voltam – ismerteti életútját Horváth István.

Pappá 2007-ben szentelték fel, szolgálatát a Városmajorban kezdte meg, ahol öt évig szolgált káplán-
ként.  Ezután Esztergomba helyezték át. Elődje, Pályi László nyugdíjazása után került a kertvárosi plé-
bániára.

– Nem teljesen ismeretlenként kerültem ebbe a közösségbe, néhány családot korábbról ismerek. Úgy lá-
tom, fellendülőben van a közösségi élet. „Gyermek és Családos” misét indítottunk, emellett még egy egye-
temista közösséggel kezdtem el foglalkozni, a baba-mama klub pedig továbbra is működik – sorolja.

Horváth István hivatását a következőképpen fogalmazza meg: pásztorként „beleállni a Jóisten nagy ter-
vébe,  az itteni testvérekkel együtt fölfedezni és megvalósítani azt. Kép és szöveg: M. Orbán A.

Templomi koncert
Szent Cecíliának, az egyházi zene védőszentjének ünnepe alkalmából no-
vember 22-én, a 18 órai mise után, 19 órai kezdettel egyházzenei hangver-
seny színhelye lesz az újpesti Egek Királynéja-főplébániatemplom. Az Újpest 
Önkormányzata, az Újpesti Kulturális Központ – Ady Endre Művelődési Ház 

és az Egek Királynéja-főplébániatemplom által támogatott koncerten köz-
reműködik az MKM Kelenvölgyi Férfi kórus Egyesület (vezényel Stiblo Anna, 
zongorán közreműködik Ács Jolán), valamint az Adorate Kórus (vezényel 
Barta Viktória, zongorán közreműködik Monostori Ferenc).

A koncert ingyenesen látogatható, adományokat köszönettel fogadnak. 
(Bővebben: www.adorate.hu)



érítésmentesen hallgathat-
ta végig a dzsessz iránt ér-
deklődő közönség azt a fan-

tasztikus koncertet, amelyet az intéz-
mény egykori és jelenlegi diákjai és 
tanárai adtak az alkalomból. Az ese-
mény fővédnöke Wintermantel Zsolt 
volt. A polgármestert a jubileumon 
dr. Hollósi Antal képviselte, akinek a 

gyermekei is tanultak zenét az intéz-
ményben. A Károlyi Sándor Kórház 
orvos igazgatója a rendezvény elején 
köszöntötte a vendégeket, köszönetet 
mondott az iskola tanárainak munká-
jáért, és szólt az iskolához való szemé-
lyes kötődéséről is.

A támogatók között szerepelt Új-
pest Önkormányzata, valamint az Új-

pesti Kulturális Központ is. Ez utóbbit 
vezetője, Kovács Bence képviselte. A 
koncerten a közönség soraiban az is-
kola alapítványának alapítója, Károlyi 
Erzsébet asszony is jelen volt.

A díszvendégek köszöntése, Sillye 
Gergely igazgató és Nesztor Iván, a 
tanszak alapítójának  beszéde után 
kezdetét vette a két részből álló kon-

cert, amelynek minden produkció-
ja magával ragadta a közönséget. A 
fellépők között szerepelt Nesztor ta-
nár úr is, természetesen a közönség 
legnagyobb örömére. A legmegha-
tóbb pillanat mégis az volt, amikor 
Cselik Gábor lépett a zongorához, 
hogy a két éve elhunyt egyik alapító-
ra, Regős Istvánra emlékezzen. A ta-
nár úr az Eső után című művét adta 
elő, amely után a művészt a közön-
ség vastapssal hívta vissza a színpad-
ra. A koncert fi náléjában Tátrai Tibor 
gitárjátéka nyűgözte le az egybegyűl-
teket, aki zenésztársaival együtt fan-
tasztikus hangulattal zárta az estét.
 R. ZS.

Koncerttel jubilált a dzsessztanszak
Fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepelte az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola dzsessztanszaka november 16-án, vasárnap kora este az Ifjúsági 
Ház földszinti színháztermében. 

Az Újpesti Művészek Társasága soron követke-
ző egyéni kiállításán Tóth Péter, az önkormány-
zat Pállya Celesztin képzőművészeti pályázatainak 
többszörös díjazottja tér vissza korábbi kiállításai-
nak helyszínére. Mintegy félszáz alkotást mutat be, 

a szokásos táj- és városképek mellett portrékkal, va-
lamint több nagyméretű, 50 x 70-es képpel is meg-
lepi az érdeklődőket. 

