TÁRGYALNA AZ UTE – DE KI HASZNÁLHATJA MAJD AZ ÚJ FUTBALLPÁLYÁKAT?
Sokak számára talán átláthatatlan lehet, hogyan működik jelenleg a labdarúgás Újpesten. A kérdésre dr. Tahon Róbert jegyző adott választ,
aki 2010 óta az önkormányzat által delegált elnökségi tag az UTE-nél. 13. oldal
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INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ősz a megújult
semsey parkban
Szombaton Márton-nap a piacon!
László Mária zenés-dalos Baráti Körével magyar nótákat énekel.
10 órától libamájas és töpörtyűkrémes kenyérrel kínáljuk vendégeinket.
Szeretettel várunk mindenkit!
idősek hónapja
Október már hagyományosan az idősek hónapjának számít. Városunkban azonban egész
évben kiemelt figyelmet kapnak a szépkorúak.
2. oldal

Mindenki gyűjt
Egyre többen csatlakoznak az Újpesti Cseriti
kupakgyűjtő akciójához. November 7-én többAz
mint száz kiló kupakot szállítottak el a Munkásotthon utcai bölcsődéből.
3. oldal

MÁRTON-NAP A PIACON
November 12-én Márton-napi libaságok lesznek a piacon.
László Mária
zenés-dalos
ÚJPESTI
SZENT
ISTVÁN
TÉRI Baráti
PIAC
Körével magyar nótákat énekel, és ételkóstolóés VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
val is várnak mindenkit.
15. oldal
2016. november 10–16.

KÖZTÉR

Jó

Csalódni jó. Magunkban a legjobb. Kihívások, amikről azt
hinnénk, meg sem kottyannak, aztán mégsem tudunk
megfelelni nekik, kell a segítség. Máskor meg észrevétlenül sikerülnek megoldhatatlannak tűnő feladatok. Olyan
is van, hogy mindenki más hisz bennünk, tudja rólunk azt,
amiről nekünk még fogalmunk sincs. Ez mindközül a legjobb. Jó érezni, hogy nem vagyunk egyedül, van, aki néha
még helyettünk is hisz bennünk, vagy épp átsegít egy-egy
csalódáson.
Szükségünk van egymásra. Az összefogás, a hit, a közösség ereje, ha csodákra nem is képes, képes arra, hogy
megváltoztasson, jobbá tegyen sorsokat.
Az Újpesti Cseriti évek óta a közösség teremtőerejének,
az összefogásnak, a közös jótékonyságnak a védjegye.
Több újpesti rászoruló családon segített már a városi öszszefogás, most egy ötéves, SLO-szindrómás kisfiúnak,
Olivérnek gyűjtjük a kupakokat. Az újpesti bölcsődék
mindegyikében szervezetten folyik a kupakgyűjtés, és már
olyan jelentős mennyiség gyűlt össze, hogy az elszállításra
egy külön időpontot kellett kitűzni. Összefoglalónkat a 3.
oldalon olvashatják.
Márton-napon libát enni, karácsonykor halat, szilveszterkor meg lencsét. Ez a hagyomány, de nem mindenkinek tetszik, bosszantó, ha például egyiket sem
szereti az ember. Mégsem kér senki a hagyományoktól
eltérő menüt, megeszi, sőt talán még meg is szereti,
mondjuk a nagymama kedvéért, mert az értékek megőrzése a legfontosabb, ettől vagyunk mi azok, akik, ettől
(is) család a család, közösség a közösség. Idén sem
maradhatnak el a Márton-napi libaságok az Újpesti Piacon, hisz ez már hagyomány a városunkban. A Piacfelügyelőség már kilenc év óta megvendégeli a piacra érkezőket az adott ünnephez tartozó tematikus kóstolókkal.
Mára már hagyománnyá váltak a közös reggelik. Piaci
kínálatunkat a 15. oldalon olvashatják.
Újpestnek hagyományai vannak és híresen erős közössége. Ettől város a város.
A családi nap, a közös
majálisozás, a négy napon át
tartó városi ünneplés, a szüret és
persze a hamarosan megnyíló
Karácsonyi Vásár mind-mind az
összetartozást erősíti bennünk.
Jó tudni, hogy ide tartozunk.
Kellenek a biztos pontok, a biztos emberek, a biztos helyek és
ünnepek.
Újpest, ahol szeretünk élni. DV.
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ajándék
szépkorúaknak
Az idősek hónapja alkalmából újpesti vállalkozók gyümölcsökkel, édességekkel és virágokkal lepték meg a
Tunsgram utcai idősek otthona lakóit.
Az ajándékozás legfőbb célja, hogy a csak nyugdíjból élő idősek táplálkozásához, egészségük
megőrzéséhez hozzájárulhassanak az adományozók. A gyümölcsök mellett most virágokat is
hoztak az időseknek, amikkel a szobákat díszíthetik a nyugdíjas otthon lakói.
Az akciót Újpest Önkormányzata ezúttal is támogatta. Az eseményen részt vett Nagy István
alpolgármester is, aki személyesen köszönte meg a vállalkozóknak, hogy már több alaklommal
is gondoltak az idősekre.
DV.

idősek hónapja
Október már hagyományosan az idősek hónapjának
számít. Városunkban azonban egész évben kiemelt figyelmet kapnak a szépkorúak.
Újpest Önkormányzata minden alkalmat és lehetőséget megragad, hogy támogassa az újpesti
nyugdíjasokat. A Találkozások programsorozat keretében minden évben ingyenes operett-előadásra hívja az időseket, segít üdülési támogatáshoz jutni a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
pályázatain keresztül, valamint folyamatos ingyenes programokkal, szolgáltatásokkal és szűrővizsgálatokkal is támogatja őket.
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Ezúttal egy ötéves, SLO-szindrómás kisfiú, Olivér németországi kezelésére gyűjtjük a kupakokat. Az SLO-szindróma egy
nagyon ritka genetikai betegség, gyakorlatilag nagymértékű koleszterinhiányt
okoz, ami kihat a sejtfejlődésre, ezáltal
a szervezet egész működését felborítja.
Többek között az emésztést és a táplálékbevitelt befolyásolja, az egyik fő tünete a
folyamatos hányás.

Mindenki gyűjt

Egyre többen csatlakoznak az Újpesti Cseriti kupakgyűjtő akciójához. Közintézmények, iskolák, óvodák,
bölcsődék. Mindenki gyűjt. November 7-én több mint
száz kiló kupakot szállítottak el a Munkásotthon utcai
bölcsődéből.

A

kis tornaszobában sorakoztak a
jól megpakolt zsákok, városunk
kilenc bölcsődéjének kupakgyűjteménye várta, hogy elszállítsák.
– Nagyon jó látni, hogy ilyen sok szülő és
bölcsődei dolgozó vesz részt a gyűjtésben –
mondja Janiné Fischel Tímea, a Munkásotthon utcai bölcsőde vezetője. – Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, és tovább
buzdítani, hogy gyűjtsük, hiszen segítségre
mindig szükség van és lesz is.

Cseriti a vásárban is

Az Újpesti Cseriti a Szent István téren a Karácsonyi Vásárban is
várja majd mindazokat, akik szeretnék szebbé tenni a nehéz sorsú
gyermekek ünnepét. Az adományozók az otthon feleslegessé vált
használt, de jó minőségű játékokkal segíthetik a karácsonyi készülődést. Az Újpesti Cseriti a játékokon túl továbbra is köszönettel fogad hétvégente a vásár helyszínén, illetve banki átutalással
(számlaszám: 12010422–00208592–04500005) pénzadományokat, amellyel a jótékonysági szervezet a rászoruló gyermekek
felkarolását szolgáló programját segíthetjük.

