
ÚJPESTÉ AZ „ÉV POLGÁRŐR 
EGYESÜLETE” CÍM
Az év polgárőr-egyesületévé választották az 

Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesületet 

Budapesten. Az elismerést október 16-án a 

Stefánia Palotában adták át.   6. oldal

„FOOTBALL PEOPLE” A SZIGETIBEN
A Szigeti iskolában a faji megkülönböztetés, az 

agresszió minden formájának előfordulása, a 

kirekesztés és a nők hátrányos megkülönböz-

tetése ellen emeltek hangot október 16-án.  

 7. oldal

JÓL SIKERÜLT A SPORTPARTY 
Múlt szombaton, a már hagyományosnak 

számító őszi Sportpartyn ismét összegyűlt 

Újpest apraja-nagyja. Sportversenyek, ügyes-

ségi játékok és főzés minden mennyiségben. 

 16. oldal

ÚJPESTI NAPLÓ
INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2015. október 21., IX. évf., 30. szám
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ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

GYŐZELEMMEL KEZDTÉK A BAJNOKSÁGOT
Az eredetileg kiírt menetrendhez képest kétszer is megváltozott a 2015/16-os röplabda bajnoki szezon első mérkőzésének időpontja.

 A módosítás érintette az UTE lányait is, de ma már elmondható, hogy sikeresen vették a nem könnyű akadályt.   13. oldal

Megújult 
a rendőrség 
épülete

 Írásunk a 3. oldalon
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K Ö Z T É R

Együtt, érzés

Fontos! 
A szavazás után 
24 órával újra 

leadhatjuk 
a voksunkat. 
Tegyük meg 

minél többször! 
www.megszepulavarosom.hu

Szavazzunk minden nap!
Nem egész három hónapig lehet még leadni a 

voksokat a Megszépül a városom kezdeménye-

zés szavazásában. 

2016. január 10-én zárják le a szavazást, addig pedig fel kell küzdeni 

magunkat az első helyre. Ehhez nincs más dolgunk, mint naponta egy-

szer ellátogatni a megszepulavarosom.hu oldalra és Újpestre kattintani. 

Sportszerutalvány a legjobbaknak!
Ismét sportszervásárlási utalvánnyal jutalmazta az önkormányzat azt 

a tíz oktatási intézményt, amelyek az óvodai és iskolai gyermeklét-

számhoz viszonyított arányban, a legnagyobb létszámmal neveztek a 

Futó-és Kerékpáros Fesztiválon. Az utalványokat és az okleveleket 

dr. Molnár Szabolcs alpolgármester és dr. Dabous Fayez, a Káposztás-

megyeri Településrészi Önkormányzat (TRÖK) elöljárója adta át. 

A legjobbaknak járó elismerések átadására idén is a TRÖK irodában került sor, ezúttal október 

19-én. Dr. Molnár Szabolcs elmondta, hogy az időjárás miatt sajnos az őszi rendezvényből csak 

az egészségnapot tudták megtartani, ugyanakkor kiemelte, az elmaradt eseményre rengeteg 

nevezés érkezett. Az utalványokat és az okleveleket ezúttal is a helyezett intézmények vezetői 

vették át: I. Megyeri úti Általános Iskola, II. Újpesti Babits Mihály Gimnázium Karinthy Frigyes 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája, III. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola, IV. 

Karinthy Frigyes Óvoda, V. Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda, VI. Halassy Olivér Német 

Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, VII. Újpesti 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, VIII. Lázár Ervin Általános Iskola, IX. Virág 

Óvoda, X. Deák Óvoda. Kép és szöveg: MOA

A szervezők a nyertes város önkormányzatával közösen választják 

majd ki a felújítandó területet, legyen az park, nyílt kert vagy akár 

körforgalom. A munkálatok a következőkre terjedhetnek ki: padok 

felújítása, igény esetén cseréje; virágok, bokrok, fák ültetése; füve-

sítés; fi tneszeszközök telepítése; kerítés felújítása, cseréje; beszél-

getésekre pavilonok, ülősarkok kialakítása; szobor készíttetése.

Egy érdekes fotó járja a netet hetek óta. 

A képen egy tetovált kopasz fej látható, 

és egy kislány. Aranyos, szőke kislány egy 

egészen különös, rózsaszín hallószer-

kezettel a fülén. Háta mögött az apuka, 

ugyanilyen, fekete tetoválással. A képaláírásból kiderül, a 

fi atal férfi  egy cochleáris implantátum rajzát varratta a fejé-

re, pontosan a füle mögé, hogy a kislánya ne érezze magát 

különbözőnek. Sajnálat helyett együttérzés. 

Szánalom, kegyelem, irgalom, könyörület. Ezek a sajná-

lat szinonimái. Az együttérzésnek más a csengése. Tettre-

készség, aktivitás, pozitív szemlélet. Valaki együtt érez vala-

kivel, emberek együtt éreznek. 

Az Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola idén is 

csatlakozott a FARE-mozgalomhoz. Október 16-án a Szigeti-

ben minden erről szólt. A Football People-hetek elnevezésű, 

országokon átívelő program célja, hogy Európa-szerte meg-

ünnepeljék a közösségeket összehozó labdarúgás erejét, 

legyőzzék a társadalmi kirekesztést és a diszkriminációt. 

A szigetisek a faji megkülönböztetés, az agresszió minden 

formájának előfordulása, a kirekesztés és a nők hátrányos 

megkülönböztetése ellen emeltek hangot. 

Emberek együtt éreznek a jó dolgokban is. Együtt örülni 

jó. Az összefogás erejével újabb sikerek születtek Újpesten. 

Felavatták az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

és Gimnázium tornatermét. Az összefogás az UTE röplabda-

szakosztályának kezdeményezésével, az Újpesti Torna Egylet 

és az önkormányzat támogatásával valósult meg. 

Megújult az újpesti rendőrség épülete. Rendőri vezetők, 

a polgármester és önkormányzati képviselők jelenlétében 

október 14-én átadták az újpesti rendőrkapitányság kívül-

ről felújított és energetikailag korszerűsített épületét. Újpest 

együtt érez, együtt örül.  VILAND GABRIELLA

!



Megújult az újpesti 
rendőrség épülete  
Írta: M. Orbán András

Rendőri vezetők, a polgármester és önkormányzati 

képviselők jelenlétében adták át az újpesti rendőrkapi-

tányság kívülről felújított és energetikailag korszerűsí-

tett épületét, október 14-én.

– A kapitányság 1963-ban épült, a városkép 

részévé vált, a helyrehozatalkor pedig az ere-

deti állapotnak megfelelő homlokzatát kapta 

vissza – mondta.

Az épület tíz centiméter vastag hőszigetelést 

kapott, ezzel a megoldással jóval energiahaté-

konyabbá vált a korábbinál. Horváth Szabolcs r. 

alezredes úgy fogalmazott: az épület nem csu-

pán energetikai produktum, esztétikai élmény is. 

Szavai után az országos rendőrfőkapitány és 

a megbízott rendőrkapitány közösen vágta át 

az átadást jelképező szalagot, majd a meghí-

vott vendégek körbejárták az épületet.

A hivatalos átadót zártkörű állománygyűlés 

követte, ahol az elmúlt hónapok eseményeit 

összegezték.

A

HAGYOMÁNYTISZTELŐ FELÚJÍTÁS

Horváth Szabolcs beszédében felidézte az építés történetének egyik ér-

dekességét. Az újpesti rendőrség épülete 1963-ban épült. A nyílászárók 

környékét akkor sárga csempével rakták ki, de az építéskor ez elfogyott, 

ezért az Árpád úti ablakok környékének díszítését zöld burkolóelemekkel 

fejezték be. Ezt az építészeti sajátosságot a felújításkor fi gyelembe vet-

ték, ami egyben az újpesti rendőrök hagyománytiszteletét mutatja.

