
PRO URBE BUDAPEST DÍJÁTADÓ
A Fővárosi Önkormányzat díjakat adományo-

zott november 17-én. Pro Urbe Budapest díjat 

kapott Derce Tamás, Újpest korábbi polgár-

mestere. Budapestért díjas lett Dr. Hollósi Antal 

orvosigazgató és Gergely Gábor világbajnok 

asztaliteniszező. 2. oldal

ÚJPESTI SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT DÍJ
Három díjazott vehetett át Újpesti Szociális 

Munkáért díjat Nagy István alpolgármestertől 

a szociális munka napján november 12-én. Az 

alpolgármester külön méltatta a többek életét 

segítő hivatást végzők munkáját.  3. oldal

DIÁKÖSZTÖNDÍJ
Idén huszonhét fi atal kapta meg az Újpesti Diák-

ösztöndíjat. Az elismerés célja, hogy támogassa a 

kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a művé-

szetek vagy a sport területén kiemelkedően tehet-

séges újpesti tanulókat és hallgatókat. 4. oldal

ÚJPESTI NAPLÓ
INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2015. november 19., IX. évf., 33. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

MOHAMED AIDÁNAK RIO LEHET A HATODIK OLIMPIÁJA
Egy gyorsvonat sebességével közeledik a riói olimpia. A magyar sportolók sorra szerzik meg kvótáikat, 

amellyel jogot nyernek az ötkarikás játékokon való indulásra. Persze akad olyan, akinek van még izgulnivalója. 

Mohamed Aida, az UTE Európa-bajnok tőrözője vajon melyik csoportba tartozik? 13. oldal

Menzanapló
A polgármester tollából (6–7. oldal)
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Tarlós István a főváros napja alkalmából díja-

kat adott át kedden az Újvárosházán. A főpol-

gármester az ünnepségen olyan embereknek 

adott át kitüntetést, akik tetteikkel, erkölcsi 

vállalásaikkal gazdagabbá teszik a várost.

A hat Pro Urbe Budapest díj egyikét dr. Der-

ce Tamás, Újpest egykori polgármestere kap-

ta. A Magyar Köztársasági Érdemrend polgári 

tagozat tisztikeresztjével, valamint Semsey 

Aladár Újpesti Életműdíjjal kitüntetett volt pol-

gármester a főváros, kiemelten Újpest életé-

ben végzett jelentős társadalmi tevékenységé-

ért lett Pro Urbe Budapest díjas.

Újpesti büszkeségek a Pro 
Urbe Budapest díjátadón 
A Fővárosi Önkormányzat Pro Urbe Budapest díjakat adományozott 

november 17-én, a főváros egyesítésének 142. évfordulóján. A hat 

díjazott között szerepel dr. Derce Tamás, Újpest korábbi polgármes-

tere. A huszonegy Budapestért díjból kettőt szintén újpesti büszke-

ségek kaptak: Dr. Hollósi Antal orvos igazgató és Gergely Gábor vi-

lágbajnok asztaliteniszező.

DR. HOLLÓSI ANTAL: 

Újpesten született 1946-

ban. Diplomája megszer-

zése óta (1970) a Károlyi 

Sándor Kórház sebésze, 

2009 januárja óta orvos igazgatója volt. 

Az újpesti civil életben jelentős szerepet 

tölt be. 1998-ban létrehozta a Stoma Klub 

Egyesületet, melynek azóta is tanácsadó 

orvosa. Az Újpesti Közművelődési Kör ala-

pító tagja és ügyvivője, az Újpesti Városvé-

dő Egyesület alapító tagja. 1998-tól há-

rom cikluson át önkormányzati képviselő. 

2010-től 2014-ig országgyűlési képviselő.

GERGELY GÁBOR: 

Rengeteg érem és elis-

merés birtokosa. Világ-

bajnok asztaliteniszező, 

az 1979-ben világbaj-

nokságot nyert magyar csapat tagja, aki 

mindig, minden helyzetben biztosan hozta  

a tőle elvárt győzelmeket. A Butterfl y által 

forgalmazott ütők egyik legsikeresebbike 

az ő nevét viseli. Tévés, szerkesztő, új-

ságíró, az Újpesti Közéleti Televízió és az 

Újpesti Napló munkatársa. 

DR. DERCE TAMÁS: 

1949-ben született Új-

pesten. Jogász, törté-

nész. A rendszerváltás 

utáni első újpesti önkor-

mányzat polgármestere 1990-től 2010-ig. 

Elszánt lokálpatrióta.1990-ben az SZDSZ 

színeiben választottak meg, de polgármes-

terré választásakor felfüggesztette párttag-

ságát. 1994-ben, 1998-ban és 2002-ben 

függetlenként választották újra. Utolsó 

alkalommal 2006-ban az Újpestért Egye-

sület színeiben indult. 2011-ben Újpest 

Önkormányzata megalapította a Semsey 

Aladár Újpesti Életműdíjat, melynek első 

kitüntetettje Derce Tamás lett.

Budapestért díjat idén 21-en kaptak. Ger-

gely Gábor világ- és Európa-bajnok, többszörös 

magyar bajnok asztaliteniszező az asztalitenisz 

sportágban elért kiemelkedő eredményei el-

ismeréseként, valamint az utánpótlás-neve-

lésben végzett áldozatos munkájáért kapott 

kitüntetést. Dr. Hollósi Antal Gábor sebész 

főorvos, orvos igazgató szintén Újpestről, pél-

damutató orvosi tevékenysége, hivatástudata, 

a fővárosi fekvőbeteg-ellátás fenntartásában 

vállalt helytállása, az egészségügyért végzett 

elkötelezett munkája elismeréseként vehette 

át a díjat. 



Nagy István szerint mai világunkban a negatív 

szenzáció a meghatározó, negatív hírek töltik 

meg a híradásokat, ám mindennapjainkról 

már jóval kevesebb szó esik. Ha pedig mégis 

bemutatnak egy-egy nehéz sorsot, és a néző, 

vagy olvasó segítségét kérik, nem derül ki, 

hogy az adott közvetítő miképpen támogatja 

a nehéz helyzetbe kerülteket. 

- A bölcsődei dolgozók, szociális munkások 

tevékenységéről keveset hallunk, pedig áldo-

zatos munkájuk teljes embert kíván. Köszönet 

azoknak, akik hivatásként tekintenek felada-

tukra – mondta az alpolgármester. – Fontos 

a helyi közösségek sikere, éppen ezért fontos, 

hogy fi gyeljünk egymásra, segítsük egymás 

munkáját. Egy közösségnek pedig ki is kell 

tudni adni-emelni magából, akit a legjobbnak 

tart – zárta gondolatait.

Szavai után a díjak átadása és az elismer-

tek méltatása következett. A díjazottak: Juhász 

Lászlóné, a Fővárosi Önkormányzat Idősek 

Otthona intézményvezetője, Módos Márta, 

a Szociális Intézmény családgondozója, va-

lamint az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék 

Intézménye. Utóbbi nevében Kocsis Ildikó in-

tézményvezető vehette át a kitüntetést.

Az ünnepség fogadással zárult.

Szakmájuk az emberség, 
munkájuk hivatás 
Írta: M. Orbán András

Három díjazott vehetett át Újpesti Szociális Munkáért díjat Nagy István 

alpolgármestertől a szociális munka napján november 12-én. Az alpol-

gármester külön méltatta a híradások szempontjából kevésbé látvá-

nyos, ám annál többek életét segítő hivatást végzők munkáját.

A DÍJAZOTTAK

Juhász Lászlóné, a Fővárosi Önkor-

mányzat Idősek Otthona intézményvezetője

Több mint harminc éve tevékenykedik Újpes-

ten. A közel 20 éve irányítása alatt működő 

idősek otthona jelentős arculatváltással, 

színvonalas szakmai munkát végzett. Emberi 

hozzáállásával, irányító, szervező és kapcso-

latteremtő képességével az intézményi dol-

gozók, lakók és az intézmény érdekei érvé-

nyesítésében is jelentős eredményeket ért el.

Módos Márta, a Szociális Intézmény 

családgondozója

2002 óta tevékenykedik Újpesten. 2004-

ben szerzett mediátori képesítést. Ez 

azért fontos állomás az életében, mert 

mediációs eseteinek 85 %-a pozitív ered-

ménnyel zárul. Az elmúlt évek során szak-

mai tapasztalatával, tudásával támogatta 

a szolgálatnál megjelenő kollégákat, szá-

mos egyetem és főiskola hallgatóját.