Bővültek a kupakgyűjtő pontok
Ahogy arról már beszámoltunk, az Újpesti Cseriti idén egy ötéves, SLO-szindrómás kisfiúnak gyűjti a kupakokat. A „Gyűjtsük össze Újpest összes kupakját” akcióval Olivért
támogathatjuk, a kupakgyűjtő pontok listája pedig három helyszínnel is bővült.
Ady Endre Művelődési Ház (1043 Budapest, Tavasz u. 4)
Aquaworld Budapest (1044 Budapest, Íves út 16.)
 Állatmentő Liga telephelye (1046 Bp., Perényi Zsigmond utca 1.)
 Árpád ABC (1042 Budapest, Árpád út 90–92.)
 Csupa csibe Csirke falatozó (1042 Budapest, József Attila u. 82.)
 Dark Sun Szolárium és Műköröm Stúdió (1045 Budapest, Rózsa
utca 20/B)
 Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.)
 Fit Forma Stúdió 1042 Budapest, Király utca 13.
 Fodrász szalon (1045 Budapest, Virág utca 7.)

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1042 Bp., Király utca 5.)
Halassy Olivér Sportközpont (1045 Budapest, Pozsonyi u. 4/C)
 Ifjúsági Ház (1042 Budapest, István út 17–19.)
 Káposztásmegyeri Református Egyházközség (1048 Budapest,
Bőröndös utca 17.)
 Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Iroda (1048 Budapest, Hajló
utca 42–44.)
 Kézimunka-birodalom (1042 Budapest, Árpád út 39.)
 Kisgömböc gyerekruha üzlet (1041 Bp., Templom utca 2.)
 MagicBox Játékbolt (1042 Budapest, Árpád út 51-53)
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Maki Játszóház Újpest (1047 Bp., Attila u. 156–158.)
Megyeri Klub (1048 Budapest, Megyeri út 207/D)
 Nagyi zsemléje pékség (1048 Budapest, Homoktövis utca 105–107.)
 Okmányiroda (1042 Budapest, István út 15.)
 Pluto állateledel- és horgászbolt (1048 Budapest, Csíkszentiván u. 1.)
 Polgármesteri Hivatal (1041 Budapest, István út 14.)
 Pumpus Kisállateledel Bolt (1048 Bp., Lakozzó utca 25.)
 TI&MI Szépségstúdió (1041 Bp., Templom utca 4.)
 Trafik 4 You Bt. Munkásotthon utca 10-12., Berda József utca 52.
 Újpesti Közterület-felügyelet (1042 Bp., Király u 9. 1. em.)
 Újpesti Piac (1042 Budapest, Szent István tér 12.)
 UTE (1044 Budapest, Megyeri út 13.)
 UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. (1042 Budapest, Munkásotthon u.
66–68.)
 Vadgesztenye cukrászda (1046 Bp., Telkes utca 14.)
Társasházak: Virág utca 18-26., Virág utca 19-31., József Attila
utca 60.
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EGÉSZSÉG

A világnapot egy kék kör jelképezi. A
szimbólum nem csak a cukorbetegségre és az ellene küzdő szervezetek és
egyének összetartozására utal, ennél
jóval általánosabb érvényű: az élet és
az egészség jelképe.

diétával és mozgással
a cukorbetegség ellen
Felmérések szerint jelentősen növeli a szívelégtelenség és számos
más szövődmény kockázatát a cukorbetegség. A National Diabetes
Audit közel kétmillió ember eredményeit vizsgálta. Arra a megdöbbentő következtetésre jutottak a kutatók, hogy a korai halálozás esélye 40
százalékkal nagyobb a cukorbetegeknél az átlagnépességhez képest.
November 14. a cukorbetegek világnapja. Ezen a napon született Frederick Banting, akinek
Charles Besttel döntő érdemei voltak az inzulin felfedezésében. A világnapot 1991-ben kezdeményezte a Nemzetközi Diabétesz Szövetség (IDF) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO).
Ezzel kívánják felhívni a figyelmet a diabétesz növekvő veszélyeire.
A cukorbetegség a leggyakrabban előforduló anyagcsere-rendellenesség. A hasnyálmirigyben termelődő hormon az inzulin hiányára vagy csökkenésére vezethető vissza. Ennek következtében a szervezet egyes sejtjei nem képesek a vérből felvenni a szőlőcukrot, így ennek
szintje jelentősen megemelkedik. A cukorbetegségnek az eltérő tünetek és kialakulásának
körülményei alapján több típusa ismert, amelyek eltérő kezelésmódot igényelnek. Szövődményei rontják a beteg életminőségét, hiszen együtt járhat fokozott folyadékvesztéssel, anyagcserezavarokkal, a látás romlásával, hangulatingadozással, érelmeszesedéssel is. A diabétesz
gyógymódja ma még nem ismert, de élethosszig tartó kezelésére egyre korszerűbb tabletták
és inzulinok állnak rendelkezésre. S ami nélkülözhetetlen: az életmódváltás, a rendszeres testmozgás és a diéta.
CS. J.

Magyarországon becslések szerint másfél millió embert veszélyeztet a diabétesz. Az elmúlt másfél évtizedben félmillióról 800
ezerre emelkedett azoknak a száma, akiknél 2-es típusú (inzulinrezisztenciából adódó) cukorbetegséget állapítottak meg.
Ők teszik ki az ismert cukorbetegek 94 százalékát. A Magyar
Diabetes Társaság adatai szerint a korszerűbb megelőzésnek és
kezelésnek köszönhetően évről évre kevesebb halálos áldozatot
követelnek a cukorbetegség szövődményei, köztük az infarktus
és a stroke. A kormány évente 200 milliárd forintot fordít a szövődmények kezelésére.

találkozó a világnap alkalmából

A felvilágosítás és megelőzés érdekében sokat tesz a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete.
A szervezet a világnap alkalmából nagyszabású találkozót tart november 12-én, a Lurdy
Rendezvényközpontban. Az ingyenesen látogatható program mottója: „Tartsa kézben diabéteszét”. Szakemberek segítségével ötleteket, tanácsokat, javaslatokat kínálnak a cukorbetegséggel élők és családtagjaik számára a mindennapi problémák leküzdésében. A
rendezvényen fellép a Pa-Dö-Dő együttes énekese, Lang Györgyi is.
4
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MEGÚJULNAK A JÁRDÁK IS

téli készülődés
Folyamatosan újulnak meg városunk utcái. Jelenleg is több helyszínen zajlik járdafelújítás, hogy télen is a lehető legbiztonságosabban lehessen közlekedni.

A

Türr István utca Nádor utca és Attila utca közötti szakasza már
teljesen megújult. A régi, rossz járdát sima aszfalt váltotta fel.
A Labdarúgó és a Bécsi utcában is folynak a munkálatok. A
balesetmentes közlekedés mellett a legfontosabb cél, hogy az ingatlantulajdonosok könnyebben tudják majd takarítani a házuk előtti járdaszakaszt.
A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a járdák melletti
zöldterületek megóvására.
Nem szabad elfelejteni, hogy a lakóházak, magántulajdonok előtti
terület megtisztítása az ott élők, tulajdonosok, lakóközösségek feladata. Ezt pedig a balesetek elkerülése érdekében soha ne feledjük, ne hagyjuk figyelmen kívül!