K Ö Z T É R
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z ünnepélyes átadáson részt vett 

Papp Károly r. altábornagy, or-

szágos rendőrfőkapitány, Bucsek 

Gábor r. dandártábornok, Budapest rend-

őrfőkapitánya, valamint Wintermantel Zsolt, 

Újpest polgármestere is. Rajtuk kívül több 

önkormányzati képviselő, Németh Edit Éva, 

Ozsváth Kálmán és Renge Zsolt is eljött.

Horváth Szabolcs r. alezredes, az újpesti 

rendőrkapitányság megbízott vezetője el-

mondta, rendőröknek, állampolgároknak egy-

aránt öröm, hogy ez az épület kívülről meg-

újulhatott.

A kívülről megújult épü-
let a városkép része



ÍZÜLETKÍMÉLŐ PADLÓZAT

Tóthné Nyiszteruk Hilda igazgatónőtől 

megtudtuk, a padlózat cseréjét a röplab-

daszakosztály vezetője kezdeményezte. A 

korábbi, megszokott zöld színű burkolatot 

modern, korszerű anyagösszetételű pad-

lózatra cserélték, ami a gyerekek-sporto-

lók egészségét, ízületeit óvja. A különböző 

sportágakhoz használatos vonalakat is új-

ból felfestették. A tornatermi galériát pe-

dig még tavaly alakították a küzdősportok 

számára alkalmas helyszínné.
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Az összefogás erejével  
Írta: M. Orbán András

Ünnepélyesen felavatták az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola és Gimnázium tornatermét, amely egy igazi összefogás ered-

ményeképpen kapott sportolóbarát padlózatot.

K Ö Z T É R

A

Lapunk megjelenése 

idején fejeződik be a 

napelemek felszere-

lése az Újpesti Szűcs 

Sándor Általános 

Iskola tetején, ame-

lyekkel az iskola új 

LED-es kivilágítását 

működtetik.

z összefogás az UTE röplabda-

szakosztályának kezdeményezésé-

vel, az Újpesti Torna Egylet és az 

önkormányzat támogatásával valósult meg. 

Tóthné Nyiszteruk Hilda, az iskola igazgatója 

az avatóünnepségen visszautalt rá, sok tanuló 

sportol az UTE különböző szakosztályaiban, 

a röplabdásokkal öt éve fűzték szorosabbra 

a kapcsolatukat. Elismeréssel és köszönettel 

szólt az iskolában lezajlott változásokról is, 

többek között a tavalyi felújításról.

Dr. Tahon Róbert, Újpest jegyzője aláhúzta, 

az önkormányzat és a Káposztásmegyeri Tele-

pülésrészi Önkormányzat (TRÖK) támogatásá-

val sokat fejlődött a városrész, különös tekin-

tettel az iskolafelújításra, valamint az óvodai, 

bölcsődei fejlesztésekre.

– Ez a tornaterem nem készülhetett volna 

el, ha a röplabdaszakosztály kezdeményezé-

sét nem karolja fel az UTE, és az önkormány-

zat nem egészíti ki a pályázati forrást – mond-

ta a jegyző.

A rövid köszöntők után dr. Dabous Fayez, 

a TRÖK elöljárója és Őze István, az UTE klub-

igazgatója ünnepélyesen átvágták az átadást 

jelképező szalagot. Az avatót az UTE-sok (és 

diákok) rövid műsora zárta. 

EGY KÉP 

– EGY MONDAT
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Írta: Domján Vivien

Űrhajó, mászóka és hintalánc-illatú tenyér. 

Akik a 70-es, 80-as években voltak gyere-

kek, biztosan emlékeznek. Azóta ez már 

retro, de a jó hír, hogy Újpesten újra felépül 

a régi idők játszótere. 

 megújuló Ugró Gyula park egyik kü-

lönlegessége a „retrójátszótér” lesz, 

amelynek hangulatát a 70-es, 80-as 

évek inspirálták. 

– Az új játszótér Újpest régi játszóeszközei-

nek felújításával valósulhat meg – mondja Rádi 

Attila alpolgármester. – Amellett, hogy a gyere-

keknek akartunk kedvezni, fontos célunk volt 

az is, hogy a szülők és nagyszülők is jó érzéssel 

és emlékekkel menjenek az Ugró Gyula parkba. 

Klasszikus és modern játékok egyaránt he-

lyet kapnak a játszótéren. A teljesen felújított és 

korszerűsített régi játékok mellett kétféle gumi-

Régi hangulat 
az új játszón

A

Az elbontott sportpálya területére egy teljesen 

új pálya épül. Alkalmas lesz kispályás focira, 

kézilabdára és kosárlabdára is, burkolata pe-

dig természetesen lila gumiburkolat lesz. 

abroncs-egyensúlyozó is lesz, valamint olyan 

piknikasztalok is színesítik majd a helyszínt, 

amelyeken táblajátékokat játszhatnak kicsik 

és nagyok. A retróhinták és a pingpongaszta-

lok mellett felújított korlátokat helyeznek el, és 

új külsővel ismét „munkába állnak” a padok is. 

A játszótér egyik kerítése egy hatalmas kréta-

tábla lesz. 

Többen kérdezték, hogy mi lesz a meglévő 

kisdomb sorsa. A domb megmarad, sőt nagyobb 

lesz, így télen még élvezetesebb lesz a szánkózás.

Rádi Attila

Megújul a város egyik 
legrégebbi kutyafuttatója
A Dugonics utcai kutyafuttató az egyik legrégibb „kutyajátszótér” 

Újpesten. Sok négylábú fordul meg itt naponta, épp emiatt is fontos, 

hogy megújuljon a közkedvelt terület. 

A Városgondnokság ugyan folyamatosan gon-

dozza a kutyafuttatókat, az évek során a föld-

jük elhasználódik, a játszóeszközök és a padok 

sajnos tönkremennek. A Dugonics utcai  futtató 

november végéig tartó felújítása során a földet 

35 cm mélységig felszedik, és speciális homokra 

cserélik. A bitumenemulziós technológiának kö-

szönhetően az új talaj könnyebben és gyorsab-

ban elvezeti majd a vizet. A futtatóban található 

játékokat, az agility akadályokat is megújítják, a 

kerítésen pedig elvégzik a szükséges javításokat. 

A rekonstrukció nem csak a futtató belső részét 

érinti majd, az előtte lévő gyöngykavicsos járdát 

térkő burkolatúra cserélik. 

– Vannak, akik panaszkodnak a kutyafutta-

tók, illetve a hozzájuk vezető sétányok, járdák 

sötétsége miatt – mondja Rádi Attila alpolgár-

mester. – A világítás sajnos sokszor műszaki 

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program

 

és egyéb okok miatt nehezen kivitelezhető, de 

ahol lehetséges, ott orvosoljuk a problémát. 

A Dugonics utcai kutyafuttatónál található 

közvilágítást a tavalyi évben fejlesztettük a BDK-

val együttműködésben. Ennek köszönhetően 

javult a közvilágítás minősége, javítva a gazdik 

biztonságérzetét, akik néhány hét múlva egy 

szép, megújult területre vihetik le kedvencüket. 

A tavalyi közvilágítás-fejlesztés során fé-

nyesebb lett többek közt a Semsey Ala-

dár park déli sétánya és az István út 1-5. 

mögötti parkoló. Kiépült a közvilágítás az 

Ugró Gyula sort és az Óceánárok utcát 

összekötő új járda és bicikliút mentén, és 

új lámpaoszlopok kerültek a Munkásott-

hon utca 70-72. és az Árpád út 113-119. 

házak közötti térre, valamint a Szabadság 

parkba és a Dugonics utcába is. A fentie-

ken túl az Ugró Gyula soron található nagy 

kutyafuttatóba építettek ki közvilágítást, 

annak érdekében, hogy a kutyafuttató az 

őszi és téli korai sötétedés esetén is hasz-

nálható maradjon. 
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Írta: M. Orbán András

Az év polgárőr-egyesüle-

tévé választották az Újpes-

ti Bűnmegelőzési Polgárőr 

Egyesületet. Az elismerést 

az október 23-a alkalmából 

rendezett díszünnepségen 

adták át, ahol összesen csak-

nem száz polgárőrt és va-

lamely polgárőrszervezetet 

támogató személyt, köztük 

polgármestert, megyei rend-

őrfőkapitányokat díjaztak.

z ünnepséget az Országos Polgárőr 

Szövetség szervezte, az elismerések 

átadására október 16-án a HM Kultu-

rális Központban, a Stefánia palotában került sor. 

Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyet-

tes államtitkára hangsúlyozta, ma a rendvéde-

lem, köztük a polgárőrség nagy kihívás előtt áll. 

Szerinte polgárőrnek lenni egyfajta hungarikum, 

ez az önkéntes munka pedig a rendőrök és a 

katasztrófavédelem munkáját egyaránt segíti. 

Mindezt a teljesítményt a kormányzat is el-

ismeri, ami már a jövő évi költségvetésben 

is megjelenik. Egyúttal emlékeztetett arra: az 

idén 439 gépjárművet kapott a polgárőrség. 

Az ünnepség részeként átadták az Orszá-

gos Polgárőr Szövetség által adományozott 

az „Év Polgárőr-Egyesülete” díjakat tizen-

kilenc megyei, valamint egy budapesti pol-

gárőr szervezetnek. A fővárosiak közül már 

Elismert 
áldozatkészség

K Ö Z T É R

második alkalommal kapta meg a kitüntetést 

az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület. 

Az elsőt 2002-ben ítelte oda a szövetség az új-

pestieknek. A kitüntetésről szóló okiratot ezúttal  

Hafner Sándor, az egyesület elnöke vette át. 

A

Elköszönt a Clarisseumtól 
Bíró Lóránt plébános
Október 18-án, nyolcvanhetedik születésnapján, szentmisén köszönt el az 

újpesti Clarisseum Szent István Király Plébániától Bíró Lóránt SDB szalézi 

szerzetes, aki 27 év Újpesten töltött szolgálat után vonul nyugállományba. 

1988-ban szentelték pappá, egy évvel később lett a Clarisseum plébánosa. 

– Már a gyerekkoromat is a Clarisseumban, 

szaléziak között töltöttem – meséli Lóránt atya. 

– Édesanyám hordott be ide azért, mert nagyon 

jó volt a közösség, csak jó dolgokat tanulhat-

tam. Megragadott az az önzetlen törődés, 

amellyel a szerzetesek az intézetben nevelkedő 

és a bejáró gyerekekkel bántak. Valahogy úgy 

alakult, hogy a Jóisten mindenből többet adott, 

mint amit szerettem volna. Pap akartam lenni, 

mert egyik bátyám lazarista volt, és matemati-

kus szerettem volna lenni, mert a másik test-

vérem meg elismert matematikus volt. Mind-

kettőből több jutott, mint amit célul tűztem ki. 

Egyetemen tanítottam matematikát, és szalézi 

szerzetes lettem ott, ahová a gyerekkorom kö-

tött. Egész életem során azt éreztem, hogy a te-

ológián a Jóisten mindenre felkészített, minden 

kérdésemre választ adott. Nincs hiányérzetem.

– Ön még most is nagyon fi atal, mégis 

nyugállományba vonul. 

RANGOS ELISMERÉS A HELYTÁLLÁSÉRT

Az ünnepségen csaknem száz ember polgárőrként vagy a 

szervezetért kifejtett tevékenységét díjazták. Hat polgár-

őr – köztük a határvédelemben közreműködő alsóvárosi, az 

ásotthalmi és a röszkei egyesület vezetője – vehetett át bel-

ügyminiszteri elismerést. Ugyanennyi díjazott kapta meg az 

országos rendőrfőkapitány elismerését. (MTI)

Az újpesti polgárőrszervezetek a leg-

aktívabbak közé tartoznak, szoros az 

együttműködésük a rendőrséggel, és 

ugyancsak jó kapcsolatot ápolnak az ön-

kormányzattal és a közterület-felügyelet-

tel is. Sőt, az újpesti polgárőrök töltik el a 

legtöbb közös szolgálati órát a rendőrök-

kel. Az országos szövetség többek közt 

ezt a „példamutató polgárőr tevékeny-

séget, eredményes, áldozatkész munkát” 

ismerte el a most átadott kitüntetéssel.

Az újpesti polgárőr-
szervezet második 
alkalommal kapta meg 
a kitüntetést

– Sajnos vannak egészségügyi problémá-

im, melyek most már akadályoznak a munká-

ban. Ezeket rendbe kell rakni. Azt kívánom az 

újpesti híveknek, hogy mindig olyan szeretet-

tel jöjjenek ide, a Clarisseumba, mint amilyen 

szeretettel én jöttem egy életen keresztül.

 PRÓFUSZ JÓZSEF   

Bíró Lóránt plébánost az 

Újpesten alázattal végzett 

társadalmi szolgálatáért 

az önkormányzat 1999-

ben Újpestért díjjal, 2009-

ben Újpest Díszpolgára 

címmel tüntette ki.

Újpest önkormányzata 
nevében Hladony Sándor 
és dr. Hollósi Antal kö-
szöntötte születésnapján 
Bíró Lórántot



 
„Football 
People”
a Szigetiben
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z október 8. és 22. között zajló akcióhetek célja, hogy Európa-

szerte megünnepeljék a közösségeket összehozó labdarúgás 

erejét, legyőzzék a társadalmi kirekesztést és a diszkriminá-

ciót. Az újpesti Szigeti iskolában október 16-án az egész nap a FARE-

mozgalomról szólt.

Piara Powar, a FARE (Football Against Racism in Europe – Futball a 

Rasszizmus Ellen Európában) szervezet ügyvezető igazgatója szerint ez 

az esemény azért kulcsfontosságú, mert rendkívül fontos üzenetet juttat 

el a különböző közösségekhez. Tavaly 50 országból körülbelül 2000 ese-

ményt szerveztek a kampány során. 

A szigetisek a faji megkülönböztetés, az agresszió minden formájának 

előfordulása, a kirekesztés és a nők hátrányos megkülönböztetése ellen 

emeltek hangot. Török Ibolya igazgatónő vetette fel az ötletet, hogy az 

újpesti iskola csatlakozzon a FARE-programhoz. A világ egyik legnépsze-

rűbb sportága a labdarúgás, melynek segítségével fel tudják hívni má-

sok fi gyelmét az általuk is fontosnak tartott eszmékre. Az iskola tanulói 

és pedagógusai sokat készültek az idei év programjaira, október 16-i 

diákönkormányzati napjuk is e köré szerveződött.

A

Az Újpesti Szigeti József Utcai Általános 

Iskola az előző tanév sikerén felbuzdulva 

ismét csatlakozott a Football People he-

tek elnevezésű, országokon átívelő kö-

zösségi programhoz.

További információkat a Football People hetekről a következő oldalakon olvashatnak: farenet.org, facebook.com/farenetwork, twitter.com/farenet

Nagyon vártam már az őszi papírgyűjtést Peti 

bácsival. Szeretek neki segíteni. 

Minden reggel korán mentem iskolába, 

hogy ott legyek, amikor hozzák a papírokat. 

Segítettem lemérni és a konténerbe bedo-

bálni a hozott mennyiséget. Figyelnünk kel-

lett arra, hogy csak papírhulladék kerüljön a 

konténerbe. Ez lehetett újság, irodai papír, 

DIÁKOK ÍRTÁK

füzet, kartondoboz, hullámpapír és könyv is. 

Nem kerülhetett bele műanyag vagy háztartási 

hulladék. 

Örülök, hogy sikeres volt az idei papírgyűjté-

sünk. Mind a három konténer megtelt. A tava-

szi gyűjtésen is számíthat Peti bácsi a segítsé-

gemre. Akkor is megyek, és nagyon szívesen 

segítek neki.

 ZSIROS BENCE, 4. osztály

A papírgyűjtésen nagyon jól éreztem magam, 

mert segíthettem Péter bácsinak. 

Nagyon sok szülő és gyerek hozott papírt. 