Újpesti Önkormányzati Bölcső-

dék Intézménye

Az újpesti bölcsődék 1933 óta, immár 

82 éve állnak az újpesti családok szol-

gálatában. Az Újpesti Egyesített Bölcső-

dék 1972-ben úttörő szerepet töltött be 

a fokozatos anyával történő adaptáció 

megteremtésében.Az intézmény minden-

kori kollektívája több évtizeden át, magas 

színvonalon végzett kiemelkedő tevé-

kenységével hozzájárult Újpest szociális 

ellátásának fejlesztéséhez, az Újpesten 

élő hátrányos helyzetű családok, kisgyer-

mekek életminőségének javításához.

A bölcsődék nevében Kocsis Ildikó in-

tézményvezető vette át a díjat. A méltatá-

sokat a felterjesztésekből idéztük.

Hivatásként tekintenek munkájukra

KI KAPHAT SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT DÍJAT?

Az „Újpesti Szociális Munkáért Díj” annak (a személynek) adomá-

nyozható, aki a szociális területen az újpestiek érdekében végzett 

magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével 

jelentős mértékben hozzájárult Újpest szociális ellátásának, az új-

pesti szociális szolgáltatások fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű la-

kosok életminőségének javításához. A szociális munka napját 1997 

óta ünnepeljük, minden év november 12-én.

K Ö Z T É R
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Büszkeségek
A Szép ruhába öltöztetett, csillogó szemű kis vers-

mondók, töklámpások gyönyörű fénye, huszonhét 

tehetséges diákösztöndíjas fi atal, és nagyjaink, 

főpolgármesteri kitüntetéssel. Sikersorozatot, ün-

nepi hetet zárunk Újpesten.  

November 12-én 235 diák mondott verset az Ady Endre Művelődési 

Házban. A magyar nyelv napja alkalmából rendezett eseményt Agárdy 

László színművész nyitotta meg. Az Újpest Színház művésze elmondta, 

nem versenyről van szó, hanem jelenlétről: „Újpest mindenkire büszke, 

aki itt van, és versmondással ünnepli meg a magyar nyelv napját!” 

Az UNESCO és ENSZ által támogatott ese-

ménysorozat, a fény nemzetközi évének nyitá-

nyaként az újpesti Lázár Ervin iskolát novem-

ber 3-án a töklámpások fénye árasztotta el. A 

programsorozat részei a fénnyel kapcsolatos, 

látványos fi zikai és kémiai kísérletek. Utazás az 

űrben és a naprendszerben, robotok, fény és 

árnyjáték, lézershow, fáklyás futás, csillagvizs-

gáló-látogatás. Ez is mind Újpesten!

Huszonhét diák kaphatta meg idén Újpest 

Önkormányzata saját alapítású diákösztöndíját. 

Az ösztöndíjakat csaknem húsz éve kaphatják 

azok a tehetséges újpesti fi atalok, akiknek kivá-

ló a tanulmányi eredményük, vagy valamely 

művészeti ágban, sportágban kiemelkedően 

tehetségesek.

Tarlós István főpolgármester Pro Urbe Bu-

dapest díjakat adott át november 17-én, a fő-

város egyesítésének 142. évfordulóján. A hat 

díjazott között szerepel Derce Tamás, Újpest 

korábbi polgármestere. A huszonegy Buda-

pestért díjból kettőt szintén újpesti büszkesé-

gek kaptak: dr. Hollósi Antal orvos igazgató és 

Gergely Gábor világbajnok asztaliteniszező.

Büszkék vagyunk az újpesti tehetségekre. 

Gratulálunk a díjazottaknak! VG



Huszonheten kaptak 
diákösztöndíjat
Huszonhét diák kaphatta meg idén Újpest Önkor-

mányzata saját alapítású diákösztöndíját. Az érintet-

tek dr. Molnár Szabolcs alpolgármestertől vehették 

át az elismerést november 12-én.

Diákösztöndíjat csaknem húsz éve kaphatnak azok a tehetséges újpesti fi atalok, akiknek 

kiváló a tanulmányi eredményük, vagy valamely művészeti ágban, sportágban kiemelkedően 

tehetségesek. Négy évvel ezelőttől pedig – tevékenységi körtől függően – négy kategóriában 

pályázhatnak a diákok. A négy kategória az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj, a Szőnyi 

István Alkotóművészeti Diákösztöndíj, a Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj, valamint a Házy 

Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj.

A felhívásra 51 pályázat érkezett, ebből összesen huszonheten kaptak idén diákösztöndíjat. 

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan most is a Város-

házán adta át a díjakról szóló okleveleket, és az első háromhavi ösztöndíjat.

MENNYI (IDŐRE SZÓL) A DIÁKÖSZTÖNDÍJ?

A diákösztöndíj egy tanévre, azaz tíz hónapra nyerhető el. Havi összege középiskolai ta-

nuló esetén a kifi zetés időpontjában érvényes minimálbér húsz, felsőoktatási intézmény 

hallgatója esetén a minimálbér negyven százaléka.

KI ÉS MIÉRT KAPHATJA?

Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, 

illetve a művészetek vagy a sport területén kiemelkedően tehetséges újpesti tanulókat 

és hallgatókat. Előbbieket a középiskola sikeres folytatásában, utóbbiakat pedig felsőfo-

kú tanulmányaik során, illetve befejezésében. A diákösztöndíjat elnyert pályázók kiváló 

tanulmányi eredményt vagy kiemelkedő sportteljesítményt, illetve kimagasló művészeti 

teljesítményt értek el, munkájuk példaértékű.

AZ ÖSZTÖNDÍJASOK

Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjban részesült: Árvai Anett, Dénes Dorottya, Dörnyei 

Kristóf, Forgó Fruzsina Brigitta, Frivaldszky Lőrinc, Géczi Kristóf, Horváth Dániel Ferenc, Illésy 

András, Janosov Milán, Lotz Bence, Magyar Márton, Márton Viktor Gábor, Soha Péter, Szabó 

Csenge Lilla, Szepesi Gabriella, Szepesi Nóra Judit, Szőke Márton Péter, Szücs Cintia Lia, 

Zsiros Egon Attila. Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat kapott: Bérczy Dorottya, Ferencz Brigit-

ta Kitti, Ferencz Sándor Zsolt, Hanák Gabriella Nikolett, Kiss Petra, Nguyen Anasztázia. Házy 

Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjat vehetett át Vörösváry Ibolya és Vörösváry Márton.
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Az átadón megjelent diákösztöndíjasok dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester társaságában

Szabó Lőrinc 
Szavalóverseny 
a magyar nyelv 
napján
A Kossuth-díjas költő hangja csendült fel az Ady End-

re Művelődési Ház színháztermében november 12-én, 

csütörtökön 14 órakor. Szabó Lőrinc saját versét, az 

Ima a gyermekekhez című művet hallgatták a gyere-

kek, a költő hangján.

A szavalóversenyt a magyar nyelv napja alkalmából rendezte az Újpesti 

Kulturális Központ – Ady Endre Művelődési Ház, melyre általános iskolás és 

középiskolás diákok egyaránt nevezhettek. A beérkezett jelentkezési lapok 

ismeretében a kerület 16 iskolájából neveztek a versenyre, összesen 235 

fő. Más kerületekből két iskola diákjai jelentkeztek. A diákok 7 helyszínen 8 

kategóriában mérhették össze tudásukat. 

Az eseményt Agárdy László, az Újpest Színház színművésze nyitotta 

meg, aki elmondta, nem versenyről van szó, hanem jelenlétről: „Újpest 

mindenkire büszke, aki itt van, és versmondással ünnepli meg a magyar 

nyelv napját!” A műsorvezetői feladatokat az esemény főszervezője, Katona 

Gyöngyi vállalta magára. A legjobb versmondókat a végén oklevéllel és 

könyvvel jutalmazták.  V. G.

A KÖLTŐ HANGJAI



Régi emlékek
Az Ugró Gyula parkban épülő retro játszótér láttán 

a felnőttek szíve is megdobban. Életre szóló barát-

ságokat és számtalan felhőtlen pillanatot köszönhet-

nek a most teljesen újjá épülő park elődjének. De ho-

gyan emlékeznek minderre?

K Ö Z T É R
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Stílusosan lila-fehér daruval öltöztették karácsonyi 

díszbe a Városházát.  Fotó: Balla Barbara, volt diákpolgármester

EGY KÉP – EGY MONDAT

Fontos! A szavazás után 24 órával újra leadhatjuk 
a voksunkat. Tegyük meg minél többször! 

www.megszepulavarosom.hu

Szavazzunk Újpestre!
Öt százalék. Ennyivel van lemaradva Újpest a Megszépül a város-

om kezdeményezés szavazásában. Az idő vészesen fogy. Már csak 

két hónapig adhatjuk le voksunkat. Tegyük meg minden nap a 

megszepulavarosom.hu oldalon. 