– Akvarelltechnikával készült festményeim 
1985-től szerepelnek kiállításokon. A festészettel a 
Nagybányai Nagy Zoltán Klub tagjai révén ismer-
kedtem meg. Gyermekkorom óta részt veszek a 
klub nyári festőtáborain és találkozókon. Fontos-
nak tartom a festmények esztétikáját, könnyedsé-
gét. Annak ellenére, hogy képeim többé-kevésbé a 
látványból indulnak, a fi gyelmes szemlélő mögöt-
tes rétegeket is felismerhet. A képek jelentős része 
a helyszínen készült – árulja el előzetesként a ki-
állításról az elmúlt években Lisszabonban, Brüsz-
szelben, Luxemburgban és számos hazai galériá-
ban, kiállítóteremben, egyéni kiállításon bemutat-
kozó Tóth Péter. 

Az újpesti művészközösség jól ismeri az 1971-
ben született művészt, akinek a szülei is alkotók: 
Tóth László és T. Selman Ilona tehetségét és festé-
szet iránti elkötelezettségét Tóth Péter is örököl-
te. Szüleinek a példáját követte abban is a Köny-
ves Kálmán Gimnázium egykori diákja, hogy „ren-
des” civil foglalkozást is választott magának: építő-
mérnökként végzett az egyetemen, és szabadidejé-
ben hódol szenvedélyének. Megemlíti: nagy tiszte-
lője Diósy Antal, Dobroszláv Lajos és Soproni Hor-
váth József művészetének.

A tárlat december 6-ig látogatható. B. K.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  n o v e m b e r  2 1 . 11 K u l t ú r aÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I I .  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 4 .  n o v e m b e r  2 0 .

T

Tájak, városok, portrék
Ötödik újpesti önálló kiállítására készül Tóth Péter festőművész. Az Újpest Galéria 
emeleti kiállítótermében november 21-én 18 órakor nyíló tárlat ezúttal is akva-
relleket vonultat fel, ám a művész most meglepetéssel is várja a tárlatlátogatókat.
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Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Fókuszban a közbiztonság
Közbiztonsági kérdésekről tartottak lakossági fórumot a Káposztási Családok Egyesületének 
szervezésében a Megyeri Klubban vasárnap délután. Az újpesti rendőrség nem először tart fel-
kérésre tájékoztatót, és minden további megkeresésre is nyitott.

A fórum meghívott vendégei dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest rendőrkapitánya, Cserna Sándor köz-
biztonsági referens, valamint Hafner Sándor, az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület vezetője volt. 
Az eseményen dr. Hollósi Antal, a Károlyi Sándor Kórház orvos igazgatója, valamint Hladony Sándor ön-
kormányzati képviselő, városfejlesztési tanácsnok is részt vett.

Az érdeklődők Újpest közbiztonsági helyzetének megismerése mellett hasznos információkat tudhat-
tak meg arra vonatkozóan, hogy ők maguk hogyan tehetnek környezetük és saját maguk biztonságáért. 

A fórumon elhangzott, a biztonságot szolgáló hasznos tanácsokról jövő heti lapszámunkban olvas-
hatnak részletesen. Kép és szöveg: MOA

NOVEMBERI „KI MIT TUD?”
A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat következő előadása november 25-én, kedden 10 
órától lesz az Újpesti Polgár Centrumban (IV., Árpád út 66.). A belépés ingyenes. Jöjje-

nek el, nézzék meg az előadást, meglátják, jól fogják magukat érezni, barátokra, ismerősökre ta-
lálnak. „Jó idetartozni!” Várjuk Önt! MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete 

P Á R T H Í R E K

Járókelők fogták meg a rablót
Oklevéllel köszönte meg az újpesti rendőrség annak a két férfi nak a bátor 
helytállását, akik egy rablót tartottak vissza a rendőrök kiérkezéséig. Az el-
fogott férfi  aznap már a negyedik bűncselekményt követte el.

– A dunaújvárosi elkövető először október 16-án dél-
után nem sokkal két óra után lépett akcióba. Ekkor 
a Rákospalota-Újpest vasútállomáson egy fi ú kezéből 
kikapta a mobiltelefonját, és elszaladt vele – ismer-
tette az esetet lapunknak dr. Terdik Tamás alezredes, 
Újpest rendőrkapitánya. Hozzátette: – A sértett az el-
követő után szaladt, de amikor utolérte, a rabló azzal 
fenyegette, hogy megszurkálja. A több mint százezer 
forintot érő telefont értékesítette, majd kicsivel hat 
óra előtt visszatért Újpestre, ezúttal a Pozsonyi utcá-
ba. Itt a benzinkúthoz közel szintén egy fi atal fi út tá-
madott meg, tőle egy karórát vett el. Ezzel sem elége-
dett meg, a Tímár utcánál buszra szállt, ahol egy há-