tájékoztatás az
engedély nélkül
fúrt kerti kutak
ügyében
Törvénymódosítás teszi lehetővé,
hogy bírság fizetése nélkül kaphassanak fennmaradási engedélyt
a 2016. június 4. előtt illegálisan
fúrt, ásott kerti kutak.
A törvénymódosítás értelmében 2018.
december 31-ig bírságmentesen lehet engedélyeztetni az illegálisan kialakított vízi létesítményeket. A jegyző fennmaradási engedélye
szükséges olyan kutaknál, amelyek háztartási
igényeket elégítenek ki, és amelyeket maximá-

lisan évi ötszáz köbméteres vízigénybevétellel,
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. Az ingatlan, amelyen a kút elhelyezkedik, nem érinthet vízbázisvédelmi területet.
Ha valamelyik kritérium nem teljesül, akkor az
engedélyezés a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik.
Az Újpest területén elhelyezkedő kutak esetében a kérelem papír alapon nyújtható be a
Budapest Főváros IV. kerület Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán, 1042 Bp., István út
15. szám alatt. További információ elérhető a
honlapon: www.ujpest.hu/hivatal_ugy/419 és
a www.ujpest.hu/hivatal_ugy/414 oldalakon. A
honlapról többek között megtudható, hogy milyen engedély szükséges, ki lehet a kérelmező,
mit kell tartalmaznia a kérelemnek. Ismerteti
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továbbá az engedélyezési eljárásért fizetendő illeték összegét, a vízjogi fennmaradási engedély
kiadhatóságának feltételeit és következményeit,
valamint az engedélyezési eljárásban részt vevő
hatóságokat.
Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy a házi
ivóvízigény kielégítésére az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a víziközműrendszerbe
beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe
venni ott, ahol a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre áll, a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 55.§ (1) bekezdése
értelmében. Ezen feltétel teljesülése mellett, a
vízkivételt biztosító vízi létesítmények fennmaradására vonatkozó engedélyezési eljárás során,
kizárólag a locsolási célú vízigény kielégítése
céljából támogatható a vízfelhasználás.
Városüzemeltetési Főosztály
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DIÁKOK ÍRTÁK

tudsz jobbat!

nak. Nem sokkal később meghívást kaptunk
a Versenyképes oktatás konferenciára, ami a
Deák Ferenc téri Akváriumban került megA Csokonai Gimnázium tanulói részt vettek a II. Ver- rendezésre.
senyképes Oktatás Konferencián.
Nagyon örültünk az invitáló levélnek, és
kilencedikesek angol csoportjá- természetesen nagy örömmel elfogadtuk a
val beneveztünk a Tudsz Jobbat! meghívást, amire el is mentünk október 11pályázatra, ahol az álmaink mun- én. Amikor megérkeztünk, kedvesen fogadtak
kahelyét kellett megtervezni. Két csapatot minket, mindenki saját névkártyát és karszalaalkottunk, és csináltunk egy-egy ppt-s pre- got kapott. Majd a regisztrációs papírokat kelzentációt, majd elküldtük a szervezőknek, az lett intézni, közben kávét, üdítőt és sütit szolAmerikai Gazdasági Kamara munkatársai- gáltak fel. A regisztráció után megkezdődött a

A

konferencia, ahol kihirdették a nyerteseket és
kiosztották a jutalmakat is.
Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár és több nevesebb személy is
részt vett a rendezvényen. Beszélgethettünk
egy-egy „menőbb” cég képviselőivel is, akik
elmondták, mi szükséges ahhoz, hogy felvételt
nyerjük a cégeikhez. Nyelvtudás!!!
Többek között találkoztunk a Morgan Stanley, a TATA és a Celanese képviselőivel. Mindegyik cég kis használati tárgyat adott ajándékba, majd kvízt tölthettünk ki, amiért jutalomként
ajándékokat kaptunk. Miután az összes cég
bemutatkozott, az ebéd következett. Nagyon
finom ételek közül választhattunk. Különböző
levesek, szendvicsek, saláták és sütemények
voltak. Mindenki elfogyasztotta az ételt, majd
a Mary Popkids adott egy nagyon színvonalas,
45 perces koncertet.
Annak ellenére, hogy nem mi lettünk az elsők, mindenki nagyon jól szórakozott! Sokat
tanultunk, és most már nagyobb tapasztalattal
fogunk bele a legközelebbi pályázatba!
Tudunk Jobbat! Nem adjuk fel!
Dósa Zsófia és Kékes Dániel
9.a osztályos tanulók

ÁLLÁSHIRDETÉS
Újpesti (Káposztásmegyer)
székhelyű könyvelőiroda keres
1-1 fő, szakmai gyakorlattal
rendelkező KÖNYVELŐT és
számviteli ÜGYINTÉZŐT teljes, ill.
részmunkaidős (6 óra) állásra.
Mindkét állás betöltéséhez felhasználói
szintű számítógépes gyakorlat szükséges,
az irodában használt könyvelői szoftver
ismerete azonban nem elvárás. Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzában kérjük
jelölje meg a betölteni kívánt pozíciót és
adja meg a nettó fizetési igényét! Jelentkezését a gergely.attila@kogerti.hu e-mail
címre várjuk. Kérdés esetén hívja a (30)
9653-130-as telefonszámot.

angolverseny
az elnökválasztás
jegyében
Ismét angolversenyt hirdetett a Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A megmérettetés most nem az angolszász hagyományokhoz,
hanem az amerikai elnökválasztáshoz kapcsolódott.
Az Újpesten csak „UMSZKI”-nak becézett iskola harmadszor rendezett
angolversenyt 7-8. osztályos tanulóknak.
A megmérettetésen a III., IV., XIII. és XV. kerületek iskoláiból érkezett diákok indultak, akik tizenhét három-háromfős csapatot alkottak. A feladataik
írásbeli feladatsorokból és egy prezentációból álltak, utóbbin az amerikai
elnökválasztáson induló jelölteket kellett bemutatni. Az elmúlt két évben
november 5-e éjszakájához kapcsolódott a verseny, ami az I. Jakab angol
király ellen 1605-ben indított, füstbe ment merénylet éjszakája.
MOA
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ÚJPESTI SÉTA
Újpesti séta című rovatunkban arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sétáinkat különlegessé tesszük. A megszokott útvonalakról letérve, jobban megismerjük, és
jobban bemutatjuk Újpestet az érdeklődőknek.