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; fü-

vesítés; fi tneszeszközök telepítése; kerítés felújítása, cseréje; be-

szélgetésekre pavilonok, ülősarkok kialakítása; szobor készíttetése.

re!

Az Izzó lakótelepen nőttem fel, és minden délután lent voltam a játszón. Akkor még nem 

volt telefon, így a legemlékezetesebb dolog számomra az a jellegzetes füttyszó. A lányok-

nak is meg kellett tanulni két ujjal fütyülni, hogy óránként jelezzük szüleinknek, minden 

rendben. Az egyik legjobb barátnőmmel is itt, az Ugró Gyula parkban ismerkedtünk meg. 

A közösen szervezett „házi” röplabdabajnokságból egy azóta is tartó szoros barátság lett. 

Már a kisfi ammal járok ide, és remélem ő is hasonló élményekkel gazdagodik. (Viktória) 

– Nagyon sok szép emlékem köthető ide. Emlékszem, az Izzó lakótelepen élő családok 

mindig közösen takarították a parkot és a játszóteret. Szombaton délelőtt mindenki levo-

nult,  a szülők munkához láttak, mi, gyerekek pedig addig játszottunk, néha még segítet-

tünk is – emlékszik vissza mosolyogva Melinda, aki azóta már kétgyermekes anyuka. – 

Szüleinkhez hasonlóan mi is nagyon vigyázunk majd gyermekeink kedvenc helyére.  D.V.



Kedves menzanaplóm!

„A Facebookon kialakult ádáz vita hatására 

úgy döntöttem: személyesen tapasztalom 

meg a megújult iskolai kosztot. Névtelenül, 

titokban, épp hogy nem álruhában, mint Má-

tyás király. A tapasztalatokról, élményekről 

pedig naplót írtam. 

Hétfő, Csokonai-gimnázium

Öt fővel indultunk az első „bevetésre”.

A MENÜ:

Daragaluska leves

Lencsefőzelék sült hússal

Gyümölcs

A leves alapvetően jó, kellően tartalmas. A lát-

ványt picit rontja a szecskára vágott répa, ami 

viszont friss, nem fagyasztott. Megtudtam, hogy 

azért darabolják különböző méretűre és formájú-

ra, mert így látszik, hogy friss a zöldség. Szerin-

tem karikára vágva gusztusosabb lenne. A kara-

lábé helyenként fás, de ez ilyenkor ősszel azért 

nem akkora csoda. Talán ha egyben főznék bele 

az íze miatt, de tálalás előtt kivennék belőle...

A galuska jó, egy picit morzsalékos, mon-

danám, hogy grízes, de hát grízgaluskáról be-

szélünk, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy 

nem teljesen homogén, kicsit szétmállós, 

amitől zavarosnak tűnik a leves. 

A bors kiérződik, ötből ketten mondták azt, 

hogy egy picit lehetne sósabb. Szerintem nem.

A lencsefőzelék kifejezetten fi nom volt, 

mindenkinek bejött. 

Egy kis tejföl mehetett volna rá, volt, aki 

szerint sok, valaki szerint kevés ecet volt ben-

ne, ez teljesen szubjektív. (…) Szép szeletet, 

majdnem ötdekás karajt, szinte színhúst kap-

tunk, puhára sütve, ami ízletes volt. 

A gyümölcs Alexander körte volt. Egészsé-

ges, szép, nem ütődött, nem rohadt, fi nom. 

Minden harmadik gyerek vette csak el. 

Első napra igazán kellemes meglepetés volt.

Kedd, Fóti úti angol tagozatos iskola

A kajakommandó négy főre apadt ideiglene-

sen.

A MENÜ:

Fokhagymakrémleves pirított kifl ikarikákkal

Lecsós csirkemáj rizzsel
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Menzanapló 
Felderítő útra indult és naplót készí-

tett. Wintermantel Zsolt kollégáival egy 

hétig újpesti iskolák menzáin ebédelt, 

blogján pedig részletesen beszámolt a 

tapasztalataikról. 

(A teljes szöveg itt olvasható: wezse.blog.hu)

A leves kicsit híg, ahhoz képest, hogy krémle-

ves szerepel a menüben. Ebben az iskolában a 

tálalási sztenderd az, hogy négy gyerek kap egy 

tálban levest, és ők szednek maguknak. A meny-

nyiség megfelelő volt. A tányérba kerülő mennyi-

séget ugyebár ki-ki maga választotta meg. Min-

denesetre jutott mindenkinek elég. A kifl ikarika 

inkább szárított volt, mint pirított, és semmikép-

pen nem lett volna szabad tálaláskor belerakni 

a tálba. (Étkezés után azért „meginterjúvoltuk” a 

konyhás nénit, aki megmutatta a tálkát, hogy aki 

kéri, annak külön adják a karikát.)

Összefoglalva, a levest inkább átlagosnak 

mondanánk, de fogyasztható volt. Egy picit 

lehetett volna intenzívebb ízű, de nem a só 

hiányzott belőle.

A csirkemáj kifejezetten ízletes, szaftos, jól 

főtt volt. A köret jó minőségű, puhára főtt, de 

pergős rizs, és nem állt össze csomóba, mint 

a csiriz. A velünk együtt étkező gyerekek jelen-

tős része csak szaftot evett rizzsel, mondván, 

nem szeretik a májat, otthon se szoktak enni. 

Mondtam nekik, hogy nem tudják, mi a jó. A 

szomszéd asztalnál ülő négy gyerekből három 

a kérésünkre megkóstolta a májat, negyedikük 

kategorikusan elutasította a tesztet. A többiek-

nek sem az ízével, hanem az állagával, magá-

val a májjal, mint alapanyaggal volt bajuk. 

A máj általában nem a gyerekek kedvence, 

s hogy miért van ennek ellenére az étlapon, 

arra nagyon egyszerű a válasz: az előírások 

szerint egy héten egyszer belsőséget kell adni 

a gyerekeknek.

Az adag az előírtnak megfelelő volt.

Szerda, Károlyi István

 12 évfolyamos Gimnázium

Alsós adag, ismét 5 fős ítészgárdával.

A MENÜ:

Zöldborsóleves, galuskával

Párolt csirke vadas szósszal, tésztával

Szintén tálban, magunknak szedős tálalásos 

módszerrel, megfelelő mennyiségű leves, ami-

ben elegendő zöldborsó és elegendő galuska 

Wintermantel Zsolt
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volt. Mind a borsó, mind a galuska jól készült, 

a borsó nem volt kemény, a galuska nem volt 

ragacsos. Viszont nagyon erős volt a gyanúnk, 

hogy konzervborsó volt, aminek még a levét is 

felhasználták, így viszont kellemesen édeskés 

volt a leves. 

A második fogásnál a tésztát jól főzték meg, 

se nem volt kemény, se nem volt nyacska, de 

azért ne képzeljenek olaszos, al dente spaget-

tit. A hús puha volt, a mártás ízletes, egy picit 

édeskés, nekem ízlett. 

A hús kevés volt, de hát alsótagozatos-ada-

got kaptunk, és ilyen megvilágításban éppen 

elégnek tűnt a mennyiség. 

Csütörtök, Bajza József Általános Iskola

Immár hat fővel „támadunk”.

A MENÜ:

Tarhonya leves

Brokkolifőzelék sült virslivel

Szintén tálban tálalásos módszer, megfelelő 

mennyiségű leves, a zöldség ugyanúgy szecs-

kázva, mint máshol. Ez akkor sem tetszik, ha 

már tudom az okát. A tarhonya túlfőtt egy ki-

csit. 

Az ízét erősen elvitte a bors, talán kicsit 

megborulhatott a borsos edény, amikor fű-

szerezték. Nem vagyok benne biztos, hogy ez 

lenne a „szabvány” íz. Ráadásul egy egészen 

enyhén savanykás ízt is éreztünk, amit nem 

tudtunk megfejteni, hova tenni. Eddig ez a 

leggyengébb leves, de még mindig nem az 

ehetetlen kategória. Egyáltalán nem.

A brokkoli az eddigi legelőítéletesebb étel, 

tipikusan az a fajta, aminél elsőre le kell gyűr-

ni a látványt és az ellenérzéseket. Többen kö-

zülünk is részletes beismerő vallomást tettek, 

miszerint náluk teljesen hiányzik az otthoni 

étrendből. A gyerekek pedig kb. ilyen arccal 

néztek a brokkolifőzelékre:

Az egészben hagyott brokkolirózsák és a 

kisebb aprólék formájában lévő brokkoli is jól 

meg volt egyébként főzve. A zöldség miatt ki-

csit édeskés ízt jól kiegészítette a fokhagyma, 

amivel fűszerezték. 