romtagú, szintén fi úkból álló társaságtól próbált pénzt, illetve tárgyakat kölcsönkérni, és amikor ez nem 
sikerült, fenyegetni kezdte őket. Közben egyikük táskájából egy lábszárvédőt vett magához, és ezután 
Újpest-Városkapunál szállt le – sorolta dr. Terdik Tamás. – Az Árpád úton egy fi útól ruhaneműket lo-
pott, és azzal fenyegette, hogy felpofozza. A sértett itt is utánaszaladt, végül két férfi  sietett a segítségé-
re, akik a rendőrök gyors kiérkezéséig a helyszínen tartották az elkövetőt. 

A büntetett előéletű férfi  azóta előzetes letartóztatásban van. A két segítő november 11-én vehetett 
át oklevelet bátor helytállásáért – az önkormányzat jóvoltából Újpest Borával kiegészítve. 

A rendőrkapitány az oklevelek átadása előtt azt mondta: fontosnak tartja, hogy díjazzák a segítő hoz-
záállást. Egyrészt azért, mert napjainkban ritka az ilyesfajta összefogás, másrészt pedig a sértetteknek is 
esélyük nyílt arra, hogy visszakapják értékeiket.

Megírtuk: néhány hónappal ezelőtt három kéményseprő fogott meg egy lakásbetörőt; nem mindenna-
pi cselekedetüket szintén oklevéllel ismerte el az újpesti rendőrség. Kép és szöveg: M. ORBÁN ANDRÁS

Látni és látszani
Több mint egy hónapon át, december 12-ig tart 
a rendőrség Látni és látszani kampánya. Az ak-
ció fókuszában a mozgó és álló járművek meg-
felelő kivilágítottsága áll. Az ellenőrzéseket a 
BRFK közlekedésrendészeti főosztálya végzi.

Országszerte, így Újpesten is szakszervizek és 
optikusok vállalkoztak arra, hogy térítésmentesen 
vizsgálják át a járműveket, és ellenőrizzék a jármű-
vezetők látását. A térítésmentesen vizsgáló szol-
gáltatók táborához folyamatosan lehet csatlakoz-
ni – mondta lapunknak dr. Terdik Tamás alezre-
des, Újpest rendőrkapitánya.

– A szakszervizek egy igazolólapot adnak át az 
ellenőrzésről, az autósoknak ezt célszerű maguk-
nál tartaniuk. Bár az esetleges meghibásodásokat 
önmagában ez nem orvosolja, ez az első és fon-
tos lépés a biztonság felé – hangsúlyozza a rend-
őrkapitány. 

Minderre azért is van szükség, mert a rendőrök 
sok járművet állítanak meg (és ellenőrzik a kivilá-
gítottságot), szigorúan a baleset-megelőzés érde-
kében. Dr. Terdik Tamás azt javasolja: nézzék meg 
az akkumulátor töltöttségét, emellett fordítsanak 
fokozott fi gyelmet a gumiabroncsok, a világítás és 
a fékrendszer megfelelő állapotára.

További jó tanács, hogy érdemes jégoldót és jég-
kaparót tartani az autóban. Ugyanígy érdemes el-
lenőrizni az ablaktörlők állapotát, a szélvédőmosó 
tartályát pedig fagyálló folyadékkal feltölteni. 

 M. Orbán A.

Az újpesti rendőrség 
számára fontos az 

együttműködés



A Nemzetközi Korcsolyázó Szö-
vetség úgynevezett Icechallenger-
sorozatának nyolcadik állomása zaj-
lott a hétvégén Grazban. Az újpesti 
Tóth Ivett a harmadik helyen végzett 
a versenyen. Fantasztikus korcsolyá-

zásának köszönhetően maga mögé 
utasította többek között az oro-
szok felnőtt-világbajnoki ezüstér-
mes versenyzőjét, Alena Leonovát.

Tóth Ivett a felnőttek első nemzetközi meg-
mérettetésén máris olyan nevekkel került ösz-

sze, mint a világbajnoki ezüstérmes orosz 
Leonova, aki a rövid program után még az 

élen állt. A kűrben végül mégsem vele, hanem a 3. és 
a 4. helyről hajrázó svéd, illetve amerikai versenyző-
vel kellett megküzdenie. Hannah Miller szeptember 
közepén az olaszországi Lombardia Trophyn szerzett 
már egy ezüstérmet, Isabelle Olsson pedig a nizzai 
versenyen nyert bronzot. Ivett három juniorverse-
nyen van túl, amelyek közül a nagyszombatit meg 
is nyerte.