a 14-es villamos egykor és ma
Újpest egykor volt villamosvonalai bemutatásának ötletét a Közlekedési Múzeum és a Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény közös kiállítása adta,
amelyet a Városháza pincéjében rendeztek be. Azóta virtuális és élő „kalauz”
segítségével több egykori újpesti vonalat is végigjártunk, azonban a legnagyobb kihívást kétségkívül a legutolsó villamosos sétánk jelenti. Mégpedig
azért, mert egy olyan szakaszt járunk be, ami ma már ebben a formában nem
létezik, a vonal viszont igen. Ehhez a sétához egy mondhatni szakmai oldal
segítségét is igénybe vesszük.
A 14-es mai változata közel sem azonos azzal, mint a kezdeti időkben. A járat
elődjének a néhai C betűjelzéses villamos tekinthető, ami a Budapest-ÚjpestRákospalotai Villamos Közúti Vasút Rt (BURV) istvántelki hurokjárata volt 1907től. A fővonal a Nyugati pályaudvartól Megyer felé közlekedő járat volt, a C, a
későbbi 91-es útja a mai Angyalföld kocsiszínnél, azaz a néhai BURV-telep után
vált el a fővonaltól. És 1955-ben vette fel a ma is használatos 14-es sorszámot.
A Lebstück Mária utcába kanyarodott be két sínpár, ami archív képünkön is
kivehető. Az utcának ez a széles része még ma is megvan. A villamosok ezen az
utcán érték el az Ősz utcát, ami még kertváros volt ekkor, és nem a lakótelep része.
A tulajdonképpeni istvántelki hurok kicsivel arrébb, a Rózsa utcánál kezdődött, és sajnos elég kevés kép maradt fenn róla. A hurok az 1941-ben bevezetett ma is érvényes jobboldali közlekedés szerint tehát a Rózsa utca–Elem
utca–Klára utca–Ősz utca útvonalon volt körbejárható. Elnevezése pedig azért,
mert az Ősz utcánál a „kiváló” sínpár visszacsatlakozott saját magába, a Lebstück Mária utcán pedig újra két vágány futott.
Ha a hurok tárgyi emlékeit vagy a helyét keressük, az Elem és a Klára utca
az, ami mai formájában is megvan, a Rózsa és az Ősz utcák látképe már nyomokban sem az, mint ami akkor volt.
A járat a lakótelep építéséig, 1975-ig közlekedett ebben a formában. A környék házainak szanálásakor a 14-es végállomása ezután előbb Angyalföld,
Forgalmi telephez került – szintén egy hurok formájában, majd 1981-ben az
István (ma Szent István) térhez.
A korábbi hurokvégállomást az indokolta, hogy a vonalon olyan szerelvények jártak, amelyeknek csak a jobboldalán voltak ajtói, és a belső, Nyugati
pályaudvarhoz közeli végállomás is – szakszóval élve – hurokvégállomás volt.
1980-tól viszont a 12-es és a 14-es vonalon a ma is közlekedő Tátra szerelvények járnak. A 14-es 1986-ban Káposztásmegyerig, a mai Óceánárok utcáig
(Szilas-patak) hosszabbodott, majd 1998-ban továbbvitték a Megyeri útig.
A legutolsó módosítás napjainkban történt. A Görgey út teljes felújításával
ugyanis a Deák Ferenc és Corvin utcai megállókat összevonták, azok között
alakították ki a Kiss Ernő utca megállóhelyet. Ezzel és a teljes rekonstrukcióval
menetidő-csökkenést sikerült elérni az amúgy sem kisforgalmú vonalon. MOA
ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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emlékhely cigány
forradalmároknak
Emlékszobát avatott Dilinkó Gábor festőművész,
forradalmár tiszteletére az „Eötvös József” Cigány
– Magyar Pedagógiai Társaság és az Újpesti Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat.
A könyvtárszobában az ’56-os szabadságharc cigány forradalmárainak
állított faragott emlékfa is helyet kapott. Az átadásra november 4-én került
sor a Rácz Gyöngyi Közösségi Központban. Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester az emlékszoba és az emlékmű kapcsán azt mondta, idén méltóképpen emlékeztünk meg a forradalom hatvanadik évfordulójáról. Kiemelte, Újpest számtalan módon vállalt szerepet a forradalomban, jó példa erre
az első munkástanács létrejötte. Szólt arról is, hogy a szabadságért újpesti
romák is ugyanúgy harcoltak, az itteni cigány közösség is büszke lehet forradalmáraira. Dilinkó Gábor festőművész részt vett a harcokban, szerepvállalásának negatív következményei pedig egész további életét végigkísérték.
A faragott emlékművet dr. Molnár Szabolcs alpolgármester és Csóka
János Pál, az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese közösen leplezte le.
Az átadással egyidejűleg az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Újpest cigányságáért díjat adományozott Békés Bence részére, aki
az emlékszoba létrehozását, kialakítását segítette. Ugyanezt a díjat kapta meg Csóka „Dodi” József is, aki az emlékfát faragta. Elfoglaltsága
miatt ő később veszi át az elismerést.

az újpesti cigány forradalmár
Dilinkó Gábor Újpesten született 1929-ben. Kilencen voltak testvérek,
ezért nyolcéves korától előbb állami gondozásba került, majd paraszti
családokhoz helyezték ki, mint állami gondozott árvát. A második világháborút követően került vissza édesanyjához, nagybátyjánál pedig
szegkovácsnak tanult. Miután leszerelt, bőrgyári munkásként helyezkedett el. 1956-ban a Corvin-közben harcolt. Élettársát agyonlőtték,
ő maga pedig súlyos sérüléssel esett fogságba. Dilinkót a forradalom
leverése után börtönbüntetésre ítélték. A 12 év helyett 7 év után, 1966ban szabadult, de forradalmár múltja miatt 1975-ig bárhol is kapott
munkát, amint értesültek ’56-os szerepvállalásáról, elküldték.
Rajztehetségére már az általános iskolában felfigyeltek. Hosszú ideig
csak alkalmanként rajzolt, festett. Tehetsége csak 1975-ben, amikor egy
buszbaleset miatt sokáig ágyhoz volt kötve, bontakozott ki igazán. 1982
óta volt kiállító művész, rendkívül változatos témákban alkotott, és már nyilvánossága első éveiben is érett művészként mutatkozott meg.
MOA

Élo táplálékok
osszel

Az őszi hónapokban egyre kevesebb a természet adta friss zöldség és gyümölcs. A
tárolás, a hosszú utaztatás mind csökkenti
a termények tápanyagtartalmát. Egyre kevesebb a napfény, aminek a segítségével a
vitaminok, ásványi anyagok tárolódnak a növényekben. Igyekezzünk a most érő gyümölcsöket és zöldségeket fogyasztani. A nyersen
fogyasztott táplálékokkal az összes enzim és
tápanyag bejut a szervezetbe. Hő hatására
sok vitamin károsodik, az enzimek 100%ban elbomlanak!
A legértékesebb őszi gyümölcs a szőlő.
Magas a víztartalma, rosttartalma, sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Együk
meg az egész szőlőszemet! A héját és a
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magját is. Óvatosan, jól rágjuk meg, mert
értékes flavonoidok vannak benne, ezek antioxidáns hatásúak. Védő szerepet játszanak
a szív-érrendszer, az agy és az emésztés
működésében. Sok fajtája kapható, finom,
színes csemege. Tehetjük köretek díszítésé-
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re, készítsünk gyümölcssalátát, vagy édességekhez, szendvicshez is adhatjuk.
Gyümölcsös magvas desszert: színes szőlő, kockára vágott alma, körte, kemény sajt,
mandula, mogyoró, dió.
A zöldségekből vegyesen készítsünk salátákat, nyers köreteket ízlésünknek megfelelően. Nagyon sokszínű és ízű ételt tálalhatunk
az asztalra: sárgarépa, cékla, uborka vékony
csíkokra vágva, a paradicsom cikkekre vágva. Az egészet salátalevélre rendezzük, kevés citrom, olívaolaj, reszelt citromhéj, só,
őrölt bors, chiamag keverékével leöntjük.
Cukkini, sütőtök, kaliforniai paprika, retek vékonyra vágva, és bébi spenótra rendezzük el. A
salátaöntet lehet balzsamecet, reszelt gyömbér,
szójaolaj, só, őrölt bors, szezámmag keveréke.
Tehetünk rá szőlőmag- vagy tökmagolajat,
vagy mogyorót, napraforgó- vagy tökmagot,
zöldfűszereket is.
LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