A többi osztálytársammal együtt sokszor hord-

tuk be a konténerbe a papírokat. Izgalmas 

volt segíteni, mert amikor éppen nem hoztak 

semmit, akkor a konténerben házat és bun-

kert építettünk a kartonpapírokból. Szombaton 

még pizzáztunk is. Én viszont nem ezért segí-

tettem, hanem azért, mert segíteni szerettem 

volna a papírok lemérésében és hordásában. 

Az utolsó nap nagyon elszomorodtunk, hogy 

ilyen gyorsan vége az őszi gyűjtésnek. 

Azt viszont várjuk nagyon, hogy tavasszal 

újra legyen papírgyűjtés. Akkor megint lehe-

tünk Péter bácsi segítői.

 ÁDÁM, 4.osztály

Papírgyűjtés 
Az Újpesti Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola és 

Gimnázium diákjai több 

tonna papírt gyűjtöttek ösz-

sze az őszi papírgyűjtésen. 

De hogyan érezték magu-

kat, és miért szeretik? Ezt 

mesélték most el nekünk.
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Nótadélután 
az örökifjaknak
Mint mindig, most is teltházas volt az a nótamű-

sor, amelyet október 16-án délután rendeztek 

meg az idősek tiszteletére az Ady Endre Műve-

lődési Ház színháztermében, Megsárgul a levél... 

címmel. 

Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Kör vezetője, László Mária 

és az Újpesti Cigány Kisebbségi Önkormányzat  már hagyományo-

san minden év októberében, az idősek tiszteletére nótadélutánt 

rendez. Az eseményen a magyar nóta legnevesebb képviselői lép-

tek fel és fi atal tehetségek is bemutatkoztak. A rendezvény fővéd-

nöke dr. Molnár Szabolcs alpolgármester volt. 

Rajzok, poszterek 
a béke jegyében

Díjátadóval egybekötött kiállítás nyílt az Újpest-Árpád 

Lions Club békeposzter-pályázatára beérkezett mű-

vekből, október 19-én, az Ifjúsági Házban. A pályáza-

ti felhívást csaknem harminc éve teszi közzé a Lions 

Clubok Nemzetközi Szövetsége. Az újpesti pályázat 

most is az önkormányzat támogatásával valósult meg.

A megnyitó az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola műso-

rával kezdődött, majd dr. Molnár Szabolcs alpolgármester mondott megnyi-

tóbeszédet. Azt mondta, örül, hogy immár ötödik alkalommal tehet eleget 

a felkérésnek, és nyithatja meg a 11-13 évesek munkáiból összeállított 

kiállítást. Kiemelte, örömöt jelent számára, ha a gyerekek az iskola mellett 

a művészetre is fordítanak fi gyelmet, megadott témában gondolkodnak. 

– A zsűrinek most is sok dolga volt, külön köszönet illeti Bertalan Ti-

vadar képzőművészt, Újpest és Budapest Díszpolgárát, aki elvállalta az 

elnökséget. Habár nem nyerhetett mindenki, remélem, mindenki örömét 

lelte az alkotásban, és kívánom, érezze mindenki jól magát – zárta gon-

dolatait az alpolgármester. 

A tárlat november 7-ig látogatható.  M. ORBÁN ANDRÁS

Beat-rajongóknak
Jó hír a beatrajongóknak: folytatódik a nagy sikerű koncertsorozat, 

melynek során a Shadows Magic T. Band tagjai a hatvanas évek muzsi-

káját hozzák el minden hónap utolsó szombatján Újpestre. Legközelebb 

október 24-én este hét órakor csapnak a húrok közé, és idézik meg a 

legendás The Shadows együttest az Újpesti Polgár Centrumban. 

Cím: 1042 Budapest, Árpád út 66. Érdeklődni az alábbi telefonszá-

mon és e-mail címen lehet: 231 6000, ady.info@ujkk.hu

ÚJPESTIEK A LEGJOBBAK KÖZÖTT

Az alpolgármester megnyitója után Saly Péter, az Újpest-Árpád Lions Club elnöke osz-

totta ki az elismeréseket és ismertette az eddigi újpesti eredményeket. Öt év alatt közel 

négyszáz diák közel négyszáz pályaművet adott be. Az elmúlt évek hazai dobogós 

helyezettjei és különdíjasai között mindig megtalálhatunk egy-egy újpestit. 

DÍJÁTADÁS KÖZÖSEN

Az idei elismeréseket dr. Molnár Szabolcs és Saly Péter közösen 

adta át, és valamennyi pályázó emléklappal térhetett haza.

A díjazottak: I. Paál Petra, Újpesti Károlyi István Általános Isko-

la és Gimnázium (továbbiakban Károlyi)

II. Bíró Viktória, Megyeri úti Általános Iskola

III. Ludányi Marcell, Károlyi

Különdíj 1. Laudon Réka, Bene Ferenc Általános Iskola

Különdíj 2. Vályi Nagy Dóra, Károlyi

A legaktívabb iskola címet – a helyezésekből is láthatóan – a 

Károlyi nyerte. 
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Akciós időszak: 2015. június 22. – 2015. december 31.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

A tájékoztatás nem teljes körű.

*Amennyiben legalább 100 000 Ft összegű jövedelem átutalása érkezik az OTP Bankhoz, 6 hónapig elengedjük a számlavezetési díjat, valamint 100 000 Ft-ig 

az elektronikus tranzakciók díját.

Az akció kizárólag olyan új ügyfelekre vonatkozik, akiknek a megelőző 3 hónapban nem volt OTP Banknál vezetett számlájuk, és felnőtt számlacsomagot nyitnak 

(Jump, Tempo, Net). Prémium Plusz számla nyitása esetén az elvárt jövedelem OTP Bankhoz történő átutalása életkortól függően 200 000 Ft vagy 350 000 Ft.

**Új ügyfelek számára akciós jelleggel a számla megnyitását követően 2 hónapon keresztül elengedésre kerül az értékpapírszámlához kapcsolódó tranzakciós vételi 

jutalék. Az akció minden értékpapírszámlán  és csatornán végrehajtott vételi tranzakcióra vonatkozik, azon ügyfelek esetében, akiknek  2015. június 22. és december 31. 

között Bizalom ajánlatot értékesít a bank, és az értékpapírszámla is megnyitásra kerül.

A további részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal ügyintézőinkhez vagy foglaljon időpontot a 06 1 3 666 388-as  számon. 

A termékek, szolgáltatások és akciók részletes feltételeit és díjait a bankfi ókokban és a honlapon megtalálható vonatkozó üzletszabályzatok, azok mellékletei, 

és a vonatkozó hirdetmények, kondíciós listák tartalmazzák.

OTP Bizalom ajánlat

Új ügyfeleinket a kedvezményes OTP Bizalom ajánlattal 
várjuk, amennyiben nálunk nyitott bankszámlájukra 

rendszeres jövedelem* érkezik:

•  számlavezetési díj 6 hónapig*

•  elektronikus tranzakciós díj 6 hónapig*

•  jutalékmentes értékpapír vételi lehetőség

2 hónapon keresztül**

Most 
nyisson 
nálunk 
számlát!
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A nézőtér megtelt, indult a függöny, feldü-

börgött az Atlantis, kezdődött a verseny! És a 

végén Vili nyert! Először, másodszor és har-

madszor is! A program egyik felét verseny tette 

ki, másik felét a zenekar koncertje.

 Komjáthy egyszer megkérdezte, megint az 

Atlantis kísér? Igenlő válaszunkra hozzátette: 

akkor Neményi hozta az alumínium húrú gitár-

ját is. 

– Neményi az énekesek kísérésében nem 

lesz színpadon – tettük hozzá közbevetőleg – 

csak a koncertrészben játszik. 

– Jaj, persze, hogyan gondolnák, hogy a 

Nagy Neményi Béla kiáll amatőröket kísérni? – 

ironizált Komjáthy. 