– A kűrben négy különböző tripla ugrást mutat-
tam be, és mindhárom forgásom a legnehezebbek 
közé tartozott – mondta a verseny után a bronzér-
mes. – Komolyabb hiba egyedül a toe loopos kom-
binációban fordult elő, és ez az ezüstérmembe ke-
rült. Technikai pontszámommal még így is megver-
tem a végül előttem végző svéd lányt, de összesítés-
ben ez a bronzérmes helyre volt most elég.

Ivett legközelebb december elején a budapesti Mi-
kulás-kupán lép jégre hazai közönség előtt. (GG)

Ivett legyőzte a vb-ezüstérmest

Apró hokisok szép eredménye
November első hétvégéjén Ljubljanában vettek részt az UTE 2006-os születé-
sű, minikorosztályos jégkorongozói. Öt nemzet tizenkét csapata lépett jég-
re a tornán, amelyen a lila-fehér apróságok az előkelő negyedik helyet szerez-
ték meg. A dicséretre méltó helyezés mellett Rácz Gergőt választották a tor-
na legjobb kapusának. 

Felső sor, balról jobbra: Nagy Attila edző, Ladnyik Zsombor, Almás Zétény, Mol-
nár Levente, Madarász Ábel, Nagy András, Keszthelyi Miklós edző; alsó sor: Kopfer 
Ádám, Márton Levente, Dobosy Máté, Pásztor Kevin és Rácz Gergő
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Tizenegy 
mérkőzésből 
tizenegy 
győzelem
Az UTE öregfi úk labdarúgói a 2014–
2015-ös őszi szezon utolsó bajno-
ki mérkőzését is megnyerték, és ez-
zel pontveszteség nélkül lettek őszi 
bajnokok. Az ötödik fordulóból el-
maradt MTK elleni rangadónak 
nagy tétje volt, hiszen a győzelem-
mel tíz pont előnnyel várják Szlezák 
Zoltánék a tavaszi folytatást.

2002-ben vette át a csapatot Amb-
rus Imre menedzser, akinek az irányí-
tása alatt már nyolc alkalommal sze-
reztek bajnoki címet az UTE öregfi úk 
futballistái. Imre bácsi, akit a fi úk és a 

lila-fehér foci szerelmesei csak egysze-
rűen Pipi bácsinak neveznek, nagyon 
büszke a fi aira.

– Könnyű dolgom van a srácok-
kal – mondta. – Szinte valamennyi-
en újpesti színekben rúgták a lab-
dát korábban, és ma is vallják, szere-
tettel jönnek haza. Nekem kü-
lönösebb dolgom nincs 
velük, hiszen mit is 
mondhatnék az egy-
kori válogatottak-
nak vagy éppen az 
NB I.-et megjárt já-
tékosoknak? Inkább 
a szervezéssel foglal-
kozom, fi gyelek arra, 
hogy mindenkihez eljus-
sanak a soron következő mér-
kőzésekről az információk. A legtöbb 
energiát a találkozók előtti körtelefo-
nok emésztik fel, mert semmit sem 
bízok a véletlenre. Megbeszélem a 
randevút, fi gyelek a szerelésre, és in-

tézem a meccsek utáni baráti összejö-
vetelek helyszíneit. 

A csapat kapitánya, Szlezák Zol-
tán is régi motorosnak számít Újpes-
ten. Kétszázötvenöt meccset játszott 
lila-fehérben, edzősködött Újpesten, 
és ma egyik oszlopos tagja az öregfi úk 

gárdájának.
– Sokszor megkérdezik 
tőlem, miért fárasztom 

magam hétről hétre 
a meccseken. Egysze-
rű a válasz: mert jó 
találkozni a régi ját-
szótársakkal, úgy a 

lilákkal, mint például 
az ellenfeleknél pályára 

lépő haverokkal. Jó tudni 
egymásról, jó emlékezni, és na-

gyon jó mozogni és nyerni. Mert, azt 
senki se feledje, a mi csapatunk a győ-
zelmekért lép pályára.

– Szinte lehetetlen felsorolni a játé-
kosokat, nem is kérem tőled a neveket. 

Inkább azt kérdem: milyenek a mecs-
csek? Lehet mondani, hogy amolyan 
öregurasak?