MOZAIK

nemzetközi
szituációs Lövészverseny Újpesten
Újpest szívében került sor az első Action Air IPSC
Országos Bajnokságra, mely egyben az első és legmagasabb szintű airsoft szituációs lövészverseny volt
Magyarországon. Újpest Kupa néven, négy Level III
szintű ország részvételével zajló versenyen tizenkét
pályán mérte össze tudását a népes versenyzői gárda.
A verseny fővédnöki tisztét Wintermantel Zsolt polgármester vállalta
el, aki a „Legsportosabb Város” címét többszörösen is birtokló Újpest
Önkormányzat vezetőjeként jelentős mértékben hozzájárult a szituációs
lövészsport megindulásához és fejlődéséhez Újpesten.
Az Újpest Kupán 12 különböző szituációs lövészpályán kellett feladatokat megoldani a lövőknek airsoftpisztolyokkal, ahol a lőlapokon minél több
pontszámot kellett gyűjteni, és ezt elosztották a végrehajtási idővel. Tehát nem elég, hogy pontosan kellett lőni, hanem gyorsan is. A versenyen
kiváló nemzetközi bírók értékelték a feladatok végrehajtását. A szakmai
tudásuk pedig nem kérdőjelezhető meg, hiszen mindegyikük ugyanúgy
meglövi a pályákat, mint a többi versenyző, így pontosan tudják figyelemmel kísérni a többi lövő biztonságos fegyverkezelését és a feladatok végrehajtását. Nem véletlen, hogy az IPSC (International Practical Shooting
Confederation) jelmondata a „Diligentia, Vis, Celeritas” azaz „Erő, Gyorsaság, Pontosság”. Az utánpótlás sportnevelésben is jelentős szerepet
betöltő airsoftversenyen a legfiatalabb lövő még nem töltötte be a 10.
életévét, míg a legidősebb lövő már közel 60 éves volt.
A verseny hangulatosra sikerült, és a pályák kinézete is vizuális csemegének számított. Volt ház ablakkal, híd, kőfalakkal körbe vett sikátor,

HIRDETMÉNY
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
december 15-én (csütörtökön) 14 órai
kezdettel közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Budapest
IV. ker. István út 14. II. emelet)
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletének 50. §-a szerint:
• A Közmeghallgatáson feltett kérdés olyan a helyi
közügyeket érintő körülményre, hibára vagy hiányosságra irányulhat, amelynek orvoslása, megszüntetése vagy megoldása az Önkormányzat, illetve a helyi közösségek érdekeit szolgálja.

labirintus, hálószoba kinézetű pálya, ahol miden lövő más-más megoldást választott. Futni, hasalni, guggolni, térdelni, sőt dobogóra fellépni is
kellett a feladatok sikeres végrehajtásához.
Az eredményhirdetésen Újpest Önkormányzatának képviseletében
Pataki Gábor képviselő, a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
képviseletében dr. Regényi Kund adta át az érmeket, kupákat. A hazai
és nemzetközi szponzori (BB Depo és Protech Guns) felajánlásoknak köszönhetően különböző tárgyjutalmakat vihettek haza a lövők. A verseny
eredménylistája, valamint a pályákról készült néhány videó megtekinthető a ZEN Rendészeti Sportegyesület honlapján (http://rapdidshooting.
hu), valamint a Facebook-oldalukon (https://www.facebook.com/camp.
rapidshooting/).
Amennyiben valakit érdekel ez a gyönyörű és látványos lövészsport,
az ki tudja próbálni az Újpest, Árpád út 56. szám alatti airsoftlőtéren,
vagy akinek jobban megy, akár versenyzővé is tud válni.

A kérdést feltevő felhívhatja a figyelmet olyan magatartásra és tényre is, amely jogszabályba ütközik, sérti
vagy veszélyezteti az Önkormányzat, illetve a helyi közösségek jogait, érdekeit.
• A Közmeghallgatáson tett javaslat valamely a helyi
közügyeket érintő hasznos társadalmi, gazdasági,
kulturális, igazgatási vagy egyéb cél elérésére irányuló kezdeményezést foglalhat magában.
A Közmeghallgatáson egyéni panaszt nem lehet előterjeszteni. A kérdéseket, javaslatokat – legkésőbb a
Közmeghallgatás napját megelőző hetedik napig, vagyis
2016. december 8-án, 16 óráig – írásban a jegyző részére lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp., IV. ker. István út 15.), illetve ügyfélfogadási időben a Jegyzői Titkárságon (Bp. IV., István út 14.)
Budapest, 2016. november 8.
DR. TAHON RÓBERT jegyző
WINTERMANTEL ZSOLT polgármester

ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Könnyen, ülve végezhető
CSOMAGOLÓ MUNKÁRA
keresünk kollégákat
Budapestre.
Jelentkezés:
+3670-4-308-436, job@eso.tv
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HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Ft

*

Az akciós elem csak
az újpesti hallásközpontunkban
vehető át**
*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab
áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza
magával hallókészülékeit, valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem érvényes. **Az ajánlat 2016. november 10-től 25-ig, de legfeljebb a készlet erejéig
érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.
A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
újpesti és környékbeli lakosok számára 2016. november 10-től 25-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

Amplifon Hallásközpont

IV., Szent István tér 5.
Tel.: 06 1 951 76 22

IV., Szent István tér 5.
Bejelentkezés: 06 1 951 76 22

amplifon.hu

amplifon.hu

ÉTTEREM & RENDEZVÉNYHELYSZÍN

www. charlieloft.hu
” utca 2.
1046 Budapest, Kiss erno
10
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KULTÉRKÉP

FiLMajÁnLó

a martfűi rém
Írta és rendezte: Sopsits Árpád • Kép: Szabó Gábor • Szereplők: Hajduk Károly, Balsai Mónika, Jászberényi
Gábor, Anger Zsolt, Bárnai Péter, Szamosi Zsófia, Trill Zsolt • 118 perc • Bemutató: november 10.

Az amerikai filmeket és televíziós szériákat nézve könnyen azt gondolhatnánk, hogy arrafelé minden sarok mögött egy sorozatgyilkos
ólálkodik. Annyira szerencsére nem gyakori a jelenség, mint amenynyire a fikciós alkotások sugallják, de érthető, miért vonzódnak ehhez
a műfajhoz az írók és a rendezők. Egyfelől borzongatóan izgalmas

belegondolni, mi késztet valakit ilyen szörnyű tettekre, másfelől
ugyanilyen érdekes a kirakós darabjait hónapok, évek vagy akár
hosszú évtizedeken át összeilleszteni próbáló nyomozók munkáját
követni.
Hasonló magyar filmet még nem láthattunk, Sopsits Árpád új rendezését így nyugodtan nevezhetjük hiánypótlónak. Ahogy az a műfajban megszokott, sőt elvárt, valós eseményekhez nyúlt: 1957-ben,
Martfű határában egy ismeretlen férfi meggyilkolt egy fiatal lányt.
A hatóságok a nő egyik munkatársát gyanúsították, akit a bíróság
el is ítélt. Hét évvel később azonban gyilkosságsorozat kezdődött a
környéken, és lassan egyértelművé vált, hogy összefüggés van az
esetek közt.
Sopsits több ezer oldalnyi bírósági és rendőrségi jegyzőkönyvet
olvasott át, hogy a legfontosabb tényeket – azaz: mikor, hol és hogyan zajlottak a támadások – rekonstruálni tudja, de a miértekre
már önállóan kellett választ keresnie. Egy ilyen történet akkor is izgalmas lenne, ha 2016-ot írnának benne, igazán pikánssá mégis
az teszi, hogy a szocializmus kellős közepén, egy zárt közösségben
játszódik. A rezsim álláspontja szerint az országban nincsenek, nem
létezhetnek sorozatgyilkosok, ezért a nyomozást vezető rendőrre
(Anger Zsolt) és a fiatal, idealista ügyészre (Bárnai Péter) a legfelsőbb szintekről is extra nyomás hárul, és közben egymásról is jelentéseket kell írniuk.
A martfűi rém korrajza maximálisan hitelesnek tűnik, és ami legalább ennyire fontos, vérbeli thrillerként is működik. A Hetedikhez és
a legnagyobb klasszikusokhoz nem mérhető, de kivitelezését illetően
megüti a hollywoodi mércét.
BS

