
RÉT A PARKBAN
Napról napra szépül az Ugró Gyula park. Az Er-

dősor 26. szám előtt tavaszra egy virágos rétet 

alakítanak ki.  3. oldal

ÚJ VÁSÁRCSARNOK ÉS KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉPÜL
Tágasabb, modernebb, tisztább. Nagyobb 

lesz az áruválaszték, kényelmesebb a vásárlás. 

Megkezdődhet a Szent István téri piac és vá-

sárcsarnok építése.  4-5. oldal

ADJA LE A VESZÉLYES HÁZTARTÁSI 
HULLADÉKOKAT!
Újpest Önkormányzatának szervezésében ok-

tóber 24-én, szombaton 8.00 és 12.00 óra kö-

zött lehetőség nyílik a háztartásoknál keletkező 

veszélyes hulladékok leadására!   12. oldal

ÚJPESTI NAPLÓ
INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2015. október 14., IX. évf., 29. szám

Szombaton 
jön az Őszi 

Sportparty!
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ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

FÉL PONT HIÁNYZOTT A NAGYOBB SIKERHEZ
Az újpesti Hardicsay Péter mindössze fél ponttal maradt le a győztestől a II. Országos Szenior Egyéni Rapid 

Sakkbajnokság döntőjében. Ötödik helye így is dicséretre méltó teljesítmény.   13. oldal
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Ép

Fontos! 
A szavazás után 
24 órával újra 

leadhatjuk 
a voksunkat. 
Tegyük meg 

minél többször! 
www.megszepulavarosom.hu

Egy nap, egy szavazat
Második helyen állunk a Megszépül a város-

om kezdeményezés szavazásán. Ugye ezt nem 

hagyjuk annyiban? 

Adjuk le voksunkat minden nap a megszepulavarosom.hu 

oldalon, hogy a szavazás lezárásának napján, január 10-én már 

miénk legyen az első hely. 

Jön az Őszi Sportparty!
Sport, közös főzés, versenyek és az igazi újpesti ősz. Több tucat bog-

rács chili con carne és a füst illata jelzi majd, ismét sportparty és főző-

verseny van a Tábor utcában. 

Az előző évek programjaihoz hasonlóan idén is már reggel 9-kor indul a buli. Az első kihívás 

a tűz begyújtása lesz, majd szépen sorban jön a többi. Pontgyűjtő verseny, kispályás foci, park-

röplabda, fl oorball torna. A legsportosabb városban nincs henyélés. Na jó, enni azért lehet. De 

vajon melyik csapaté lesz Újpest legjobb chili con carnéje?  

Találkozzunk október 17-én a Tábor utcában!  D.V.

A szervezők a nyertes város önkormányzatával közösen választják 

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

körforgalom. A munkálatok a következőkre terjedhetnek ki: padok 

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

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

getésekre pavilonok, ülősarkok kialakítása; szobor készíttetése.

Október 13-án újhold volt. Állítólag ilyen-

kor érdemes valami újba kezdeni, vagy a 

már meglévőt újjáépíteni, újragondolni, 

újratervezni. Remek időszak ez az épí-

tésre, legyen szó akár belső, akár külső 

épülésről. Az Újpesti Napló e heti száma bővelkedik az épí-

tészeti jó hírekben. Egyre népszerűbb az idősek pihenőpark-

ja. Bekerített zöld terület, kényelmes padok, és most már 

két fi tneszeszköz is várja a négy fal közül kiszabadulni vágyó 

idősebb korosztályt a Nyár utcában. Napról napra jelentős 

változások történnek az Ugró Gyula parkban is. Az Erdősor 

26. szám előtt tavasszal egy virágos rétet alakítanak ki. 

Rövidesen új vásárcsarnok és kulturális központ is épül a 

városban. Tágasabb, modernebb, tisztább. Nagyobb lesz az 

áruválaszték, kényelmesebb a vásárlás. A Budapesti Építész 

Kamara nemrég nívódíjjal tüntetett ki öt épületet, és kilenc 

elismerő oklevelet osztott ki. A kilenc okleveles díjazott közül 

került ki két újpesti munka, a Baross utca 100. alatt lévő 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, valamint az Egek 

Királynéja-plébánia épülete.

„Személy szerint elmondhatatlanul büszke vagyok, nem-

csak arra, hogy világraszóló szépségű a Városházánk, de 

arra is, hogy ez az építészeti remekmű a munkahelyem” – 

fogalmaz Wintermantel Zsolt polgármester egyik írásában 

a Facebook-oldalán. Az Újpesti séta című rovatunkban is a 

Városháza a főszereplő: „Az egytonnás Újpest ’felirat’ előtt 

állok a Szent István téren. Nézem a városházát. Hidegben 

is szép.”

Újpest százhetvenöt éve létező település. Épül, szépül. A 

miénk. TALLÉR EDINA
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Alapításának-fennállásának harmincadik év-

fordulóját ünnepelte a Karinthy Frigyes Óvoda 

október 9-én. A délelőtti ünnepség keretén 

belül a köszönetnyilvánítás mellett tortával és 

a csoportok névadásával köszöntötték a kerek 

évfordulót, délutánra pedig a szülőket várták.

A délelőtti ünnepség a köszönetnyilvánítás 

jegyében zajlott. Beáné Losonczi Katalin óvo-

davezető kiemelte, bár az elmúlt három évtized 

során az intézmény működésében-vezetésében 

több változás is zajlott, a gyerekek szeretete vál-

tozatlan maradt. Oklevéllel mondott köszönetet a 

korábbi vezetők, valamint a jelen levő dr. Molnár 

Egy kis mozgás 
mindenkinek kell
Nagyon népszerű az idősek pihenőparkja. Bekerített 

zöld terület, kényelmes padok és most már fi tnesz-

eszközök is várják a négy fal közül kiszabadulni vá-

gyó, idősebb korosztályt. Napról napra jelentős változások 

történnek az Ugró Gyula parkban. 

A felújítások nem csak a gyere-

keknek és a szabadban sporto-

lóknak kedveznek majd. Az Er-

dősor 26. szám előtt egy virágos 

rétet alakítanak ki.

A kisvárosi hangulatot idézve magasabbra 

hagyják a füvet és piknikezni is lehet majd a 

területen. Bár ez most, a tél beállta előtt távoli-

nak tűnik, tavasszal és nyáron már kellemesen 

eltölthetjük itt a szabadidőnket. A tervezésénél 

fontos szempont volt, hogy a közel negyven faj-

ból álló virágültetvény ne tartalmazzon allergén 

növényeket. A keverékekben lévő virágok között 

nincs védett növény, csak hazánkban megtalál-

ható vadvirágokból áll majd.  DOMJÁN VIVIEN

VIRÁGBAN POMPÁZÓ TÉR

A teljesség igénye nélkül a következő 

virágfajták nyílnak majd az Ugró Gyula 

parkban: pipacs, szarkalábfélék, búzavi-

rág, cickafark, margaréta, réti imola, budai 

imola, fehér mécsvirág, hólyagos hab-

szegfű, orbáncfű, vadrezeda, mezei szar-

kaláb, sarkantyúfű, ökörfarkkóró, katicavi-

rág, évelő len, gyermekláncfű, katángkóró, 

nyúlhere, erdei mályva, pézsmamályva, 

osztrák zsálya, ligeti zsálya, mezei zsálya.

A Nyár utca 95-101. számú tízemeletes ház 

idős lakóinak kéréseit is fi gyelembe véve ki-

alakított pihenőpark tovább szépült és bővült. 

Műgyantás burkolat épült, valamint fi tneszesz-

közöket is kihelyeztek.

– Újpesten kiemelt fi gyelmet fordítunk a 

mozgásra – mondja Hladony Sándor önkor-

mányzati képviselő. – A fi atalok körében na-

gyon népszerűek a sportos rendezvények. A 

kihívás napján, a Futó- és Kerékpáros Feszti-

válon és a közelgő Sportpartyn is több százan 

mozgunk együtt. Nem szabad megfeledkezni 

azonban az idősebb korosztályról sem. A park 

bővítése nekik kedvez. Reméljük, még a hideg 

tél beállta előtt lesz bőven lehetőség kiélvezni a 

park kényelmét.  D. V.