Lehet, hogy érdemes lenne a brokkolival 

nem főzelék, hanem mondjuk krémleves 

formájában próbálkozni, és durván elhall-

gatni, hogy miből van. A virsli meglepően jó 

minőségű volt, amit ráadásul tisztességesen 

meg is sütöttek. Nem volt félig nyers és nem 

volt szúrósra száradt sem. Még be is volt 

irdalva. 

Szomszédasztali tapasztalat: hat gyerekből 

négy ki sem kérte a főzeléket, csak a virslit, 

amit kenyérrel (teljes kiőrlésűvel) ettek. Vi-

szont a másik kettőből, akik kérték, az egyikük 

még repetázott is.

Péntek, Szűcs Sándor Általános Iskola

Ismét hat fővel. Ez azt bizonyítja, hogy nem 

rossz a menzakaja, hiszen egyik kollégám se 

fogta menekülőre a dolgot időközben. 

A MENÜ:

Csirkebecsinált leves

Túróstészta

Gyümölcs

A leves nevétől most tekintsünk el. Régi, 

hagyományos magyar kaja, akármilyen hü-

lyén hívják is. A már megszokott szecskára 

vágott sárgarépa, plusz karalábé, fehérrépa 

és zöldborsó. Na meg csirkemell. Néhány 

szem galuska volt csak benne, ami talán egy 

picit jobban is megfőtt, mint kellett volna. Per-

sze ez csak néhányunkat zavart, ugyanis volt 

olyan, akinek egyáltalán nem volt a levesében 

galuska... (…)

A túrós tészta normálisan volt megfőzve, a 

tejföl és a túró teljesen rendben volt. Volt, aki-

nek nagyon hiányzott róla egy kis porcukor. 

Nekem speciel a jó kis szalonnapörc hiányzott. 

És még valami más is: a héten nekem ez volt 

az egyetlen kaja, amelyből hiányzott a só. De 

nagyon. Ez nyilván a szigorú jogszabályi előírás 

miatt van.

Az viszont, hogy hidegen kaptuk meg az 

ételt, egyértelműen technológiai vagy tálalási 

hiba.

Gyümölcsként alma volt ládában kirakva, aki 

akart, vett belőle. Alig valaki nyúlt hozzá, pedig 

szép, egészséges gyümölcsök vigyorogtak ránk 

a ládából. Mi vettünk belőle: ropogós, friss, za-

matos almával „fojtottuk le” a heti menüket.

Az egyhetes inkognitó menzakörút során vi-

lágossá vált számomra, hogy sokkal több az 

előítélet menzaügyben, mint azt a valóság in-

dokolná. Persze a menza korántsem tökéletes, 

most is találtunk hibákat, mégiscsak több ezer 

fős közétkeztetésről van szó, ennek ellenére 

megengedhetetlen, hogy egy kitálalt étel hideg 

legyen, vagy hogy akárcsak egyetlen gyermek 

ne kapja meg az előírt adagot! Az ízlés, a „nem 

tetszik”, az „otthon sem eszünk ilyet”, a „meg 

sem kóstolom” viszont szubjektív kategória, azt 

a menza egyedül nem tudja kezelni.

Ami pedig az egészséges táplálkozásra 

irányuló törekvéseket illeti, nyugodt szívvel ál-

líthatom, hogy a gyerekek nem esznek rossz 

ételeket. Legalábbis Újpesten nem. 

Várom viszont továbbra is a javaslato-

kat a menü színesebbé, izgalmasabbá, 

gyerekközelibbé tételére a menzareform@

gmail.com címre. WINTERMANTEL ZSOLT

Módszertan: Az ételeket előállító cég nem tudhatta, mikor, hova 

megyünk, mert mindig előző nap rendeltük meg a kaját, álnéven 

szereplő gyerekeknek. Az ételt beépített gyerekek kérték ki, így a 

konyhásnénik sem tudták, hogy nekünk lesz, mi már csak akkor 

mentünk az étkezőbe, amikor már az asztalon volt az étel. Nem a 

gyerekek elől ettük el tehát az ebédet és mindet külön kifi zettük!
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Újpesti és újpesti kötődésű akadémiku-

sokra emlékeztek a Magyar Tudomány 

Napjához kapcsolódóan a Budapesti Mű-

szaki Szakképzési Centrum Újpesti két 

Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépisko-

la és Szakiskolájában, november 12-én. 

Újpest fejlődését 
segítették

Az akadémikusok emléktábláinál 

hagyományosan novemberben 

tartott ünnepségen az iskola rö-

vid műsorát követően Szöllőssy 

Marianne, az Újpesti Városvédő 

Egyesület elnöke tartott rövid be-

szédet.

Kiemelte, a táblákon felsorolt 

akadémikusok Újpest fejlődésének 

fellendítői voltak. Akad közöttük 

mérnök, fi zikus, nyelvész és jogász 

is. Hozzátette, hogy ezen a napon 

a Magyar Tudományos Akadémia 

alapításának százhetvenötödik év-

fordulójára is emlékezünk.

Az önkormányzat nevében 

Wintermantel Zsolt polgármester 

helyezett el koszorút az akadémi-

kusok emléktáblájánál. A tudomá-

nyos akadémia, valamint újpesti 

civil szervezetek képviselői is ko-

szorúztak.  Kép és szöveg: MOA

Az ötven-
kilencedik 
évfordulóra 
emlékeztek 
Az 1956-os forradalom ötvenkilencedik évfor-

dulójára emlékezett a Politikai Foglyok Orszá-

gos Szövetsége (POFOSZ) Újpesti Szervezete 

a Megyeri temetőben november 14-én. Újpest 

Önkormányzata nevében Krizsik Alfonz szín-

művész helyezett el koszorút a ravatalozón lévő 

emléktáblánál. Kép és szöveg: MOA

IFJÚ CSILLAGOK

A megemlékezést fogadás követte 

az iskola ebédlőjében. Itt adták át 

idén is az „Ifjú Csillag” díjat, ame-

lyet tavaly alapított az UTE Baráti 

kör, hogy a tizennyolc év alatti te-

hetséges sportoló fi atalokat támo-

gassa. Most Rojik Dóra triatlonista 

és Kontrecz Márk ökölvívó kaphat-

ta meg az elismerést.

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA

A Magyar Tudományos Akadémia 1997 óta emlékezik meg a 

magyar tudomány napjáról, ami november 3-ára esik. Hivatalo-

san 2003 óta ünnepeljük azon a napon, amikor Széchenyi Ist-

ván egyéves jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság 

megalapítására. E kezdeményezésnek is van újpesti kötődése. 

Gróf Károlyi István, Újpest későbbi alapítója ugyanis a felsőtábla 

tagjaként mind az akadémia megalapítását, mind pedig a Pestet és 

Budát összekötő híd megépítését támogatta.

Az idei két Ifjú Csillag

Újpest ápolja fellendítői 
emlékét



Lázár Ervin Általános Iskolában 

látványos programokkal követhet-

jük végig a fény éve című prog-

ramsorozatot, hiszen az intézmény az ország 

huszonnyolc általános iskolájának az egyike, 

amely erre lehetőséget nyert.

– A pályázatnak, melyet a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia és a KLIK együtt alkotott meg, 

egyik feltétele volt, hogy a kerület oktatási 

intézményeit is valamilyen formában be kell 

vonni. Ezért úgy próbáltuk összeállítani eze-

ket a programokat, hogy egy-egy eseményt, 

Minden nap ajándék
Elkezdődött városunkban az új piac terveinek bemu-

tatása. Az önkormányzat óriásplakátokon hirdeti, az 

építkezés ideje alatt a régi piac minden nap üzemel. 

Mindenki örül ennek a hírnek, abban azonban már 

megoszlik a közvélemény álláspontja, hogy min-

dennap vagy minden nap a helyes írásmód, ha a pi-

aci nyitva tartásról van szó. Nos, a válasz nem köny-

nyű, nem egyszerű, de épp ez teszi különlegessé és 

utánozhatatlanul széppé a magyar nyelvet.

Egy nap, az 24 óra. Minden nap ennyi van, ennyiből kell gazdálkod-

ni. Naponta szembesülünk a dilemmával: ebbe a viszonylag rövid időbe 

hogyan fogjuk besűríteni mindazt, amit ma még feltétlenül meg akarunk 

tenni? Vannak szokásaink, amik folyton ismétlődnek. Mindennap ugyan-

úgy: legyen hétköznap vagy hétvége, mi minden napot ugyanúgy indítunk.

Például mindennap iszom reggel egy csésze teát, mindennap elolva-

som a híreket, mindennap kiszellőztetek. 

A piac meg itt, nálunk, Újpesten, minden nap nyitva tart. Nincs kivé-

tel. Ez egy minden nap nyitva tartó piac, ami nem mindennapos, hiszen 

általában az üzletek vasárnap zárva vannak, de az újpesti piac egy ritka 

kivétel. Itt minden nap várják az üzletek a vásárlókat. 