Ötvenhat
a károlyiban

Mindenkinek
Nálam maradt ajándékok címmel nyílt meg Marczali
Ágnes kiállítása az Ifjúsági Házban november 8-án.
– Személyes hangulatú üzenetek azoknak, akik már nincsenek velem, azoknak, akik még igen, azoknak, akiket ismerek, és akiket nem
– mondja műveiről az alkotó.
A kiállítást Gyárfás Gábor Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész nyitotta meg. Gitáron közreműködött: Molnár Péter.
A tárlat december elsejéig tekinthető meg munkanapokon 9-től 18
óráig.
ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Diákok munkáiból nyílik
kiállítás november 15én az 1956-os forradalom és szabadságharc
hatvanadik évfordulója
tiszteletére az Újpesti
Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium
galériájában.
Az intézmény többszörösen is az ’56-os megemlékezések színtere. Elsőként egy, a Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény, valamint Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye
által közösen biztosított anyag, a kordokumentumok mellett konyha
és szobabelső hozta testközelbe a fiatalokhoz 1956 korát, eszméjét, szellemiségét. Ezt az önkormányzat által is támogatott kiállítást
újpesti művészek egészítették ki saját alkotásaikkal Somos Zsuzsa
képzőművész kezdeményezésére, az önkormányzat felkérésére.
Most a diákok munkáiból láthatunk kiállítást. Az összesen kilenc
kiállító iskolából hat újpesti. A megnyitó november 15-én 15 órakor
lesz az iskola galériájában.
MOA

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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határőröket
keresnek
Érettségivel rendelkező civil személyek toborzásával
és kiképzésével kívánja
bővíteni Határvadász Bevetési Osztályainak hivatásos állományát a Készenléti Rendőrség.
A kiképzési idő hat hónap, a résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres
modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába kerülnek
egy év próbaidővel.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt,
amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őrjárőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03)
szereznek. Az őr-járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak
a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak
ellátásában vesznek részt.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
• betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• állandó belföldi lakóhely,
• érettségi bizonyítvány,
• büntetlen előélet,
• fizikai alkalmasság,
• pszichológiai alkalmasság,
• egészségügyi alkalmasság,
• pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,

• kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás
annak a szolgálati viszony létesítése előtti,
valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.
Az érdeklődők, jelentkezők a toborzócsoport
munkatársait (Szilágyi Melinda kttv. 4435000/32-235, és Lukács Viktor r. törzsőrmestert 443-5000/31-963) keressék.
A jelentkezési felhívás visszavonásig érvényes.

Nekünk úgy diktálhat,
ahogy Önnek tetszik!
A Fôvárosi Vízmûvek ügyfelei háromféle eszközön is bediktálhatják vízmérôállásukat!
Az örökmozgók számára az okostelefonokra (Androidra, IOS-re és Windows Phone-ra) letölthetô
Otthon+ applikáció ideális választás, hiszen így bárhol rögzíthetik* aktuális vízfogyasztásukat.
A hagyományos kommunikációt kedvelôk a nap 24 órájában elérhetô, vezetékes
telefonról ingyenesen hívható Zöldszámunkon (06 80 200 777) diktálhatják be*
mérôállásukat, míg a számítógépek megrögzött hívei az online ügyfélszolgálatunkon
(ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) közölhetik* egyszerûen és gyorsan fogyasztási adataikat!

Online ügyfélszolgálat
ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu

Zöldszám
06 80 200 777

* Kizárólag diktálási idôszakban.
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Otthon+ applikáció
Google Play,
App Store,
Windows Áruház

SPORT

de ki használhatja
majd az új futballpályákat?

Sokak számára talán átláthatatlan lehet, hogyan működik jelenleg a labdarúgás Újpesten.
A kérdésre dr. Tahon Róbert jegyző adott választ, aki 2010 óta az önkormányzat által delegált elnökségi tag az UTE-nél.
– Az Újpesti Torna Egylet (UTE), mint társadalmi
szervezet 1885 óta létezik. A törvény 1998 óta
kötelezi arra a sportegyesületeket, hogy külön ki
legyen szervezve a felnőtt profi labdarúgás. Ennek a tulajdonosa 2011 óta Roderick Duchatelet
– mondta a jegyző. – Az NB I-ben szereplő csaMiközben az újpesti stadionnal kapcsolatosan napról
pat 2014 óta Újpest 1885 Futball Kft. néven fut,
napra jelennek meg új információk, valamint az ezekés miután maradhatott az élvonalban, megállare érkezett reakciók az illetékesektől, további kérdépodást kötött az UTE-val, melynek része volt az,
sek is felmerülnek Újpesten. Például az, hogy nemrég
hogy a továbbiakban is biztosítja a felnőtt csapat
megállapodás született arról, hogy a stadion mellett
utánpótlását, valamint a stadionhasználati jogot.
még milyen sporttal kapcsolatos beruházások lesznek
Tahon Róbert állítása szerint ezt a szerződést
Újpesten. De vajon ki használhatja a készülőben lévő
Duchatelet 2015-ben egyoldalúan felbontotta, és
és az elkészült pályákat? Az UTE vagy az Újpest FC?
saját utánpótlás-labdarúgást indított. Az önkormányzat pedig ezt követően azt a döntést hozta,
A Szilágyi utca, Tábor utca, Pálya utca által hahogy a továbbiakban az UTE-t, mint több mint
tárolt újpesti sporttelep 2010-ben még a ma130 éve Újpesten működő társadalmi szervezetet
gyar állam tulajdonában volt, 2012-re pedig
támogatja az óvodáiba, iskoláiba toborzásra, egy
olyan rossz állapotba került, hogy a Nemzeti
külföldi tulajdonú gazdasági társaságot pedig nem.
Sportközpontok bezárta ezt az épületet. Az ön– Az újonnan épülő pályákat és a jelenlegikormányzat emiatt átvette az üzemeltetését,
eket is csak az UTE használhatja – jelentette
és már megvalósult egy jelentős beruházás.
ki Tahon Róbert. Elmondása szerint, bár az ÚjMegállapodás született arról, hogy a sportpest FC utánpótlás-csapatait nem támogatja
telepen milyen újítások lesznek. A labdarúgás
az egyesület, az NB I-es együttes felé továbbra
számára hat új futballpálya épül, három-háis fenntartják azokat a jogokat, amelyekre korom füves, illetve műfüves – utóbbiból az
rábban szerződés kötelezte őket. Ez azt jelenti,
egyik már elkészült. A hat pályával az északhogy a „nagyok” a továbbiakban is használpesti régióban egyedülálló, de budapesti
hatják a stadiont (már amikor elkészül) edzésszinten is kiemelkedő lehetőségei lesznek az
re és mérkőzésekre is, vagy rossz idő esetén
újpesti labdarúgóknak, illetve épül egy multifelmehetnek a Megyeri úti műfüves pályára.
funkcionális sportcsarnok is. Épül emellett egy
– Az Újpest FC érzékelheti, hogy az UTE tolelátó nélküli kisebb csarnok is, amelyet szinvábbra is úgy jár el, mintha szerződés lenne a két
tén lehet edzésre használni, míg az atlétikafél között – mondta Tahon Róbert a Nemzeti Sport
szakosztály számára meghosszabbítják a fuOnline-nak. – Ha a felnőtt csapatba játékost akar
tófolyosót. A program már 2016-ban elindult,
az Újpest FC, azt ugyanúgy ingyen adjuk át, mint
a tervek szerint másfél év alatt elkészülnek az
dr. Tahon Róbert ahogy korábban a szerződés szerint járt neki.
új építmények.

tárgyalna az Ute

Az UTE együttműködési ajánlattal él az Újpest FC belga tulajdonosa felé az újpesti labdarúgás érdekében. Az
egyesület nyílt levelét változtatás nélkül közöljük.

Az érvényben lévő MLSZ utánpótlásszabályok szerint az Ön tulajdonában lévő utánpótlásnevelő-egyesület „C” kategóriás, míg az UTE
Labdarúgó Akadémia „B” kategóriás utánpótláscsapatnak minősül.