Ő mindig tudta, hogy „a” Naszvagyi nyer, 

mindegy, kik énekelnek a mezőnyben! Talán 

a harmadik fesztiválon meg is jegyezte, Vili-

hez érve a névsorban: „csak egy kicsivel lenne 

szebb!” (Vörös hajú, fehér bőrű, hegyes orrú, 

szeplős srác volt, és vonásai sem vetekedhet-

tek Alain Delonéval.) Erre én: „de ebből a kiné-

zetéből és hangból Nyugaton már sztár lenne!” 

Nem válaszolt, de azt se mondta, hogy meg-

próbálja egyengetni az útját.

Nem is egyengette.  RÉTI JÁNOS

Amikor kitaláltam a Tungsram Fesztivál címen 

szervezett amatőr táncdalénekes-vetélkedőt, 

azt tulajdonképpen Naszvagyi Vilinek találtam 

ki. Mert akkor csak a „Ki mit tud” volt a tehet-

ségkutatás, meg a helyi szintű seregszemlék, 

ahonnan legfeljebb a következő szintig lehetett 

jutni, aztán vége. 

Igen ám, de mi Vilit fel akartuk mutatni, azt 

akartuk, hogy felfedezzék, hogy sztár, igazi 

„menő” legyen belőle! 

Hát – gondoltuk –, ha a tehetségkutatók 

nem jönnek ki se a Szilágyi utcába, a Gépgyári 

Klubba, se a Váci útra az Izzó Klubba, akkor 

hívjuk ki őket!

És így lett a Tungsram Fesztivál! Amihez 

nem kellett más, mint egy Vili szintű és tehet-

ségű énekes, más seregszemléket nyert rivá-

lisok és egy jó zenekar! Nem árt, ha híresek 

– legyen hát Kovács Jocó, és segítségével az 

Atlantis! Neményi Bélával, Sankó Lászlóval, Ti-

hanyi Gyulával, Hanka Petivel és persze Jocó-

val.  Ők két-három próbán összehangolnak az 

énekesekkel, gálára készen. A zsűribe jöttek 

az akkori top szakértők, Komjáthy György, a 

rádió, illetve az ország elsőszámú lemezlova-

sa, Kesszler György, az ORI (fi atalabbak ked-

véért: Országos Rendezőiroda) vezérigazgatója 

és újságíró.

Tungsram 
Fesztivál 
– Vili újra  

TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT 

Az ősz legkedveltebb 

gyümölcse a szőlő. Az 

édes gyümölcs ideális 

energiabevitelt és fo-

lyadékpótlást biztosít a 

szervezetnek.

BIOLÓGIAI ÉRTÉKEI: jelentős 

mennyiségű B 12 és C-vitamin, 

folsav, kálium, magnézi-

um, mangán. Az értékes 

gyümölcssavaknak sejt-

regeneráló hatásuk van. A 

vörös és fekete szőlőben 

lévő biofl avonoidok 

védőanyagoka t 

t a r t a l m a z n a k , 

amelyek a rák, a 

szív- és keringési 

betegségek megelőzésére szol-

gálnak.  Nem ajánlatos a cukor-

betegeknek fogyasztani, mert 

gyorsan emeli a vércukrot. 

A szőlőszem minden alkotó-

eleme értékes. A héjában fontos 

rostok vannak, és a színanyagok 

anticianidokat tartalmaznak. 

Ezek védőanyagok, antioxidán-

sok. A szőlőszem belsejében is 

vannak rostok, amik a vizet meg-

kötik. Belül vannak a magok is, 

amik az értékes szőlőmagolajat 

tartalmazzák.  A hidegsajtolás-

sal kinyert szőlőmagolaj 71 % 

többszörösen telítetlen zsírsavat 

tartalmaz. Salátákra, köretekre 

tegyünk belőle. Ideális lenne, ha 

az egész szőlőszemet elfogyasz-

tanánk.

JÓTÉKONY HATÁ-

SAI: az emésztési 

problémák hatásos 

ellenszere, fokozza 

a víz eltávolítását, 

valósággal ki-

mossa a szer-

vezetet, segít 

a sikeres fogyókúrában. Ősszel 

minden túlsúlyosnak ajánlható 

az egyhetes szőlőkúra. Naponta 

0.5 kg szőlő és 1000 kalóriá-

nak megfelelő egyéb táplálék, 

és garantált a fogyás. Csökkenti 

a fáradtságot és a depressziót, 

nyugtató hatása van, serkenti 

a szénhidrát-anyagcserét, erő-

síti az immunrendszert, ked-

vező hatással van a csontok 

anyagcseréjére, a pajzsmirigy 

működésére, az idegrendszer 

táplálására, az izom- és szívmű-

ködésre, és a sóháztartásra. Védi 

a szemet, segíti megakadályoz-

ni a szürkehályog kialakulását. 

Gyulladásgátló hatású, csökkenti 

az inzulinrezisztenciát, lúgosítja 

a szervezetet.

 LETTNER ANNANMÁRIA

dietetikus

Az Atlantis Együttes 
1967-ben

A szolo élettani hatásai
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Múlttól a jelenig
A múlt fekete-fehér fotóiból és a jelen színes grafi káiból 

nyílt kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Király utcai 

könyvtárában október 15-én. 

Honéczy Barnabás fotóriporter Sport volt, hol nem volt című kiállítása 

büszkeségeink nagy pillanatait örökíti meg. A kiállítást a fotók egyik 

főszereplője, Gergely Gábor asztalitenisz-világbajnok nyitotta meg. Kö-

szöntőjében úgy fogalmazott: világbajnokokhoz világbajnok fotós világ-

bajnok képei dukálnak. 

A könyvtár szomszédos szobájában Roznik Bálint Napi terápia – 

„egyperces grafi kák” című kiállítása kapott helyet. A modern techniká-

kat alkalmazó művész képeinek nincsenek eleve meghatározott jelen-

tései. Az alkotó fő célja volt, hogy mindenki szabadon asszociálhasson. 

A kiállítást Zsebők Csaba költő, történész, publicista nyitotta meg. 

A tárlat megtekinthető december végéig, a könyvtár nyitvatartási ide-

jében.  D.V.

Tamás-út – Napút
Az újpesti székhelyű Napkút Kiadó 

közkedvelt folyóiratának szeptemberi 

száma Prágai Tamásnak állít emléket. 

A negyvenhét éves korában elhunyt 

József Attila-díjas író, költő, szerkesz-

tő, irodalomtörténész 1998 óta gaz-

dagította írásaival, szemléletével és 

jelenlétével a Napút folyóiratot. 

Prágai Tamás 1968. július 

2-án született Budapesten, 

Pázmándon élt. Az ELTE Tanár-

képző Főiskolai Karán magyar-

angol tanári szakon, a Pécsi 

Tudományegyetemen magyar 

szakon szerzett diplomát, a To-

rontói Egyetemen poétikaelmé-

leti tanulmányokat folytatott. Az 

irodalomtudomány doktora volt, 

irodalomkritikai írásaiban főként 

kortárs költészettel foglalkozott. 

Írásai 1990 óta jelentek meg 

irodalmi folyóiratokban.

Napút/Napkút-műhely már a kezdetektől otthona volt Prágai Ta-

másnak, könyvei javát is itt jelentette meg. Betegsége alatt a kór-

házban is írt, fi nomította, folytatta prózafolyamát, a Vellert. A Napkút 

Kiadó Prágai-pályadíj alapításával állít emléket az írónak. A Napút 

folyóirat hetedik számában pedig számos pályatársa búcsúzik tőle 

verssel és prózával.  V. G.

Egy kezünkre sincs szükség ahhoz, hogy 

megszámoljuk, hány emlékezetes 3D-fi lm 

készült eddig. A technológiát széles körben 

először az ötvenes években használták, 

majd, mint egy fertőző betegség, hol eltűnt, 

hol visszatért. Ma újra divat a térhatás, de 

a fi lmek 99%-a csak egyetlen célból alkal-

mazza: ürügyként a drágább jegyárra.

Avatar, A leleményes Hugo, Kötéltánc. 