– Egyáltalán nem. Komolyan 
hajt mindenki, hiszen ha valaki iga-
zi sportember, akkor nehezen adja a 
bőrét. Mi például nagyon készültünk 
az MTK elleni találkozóra, pedig már 
őszi bajnokok voltunk, de egyáltalán 
nem mindegy, hogy pontveszteség 
nélkül zárjuk a szezont, vagy csak egy-
szerűen az első helyen várjuk a foly-
tatást. Oda is tette mindenki magát, 
meg is lett az eredménye. Büszkék va-
gyunk arra, hogy tizenegy meccsből 
tizenegyet megnyertünk. 

– Most hosszú pihenő következik?
– Pipi bácsinak köszönhetően lesz 

bőven elfoglaltságunk a téli szünet-
ben. Megyünk például a már jól be-
vált salgótarjáni focigálára, és a ter-
vek szerint Győrben is pályára lé-
pünk a Fehér Miklós-emléktornán.
 (gergely)
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Állást kínál
� Alkalmi munka. Jó fizikumú, agilis, nyugdíjas 
férfi munkatársat keresünk 63 éves korig. 24 órás 
szolgálat, heti 2-3 alkalommal. IV. kerületi munka-
hely. Tel.: 06-30 272-4823

Szolgáltatás
� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
20 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, üvege-
zését, szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjta-
lan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 550-0269

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

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, elő-
re egyeztetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

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

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászárók 
szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását 
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

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

Masszázs
� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben 
(Csengery u. 25.; Vörösvári út 88–96.), az én vagy 
az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőrtől, 
tel.: 06-20 595-3057

Közös képviselő
� Aktuálissá vált a közösképviselő-váltás? Válasz-
szon minket közös képviselőnek. Mi Újpesten az 
újpestiekért dolgozunk már több mint 20 éve. 
Amennyiben Önök is úgy akarják, mi máris meg-
oldjuk a problémákat, és a teljes ügyintézést vál-
laljuk. Tel.: 06-30 965-4844

Pedikűr-masszázs
� Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak megszünteté-
se. Sarokrepedések, tyúkszemek, gombás, benőtt kör-
mök, bőrkeményedések kezelése, körömpótlás, benőtt 
körmöknél körömszabályozás. UV lámpás cipőfertőt-
lenítés. Újpesti SZTK II. em. 211. Nyitva tartás: H–Sz. 
9-től 15 óráig, tel.: 06-30 526-2923

In gat lan el adó
� Újpesten az Ambrus Zoltán utcában 160 négy-
szögöles zárt telken egy 140 m2-es és egy 84 m2-es in-
gatlan eladó. Vállalkozás céljára is kiválóan alkalmas! 
Telefon: 06-20 476-1414

� Izzó-lakótelepen eladó 51 m2-es, egyedi fűtésű, 2 
szoba összkomfortos, kis rezsijű, jól élhető, csendes 
kis társasházban tehermentes emeleti lakás. Nagyon 
jó közlekedési és parkolási lehetőség. I.á.: 11 M Ft, tel.: 
06-20 968-2448

� Újpest-Városkapunál eladó 68 m2-es, 2,5 szobás, 
világos, összkomfortos téglalakás, négyemeletes ház 
földszintjén. Teljesen felújítva. I.á.: 16,5 M Ft, tel.: 06-
30 319-7760

� Gyermelyi nyaralómat eladom vagy garzonra cse-
rélem, téliesített faépület. Berendezett, 36 m2 főépü-
let, pince, padlás, +20 m2 vendégszoba, mosdó, WC, 
villany, vízakna van. Kívül-belül frissen felújítva, 10 
db termő gyümölcsfával bekerítve 1162 m2-es telken. 
Tel.: 06-1 410-7230

� Újpest-központtól 10 percre, Baross u.-ban, jó álla-
potú, 40 m2-es, téglaépítésű, 1 szobás, gázkonvekto-
ros lakás tulajdonostól eladó. 7 lakásos, csendes tár-
sasházban, zárt, belső kerttel. Ár: 8,2 M Ft, tel.: 06-30 
545-8696

� Eladó Gödön, fürdőközeli, 60 m2-es családi ház, 311 
m2 telekkel. Ár: 14,6 M Ft, beszámítok 7 M Ft-ig kis 
lakást vagy családi házat cserébe, tel.: 06-30 520-5660

� Újpest csendes kertvárosában 600 m2-es sarok-
telken 105 m2-es alapterületű, kétszintes, hatszobás, 
amerikai konyhás, dupla erkélyes, kandallós, padló-
fűtéses, klinkertéglás, patinás épület eladó. Pincéje 
háromhelyiséges, ipari árammal, vállalkozásra ideális, 
tel.: 06-1 369-3771