Harmincéves 
a Karinthy-óvoda

Szabolcs alpolgármester és a Gazdasági Intéz-

mény munkájáért, közreműködéséért.

Szavait a kicsik változatos műsora követte, 

ami után dr. Molnár Szabolcs méltatta az el-

múlt három évtized munkásságát. Ezután az 

óvodavezetővel közösen szelte fel az intéz-

mény fennállásának harmincadik évfordulójá-

ra készített tortát. 

További nyolc tortát pedig a csoportok kap-

tak, hiszen az eddig csak sorszámmal jelölt 

gyerekközösségek ünnepélyesen most vették 

fel egy-egy virág vagy éppen állat nevét. Az 

immáron „nevesített” csoportoknak az alpol-

gármester adott át játékokat.

Az ünneplés azonban ezzel nem ért véget, 

mert délutánra a szülőket várták az óvodába, 

ahol kicsik és nagyok játékos vetélkedőkön 

vettek részt. Kép és szöveg: M. Orbán A.

Rét a parkban

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program
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Új vásárcsarnok és 
kulturális központ épül  
Írta: Domján Vivien

Tágasabb, modernebb, tisztább. Nagyobb lesz az áruválaszték, ké-

nyelmesebb a vásárlás. Megkezdődhet a Szent István téri piac és 

vásárcsarnok építése. 

K Ö Z T É R

2012-es és 2013-as Újpesti Pár-

beszédnek is már kiemelt témája 

volt a piac fejlesztése. A kérdő-

ívekből kirajzolódó közösségi véleményeket 

szem előtt tartva és elfogadva, a jelenlegi 

piaccal szemközti telken épül majd fel az új 

vásárcsarnok. Az építkezés ideje alatt a je-

lenlegi piac végig a vásárlók szolgálatában 

áll majd.

– A piac megújulását az is indokolta, 

hogy mai állapotában nem felel meg a kor 

követelményeinek – mondja Rádi Attila 

Átmenő forgalom és 
felszíni rakodás helyett 
épület alatti parkolás és 
rakodás lesz

A

Városunk rendezvényeit, a Találkozzunk 

többször! programsorozatot nemrégi-

ben Városmarketing gyémánt díjjal tün-

tette ki a Magyar Marketing Szövetség. 

Az átalakítással Újpest látogatott és 

népszerű kulturális rendezvényeinek is 

új közösségi tereket építenek. 

MARAD A PIAC

Wintermantel Zsolt Facebook-

oldalán kiemelte: „Szeretnénk Új-

pesthez méltó körülményeket terem-

teni, ahol szélesebb lesz a választék 

és optimális az elrendezés. Mivel a 

piac továbbra is önkormányzati működtetésű lesz, így bizto-

sítható, hogy az árak ne emelkedjenek csupán azért, mert 

korszerűbb helyen zajlik a kereskedés.”
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dr. Molnár Szabolcs

Rádi Attila

Az új épületben 
koncert- és 
színháztermet
is kialakítanak 

alpolgármester. – Az új helyen a rakodás és 

a raktározás nem fogja zavarni a vásárlókat. 

A csarnok tiszta, rendezett és fűthető lesz. 

A vásárlóknak nem kell rekeszeket kerülget-

niük, és a felmosó vizet sem fogják a járda 

mellé, az útra löttyinteni takarításkor. Köny-

nyebben és kulturáltabban lehet majd par-

kolni, hiszen az épület alatt is lesz lehetőség 

erre.

–  A piac megújítása is az újpestiek igényei 

szerint valósul meg – mondja dr. Molnár 

Szabolcs alpolgármester. – Teljesülni fog 

az egyik legfontosabb vélemény, hogy a 

piac mindenképp maradjon a Szent István 

téren, és a felújítás miatt egyetlen napra 

se kelljen bezárni a vásárcsarnokot. Az új 

vásárcsarnok különlegessége még, hogy a 

tetején egy olyan kulturális központ épül, 

amely közel ezerfős rendezvényeknek ad 

majd otthont. A későbbi években majd, az 

új épület környezete is átalakul. Új közös-

ségi terek, szabadtéri színpad és egyedi 

világítás garantálja a modern, európai szín-

vonalat. 

Az Újpesti Párbeszéd kérdőíveinek segítségé-

vel már 2012-2013-ban felmérték az újpes-

tiek piaccal kapcsolatos igényeit. A válaszok-

ban megfogalmazott igények, kérések kiemelt 

fi gyelmet kaptak a tervek kidolgozásában. 

Az újpestiek két legfontosabb kérése az volt, hogy a piac maradjon a mindenki által kedvelt 

és központi helynek tekintett Szent István téren, valamint, hogy ne vesszen el a klasszikus 

piaci hangulat. Mindkettő teljesül. 

2015

Az új vásárcsarnok 
csupán pár lépésre 
lesz az eddig meg-
szokott helytől 

 Az új kulturális köz-
pontban 500-900 fős 
kulturális rendezvények 
kapnak majd helyet

A felső szinten új 
kulturális központ épül

Az építkezést követő terület- és kör-

nyezetrendezéssel Újpest népszerű 

rendezvényei is új helyre kerülnek 

majd. A Szent István tér és a Károlyi 

István park mellé több, egyedi közös-

ségi tér is épül.
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Kép és szöveg: M. Orbán András

A Budapesti Építész Ka-

mara nívódíjával tüntet-

tek ki öt épületet, továbbá 

kilenc elismerő oklevelet 

osztottak ki a FUGA Bu-

dapest Építészeti Köz-

pontjában október 5-én. 

Az ötven pályamű közül 

három újpesti épület volt, 

ezek közül kettő kapott 

elismerő oklevelet az épí-

tészet világnapján. 

z estet Bálint Imre Ybl-díjas építész, 

a Budapesti Építész Kamara elnöke 

nyitotta meg. Beszédében kiemel-

te, az ötven beérkezett pályamű azt mutatja, 

hogy Budapest építészete az elmúlt években 

ismét magára talált. Füleky Zsolt építésze-

ti és építésügyi helyettes államtitkár pedig 

mérnöki és művészeti szakmának nevezte az 

építészetet.

A zsűri ötven pályamű közül tizennégyet 

tartott külön érdemesnek a díjra, közülük vá-

lasztották ki az öt nyertest, a további kilenc 

alkotás pedig elismerő oklevelet kapott.

A nívódíjas pályamunkák: a 4-es metró állo-

másai, a Prezi irodaház, a Trefort-kerti emlék-

hely, a Medve utcai Geometria irodaház, vala-

mint a Móricz Zsigmond körtéri Gomba épülete.

A kilenc okleveles díjazott közül került ki 

két újpesti munka, a Baross utca 100. alatt 

lévő Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 

valamint az Egek Királynéja-plébánia épüle-

te. Előbbit Töős György, Erdélyi-Gárpár Judit, 

Lenzsér-Mezei Kata, Fátyol Tibor, azaz az 

Artonic Kft. tervezte. Utóbbi tervezője pedig a 

4 Plusz Építész Stúdió Kft., amelynek képvise-

letében Berzsák Zoltán vette át a díjat.

Szesztai György, Újpest főépítésze lapunknak 

azt mondta, nagy dolog, hogy ötven díjra jelölt 

Oklevél két
újpesti 
épületnek

K Ö Z T É R

épület közül három újpesti, és ezek 

közül kettő is oklevelet kapott. Szerinte az el-

ismerések azt jelzik, hogy a kortárs építészet jelen 

van Újpesten. A főépítész egyúttal Berzsák Zoltánt 

meghívta az Újpesti Építészeti Tervtanácsba.