Ezek a produkciók azok, amelyekben volt is 

funkciója a 3D-nek, a rendezők szelleme-

Pán
Rendezte: Joe Wright. • Írta: Jason Fuchs. • Kép: John 

Mathieson, Seamus McGarvey. • Zene: Dario Marianelli. • 

Szereplők: Levi Miller, Garrett Hedlund, Hugh Jackman, Rooney 

Mara. • 111 perc.

sen és a történettel összhangban használták 

az extra dimenziót. Ehhez az elitklubhoz csat-

lakozott most a Pán, Joe Wright gyerekközön-

ségnek szánt kalandfi lmje, amely a jól ismert 

Pán Péter történetet értelmezi újra, illetve az 

előzményeket meséli el. A 12 éves kissrác egy 

árvaházban tengeti mindennapjait, amíg az el-

vetemült kalóz, Feketeszakáll el nem hurcolja 

Sohaországba, hogy a bányájában dolgoztas-

sa. Péterről természetesen kiderül, hogy nem 

átlagos kiskamasz, képes repülni, és a pró-

féciák szerint ő fog véget vetni Feketeszakáll 

rémuralmának. Szövetségest is talál az itt még 

fi atal és nem gonosz Hook kapitányban, és a 

bennszülöttek hercegnőjében.

A sztoriban nem kunszt ráismerni a Harry 

Potter és más mesék motívumaira, de ez a 

célközönséget, a gyerekeket aligha zavarja. 

Már csak azért sem, mert a látvány majd-

nem mindenért kárpótol. Péter és társai 

szinte leugranak a vászonról, a szédületes 

kaland tényleg az orrunk előtt zajlik. A 3D 

itt mégis több olcsó cirkuszi mutatványnál: 

nem kizökkenti a nézőt, hanem még jobban 

bevonja a mesébe.  BS

FILMAJÁNLÓ

„A szélességet az ég derekán kereszt l
méltán nevezhetjük tehát Napútnak”

(Fazekas Mihály)

Irodalom, m vészet,
környezet

Pályák, pályamunkák7.7.

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók 
dinamikusan gyarapodó  közösségéhez! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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Adja le a veszélyes 
háztartási 
hulladékokat!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi -

gyelmét, hogy Budapest IV. ke-

rület Újpest Önkormányzatának 

szervezésében október 24-én, 

szombaton 8.00 és 12.00 óra 

között lehetőség nyílik a ház-

tartásoknál keletkező veszélyes 

hulladékok leadására!

A BEGYŰJTÉS AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ZAJLIK:

•  Budapest IV. kerület, Külső-Szilágyi út 46. 

sz., Spar áruház melletti közterületi parko-

ló (szelektív hulladék-gyűjtő sziget mellett)

•  Budapest IV. kerület, Árpád út 149–151. 

sz. ingatlan melletti közterületi parkoló 

(szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett, 

uszodával szemben)

•  Budapest IV. kerület, Irányi Dániel utca 1. 

sz. ingatlan („kispiac”) területén (Megyeri 

út – Irányi Dániel u. sarkán)

•  Budapest IV. kerület, Berda József utca 

30-as és 36-os lakótömb közötti parkoló 

(szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett)

AZ ÁTVÉTEL A KÖVETKEZŐ VESZÉLYES 

HULLADÉKOKRA VONATKOZIK:

• Növényvédőszer-maradék

• Gyógyszerhulladék

• Toner, festékpatron

• Fáradt olaj (motor-, hajtómű-, kenőolaj)

• Kiürült hajtógázas palack

• Ólomakkumulátor, elemek

• Háztartási savak

• Háztartási lúgok

• Fényforrások (higanytartalmú izzók, fénycsövek)

• Étolaj és zsír

• Festékek, tinták, ragasztók, gyanták

•  Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg 

és csomagolóanyag (festékes doboz, olajos 

fl akon, felitatók, stb.)

• Elemek, akkumulátorok

•  Elektromos, elektronikus berendezések 

(képcsöves és egyéb bontatlan, pl. monitor)

•  Elektromos, elektronikus berendezések 

(bontott, vegyes)

•  Gumiabroncs

• Mosószerek

• Oldószerek és oldószerkeverékek

•  Veszélyes anyaggal szennyezett abszorben-

sek, szűrőanyagok (olajszűrők, törlőkendők, 

védőruhák)
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Berki Krisztián majdnem tökéletes ál-

lapotban, bizakodva várja az október 

23-án kezdődő, glasgow-i olimpiai kva-

lifi kációs torna-világbajnokságot, ahol 

lólengésben a dobogón kell végeznie 

ahhoz, hogy kvótát szerezzen Rióra.

Tét: az olimpiai 
kvótaszerzés

A lólengés londoni győztese elmondta, állapota szépen javul, már nem 

érzi a vállában azt a fájdalmat, ami miatt pár héttel ezelőtt az országos 

bajnokságot ki kellett hagynia. Már csupán apróbb fájdalmat érez, de 

ennek a sérülésnek semmi köze ahhoz, ami miatt tavasszal műteni 

kellett a vállát. 

– Bár még nem vagyok százázalékos állapotban, de jól érzem ma-

gam, és már csak fi zikailag kell egy kicsit javulnom. Bízom benne, hogy 

az erősebbik gyakorlatomat tudom majd a versenyen bemutatni – fo-

galmazott az olimpiai bajnok. 

Kovács István, Berki edzője és egyben a magyar férfi válogatott szö-

vetségi kapitánya elmondta, tanítványa már minden elemet képes gya-

korolni, és szavai szerint „Berki már gyakorlatkész”.

Az edző beszélt arról is, hogy Berkinek Glasgow-ban október 26-án, 

a férfi  selejtezők második napján kell szerhez lépnie, és mivel a nagy 

A Bp. Dózsa történelmi első mérkőzését 1955. december 10-én, az akkor 

Bp. Kinizsi néven szereplő ferencvárosi gárda ellen játszotta. A 60 éves 

évfordulót 2015. december 10-én a Megyeri úton ismét a Ferencváros 

elleni mérkőzéssel ünnepeljük. Erre a mérkőzésre külön mez készül, 

melynek tervezésében a szurkolók segítségére számítunk. A mezterveket 

2015. november 9-ig várják az utehoki@yahoo.com címre. A résztvevők-

től egyetlen hazai – vagyis lila alapú – mez tervét várjuk.

A legjobb alkotásokat a Facebookon is megosztjuk, ahol szurkoló-

ink szavazással dönthetik el, melyik nyerte el tetszésüket. A győztes 

munkát beküldő tervező jutalma egy példány az amúgy csak a csapat 

számára készülő mezből. UTE Jégkorong Szakosztály/gg

A tv-közvetítés miatt az eredetileg kiírt me-

netrendhez képest kétszer is megváltozott 

a 2015/16-os röplabda bajnoki szezon első 

mérkőzésének időpontja. A módosítás érintet-

te az UTE lányait is, de ma már elmondható, a 

kezdeti kellemetlenségek után hamar átléptek 

a saját árnyékukon, és sikeresen vették a nem 

könnyű akadályt.

Milodanovics Andrea, a lila-fehérek veze-

tőedzője így kommentálta a találkozót.

– Már a mérkőzés előtt éreztem, hogy ezt a 

találkozót nem tudjuk elveszíteni, bár nem fe-

lejtettem el, hogy a gödöllői tornán kikaptunk 

a Berénytől. Az első szettben még túl sok volt 

a hiba, de amint változtattunk a játékunkon 

abban a pillanatban összeállt a csapat és fel-

javult a teljesítményünk. Erősen és határozottan 

nyitottunk, sikerült kivenni a játékból az ellenfe-

lünk centerét, jól blokkoltunk, jól mezőnyöztünk. 

Szerintem megérdemelten nyertünk.  (gergely)

S P O R T

rivális brit tornászok egy nappal korábban szerepelnek, már az ellenfelek 

gyakorlatának ismeretében döntik el, hogy a 6.7-es vagy a 7.0-s erősségű 

gyakorlatot mutatja-e be a selejtezőben. 