Albérlet kiadó
� Albérlet kiadó 1-2 fő részére. 30 m2-es házrész, szo-
ba, konyha, WC és zuhanyzóval. Bérleti díj 50 ezer Ft/
hó+rezsi, 25 000 Ft/hó, 2 havi kaucióval. Újpest csa-
ládi házas, csendes övezetében Megyeren. Tel.: 06-20 
629-7468

Ingatlancsere
� Újpesti önkormányzati panel, IX. emeleti, 1/5 szo-
bás, 35 m2-es, távfűtéses (vízóra van) lakásomat el-
cserélném ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emelet-
re. Metró, orvos, iskola, óvoda, piac közel van. Tel.: 
06-20 263-0086

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

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

Régiség
� BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁRLÁSA 10 000-
től 100 000 Ft-ig. Arany: 6500 Ft-tól, ezüst: 300 Ft-
tól. Régi bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, kerámiákat, dísztárgyakat, régi pengőt, érmét, ki-
tüntetéseket, bizsukat, teljes hagyatékot felvásárolok. 
Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Cím: V. ker., Szent Ist-
ván krt. 25. Tel.: 06-20 914-0150

� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét, 
bizsukat, borostyánt, ezüstöt, kitüntetést, régi pénzt, 
kerámiákat, szőrmét, írógépet, régiségeket, teljes ha-
gyatékot díjtalan kiszállással. Hétvégén is! Tel.: 06-20 
597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, 
jelvény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, teljes hagya-
ték is érdekel. Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fize-
tek. Lomtalanítást vállalok! Tel.: 06-20 924-4123

Bútor
� Szekrénysor – Harmónia –, 12 elemes, áthidalós, 
világos színű komód szép állapotban központban ol-
csón eladó, tel.: 06-1 369-7445

Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, 
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

KOSZORÚKÖTÉS ADVENTRE
Az Ifjúsági Caritas Egyesület novem-
ber 27-én, csütörtökön 17 óra és 
19 óra között várja mindazokat, 
akik idén is saját maguk szeretnék 
elkészíteni adventi koszorújukat.

A tizenöt éve mindig megtar-
tott rendezvényt a megszokott fel-
tételekkel – koszorúalapot, drótot, 
gyertyát, szalagot adunk, ollót, fo-
gót, szerszámot mindenki hozzon 
– szervezzük. 

Helyszín: Ady Endre Művelődési 
Ház, 1043 Budapest, Tavasz utca 4. 

Jelentkezni november 25-ig – név, 
cím, telefonszám megadásával – a 
06-1 231-6000, a 06-30 250-9539 te-
lefonszámokon, illetve a pettko2@
freemail.hu címen 8 és 17 óra kö-
zött lehet.

A programot Újpest Önkormány-
zata, valamint a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap támogatja. 

Mindenkit várnak a szervezők.

Lakásfenntartó Szövetkezet 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

Önkormányzati korszerűsítési 
pályázat kivitelezéséhez. 

Kivitelezés kiterjed szövetkezet panel 
épületeinek (6 db) végfalak szigetelésére, 
kisebb gépészeti korszerűsítésére, közös 

nyílászárók cseréjére.
Pályázatra jelentkezők: kivitelezők, 

vállalkozások, fővállalkozók.
Pályázati anyag tartalma: cégbemutat-

kozó, részletes referencia lista (beruházá-
si összeg megjelölésével) elmúlt 5 év idő-

tartamról. Pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2014. november 27. 12 óra, zárt 

borítékban hirdető címére: 
1041 Budapest, Bárdos Artúr u. 6.

„Kivitelezői pályázat”  jeligére.

Lakásfenntartó Szövetkezet 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

Önkormányzati pályázati 
kivitelezéséhez, panel épületeinek 
/ szigetelés, gépészet, nyílászárók / 

projektjének lebonyolítására: 
/ 6 hónap, 6 épület/ Építész, gépész 
Műszaki ellenőri jogosultsággal 

rendelkező / vállalkozók, 
vállalkozások/ részére,

Cégbemutatkozó, szakmai 
önéletrajz, bizonyítvány másolatok, 

5 év referencia lista. Jelentkezés 
határideje: 2014. november 27. 12 óra, 

zárt borítékban hirdető címére: 
1041 Budapest, Bárdos Artúr u.6. 

„Műszaki Ellenőr” jeligére.