Berzsák Zoltán a díj kapcsán elmondta, hogy 

valódi közösségi teret szerettek volna létrehoz-

ni a gyülekezetnek, ez vezérelte őket a tervek 

megalkotásában. A zsűri egyébként az árnyéko-

ló designelemek és az épület kertkapcsolatai-

nak építészeti megoldása miatt ítélte oda a díjat.

A NÍVÓDÍJRÓL

A Budapesti Építész Kamara által alapított nívódíj célja, hogy a 

kiváló építészeti alkotások és innovatív gondolatok megkapják 

a megérdemelt fi gyelmet, nyilvánosságot. Egyben az is fontos 

szempont, hogy elősegítse az építészeti kultúra fejlődését és az 

építtetők-építészek közötti sikeres együttműködést.

A

Szesztai György Újpest főépítésze 
és Berzsák Zoltán az új közösségi 
épület tervezője

Isten éltesse a 
kilencvenéveseket
Az újpesti kilencvenéveseket ünnepelték az idősek vi-

lágnapja alkalmából az Újpesti Kulturális Központ Ady 

Endre Művelődési Házban. 

Több mint két évtizede már, hogy az önkormányzat ünnepi műsorral 

kedveskedik a kilencvenedik születésnapjukat ünneplőknek. A városve-

zetés nevében Nagy István alpolgármester köszöntötte a szépkorúakat. 

Köszöntőjében kiemelte, a városvezetésnek nagyon fontos, hogy min-

den generációval törődjön. Nagy István után Hollai Zsigmondné Éva, az 

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ igazgatója verssel kedveskedett 

az időseknek. A délután folytatásaként Dömsödi Farkas Bálint nótaéne-

kes gondoskodott a jó hangulatról. 

Nagy István



 
Kevesebb 
óraszám?
Írta: M. Orbán András

Csökkenő háziorvosi rendelési időkre 

érkezett panasz az önkormányzathoz. A 

törvényi szabályozás minimum heti tizen-

öt óra rendelési időt ír elő a háziorvosok-

nak, ezen belül az időpontokat már nem 

határozza meg részletesen. A tapasz-

talatok szerint péntek délután mennek 

legkevesebben orvoshoz. De az eset-

legesen kieső időben sem marad senki 

ellátás nélkül, a szakrendelő épületében 

24 órás éjjel-nappali ügyelet működik.
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Nagy István alpolgármester lapunknak elmondta, a panaszok a rendelési 

idő csökkenésével kapcsolatban érkeztek. Az alpolgármester felhívta a 

fi gyelmet arra, hogy az önkormányzatnak ugyan feladata a felnőtt és a 

gyermek háziorvosi rendelés biztosítása, ám az alapellátás biztosítására 

a praxis jogával rendelkező orvosokkal szerződnek, akik a fi nanszírozásra 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötnek szerződést, szakmai 

felügyeletüket pedig az ÁNTSZ látja el. A rendelés működését jogszabály 

határozza meg, ami „folyamatos ellátás keretében hetente legkevesebb 

tizenöt óra, de munkanapokon naponta legkevesebb kettő óra” rendelést 

ír elő, ezen belül az időpontok már nincsenek meghatározva.

Mivel az önkormányzat nem ismeri, hogy egy-egy praxishoz hány pá-

ciens és milyen megbetegedési-orvoslátogatási arány tartozik, ezért a 

rendelési idő kijelölését az adott törvényi szabályozáson belül – miniszteri 

rendelet – az ellátásra jogosult orvosra bízza. Miután a tapasztalatok sze-

rint a legkevesebben péntek délután keresik fel a háziorvosukat, pénte-

kenként általában déli tizenkét óráig van rendelés – sorolja Nagy István.

Kiemeli ugyanakkor: nem az önkormányzat fi zet az alapellátásért, azaz a 

rendelési idők csökkenése vagy növekedése nem érinti az önkormányzat költ-

ségvetését. A panaszosok által felrótt érveléssel szemben ennek nem költség-

csökkentés a célja. A háziorvosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 

kapnak térítést az ellátottak után, és az nincs összefüggésben a heti rendelési 

idővel. Az orvosokat pedig a rendelési idejükön kívül is hívják betegekhez, va-

lamint rendszeresen vesznek részt kötelező továbbképzéseken.

A fennmaradó időn túl sem marad senki ellátás nélkül: a szakorvosi 

rendelő épületében 24 órás háziorvosi ügyelet működik, ahol mindenkit 

ellátnak, aki felkeresi őket, vagy otthonában orvosi segítségre szorul.

Fontos, hogy 
körültekintően 
válasszunk
háziorvost

SZAKMAI SZEMPONTOK MELLETT EMBERI TÉNYEZŐK IS SZÁMÍTANAK

A rendelési idők csökkenése vagy növekedése nem érinti az önkormányzat költségvetését, 

ugyanis az alapellátás fi nanszírozása nem önkormányzati feladat. A háziorvosok az Orszá-

gos Egészségbiztosítási Pénztártól kapnak térítést az ellátottak után, és ez nincs össze-

függésben a heti rendelési idővel. Mindenki maga dönthet arról, hogy mikor tart rendelést. 

Ha háziorvost választunk, érdemes mérlegelni a szakmai szempontok mellett egyéb, emberi 

tényezőket is. Mennyire elfoglalt az általunk választott szakember, milyen rendelési idővel 

fogadja a betegeit, és kivételes helyzetekben, például rendelési időn kívül, mennyire köny-

nyen vagy nehezen elérhető.

Egy biztos. Újpesten az esetlegesen kieső időben sem marad senki ellátás nélkül.

Udmurt delegáció látogatott Újpestre
Az Újpesti Halassy Olivér Német 

Nyelvet Emelt Szinten Oktató 

Általános Iskola és Nyelvokta-

tó Nemzetiségi Iskola felkérést 

kapott az ELTE BTK Magyar 

Nyelvtudományi és Finnugor In-

tézetétől, hogy a hozzájuk tanul-

mányútra érkező udmurt taná-

rokat fogadják intézményükben. 

A tanárok október 10-18 között 

tartózkodnak Magyarországon.

Október 12-13-án Újpestre látogatott 

az Izsevszkből, az Udmurt Köztársaság fő-

városából érkező küldöttség. A Gerd Gim-

náziumból érkező tanárcsapat kívánsága 

kétirányú volt. Érdekelte őket az iskola mint 

épület, és mint intézmény is. A két nap alatt 

szerettek volna betekinteni az iskola falai 

mögé, a működésbe, a tanórákra. Az újpesti 

iskolai életből kapott ízelítő után Újpest tör-

ténelmének és titkainak tudója, a helytör-

téneti gyűjtemény gondos őrzője, Szöllősy 

Marianne helytörténész vitte el a delegációt 

egy érdekes tárlatvezetésre a városházára, 

és izgalmas előadást tartott nekik városunk 

történelméről, a helyi összetartozásról, lo-

kálpatriotizmusról és Újpest hagyományőr-

ző tevékenységéről. A tanárok kíváncsiak, 

érdeklődőek voltak, s nagyon örültek az 

újpesti ajándékoknak. A kölcsönösség je-

gyében Újpest polgármestere is meghívást 

kapott az Udmurt Köztársaságba. 

Szöllősy Marianne 
helytörténész 
kalauzolta
a delegációt
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Ösztöndíj a 
felsőoktatásban
Újpest Önkormányzata az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával együttműködve idén is pályá-

zatot hirdet a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjak elnyerésére. Az ösz-

töndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szo-

ciálisan rászoruló fi atalok felsőoktatásban való 

részvételének támogatása.

A tavalyi évben a pályázati felhívásra 75 pályázat érkezett (70 „A” 

típusú és 5 „B” típusú), melyből 3 pályázat nem felelt meg az ösztön-

díj elnyerésére vonatkozó szociális feltételeknek, 8 pedig formailag 

minősült hibásnak. Összegezve, tavaly Újpest Önkormányzata 59 „A” 

és 5 „B” típusú ösztöndíjra pályázó diákot részesített 5000 Ft/hó ön-

kormányzati ösztöndíjban (minisztériumi támogatással együtt 10000 

Ft/fő), a pályázat típusának megfelelő időtartamra. 