Magyar Zoltán, a lólengés montreali és moszkvai olimpiai bajnoka, a 

Magyar Torna Szövetség elnöke szerint Berki kilencvenöt százalékos álla-

potban van, de mivel jellemző rá a „bajnoki gén” – a fontos pillanatokban 

olyan erőt és állóképességet tud mozgósítani –, amellyel a világbajnoksá-

gon ki tudja harcolni a riói olimpiai részvételt.

– Szerintem jelenleg négy-öt olyan tornász van a világon, aki Glasgow-

ban komolyan esélyes az első három hely megszerzésére – jelentette ki az 

elnök. – Az egyik az újpesti Berki Krisztián! (origo.hu/g)

Győzelemmel kezdték 
a bajnokságot

Jászberényi 

Röplabda Klub 

– UTE 1:3 

(25,-19,-15,-16)

Tervezze meg a 
jégkorongcsapatunk 
jubileumi mezét!

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

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtö-

kön: 10-től 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

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők novem-

ber 2-án, hétfőn 17-18-óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán 

képviselők november 2-án, hétfőn 18-19- óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz 

Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati képviselő novem-

ber 9-én, hétfőn 17-18 óráig, tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. 

Jánszkyné Ulman Mária; Bartók Béla önkormányzati képviselők november 10-én, kedden 

18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó 

Béla önkormányzati képviselő november 23-án, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 

Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

Október 21-én szerdán 18-19 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: 

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

www.ujpestifi desz.hu

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

fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk: 1046 Bp., 

Szent László tér 7. Tel.: 06-70-372-3709 www.ujpestijobbik.hu, e-mail cím: ujpest@jobbik.hu

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

 Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

Perneczky László Önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)

(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo 

Újpesti LMP Iroda – István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne Ön jöjjön, hívásra én megyek el Önhöz!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütörtökén 

17 órától a Homoktövis Általános Iskolában (1046 Bp., Homoktövis u. 100.)

Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-től 18 óráig. Hely-

szín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében (1046 Budapest, Nádor u. 1.). A fenti 

fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369-4205 telefonszámon!

Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-től 18 óráig. Helyszín: 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.) Előzetes bejelentke-

zés és időpont egyeztetés a 06 30 400-9297 telefonszámon lehetséges!

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Horváth Imre országgyűlési képviselő irodájában 2015. október 29-én (csütörtökön),17 órától ingye-

nes jogsegélyszolgálat és tanácsadás igénybevételére van lehetőség előzetes bejelentkezés alapján. Bejelent-

kezni a 30/458-9929-es telefonszámon lehet. Helyszín: IV. ker, Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház).

„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT

A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat évadnyitó előadása október 27-én, kedden 10 órától lesz a Polgár 

Centrumban (IV. Árpád út 66.). A rendezvénysorozat védnökei: Dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth 

Imre országgyűlési képviselő. Jöjjenek el, nézzék meg a műsort, hozzák el ismerőseiket, barátaikat is! 

(Belépődíj nincs) MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

 

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második 

hétfőjén 16-19 óra között fogadó órát tart a DK Újpesti szervezete frakció helyiségében. Cím: 1042 

Budapest, Árpád út 19. Bejelentkezés: 06 70 347 1040, e-mail: Budapest11@dkp.hu

dkujpest_hu.novodev.hu

FOGADÓÓRA

dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció) Fogadóóra: minden hónap második 

hétfőjén, 17 és 18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat (1046 Bp., Hajló 

u. 42-44.)

Ingatlan eladó
� Eladó Gödöllőn 1001m² zártkert a belterület határán 

az Úrréti tó közelében a füves közben. I.á.: 2,9 M Ft, tel.: 

06-30 537-6985

� Závodszky Z. utcában, négyemeletes házban, IV. eme-

leti, déli fekvésű, parkra néző, felújított 27 m²-es garzon 

teljes bútorzattal eladó. 9,2 M Ft, bútorzat az árban. Tel.: 

06-20 456-8579

Ingatlant vesz

� Készpénzzel vásárolok 20-60 négyzetméteres felújí-

tandó lakást, házrészt, házat. Magánszemély! Lőrincz 

Péter. Tel.: 06-70 383-5004

Ingatlant cserél

� Újpesti önkormányzati panel, kilencedik emeleti, 1/5 

szobás, 35 m2-es, távfűtéses (vízóra van) lakásomat elcse-

rélem ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emeletre. Metró, 

orvos, iskola, óvoda, piac közel van. Tel.: 06-20 263-0086

� Káposztásmegyeri önkormányzati lakásomat 35 m²-es ön-

kormányzati panellakásra cserélném, értékegyeztetéssel. Az 

ingatlan 3. emeletes, téglaépítésű ház 2. emeletén található. 

Házközponti fűtéses egyedi méréssel, rezsije kedvező. 46 m²-

es, 1+1 szobás, erkélyes, erdőre néző. Tel.: 06-70 905-8445

Állást kínál

� Társasház gondnokot keres ottlakással. Fel-

tételek: fűtői vizsga, büntetlen előélet, műszaki 

végzettség, saját lakás. A pályázatokat kérjük az 

alábbi e-mailre küldeni: tarsashaz.net@gmail.com

Oktatás 

� Matematika és fi zikatanítás általános és középiskolá-

sok részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz 

megyek! Tel.: 06-20 959-0134

� Matematika-, fi zika-, kémia-korrepetálást vállalok. 

Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

� Matematika, német, angol, fi zika tárgyakból felzárkóz-

tat, érettségire, nyelvvizsgára felkészít profi  tanárnő. Ház-

hoz megyek. Egyetemi matek is. Tel.: 06-20 973-6467

Vegyes

� Motoros, XL-méretű dzseki és eredeti Nike téli dzseki 

eladó. A motoros dzseki vadonatúj. Megegyezés szerint 

egész nap hívható, tel.: 06-20 447-5308

Régiség

� BOROSTYÁN-KORALL ÉKSZEREK FELVÁSÁRLÁSA 

20.000-től 200.000 Ft-ig! Arany: 8500 Ft-tól, ezüst: 

350Ft-tól. Régi bútorokat, festményeket, porcelánokat, 

kerámiát, kar-, fali-, asztali- és állóórákat, régi érmét, 

pengőt, kitüntetéseket, katonai eszközöket, képeslapo-

kat, teljes hagyatékot felvásárolok készpénzért! Díjta-

lan kiszállás, értékbecslés. V. ker. Szent István krt. 25. 

szentistvankrt25@gmail.com, Tel.: 06-20-914-0150

� Földrajztanár vásárol  antik könyvet, térképet, jelvényt, 

kitüntetést, régi pénzt, játékot, diafi lmet, fényképezőgépeket, 

katonai tárgyakat, Bármilyen antik, régi, retró tárgy érdekel. 

Teljes hagyatékát vagy gyűjteményét megvásárolom. Lomta-

lanítást vállalok, azonnal fi zetek! Tel.: 06-20 924-4123 

� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútorokat, 

festményeket, órákat, csillárt, hangszert, könyveket, por-

celánokat, szobrokat, dísztárgyakat, csipkét, kerámiákat, 

bizsukat, ezüstöt, ékszereket, kitüntetést, érméket, régi 

pénzt, képeslapot, írógépet, szőrmét. Teljes hagyatékot 

díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30 308-9148 

Bútor

� Harmónia szekrénysor, akasztós, polcos, áthidalós, 8 

db, szép állapotban olcsón eladó, 50. 000 Ft. Tel.: 06-1 

369-7445, 06-70 302-5442 este.

Szolgáltatás

� 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, előre 

egyeztetett időpontban. Érdeklődni hétköznap: 8-tól 19 

óráig! Tel.: 06-30 219-1624 

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-mun-

ka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét, 

fényezését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.

HU, 21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 

ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-

sét, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év 

garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 

06-70 550-0269

Egyéb

� Az ÚJPEST-KERTVÁROSI SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA 

ALTEMPLOMÁBAN urnahely megváltására van lehető-

ség. ujpestkertvaros.hu, Tel.: 369-0393, 1046 Rákóczi 

tér 4–8.