TISZTELT DUCHATELET ÚR!
Az Újpesti Torna Egylet több mint 131 éve szolgálja az újpesti sport érdekeit, és mindig a legfontosabb küldetése volt a lehető legmagasabb
színvonalú élsport, és a lehető legszélesebb kört elérő tömegsport
megteremtése.
Megítélésünk szerint az elmúlt időszak labdarúgással kapcsolatos
viharos eseményei nem szolgálják a magas színvonalú újpesti labdarúgás érdekeit, ezért együttműködési ajánlatot teszünk az újpesti
utánpótlás és az újpesti felnőtt labdarúgás fejlődése érdekében.

Ez a rangsorolás nem előnyős egyik sportszervezetnek sem. Öszszefogással megnyílna az út ahhoz, hogy magas színvonalú „A” kategóriás labdarúgó-akadémiai minősítést szerezzünk, ezzel mi lehetnénk az ország egyik legjobb, vagy a legjobb utánpótlásbázisa. Közös
munkákkal elérhetővé válna, hogy a fővárosban kiemelt akadémiai
rangot szerezzünk.
Kérjük, amennyiben szándékunkat megfontolandónak tartja, üljünk
tárgyalóasztalhoz a mielőbbi előremutató megoldás érdekében.
2016. november 4.
Újpesti Torna Egylet

ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Bajnokcsapat
Matematikailag is biztossá vált, hogy
az UTE labdarúgóinak 2007-es korosztálya megnyerte a Kölyökliga Nyugati
csoportját. A lejátszott mérkőzéseken
a csapat megszerezte a tizenkettedik
győzelmét, így az utolsó játéknap eredményétől függetlenül már bajnok.

Megtisztelő elismerés
Az újpesti Városháza adott otthont a
67. olimpiai gyűlésnek, melyet a Magyar Olimpiai Akadémia szervezett.
A gyűlés fő témája a magyar olimpiai
csapat riói szereplése, valamint az
olimpiai eszme terjesztése volt, melyben munkájáért dr. Tahon Róbert, az
UTE karateszakosztályának vezetője
elismerésben részesült.

Felföldi László
aranyérmes
A Junior Ökölvívó Magyar Bajnokságon az UTE színeiben versenyző +80
kilogrammos ökölvívó szerezte meg
az első helyet. A versenybizottság a
legjobb mérkőzésnek a Felföldi László
– Fehér Koppány KSC találkozót választotta.

győzelem
az emlékversenyen
Nyolcadik alkalommal rendezték
meg Triesztben a „Memorial Rodolfo
Crasso” atlétikai emlékversenyt. Az
UTE futója, az olasz származású Rao
Salavtore a 10 km-es férfiak 55. éves
korosztályában indult és nyert. A női 10
km-es 45. éves korosztályban Hetényi
Nóra a negyedik helyen ért célba.

Az oldalt összeállította: GERGELY GÁBOR

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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HIRDETÉS
Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel,
a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtökön: 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

Ingatlan eladó
 IV. kerület Szent László téren, 51 m²-es, erkélyes, bú-

torozott, gépesített lakás, 65 e. Ft+2 hó kaucióval kiadó.
Tel.: 06-70 949-4013

Állást Kínál
 Nyilvános WC-ben végzendő munkára nyugdíjas,
részmunkaidős hölgyet keresek. Tel.: 06-20-270-7161
 Tapasztalt takarítókat keresünk újpesti intézmények

takarítására, 4, 6, illetve 8 órás munkarendben. Biztos
munkalehetőség, jó csapat várja a leendő munkatársakat. Érdeklődés, jelentkezés: 20/462-0838.

 Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, bontások

megbízható szakembertől. Korrekt áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, előre egyeztetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

 Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-munka! Törött,
korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét, fényezését
vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

Eltartás
 EGYEDÜL VAN? Nincs kire számítania? Nincs
pénz? Itt a megoldás! Életjáradék-eltartási szerződést kötünk 50 év felett! Havi készpénzben biztosítjuk életét! Nem kell mást tennie, csak minket
megjelölni, mint örököst. Tel.: 06-20-358-8217

Állást Keres
 Nyugdíjas, hivatásos gépkocsivezető állást keres. Minden megoldás érdekel. Tel.: 06-70 549-1981

pontban: gimnáziumi osztályok, kereskedelmi
eladó, vendéglátó eladó, boltvezető, vendéglátó
üzletvezető, Tel.:06-20-9-51-33-57

és hogyan lesz könnyű, azt mutatom meg példacentrikusan,
a diák nyelvén. Felvételre előkészítés korábbi felvételi példasorokkal. Tel.: 360-1657, 06-20 927-0270

Régiség
 Készpénzes felvásárlás! Arany 8500 Ft-tól, ezüst

350 Ft-tól, borostyán és korall ékszerek akár aranyáron.
Régi bútorokat, festményeket, Herendi-, Zsolnay-, Gorka-, Hummel-, Meissen-, Kovács Margit-dísztárgyakat,
asztali-, fali-, álló- és karórákat (nem működőt is), katonai eszközöket, képeslapokat, kitüntetéseket, érmeket
(pengő, márka, schilling stb.), teljes hagyatékot. Díjtalan
kiszállás, értékbecslés. V. ker., Szent István krt. 25. Tel.:
06-70-608-6082, szentistvankrt25@gmail.com

Társkeresés
 54 éves nő vagyok, 1 bottal járok, józan életű, megértő, segítőkész, korban hozzám illő társamat keresem,
lehet nyugdíjas is. Tartós kapcsolat, vagy élettársi kapcsolat. Tel.: 06-70 246-0042

Szolgáltatás
 Újpesti Oxydent fogászat szeretettel várja
meglévő és leendő pácienseit változatlanul az
Árpád út 45. szám alatt. Dr. Bakró Csaba, Dr.
Rasheed Ali és Dr. Tímár Luca

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

 IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 800 Ft.
Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 368-1354
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FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő november 28-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Németh Edit Éva; Hladony
Sándor Gyula önkormányzati képviselők december 5-én, hétfőn 17-től 18 óráig tartanak
fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők december 5-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati képviselő december 12-én, hétfőn 17-től 18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út
56. Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária, Bartók Béla önkormányzati képviselők december
13-án, kedden 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05
www.ujpestifidesz.hu
Tisztelt Barátaink! Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart nyitva. Kérjük Önöket, vegyék
fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk: 1046 Budapest, 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.
KÖNYVBEMUTATÓ ÚJPESTEN!
Az Újpesti Jobbik szervezésében könyvbemutatót tart ifj. Tompó László, aki Mélyszántás című könyvsorozatának harmadik kötetét (Kitagadottak) ismerteti az olvasóknak. Az eseményen meghívott vendégként részt
vesz dr. Raffay Ernő, az Antall-kormány honvédelmi államtitkára. Helyszín: Andretti üzletház (1047 Budapest, Váci út 13.). Időpont: 2016. december 6. (kedd) 18 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő 1. vk. minden hónap második csütörtökén 17
órától, Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-től 18 óráig.
Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyisége. A fenti fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges; Belán Beatrixhoz sms-ben a 06 20 466 8426 számon, Dr. Trippon Norberthez
a 06 30 193 2312 telefonszámon. Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő 2. vk. minden hónap első
szerdáján 17-18 óráig. Helyszín: Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. és Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.)
Előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés a 06 30 400 9297 telefonszámon lehetséges.