Idén a 2016-os évre benyújtandó pályázatok leadási határideje 

november 9. A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektroni-

kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri 

pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt vagy a belépést 

követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók ré-

szére. A személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését 

követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kötelezően 

csatolandó mellékletekkel együtt egy példányban a pályázó által 

személyesen az Újpesti Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Mű-

velődési és Oktatási Osztályán kell benyújtani (Budapest, IV. ker. 

István út 14. I. 37.) 

Az „A” típusú pályázatra azok a felsőoktatásban részt vevő hall-

gatók jelentkezhetnek, akik az önkormányzat területén állandó 

lakóhellyel rendelkeznek, hátrányos szociális helyzetűek, teljes 

idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget ered-

ményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 

eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, 

vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a 2015/2016-os tanévben utolsó 

éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával 

nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 

érettségizettek nyújthatnak be pályázatot, akik a 2016/2017 tanévtől 

kezdődően felsőoktatási intézményben, teljes idejű (nappali tagoza-

tos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kí-

vánnak részt venni, hátrányos szociális helyzetűek és az önkormány-

zat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek. 

A felhívás elérhető az ujpest.hu-n, az alábbi linken: www.ujpest.hu/

hivatal_palyazatok/440

Nemzetiségi 
sportnap
Október harmadikán, gyönyörű időben zajlott az új-

pesti német, szlovák és lengyel nemzetiségi önkor-

mányzat sportnapja, amelyet a mostanival együtt 

harmadik alkalommal rendeztek meg. 

Az Újpesti Bródy Imre Gimnáziumban szervezett sportnapon 5-6 fős 

ifjúsági és felnőtt csapatok jelentkezését várták a szervezők. Három 

sportágban mérték össze a tudásukat az indulók. 

Fociban összesen hét csapat mérkőzött egymással. Az első helyezett 

a lengyel csapat lett, ők vitték el a kupát. A második helyen a szlovák 

csapat végzett, harmadik pedig a Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt 

Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola csa-

pata lett a német nemzetiség színeiben. 

A családi ügyességi versenyben hat csapat vett részt. Első lett a 

német csapat, második és harmadik helyen pedig a szlovák csapat 

végzett. 

Az asztalitenisz bajnokságon a dobogó csúcsára Szilágyi Zoltán német 

nemzetiségi játékos került, a második helyet Markos Ákos lengyel nem-

zetiségi jelentkező vitte el, a harmadik pedig Guttmann Zsolt lett, a német 

nemzetiség színeiből. 13 versenyző játszott kieséses rendszerben. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés után a szervezők vendégül látták a 

sportolókat és a szurkolókat: palóc gulyás és csapolt sör volt a menü, 

amit mindenki jó étvággyal fogyasztott el. A gyerekek csokoládét és 

üdítőt kaptak. 



Újpesti séta című rovatunkban arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sétáinkat 

nem mindennapivá tesszük: a megszokott útvonalakról letérve jobban meg-

ismerjük Újpestet. Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk!

Az egytonnás Újpest „felirat” előtt állok a Szent István téren. 

Nézem a városházát. Hidegben is szép. „Jó állapotú épület, kör-

nyezete rendezett, parkosított” – írja a muemlek.hu. A látvány 

csodálatos, a hangulat egyedi, mégis az összetartozás érzését 

adja – mondják az újpestiek. A többi pedig történelem. 

„A város első emberén erősen látszott a meghatottság, izzadt kezét a nadrágfelvarrásra 

tapasztotta, bele-belehalkult az eskü szövegébe: Én, Ugró Gyula, Újpest rendezett ta-

nácsú város polgármestere esküszöm…” – olvashatjuk az első polgármester szavait, 

Jolsvai András Ez is csak egy hétfő című írásában. 

 „Személy szerint elmondhatatlanul büszke vagyok, nemcsak arra, hogy világraszóló 

szépségű a Városházánk, de arra is, hogy ez az építészeti remekmű a munkahelyem”– 

írja most, 2015-ben Wintermantel Zsolt polgármester Facebook-oldalán.

„A díszes, eklektikus épület, amely a századforduló egyik jelentős alkotása volt, szá-

mos szecessziós jegyet visel magán. Oromzatát a Nagy Károly korabeli legendákból 

ismert Roland vitéz szobrával díszítették, ami a városok törvényhatósági jogait jelké-

pezte, a hátsó homlokzathoz tartozó erkély alatt pedig kis teret alakítottak ki, ahonnan 

a járásbíró intézhetett szózatot az egybegyűltekhez (ma pedig a legnépszerűbb sztárok 

szórakoztatják időről-időre az újpestieket)” – tette hozzá Wintermantel Zsolt, október 

8-i bejegyzésében. A poszthoz rengeteg komment érkezett. „Magyarország legszebb 

önkormányzata”, „Újpest, büszkeség”, „Újpest legcsodálatosabb épülete”, „A legszebb 

városháza”, és hasonlók. Dicséretek, lájkok, tetszésnyilvánítás és pár kérdés a pol-

gármesterhez. Mindent megválaszol, szervezett programok keretében látogatható a 

városháza, nőnek a fák, képet is mutat. 

Idén márciusban volt Újpest alapításának százhetvenötödik évfordulója. Az alkalomra em-

lékülést rendeztek a városháza dísztermében. Az esemény apropója az volt, hogy az alapí-

tólevelet 1840. március 15-én írták alá. Újpest százhetvenöt éve létező település. A miénk. 

ÚJPESTI SÉTA
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1895-ben határozatot fogadtak el egy kétszintes községháza felépítéséről a Szent István téri telken, 

az akkori mázsaházzal szemben. A pályázatot 1898-ban írták ki, melynek nyertesei a kor jelentős 

építészei lettek: Böhm Henrik és Hegedűs Ármin. A kivitelezést egy helyi építési vállalkozóra, Schreiber 

Gyulára bízták, így 1899 májusában elindulhatott az építkezés. Az új községháza szédületes tempóban 

épült, egy év múlva már teljes pompájában át is adták.

Némi változás történt az eredeti tervekhez képest a hasznosításban, hiszen itt kapott helyet a já-

rásbíróság és az alagsorban a börtön is. Ezen kívül a téglavörösre vakolt, világos mészkővel díszített 

községháza földszinti helyiségeit üzleteknek adták ki. Az épület felénk eső oldalán Glück József mé-

száros üzlete, Kohn Sámuel-Fischer Mór Cipőraktár áruháza, az épület sarkán pedig a Tejcsarnok 

Szövetkezet boltja látható. Az Újpesten játszódó, Kártyavár című Babits-regényben szereplő kávéház 

is itt üzemelhetett.

Dísznövényosztás
A hideg idő sem tántorította el a virágok kedvelőit október 12-én, 

a Városgondnokság telephelyén. A fűmagon és a fagyalon kívül 

hatalmas mennyiségű nyári orgona, japánbirs, kerti gyöngyvessző, 

rózsalonc, árnyékliliom, levendula, kerti zsálya, meténg, japán kö-

vérke, tulipán, krókusz, nárcisz, nőszirom, sásliliom, nagy rezgőfű, 

dísznapraforgó, lángvirág, búzavirág és őszirózsa várja gazdáját az 

Óradna utca 2/a-ban. 