Társkeresés

� Diszkrét társközvetítés hagyományos módon. 

kapcsolat@kettenszebb.hu, tel.: 06-30-180-3288

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

KÁRPÁTI SZERVIZ
27 ÉVE ÚJPESTEN

Mosógép, bojler,
villanytűzhely,

javítása garanciával!
Nincs kiszállási díj!

Tel.: 222-7038; 
06-20-944-0455

www.karpatiszerviz.hu

Az Újpesti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat megfelelő számú 

jelentkező (10 fő) esetén 
NYELVTANFOLYAMOT INDÍT 
kezdő és / vagy haladó szinten.

Az órák  délelőtt lesznek megtartva.
A tanfolyam helye: 1042. Budapest,

 Nyár utca 40-42.
Jelentkezés, beiratkozás: 

2015. november 2-án és 4-én 17-19 óra 
között a fenti címen.

Érdeklődés, felvilágosítás az alábbi 
mobilszámon: + 36 30 866 6458

Minden érdeklődőt (nyugdíjas, kismama)
szeretettel várunk!

Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat
unko@chello.hu

 



P I A C

O N L I N E  E L É R H E T Õ S É G E I N K :  W W W . U J P E S T . H U    |   T O V Á B B I  F O T Ó K :  F A C E B O O K . H U / U J P E S T . K A P O S Z T A S M E G Y E R     |   15

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. � Ügy ve ze tő igazgató: Klacsán Csaba � Főszerkesztő: Tallér Edina � Munkatársak: Baski Sándor, Domján Vivien, Gergely Gábor, Juhász Mátyás, 

M. Orbán András, Prófusz József, Viland Gabriella � Fotó: 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

Fehívjuk betegeink 
fi gyelmét, hogy a

GÖRGEY ARTÚR UTCAI

SZAKRENDELŐBEN 
működő fül-orr-gégészeti 

és audiológiai
 szakrendelésünkön

 mindenkinek

INGYENES 

HALLÁSVIZSGÁLATOT
 biztosítunk!

Nagyothalló betegeink 70%-os 
támogatással kaphatnak 

személyre szabott 
hallásjavító készüléket.
Elemek kedvezményes 

áron vásárolhatók. 

Rendelési idő: 
a hét minden munkanapján

Érdeklődni és bejelentkezni az 
alábbi telefonszámokon lehet.

Tel.: 369-47-77, 
06-70-418-5170

Tamatika Kft.

Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok heti ajánlatai: 
H Ú S A K C I Ó K

A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentes Kft.-nél disznótoros háztáji véres-májas hurka 

1100 Ft/kg, parasztmájas 1380 Ft/kg, sertéscomb 1200 Ft/kg, sertésdagadó, -lapocka és -oldalas 

1160 Ft/kg, sertéskaraj 1290 Ft/kg, sertéstarja 1200 Ft/kg, sertésláb 490 Ft/kg, lángolt kolbász 

990 Ft/kg, csemegeszalonna 990 Ft/kg, füstölt tokaszalonna 990 Ft/kg. A Virágcsarnok oldalában 

a Kosher Trade Kft.-nél bőrös húsok 990 Ft/kg, zsírszalonna 499 Ft/kg, kacsaszárnytő 599 

Ft/kg, kacsacomb 1599 Ft/kg, sertésláb 199 Ft/kg, sertés apróhús 998 Ft/kg, darált sertéshús 998 

Ft/kg, csirkemáj szív nélkül 650 Ft/kg, Hajdúsági kolbász 999 Ft/kg, csemegeszalonna 999 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél 2015. október 25-én vasárnap:

sertésbőrös lapocka             1299 Ft/kg   helyett     999 Ft/kg

sertésbőrös comb             1349 Ft/kg   helyett   1099 Ft/kg

sertéscsászár              1250 Ft/kg   helyett   1099 Ft/kg

sertésbőrös karaj             1350 Ft/kg   helyett   1299 Ft/kg

friss csontnélküli sertéskaraj          1799 Ft/kg   helyett   1699 Ft/kg

marhaleveshús             1499 Ft/kg   helyett   1199 Ft/kg

darált marhahús             2799 Ft/kg   helyett   2399 Ft/kg

marhalábszár              2299 Ft/kg   helyett   2099 Ft/kg

Pick zsír fél kg               470 Ft/db   helyett     299 Ft/db

Z Ö L D S É G A K C I Ó K

A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye KKT-nél saszla szőlő 340 Ft/kg, karfi ol 298 Ft/

kg, csicsóka 480 Ft/kg, óriás gránátalma 400 Ft/db, vilmoskörte 440 Ft/kg, császárkörte 380 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Tomahatsch Trade Kft.-nél gyökér 590 Ft/kg, gránátalma 690 Ft/kg, 

díszítő saláta 1 db 180 Ft, 2 db együtt 200 Ft. A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél citrom 

399 Ft/kg, gránátalma 459 Ft/kg, körték 259 Ft/kg-tól, kakyszilva (hurma) 459 Ft/kg.

KALANDOS                      ÓRIÁS                      BIZTONSÁGOS

Őszi szüneti  
KÍSÉRŐJEGY MENTES NAPOK 

A TARZANTM PARKBAN
Október 23–tól november 1-ig  

MINDEN NAP 
egy megváltott gyerekjegy mellé 

egy felnőtt kísérő jegye  
INGYENES!

Várjuk szeretettel 
az ország legnagyobb 

szabadtéri családi játszóparkjában!

ÚJPEST 
KÁRTYÁVAL 
25% KEDVEZMÉNY

1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

www.tarzanpark.hu

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

október 22. csütörtök 6–17 óráig

október 23. péntek ZÁRVA

október 24. szombat 6–14 óráig

október 25. vasárnap 7–14 óráig

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Október 24-25-én, szombat-vasárnap a 

PIAC-PLACC is zavartalanul működik.

BIBLIAÓRA
Minden kedves érdeklődőt

 várunk bibliaóráinkra.
Szerdánként, november 4.; 11.; 18.; 25.

19.00-20.00 óráig.
Ady Endre Művelődési Ház A/3-as termében,

Újpesti Kulturális Központ, 
1043 Bp., Tavasz u. 4.
A belépés díjtalan!

KEDVES OLVASÓINK!
Következő lapszámunk 

november 5-én jelenik meg.

PÁLYÁZAT
A Harmónia Lakásfenntartó Szövetke-
zet (1048 Bp., Lóverseny tér 6.) lakás-
szövetkezetek vagy társasházak közös 
képviseletében jártas vállalkozások, 
illetve a házban lakással rendelkező 
magánszemélyek részére pályáza-
tot hirdet 168 lakásos szövetkezeti 
ház ügyvezetői (elnöki) feladatainak 
ellátására. Minimumkövetelmény: 
Középfokú iskolai végzettség, erköl-
csi bizonyítvány, szakmai referencia. 
A pályázatokat lezárt borítékban, „Pá-
lyázat” felirattal 2015. 11.09-éig az aláb-
bi címre kérjük elküldeni: 1048 Buda-
pest, Lóverseny tér 6.



 
Sportparty képgaléria
Az elmúlt szombaton a már hagyományosnak számító 

őszi Sportpartyn ismét összegyűlt Újpest apraja-nagy-

ja. Szabadidős sportolás, ügyességi versenyek és a 

közkedvelt főzőverseny tette felejthetetlenné idén is az 

újpesti októbert. 

Mindenkit lenyű-
gözött a színes 
óriásbuborék

Bemutatót tartott 
az Újpest Bulldogs 
Amerikai Futball 
Club A röplabdát minden 

korosztály szereti

Újpesten garantált 
siker: fl oorball

Sport minden meny-
nyiségben: játékos 
pontgyűjtő versenyek, 
ügyességi feladatok a 
Tábor utcában

A napokig tartó esőzés 
sem tántorította el a 
Sportparty főzőcsapa-
tait, hogy versenybe 
szálljanak a legjobb 
chili con carne címéért

A Karinthy Frigyes 
Általános Iskola 4. 
osztálya készítette el 
a győztes ételt

Kispályás foci nélkül 
nincs Sportparty
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