(A gyereknek meg folyton szajkózni kell, hogy: minden nap moss 

fogat! Minden egyes nap! Reggel is, este is. Miért nem szeretnek a 

gyerekek fogat mosni?)

2015 a fény éve a Lázár 
Ervin suliban is 
Írta: Rácz Zsuzsa

A Lázár Ervin Általános Iskola tanévkezdéskor egy pályázat segít-

ségével lehetőséget kapott, hogy a fény nemzetközi évéhez köthető 

események keretében különleges programsorozatot szervezhessen 

a diákoknak. Az események november 3-án kezdődtek.

egy-egy oktatási intézménnyel közösen ter-

vezzük, szervezzük, bonyolítsuk le – mondta 

el Pál Lászlóné, a Lázár Ervin Általános Iskola 

igazgatónője, akitől megtudtuk azt is, hogy 

az egész tanári kar együtt ötletelt az esemé-

nyeken, hogy azok az elsőstől a nyolcadikosig 

minden diákot lekössenek.

Mindezek eredményeképp, a fény évének 

nyitányaként a Lázár-suliban november 3-án a 

töklámpások fénye árasztotta el az iskolát. Nov-

ember 11–13. között pedig fénnyel kapcsola-

tos, látványos fi zikai és kémiai kísérletek voltak 

láthatóak. A programok között szerepelt még 

utazás az űrben és a naprendszerben, robotok, 

fény és árnyjáték, lézershow, és fáklyás futás is. 

Mindez még nem minden, a programok tovább 

folytatódnak. A gyerekek november 24-én a 

„csillagokban járhatnak” a Polaris Csillagvizsgá-

lóban. A meghívott ovisokhoz pedig december 

8-án délelőtt a Télapó is különös fényjátékkal 

fog érkezni az iskolába.

A fény nemzetközi éve az Európai Fizikai 

Társulat kezdeményezésére, az UNESCO 

és az ENSZ támogatásával megrendezett 

nemzetközi eseménysorozat 2015-ben. 

A kezdeményezés célja, hogy felhívja a 

fi gyelmet arra, milyen fontos szerepet ját-

szik a fény és a fénnyel kapcsolatos tech-

nológia az életünkben.

Az is lehetne egy kardinális kérdés, hogy a gyerekek miért utálnak 

fogat mosni. De momentán inkább azt kéne megfejteni, hogy minden 

nap vagy mindennap? 

Ez egyszerű, gondolhatnánk, és azonnal beütjük a keresőbe: mi a he-

lyes? „A mindennap határozószóként és főnévként is egybeírandó ’napon-

ta’ jelentésben. Mind az értelmező szótárak, mind a Nyelvművelő kézikönyv 

hasonló példákat sorolnak fel. Ezt az írásmódot már a 19. századi szótá-

rakban is megtaláljuk ebben a jelentésben.” – olvashatjuk az e-nyelv.hu 

honlapon. „Ha a minden+nap kifejezés jelentése ’naponta’, akkor a min-

dennap határozószó és egybeírandó: Mindennap találkozunk a ház előtt.” 

Tegye fel a kezét, aki pontosan érti az előző bekezdést, sőt mi több, 

teljes magabiztossággal használni is tudja a szabályt minden esetben. 

Ha arra gondolok, mennyire kevés ez a napi 24 óra, és mennyi min-

dent szeretnék megcsinálni még, és ha arra gondolok, hogy élni milyen 

jó, akkor mégiscsak az a legfőbb konklúzió ebből az egészből, hogy 

ezen a szép világon minden nap ajándék. Minden egyes nap. Minden-

nap. És ezt tuti jól írtam le.  TALLÉR EDINA

M O Z I A K
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A

„MINDEN NAP” LEHETSÉGES MAGYARÁZATAI:

- A mutató névmást különírjuk attól a főnévtől, amelyre utal: egy időintervallum minden napján.

- A valamilyen raggal jelölt határozós kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) 

általában különírjuk egymástól.

„MINDENNAP” LEHETSÉGES MAGYARÁZATAI

- A kifejezés határozószóként egybeírandó: „naponta”.

- Az alárendelő összetételeket mindig egybeírjuk. A jelentés ebben az esetben:„naponta”.
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M Ú L T I D É Z Ő

rözhessünk Salgótarján főterén a Vilit bíztató 

felirattal.

Folytatás nem következett. Újpest gyárváros 

volt, mutatott fel nagy tehetségeket – sportban, 

művészetben – de élte a maga életét, kiemelni, 

futtatni nem igazán tudott. 

 Ami állandósult Vili életében, az a kórusmu-

zsika. A mai napig. A Tungsram férfi karban szü-

letett meg ez a ragaszkodás, ott kezdett éne-

kelni, és ez élete legjobb döntésének bizonyult! 

Két okból is: megismerte későbbi feleségét, a 

drága, nagyszerű Zsuzsát és profi  énekes lett 

belőle. A Honvéd Művészegyüttes szólóéneke-

seként ment nyugdíjba, de addig bejárta velük 

a világot.

Ma Operaház, Erkel Színház, Margitszigeti 

Szabadtéri Színpad és sok stúdió és külföld. 

Néha látom a képernyő jóvoltából. Ott áll a 

férfi kar valamelyik sorában, és szíve minden 

örömével énekel. Gyermekei szintén zenészek 

lettek és Zsuzsa is örök jegyese a muzsikának. 

Naponta megélik életük értelmét. 

 RÉTI JÁNOS 

„… eliramlik az élet” Ezt Petőfi  fogalmazta 

így, és tényleg ez történik. Befutjuk pályáinkat, 

ahogy elterveztük, de lehet, hogy nem egészen 

úgy. Mert egészen úgy talán nem is lehet. Év-

tizedek teltek el, Vili is túllépte a nyugdíjkorha-

tárt. Házassága Zsuzsával és szerelme a zene 

iránt örök maradt.     

Mi annak idején – amennyire tudtuk – egyen-

gettük az útját! Vittük fellépni, küldtük sereg-

szemlézni, neveztük mindenhova, ahol amatőr 

énekesek szerepelhettek, és Vili mindig, min-

denütt, mindent nyert! Akkor még nem volt me-

nedzser meg stylist, aki kitalálta, illetve „meg-

csinálta” volna Naszvagyi Vilit, mint jelenséget.

 Lelkesedésünk és lehetőségünk akkor és 

azzal lett a legnagyobb, amikor Vili eljutott az 

akkori tehetségkutatás csúcsára, Salgótarján-

ba az Országos Amatőr Könnyűzenei Fesztivál 

döntőjébe. Azt is megnyerte! Nem volt nála 

jobb senki! Mindehhez mi azzal járultunk hoz-

zá, hogy a klub szervezésében egy Ikarusz 

55-öst töltöttünk meg rajongókkal, és azzal 

mentünk „jelen lenni”, amikor színpadra lép! 

De! Salgótarjántól 10 km-re a busz motorhá-

zát beborítottuk egy akkora világoskék drapé-

riával, amekkora ráfért, és nagy piros betűkkel 

ráírtuk: VELED VAGYUNK VILI!

Úgy időzítettük az érkezésünket a városba, 

hogy kezdés előtt még vagy negyedórát kö-

Pályacsúcs  
TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT 

A Tungsram férfi kar Ma-
gyarország valamennyi 
tájegységén megfordult. 
Szerepelt egész kis 
falvakban és nagyvá-
rosokban is.  A felvétel 
1963-ban készült.

 

 

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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Utcakönyvtár 
a Karácsonyi 
Vásáron
A „Tégy egy könyvet, végy egy könyvet” mottóval, több mint két éve 

nyílt meg az újpesti Utcakönyvtár. Ahogy városunk minden rendez-

vényén, úgy a Karácsonyi Vásáron is válogathatunk a könyvekkel teli 

faházban, a Szent István téren. 

A közelmúltban több értékes hagyatékkal gyarapodott az állomány 

– mondja Németh Edit Éva az Utcakönyvtár ötletgazdája és létreho-

zója. – Köszönjük a felajánlóknak, mert ezzel lehetővé tették, hogy 

több könyvet adjunk ajándékba. Szeretnénk hagyományt teremteni 

annak a kezdeményezésnek, hogy iskolák könyvtárába is juttassunk 

színvonalas és jó állapotban lévő olvasmányokat. Ebben két képviselő-

társam, Ozsváth Kálmán és Renge Zsolt van segítségemre.  D. V.

Érdemes felkeresni a Karácsonyi Vásáron az Utcakönyvtár fahá-

zát. A „Tégy egy könyvet, végy egy könyvet!”  szlogen a „Válassz 

ajándékot!„ felszólítással bővült. Mindenkit szeretettel várnak. 