Újpest Önkormányzata idén is jó minőségű, jól bevált, jelentős 

díszítő-értékkel bíró növényeket bocsát a közös használatú terüle-

tekért tenni szándékozók rendelkezésére. A 2015 augusztusában 

közzétett pályázaton eredményesen szerepelt jelentkezők, szemé-

lyesen, telefonon, e-mailben vagy levélben történt felkeresés után a 

növényeket a következő időpontokban vehetik át a Városgondnokság 

telephelyén, az Óradna utca 2/a szám alatt:

IDŐPONTOK:

2015. október 12.,     hétfő  7.00-16.00

2015. október 13.,     kedd  7.00-16.00

2015. október 14.,     szerda 7.00-16.00

2015. október 15.,     csütörtök 7.00-16.00

2015. október 16.,     péntek 7.00-16.00

2015. október 17.,     szombat 8.00-13.00

A miénk
 

 Írta: Viland 
Gabriella
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Rendhagyó tanóra
Technikaóra keretén belül oktatták biztonságos közlekedés-

re, baleset-megelőzésre az Újpesti Bajza József Általános 

Iskola felső tagozatosait az újpesti rendőrök.

Az oktatás kétszer négy napon át, szeptember 22 és 25, illetve szeptember 29 

és október 2 között zajlott. A duplaórák első részében egy, a kerékpáros közleke-

déssel kapcsolatos oktatófi lmet tekintettek meg a diákok, a második részében pe-

dig egy mini KRESZ-pályán tesztelhették gyakorlati tudásukat. A pályán egyébként 

a leggyakoribb jelzőtáblákkal találkoznak az iskolások, és megtanulják, hogyan 

közelítsék meg biztonsággal a gyalogátkelőt, akár két keréken, akár gyalog köz-

lekednek.

Az iskola jó ideje együttműködik a rendőrökkel. Kohodné Tóth Andrea igazgatónő 

lapunknak elmondta, minden évben szerveznek valamilyen programot az egyen-

ruhásokkal. Tartottak már előadást az áldozattá válás elkerüléséről, vagy éppen a 

közösségi oldalak használatáról, a biztonságos közlekedést pedig a technika tan-

tárgy keretén belül oktatják. Az iskolának mini KRESZ-pályája is van, az igazgatónő 

szerint ennek nagy hasznát veszik. Kép és szöveg: M. Orbán András

Újpest ezüstérmes helyszínelői
Bűnügyi technikai versenyen 

ért el második helyezést két új-

pesti rendőr, Szécsiné Hermann 

Ágnes őrnagy és Wolf István 

főtörzszászlós. Olyan feladatokat 

kellett bemutatniuk, amelyekkel a 

valódi munkájuk során találkoz-

nak, például ujjnyomat-rögzítést.

A Budapesti Bűnügyi Technikai Versenyt Dunakeszin rendezték meg szeptember 

17-én, és a versenyállomások a rendőrségi munka, szemle fázisaiból, fajtáiból 

álltak. A versengő kétfős csapatoknak azt kellett bemutatniuk, mi a teendő például 

betörés, rendkívüli halál esetén, hogyan zajlik a rabosítás és miként rögzítik a 

hátrahagyott nyomokat, például ujjlenyomatot. 

Szécsiné Hermann Ágnes és Wolf István önként vállalták a megmérettetést.

– Az idei versenyszámok közül az egyik legérdekesebb a vegyszeres nyom-

kutatás volt. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy különböző felületekről vettünk 

ujjlenyomatmintát. Volt közöttük vizes felület, illetve zsíros nyomat is – emeli ki az 

egyik legérdekesebbet Wolf István. Mindketten önként, szolgálatuk mellett vettek 

részt a versenyben, Szécsiné Hermann Ágnestől pedig azt is megtudjuk, nem elő-

ször. Hozzáteszi, nem csupán tapasztalatokkal, értékes díjakkal is gazdagodtak, 

többek között fényképezőgépet, lámpát, és a nyomrögzítéshez szükséges eszkö-

zöket kaptak.

Az újpesti rendőrkapitányságon szeptember 30-án, rögtönzött állománygyűlé-

sen mondtak köszönetet a két versenyzőnek, és egy-egy jelképes ajándékkal is 

meglepték őket. Kép és szöveg: M. Orbán András

KALANDOS                      ÓRIÁS                      BIZTONSÁGOS

Őszi szüneti  
KÍSÉRŐJEGY MENTES NAPOK 

A TARZANTM PARKBAN
Október 23–tól november 1-ig  

MINDEN NAP 
egy megváltott gyerekjegy mellé 

egy felnőtt kísérő jegye  
INGYENES!

Várjuk szeretettel 
az ország legnagyobb 

szabadtéri családi játszóparkjában!

ÚJPEST 
KÁRTYÁVAL 
25% KEDVEZMÉNY

1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

www.tarzanpark.hu

Csatlakozz Te is az

Újpestet lájkolók 
dinamikusan gyarapodó  

közösségéhez! 

www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer
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Évszakok, portrék
Csak a szépet látja és megmutatni is csak azt 

akarja. Így fogalmazta meg saját művészetét 

B. Láng Ernesztin. Az újpesti művésznő olaj-

festményeiből és grafi káiból szeptember 28-

án nyílt kiállítás az Ifjúsági Ház Új Galériájá-

ban, „Évszakok, portrék” címmel. A tárlatot Dr. 

Feledy Balázs művészeti író, művészetkritikus 

nyitotta meg. Az ünnepségen közreműködött 

az Adorate kórus. A kiállítás október 17-éig 

tekinthető meg. 

Beatrajongóknak
Jó hír a beatrajongóknak: folytatódik a nagy sikerű koncertsorozat, mely-

nek során a Shadows Magic T. Band tagjai a hatvanas évek 

muzsikáját hozzák el minden hónap utolsó szombatján Újpestre. Legkö-

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

meg a legendás The Shadows együttest az Újpesti Polgár Centrumban. 

Cím: 1042 Bp., Árpád út 66., Tel.: 1-379-3114, e-mail: polgar@ujkk.hu

Hétvégi matiné gyerekeknek
Fedina Lídia és

Torres Dani Egér- 

fogók című ze-

nés mesejátéka 

könnyű, vidám 

darab, kimondot-

tan gyerekeknek. 

Olyan alapigazságokat boncolgat, miszerint nem szabad lopni, ha-

zudni és fi gyelmesnek kell lenni egymással. Kutya, cica, egér és ember-

szereplőkkel, zenével, dallal, tánccal. A mese tanítása a jó győzelme a 

gonosz felett, amelyben a lusta megjavul, a gonosz pedig bűnhődik. A 

darab viszonylag rövid játékideje lehetővé teszi, hogy a legkisebbek is 

lelkesedéssel élvezzék az előadást. 

Bemutató: 2015.10.17. 15.30 (Nem bérletes előadás.) 

Helyszín: Polgár Centrum, Kamaraterem (1042 Budapest, Árpád út 66.) 

Jegyár: 1200 forint. Kedvezmények: ÚjpestKártya -10%

Dózsa György, a nép fi a
A Szigeti Színház családi musicalje olyan történelmi személyiséget ele-

venít fel, aki kiemelkedő teljesítményével példát mutat. A darab Dó-

zsa György teljes életútját jeleníti meg Pintér Tibor rendezésében. Az 

egyszerű székely lovas katona keresztes lovaggá ütve népfelkelést indít 

saját feudális nemessége ellen a nép kizsákmányolása miatt. 

Bemutató: 2015.10.24. 19.00  (Bérletes előadás.)

Helyszín: Újpest Színház (Ady Endre Művelődési Ház,1043 Bp., Tavasz u. 4.) 

Az egész egy pincében kezdődött. Bob Gale 

producer hazalátogatott a szüleihez, és a 

régi családi emlékek közt kutatva rábukkant 

apja gimnáziumi évkönyvére. A fotót néze-

getve elmerengett azon, hogy vajon ösz-

szebarátkozott volna-e ezzel az idegennek 

tűnő fi atalemberrel, ha egy időben járnak 

iskolába. Gale elmesélte ezt az ötletet Ro-

Vissza a jövőbe
Rendezte: Robert Zemeckis. • Írta: Robert Zemeckis és Bob 

Gale. • Kép: Dean Cundey. • Zene: Alan Silvestri, Chris Hayes. 

• Szereplők: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson. 