 Matematika-korrepetálás. A matek nem nehéz! Hogy mitől

 Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállással.
Készpénzért bútort, festményt, csillárt, porcelánt, órákat,
kerámiát, szőnyeget, könyvet, kitüntetést, jelvényt, katonai
háborús tárgyakat, bizsut, borostyánt, híradástechnikát,
CD-,DVD-, hanglemezt, ezüst tárgyakat, ékszert, alpakkát.
Pintér Nikoletta, tel.: 06-1 466-8321, 06-30 973-4949

Á

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!

Oktatás
 Dolgozók iskolája felvételt hirdet Újpest Köz-

 JOZEF ANTIKVITÁS vásárol magas áron
BOROSTYÁN és korall ékszereket 30.000-től
300.000 Ft-ig, antik bútorokat és ékszereket,
festményeket, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat,
Herendi-, Zsolnay-, Meissen- stb. porcelánokat,
Kovács Margit-, Hummel-, Gorka-kerámiákat,
bronz és ezüsttárgyakat, háború előtti katonai
kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat,
hagyatékokat, tört és fog aranyat. Értékbecslés
és kiszállás díjtalan! XV. ker. Páskomliget u.8.
(Vásárcsarnokkal szemben) Tel.: 06-1-605-7075;
06-30-921-0915

P

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökjén (december
1-jén) 13 órától a Képviselői Irodában (1046 Bp., Kiss Ernő u. 3. 4/418., P+P Irodaház). Bejelentkezés, vagy
más időpont megbeszélése a 06 30 458 9929-es telefonszámon.
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
2016. november 11-én és november 25-én 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat – tanácsadás –
igénybevételére van lehetőség előzetes bejelentkezés alapján a 06 30 458 9929-es telefonszámon. Helyszín:
Képviselői Iroda; IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház).
Horváth Imre országgyűlési képviselő
RENDHAGYÓ MÚZEUMLÁTOGATÁSRA VÁRJUK!
November 11-én, pénteken délelőtt a Játékok és életmód c. kultúrtörténeti tárlatvezetéses kiállításra megyünk az Andrássy út 52-be (Oktogonnál). Belépődíj nincs! A programra a csoportbeosztás miatt előzetesen jelentkezni kell a 06 30 458 9929-es számon, ekkor pontosítjuk a találkozási időpontot is! A rendezvénysorozat
védnökei: dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre országgyűlési képviselő.
MSZP Újpesti Káposztásmegyeri Szervezete

Szent AndráS
GyóGySzertár
Újpest Stop.shop
Bevásárlóközpont

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második
hétfőjén 17 és 18 óra között fogadóórát tart előzetes egyeztetés után a DK Újpesti Szervezete
frakcióhelyiségében. Cím: 1042 Budapest, Árpád út 19. Bejelentkezés: 06 70 347 1040. E-mail
cím: Budapest11@dkp.hu http://dkujpest_hu.novodev.hu
LAKOSSÁGI FÓRUM
A Demokratikus Koalíció Újpesti Szervezete 2016. november 11-én, 17:00 órakor az Újpesti Polgár
Centrumban (1042. Budapest, Árpád út 66.) lakossági fórumot tart. Vendégünk Dobrev Klára. A belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
FOGADÓÓRA
Légrádi Péter önkormányzati képviselő (Együtt – A Korszakváltók Pártja) fogadóórája minden
hónap első szerdáján 18 és 19 óra között. Helyszín: az Együtt újpesti frakcióhelyisége (Bp., IV. Árpád
út 162.) E-mail: ujpest@egyuttpart.hu

1042 Budapest,
Árpád út 183–185.
Újpestért
Egyesület

Nyitvatartás:
H–P: 08.00–19.30
Sz: 08.00–13:30
V: ZÁRVA
Telefonszám:
+36 1 272 0455
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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.)

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók
dinamikusan gyarapodó közösségéhez!
www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

PIAC

Szombaton Márton-nap a piacon!
László Mária zenés-dalos Baráti Körével magyar nótákat énekel.
10 órától libamájas és töpörtyűkrémes kenyérrel kínáljuk vendégeinket.
Szeretettel várunk mindenkit!

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2016. november 10–16.

800Ft
/kg

GYÖMBÉR

Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget
nem vállalunk. A képek csak illusztrációul szolgálnak.

1490Ft

Dream Come True Kft.-nél

/kg

PECSENYELIBA

Te-So Bt.-nél

2600Ft
/kg

FÜGE

VÉKONY SERTÉSZSÍRSZALONNA

Policsány Erikánál

399Ft
/kg

Duna-Muhari Bt.-nél

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK
A Kiscsarnokban a Te-So Bt.-nél egész héten Márton-napi libavásár: friss pecsenyeliba 1490 Ft/kg | libacomb 2690 Ft/kg | libamellfilé 2990 Ft/kg.
A Virágcsarnok oldalában a Mátyás Hús Kft.-nél csak kedden sertészsír 399 Ft/kg | csirkemáj 499 Ft/kg | csirkeszárny 499 Ft/kg | pulykanyak 499 Ft/kg |
csontos csirkemell 999 Ft/kg | csirkemellfilé 1199 Ft/kg | pecsenyecsirkecomb 399 Ft/kg | csirkezúza 499 Ft/kg | sertéslapocka, -karaj, -comb 1099 Ft/kg |
baromfivirsli 499 Ft/kg | cserkészkolbász 999 Ft/kg.
A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentesnél csak szerdán háztáji májas, véres hurka 1100 Ft/kg | háztáji sütőkolbász 1350 Ft/kg | házi parasztmájas
1390 Ft/kg | hajdúsági lángolt kolbász 999 Ft/kg | füstölt csemegeszalonna 999 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél csak vasárnap tokaszalonna 699 Ft/kg | sertészsírszalonna 599 Ft/kg.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK
A Kiscsarnokban Policsány Erikánál aszalt szilva 1980 Ft/kg | csicsóka 398 Ft/kg | saszla szőlő 380 Ft/kg | aszalt sárgabarack 2800 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Dream Come True Kft.-nél mandarin 298 Ft/kg | házi lecsópaprika 248 Ft/kg | almák 198 Ft/kg.
A Kiscsarnokban a Sauer Bt.-nél házi ecetes torma 400 Ft/200 g.
A Kiscsarnok templom felőli oldalában a Cserpes Sajtműhelynél natúr mozzarella 2650 Ft/kg | füstölt sajt 2750 Ft/kg |
poharas homoktövis joghurt 200 Ft/db.
VASÁRNAP 10-TŐL 12 ÓRÁIG PEPPINO BOHÓC ÚJBÓL VÁRJA A GYEREKEKET SOK-SOK SZÍNES LUFIFIGURÁVAL.

ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!

PIAC PLACC IDÉN UTOLJÁRA NOVEMBER 19-20-ÁN!
Az időjárás függvényében szombat-vasárnap 7-től 13 óráig várjuk a kedves vásárlókat!

20161104_piaci_hirdetes_B3_03v.indd 1

AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDEN NAP ÜZEMEL.
A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.

ÚJPESTI NAPLÓ
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HIRDETÉS

Adventi koszorúkötés
Az Ifjúsági Caritas Egyesület november 23-án szerdán 16 óra és 19 óra
között várja mindazokat, akik idén is saját maguk szeretnék elkészíteni
adventi koszorújukat.
A tizenhét éve mindig megtartott rendezvényt a megszokott feltételekkel – koszorúalapot,
drótot, gyertyát, szalagot adunk, ollót, fogót, szerszámot mindenki hozzon – szervezzük.
Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház, 1043 Budapest, Tavasz utca 4.
Jelentkezni november 18-ig (név, cím, telefonszám) megadásával az alábbi telefonszámokon
061 2316000, 0630 2509539, illetve a pettko2@freemail,hu címen 8 és 17 óra között lehet.
A programot Újpest Önkormányzata, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Mindenkit várnak a szervezők.
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