Különösen a fi ataloknak szeretnének kedveskedni meseköny-

vekkel, ifjúsági- és házi olvasmányokkal. 

A Karácsonyi Vásár idején, szombaton és vasárnap 10-től 18 

óráig tart nyitva az Utcakönyvtár. 

„Gyöngyök a város peremén” 
Gyöngyök a város peremén címmel rendeztek zenés irodalmi délutánt az Újpestért- és Ar-

tisjus-díjas László Mária költő-dalszerző műveiből a Polgár Centrumban november 14-én. A 

versmondásban közreműködött Pásztor Erzsi Kossuth-díjas előadóművész, Újpest Díszpolgára, 

és Szinovál Gyula színművész, a Szép Ernő Színház vezetője, a dalénekesek között pedig a Ma-

gyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjével kitüntetett nótaénekes, Gyulai Erzsi. A rendezvény 

fővédnöke Wintermantel Zsolt polgármester volt.  Kép és szöveg: MOA

Ha egy sorozatnak Aranyélet a címe, egy 

dologban biztosak lehetünk: a szereplőkre 

nem móka és kacagás vár – és akkor a 

beszédes szlogenről („Minden rohad, ami 

fénylik”) még nem is ejtettünk szót. Az HBO 

új magyar sorozatában persze látszólag 

tombol az idill: a főszereplő Miklósi család 

irigylésre méltó körülmények közt él egy 

budai luxusvillában, Attila, a családfő (Thu-

róczy Szabolcs most is hibátlan) sikeres 

vállalkozó, felesége (Ónodi Eszter) a ház 

vezetése mellett egy jótékonysági alapít-

ványnál önkénteskedik, a két gyerek pedig 

élvezi a gondtalan tinédzseréveket. 

A valóság, mint mindig, kicsit máshogy 

fest. Attila a házat maffi ózó barátjától (An-

ger Zsolt) bérli, és a mindennapi betevőt 

is szélhámoskodásból, bűnözésből szerzi. 

Apja halálos ágyán döbben rá, hogy változ-

tatni akar az életén, de jó útra térni csak 

a mesében egyszerű – vagy még ott sem. 

Lánya (Döbrösi Laura), az egyetlen jólelkű, 

tiszta fi gura a családban, elfordul tőle, ami-

kor rájön, kivel él egy fedél alatt, fi a (Olasz 

Renátó) pedig maga is a bűn útjára lép. 

Az HBO eddigi magyar sorozatai is szín-

vonalas produkciók voltak, de a roman-

tikus Társas játékhoz vagy az egyetlen 

szobában játszódó Terápiához képest az 

Aranyélet merészebb vállalkozás. A hazai 

közönségfi lmekben vagy szériákban nem 

divat ellentmondásos vagy akár negatív 

karaktereket főszereplővé tenni, pláne 

olyanokat nem, akik egy sosemvolt Ma-

gyarország helyett az igaziban élnek. A 

tízrészes Aranyélet pont ezt teszi, és ha 

nem is emlegethetjük a kultikus Maffi ózók 

sorozattal egy lapon, az alkotói nagyon jó 

úton járnak. BS

FILMAJÁNLÓ

Ozsváth Kálmán a Szigeti suliba vitt könyveket az Utcakönyvtár ajándékaként

Pásztor Erzsi Kossuth-
díjas előadóművész, 
Újpest Díszpolgára 
a Polgár Centrumban 
szaval

 

Aranyélet
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Papp Károly r. altábornagy, országos rendőr-

főkapitány a járművek átadása előtti beszédé-

ben úgy fogalmazott, a rendőrség támogatja 

a polgárőr-egyesületeket. Megköszönte a pol-

gárőrök helytállását, és együttműködésre kér-

te őket a közelgő ünnepek közbiztonságának 

megerősítésében is. Az ajándékok átadását 

követően dr. Túrós András, az Országos Pol-

gárőr Szövetség (OPSz) elnöke kapott szót. 

Azt mondta, a kétkerekű járművek, amelyek 

használata egyre inkább terjed, és nem utol-

só sorban sporteszközök is, növelik a polgár-

őrök mobilitását. A biciklik használata nem jár 

üzemanyag-költséggel, és az adminisztrációt 

megnövelő menetlevelek kitöltögetésére sin-

csen szükség. 

Kerékpárokat adott át az országban működő polgárőr-egyesüle-

tek részére Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány, 

november 13-án. A polgárőrszervezetek nevében Hafner Sándor, 

az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület vezetője vette át az 

ajándékot, a két kerékpárt.

Kerékpár a polgárőröknek

M O Z A I K

KEDVEZŐ FOGADTATÁS, FOLYTATÓDÓ 

TÁMOGATÁS

Az Országos Rendőr Főkapitányság Országos 

Baleset-megelőzési Bizottsága most 258 ke-

rékpárral támogatta a polgárőrök munkáját. 

Az országos rendőrfőkapitány szerint a két ke-

réken közlekedő polgárőrök fogadtatása ked-

vező, a tervek szerint jövő tavasszal motorke-

rékpárok átadásával igyekeznek majd segíteni 

a már eddig is hatékony együttműködést.

A TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS ÉVE

Az OPSz elnöke 2015-öt a technológiai fej-

lődés évének nevezte. Visszautalt rá, 1991-

ben, a szervezetek megalakulásakor még 

csupán saját, a maihoz képest kezdetleges 

eszközeik voltak a polgárőröknek. Idén pedig 

már terepjárókat is kaptak a szervezetek. 

E segítséget ők hatékony szolgálattal igye-

keznek meghálálni. Újpesten ez az együtt-

működés kiemelkedően jónak bizonyul, a 

polgárőrök és rendőrök közös munkájáról 

rendszeresen adunk hírt. Sőt, a kerékpárok-

kal gyarapodó Újpesti Bűnmegelőzési Pol-

gárőr Egyesületet október 23-a alkalmából 

az év polgárőr-egyesületévé választották.

Adventi koszorúkötés
Az Ifjúsági Caritas Egyesület november 25-én, 

szerdán 16 és 19 óra között várja mindazokat,  

akik idén is saját maguk szeretnék elkészíteni 

adventi koszorújukat.

A tizenhat éve megtartott rendezvényt a 

megszokott feltételekkel szervezik. Koszorúala-

pot, drótot, gyertyát, szalagot adnak a szerve-

zők, viszont ollót, fogót, szerszámot mindenki 

hozzon magával! 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház, 

1043 Budapest, Tavasz utca 4. 

Jelentkezni november 20-ig név, cím, 

telefonszám megadásával az alábbi te-

lefonszámokon lehet: 061-231-6000, 

0630-2509-539, illetve a pettko2@

freemail.hu  címen 8 és 17 óra között. 

A programot Újpest Önkormányzata, va-

lamint a Nemzeti Együttműködési Alap 

támogatja. 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

OROSZ CUKRÁSZDA KARÁCSONYI AKCIÓJA

Rendeljen karácsonyra december 10-ig, 

így a beiglik árából 10% kedvezményt adunk.

Szamos szaloncukrok kimérve kaphatók.

Várjuk üzletünkben: 1041 Bp., Templom u. 3.

Süti vonal: 70-429-3917

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton szeretnék köszönetet monda-

ni Wintermantel Zsolt polgármester 

úrnak, mint fővédnöknek, és dr. Mol-

nár Szabolcs alpolgármester úrnak, 

hogy támogatásukkal létrejöhetett a 

november 14-i „Gyöngyök a város 

peremén…” zenés-irodalmi szerzői 

estem. Továbbá nagy köszönet az 

Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkor-

mányzat segítségéért. Köszönöm a 

művészek közreműködését, a kedves 

vendégek érdeklődését, fi gyelmét. 

 LÁSZLÓ MÁRIA Újpestért- 

és Artisjus-díjas költő, dalszerző 



Elment egy újpesti legenda…
84 éves korában, november 12-én elhunyt Várhidi Pál, aki pályafu-

tása során kizárólag az Újpestben futballozott.

Az újpesti legenda tízszeres válogatott volt. Bekerült az 1954-es svájci világbajnokságon 

ezüstérmes válogatott keretébe, az 1960-as római olimpián pedig bronzérmet szerzett a 

nemzeti együttessel. Vezetőedzőként 1973 és 1980 között négy bajnoki címet szerzett az 

Újpesti Dózsával. 2009-ben Újpest Díszpolgárává avatták.

Nyugodj békében, Pali bácsi!
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Egy gyorsvonat sebességével közeledik a riói olimpia. 