• 111 perc. Bemutató: október 15.

bert Zemeckis rendezőnek, és leültek közösen 

megírni a Vissza a jövőbe forgatókönyvét. A 

többi történelem, írhatnánk, de ennyire gyor-

san azért nem került sínre a projekt. A páros 

végigházalta az ötlettel az összes hollywoodi 

stúdiót, de sehol nem láttak benne fantáziát. 

Végül sikerült Steven Spielberget meggyőzni-

ük, és az ő neve kinyitotta az ajtókat.

El is indult a forgatás – Eric Stoltz-cal a 

főszerepben. Öt hétnyi közös munka után jött 

rá a rendező, hogy a színészhez mégsem illik 

Marty McFly fi gurája, ezért lecserélte az ere-

detileg kiszemelt Michael J. Foxra. Ezzel buk-

tak 3 millió dollárt, de így utólag már tudjuk, jól 

döntöttek, Fox humora és kisugárzása nélkül 

nem lenne ugyanaz a Vissza a jövőbe. Ab-

ban persze, hogy a fi lm 1985 legsikeresebb 

blockbustere lett, a sci-fi t, a vígjátékot, a 

kalandfi lmet és a romantikát mesterien öt-

vöző csavaros történetnek van a legnagyobb 

szerepe. 

Magyarországon pontosan 28 éve, 1987. 

október 15-én mutatták be, és nálunk is gyor-

san kultikus státuszba került, nem kis rész-

ben Rudolf Péter és Rajhona Ádám 1987-es 

szinkronjának. Most ezzel a hangsávval, de 

digitálisan felújított változatban kerül ismét a 

mozikba. Csak két csoportnak tudjuk ajánlani 

a megtekintését: azoknak, akik már látták, és 

azoknak, akik még nem. BS

 

FILMAJÁNLÓ



M O Z A I K

12  |   Ú J P E S T I  N A P L Ó   –  IX. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM, 2015. október 14.

PÁLYÁZAT I  FELH ÍVÁS
Az Újpesti Önkormányzati Bölcső-

dék Intézménye pályázatot hirdet 

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ 

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. ok-

tóber 15. Pályázatok benyújtásának módja:

•  Elektronikus úton Bőszné V. Orsolya részére a 

munkaugy@ujpestibolcsik.hu e-mail címen ke-

resztül vagy 

•  személyesen a 360-05-08 telefonszámon való 

egyeztetés után Bőszné V. Orsolyánál: 1041 Bu-

dapest, Lőrinc utca 35-37. szám alatt.

További információ: www.ujpest.hu/hivatal_

palyazatok/437

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Ön-

kormányzata nyilvános pályázat kereté-

ben értékesítésre meghirdeti az alábbi 

táblázatban szereplő ingatlanokat:

Helyrajzi szám: 74098/2 

Ingatlan címe: Bp. IV. Perényi Zsigmond u 19.

Művelési ág: kivett beépítetlen terület 

Terület (m2): 706 m2

Építési övezet: L2/A-IV-2 

Kínálati ár (Ft): 24.900.000 Ft + áfa

Helyrajzi szám: 76298/8

Ingatlan címe: Bp. IV. Fóti út – Káposztásmegyeri u. sarok

Művelési ág: kivett beépítetlen terület 

Terület (m2): 1.808,00 m2

Építési övezet: I-IV-2 

Kínálati ár (Ft): 80.190.000 Ft + áfa

A pályázat részletes kiírása a www.ujpest.hu/

hivatal_palyazatok cím alatt tekinthető meg.

KÖZLEMÉNY
Újpest Önkormányzata együttműkö-

dési megállapodást kötött az újpesti 

székhelyű Erdőmentők Alapítvánnyal. 

(www.erdomentok.hu) 

Az együttműködés elsődleges célja az önkor-

mányzat illetékességi területén, a 76567/11 hrsz., 

423770 m2 területen található, a Pilisi Parkerdő Zrt. 

kezelésében lévő Farkas-erdővel kapcsolatos meg-

óvó és fejlesztő tevékenység támogatása. 

 Bővebb információ: http://www.ujpest.hu/hir/9340/

Európai Hulladékcsökkentési Hét
Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet november 

utolsó hetében rendezik meg minden évben. Ennek 

keretében lelkes önkéntesek saját akcióötleteiket 

megvalósítva hívják fel a fi gyelmet a hulladékke-

letkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség 

csökkentésének, a termékek újrahasználatának, 

valamint az anyagok újrahasznosításának fontos-

ságára.

A regisztráció már elkezdődött, csatlakozzon Ön is!

További információ: www.szelektalok.hu, www.ujpest.hu

Adja le a veszélyes 
háztartási 
hulladékokat!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi -

gyelmét, hogy Budapest IV. ke-

rület Újpest Önkormányzatának 

szervezésében október 24-én, 

szombaton 8.00 és 12.00 óra 

között lehetőség nyílik a ház-

tartásoknál keletkező veszélyes 

hulladékok leadására!

A BEGYŰJTÉS AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ZAJLIK:

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

sz., Spar áruház melletti közterületi parko-

ló (szelektív hulladék-gyűjtő sziget mellett)

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

sz. ingatlan melletti közterületi parkoló 

(szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett, 

uszodával szemben)

•  Budapest IV. kerület, Irányi Dániel utca 1. 

sz. ingatlan („kispiac”) területén (Megyeri 

út – Irányi Dániel u. sarkán)

•  Budapest IV. kerület, Berda József utca 

30-as és 36-os lakótömb közötti parkoló 

(szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett)

AZ ÁTVÉTEL A KÖVETKEZŐ VESZÉLYES 

HULLADÉKOKRA VONATKOZIK:

• Növényvédőszer-maradék

• Gyógyszerhulladék

• Toner, festékpatron

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

• Kiürült hajtógázas palack

• Ólomakkumulátor, elemek

• Háztartási savak

• Háztartási lúgok

• Fényforrások (higanytartalmú izzók, fénycsövek)

• Étolaj és zsír

• Festékek, tinták, ragasztók, gyanták

•  Veszélyes anyaggal szennyezett göngyö-

leg és csomagolóanyag (festékes doboz, 

olajos fl akon, felitatók, stb.)

• Elemek, akkumulátorok

•  Elektromos, elektronikus berendezések 

(képcsöves és egyéb bontatlan, pl. mo-

nitor)

•  Elektromos, elektronikus berendezések 

(bontott, vegyes)

•  Gumiabroncs

• Mosószerek

• Oldószerek és oldószerkeverékek

•  Veszélyes anyaggal szennyezett abszor-

bensek, szűrőanyagok (olajszűrők, törlő-

kendők, védőruhák)
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Az Újpest egykori válogatott atlétájánál, Ordina Tibor-

nál 2004-ben diagnosztizáltak agydaganatot. Évekig 

tartó kezelések után, hét év elmúltával, megope-

rálták. Idén hirtelen romlott az állapota, májusban 

életmentő műtétet kellett végrehajtani Tiboron.

Ordina Tibor keményen 
harcol a gyógyulásért

Július óta tart a kemoterápiás keze-

lése. Barátai, ismerősei és az újpestiek 

sportnapot szerveztek, amelynek bevételét a 

családnak ajánlották fel, hogy megkönnyítsék 

számukra a fontos, ám igen drága étrend-ki-

egészítők, gyógyszerek megvásárlását.

Tibor élete legnehezebb csatáját vívja, el-

szántságával, küzdeni tudásával, keménysé-

gével példát mutat valamennyi betegtársának. 

Vallja, a reményt soha nem szabad feladni!

Az újpesti Hardicsay Péter mindössze fél ponttal maradt le 

a győztestől a II. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbaj-

nokság döntőjében. Ötödik helye így is dicséretre méltó tel-

jesítmény.

A szenior sakkbajnokságon hatvan év feletti versenyzők 

ülhettek asztalhoz. A nagykanizsai döntőbe a selejtező 

versenyekről lehetett bekerülni, illetve a 2200 Élő-

pontszámmal bíró sakkozókat a lakhelyük szerinti 

önkormányzatok nevezhették a versenyre. Hardicsay 

úr részvételét Újpest Önkormányzata támogatta.