VISHAY Hungary Elektronikai Kft. munkatársat keres 
MINŐSÉGELLENŐRI MUNKAKÖRBE.
Elvárások: érettségi, felhasználói szintű számítástechnikai ismeret, 
3 műszakos munkarendben történő munkavégzés, határozott 
személyiség, döntéshozatali képesség, önálló, precíz munkavégzés
Előnyt jelent: elektronikai illetve minőségellenőrzési területen szerzett tapasztalat.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címen: viktoria.muhl@vishay.com

HIRDETMÉNY
Tisztelt Újpesti Polgárok! Az Újpesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2014. de-
cember 19-én, pénteken 19 órai kezdettel közmeghallgatást tart az önkormányzat 
helyiségében. A közérdekű kérdéseket, javaslatokat december 10-ig írásban lehet 
benyújtani a nemzetiségi önkormányzat címére: 1048 Budapest, Megyeri út 202.; 
vagy e-mailben: 4kerukranonkormanyzat@gmail.com

 LADÁNYI SÁNDORNÉ, az Újpesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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Ovisok a piacon

Akciós ajánlatok péntektől péntekig, 
november 21–28. között!

Újpesti Piacnap 

– megéri! 
A Virágcsarnok oldalában
– a Kedves Hentesnél sertéslapocka, -olda-
las és -dagadó 1160 Ft/kg, sertéstarja és -comb 
1200 Ft/kg, sertéskaraj 1290 Ft/kg, hajdúsági lán-
golt kolbász 999 Ft/kg, füstölt csemegeszalonna 
999 Ft/kg, házi disznótoros: véres és májas hurka 
1190 Ft/kg, sütőkolbász és disznósajt 1350 Ft/kg.

A Nagycsarnokban
– a Megrak Fruitnál mézdinnye 300 Ft/kg;
– Rozvadszki Dánielnél a Lipóti Pékséggel 
szemben szabolcsi jonatánalma 148 Ft/kg, édes 
golden alma 120 Ft/kg, rubinola alma 120 Ft/kg;
– a Sárgarépa Kft.-nél zsákos télálló burgo-
nya 55 Ft/kg, zsákos hagyma 85 Ft/kg, kelká-
poszta 129 Ft/kg, citrom 300 Ft/kg, ringló 250 
Ft/kg, vilmos körte 200 Ft/kg.

Figyelje, keresse 

az „Akciós” zászló(ka)t!
Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac – Friss, olcsó, közeli 

Szilveszterezzen 
az Adyban!
Köszöntsük idén is együtt az új eszten-
dőt az Ady Endre Művelődési Ház szil-
veszteri bálján! A jó hangulatról és élő 
zenéről a Szilver együttes gondoskodik 
2014. december 31-én 20 órától 2015. ja-
nuár 1-jén hajnali 4 óráig. Fellép: Maros 
Gábor színművész.

A jegyek ára december 15-éig elővételben 
9900 forint, december 15-e után 11 000 fo-
rint, amely tartalmazza a választható ünnepi 
menüt egy pohár bor kíséretében, valamint 
éjféli büfét és remek programokat. Az estét 
meglepetésital-akciók és koktélkülönleges-
ségek teszik még fergetegesebbé. A jegyek 
megvásárolhatók a helyszínen: Ady End-
re Művelődési Ház, 1043 Bp., Tavasz utca 4. 
Elérhetőségek: telefon: 231-6000; e-mail: ady.
info@ujkk.hu; honlap: ujkk.hu.

zámos újpesti kisbabás család-
hoz látogatott már el az Újpesti 
Babaköszöntő Megérkeztem!-

macija. Az önkormányzat ajándék-
csomagjában csupa hasznos aján-
dék, body, kistakaró, hűtőmágnes ol-
tási naptárral, mappa, illetve pelen-
kacsomag található. A védőnők ál-
tal átadott csomagot örömmel fo-
gadják a kisgyermekes családok. Arra 
kérjük a büszke szülőket, nagyszülő-
ket, fényképezzék le csemetéjüket új-
pesti bodyban, és a képet jpg formá-
tumban küldjék be szerkesztőségünk-
be. Örömmel tesszük közzé a kisba-

bákról készült fotókat – névvel ellát-
va – az Újpesti Naplóban, továbbá az 
ujpest.hu weboldalon és az Újpest-
Káposztásmegyer Facebook-oldalon. 
E-mail címünk: szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó, Újpest! 