A magyar sportolók sorra szerzik meg kvótáikat, 

amellyel jogot nyernek az ötkarikás játékokon való in-

dulásra. Persze akad olyan, akinek van még izgulniva-

lója. Mohamed Aida, az UTE Európa-bajnok tőrözője 

vajon melyik csoportba tartozik?

Mohamed Aidának Rio 
lehet a hatodik olimpiája

A női tőrözők legutóbbi francia-

országi világkupa versenyén az 

újpesti vívó jutott a legtovább a 

magyarok közül. A fi náléba ugyan 

nem sikerült beverekednie magát, 

de eredményével megerősítette 

helyét a világranglistán. A hazai 

szövetség honlapján olvasható, 

hogy a jelen állás szerint a riói 

olimpiára továbbra is két magyar 

női tőröző – Varga Gabriella és 

Mohamed Aida – utazhatna.

– Ne siessünk ennyire előre – 

mondta az ÚKTV stúdiójában 

Mohamed Aida. – Ma még nem 

szívesen beszélek az olimpiáról, 

mert számomra az a legfontosabb, 

hogy a soron következő verse-

nyeken megfelelően teljesítsek. 

Lépésről lépésre kell összegyűj-

tenem a ranglistapontjaimat.

Kevés magyar sportoló mond-

hatja el magáról, hogy hat olim-

pián is képviselte hazáját. Ha Aida 

megszerzi a kvótát – amire igen jó 

eséllyel pályázik – beéri a legen-

dás vívót, Gerevich Aladárt, aki 

szintén hat olimpián lépett pástra. 

S P O R T

– Mivel többen felhívták a fi gyel-

memet erre, magam is utánanéz-

tem a statisztikának. Bizony meg-

dobbant a szívem, amikor Gerevich 

Ali bácsival, a legendával együtt 

említettek engem is. De nem sze-

retném, ha bárki is biztosra venné, 

hogy utazhatok Rióba, addig még 

rengeteg dolgom van a páston. 

Egyre erősebb a mezőny, és min-

denki az olimpiai kvótaszerző ver-

senyekre koncentrál már. Kemény 

hetek, hónapok várnak rám, de 

érzem, bírni fogom a megterhelést. 

Mert ugyan nem akartam igazából 

az olimpiáról beszélni, de azért 

motoszkál bennem, hogy az ötka-

rikás játékokon még nem sikerült 

érmet szereznem. Talán a hatodi-

kon…  GERGELY GÁBOR    

Három induló, 
négy érem 
Három újpesti birkózó indult a 

Serdülő és Kadet Országos Baj-

nokságon, és mindhárman érem-

mel tértek haza a versenyről. Az 

edző, Martin Gábor méltán volt 

büszke tanítványaira.  

– A serdülők között szerepelt Migléczi Viktó-

ria, akinek csak gratulálni tudok a bronzérmé-

hez – kezdte a tréner. – Jól és okosan birkó-

zott, megérdemelten állhatott fel a dobogóra. 

A +65 kilósok mezőnyében Nagy Bernadett 

ezúttal is ellenállhatatlan volt, egy pillanatig 

sem forgott veszélyben az aranyérme.

Az idősebb korosztály versenyén is kitet-

tek magukért a lila-fehér birkózók. Ketten 

neveztek a kadet bajnokságra, két aranyat 

gyűjtöttek be, és ezzel megvédték bajnoki 

címüket.

– Előbb az 56 kilósok léptek szőnyegre, 

ahol Dollák Tamara meggyőző fölénnyel uta-

sította maga mögé az ellenfeleket – folytat-

ta Martin Gábor. – Nagy Bernadett, már egy 

arannyal a háta mögött, a kadetek között is 

szerencsét próbált, és nyert. Tőle elvárható 

volt a jó szereplés, ugyanis az idei Kadet Eu-

rópa-bajnokságon, nagyon erős mezőnyben 

szerzett bronzérmet. 

 (G.G.)

A bajnokok és a 
büszke edzőik. balról: 
Molnár Bálint, Martin 
Gábor, Dollák Tamara 
és Nagy Bernadett 



H I R D E T É S

14  |   Ú J P E S T I  N A P L Ó   –  IX. ÉVFOLYAM, 33. SZÁM, 2015. november 19.

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

Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő november 23-án, hétfőn 18-19 óráig tart fogadó-

órát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Németh Edit Éva, Hladony 

Sándor Gyula önkormányzati képviselők december 7-én, hétfőn 17-18 óráig tartanak fo-

gadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők december 7-én, hétfőn 18-19- óráig tartanak 

fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati 

képviselő december 14-én, hétfőn 17-18 óráig, tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel:. 

369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária, Bartók Béla önkormányzati képviselők december 15-én, 

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

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!

Horváth Imre országgyűlési képviselő december 3-án, csütörtökön (Újpesten minden hónap első 

csütörtökjén) 13 órától a Képviselői Irodában (IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház) a 4. emelet 418-as szobában.

Bejelentkezés, vagy más időpont megbeszélése a 06 30 458 9929-es telefonszámon.

KÉPVISELŐI KLUB

Képviselői Klub, „nyitott iroda” lesz november 27-én, pénteken 14 és 18 óra között (érkezhet ezen idő alatt 

bármikor!). Várom azokat az érdeklődőket, akik szeretnének beszélgetni, véleményt mondani, javaslatot tenni, 

politizálni, a kerület, a világ dolgairól társalogni. Helyszín a Képviselői Iroda, IV. Kiss Ernő u. 3. (a P+P Irodaházban) 

4.emelet 449-es szoba. Horváth Imre országgyűlési képviselő

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT A KÉPVISELŐI IRODÁBAN!

2015. november 26-án és december 10-én 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat - tanácsadás - 

igénybevételére van lehetőség előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 30/458-9929-es telefonszámon 

lehet. Helyszín: IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház). Horváth Imre országgyűlési képviselő

KARÁCSONYI DÉLUTÁN

Szeretettel meghívjuk Önt hagyományos, most mégis picit újszerű karácsonyi délutánunkra december 

8-án (kedden) 15 órára az Ady Endre Művelődési Központba (IV. Tavasz u. 4.). A jegyeket (ingyenesen) az 

MSZP frakcióirodájában (Nádor u. 1.)lehet átvenni november 24-től 14 és 17 óra között. 

Rendezvényünk attól más, mint az eddig megszokottak, hogy bekapcsolódunk a kerületi Nőtagozat ka-

rácsonyi tartósélelmiszer- és játékgyűjtési-akciójába. Az összegyűlt adományokat rászoruló családok között 

osztjuk szét. Ezért arra kérünk minden kedves érdeklődőt, hogy aki megteheti, hozzon magával a december 8-i 

műsoros délutánra valamilyen tartós élelmiszert vagy játékot (lehet használt is, de még jó állapotú). Sok kicsi 

sokra megy, az ünnepek közeledtével még igazabb a mondás, hogy öröm kapni, de még nagyobb öröm adni!

  Dr. Trippon Norbert kerületi elnök , Horváth Imre országgyűlési képviselő 

„KI MIT TUD?”RENDEZVÉNYSOROZAT

A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat következő előadása november 24-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

ÚJPESTI BESZÉLGETÉSEK

Szeretettel meghívjuk 2015. november 23-án 16:30-kor kezdődő újpesti beszélgetések c. új rendezvény-

sorozatunkra a 1046 Bp., Nádor utca 1-be, ahol előadást tart Boros Tamás, a Policy Solutions Intézet stratégiai 

igazgatója. A beszélgetés témája: A baloldal útkeresése nemzetközi kitekintésben. 

 Házigazda: Dr. Trippon Norbert az MSZP kerületi elnöke és Horváth Imre országgyűlési képviselő.

A Demokratikus Koalíció Újpesti Szervezete tájékoztatja a lakosságot, hogy irodánk minden ked-

den 15 és 18 óra között és minden szerdán délelőtt 10 és 12, délután 14 és 18 óra között nyitva 

tart. Várunk minden érdeklődőt. Telefon: 06 70 347 1040 Cím: 1042 Bp., Árpád út 19.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második hétfőjén 16-

19 óra között fogadó órát tart a DK Újpesti szervezete frakcióhelyiségében. 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
� Eladom másfél szobás, étkezős, újpesti családi háza-

mat 14.5 M Ft-ért. 06-30 494 -4572

� Eladó Bp., XIII. ker., Kárász u. 2 szobás, 50 m²-es la-

kás. I.á.: 10 M Ft. Tel.: 06-70 394-4341

� Csókakőn, Fejér megyében 115 m²-es kétlakásos 

családi ház 610 m²-es kis telekkel eladó. Ez a ház falusi 

turizmus keretei között működött. www.csokakoiszallas.

hu, értékegyeztetéssel csere is érdekel. I.á.: 13.9 M Ft, 

tel.: 06-30 271-3313

Ingatlant vesz

� Készpénzzel vásárolok 20-60 négyzetméteres felújí-

tandó lakást, házrészt, házat. Magánszemély! Lőrincz 

Péter. Tel.: 06-70 383-5004 

� Magánszemély keres családi házat Újpesten vagy 

Dunakeszin. 2-3 szobás, 70-80 m²-es, 10 M Ft-ig. Tel.: 

06-20 348-6625

Ingatlan kiad,bérel

� Hosszabb távra keresünk 55-65 m²-es, 2-2,5 szobás 

összkomfortos bérbe adandó lakást Újpesten. Tel.: 06-20 

553-0633 

Ingatlan csere

� Elcserélem másfél szoba étkezős családi házamat egy 

+ 2 fél szobásra vagy másfél szobásra + hal III. em.-ig, 

terasz, lift. Újpesten. Tel.: 06-30 494 -4572, 06-1 379-

5179

� Újpesti önkormányzati panel, kilencedik emeleti, 1/5 

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

elcserélem ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emeletre. 