Több mint hatvan szenior sakkozó mérte 

össze tudását a fi náléban, tudtuk meg az 

újpesti játékostól. Kilenc játszmát vívott, és 

6.5 pontot gyűjtött össze a rapid verse-

nyen, amelyen egy partira átlagban 20 

perc jutott.

– Büszke vagyok az eredményemre 

– mondta Hardicsay Péter. – A bajnoki 

döntő jó hírverése volt a szenior sakko-

zásnak, remélhetőleg a jövőben is több-

ször találkozhatunk egymással a versenye-

ken.  (g) 

Rengeteg sportklub, szervezet, 

alapítvány jelezte már, hogy le-

hetőségeihez mérten minden-

ben támogatja a leukémia ellen 

folytatott küzdelmében Lázár 

Bencét, az Újpest korábbi 

csatárát. Talán a legfontosabb 

felajánlást a Veled vagyunk, LEVI 

Emlék Alapítvány elnöke, Juhász 

Rita tette.

– Újpest-szurkolóként Ben-

ce betegségét különösen a 

szívemen viselem, elkezdtem 

szervezni a megsegítésére egy 

Újpest–FTC jótékonysági mecs-

cset – árulta el Rita. – A sporttévé, ahol Bence szakkommentátorként dolgozik, 

már jelezte, élőben adná a találkozót, és a klubok is partnerek, már csak megfelelő 

időpontot kell találnunk.  bors.hu/g

A hírek szerint rövidesen kiderül, hogy Bence csontvelő-átültetéséhez a nővé-

re megfelel-e donornak. 

– Ha nem, akkor az alapítványom 9400 Facebook-látogatója között biztosan 

találok megfelelő donort ennek a kedves, mosolygós srácnak – mondta Rita.

Fél pont hiányzott 
a nagyobb sikerhez

S P O R T

A hozzátartozók anyagi helyzetét folyamatosan próbára teszi a szükséges és hasznos sze-

rek, vitaminok beszerzése. Aki szívesen támogatná a sportolót és családját, megteheti, ha 

a 11773157-08992574-00000000 számlaszámra utal egy tetszőleges összeget.

– Akármilyen szörnyű a helyzet, harcolok a 

gyógyulásomért – mondta. – Pedig higgyék 

el, nem egyszerű betartani a szabályokat.  Fi-

gyelnem kell az étkezésekre, a folyadékfo-

gyasztásra. Változatosan kell ennem, 

de például nem fogyaszthatok 

cukrot, fehér lisztet, és persze 

folytathatnám a sort.

Nem csak fi zikailag, lelki-

leg is megterhelő Tibornak 

az életéért való küzdelem, 

ezért orvosai beleegyeztek 

abba, hogy lemenjen az 

atlétikai pályára, találkoz-

hasson tanítványaival. Persze, 

edzést egyelőre még nem tart-

hat.

Tibor állapota kielégítő, amit a leg-

utóbbi MR-vizsgálat is megerősített.  

A műtét óta nem indult el újabb ag-

resszív folyamat a szervezetében. 

– Szeretnénk megköszönni min-

denkinek, aki eddig is segített, hála nekik, az 

étrend-kiegészítőket meg tudtuk venni, és Ti-

bor szervezete kedvezően reagál a kezelések-

re – mondta az egykori olimpikon sógornője, 

Penyák Erika. (UTE/gergely)

A Rákbetegek Országos 
Szövetsége felkérte 
Tibort, hogy a közelgő 
évfordulós ünnepségen 
beszéljen arról, hogyan 
dacol egy sportoló a 
betegséggel.

Újpest-Fradi meccs 
Lázár Bencéért
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Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

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

kön: 10-től 17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! Díja: 945 

Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó.

Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu. 

Részletes információ: www.ujpest.hu

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő október 26-án hétfőn 18-19 óráig tart foga-

dóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

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

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

www.ujpestifi desz.hu

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

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

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

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

 Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

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

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

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

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

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

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

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

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

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

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

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

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

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének frakcióhelyiségében működő ingyenes jogsegélyszolgálat 

dr. Szabó Gábor vezetésével, előzetes bejelentkezés alapján minden hónap második hétfőjén várja a jogi 

problémáikhoz tanácsot kérő polgárokat. Információ és bejelentkezés a 369-4205 telefonszámon, hétköznap 

14-től 17 óráig lehetséges.

KIRÁNDULNI HÍVJUK!

A Természetjáró kör következő kirándulása október 16-án, pénteken lesz. Találkozó 9 órakor az Újpesti Vasút-

állomáson. (A vonat 9.15-kor indul, Veresegyházon szállunk le.) A Veresegyházi Tavak Tanösvényhez megyünk egy 

vezetett kirándulásra. A sétánk kb 3 km; 2 óra hosszú. Az idegenvezetés kedvezményes díja 150 Ft/fő. A teljesárú 

vonatjegy 740 Ft-ba kerül (oda-vissza). A rendezvénysorozat védnöke: Dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth 

Imre országgyűlési képviselő.  Várjuk azokat is baráti közösségünkbe, akik eddig még nem kirándultak, sétáltak 

velünk és nem riadnak meg egy kis gyaloglástól sem! MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT

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

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

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

(Belépődíj nincs)

 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

„JÓ IDE TARTOZNI!” – MONDJÁK A KLUBTAGOK, A RÉSZTVEVŐK! 

Bizonyára Önök is hallottak róla, hogy idén 12. évadját kezdi meg az újpesti  nyugdíjas „Ki Mit Tud?”.

Rendezvénysorozatunk fővédnöke: Horváth Imre országgyűlési képviselő és Dr. Trippon Norbert az MSZP 

kerületi elnöke. Amikor elindult a rendezvénysorozat, mi magunk sem gondoltuk, hogy ennyi éven át, ilyen 

nagy és állandó érdeklődés mellett zajlanak majd ezek a programok. Az elmúlt években a „Ki Mit Tud?”-on 

indulók egyre több kategóriában mutathatták be tehetségüket, ezzel párhuzamosan pedig, létrejött a „Ki 

Mit Tud?” Klub is.

A fellépőkben megvan a civil kurázsi, bátran és büszkén vállalják amatőr (sokszor szinte profi ) produkcióju-

kat, kiállnak a színpadra, ami még a hivatásosoknak sem megy mindig gond nélkül. A siker titka valószínűleg 

abban rejlik, hogy kialakult egy közösség, ahol szórakoztató elfoglaltság, sok ismerős, barát várja egymást 

hónapról-hónapra! 

Várjuk azok jelentkezését október 15-ig, akik szeretnének ebben az évadban (is)fellépni a következő 

kategóriák egyikében: vers- és prózamondás, magyar nóta, operett, énekkórus, tánc, táncdal, hangszeres és 

egyéb műfajban.Jelentkezés, információ a 06-30-458-9929-es telefonszámon, vagy az 1.kalinaeva@gmail.

com e-mailen. Nevezési díj nincs, a belépés ingyenes. Akik (még!) nem éreznek elég bátorságot ahhoz, hogy 

fellépők legyenek „csak” jöjjenek el, nézzék meg az előadást, meglátják, jól fogják magukat érezni, barátokra, 

ismerősökre találnak!

Reméljük találkozunk, barátsággal a „Ki Mit Tud?” szervezői nevében: Kalina Éva

 

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második 

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

1042 Budapest, Árpád út 19. Bejelentkezés: 06 70 347 1040, e-mail: Budapest11@dkp.hu

dkujpest_hu.novodev.hu

FOGADÓÓRA

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

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

u. 42-44.)

Ingatlan eladó
� Eladó Gödöllőn 1001m²-es zártkert a belterület hatá-

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

tel.: 06-30 537-6985

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

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

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

06-20 456-8579

Ingatlant vesz

� Készpénzzel vásárolok 20-60 négyzetméteres felújí-

tandó lakást, házrészt, házat. Magánszemély! Lőrincz 

Péter. Tel.: 06-70 383-5004

Ingatlant cserél

� Újpesti önkormányzati panel, kilencedik emeleti, 1/5 

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

elcserélem ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emeletre. 