S
Büszkén tudatom, hogy 
újabb újpesti leányka szü-
letett az elsőszülöttként 
2011-ben érkező Miklós 
Anna után, 2014. május 
9-én, Miklós Dóra. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy itt 
élünk, imádjuk a Juharliget 
lakóparkunkat, köszönjük 
a támogatást! Péter

2014. április 14-én a csa-
lád nagy örömére megszü-
letett gyermekünk, Kovács 
Bence. Köszönjük az aján-
dékcsomagot, az ötletes és 
hasznos bodykat és a puha 
takarót! Üdvözlettel, a szü-
lők: Kovács-Patyi Krisztina 
és Kovács Tamás

Godó Noémi Viktória 
2014. június 10-én 14 óra 
39 perckor, 3720 grammal 
és 60 centiméterrel szü-
letett. Nagyon jó kislány, 
imádjuk! Szeretnénk büsz-
kélkedni vele, és viszont-
látni fényképét az újság-
ban. Anyu és apu: Adrienn 
és Jocó

Lezárták az Elem utcai
vasúti átjárót
Távhővezeték-építés miatt forgalomkorlátozás lép 
életbe az Elem utcában, lezárták a XV. kerületbe ve-
zető vasúti átjárót. A korlátozás előreláthatólag 2015. 
január 15-ig tart. Mint ismert, a Főtáv Zrt. az Új Szé-
chenyi terv keretében elnyert 5,3 milliárd forint uniós 
támogatás által létrejött beruházással köti össze Új-
pest és Újpalota távhőrendszereit.
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Ünnepi készülődés

Nyit az Újpesti 
Karácsonyi 
Vásár
Színes kis égősorok, forralt bor illata, 
a kemencében sercegő szalonna a ke-
nyérlángoson és a hatalmas kötött sá-
lakon megmaradó csillogó hópelyhek. 
November 29-én újra megnyitja kapu-
it az Újpesti Karácsonyi Vásár a Szent 
István téren. Ha a csillogó hópelyhek 
nem is, a meghitt hangulat és a színes 
ünnepi kavalkád idén is garantált.

Fokozva a karácsonyi készülődés meghitt hangula-
tát, decemberre vásárvárossá alakul a Szent István 
tér. Csecsebecsék, fi nomabbnál fi nomabb ételek és 
az igazi téli klasszikus, a forralt bor várja az újpestie-
ket. A több mint három hétig tartó ünnepi forgatag-
ban minden korosztály megtalálja a számára legjobb 

kikapcsolódást. December 7-étől, vasárnaponként, a 
gyerekeket az illatozó kürtőskalács mellett karácso-
nyi pecsétműhely, krampuszteke és karácsonyfa-dí-
szítő ügyességi játék is várja. A táncos lábú aprósá-
gok is örülhetnek, hiszen az ország legkedveltebb 
gyerekzenekarai érkeznek Újpestre. Többek között 
vendégségbe jön a Kaláka együttes, az Eszterlánc, 
a Katáng és a Kiskalász. Advent második hétvégé-
jétől közkedvelt dallamok is felcsendülnek a Szent 
István tér nagyszínpadán. Fellép Sub Bass Monster, 
Palya Bea, a Mystery Gang, a Balkan Fanatik, Szeke-
res Adrien, MÁZs, Szalóki Ági és Caramel. A hagyo-
mányoknak megfelelően az adventi időszak szombat 

délutánjain közös gyertyagyújtásra és műsorra várja 
az újpestieket a baptista, az evangélikus, a reformá-
tus és a katolikus felekezet. A városháza díszterme 
ünnepi koncertek színhelye lesz.

Azoknak a gyerekeknek, akiknek útközben el-
akad karácsonyi kívánságlistájuk és a fa alá nem ke-
rülne ajándék, az Újpesti Cseriti gondoskodik meg-
lepetésről. Újpest Önkormányzatának jótékonysági 
szervezete a vásár egész ideje alatt várja az adomá-
nyokat, használt, de jó minőségű játékokat. 

A téli sportok szerelmesei se búsuljanak, a vá-
rosháza melletti terület ismét műjégpályává alakul, 
ahol még az új évben is csúszkálhatunk majd.  D. V.

E G Y  K É P  –  E G Y  M O N D AT

Télváróban
A Városgondnokság munkatársai még a hideg beállta előtt lesze-
dik a villanyoszlopokra kihelyezett muskátlikat, ám a tavasz bekö-
szöntével ismét színpompás növényekben gyönyörködhetünk Új-
pest főútvonalain és utcáin. 

Száz esztendő
Száz évvel ezelőtt, 1914 novemberében született Újpes-
ten Schmidt Ferenc. Túlélve a két világháborút, a mai napig 
jó egészségben, szerető családjának körében él. Két lánya, 
négy unokája és négy dédunokája van. Tizennégy éves ko-
rától nyolcvanéves koráig aktívan dolgozott mérlegkészítő-
ként. Századik születésnapjának alkalmából Nagy István al-
polgármester köszöntötte. 

Kívánunk neki további jó egészséget! D.V.

Feri bácsi jó egész-
ségnek örvend

Karácsonyváró
 hangulatban
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