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

263-0086

Állást kínál

� OTP Csoport ingatlanközvetítő hálózata ingat-

lanközvetítőket keres újpesti irodájába. Ha szíve-

sen foglalkozol emberekkel, hiszel önmagadban, 

nem éred be átlagfi zetéssel és tenni akarsz a 

céljaidért, akkor Téged várunk! Jelentkezz! Tel.: 

06-70-378-4839

Oktatás

� Matematika-, fi zika- és kémiakorrepetálást vállalok. 

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

� Matematika korrepetálás. A matek nem nehéz! 

Hogy mitől és hogyan lesz könnyű, azt mutatom meg 

példacentrikusan a diák nyelvén. Tel.: 06-1 360-1657, 

06-20 927-0270

Szolgáltatás

� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást is. 

Fiókcserék, ajtópántok cseréje, székjavítás. Tel.: 06-70 

234-7759, 306-2023

� 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

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-

munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvé-

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

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 

21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 

javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 

hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év ga-

ranciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 

06-70 550-0269

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 

bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, előre 

egyeztetett időpontban. Érdeklődni hétköznap: 8-tól 19 

óráig! Tel.: 06-30 219-1624 

Régiség
� KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol ma-

gas áron BOROSTYÁN és KORALL ékszereket 

15.000-től 200.000 Ft-ig, antik bútorokat és ék-

szereket, festményeket, asztali-, fali-, zseb-, és 

karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni… stb. 

porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel- és Gor-

ka kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat, háború 

előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, 

képeslapokat, hagyatékokat, tört és fog aranyat. 

Az értékbecslés és a kiszállás díjtalan! XV. ker. 

Páslomliget u. 8. (Vásárcsarnokkal szemben) Tel.: 

06-1-708-2878, 06-20-358-8217

� 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-, állóórákat, régi érmét, pengőt, 

kitüntetéseket, katonai eszközöket, képeslapokat, teljes 

hagyatékot felvásárolok készpénzért! Díjtalan kiszállás, ér-

tékbecslés. V. ker. Szent István krt. 25. szentistvankrt25@

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

� 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

Egyéb

� Az ÚJPEST-KERTVÁROSI SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA 

ALTEMPLOMÁBAN urnahely megváltására van lehető-

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

tér 4–8.

Pedikűr-masszázs

� Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak megszüntetése. 

Sarokrepedések, tyúkszemek, gombás, benőtt körmök, 

bőrkeményedések kezelése, körömpótlás, benőtt körmök-

nél körömszabályozás. UV lámpás cipőfertőtlenítés. Újpes-

ti SZTK II. em. 207. Nyitva tartás: Hétfő: 9-től 15, szerda: 

9-17 óráig, tel.: 06-30 526-2923

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

ÉRTESÍTŐ
Értesítjük Újpest polgárait, hogy az Újpesti 

Szlovák Önkormányzat 2015. december 7-én, 
hétfőn, 16 órától közmeghallgatást tart a 
1048 Bp., Külső Szilágyi u. 106. szám alatti 

helyiségében. A közmeghallgatáson a szlovák 
nemzetiséget érintő közérdekű kérdéseket és 
javaslatokat lehet előterjeszteni. A kérdéseket 

és javaslatokat kérjük előzetesen írásban 
benyújtani 2015. december 5-ig az 

ujpestiszlovakok@gmail.com e-mail címre.
 Az Újpesti Szlovák Önkormányzat testülete

DOLGOZÓK ISKOLÁJA 
FELVÉTELT HIRDET 

ÚJPEST-KÖZPONTBAN:
– GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK,

– KERESKEDELMI ELADÓ,
– VENDÉGLÁTÓ ELADÓ,

– BOLTVEZETŐ,
– VENDÉGLÁTÓ ÜZLETVEZETŐ,

Tel.: 06-20-9-51-33-57
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

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

A Virágcsarnok oldalában a Kosher Trade Kft.-nél CSAK KEDDEN füstölt bordaporc 1180 Ft/

kg, füstölt csülök 1180 Ft/kg, kacsaszárny 320 Ft/kg, kacsafarhát 249 Ft/kg, sertésláb (hátsó) 250 

Ft/kg, sertésbelsőség (tüdő, vese) 400 Ft/kg, sertésmáj 549 Ft/kg sertésfej 299 Ft/kg.

A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentesnél CSAK SZERDÁN házi disznótoros (májas és 

véres hurka) 1100 Ft/kg, parasztmájas 1380 Ft/kg, sertéscomb és -tarja 1200 Ft/kg, sertésdagadó, 

-lapocka és -oldalas 1160 Ft/kg, sertéskaraj 1290 Ft/kg, lángolt kolbász 990 Ft/kg, csemegeszalon-

na 990 Ft/kg, füstölt tokaszalonna 990 Ft/kg.

Z Ö L D S É G A K C I Ó K

A Nagycsarnokban a Dream Come True Kft.-nél Clementine 398 Ft/kg, mandarin 298 Ft/

kg, rosé szőlő 298 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél kiwi 199 Ft/kg, mandarin 299 Ft/kg, narancs 299 Ft/

kg, citrom 399 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Péter Ynwa Kft.-nél koltélparadicsom 680 Ft/kg, vöröshagyma 168 Ft/kg.

Vasárnap is várjuk szeretettel Kedves Vásárlóinkat 7-től 14 óráig!

Ebben az évben november 21-22-én lesz utoljára Piac Placc, használják ki a lehetőséget!

Vasárnap is

 szeretettel várjuk 

Kedves Vásárlóinkat!

Palota
Információ:
T.: 306-1498
http://www.gekkonet.hu

1152 Bp., Illyés Gy. utca 10.

Nyilvános ajánlattételi felhívás
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

nyilvános pályázat keretében értékesítésre meghirdeti 

az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokat:

Helyrajzi szám: 70459/2, ingatlan címe: Bp., IV. Csányi 

László u. 4-6., művelési ág: kivett irodaház, terület: 1908 m2, építési 

övezet: VK/IV-3, VK/IV-5,  kínálati ár: 120.000.000 Ft + áfa

Helyrajzi szám: 74098/2, ingatlan címe: Bp., IV. Perényi 

Zsigmond u 19., művelési ág: kivett beépítetlen terület, terület: 706 

m2, építési övezet: L2/A-IV-2, kínálati ár: 24.900.000 Ft + áfa

Helyrajzi szám: 76298/8, ingatlan címe: Bp., IV. Fóti út – 

Káposztásmegyeri u. sarok, művelési ág: kivett beépítetlen terü-

let, terület: 1808 m2, építési övezet: I-IV-2, kínálati ár: 80.190.000  Ft + áfa

A pályázat részletes kiírása a http://ujpest.hu/hivatal_palyazatok cím alatt 

tekinthető meg.

FOTÓ: DORNYI GYULA

ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

Az újpesti Societas szervezésében idén ismételten megtartjuk a gyermekeknek szóló Adventi kéz-

műves foglalkozásunkat. 

Ha szeretnétek ti is sajátkezű ajándékokkal meglepni családotokat vagy barátaitokat, szeretet-

tel várunk kézműves foglalkozásunkon. Kis gyermekek esetében szülői kíséret szükséges!

Rendezvényünk időpontja: 2015. november 27., 17:00-19:00

Rendezvényünk helyszíne: 1046 Budapest, Nádor u. 1.

Rendezvényünk ingyenes, azonban a részvételi szándékot az előkészületek megsegítése érdekében előre 

jelezni kell. A részvételt telefonon hétköznap 12 és 18 óra között jelezhetik a 369-4205 vezetékes telefonszá-

mon, vagy e-mailben a bp04@mszp.hu e-mailcímen (a Tárgy: Adventi kézműves legyen).
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