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

263-0086

Albérletet keres

� Kedves idős hölgynél olcsó albérletet keresek (sür-

gős). Tel.: 06-1 370-6430

Állást kínál

� Társasház gondnokot keres ottlakással. Fel-

tételek: fűtői vizsga, büntetlen előélet, műszaki 

végzettség, saját lakás. A pályázatokat kérjük az 

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

� Cipőjavításban gyakorlott cipész és tűzőnő 

szakembert keresek káposztásmegyeri üzletem-

be. Elvárások: szakmai gyakorlat, precíz, pontos 

munkavégzés, megbízhatóság, együttműködé-

si készség. Munkaidő és bérezés megegyezés 

szerint. Jelentkezni: dbansagi@gmail.com, tel.: 

06-20-517-3565

Oktatás 

� Matematika és fi zikatanítás általános és középiskolá-

sok részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz 

megyek! Tel.: 06-20 959-0134

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

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

� Matematika-korrepetálást vállal középiskolásoknak 

nagy gyakorlattal rendelkező tanárnő. Tel.: 06-30 618-

0241

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

tat, érettségire, nyelvvizsgára felkészít profi  tanárnő. Ház-

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

� Matematika-korrepetálás minden szinten az új-

pesti Istvántelken sok számolásegyszerűsítési és 

megoldásfelismerési ötlettel, úgy, hogy a tanítvány még 

a matekot is megkedveli. Tel.: 06-1 360-1657, 06-20 

927-0270

Régiség

� BOROSTYÁN-KORALL ÉKSZEREK FELVÁSÁRLÁSA 

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

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

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

pengőt, kitüntetéseket, katonai eszközöket, képeslapo-

kat, teljes hagyatékot felvásárolok készpénzért! Díjta-

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

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

� Földrajztanár vásárol régi, antik, könyvet, térképet, 

jelvényt, kitüntetést, régi pénzt, játékot, diafi lmet, fény-

képezőgépeket, katonai tárgyakat, Bármilyen antik, régi, 

retró tárgy érdekel. Teljes hagyatékát vagy gyűjteményét 

megvásárolom. Lomtalanítást vállalok, azonnal fi zetek! 

Tel.: 06-20 924-4123 

� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútorokat, 

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

celánokat, szobrokat, dísztárgyakat, csipkét, kerámiákat, 

bizsukat, ezüstöt, ékszereket, kitüntetést, érméket, régi 

pénzt, képeslapot, írógépet, szőrmét. Teljes hagyatékot 

díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30 308-9198 

Eltartás

� Korrekt módon az ön igényéhez alkalmazkodva eltartási 

szerződést kötnék idős személlyel. Kertes, családi házas, 

esetleg tégla ingatlanjáért. Min. 2 szobás lakásra (liftes), 

bízzon bennem, nem fog csalódni. Tel.: 06-70 524-2520

Szolgáltatás

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 

21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítá-

sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 

üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. Felmé-

rés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 550-0269

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-munka! Tö-

rött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét, fénye-

zését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

Egyéb

� 1981 óta működő fodrászüzletem teljesen be-

rendezve fodrásznak átadó. Cím: IV. Deák Ferenc 

utca 32. Klára Fodrászat, tel.: 20 478 4674

� Az ÚJPEST-KERTVÁROSI SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA 

ALTEMPLOMÁBAN urnahely megváltására van lehetőség. 

ujpestkertvaros.hu, Tel.: 369-0393, 1046 Rákóczi tér 4-8.

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K
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Fehívjuk betegeink 
fi gyelmét, hogy a

GÖRGEY ARTÚR UTCAI

SZAKRENDELŐBEN 
működő fül-orr-gégészeti 

és audiológiai
 szakrendelésünkön

 mindenkinek

INGYENES 

HALLÁSVIZSGÁLATOT
 biztosítunk!

Nagyothalló betegeink 70%-os 
támogatással kaphatnak 

személyre szabott 
hallásjavító készüléket.
Elemek kedvezményes 

áron vásárolhatók. 

Rendelési idő: 
a hét minden munkanapján

Érdeklődni és bejelentkezni az 
alábbi telefonszámokon lehet.

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

Tamatika Kft.

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

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél CSAK KEDDEN csirkecomb 699 Ft/kg, cson-

tos csirkemell 999 Ft/kg, csirkemellfi lé 1299 Ft/kg, csirkemellcsont 99 Ft/kg, házi sertészsír 499 Ft/

kg, sertéslapocka, -tarja, -comb és -karaj 1199 Ft/kg.

A Virágcsarnok oldalában a Kosher Trade Kft.-nél CSAK SZERDÁN kacsaszárnytő 599 

Ft/kg, kacsacomb 1599 Ft/kg, sertésköröm 199 Ft/kg, sertés apróhús 998 Ft/kg, sertés darálthús 

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

A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél CSAK VASÁRNAP 2015. október 18-án

sertésbőrös lapocka             1299 Ft/kg   helyett     999 Ft/kg

sertésbőrös comb             1349 Ft/kg   helyett   1099 Ft/kg

sertéscsászár              1250 Ft/kg   helyett   1099 Ft/kg

sertésbőrös karaj             1350 Ft/kg   helyett   1299 Ft/kg

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

marhaleveshús             1499 Ft/kg   helyett   1199 Ft/kg

darált marhahús             2799 Ft/kg   helyett   2399 Ft/kg

marhalábszár              2299 Ft/kg   helyett   2099 Ft/kg

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

Minden kedves vásárlónak jár egy ingyen mosoly!!!:)

Z Ö L D S É G A K C I Ó K

A Nagycsarnokban az Er-Si-Moon Kft.-nél lecsópaprika 248 Ft/kg. A Nagycsarnokban a Sár-

garépa Kft.-nél vöröshagyma 159 Ft/kg, szabolcsi almák 159 Ft/kg-tól, körték 199 Ft/kg-tól. 

A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye KKT.-nél saszla szőlő 298 Ft/kg, gála alma 240 

Ft/kg, sütőtök 198 Ft/kg.

Smile Forever
Dental Kft.

SMILE FOREVER
A KEDVEZMÉNYES FOGÁSZAT

Látogasson el Magyarország első  
Kedvezményes Fogászatára!

50% kedvezményt, ingyenes alap-
kezeléseket nyújtunk Önnek, fi x díj 
fi zetése mellett!

1047 Budapest, Károlyi István u. 1-3.   
Tel.: +36 1 780 60 37  

www.smileforever.hu

MEGNYITOTTUNK!
FOGORVOSI RENDELŐ ÚJPESTEN
Fogorvosi rendelőnk új szakemberekkel, kibővített
szolgáltatással, felújított környezetben várja régi 

és leendő pácienseit!

•Teljes körű fogászati ellátás
•Szájsebészeti beavatkozás
•Gyökérkezelések
•Gyermek és felnőtt 

fogszabályozás
•Fogfehérítés
•Esztétikus tömések
•Rögzített pótlások
•Kivehető pótlások

Nyitási kedvezmény!!!  5% kedvezményt biztosítunk
azoknak a kedves vendégeinknek, akik bemutatják

ezt a hirdetést!
Műfogsor akció! Bevezető áron protézis 60 000ft. 

Az ár állcsontonként értendő!
További akciók miatt forduljon hozzánk bizalommal:

Tel.: 0670‐317‐67‐42, 0670‐362‐37‐84, 061‐369‐01‐69
1042 Budapest, Rózsa u. 2. • sidentbt@freemail.hu

Nyitva tartás: H, Sze, P: 9‐13, K, Cs: 14‐18 és 
kéthetente szombat délelőtt 9‐13óráig

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron!

Vasárnap is várjuk

kedves Vásárlóinkat!
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